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Néhány gondolat a Kiadótól

Dr. Putnoky István Gyógyszertár az „Isten szeméhez” című 
regényének első kiadása 1942 júniusában jelent meg. A felte
hetően sok valós elemet, megtörtént eseményt tartalmazó cse
lekmény az 1910 és 1940 közötti három évtized magyar gyógy- 
szerészetének világába és tágabb társadalmi környezetébe nyújt 
bepillantást.

Mára már elveszítette jelentőségét, hogy a korabeli olvasók 
egy része a regény szereplőiben valós személyiségeket ismert 
fel, élükön magával a szerzővel, akinek életútjában a főhős, 
Füsti Pál - az eltérések mellett - több közös vonással osztozik.

A kötet újbóli megjelentetését - magával ragadó volta mel
lett - számomra az tette fontossá, hogy egyrészt a cselekmény 
időszakában pályára lépett gyógyszerész-generáció tagjai sajnos 
már nincsenek közöttünk, így a mai és az eljövendő fiatal gene
rációk máshonnan nem kaphatnak ilyen „első kézből” szárma
zó, személyes élményeket a korszak gyógyszerészeinek min
dennapjairól, másrészt, a 20. századbeli magyar gyógyszerészet 
ezen magántulajdonon alapuló időszakának szakmai és emberi 
viszonyai talán most, az 1989— 1990-es rendszerváltás utáni első, 
turbulens évtized elmúltával, a minden nehézség ellenére már 
hosszabb távra kihatóan konszolidálódó gyógyszerészeiben ki
mondottan izgalmasak.

A regény olvasása közben bizonyára sokan átélik azt a katar- 
tikus élményt, hogy milyen sok párhuzam, milyen mély hason
lóság van a távolabbi végén lassan már száz éves távlathoz 
közelítő, elfeledett, meghaladottnak hitt világ és mai valóságunk 
között, nemcsak a szűkén értelmezett gyógyszerészet területén.

Megérinthet bennünket egy mélyről jövő, furcsa érzés is, 
amely hasonló egy Villon ballada refrénjéhez:

A Titkot űztük mindahányan,
S az évek szálltak, mint a percek,

Véred kiontott harmatával 
Irgalmazz nékünk, Jézus Herceg*.

Dobson Szabolcs

* Francois Villon: I lalállánc-ballachi (la ludy György fordítása)



30 évig foglalkozott oktatással. Mint előadó világos, 
logikus, választékos kifejezésmódjával, jó modorával 
magával ragadta a hallgatóságot, érdekessé tette a száraz, 
nehezen érthető témákat is.

Egyéniségét mély emberi érzéssel párosult igazságér
zet jellemezte. Mindenkihez volt közvetlen, kedves sza
va, mindenkin igyekezett segíteni. A maga és mások iga
záért mindig bátran kiállt.

1971. február 8-án, 67 éves korában távozott el az élők 
sorából. Érdekes, kedves egyéniségére sok tanítványa, 
kollégája, barátja szeretettel gondol. Mély megrendülés
sel vettük tudomásul, hogy örökre eltávozott szerettei 
köréből, de munkáit, emlékét itt hagyta örökségül, és azt 
kegyelettel megőrizzük.

Dr. Táplányi Endre: 
Dr Putnoky István (1904-1971).

Gyógyszerészet 15, 349 (1971)



I. FEJEZET
melyben husiink a maga valójában 

tisztelettel bemutatkozik.

Erdély...
Valahol zúgnak a harangok. Talán kincses Kolozsvá

ron, ahol messze néző szemekkel nézi a látóhatárt Mátyás 
király szobra. Talán Torockón, ahol szorgos kezek verik 
a csipkét, és tiszta szívvel fohászkodnak fel az egy igaz 
Istenhez.

Erdély...
Égbeszökő fenyőerdők, fák alatt bujkáló hegyi pata

kok. Boldogan iszik belőle az őz, de megriad, ha roppan 
egy évszázados fa vastag törzse.

Egy kőszáli sas köröz a levegőben, szárnya se rebben.
Erdély...
Kanyargó utak hegynek fel, völgynek le. Fehér köve

in vakít a nap. Két mokány lovacska kocog rajta, a kocsi 
bakján fehér harisnyás székely. Borvízzel szekerez a vá
ros felé. Talán Csíkszeredára, talán Marosvásárhelyre, 
talán Kolozsvárra. Ki tudja?

Az erdőkben döng a fejszecsapásoktól a fa. Székelyek 
birkóznak a rengeteggel. Izmuk feszül, villan a balta, puf
fan a kidűlő faóriás. Messziről úgy hallatszik a fejszék 
csattogása, mintha szorgalmas harkályok kopácsolnának.

Tilinkó szól a havasi legelőn.
Erdély...

Székelygárdonyban legalább félórával később hajna
lodon mint másutt, s a nap is korábban bukott le alkonyai
kor itt, mint teszem azt Kolozsváron. Olyan irdatlan he
gyek közé volt ékelve ez a cseppnyi falu, hogy a napsugár 
is csak kínnal tudta megkeresni. De azért rátalált, és meg
simogatta szeretettel azokat a becsületes székely kopo
nyákat, akik ott éltek ebben a völgykatlanban, és fejszék
kel ádázul estek neki az ősi fáknak, vagy mokány 
lovacskáikkal szekereztek, hegynek fel völgynek le, szer
te a hazában.

i



A székelygárdonyi góbék keservesen küzdöttek a min
dennapi kenyérért, de bírta a karjuk s tiszta volt a szívük.

Vasárnap az unitárius istentiszteleten felzendült a zso- 
lozsma, és szállt a völgykatlanból fél az Egek Urához. 
Ezeken a tiszteletadásokon jelen volt mindig a falu apraja- 
nagyja, s csak a betegek, vagy az a néhány nyomorék ma
radtak otthon, akiket leütött a fa, vagy elnyűtt már az élet.

Füsti Istvánék a falu széle felé laktak egy pöttömnyi 
házacskában, ahol két kis szoba és a közéjük ékelt kony
ha adta a népes család hajlékát. Mert Füsti Istvánéknál 
négy gyerek sorakozott egymás mellé szabályos orgo
nasípok formájában, s közülük Pali volt a legidősebb, 
aki most végezte a hatodik gimnáziumot színjeles ered
ménnyel. Ő volt a család büszkesége, szemefénye, esze, 
reménysége.

A kolozsvári unitárius gimnáziumban tanult a gyerek. 
A szülőknek egy krajcárjukba sem került, mert Pali inst- 
ruktoroskodott, felszolgált a kollégium menzáján, és mér
tani rajzokat készített darabonként tíz fillérért. Olyan jól 
ügyeskedett, hogy az iskolaév végén még 20-30 korona 
megtakarított pénze is maradt. Vett rajta kistestvéreinek 
csizmát, ködmönt vagy kucsmát, vagy amire éppen a leg
nagyobb szükségük volt.

De szükség mindig volt, mert a gyerekek nyűtték a ru
hát, s Füsti István hiába szekerezett, hiába döngette a fa
törzseket, a pénz gyengén csurrant a bugyellárisba. És 
amint becsurrant, azonmód ki is csöppent. Mivel a szé
kelynek mindig meg kellett verekednie a megélhetésért.

A falu kanyargós főútján poroszkált Füsti Pál az uni
tárius lelkészlak felé. Kis, tömzsi gyerek volt, kerek 
arccal, értelmesen csillogó barna szemekkel, dús geszte
nyehajjal, amit alapos nyálazásokkal tudott csak a kopo
nyájához idomítani. Igyekezett Mózes Áron lelkész úr
hoz, hogy megmutassa neki színjeles bizonyítványát. 
Megérdemelte ezt a tiszteletadást a nagytiszteletű úr, 
mert ő volt az, aki beajánlotta annakidején a kollégium
ba, s lelkére kötötte, hogy megbecsülje magát, mert kü
lönben kizavarja a faluból.
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Ment vcgig a főúton és illendően megsüvegelte a falu
belieket. Megrázta a kezét a korabeli fiúknak és sután 
pironkodva megköszöntötte az ismerős leányzókat.

Mózes Áron unitárius tiszteletes a fehérre meszelt 
papiak ragyogó tiszta ámbitusán üldögélt és csendesen pi
pázva gondolkozott a délelőtti szentbeszéd igéin. Egy óra 
múltán meg fog szólalni a harang, s ő a szószékről fogja 
buzdítani, de korholni is egy kissé híveit, már ahogyan ez 
egy komoly pásztorhoz illik, ki rendben kívánja tartani 
nyáját.

Úgy elmélázott, hogy észre sem vette Füsti Pált, aki 
egy darabig tisztelettudóan álldogált a tornác végén, de 
azután elunva a dicsőséget, halkan elköhintette magát.

Mózes Áron felriadt, de meglátva Pált, elmosolyodott: 
Isten hozott édes fiam! Mikor jöttél?
Tegnap este.

- Milyen a bizonyítványod?
Füsti Pál előráncigálta zsebéből a két kartonlap között 

óvott, összehajtott fehér papírlapot, és átnyújtotta a tiszte
letes úrnak.

Mózes Áron átfutotta az írást, s megelégedetten egy 
barackot nyomott Pali fejére.

- Jól van fiam. Csak így tovább. De gondolkoztál-e 
már azon, hogy milyen pályát választasz, ha meglesz az 
érettségi?

- Pap szeretnék lenni, kérem szépen.
- Bölcs dolog, fiam - bólogatott a tiszteletes - és ami 

mindenekfclett fontos, ez igen szükséges is. Mert a mi 
népünknek magunkfajta ember kell, aki közöttük él, itt 
volt gyermek, ismeri a hegyeket, ismeri a folyókat, ismeri 
a fákat, és ismeri a hegyek között élő pakulárokat.

Odakint megcsendült a templom harangja. Mózes 
Áron készülődni kezdett. Összerakta szépen feketébe kö
tött bibliáját, imádságos könyvét, majd nyakába kerítette 
fekete palástját, és fovegét fejébe nyomva megindult las
san a templom felé.

Az utcán már csoportokba verődve ballagtak a széke
lyek. Öreg nénikék összekulcsolt kezükben szorongatták



a zsoltáros könyvet, s fekete kendős fejükkel úgy néztek 
ki, mint az összeaszott téli kormos almák az almárium 
tetején.

Színes csoport húzott el mellettük. Tarka főkötőkkel 
díszített, zizegő szoknyájú fiatal leányok, akik a zsoltáros 
könyvük mellett díszes keszkenőt s néhány szál virágot 
szorongattak a kezükben. Arcuk áhítatán átsütött a fiatal
ság tüze, és szemük fel-fel gyulladt, amikor odapillogtak 
a templom kerítése körül álldogáló legényekre.

Füsti István feleségével együtt igyekezett az Isten há
za felé. Elől a három gyerek rúgta a port, hátul komótosan 
szedték a lábukat ők ketten. Nem szóltak semmit, csende
sen poroszkáltak csupán.

Amikor a templom ajtajához értek, megszólalt Füsti 
István:

- Valami nyomást érzek a fejemben, lelkem!
Az asszony megrebbent.
- Már megint?
- Megint - bólintott helybenhagyólag Füsti.
Füsti István kis, sűrű ember volt. Vérmes. Sokszor 

voltak vértolulásai, s ilyenkor nyomást érzett az agyára 
nehezedni. Most is így volt.

A templomajtóhoz közeledtek, amikor befordult a szög
let mögül Mózes Áron tiszteletes úr a Pali gyerekkel. 
Odalépett azonnal hozzájuk, keményen megrázta a kezü
ket, s csak ennyit mondott:

-Maguk igazán büszkék lehetnek Palira. Sokra fogja 
vinni.

Nyakig vörösödtek az örömtől. Füsti István elfelejtet
te, hogy valami még az előbb nyomta az agyát. Kihúzta 
magát és szerénykedve válaszolt:

- Mindenkinek igyekszeni kell, tiszteletes uram!
A pap csendesen bólintott, s beléptek a templomba, 

ahol abban a pillanatban csendült fel az unitárius fohász: 
„Erős várunk nékünk az Isten...”

Szárnyalt a zsoltár fel a hegyeken túl az Úristen íté- 
lőszéke elé. Szárnyalt zengve, ahogyan csak az unitárius 
lelkek tudják dicsérni az Urat.
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Mert még a szent ének is kifejezi a hit minéműségét. 
Másképpen daloz a református, másképpen kanyarítja el 
a végét a katolikus, és megint csak másképen a lutherá
nus. De egy bizonyos. Olyan magabízóan és Istenbe ve
tett őszinte nyílt hittel egyik felekezet sem tudja dicsérni 
a teremtőt, mint az unitárius. Aki nem hiszi, hallgassa 
meg őket egyszer.

Felment a tiszteletes úr a szószékre, és gyönyörű be
szédet tartott a családi életről, a munkaszeretetről és az 
emberek igyekezetéről. Külön kiemelte prédikációjában 
Füsti Pált, akit a fiatalság mintaképének állított oda, 
mondván, hogy ha ilyen a fiatalság igyekvő ereje és szor
galma, úgy bizalommal és hittel nézhet minden székely 
anya és apa a magyar jövendő elé. Mert lám, Füsti Pál 
maga tartja fent magát a kolozsvári kollégiumban, s amel
lett, hogy első tanulójaként végezte az osztályt, még azt 
is keresztül tudta vinni, hogy pénzt takarítson meg ma
gának, s vegyen kis testvéreinek csizmát és kucsmát. 
Ilyen az igazi székely, és ilyen az igazi székely szülő is. 
Tisztesség adassék tehát annak a két embernek, aki nélkü
lözi a fia munkabíró kezét csak azért, hogy ezzel is előse
gíthesse boldogulását és megadhassa a lehetőséget, hogy 
a fiú tanult, művelt ember legyen.

Igen-igen szép beszéd volt.
Füsti István arca kipirult a boldogságtól. Füstiné, szü

letett Kerekes Rozália is igen boldognak érezte magát és 
szaporán törölgette szemeit. Pali pedig a karzaton sütötte 
le a szemét a nagy dicsőségben és szinte külön-külön 
érezte magán minden falubelijének simogató pillantását.

Felejthetetlen szép percek voltak ezek.
Imádság után ismét felcsendült az ének.
Füsti István uram boldogan, teli tüdőből fújta a zsol

tárt, de egyszerre csak valami különösséget érzett. Szeme 
előtt piros csóvák vágtattak el és úgy látta, hogy hirtelen 
elsötétülnek a templom ablakai. Egy fekete köd húzódott 
a szemére, szíve bolondul kezdett verni, s azután hirtelen 
igen könnyűnek találta magát, s úgy érezte, hogy felkap
ják ismeretlen erős kezek, s viszik, viszik felfelé.
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A feje előreesett, leborult a padra.
Az ének szárnyalt tovább...
Csak amikor vége volt az istentiszteletnek, s a szom

szédja oldalba lökte, hogy emelkedjék már hazafelé, ak
kor derült ki, hogy Füsti István uramat magához szólítot
ta az Isten...

Megölte a szíve.

Úgy vitték haza kéz között. A váratlanul árvaságra ju
tott gyerekek csendesen szepegtek az úton, s az anyjuk 
gépiesen törölgette a szemüket. De se neki, se Palinak 
nem jött ki egyetlen könnycsepp sem a szemén. Csak 
mentek a halott után sápadtan, lélek nélkül, öntudatlanul.

Paliban valami túlvilági hang szólalt meg taktusra, 
minden lépésnél, mintha az édesapja szólt volna hozzá:

- Vi-gyázz rá-juk lel-kem!
Minden lépésre kijött egy szótag, s amikorra a házuk 

elé értek, legalább ötvenszer ismétlődött agyában a hang:
- Vi-gyázz rá-juk lel-kem!
Otthon a tiszta szobában fektették le Füsti Istvánt. 

Megmosdatták, ünneplő feketébe öltöztették, és kezét 
összekulcsolva a mellén, ujjai közé tették imádságos 
könyvét.

Délután jöttek a falubeliek halottnézőbe. Elbúcsúztak 
Füsti Istvántól.

Senki sem állított be üres kézzel. Tudták, hogy a csa
ládnál ritka vendég a pénz, ezért igyekezett mindenki 
a maga módján segíteni. Az asszonyok lisztet, zsírt, csir
két hoztak, kinek éppen mije volt a háznál.

De megérkezett a férfinép is. Darkó Döme, miután le
vett kalappal elnézegette egy darabig a megboldogultat, 
így szólt Füstinéhez:

- A sírásásra ne legyen gondod lelkem, azt mink elvé
gezzük. Deszkát is kerítünk.

Veres István meg csak annyit mondott:
- A koporsót majd rendbe teszem én.
Harmadnapra, a harang felsíró jajszava mellett vállra
vették Füsti Istvánt. A koporsó feketére festett, akkurátu-
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san összeállított pihenőhely volt, aminek csipkés szemfe
delét Mózes Áronné nagytiszteletű asszony ajándékozta.

Oldalán egyszerű betűkkel volt felpingálva:
Füsti István; élt 4S évet.
A föld rázuhogott a koporsóra, döngött rajta, később 

elhalkult, és nemsokára csak egy kis földpúp mutatta be
szúrt kopjafával, hogy Füsti István itthagyta a családját, 
itthagyta a faluját, itthagyta a székely földet.

Élt 48 évet.

Két hét telt el a temetés után.
A kis család kezdett magához térni nagy bánatából, és 

esténként, amikor a kicsiket Füstiné lefektette, kiültek 
ketten Palival a konyhaajtó elé s meghányták-vetették 
a jövendőt. Az édesanya mindenáron azon erősködött, 
hogy Pali menjen vissza Kolozsvárra és tanuljon tovább. 
Pali viszont kötötte magát ahhoz, hogy valami munka 
után néz és segít a megélhetés gondjain.

Nem tudtak megegyezni.
Végre is úgy döntöttek, hogy megkérdezik Mózes 

Áront.
A nagytiszteletű úr elgondolkozott a lehetőségeken, 

azután így szólt:
- A leghelyesebb megoldás egy olyan pályaválasztás 

lenne, mely megélhetést, segítségi lehetőséget is ad, 
amellett a továbbtanulást sem gátolja. Van nekem egy ré
gi iskolatársam. Gyógyszerész. Kissé különös ember, de 
jóindulatú. Elmégy oda Pali gyakornoknak, s a három évi 
patikai idő alatt, magánúton leteszed az érettségit. Kosz
tod, lakásod meglesz és némi pénzt is kaphatsz havon
ként, amivel az itthoniakat segítheted. A vizsgadíjakat az 
érettségiig én majd elintézem Kolozsváron, küldetek ne
ked könyveket is.

Füsti Pál komolyan bólintott:
- így lesz ez jó. Nagytiszteletű úr!

Mózes Áron egy hét múlva benyitott Füstiékhez. 
Elővett egy levelet és hangosan felolvasta.
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,, Kedves Barátom!
Megkaptam leveledet. Igen sajnálom azt a szegény 

gyereket, hogy ilyen keserves sorsra jutott. Természetesen 
igyekszem rajta segíteni és felveszem őt gyakornoknak. 
Mondd meg neki, hogy az a pálya amire lép, tele van gö
rönggyel, küzdéssel, méltatlan bánásmóddal. Belőlünk 
szívesen csinálnak bolondot, szívesen mulatnak.félszegsé- 
günkön. De ha a tréfacsinálók vagy hetykélkedök betegek 
lesznek, mégiscsak hozzánk jönnek. Akkor egyszerre meg- 
juhászodnak, és remegve nézik, miként keverjük s készít
jük el az egészségüket visszaadó gyógyszert. Ekkor látjuk 
azt, hogy mégiscsak mi vagyunk fent és ők lent, és mi őriz
zük és adjuk vissza az emberek egészségét.

Mondd meg Füsti Pálnak, hogy egy nemes szívet kívá
nó pályára indul.

Tekintettel arra, hogy ismerem a fiú körülményeit, fe
lajánlok neki az első hat hónapra teljes ellátás és lakáson 
kívül havi 20 körönéit, amit hazaküldhet a testvéreinek. 
Ha igyekszik és megfelelően dolgozik, később felemelem 
a fizetését.

Mi élünk csendesen. Kislányom most végezte el ugyan
csak a hatodik gimnáziumot, ő is beáll a tára mellé. A pa
tikát ő fogja örökölni.

Hogy vagytok? Gyertek el hozzánk már egyszer!

Régi barátsággal ölellek: 
Berczel Béla 

cs iksz Hasi gyógyszerész. ”

És Füsti Pál egy hét múlva elindult új életet kezdeni.

Szász János odaállt kora reggel két mokány lovával Füs
tiék kapuja elé. Fuvarba indult, de szívességből útközben 
egy jókora kitérőt tett, hogy Csíkszilason letehesse Palit.

Felpakolták egy fonott fedeles kosárban Füsti Pál sze
gényes alsóneműjét és egy rend ünneplő ruháját. A téli 
ködmönt és a csizmát a kosár tetejére helyezték, s az ülés
re felkapaszkodott János bácsi mellé a gyerek is.
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Könnybe volt lábadva a szeme, elnehezült igen a szí
ve. A kis testvérkék édesanyjukkal együtt csendesen sír- 
dogáltak.

Ezeket az elérzékenyült perceket szétszakította Szász 
János uram, aki sercintett egyet a pipa mellől, és odaszólt 
kevélyen a két kis lovacskának:

- Előre táltosok!
A két „táltos” nem mozdult. Elveik voltak, amiket szi

gorúan betartottak. Csakis akkor indultak, ha a Rákóczi 
indulót fütyülték nekik, mégpedig gyors ütemben.

Kiemelte hát szájából a gazda az agyonrágott csutorát, 
és olyan füttymarsot csucsorított ki magából, hogy a ta
vacskák kapkodni kezdték a fülüket, és néhány pillanat 
múlva nekifészülvc a hámnak, megrántották a kocsit.

Amikor a kanyargós hegyi útról Füsti Pál visszanézett, 
már csak kis fehér piskóta házakat látott odalent. Úgy 
rémlett neki, hogy még mindig ott áll édesanyja a kapu 
előtt, és tenyeréből ellenzőt formálva néz fel a hegyek te
teje félé, őutána.

Nagyot sóhajtott, de nem tudott sokáig gondolkozni 
árva élete során, mert Szász János csendesen mesélni kez
dett:

- Tudod Palkó, amikor a boszniai okkupációkor masí
roztunk a fene büdös hegyek között, amik nem voltak 
ugyan olyan magasok, mint a mieink, de olyan csupaszok 
voltak, mint a Korpás Jani feje teteje, hát egyszer csak né- 
künk ront ám egy kalapra való bosnyák...

Füsti Pál elindult.



II. FEJEZET,
melyben Hetyk\> Péter atyai pofonokban részesül.

János a pedellus, elővette tenyérnyi zsebóráját. Ak
kurátusán kihámozta a fényesre zsirosodott szarvas
bőrtokból, felpattintotta a fedelet, azután odaballagott 
a rézharang alá, megfogta a harangnyelv bőrszíját és fi
gyelni kezdte a percmutató kúszását. Két perc hiányzott 
a 11 órához.

Mikor a nagymutató rásimult a Xll-esre, hátraszólt 
a vállán keresztül:

- No most már indulhat asszonyság.
És hatalmasan fejbe verte a harangot.
Az asszonyság - Hetyky Balázs helybéli asztalos 

mester hitvese - megindultan kezdte taposni a lépcsőket, 
a tanári szoba felé.

Az ajtó előtt elszorult szívvel megállapodott. Kis feke
te kalapján igazított egyet, majd görcsösen megmarkolta 
vedlett retiküljét és csendesen keresztet vetve, beóvako
dott az előszobába.

A szoba ablaka az utcára nézett. Lent emberek siettek 
dolguk után és egy suszterinas trappolt végig a patakpar
ton, hetykén fütyörészve. A patak közben szorgalmasan 
csörtetett kis apró zúgókon keresztül, valamerre a völgy 
vége felé.

1910-et írtak akkor, s a májusi szívbolondító virág
illat hatalmába kerítette a gyergyóalmási fiatalokat. So
ha annyi nyíllal átdöfött szívet nem bicskáztak bele a fák 
bőrébe, mint akkor. A virágillat becsapott a református 
gimnázium klasszikusan poros levegőjébe is, és össze
keveredett az olajozott padló nehéz szagával. Szünetben 
a felsősök már nem mentek le sétálni a kis zöldfülűek 
közé, hanem egymás hegyén-hátán tömték tele az ab
lakokat. A felső három osztály frontja ugyanis a női ke
reskedelmi iskola felé nézett, s az emeletről kiváló gusz- 
tálás és integetési alkalom nyílott az udvaron hegyesen 
sétálgató, és lopva fel-fel pislogó bakfisok felé. Az osz
tályok fejük búbjáig szerelmesek voltak a női kereske
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delmibe, és abban az időben a „Kazinczy-Önképzőkör- 
ben" kizárólag csak lírai verseket bíráltak el kilós téte
lekben.

Kegyetlenül bolondító volt ez a május.
Mindebből azonban szegény Hetyky Balázsné semmit 

sem érzett.
O csak azt tudta, hogy ma délelőtt Vértessy tanár úr, - 

Peti fiának osztályfőnöke, - egy diákkal kis cédulát kül
dött neki és sürgősen behívatta a gimnáziumba. Rosszat 
sejtett. A félévi bizonyítvány lesújtó eredménye után nem
igen volt valószínű, hogy Vértessy gratulálni akar a hato
dik gimnazista fiának tüneményes előmeneteléhez. Itt 
valami baj készül - gondolta magában - és szaporábban 
kezdett verni a szíve.

Háta mögött figyelmeztető köhögést hallott.
Visszafordult.
Fiatal szemüveges tanár állott mögötte. Érdeklődött, 

hogy mi járatban van?
- Vértessy tanár úr hivatott - rebegte Hetykyné.

Majd kihívom.
A szemüveges tanár eltűnt a tanári szoba ajtaja mö

gött, de nemsokára megmozdult a kilincs és kilépett rajta 
egy kecskeszakállas, szúrós szemű, vatermörderes, 
idősebb úriember. Bemutatkozott:

Vértessy Sándor.
Hetykyné is ellebegte a nevét, aminek hallatára a tanár 

úr szeme még bökősebbé változott.
-Annak a Hetyky Péternek az édesanyja, ugyebár?

-- Igenis.
Kérem, asszonyom, azért kellett ide fárasztanom, 

hogy őszintén feltárjam Péter fiának helyzetét. A gyerek 
hanyag, nem tanul, fegyelmezetlen és iskolakerülő. Négy 
tárgyból bukásra áll. Ismételnie kellene az osztályt, mert 
semmi hajlandóságot sem mutat a javulásra, jóllehet hat 
hét múlva befejezzük az évet.

-■ De kérem, tanár úr! Az én Peti fiam igazán szor
galmas gyerek. Jó tornász, rúdugrásban első, bent van 
az iskola énekkarában is, és úgy tudom, vezérszólista
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a basszusban. A fiileslabda-válogatott csapatban is ját
szik. Igazán jó gyerek az én fiam.

- Ez mind nagyon szép, kérem. Azonban, ha valaki jó 
rúdugró, azzal még nem lesz képes átbillenni a hetedikbe, 
mert véleményem szerint, német nyelvből mégiscsak 
Goethét illik tudni. Továbbá azt sem igen hiszem, hogy 
némi dalozó készséggel átdalolhatja magát Pythagoras 
tételén. Nem, asszonyom, az anyák elfogultak, de mi, pe
dagógusok annál kevésbé. Hetyky Péter osztályt fog is
mételni és tanári konferencia elé citáltatom igazolatlan 
mulasztásai miatt.

-De hiszen a fiam pontosan látogatja az iskolát - 
nyögte Hetykyné.

- Az lehet, hogy hazulról eljön, de ide viszont már egy 
hete nem tette be a lábát - recsegte vésztjóslóan Vértessy 
Sándor.

Hetykynének elállt a szívverése.
Átfutott előtte az elmúlt hét minden reggele. Peti pon

tosan összepakolta könyveit és fütyörészve indult el az 
iskolába pontban háromnegyed 8-kor, amikor meghúz
ták a református templom Eszter harangját. És most kisül, 
hogy az a betyár kölyök elcsatangolt az iskola mellé. Bor
zasztó! Ha az apja megtudja, összetöri a csontjait. 
Hetykyné érezte, hogy remegni kezdenek a térdei, arca 
falfehér lett, s közel volt ahhoz, hogy végigvágódjon 
a padlón.

Az osztályfőnök is észrevette szegény anya kétségbe
esését, s kissé ellágyult a hangja, amikor megszólalt:

- Azért még valahogyan lehet segíteni az imposztoron.
- Hogyan, kérem szépen? - sóhajtotta felcsillanó re

ménnyel Hetykyné.
- Ha becsületszavukat adják, hogy a fiút valamilyen 

pályára küldik és semmiféle más iskolába nem íratják be, 
úgy áteresztjük, s megkapja a hatodikos bizonyítványát. 
De magaviseletből „kevésbé szabályszerűt” kap - recs- 
csentett rá a végén Vértessy

- Milyen pályára mehetne szegény fiam, hogy mégis 
legalább félig-meddig úriember maradjon?
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- Mehet állatorvosnak, patikusnak, jegyzőnek.
- Köszönöm szépen a jóindulatát tanár úr. Majd ott

hon megbeszélem az urammal.
- Jó, de a kötelező ígéretüket közöljék velem írásban. 

Magamat ajánlom.
Azzal Vértessy Sándor, a VI. osztály főnöke, úgy is 

mint német-magyar szakos tanár, méltóságteljesen beirá
nyozta magát a tanári szobába.

Hetykyné azt sem tudta, hogyan került ki a kapun. 
Csak amikor a Szinva patak mellett szédelgett hazafelé, 
hallotta valahonnan nagyon messziről, hogy feljajdult 
a gimnázium rézharangja. A 11 órai szünet véget ért.

Gyergyóalmáson a „Vörös majom” kávéház a város
kának nem helyezkedett el kifejezetten előkelő részén. In
kább azt mondhatnánk, hogy a sötét külváros még söté- 
tebb sikátorában húzódott meg szerény előkelőséggel, 
szolgálván a cigányzenészek és kucséberek társalgási 
lehetőségeit hajnal tájt, s a diákok titkos szórakozásait 
napvilág mellett. Állt pedig egyetlen, hatalmasnak alig 
mondható helyiségből, amelynek bal sarkában terpesz
kedett egy mordály nagy biliárdasztal, agyonfoltozott, 
angoltapaszokkal kitarkázott, fakult zöld posztójával és 
sziklakemény mandinereivel.

A helyiség többi részét csorba fogú márvány asztalok 
töltötték be nyikorgó és ingadozó székekkel. Az egyetlen 
derűsebb folt a kasszímő trónusa volt. Itt üldögélt az 
Olaszhonból bevándorolt, dús keblű Lonci, aki már csak 
annyiból volt taliánnak tekinthető, hogy a leggyönyö
rűbb variációkban káromkodott délvidéki nyelven. 
Egyébként szőkére volt festve a haja és hatalmas doublé 
karperecék csörrentek meg párnás kezein. Ő volt a diá
kok üdvöskéje, s a kamaszfiúk első szerelme. Loncika 
igen szívesen fogadta a kipirult arcú gyerekek buta dado
gásait és darabosan, rekedt hangon odavetett szerelmi 
vallomásait. Meghallgatta őket, szeretett. Válogatás nél
kül. Ilyen volt a természete.

A „Vörös majom” kávéház másik kimagasló egyéni
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sége Józsi volt. Hozzávetőlegesen már a hatvanadik esz
tendejét taposta. Tükörfényes Ferenc Jóskájában, kétes 
tisztaságú keménygallérjában úgy vonszolta magát lúdtal
pain, mint egy keshedt varjú. De üzleti érzéke csodával 
volt határos. Elfogadott fizetési eszközül latin könyvtől 
kezdve rajztábláig, mindent. Ezekkel a változatos ügyle
tekkel szépen keresett és állítólag már egy kis házat is 
a magáénak mondhatott valahol a vasúti állomás mögött. 
O volt a jobb módú diákok házi uzsorása, nesztora és 
fekete angyala.

Azon a délelőttön, amikor Hetykyné megszomorodott 
szívvel ballagott hazafelé, a „Vörös majomban” csak hár
man tartózkodtak; Lonci, Józsi és Hctyky Péter.

Loncika karjára ejtett fejjel szundikált, míg Józsi és 
Hetyky egy késhegyre menő karambol harcot vívtak ki- 
csorbult golyókkal és repedt dákókkal.

Hetyky Péter 16 éves kora ellenére legalább húsznak 
nézett ki. Vállas, izmos alakján valósággal feszült a visel
tes ruha, némi szőrpamacsok is ütköztek az orra alatt, s 
állítólag hetenként egyszer már borotválkozott is. Két 
élénk, fekete szeme barátságosan csillogott, s a modora 
kifejezetten kedves volt. Pillanatnyilag szája sarkába egy 
sodrott cigaretta ragadt és hunyorgó szemmel célozta meg 
kontrafalssal az egyik golyót.

Hatalmasat lökött, mire az esztergályozott gömb meg
vadulva vágtatott az asztalon keresztül és lefickándozva 
a posztóról, hatalmas dobbanással zuhant a padlóra.

Józsi főúr rosszallólag csóválta a fejét.
- Ejnye Hetyky úr, hogy lehet ilyen vadul döfni?
A zajra felkapta a fejét Loncika is, és felcsattant.
-Nem hagyják az embert pihenni!
Hetyky Péter kihúzta magát és rájuk förmedt:
- No maguk sem tudják megbecsülni a stammgasztot. 

Ilyen piszok helyre sem teszem többé be a lábam.
Azzal felszedte a földre hullott golyót és folyt a csata 

nagy igyekezettel tovább.
A partit Hetyky úgy elvesztette mint a vöcsök.
- Fizetek - jelentette ki a vesztes.
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Józsi főúr előkotorászta számolócéduláját és meg
kérdezte:

Pénz vagy könyv?
- Egy algebra és egy görögpótló.
- Három korona.
- Kevés.
- Ha keveselli Hetyky úr, lehet készpénzben is egyen

líteni.
- Nagy hóhér kegyed, Józsi.
Józsi a hóhér, eleresztette a füle mellett a kitüntető 

jelzőt és morogva számolt.
- Biliárd, három kávé, két csomag hölgy cigaretta, 

összesen 2 korona 20 fillér. Marad 80 fillér, amiért 2 
kávét és egy snidlinges vajaskenyeret jóváírunk.

- Jöhet a vajas - válaszolt nemes egyszerűséggel 
Hetyky, majd magabízó léptekkel elindult a kasszában 
szunnyadó Loncika félé.

Melegen sütött a kora délutáni nap, amikor Péter 
megapadt könyveivel a hóna alatt, hazafelé ballagott. Ke
zében lóbálta a diáksapkáját és fidélisen üdvözölte a haza
felé tartó kereskedelmista lányokat. Sokat ismert közülük.

A lányok összesúgtak a háta mögött.
- Ez Hetyky, a híres tornász.
Mert híre, az volt Hetykynek, mégpedig betyáros.
Kiváló hangulatban ért haza. De amint belépett a sze

rény lakás konyhájába, valami feszültséget szimatolt 
a levegőben. Édesanyja nem fordult hátra a tűzhely mel
lől, négyszögletes konyhaszéken mordul pipázó, zöld kö- 
tényes édesapja se szólt egy szót sem, csak sercintett egyet 
feléje a csutora torkolatának közvetlen szomszédságából.

Néhány másodpercnyi igen kényelmetlen csend kö
vetkezett.

Azután ráhorkantott az apja.
- Gyere a szobába.
Péternek kezdett szűk lenni a gallér. Elöntötte a meleg 

és legszívesebben nekiiramodott volna az ajtónak, de 
azután összeszorította a fogát és ment az apja után.



Hetykyné még könyörgő hangon sóhajtotta félhan
gosan az ura után:

- Balázs! A te fiad!
De Balázs atya ezt már nem hallotta. Jámbor, jószívű 

asztalosmester volt ő világéletében, de ha egyszer elöntöt
te az indulat, akkor vérbeborult a szeme és ütött.

Haj aj! De hogy ütött.
Erről különben Péter is azonnal meggyőződést szerez

hetett, mert alig tette be maga után az ajtót, kapott két ak
kora pofont, hogy még a szeme is szikrázott. Meglepeté
sében csak annyit tudott nyögni, hogy: no-no, de máris 
kapta a másik kettőt.

Más rendes ember elterült volna ekkora hatalmas üté
sektől, de Hetyky Péter nem. Őt nem olyan fából faragták. 
Amikor egy kicsit kitisztult szeme előtt a világ és látta, 
hogy apja éppen akkor köp a markába a következő porció 
hatásosabbá tétele céljából, megrázta a fejét és hirtelen 
kiugrott az ajtón, s kívül görcsösen megmarkolta a kilincset.

Az apja rázta belülről, ő meg kívülről tartotta behemót 
erővel.

- Engedd el te büdös kölyök, mert összetörlek - hö
rögte a dühtől rekedten Hetyky Balázs uram.

- Elengedem, ha Édesapám nem pofoz tovább.
Erre a zord atya nem válaszolt semmit, csak rázta az 

ajtót.
Hetykyné ezalatt bent a konyhában sírdogált és imád

kozott fennhangon.
Péter tartotta még egy darabig a kilincset, azután ki

mérte a távolságot, ami a szobaajtó és az udvarra nyíló 
előszobaajtó között volt, s amikor tisztába jött az ugrás 
nagyságával, hirtelen elengedte a rézfogantyút és szinte 
kirepítette magát az udvarra. Innen már gyerekjáték volt 
elérni a kaput. Az utcán mellébe vágta a fejét és zakatoló 
szívvel indult a város felé.

Félórát ődöngött a kihalt Főutcán, de egyetlen barátját 
sem látta.

Elment keserűségében a „Vörös majom”-ba Loncihoz, 
felejteni.
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Alkonyaikor visszalopódzott és bezörgetett az ablakon. 
Édesapja nézett ki, s amikor meglátta elveszettnek hitt fiát
- egész délután már telesírta Hetykyné a fülét, hogy jaj 
Istenem az egyetlen szem fiunkat világgá üldözted, te 
szerencsétlen - csak annyit vetett oda neki foghegyről:

- Bejöhetsz taknyos. Nem bántalak.
Lámpagyújtás után összeült a család megtárgyalni

a jövendőt. A szülők már megállapodtak előzőleg abban, 
hogy a gyereket nem iskoláztatják, mert ennyi bukdácso
lás után reménytelen minden próbálkozás. Most arról 
kellett dönteni, hogy a gyerek milyen életpályát válasz- 
szon magának? Ezt volt hivatva a családi tanácskozás 
megtárgyalni.

Hetyky Balázs köszörült egyet a torkán, és pipáját kis
sé kiemelve a szájából így szólt:

- Ide hallgass te szülenyomorító. Holnap elküldöm 
Vértessy tanár úrnak a levelet, amiben kijelentjük, hogy 
a hatodik gimnázium elvégzése után tovább iskolába nem 
járatunk. Majd kiég a szemünk anyáddal együtt, hogy 
ilyen gyalázatos kölyköt neveltünk. Mert azt tudhatod, 
hogy dicső pályafutásodat rövidesen megtudják összes is
merőseink és hátunk mögött kinevetnek, szemben pedig 
sajnálni fognak. Mindezt temiattad, te pernahajder iskola
tekergő. De végeredményében az életedet te fuserálod el, 
és nem én. Rólad minden jó szó letarjagzott, mint egy 
rosszul bedolgozott foumer. Hát most válassz! Beállsz-e 
mellém mesterembernek, vagy elmégy állatorvosnak, 
patikáriusnak vagy jegyzőnek, vagy mit tudom én minek.

Péter nagyot hallgatott.
Most az édesanyja szólt hozzá kérő szóval.
- Petikém! Ma bent voltam Vértessy tanár úrnál. Ő azt 

mondotta, hogy négy tárgyból fogsz megbukni, de áten
gednek, ha kilépsz a gimnáziumból. Eredj el állatorvos
nak. Igen rendes mesterség az. Nézd, itt van a Katona ló
doktor úr. Csak ránéz a baromra, s azt mondja, hogy 
ennek ótás kell és máris megkapta az egy forintot. Igen 
rendes foglalkozás. Itt neked jól is menne, mert ismernek. 
Eredj el fiam baromorvosnak.
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Közbeszólt Hetyky Balázs is megfontoltan.
- Én is a lódoktorságot látnám jónak. De itt van még 

a patikáriusság. Ez se egy utolsó dolog. Nézd meg Bohus 
urat, az „Arany-oroszlán” tulajdonosát. Akkora vastag 
arany óralánc henceg a hasán, hogy akár egy bikát is el 
tudna vele húzni. Csak egy kicsit bolondos, örökké csilla
gokat látcsövez éjszakánként. De egyébként igen jómódú 
ember. Presbiter is az egyháznál. No meg alelnöke a „Pol
gári Egyletnek”.

Péter még mindig hallgatott, s ezt a csuka természetét 
nem hagyta abba egészen lefekvésig.

Az ágyban voltak már mind a hárman, amikor meg
szólalt tűnődő hangon a jeles tornász:

-Holnap délután utánanézek ezeknek az állásoknak.
Elaludtak.
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I I I .  FEJEZET,
melyben Hetyky Péter megundorodik a lódoktorságtól,

de ugyanakkor kedve szottyan a patikáriussághoz.

Másnap Péter elindult kora délután felfedező körútra.
Tudta, hol lakik az állatorvos, arra vette útját.
Az állatorvos úr háza előtt hárman álldogáltak; két fej

kendős nénike és egy felfúvódott tehén. Mindnyájan igen 
szomorú lelkiállapotban sínylődtek. A két néni csendesen 
siratta a „SziJaj' -t, mert tilosba bitangolva, igen bele ta
lált harapdálni a friss lucernába. A „Szilaj” ezzel szemben 
abnormisan felpuffadva, túlét-farkát lógatva, nézte egy
kedvűen a kövezetet.

Bentről az udvar felől szörnyű kutyavonítás csapott fel 
hirtelen.

Péter belesett a hasítékon.
Az udvaron piszkos fehér köpenyben Katona állator

vos úr, könyökig felgyiirkőzve, egy vizsla kutyát csonkí
tott. Az állat gazdája is ott ténfergett körülöttük és szakér
telemmel próbálta csitítani az agyonrémült állatot. 
Közben bőbeszédűen ismételgette, hogy ilyen betyár 
vizslával még sohasem volt dolga. Ha vadat lát lefekszik 
ugyan, de a farkával, mint valami cséphadaróval, állan
dóan kaszál a levegőben. Persze, hogy elzavarja a vadat.

- Kuss te Cézár! Ne félj! Nem döglött ebbe még bele 
senki - szólt csitítólag a kutyára.

A szerencsétlen állat azonban vérbeborult szemekkel 
üvöltött.

Három perc eltelte után Cézár már csak egy hüvelyk - 
nyi nagyságú légyhajtót mondhatott magáénak, melynek 
végén masnira kötött ökölnyi pólya takarta a bevarrt 
sebet.

Utána Katona lódoktor, böllér módjára megtörölte 
bicskáját fehér köpenye alsó csücskében, s beinkasszálva 
3 koronát ezüstben, kiszólt a kapu előtt búsulóknak.

- Hajtsák be a puffadtat!
De ezt már Péter nem várta ki. Enyhe gyomorémely

gést érzett, és fülébe csengett a szerencsétlen Cézár halál
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ra szánt üvöltése. Előkotort egy összegörbült cigarettát, 
cipője talpán végigrántotta a kénes gyújtót és nagyot szí
vott a maró füstből.

Elindult a Főutca felé megnézni az „Arany Oroszlán” 
gyógyszertárat.

A korzón már sétálgatni kezdtek a fiatalok, amikor 
a patika elé érkezett. A baloldali kirakat előtt álldogáltak 
rendszerint a nyolcadikosok, akik helyből gusztálták a le
ányzókat, nagy igyekezettel pödörgetve elvétve serkedő 
bajuszukat, és szapora könyöklökdösődés mellett fejezték 
ki csodálatukat egyik-másik, pipiskésen eltipegő fehér
személy iránt.

A placcon még nem volt senki. Péter nyugodtan oda
állhatott, és míg hanyag testtartással látszólag a korzózó- 
kat nézegette, belesegetett a patikába.

Elkáprázott a szeme attól a teméntelen sok üvegtől. 
ami a polcokat zsúfolásig megtöltötte. Az üvegedényeket 
helyenként karcsúra szabott fapikszisek tarkították, keve
redve porcelántégelyekkel. A rajtuk lévő felírások pedig 
egyenesen érthetetlenek voltak. Gyér és zilált latin tudo
mányával csak az egyik nagyobb üvegen lévő „Aqua" fel
írást tudta kibetűzni, s ebből gondolta, hogy abban valami 
vízféle lehet.

A mérleg mögött ott állott Bohus úr, a tulajdonos, zsa
kettben, hatalmas óraláncával domborodó hasán. Fél sze
mét kissé hunyontotta, s erről Péternek eszébe jutott, 
hogy ez nyilván azért van, mivel éjszakánként a távcsőbe 
nézeget állandóan.

Állt Bohus gyógyszerész úr a fényesen csillogó mér
leg mögött, és az egyik mérlegtányéron lévő üvegbe va
lami sűrű anyagot csurgatott nagy lelkinyugalommal 
anélkül, hogy abból a valamiből egy csepp is meliényú- 
lósodott volna az üvegnek. Péter nagy tiszteletet kezdett 
érezni Bohus úr iránt, aki befejezte a mérleg billenése pil
lanatában a csurgatási műveletet, majd benyúlt egy keze 
ügyében lévő fiókba, dugót rántott elő, amit az üveg tor
kába helyezne, színes papírból olyan szép főkötőt hajto
gatott rá, hogy öröm volt nézni. Azután az üveget selyem
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papírba gurítva átadta egy helyre menyecskének, akinek 
kellemkedve megcsipdeste az arcát.

Péter csettintctt egyet a nyelvével és kezdett igen 
irigykedni Bohusra. Elvégre nem utolsó dolog ilyen hely
re menyecskének tenni a szépet. Ez aztán az igazi jó pá
lya. Csurgatni a levet az üvegbe, és közben elcicázni.

Péternek kedve támadt a patikáriussághoz.
Elhatározta, hogy bemegy és elmondja szándékát.
Egy darabig ődöngött még az ajtó előtt és gondosan 

nézegette a bejárat fölött terpeszkedő, ugrásra kész orosz
lánt. A fenevadat - tudvalévőn - fából faragta ki egy ezer
mester székely, amikor Bohus úr medicinája egyetlen 
gyermekét meggyógyította. Hatalmas sörényes fejével, 
bozontos farkával és feszülő mancsaival, valóban igen te
kintélyt keltő cégére volt a gyógyszertárnak. Az aranyo
zása ugyan kicsit kopott volt már, de ez mit sem vont le 
az értékéből. A rossz gyermekeket állandóan ezzel ijeszt
gették a gondos anyák, s a hatás sohasem maradt el.

Péter elszánta magát és belépett.
Bohus méregkeverő, barátságos hangon szólt oda.
- Mi kéne, ha vóna öcsém?
Hetyky Péter összecsapta bokáját, bemutatkozott és eny

he dadogások mellett előadta, gyógyszerész szeretne lenni.
Bohus ráhunyorgott a deliquensre, s azután megkér

dezte:
- Hányból akarnak elhasaltatni, pupák?
- Négyből - nyögte Péter megrökönyödve.
- Hm - ejtette le fejét Bohus, majd így folytatta:
- És miért nem tanulsz, pemahajder!? - förmedt hirte

len indulattal Péterre.
- Hát... hát... nincsen nagy kedvem a magoláshoz.
- Nincs kedvem, nincs kedvem. Minden iskolakerülő, 

siivölvény betyár ezt mondja, ahelyett hogy bevallaná, 
miszerint léha gondolkozású és munka nélkül akar meg
élni. Te is ilyen pimasz vagy.

Ezeket a kedves és közvetlen szavakat szinte egy 
szuszra csapdosta Hetyky Péter fejéhez, aki csak váltogat
ta egyik lábát a másikkal és nyakig vörösödve hallgatott.

21



I

Amint kifújta magát Bohus, csendesebb hangon kér
dezte:

- Szóval gyógyszerész akarsz lenni? Milyen hónapban 
születtél?

- Márciusban.
- Gyere vissza holnap. Majd addig megcsinálom a ho

roszkópodat és meglátom, lehet-e valami reményed ezen 
pályán. Derült-e az idő?

- Igenis.
- Akkor ma éjjel asztrológiával foglalkozom.
Szólt, és kegyelemben elbocsátotta a leforrázott 

Hetyky Péter gyógyszerészgyakornok jelöltet, aki nem 
nézett a korzón se jobbra, se balra, hanem szemébe húz
va a sapkáját, bevágott a legelső mellékutcába, s ott han
gosan cifrázva ezt a vacak életet, égő arccal ballagott 
a „Vörös majom” kávéházba, elfogyasztani a jóváírt 
utolsó kávét.

Bohus, mint amatőr csillagvizsgáló s horoszkópké
szítő, közcsodálatnak örvendett Gyergyóalmáson. Jósla
tai nem stimmeltek ugyan minden esetben, de elvégre 
szeretnénk olyan horoszkopizálóval találkozni, aki csak 
úgy kapásból, mindig eltalálja az igazságot. Ettől füg
getlenül azonban, mindenki tudta, hogy tiszta csillagos 
estéken felmegy a Ringató hegyre, ahol homokkőbe váj
va egymás hegyén-hátán húzódnak meg a gyergyóalmá- 
si polgárok borospincéi. Egy ilyen borospince többféle 
célt szolgált. Elsősorban és mindenekfelett bort tartottak 
benne, valamint zöldségfélét, burgonyát. Télen még 
almát és körtét is. Másodsorban szolgálta a barátkozások 
és igazmondások lehetőségeit, mert alkonyattájt, miként 
a darvak, úgy húztak a tisztes polgárok a Ringató felé. 
ellenőrizni pincéjük bortartalmát, s megízlelni az isteni 
nedűt.

Eme kóstolgatás közben átszóltak egymáshoz, megvi
tatták a világ dolgait és koccintgattak csendesen. Vacso
ratájt azután ki elmélázva, ki csendesen fütyörészve, in
dult hazafelé.

Bohus ilyenkor mászott fel borházának lapos tetejére.
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Magával cipelte a háromlábú állványt, a rászerelhető 
irgalmatlan nagy sárgaréz látcsövet.

Nekiesett kutatni az égboltot.

Hetyky Péter látogatása estéjén Bohus felkapaszko
dott ismét a tetőre. Gyönyörű holdvilágos este volt, a csil
lagok ragyogtak, s a fülemülék versengve csattogtak sze
relmi önkívületükben. A május őket is megbolondította.

Valahonnan a hegy túlsó oldala felől tárogató hangjait 
hozta a feltámadó esti szél. Bizonyára egy szerelmes ifjú 
zokogta bánatát. A hegy alatt elterülő városkából felcsil
lantak az utcai lámpák s a hegyi úton dúdoló emberek bo
torkáltak hazafelé.

A gyógyszerész úr ebből mit sem látott. A csillagokat 
kutatta, s közben érthetetlen számokat rótt egy receptb
lokkra. Péter horoszkópját állította össze.

Másnap délután, amikor Péter belépett hozzá, Bohus 
csak ennyit mondott:

Küldd be hozzám az apádat, te szerencsétlen. 
Patikus leszek, kérem alássan?

- A horoszkóp szerint egy jó darabig nyüstölni fogod 
ezt a pályát, de hogy mi lesz a végén belőled, azt még 
a csillagok sem tudják.

Hetyky elköszönt és boldogan indult a „Vörös majom
ba". Várták a barátai.

A kávéházban vágni lehetett a füstöt.
Az egyik csorbult asztal körül hatan ültek a nyolcadik

ból és verték a blattot. Az arcok veresedtek, a szemek dül- 
ledtek, s Bóczér Jóska éppen abban a pillanatban seperte 
be a két koronát kitevő bankot. Kopcsó László éktelenül 
veszített, s művészi káromkodásain a többiek kórusban 
hahotáztak. Huszonegyeztek ugyanis.

Péter hirtelen számvetést csinált. Az eredmény egye
nesen lesújtó volt.

Összesen 54 fillér felett rendelkezett.
De nem azért rúdugró valaki és első basszista, hogy 

csak úgy mimix-dirnix, megijedjen ilyen csekélyke aka
dálytól. Huszárosán nekivágott! Vagy-vagy!

71



A legelső lapra feltette az 50 fillért.
Nyert.
A koronát ismét egészében feltette.
Megint nyert.
Ezt az eszeveszett játékot szemhunyorítás nélkül foly

tatta mindaddig, amíg csak el nem nyerte a nyolcadikosok 
egész forgótőkéjét.

Nem lehetett vele bírni, annyira nyakára telepedett 
a szerencse.

Bóczér Jóska sápadtan hápogott az asztalnál, s Kopcsó 
László, már-már világszép káromkodásait is csak szánal
masan dadogta rettenetes zavarában, miközben maga elé 
mormolta rekedten:

- Itt valami disznóság van a dologban.
Mikor pedig mindenki elkókadva, sápadt arccal nézett 

a pénze után, Hetyky így szólt foghegyről:
- így játszik egy patikus.- ? ? ?
- No igen, abbahagyom tanulmányaimat, mert az is

kola áporodott levegője s a rajtunk regnáló tanárok imper- 
tinenciája, nem az én szellemiségemnek való. Megyek 
gyógyszerésznek, s mint diplomás ember kívánom továb
bi életemet eligazítani. Józsi! Tíz üveg sört! Készpénzben 
fizetek, mert a patikus, jól jegyezze meg maga hóhér, az 
mind született úr A jelenlevő barátaim az én vendégeim. 
Loncikának is löttyintsen egy stampedli koantrót.

Odacsippentett szemével a talián leányzó felé, akinek 
kezén boldogan csörrentek meg a doublé karperecek.

Megkezdődött a szilaj sörözés.

Másnap délután Hetyky Balázs mester uram tisztes- 
ségtudóan és kellően kitisztálkodva megjelent Bohusnál.

Bevonultak ketten az irodába és hosszabb ideig csen
desen elrágódtak Péter sorsa felett, s a megbeszélés ered
ményeként Bohus megígérte, hogy egy kollégájának fog 
írni, vegye fel praxinak a Hetyky gyereket.

Leparoláztak, Hetyky Balázs hazaballagott.
A válasz nemsokára megérkezett, melyben bizonyos
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Koc/úk János gyógyszertár-tulajdonos, hajlandó volt fel
venni Hetyky Pctert gyakornoknak a sáraranyosi „Szent 
Lukács” gyógyszertárba, teljes ellátás, mosás, lakás és 
az első félév után havi 10 korona zsebpénz ellenében.

Megvolt a tornavizsga, - Péter két érmet ugrott össze 
magának - és miután lezajlottak az osztályvizsgák s ezek 
eredményét egy hatodik gimnáziumi bizonyítvány szín
tiszta „elégséges” és „kevésbé szabályszerű” jegyei iga
zolták, gyógyszerészjelöltünk elhagyta az iskola falait 
és kilépett az életbe.

Ezen kilépés a következőképpen történt:
A bizonyítványosztás délutánján Hetyky Péter kiemel

te a ruhásszekrényből édesapja ünneplő sétabotját, mely 
ébenfából készült, s a fogantyúját ezüstből fúvott öklöm- 
nyi gömb képezte.

Ugyancsak kiemeltetett eme arszlán felszereléshez 
Hetyky Balázs uram esküvői fehér kesztyűje, mely ha
nyagul zsebre gyűretett.

Miután a felnőtt ember eme kellékei megvoltak, csen
desen kióvakodott Péter a lakásból, s amint a korzóra ért, 
rágyújtott egy cigarettára - jó feltűnően, hagy pukkadja
nak a komák, - balkézbe fogott kesztyűjével legyintgette 
a levegőt, míg jobb kezével az ezüstgombos botot forgat
ta hanyagul.

így rázta magát végig a korzón legalább hússzor.
A városka aranyifjúsága sárgaságot kapott az irigy

ségtől.
De a nap csúcspontja mégiscsak az volt, amikor - úgy 

a tizedik forduló után - Vértessy tanár úrral találkozott.
A tanár mélységes megvetéssel mérte végig az újdon

sült szeladont, de Pétert ez nem zavarta. Ki sem vette szá
jából a cigarettát, csak vesékig ható hányavetiséggel, 
ébenfabotjával közelített szalmakalapja széléhez és szó
lott pimasz hanglejtéssel, imigyen:

- Van szerencsém, Vértessy úr!
Közben billegett a cigaretta az ajkai között, határtalan 

szemtelenséggel.
Péter kilépett az életbe.
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IV. FEJEZET,
melyben Hetyky’ Péter gyógyszerészgyakornok 

megkapja az első „beöntést”.

Amikor Füsti Pál elindult, talán ugyanazon a napon 
pakolt Gyergyóalmáson Hetyky Péter is.

Hetyky Balázs uram igen fáintos ládát eszkábált össze 
reménydús fiának. Szép halványzöldre lakkozta és oldalá
ra odapingálta: Hetyky Péter gyógyszerészgyakornok.

Amikor átadta a fiúnak, elérzékenyülve dörmögte:
- Akkurát ilyen volt az én katonaládám is, ezelőtt 

vagy huszonöt esztendővel.
Éjszaka indultak ki a pályaudvarra, mert a kis vasút 

csak éjfél után köhögött be az állomásra.
A halványzöld katonaláda fogantyúját egy furkós- 

boton áthúzva, megmarkolta Hetyky Balázs uram, meg 
a fia. Úgy vitték egyszerre lépve, mint őseink az elejtett 
vadat. Közvetlen a láda után haladt könnyeit törölgetve 
Hetyky Balázsné ténsasszony, aki sehogyan sem tudott 
belenyugodni egyetlen tüneményes szép fiának elveszté
sébe. Sírdogált is egyfolytában a vonat indulásáig.

A harmadik osztályú váróteremben lepakolóztak. 
Hetyky Balázs megváltotta a jegyet, s azután leteleped
tek mindnyájan egymás mellé a kényelmetlen fapadra és 
vártak.

Vártak türelemmel vagy másfél órán keresztül, mert 
a vonatocska irgalmatlanul késett.

De végre befutott, - kegyetlenül fojtós kőszénszagot 
árasztva.

Egy félhomályban úszó fülkében találtak helyet. Fel
pakolták a cókmókot, Hetykyné mégegyszer sírva borult 
daliás fia nyakába, amit Hetyky Balázs erős orrfúvással 
kísért.

El volt ő is szontyolodva, ugyanis.
Azután fütyült a kalauz, visszatrombitált pakliko

csijából a vonatindító, mire odasípolt egyet dölyfosen 
a mozdonyvezető és ugyanakkor olyan hatalmasat rán- 
dult az egész kocsisor, hogy a csendesen szunditok egy
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pillanatra ijedten kapták fel fejüket, majd csendesen 
szidva a mozdonyvezető szakképesítését, álomba zuhan
tak ismét.

lletyky Péter is elindult...
Másnap délelőtt 9 órakor érkezett meg Péter Sárara

nyosra. Az állomáson rajta kívül egy teremtett lélek sem 
szállott le, s amint a vonat kihúzott a parányi indítóház 
elől, az ifjú gyógyszerészgyakomok igen egyedül érezte 
magát.

Pedig mindent elkövetett, hogy eleganciájával elkáp
ráztassa a sáraranyosi közéletet. Ott állott halványzöld 
katonaládája mellett, bal kezében kesztyűt lóbálva, jobb
jával hanyagul tartva az otthonról elkunyerált ezüstfejű 
sétabotot.

Állt, váltogatva egyik lábát a másikra.
Nem törődött vele a kutya sem. Némi tűnődések után 

ezért elhatározta, hogy mégiscsak nekiindul. Elvárta 
volna ugyan, hogy kijöjjenek elébe, de hát úgy látszik, itt 
nem urak laknak, gondolta magában enyhe epeömlések 
mellett.

Majd beleszakadt, amikor a nehéz ládát felemelte.
Az állomástól a városka jókora távolságra feküdt. 

Az történt ugyanis, hogy Sáraranyost hamarább építették 
meg, mint a vasutat, s ennélfogva némi nézeteltérés ala
kult ki a vasútépítők és a városka elöljárósága között. 
A vasúttársaság ötezer forint hozzájárulást kért azért a ki
térésért, melyet meg kellett volna tennie akkor, ha a város
kához közel vezeti el a síneket. Ebbe a takarékos elöljáró
ság nem ment bele, aminek eredményeként most Hetyky 
Péter, már jó félórája izzadó homlokkal cipelte a ládát 
anélkül, hogy jelentősen megközelítette volna a várost.

Másfél órás gyaloglás után végre ledobhatta kezéből 
a fakoffert. Keménygallérja nyúlós, csirizes gurtnivá pu- 
hult, a kesztyű is elhanyagoltan hevert a külső zsebben, de 
ezzel ellentétben Péter fején a kalap, egészen hátracsúsz
va a tarkó tájékán, teljesítette napfelfogó hivatását. Kíno
san vasalt pantallója a térd tájékán gömbszerűen dagadt ki 
és a belső hajlatban számtalan ráncban harmonikázott.
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Hctyky Péter - valljuk be őszintén - esapzottan nézett 
ki nagyon.

És előtte állt komoran, mondhatnánk vésztjóslóan 
a „Szent Lukács ” gyógyszertár.

A patika a négyszögletű piactér jobb sarkában húzó
dott meg egy ősrégi, boltíves házban. Két nagyobbacska 
ablak engedte be a fényt, ami ugyan édeskevés lett volna 
a helyiség megvilágítására, ha ott nincsen szerencsére 
az ajtó is, amelyik két szárnyával tárva-nyitva állott. 
Ezen keresztül már inkább befényeskedhetett a nap.

A térre nyíló két ablak a kirakat céljait szolgálta. Az 
egyikben egy hatalmas üveggömb hasasodott, búzakék 
színű folyadékkal, a másikban egy filodendron satnyult, 
gilisztaszerű léggyökereivel és kókadt, hasogatott tenye
res leveleivel. Mellette két kartontáblán kézírással a kö
vetkezőket lehetett kiböngészni: „Állandó éjjeli szolgá
lat” és „Azonnal jövök".

A kitárt faajtók oldalára két dombomul volt kellő mű
vészettel felerősítve. Az egyik Szent Lukácsot ábrázolta 
püspöksüveggel, a másik egy göndör szőrű görög profilt, 
római orral, tar fejtetővel.

Feltétlenül hatásos volt mind a kettő.
Péter kicsudálkozta magát, elhatározta, hogy beljebb 

kerül.
Sajgó izmokkal kapta el ládájának fogantyúját és be- 

óvakodott az ajtón.
Bent kellemes patikaszag, enyhe félhomály és átható 

horkolás fogadta.
Körülnézett.
Köröskörül feketére festett állványok borították két 

méter magasan a falat. A polcokon edények, üvegek, tar
tályok váltakoztak. Közepén, az egyik polc felett, hatal
mas kerek óra ketyegett. A táraasztalon egy mérleg búsult 
félrebillent fejjel, körülötte rézsúlyok hevertek össze
visszaságban. Közöttük, mint egy lelőtt veréb, elnyúltan 
hevert a kis kézimérleg, agyoncsonbókozott, ki fakult zöld 
zsinórjával, vásott szarutányérjával. Egy hatalmas porce
lán mozsár terpeszkedett az asztal szélén, benne megter
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mett fakeverő feküdt, a mozsár alján pedig egy kártyalap. 
Azzal kaparhatták ki azt a sárga nyúlós valamit, aminek 
maradékát most Péter nézegette éppen.

A horkolás kifejezetten erősbödött közben.
Péter tovább bámészkodott és... várt.
A fűrészelés a maximumra hágott, és ezen az eszmé

nyi magaslaton is maradt, némi nyögésekkel tarkítva.
Itt azonban tartott megszakítás nélkül.
Hetyky, elunva a várást, abba az irányba settenkedett, 

ahonnan a hortyogást hallotta. Fel is fedezett az állványok 
között egy feketére mázolt ajtót, amely félig nyitva állott, 
s egy kamrafélébe vezetett.

A kamrában gyalult deszkákból ugyancsak állványok 
voltak köröskörül, de itt az üvegek terjedelme, s az edé
nyek nagysága sokszorta nagyobb volt a kintieknél. A kis 
szoba közepén egy pléhlappal letakart asztal volt, melyre 
egy kis decimálmázsát állítottak. Jobb oldalon a deszka
polcok előtt keskeny vaságy volt szétnyitva, s azon szét
vetett lábakkal, háton fekve, két karját tarkója alá nyom
va, horkolt egy idősebb úriember.

Lábán pecsétes teniszcipő lötyögött beíuzetlenül, ám
de harisnya nélkül, majd egy valamikor ugyancsak krém
színű tenisznadrág következett, amit feketére érett nad
rágszíj erősített a harsogón alvó gömbölyödő hasához. 
Ezt fekete lüszterkabát követte, melynek gallérjára apacs
ingnek kihajtott része borult.

Es most jött a fej.
Ez a fej megérdemelte a csodálatot. Kerek volt és 

szőrös. A tulajdonosa aligha kedvelhette Figaró ivadékát, 
és nyilván igen sajnálhatta saját borotváját is. A bajuszát 
valamikor még szegedi bajuszpödrővel is ápolhatta, mert 
az orr alatti pamacs egyik része most is erősen kunkoro- 
dott, míg a másik ága búsan lógott a nyitott ajkak fölé, és 
csak egy-egy feltörő hortyogási hullám borzolta az ellen
kező irányba. A bajusz egyébként később, enyhe átme
nettel, beleolvadt az arcon burjánzó szakáll tarlóba.

Az orr vaskos krumpliszerű volt és olyanféle, amire 
azt mondják, hogy belesik az eső. Erősen hajnalpirzott,
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s igazolta azt a tényállást, miszerint: ki az italt szereti, 
rossz ember nem lehet.

A homlok erősen hátraszökött, rajta vörhenyesbe ját
szó barna haj kuszálódott. Kicsit őszült már, de hát Iste
nem, az idők múlását nem lehet megállítani.

A hortyogás tartott intenzíven tovább.
Péternek azonban segítségére jött egy elvszilárd légy. 

amelyik elhatározta, hogy egyenesen az alvó ember orrli- 
kait fogja belülről kitapasztalni. Ennek eredményeként 
az orr tulajdonosa először csak komikus fintorokat vágott, 
végül morogni, majd kezeivel csapkodni kezdett. A légy 
azonban kitartóan kutatta a bemeneteli lehetőségeket, 
mire az áldozat mérgében olyat csapott a légy felé, hogy 
saját orrát találva el, felriadt és kába szemekkel nézeti 
bele a világba. Most vette észre csak Pétert.

Rá is förmedt rögtön Hetykyre:
- Nem tud csengetni?
- ? ? ?
Akkor tért magához, hogy világos nappal van, s így ez 

a kifogás nem állja meg kifejezetten a helyét.
Egy kicsit elmélázott ültében, majd tisztább hangon 

szólt oda Péterhez:
- Mit akar?
- Én vagyok a gyakornok, Hetyky Péter a nevem.
- Ühüm - bólintott a teniszcipők tulajdonosa, majd 

feltápászkodott, s Péter felé nyújtva a kezét barátságosab
ban mordult egyet:

- Geréb Sándor gyógyszerészsegéd vagyok, de a jó 
barátaim csak Sanyának szólítanak. Szervusz öcsém!

- Alászolgája, Sanya úr - rebegte kissé megilletődve 
Péter.

- Sohse alászolgájázz engem. Megengedem, hogy 
visszategezz bikfíc. Geréb Sanya tudvalevőleg baráti 
szívet cipel bordái között - tette hozzá magyarázó han
gon a segéd úr.

- Igenis Sanya úr, kérlek alázatosan.
A barátságot megkötötték, mire Sanya rikkantott 

egyet:
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- Gyere szaktársam, mindenekelőtt egy beöntést 
kapsz.

De nincs énnekem semmi bajom - szabódott meg
rettenve Péter.

- Nem érted te még a patikus szakkifejezéseket, 
gyönyörűm! Gyere csak nyugodtan.

A két teniszcipő nekilendült és kilappangott zajtalanul 
a patikába, ahonnan egy gyógyszeres üveggel és két 
gömbölyű, kisebbfajta orvosságos flaskával tért vissza. 
A nagy üveg literes, a kicsik féldecisek lehettek.

- Olvasd el a felírást, szaktárs, így tanulsz bele a mes
terségbe - oktatta jóindulatúan Pétert, Geréb Sanya.

Péter lassan kibetűzte a felírást: Spiritus aromaticus.
- No látod! Ez annyit tesz, hogy illatosított szesz. 

Most megtöltöm ezt a két belsőleges használatra szánt or
vosságos üveget - jegyezd meg, hogy ha az üveg gömbö
lyű, mindig azt jelenti, hogy a benne lévő gyógyszert be 
lehet venni - azután beöntjük a szánkba. Ez a beöntés.

Nagy szakértelmet sugárzó arccal megtöltötte a két 
üvegcsét, s az egyiket odanyújtotta a gyakornoknak.

- Szervusz - mondta közvetlen hangon.
- Szervusz - válaszolt most már fidélisen Péter.
Geréb hátrahajtotta fejét, száját kitátotta, s az üveget

nyakával lefelé fordítva, csendes bugyborékolások köz
epette becsurgatta a szeszt a torkába. Meg se mozdult 
közben az ádámcsutkája. Péter is hátrafektette koponyá
ját, s követte mestere példáját.

Majd belehalt a produkcióba.
Mintha olvasztott ólom csordult volna végig a nye

lőcsövén. Lélegzete elakadt, szeme előtt vörös felhők 
húztak el, fülében félrevert harangok zúgtak.

Amikor hősiesen leeresztette torkán az utolsó cseppe
ket is, kókadtan visszahajtotta a fejét, s csak annyit tudott 
tátott szájjal lihegni, hogy - Há...

Geréb Sanya megértően nézte a praxi lelki küzdel
meit, majd biztatóan megjegyezte:

- Van némi tehetséged, Péter, csak még a gyakorlat 
hiányzik.
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Abból a kamarából, ahol a vaságy volt széthajtva, má
sik ajtó is nyílott egy harmadik helyiségbe. Ebben a szo
bában egy púposodott öreg kanapé élte utolsó napjait. Ol
dalt hatalmas szekrény terpeszkedett, az ablak előtt pedig
- mely az udvarra nézett - kurta lábú íróasztal komorko- 
dott, helyenként hullámos fumírral. Előtte recsegő szék, 
rajta hatalmas könyv. A falon „Petőfi a segesvári csataté
ren” című olajlenyomat emelte a szoba lakájos jellegét, 
amit kiegészített a mennyezetről lelógó hatalmas petróle
umlámpa fehér porcelán ernyővel, kovácsoltvas tartóval.

Ide hozatta be Geréb Sanya a halványzöld színű kato
naládát és szétterjesztett karjával nagyot kanyarítva a le
vegőben, átszellemült arccal szónokolt:

- íme rezidenciánk. Ezentúl szobatársak is leszünk, 
mert a Teremtő Úristen úgy rendelkezett, hogy együtt 
horkoljuk át az éjszakákat. A szekrénybe berakhatod 
a cókmókjaidat, az alsó két polc a tied. Az íróasztalt fel
váltva használhatjuk, de a vaságyra igényt tartok. A kana
pé ugyanis töri a derekam, s arra igen háklis vagyok. Igaz, 
hogy a vaságy rövid, de egye fene, inkább lógjon a lábam, 
semmint a derekamban nyilalljon.

- A szoba takarítása a te feladatod, söprűt a sarokban 
találsz. Nagy port ne csinálj, mert azt nem állom. Inkább 
ritkábban sepregess! Most pedig, mielőtt még rendezked
ni kezdenél, gyűjts erőt. Gyere egy újabb beöntésre.

- Nem kívánom én annyira az italt Sanya bácsi - hát
rált meg az invitálás előtt Péter.

-Lehet, hogy te nem kívánod, de én igen - jelentette 
ki Geréb ellentmondást nem tűrő hangon, s azzal mind
ketten átvonultak a másik helyiségbe.

- Hol van a gyógyszerész úr? - kérdezte Péter, amikor 
az újabb szeszmennyiség után végre lélegzethez tudott 
jutni.

- A gazda vájárkodik.
- Mit csinál?
- Vájárkodik, öcsém! Aranyat keres ő immár tíz esz

tendeje, de eddig még egy húsz koronásra valót sem talált. 
Ez a mániája. Van itt a városkában egy megrokkant arany
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bányász, akire rázuhant egy gerenda, s a fél oldalát azóta 
is húzza. Vele társult össze gazdánk, s hetenként kétszer- 
háromszor, már kora reggel nekiindulnak a hegyekbe 
aranyércet keresni.

- Találnak?
-- Találnak a fenét. De a gazda hisz a szerencséjében, 

a rozoga bányász meg napidíjat kap. így mindkettőnek 
megvan a maga passziója.

A patikába egy öreg nénike lépett be, a beszélgetés 
megszakadt.

Hetyky Péter estig elődöngött a patikában. Bemutat
kozott Koczák Jánosné tekintetes asszonynak, a gyógy
szerész úr feleségének, s megtudta tőle, hogy ifjabb 
Koczák János nyolcadik gimnáziumba kerül, de jelenleg 
nyaral egyik rokonuknál a Balatonon, Koczák Zsófika 
16 éves, és a nagynéninél időzik Nagyváradon.

Geréb Sanya délután - míg egy kis szundításra vé
gigvetette magát a vaságyon - Pétert bízta meg a patikai 
őrködéssel, de nem jött senki. Amikor a segéd úr feléb
redt, odanyomott egy hatalmas zacskó kamillateát a pra- 
xinak, mellé tett vagy száz darab kisebb zacskót és meg
hagyta, hogy ezeket mind töltse be lemért súlyú ka
millával.

- Gyakorlat teszi a mester - buzdította jó szívvel.
Alkonyaikor, amikor már ugyancsak cipelte létráját

a lámpagyújtogató, egy tömzsi emberke toppant be a pa
tikába. Fejét bőrsapka fedte, vedlett bekecs takarta kor- 
pulensebb részeit, amit egy bőrszíj szorított a dereká
hoz. A bőrszíjba kézicsákány és bányászlámpa volt 
beakasztva, míg jobb kezében szögesvégű turista botot 
szorongatott.

- Jó szerencsét! - köszönt a bányász szakszerűen.
Mindörökké - kedélyeskedett vissza Geréb, a ta

pasztalt nem okleveles.
A belépő amatőr bányász nem volt más, mint Koczák 

János, a patika tulajdonosa. Járhatott úgy az ötvenes kö
rül. Fejét simára borotválta, így leplezte kopaszodását.



Két szürkés szeme barátságosan hunyorított a világba, kis 
angol bajuszát szaporán simogatta beszéd közben. Fürge 
mozdulatai rácáfoltak korára, s amint ruganyos mozdula
tokkal járt-kelt a patikában, még az ellensége sem nézhet
te többre negyven esztendősnél.

Az összeismerkedés után Koczák gyógyszerész úr. 
azonmódon bányász rüsztungban, elsorolta Péter Tenni 
valóit.

- Reggel 6 órakor kelsz, kitakarítod az officinát, letö- 
rölgetsz minden standedényt. Egyenként veszed le őket, 
elolvasod a felírásukat, ragyogóra törölöd, majd ismét 
visszateszed a helyére, de akkor ismét elolvasod. Ezzel 
játszva fogod megtanulni a nomenklatúrát. Igaz-e Sanya?

- Színigaz, magiszterem helyeselt CJeréb.
- Amikor ezzel megvagy, kimégy a piacra, s megve

szed a zöldségféléket, amiket a Tekintetes Asszony min
den este felír számodra. Ez a reggeli dolgod.

Délelőtt, délután a patikában fogsz dolgozni, CJeréb 
segéd úr mellett. Igen figyelj rá, mert bár diplomája nin
csen, mégis veszett jó híre van, mint receptáriusnak. 
Ő fog téged tanítani, nekem nincsen rá időm, mással va
gyok elfoglalva. Este, ha vendégek jönnek, te fogsz töltö
getni, te mégy el a trafikba szivarért. Ne felejtsd el, hogy 
a pettyegetett szivarok igaziak, a többi suviksz. Ha táncol
nának a fiatalok, kutya kötelességed a legpattanásosabb 
leányzót felkérni.

Az italozással vigyázz, nekem soha le ne részegedj, 
mert akkor menten repülsz. Ezzel szemben minden esti 
töltögetés vagy táncos alkalom után, egy korona üti 
a markodat. Megértetted?

Péter szédült a töméntelen tennivalóktól, pislogott sza
porán, de azután nagyot nyelve, mégiscsak kivágta:

- Mindent értettem, gyógyszerész úr.
- Akkor jó - hagyta rá Koczák. - Holnap eljön Maris 

néni, és rád szab egy fehér köpenyt, abban leszel a patiká
ban. Addig ideadom az enyémet.

Szólt és becsörgött csákányostól együtt a lakásba.
Kint vecsernyére harangoztak. Az alkonyat befedte



a kisváros házait. Kigyulladtak itt is, ott is a petróleum 
fuggőlámpák. Rőt fényük kimerészkedett az utcára és 
halványan megvilágította a macskaköves járdát, a kivájt 
kocsiutat, amin egy elkésett szekér huppogott végig. Las
san bújni kezdett a hold is kifelé a hegyek mögül. Nagy 
lapos arcát ráfordította Sárkányosra, és némán bámulva 
a házak tetejét, emelkedni kezdett mindig jobban felfelé. 
Néhány lelkiismeretes kutya felvonított rá, majd morog
va húzódott vissza a vackába. Emberek üldögéltek kint 
a kapu előtt a kis pádon, csendes pipaszó mellett beszél
gették meg a világ folyását.

Az officinába enyhe ételszag csapott be a konyha 
felől. Geréb Sanya az illatra, mint vadat érző vizsla kapta 
fel burgonyához hasonló szaglószerveit. Bajsza borzoló- 
dott, szemei az ég felé fordultak és szinte extázisban re- 
begte:

- Káposztás cvekedli lesz estére, öcsém!



V. FEJEZET,
melyben hősünk feje búbjáig beleszeret Katinkába, 

de mélységesen megutálja a „körtanárt".

Füsti Pál összetörve, összerázva kászálódott le a kocsi
ról Csíkszilas nagyközség patikája előtt. Gyomra émely- 
gett, feje borzasztóan fájt, keserű volt a szája ize, 
és legszívesebben visszafordult volna, annyira rosszul 
érezte magát. Szinte gépiesen szedte le szegényes holmi
ját, és rázta meg Szász János kezét.

Itt állott egy kicsiny városkában, ami azonban falu
nak is könnyen beillett volna. Feje felett ragyogott 
a nap, nem messze a hegyek hatalmas láncolata kéklett. 
Itt a poros utcán két apró, mezítlábas gyerek bámulta 
az idegent, kis fénylő gyertyácskákkal az orruk alatt. Va
lahol kakas kukorékolt, s távolból felelgetctt rá a többi. 
Fülledt, süket, nyári meleg volt, mely ráborult a szerte
dobált házakra, pörkölte a templom tetejét, elbágyasz- 
totta az embereket.

Kábultan állt a gyógyszertár bejárata előtt.
Halványan hallotta, hogy valaki a Rákóczi marsot 

füttyöli, pattogós ütemben. Elporzott a kocsi, s ő össze
szedve cókmókját, elindult a patika felé.

Acsíkszilasi patika kis földszintes, de ragyogó fehérre 
meszelt falusi házban volt. Egyszerű felírás hirdette 
az ajtó felett: Gyógyszertár. A rézkilincs csillogott a tisz
taságtól, s a bejárat előtt fából készült, fehérre sikált sár
taszító volt elhelyezve. Csak egy ablaka volt ugyan, de 
azon is vékony fehér csipkefüggöny engedte át a fényt. 
A tisztaság és komolyság messzire hirdette, hogy itt 
gyógyszertárat lát minden erre járó ember.

Füsti Pál éppen az ajtó elé ért, amikor kinyílt, s egy ko
moly, oldalszakállas, bajuszos középkorú férfi lépett ki, 
fehér köpenyben. Barna szemei barátságos nyíltsággal te
kintettek rá, és hangja, amint megszólalt nyugodtan, hatá
rozottan csengett.

- Te vagy Füsti Pál ?
- Igenis.
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-- Isten hozott, cdes fiam! Kerülj beljebb. Várj, majd 
segítek behozni a kosaradat.

Megragadta a fonott utazó készséget, és befelé indult 
a patikába.

Pál szégyenszemre csak a ködmönét és csizmáját 
vihette utána.

Bent a gyógyszertárban egy barna hajú, bájos leányka 
álll a tára mögött. Szeme barátságosan tekintett a bel
épőkre, s amikor kissé elmosolyogta magát, két kicsiny 
gödröcske támadt az arcán. Haja kontyba csavarva simult 
a nyakára, és a fehér köpeny két ujjából hófehér, puha ke
zek bújtak elő. Egész lénye magán hordta a 16 éves le
ánykák üde fiatalságát, hamvas lelkét, amelyen azonban 
már átcsillan a női tűz, mely előbb vagy utóbb, érett nővé 
fogja átformálni. Amikor Füsti meglátta, elállt a szívveré
se, és csak magában sóhajtotta felé: Istenem de bájos!

- Hozom az új praxit, Katinka - jelentette Berczel 
Béla.

A leány kilépett a tára mögül.
- Berczel Katalin vagyok, gyógyszerészgyakomok.
- Füsti Pál.
Megrázták egymás kezét, és ettől mindketten elpi

rultak.
Berczel Béla bemutatta Palit a tekintetes asszonynak 

is, aki kipiailt arccal futott ki egy pillanatra a konyhából. 
Fehér kötény volt előtte, szeme meleg szeretettel pihent 
meg Füsti Pál kerek koponyáján, amikor jóságos szóval 
üdvözölte:

- Isten hozta, édes fiam, érezze magát jól nálunk! Bé
lám - fordult az urához - talán megmutathatnád Palinak 
a szobáját, hogy csomagoljon ki, és tegye rendbe magát.

Kicsiny, de barátságos szobába mentek, mely fehér 
fenyőbútorokkal volt berendezve. Diákszobának nézett 
ki, ragyogott a tisztaságtól, és a csipketüggönyös ablakon 
melegen kéredzett be a délelőtti napsugár.

Palinak igen megtetszett, pedig nem volt benne más, 
mint szekrény, ágy, asztal két székkel, mosdó és egy 
könyvespolc. De az asztalon olcsó vázában, mezei virág
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csőkor mosolygott, s a háziszőttes szőnyeg vakító 
fenyőpadlót takart. A szekrény tetején öreg vekkeróra za
varta a csendet nagy igyekezettel, meg-megbicsakolva 
közben.

- Tedd a holmidat a szekrénybe, s ha megtisztálkodtál j [ 
és egy kicsit pihentél, gyere be hozzánk a patikába.
- mondotta Berczel Béla, és csendesen behúzta maga után 
az ajtót.

Füsti Pál felvidult szívvel rakosgatta el szegényes fe
hérneműjét, és egyetlen váltó rend ruháját is beakasztotta 
a szekrénybe. Melléje tette alul csizmáját, majd alaposan 
lemosta magáról az út porát.

Érezte, hogy Berczel Béláéknál jószívű, tisztalelkű j 
emberekre talált.

Ebéd után a gyógyszerész úr megkezdette Pali oktatá- j 

sát. Az officinában odavezette egy kettős ajtóval lezárt 
szekrényhez, s megmagyarázta a kétkeresztes szerek je
lentőségét, fellapozta a III. Magyar Gyógyszerkönyvben 
azt a részt, ahol a mérgek vannak felsorolva, s beküldte 
a laboratóriumba, hogy mindenekelőtt ezeknek neveit 
tanulja meg kívülről.

A laboratóriumban szeme-szája elállt Palinak a csodál
kozástól. Annyi lombik, hajlított üvegcső, mércés beosz
tású üvegrúd volt katonás rendben felhalmozva, amenny
it ő csak a gimnázium szertárában látott. A borszeszégő 
kékes lángja egy háromlábú állványra tett hasas üveget 
nyaldosott, amiben valamilyen folyadék zuborgott. Jobb- f 
ra tőle kinyitott német könyv, balra papírlapon különböző 
képletek, feljegyzések.

Füsti Pál nekifeküdt a mérgek listájának, és fél óra alatt 
hiba nélkül beszedte az egészet. Akkor megmutatták neki jj 
az egykeresztes szereket. Azt megtanulta két nap alatt.

Amikor mindezekkel tisztában volt, megindult a pati
kanézegetés. Reggelenként együtt tették rendbe Katin
kával a standedényeket, lementek a pincébe a kifogyott 
anyagokat pótolni, amit szaknyelven impleálásnak nevez
nek. Itt ismerkedett meg a kurrens cikkek neveivel, színé
vel, szagával, sőt még az ízével is.



Két hónap után, amikor a nyári esték már hűvösödni 
kezdtek, Füsti Pál Berczel Katalinnal versenyezve fújta 
a recepteket, keverte a kenőcsöt, osztotta a porokat, és 
méricskélte a ricinust és a kamillát. Kezdték magukat 
otthonosan érezni a patikában.

Füsti Pál megismerkedett a nagyközség notabilitásai- 
val is.

Legnagyobb úr volt mindnyájuk szemében a körorvos, 
aki egy rigorózus, házasságában csalódott, örökké sziva
rozó, szúrós szemű, recsegő hangú, nyers modorú ember 
volt. Minden keservét, mérgét a patikán töltötte ki. Ő volt 
ennek a jólelkű családnak az élő átka. Állandóan elége
detlenkedett, mindent drágállott, s a betegeket uszította 
a patikus ellen, aki szerinte rabolta a népet.

Egy reggel betoppant a patikába. Éppen, amikor leg
nagyobb volt forgalom, lévén hetipiac. Ilyenkor a kör
nyékbeliek mind bejöttek C'síkszilasra, s egy úttal szerez
ték be a medicinát is.

Kocsis Miklós dr. körorvos belépett az ajtón, rrtegbök- 
te kalapja szélét, és csak szivarja mögül vetette oda a szót: 

Vatát, pólyát, gézt, étert, szeszt, ricinust és 10 db 
üres 100 gr-os üveget, de gyorsan!

Füsti rohant, és néhány pillanat alatt összecsomagolta.
Berczel odasúgta közben, hogy miből mennyit mérjen 

ki. így nem volt fennakadás az expedícióban. Amint át
nyújtotta a csomagot, meghajolt és bemutatkozott:

- Füsti Pál gyógyszerészgyakomok vagyok.
Azt látom, és azt is észrevettem, hogy paraszt voltál 

és az is maradsz. Mert jegyezd meg taknyos, hogy előbb 
szokás bemutatkozni, és csak azután expediálni. Látom, 
hogy az illemet még hírből sem ismered. Igazi patikus 
vagy!

- Ugyan Miklós, mire való ez a szamár beszéd - szólt 
oda ingerülten Berczel Béla.

- Csak te ne szólj közbe gyönyörű barátom, mert a te 
véleményedre vagyok a legkevésbé kíváncsi. Neked is 
csak azon jár az eszed, miként lehet a szegény parasztok 
zsebéből kihalászni mihaszna medicinákért az utolsó fil
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léreket. Embemyúzó minden méregkeverő. A körorvos 1 
köteles ingyen kezelni minden jöttmentet, de a patikus j 
még a mosogatólevet is két koronáért méri.

Berczel Bélát elöntötte a düh, de türtőztette magát, és 
kedélyeskedve szólt oda a várakozókhoz:

- A körorvos úr így szokott viccelni, különösen akkor, 
ha sokan vannak a patikában. A tréfái kissé ordenárék, de
ltát mindenki úgy kedélyeskedik, ahogyan éppen a jó íz
lése diktálja. Nem igaz?

- A gyógyszerésszel egy köroivos nem viccelhet soha, 
legfeljebb szóba állhat kegyesen. De a jövőben ezt is 
igyekszem elkerülni. Mivel tartozom?

- 3 korona 12 fdlér.
-Felírni! - csapta oda a szót a körorvos, s köszönés 

nélkül távozott.
A falusiak morogva, fejcsóválva néztek utána. Az 

egyik megszólalt:
- A körtanár úr állandóan szidja a tekintetes urat, s 

aszongya, hogy minden gyógyszerért kár, legjobb a hideg 
borogatás, méghozzá pénzbe se kerül. Igen nagy lehet 
néki az epéje.

- Hát epéje, az van - jegyezte meg keserűen Berczel 
Béla.

Füsti Pál arca égett a szégyentől. Vak düh fogta el, ha 
arra a megaláztatásra gondolt, ami méltatlanul érte. És 
mindezt Katinka is hallotta. Rettenetes.

Amint pirosra gyúlt fülekkel kavarta a kenőcsöt, simo
gató kezet érzett a karján, s valaki a fülébe súgta:

- Ne törődjön vele. Pali. Én tudom, hogy maga milyen 
jó fiú.

Katalin állott mellette, és olyan melegen nézett rá, 
hogy attól kezdve még jobban égett a füle. Valami egé
szen különös, bolondító érzés járta át a szívét és akkor ott, 
kenőcskeverés közben határozta el magában, hogy már
pedig ő, ha törik-szakad, de Katókát elveszi feleségül.

Füsti Pál 17 éves volt akkor, Berczel Katalin 16.
Délután betoppant az állatorvos. 0 képviselte a ke

délyt és a bohóságot, szerte a határban. Fiatal ember

40



volt, alig huszonöt éves, s arról nevezetes, hogy ő hor
dott az egész környéken egyedül bricsesz nadrághoz és 
csizmához Ferenc Jóskát, kemény gallérral. Amikor 
megkérdezték tőle, hogy miért ez az ellentétes összeál
lítás, csippentett egyet savószínű szemeivel, és így böl- 
cselkedett:

- Az állat és ember bizalmát egy füst alatt akarom 
megnyergelni. Mivelhogy az állat legfeljebb a derekamig 
néz, az emberek meg onnan feljebb vesznek szemügyre. 
No most már, ha állatot kezelek, az bizalmat érez a csiz
mához, ha a gazdájával beszélek, bizalmat érez a Ferenc 
Jóskához - a füsti fecskéjét neki!

A lódoktor hamar megbarátkozott mindenkivel. Palit 
is menten bizalmába fogadta, és fidélisen nyújtott kezet.

- Szervusz. Hogy vagy, szaktárs?
- Köszönöm szépen, jól.
- No látod, mindig mondtam én azt, hogy gyöngyélet 

a patikus élet, a füsti fecskéjét néki! Hanem te szaktárs, 
tudsz-e valamicskét rajzolni?

Szabadkézi rajzból 10 korona jutalmat kaptam - vá
laszolta önérzetesen Pali.

- Akkor hiba nincsen, szaktárs! A mészárosnál jártam, 
s ő emlegette, hogy kellene neki egy új cégért mázolni. 
Olyan falusiasat! Csináld meg komám, pár koronát lehet 
vele keresni.

Pali vállalta. Oly gyönyörű cégtáblát festett, hogy 
öröm volt nézni. A cégéren egy fehér ökörfej volt látha
tó, s rögtön utána következett a felírás: Dudás Ferenc 
mészáros és hentes. 10 koronát kapott érte, amiből tisz
tán megmaradt 8 koronája. A pénzből 7 koronát hazakül
dött, s egy koronát megtartott magának. Ezzel az egy ko
ronával titokzatos tervei voltak, amit néhány hét után 
akart megvalósítani.

Majdnem minden délután benézett néhány percre 
a jegyző is a vicéjével. Jó kedélyű ember volt mindkettő, 
és fölöttébb kedvelték a papramorgót. Behajítottak belőle 
egy-egy pohárkával, s azután elmondva a legfrissebb po
litikai híreket, nekiindultak az irodának.
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1910. szeptember harmadikét írták. A fák lombjai 
megritkultak, a zöld színű levelek - mintha szégyen érte 
volna őket - elvörösödtek. Reggel vizes ködön át bújt ki 
a nap, s esténként már hallani lehetett a vadludak sikolto
zását. Húztak dél felé.

Füsti Pál is megborzongott reggel, amikor kibújt az 
ágyból, s a jéghideg vizet a mellkasára paskolta. Valaho
gyan szomorkás hangulat vett rajta erőt. Eszébe jutott j 
édesanyja és kistestvérei. Eszébe jutott árvasága, és igen j 

bántotta az is, hogy Mózes Áron nagytiszteletű úr még f 
nem adott értesítést a tankönyvekről. Már pedig ő le akart ; 
vizsgázni, meg akarta szerezni az érettségit feltétlenül.

Belesóhajtott csendesen a törülközőbe, s azután kö- j 
penyt húzva, kiment a patikába. Ő volt a soros a nyitás
ban.

A tára mellett, legnagyobb meglepetésére már ott szor
goskodott Katinka. Törölgette a rézsúlyokat, közben 
csendesen dúdolt magában. Amint meglátta Palit, pajko
san szólt oda.

-Álomszuszék úr! Ilyen későn kell felkelni? Éppen 
ma?

Füsti Pál dadogott valamit, de a különös hangsúly, 
mellyel Katinka az utolsó két szót kiejtette, néhány pilla
nat alatt világosságot derített az agyára. Ész nélkül rohant 
vissza a szobájába, és egy selyempapírba burkolt kis cso
maggal tért vissza.

- Minden jót kívánok születésnapjára Katinka, s fo
gadja el tőlem ezt a csekélységet - szólt Pali nekivörö
södve.

Katinka átvette az ajándékot, kicsomagolta a papírbur
kolatból, s akkor előtűnt egy bordó selyembe kötött em
lékkönyv fedél. Weisz Ábris kereskedésében vette Füsti 
Pál, egy koronáért.

A kislány boldogan kiáltott fel:
- Istenem, de szép!
Gyorsan lapozni kezdett benne, s az utolsó előtti olda

lon megtalálta Pali szálkás betűit, egy merész, saját szer- 
zeményű rigmust, mely a következőképpen hangzott:



„Jár az óra, teng az inga.
Ne feledjen el, Katinka. ”

- Köszönöm Pali, ezért jutalmat kap - mondotta hirte
len elhatározással. Odament a fiúhoz, s egy leheletnyi 
csókot adott a bal arcára.

Mindketten elpirultak.
Néhány pillanatnyi zavart csend után Füsti Pál, mint

egy önkívületi állapotban, rekedten szólalt meg:
Katinka! Én el fogom venni magát feleségül.

- Ahogyan maga akarja - válaszolta nőies alázattal 
Bérezel Katalin, miközben égő füllel babrált az emlék
könyv rézkapcsával.

A feltétlenül feszült helyzetet Borcsa néni mentette 
meg a Felvégről, ki tisztességtudóan kocogott be az ajtón, 
és 10 fillérért deákflastromot kért kisunokájának lábujjá
ra, mivelhogy a lelkemnek igen meggyűlt a körme.

Míg Pali kiszolgálta, Katinka magához szorítva a bor
dó emlékkönyvet, besurrant a lakásba, hogy eldicseked
jen vele az édesanyjának.

Szeptember vége felé egy terjedelmes csomagot jelez
tek a postáról, amely Füsti Pál nevére érkezett. Mózes 
Áron küldötte, s a hetedikes könyvek voltak benne. A leg
felső könyv tetején borítékban feküdt a nagytiszteletű úr 
levele.

,. Édes fiam!
Csak a hónap közepe felé tudtam bejutni Kolozsvárra, 

s így a könyvek elküldése némi késedelmet szenvedett. 
A tanár uraknak elmondottam históriádat. Mindnyájan 
nagyon sajnálták, hogy elhagytad őket. Az igazgató úr 
ajándékba küldi a használt könyveket, az iskola - mint tu
dod - minden év végén, a tehetősebb tanulóktól bekéri. 
Ebből kaptál te is. A vizsgádat majd elintézik kedvezmé
nyesen, és azt üzenik, hogy esak tanulj szorgalmasan 
tovább, a jó Isten nem fog elhagyni.

Édesanyádat is megsegítette. Darkó Döme kölcsönvet
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te a lovaitokat szekérrel együtt, s ezért kaptok hetenként 
3 koronát, de az abrakot a kölcsön vevő adja a jószágnak. 
Lidi húgod minálunk van délutánonként, s a mi kis Judi- 
tunkkal játszik. Kap az elfoglaltságáért heti I körönéit, 
ami nem sok ugyan, de mégis segít az édesanyádon.

Jánoska és Gáborka már kaptak a nekik küldött pén
zedből egy rend ruhát, és egv-egy kucsmát. Igen köszönik, 
és sokszor csókolnak. Tegnap beszéltem velük.

Édesanyád is sokszor csókol, és jó egészséget kíván. 
Neki bizony már nehezére esik az írás.

Édesapádnak Galambos András ezermester a télen 
egv igen szép kopjafát fog faragni, már oda is adtam 
a kertből az egyik fámat. Azt mondja Galambos, hogy a ti 
fejeteket is rá fogja mind faragni, mivel apátok igen meg
érdemli.

Tanulj és ig\>ekezz édes fiam, továbbra is. Berczel 
gyógyszerész úr igen szépen írt rólad, s azt mondotta, 
hogy talpig becsületes, igyekvő székely vagy. Ilyennek is 
kell lenned, s akkor meglátod, megsegít az Isten, aki soha 
nem hagyja el a benne bízókat.

Szeretettel ölellek: 
M<>zes Áron "

Füsti Pálnak könnyes lett a szeme. Eszébe jutott a kis 
házuk. Édesanyja, aki bizonyára minden este sóhajtva 
fekszik le, és tele van gondokkal jóságos feje. Látta maga 
előtt a kis udvart, ahol mély csend borul az istállóra, mert 
a két lovacskának most Darkó Döme pattogtatja az ostort. 
Megint csak árvának érezte magát, de azután egy csapás
ra felvidult a lelke, mert hallotta, hogy odakint a materiá
lis kamrában, vékony cérnahangocskáján Katinka dúdol 
egy régi székely dalt.

Kiszaladt hozzá, és boldogan újságolta, hogy megkap
ta a hetedikes könyveket, s ezentúl tanulni fog esténk int.

- Én is szívesen tanulnék magával, Pali.
- Tanuljunk együtt Katinka - mondta szívrepesve.
- Jó, majd megkérdem Anyukáékat.
Másnap este vacsora után, Füsti Pál bevonult könyve-
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ivei együtt az ebédlőbe, ahol a petróleumlámpa meleg fé
nye mellett megkezdték a tanulást. Csendesen suttogva 
foglalkoztak az anyaggal, mert Berezel Béla gyógysze
rész úr komoly munkával töltötte estéit. Kommentárt 
szerkesztett a III. Magyar Gyógyszerkönyvhöz. Berezel 
Béláné tekintetes asszony pedig csendesen foltozgatta 
a fehérneműt, vagy villogtak a kötőtűi, és végeláthatatlan 
sorokban rakta egymás mellé a megkötött szemeket. Női 
mellényke készült belőle a téli hónapokra Katinkának.

Tíz órakor abbahagyta mindenki a munkát. Pali ille
delmesen elköszönt a családtól. Legutoljára hagyta Katin
kát, aki kezét egy gondolattal mindig tovább felejtette 
a fiú kezében.

Odakint a hűvös estében vadlibák sikoltottak, fent, va
lahol nagyon magasan. Néhány éber kutya dühösen uga
tott utánuk. Azután süket csend terítette be a házakat.

Bent a gyakornoki szobában, Füsti Pál hanyatt feküdt 
az ágyában, nézett bele a sötétségbe, s hallgatta az öreg 
ébresztőóra fáradt, bicegő ketyegését.

Szerelmes volt Berezel Katinkába, véghetetlenül.



VI. FEJEZET,
melyben folyik a szesz, tarokkcsata dúl, 

és Hetyky Péter tragikus gyógyszercserét csinál.

A sáraranyosi gyógyszertárba besütött halványan a kelő 
őszi nap. A sötét officina ugyanis csak reggel kapott ízelítőt 
a napfényből, azontúl előkelő homályba burkolódzott.

Hetyky Péter ásítozva ténfergett a tára előtt. A törölge- 
téssel végzett. Eltrappolt már a különböző helyekre, és 
a szokásos bevásárlásokat is elintézte.

Éppen azon törte a fejét, hogy mivel kellene az időt { 
agyonütni Geréb Sanya ébredéséig, amikor becsörtetett 
csákánnyal és lámpással feldíszítve Koczák János gyógy
szerész úr. A rendes felszerelésétől eltérően most még 
hatalmas kötélcsomagot is tekert magára. Úgy nézett ki 
benne, mint egy kötözött zsíros sonka.

-Jó szerencsét - robbant ki Koczákból a reggeli tett
vágy.

- Jó reggelt kívánok, gyógyszerész úr!
- Ide figyelj, praxi! Most kétnapos kutatásra indulunk, 

mert hírét hozta nekem a fővájár, hogy egy rejtelmes bar
langot fedezett fel. Átnézzük azt a helyet alaposan, mert 
erős a gyanúnk, hogy régi aranybánya elhanyagolt tárná
jával van dolgunk. Ez viszont hosszú időbe telik. Holnap 
estére itthon vagyok. Vigyázzatok mindenre, s mondd 
meg Gerébnek, hogy legyen gondja a patikára. A tekinte
tes asszonyért kocsi jön kilenc órára, átmegy a testvéré
hez Vadócra. O is csak holnap jön haza. Jó szerencsét!
- Szólt, és kipenderült az ajtón. Ügetett az aranyásók 
fanatizmusával a hegyek felé, ahol találkozót adott a roz
zant fővájámak.

Nyolc óra után kuszáit bajusszal, álmos szemekkel, 
megjelent elmaradhatatlan lüszterkabátjában Geréb. Mor
cos arca azonban menten felderült, amint meghallotta, 
hogy a gazda kétnapos aranycsiholásra indult el, és a te
kintetes asszony is magukra hagyja őket.

- Akkor ma este nagy murit csapunk, öcskös - harsog
ta Sanya.
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Hogyan?
--Áthívjuk az „Isten szeme” gyógyszertár segédjét, s 

a tulaj fiát, aki gyakornok. Igen kellemetes emberfia 
mindkettő, és gigájuk a nyakolajjal szemben fölöttébb 
fejlett. Kártyatudományuk sem utolsó. Csak az a kár, 
hogy igen ritkán lehetek velük, mert a két gazda fenemód 
utálja egymást.

- Miért?
Miért? Látszik, hogy véghetetlen kezdő vagy még 

ezen a pályán. Hát láttál már te két gyógyszertár tulajdonost, 
egy és ugyanazon városban, akik barátkoztak volna egy
mással? Nem láttál te még ilyet, de nem is fogsz látni. Mert 
jegyezd meg magadnak barátom, hogyha egy helységben 
két gyógyszertár van, s az egyik 20 fillérrel nagyobb forgal
mat csinál mint a másik, úgy az egyiket vagy az epe önti el, 
vagy a guta simogatja körül. Kicsinyesek vagyunk mi bará
tom, és szeretjük a pénzt. Főként akkor, ha tulajdonosokká 
váltunk. Ha meg nem vagyunk tulajdonosok, mindig azon 
rágódunk, hogy miért kell nekünk éhbérért dolgozni, ami
kor a gazda munka nélkül lógázza a lábát, és csak besöpri 
este a pénzt, amit mi talpaltunk össze. Furcsa együttes va
gyunk, a fátyolát neki! Egyszóval gazdánk végtelenül fel
mérgesedett, amikor az új jogot Túri Mihálynak kiadták 
Sáraranyosra. Szaladgált Ponciustól Pilátusig, és mindent 
elkövetett, hogy a jogadományozást visszaszívassa.

Berohant Kolozsvárra, s ott a legfurfangosabb fiskálist 
fogadta meg. Az ügyvéd kikérdezte a dolgot töviről-he- 
gyire, és 3000 koronáért vállalta az ügyet. Koczák nyu
godtan hazajött.

De nem azért fiskális a fiskális, hogy ne legyen benne 
furfang rogyásig. Alig húzta ki a lábát a gazdánk, máris 
expressz levelet írt Túrinak, kit sürgősen magához kére
tett. Előadta neki, hogy a patikajogát meg akarják fúrni, ő 
azonban hajlandó 3000 koronáért az ügyet elsimítani.

Túri is lefizette a háromezret.
A fiskális ezután nyugodtan megvette az egyik eladó 

telket 2800 koronáért, 200 koronát viszont italozásra 
költött.
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Azután várt nyugodtan.
Túri megkapta a jogot, nem vonták vissza.
Koczáknak erre visszafizette a 3000 koronát, s így 

fájdalom és munka nélkül 3000 koronát keresett a gyalá
zatos.

- Pihent eszük van ezeknek a fiskálisoknak, öcsém!
Túri Mihály bevonult a városkába, és rövidesen le

gyűrte a „Szent Lukácsot". Koczák uram naphosszat szit
kozódott, de nem bírt vele lépést tartani. Akkor adta dü
hében a fejét az aranykeresésre, csak hogy megmutassa 
Túri Miskának, hogy ő lesz a gazdagabb. így alakult a két 
patikus sorsa Sáraranyoson. Túri Mihálynak felcsepere- í 
dett a fia, iíj. Túri Mihály, a közismert Misi. Leérettségi
zett, azután beállt a családi patikába gyakornoknak. Nem 
volt kedve ehhez a nyűgös pályához, de hát a patikát nem 
lehet ebek hannincadjára hagyni. Misi inkább a zenét 
kedveli, és bolondja az operának. Szépen hegedül, saját 
szerzeményű dalai vannak, amit a helybeli gazdakörben 
szoktak előadni. Örökké a zenetörténetet és a kottákat 
bújja, de patikusnak kell lennie, mert így parancsolja
a családi vagyonná hasonult jog. Még az a szerencse, 
hogy az italt, meg a kártyát is szereti. Viszont ez nem cso
dálatos, mert a dalos természetnek szükségképpen italos
nak kell lenni, a fátyolát neki! Velük szeretnék lenni ma 
este. Misivel és a segéddel, aki hasonszőrű legény, mint 
én. Neve Bugyi Pista, és kiváló huszonegyfogó tarokktu
dományán kívül arról is nevezetes, hogy restell a leány
zóknak bemutatkozni. Mármint a neve miatt. Iszonyú da
dogás jön rá, ha valaminő fehérszemélynek meg kell 
mondania saját vezetéknevét. Még fiatal surbankó le
génykorában történt, hogy egy csinos kisleánynak kellett 
bemutatkoznia. Barátunk röviden és fölényesen csak 
ennyit mondott:

- Bugyi.
- Szemtelen - szólt felcsattanva a kisasszony, s abban 

a pillanatban egy olyan pofont sikerített Pista kománk bal 
képére, hogy szegény gyerek úgy rázta utána a fejét, mint 
akinek víz ment a fölébe. Azóta sem mer bemutatkozni.
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Mi ugyan állandóan biztatjuk, hogy komolyítsa meg a ne
vét Bugyogóra, de nem hajlandó rá - fejezte be elbeszé
lését hamiskás mosollyal Sanya.

Délelőtt, úgy tíz óra tájban betoppant a bírósági végre
hajtó.

- Kegyetlenül fáj a fejem, adjál rá Sanya valamit.
- Egy stampedli kénsav jó lesz?

Ne marháskodj, valami porfélét kérek.
Jó lesz 24 filléres?
Piszok drágán méritek, Miskánál csak 20 fillér.

- Eredj oda, mi nem vagyunk árrontók - fórtyant fel 
Geréb.

•- Add ide már, ne nyavalyogjak sokáig.
Péter ugrott a porért, melyet egy pohár vízzel lenyelt 

a végrehajtó úr, de utána igen elfintorította az orrát, és 
mély megvetéssel jegyezte meg:

A magja veszne ki még annak is, aki az ilyen keserű 
medicinát kitalálta.

- Hja komám, a gyógyszer is más, meg a promencli 
cukor is más. Egyebekben pedig megnyugtatlak, hogy ez 
a keserűség bolhacsípés ahhoz képest, amit te okozol 
a szerencsétlen adósoknak, némi zongora és almárium le
foglalása esetében. Igen randa a foglalkozásod, minélfog
va ne kifogásold csodás hatású porainkat.

A végrehajtó legyintett egyet, és keserűvé változott 
arccal távozni készült, amikor odaszólt Gerébnek:

- Te Sanya! Ma délelőtt nagy sörözés lesz a Korona 
kerthelyiségben. Nem jössz?

Gerébnek szélvészsebesen kezdett rohangálni az 
ádámcsutkája, fel és alá.

Lelki szemei előtt megjelent az aranysárga ital, habos 
turbánjával, amelynek nyelése a hűs patak vizét és rózsa
színű képek fátyolát vonja minden italt szerető ember sze
mére. Mert nincs bajosabb perce a világnak, mint amikor 
megjelenik a színen Ferkó az italos, pocakos kriglikkel, 
amikben tajtékot hány a ser, s a korsók hasát finom pára 
vonja be köröskörül.



És ezeket az örökszép pillanatokat, milyen ritkán tud
ja élvezni az ember.

Tusakodott Geréb Sanyában a szenvedelem a köteles
ségtudással, minek eredményeként hervadtan nyögte:

- Nem mehetek apám, mert akkor Péter egyedül ma
radna a patikában.

-No és? Végeredményében ért ő már mindenhez, 
okos gyerek. Mi baj történhetnék?

- De mégis... -- ingadozott Sanya.
Péter magabízóan szólt oda:
- Kérlek Sanya bácsi, nyugodtan elmehetsz. Ha vala

mit nem tudnék, majd üzenek érted. De talán egy korsó
val nekem is ideküldhetnél, árvasági érzetem csökkentése 
céljából.

Geréb segéd úr elcsábíttatott.
Betalpalt sárgára érett szalmakalapjáért, fejébe nyom

ta, majd karon kapva a végrehajtót, ragyogó arccal indult 
a Koronába.

Hetyky Péter először maradt egyedül a patikában, 
először nehezedett vállaira egy egész gyógyszertár üzem
vitele. Büszkeség dagasztotta keblét.

Legelőször rendbe hozta a haját, azután magnéziával 
behintett egy ezüst-nitrátos pecsétet, ami fehér köpenyé
nek baloldalán éktelenkedett. A köpeny belső zsebébe egy 
nikkelezett mérőkanalat dugott, lássák, hogy itt szakem
berrel van dolguk. A kanál felső felével erősen kiállott, s 
így kifejezetten dekoratív hatást keltett.

Miután így kellő komolyságúvá maszkírozta magát, 
nem kis izgalommal kiállott a patika ajtajába, és várt.

Nem jött egy lélek sem.
Félórai tétlenkedés után beóvakodott egy pöttömnyi 

gyerek a szomszédból, és 10 fillér ára kamillát kért.
Péter szélvészsebesen kiszolgálta.
Utána ismét ácsorgott az ajtóban vagy másfél órát, 

amikor végre egy öreg, ráncos arcú nénike közeledett 
a patika felé.

Belépett. Illendően köszönt, majd előadta, hogy a leá
nya számára karbolos vizet szeretne vinni, mivel a karját
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ezzel akarná Jutka borogatni. Instálja alássan, adjon 
a gyógyszerész úr vagy húsz fillérért. Hetyky Péter agyá
ban vadul cikáztak a gondolatok és kétségbeesve vette 
észre, hogy bizony nincsen egészen tisztában a dologgal. 
A karbolsavat ugyan már hallotta, de még sohasem expe- 
diált belőle. Hol keresse, merre találja?

Mindenesetre leültette a nénit, és kellő tudományos 
arccal hozzáfogott a kereséshez. Annyit meg tudott állapí
tani magában, hogy a karbolsav latin neve Aciduin carbo- 
licum, de többet semmit.

Körüljárta az egész patikát, semmi eredmény.
Erre elkezdte nyitogatni a zár alá vett szekrényeket, és 

sorra böngészte a felírásokat. Már az ötödik szekrénynél 
tartott, amikor végre fellélegzett. Ott állott egy üvegsap
kával borított csiszolt dugós üveg, rajta a felírás: Acidum 
carbolicum liqucfactum.

Elvette a néni három decis üvegjét, szépen nyakáig 
töltötte, majd bckasszálva a 20 fillért, útjára bocsátotta.

Megtörölte a homlokát, fújt egyet, és csendesen mor
mogta:

Felelősségteljes mesterség ez, betyárul.
Ismét kiállt az ajtóba, hanyag testtartással.
Elsétált előtte már jó néhány ember, de egyik sem for

dult a patikába.
Dél felé járt az idő, amikor látta, hogy ugyancsak trap- 

pol egy öt év körüli gyerek a gyógyszertár felé.
Amint az ajtóhoz ért megtorpant, és maszatos orrán tö

rölve egyet, egy szuszra ledarálta a mondókáját:
A végrehajtó bácsi tisztelteti a gyógyszerész bácsit, 

és sürgősen kér 10 fillérért kánisz mergát. Kéreti, hogy ha 
nem lenne raktáron, tessék sürgősen friss árut beszerezni.

Hetyky Pétert elöntötte a méreg, és kis híján egy po
font utalt ki a gyereknek, de aztán meggondolta magát, és 
a küldöncöt barátságos arccal invitálta be a patikába.

Ülj le öcsém, majd utánanézek a dolognak.
Törte a fejét, hogy miként tudjon szellemesen vissza

vágni annak a pernahajder végrehajtónak. Néhány perc 
után odaszólt a gyereknek.



- Eredj fiam vissza, és mondd meg, hogy csak 1 koro
náért lehet ilyet kapni és szükséges tudnom azt is, hogy 
mire akarják használni?

A gyerek visszairamodott a csillogó ezüstkoronással. 
Alig tudta kinyögni nagy fújtatásában:

- Köhögés ellen kell, kérem szépen.
- Ülj csak le fiam, és add ide a pénzt.
Hetyky megint töprengésbe esve, fel és alá mászkált 

a patikában. Megállt az egyik, majd a másik üveg előtt, 
nézegette, azután fejét rázva tovább kutatott. Megállapo
dott végül is a ricinus flaskánál, és hangosan elnevette 
magát.

Teleöntött egy két decis gömbölyű üveget, szignatúrát 
vett elő, amire szépen rápingálta gömbölyű, nyomtatott 
betűkkel a következőket:

„Canis merga pótszere. Ha bevetted, köhögni nem 
mersz. Az 1 koronát legközelebb elisszuk. A vicc régi és 
hülye. Hetyky.”

Szépen becsomagolta az üveget, s átadva a gyermek
nek, útjára engedte.

- No - gondolta magában -, a végrehajtó menten le
fordul a székről mérgében, hogy elvesztette a pénzét.

Csendesen mosolyogva álldogált az ajtóban, de azután 
már nem jött senki.

Lehetett már fél kettő, amikor az utca kanyarulatában 
feltűnt két bizonytalan menésű alak. Osszekapaszkodva 
jöttek, mert ilyen módon jobban tudták biztosítani az 
egyensúlyt. Az egyiken fekete lüszterkabát volt, sárga-te- 
ketében játszó tenisznadrág, teniszcipő és sárgára érett 
szalmakalap. A másik fekete pantallót, zöldes kabátot és 
szürke pincset viselt.

Időnként megálltak, hadonászva magyaráztak valamit. 
végül egymás nyakába esve csókolóztak, és tovább mene
teltek meg-megroggyanva.

Geréb Sanya volt és a végrehajtó.
Péter dűlt a kacagástól.
A két koma elérte a patikaajtót. Geréb segéd úr kissé 

bambán nézett a végrehajtóra, léleknélküli szemekkel.
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Azután belekaszált a levegőbe és elérzékenyülten hup- 
pogta:

Csókolj meg csipás, fertelmesen szeretlek.
Osszeölelkeztek, és egy sörszagú csókot mázoltak el 

egymás képén.
Bedöcögtek a patikába, s ott nekitámaszkodva a tárá

nak. nézték egy darabig Hetyky Pétert, majd Sanya ékte
len hahotázásba kezdett, hatalmasan csapdosva közben 
combjait.

No, Péter csúnyán kibabráltál a végrehajtóval. Fog
ta a hasát az egész vendéglő. Még hogy nem mer köhög
ni, ha beveszi! Nagyon jó! Hahaha!

A végrehajtó folytatta a hahotázást, és megállapította, 
hogy jobb patikus praxit még nem termett a föld. Ha így 
halad, még végrehajtó is lehet belőle, ámbár...

Itt közbevágott Sanya:
Gyere apám kapsz egy beöntést.

Bevonultak az inspekciós szobába, spiritus aromati- 
cust nyakalni.

Hogy mennyit ittak, az sohasem derült ki. De tény, 
hogy egy félóra múlva falrengető horkolás morajlott ki 
az officinába. Amikor Péter benézett hozzájuk, a két ba
rátot a keskeny vaságyon látta szorongani. Az egyik 
fejtől feküdt, a másik lábtól, és széthajigált karokkal fúj
ták a levegőt.

Délután négy órakor borzas hajjal, vérbe borult sze
mekkel megjelent Geréb a patikában, és rámordult Pé
terre.

- Miért nem keltettél fel ebédelni, te gyalázatos?
Ráztalak egy darabig, de azt mondtad, hogy baltával

versz agyon, ha nem hagylak aludni. Hát hagytalak.
Rohanj be a konyhába, és mondd meg Róza néni

nek, hogy melegítse meg az ebédet.
Geréb Sanya bepakolt rendesen a töltött káposztából, 

majd fejébe vágva az antik szalmakalapot, odaszólt a pra- 
xinak:

- Megyek a két füstöst meghívni.
Pcter magára maradt a hortyogó végrehajtóval.
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Nemsokára visszajött Sanya, és megelégedetten jelen
tette:

- Jönnek a füstösök, két demizson bort is hoznak. Mi
nekünk csak dohányról kell gondoskodni, ámbár nekem 
egy vasam sincs. Te hogy állsz?

- Egy koronát kerestem délelőtt a végrehajtón.
- Akkor talpalj, hozzál „Hölgy” cigarettát és rövid szi

vart. Petty egetettet!
Estefelé a végrehajtót egy korsó vízzel felébresztették. 

és nagynehezen hazatanácsolták. Péter rendberakta a fel
dúlt inspekciós szobát, kikészítette a tarokk kártyát, a ci
garettát és szivart.

A tarokk kártya külön figyelmet érdemelt. Geréb Sa- 
nyáé volt a pakli, s arról volt nevezetes, hogy az öreg 
négy évig gyűjtötte. A kenőcskaparó kártyalapokat tudva
levőleg Piatnik szállította a patikának. A hibás nyomású 
kártyacsomagokat a gyárban kiselejtezve eladták olykép
pen, hogy egy sarkát lemetszették. Ezekből válogatta ki 
Sandri a megfelelő figurákat, miközben egyedül a pagát- 
ra másfél évet várt fogcsikorgatva.

Szóval, a kártyacsomag és a füstölnivalók együtt vol
tak. Fél kilenc tájban befutott Túri Misi és Bugyi Péter.

Túri Misi nyúlánk, jóképű gyerek volt. Szőke haját 
kissé művésziesen hordta. Elöl bodorítva, hátul hosszúra 
növesztve. Szokása volt, hogy hátra-hátra vetetle a fejét, 
hogy sörényét ilyen módon tartsa rendben. Kék szemei 
mosolygósán tekintettek a világba, s volt bennük valami, 
ami az első percben már végtelenül szeretetreméltóvá tet
te. A leányzók egyenesen szívdobogási rohamot kaptak, 
ha meglátták.

Bugyi Pista diplomás gyógyszerész úr, maga volt a jó 
szív és jóindulat töményítve. Bárány szelídségű volt, s 
epéje legfeljebb csak annyi, mint egy galambfiókénak.

Ritkuló barna haját szapora ősz hajszálak tarkították. 
Boltozatos koponyájából két szelíd szem pislogott ki, cso
dálkozó kifejezéssel. Lábait járás közben furcsán rakta, 
mintha le akarná rúgni a cipőit.

Nem volt olyan kérés, aminek teljesítését meg ne ígér



te volna, s nem volt olyan állítás, amit el ne fogadott vol
na azonnal. Csak két hibáját lehetett némileg nehezmé
nyezni: a nagyot mondást és az állandó pénzzavart.

Azonkívül csodálatosakat szeretett anzágolni. Viszont 
ezt olyan meggyőző erővel csinálta, hogy önmaga is el
hitte, és egyenesen beleélte magát bámulatos történeteibe.

Harmadikán még tartott a fizetéséből, de hatodika kö
rül már csak imitt-amott zörgött néhány korona a zsebé
ben. Elpucolta volna még a Dárius kincsét is. Rendelke
zett ezenkívül, egy egészen egyéni specialitással. 
Örökkön-örökké nősülni akart. Ámde elképzelésében egy 
csudaszép leány élt, aki nyelveket beszél, zongorázik, 
gyönyörű termetű, naiv, hófehér lélek - és most jön a leg
fontosabb - saját patikája van, de ugyanakkor viszont 
nincsen se apja, se anyja. Főként az utóbbira fektetett Bu
gyi nagy súlyt, mivel úgy gyűlölte az anyós-intézményt, 
miként búr szabadságharcos az angolokat.

Mindezek után szinte természetes, hogy 44 éve ellen
ére még mindig nőtlen maradt, és hímfarkas módjára csa
tangolt a sáros földgolyón. De elképzeléseit egy pillanat
ra sem adta fel. Mert ebben azután csökönyös volt, mint 
egy öszvér.

Nagy parolákat csapdostak egymás markába, bevonul
tak az inspekciós szobába, ahol a vendégek lepakolták 
a fonott demizsonban szállított borocskát, és - műsoron 
kívüli számként - ablak közé tették a meglepetésnek ho
zott körözött liptóit, friss házi cipóval.

- A fátyolát neki, ez jó ötlet volt Miskó! - hozsan
názóit Sanya, és ádámcsutkája máris vad száguldásba 
kezdett.

- Jó lesz reggel felé, borkorcsolyának - szerénykedett 
Túri Misi -, de most nézzünk azután, amiből élünk. Húz
zunk a helyért!

A küzdő felek leültek az asztalhoz, s megindult a ta
rokk, krajcáros alapon.

Éjfélig verték a blattot megszakítás nélkül, s közben 
Bugyi Pistának féktelen csataordítások mellett, kétszer 
fogták el a huszonegyesét. Ámde éjfél előtt néhány perc
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cél felvidult Bugyi ábrázatja. Gyönyörű lapot kapott. 
Be is harsogta.

- Kilenc tarokk, trull, négy király, pagát ultimó, volát.
Mint a vércse csapott rá Geréb, aki induló volt.
-Volát? Egy nyavolát! Kontra pagát ultimó, kontra

trull, kontra négy király, kontra volát - a fátyolát neki - te 
paccer.

Hét tarokkja volt ugyanis Gerébnek, a tizenkilen- 
cessel.

Szegény Bugyit laposra verték.
A szelíd férfiú galambfíókányi epéje felfakadt a rette

netes csapásra.
Odavágta a kártyát, mondott egy cifrát, majd dühtől 

remegő hangon vetette oda a szót:
- Gyerünk azzal a körözöttel, mert megesz a méreg.
Nagy gaudiummal falatozni kezdtek. Evés közben

Bugyit ugratták. A szót Sanya vitte, fennhangon.
- Mondd csak öreg Bugylibicska, kit néztél ki magad

nak újabban élettársul?
- Hát, kérlek szépen, hiába vigyorogsz öreg pajtás 

ilyen rosszmájúan, mert vedd tudomásul, hogy igenis van 
már jelöltem. Én is olyan voltam, mint az az ember, aki 
mindenütt keresi a kalapját, s a végén kisül, hogy a fején 
van. Barátaim, vegyétek tudomásul, hogy szerteszét jár
káltam az országban, mindenütt kerestem egy rendes pa- 
tikárius leányzót, és végül is itt találtam a szomszédban, 
Csíkszilason. Csuda gyönyörű teremtés. Berczel Katinká
nak hívják, barna és kék szemű. Jelenleg praxi. Bűbájos, 
a patika jól mendegél, a kislány intelligens, fiatal, szép, 
csak egy baj van. Él az eszemadtának apja is, anyja is. 
Ezt kissé nehezményezem.

- Hány éves az ara? - vakkantotta közbe Geréb
- Tizenhat - pironkodott Bugyi.
- Hahaha! - nevetett tele szájjal Geréb - Hát te ezzel a 

negyvennégy éves fejeddel, egy gyereket akarsz elvenni? 
Ember! Agyadra ment a liptói!

- Micsoda beszéd ez, kérlek alássan hördült fel Bu
gyi - vedd tudomásul öreg pajtás, hogy amikor két évvel

56



ezelőtt Kolozsváron kondícióskodtam, bejött a patikába 
a főispán leánya. Tudjátok, bámulatosan szép teremtés 
volt. és akkor járta az ötödik gimnáziumot. Belépett a pa
tikába, rám nézett, elpirult a feje búbjáig, és szerelmes za
varral rebegte felém: kérek húsz fillérért ricinust. - Bará
taim, a leánykát akár félórán belül oltár elé vihettem 
volna. De egy hiba volt, és ez elvette a kedvem.

- ? ? ?
Nem volt patikája.
Nagyon jó! Nagyon jó! Meg kell a szívnek repedni.

- Csapdosta combjait Geréb fergeteges mulatságában - 
Nagy nőcsábász vagy, te Bugyogó! De azt a Berczel Ka
tit megnézzük magunknak.

Tudjátok mit, meghívjuk a Dalos Egylet táncmulat
ságára - indítványozta Misi.

Az együttes helyeselt, s azután kenték a liptóit nagy 
lelki nyugalommal tovább.

Reggel hét órára Bugyinak az utolsó vasát is elszed- 
ték. A szerencsétlen már csak receptblokkra jegyezgette 
veszteségét. Nem változott a lapjárása egy szikrányit 
sem, fatális balszerencse üldözte egész éjszaka.

Meg "is állapították a többiek kaján szemforgatások 
közepette, hogy Bugyi Pistának a szerelemben van bizo
nyára hihetetlen szerencséje.

A második demizson alján is már csak néhány pohár
kára való kotyogott, amikor szedelőzködni kezdtek. Oda
kint, rőt parókával gömbölyű fején kelt a nap, és köröskö
rül hatalmas felhődunyhákat pipáltak a hegyek.

Szeptember volt, ajtón kopogtatott az ősz.

Amikor Geréb és Hetyky vörösre csípett szemekkel 
magukra maradtak, tanakodni kezdtek, hogy miként old
ják meg a patikai szolgálatot. Fáradtak, álmosak voltak 
mindketten. A vitát Geréb zárta le.

- Kapsz tíz centi coffeint és délig fent maradsz. Dél
után lefekszel. Fiatal vagy még, neked meg sem kottyan 
az egész. De az én öreg lábszáraimnak kell a pihenés.

Péter belenyugodott, de amikor Sanya már végigvetet
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te magát a rozoga vaságyon, eszébe jutott tegnap délelőtti 
problémája a carbolsavval.

Elmondta.
Amikor odáig ért, hogy acidum carbolieum liquefac- 

tummal megtöltötte az öreg néni flaskáját, Geréb Sanya 
rémült arccal ült fel az ágyon, s csak hápogott egy dara
big, míg ki tudta nyögni:

- Te szerencsétlen marha!
-- ? ? ?
-Tömény karbolsavat adtál? Hiszen, ha azzal bekeni 

a kezét, a legnagyobb baj lesz belőle. Hogy hívták az 
asszonyt?

- Nem tudom - nyögte elsápadva Péter.
Sanya visszazuhant az ágyba, és csak nézte a plafont 

elrévült szemekkel.
- No fiam, ha ezt megússzuk, úgy Szent Lukácsnak 

adhatsz két koronát a perselyébe. Én ellenben azt hiszem, 
hogy ki leszel vágva a patikából, de igen sebesen. Utánad 
talán még én is röpcsizem. A fátyolát, a tökéletlen hülye 
fejednek!

Lehunyta a szemét, és néhány pillanat múlva már bor- 
zolódott is a bajusza.

Fújta a kását rendületlenül, magára hagyva Pétert 
a legnagyobb kétségbeesésben.

Hetyky egy darabig falfehér arccal állt a szoba köze
pén, majd szinte öntudatlanul kitámolygott az officinába. 
Ott a homályban, mint valami akasztófa meredt feléje 
a táramérleg. A bezárt ajtó hasítékain átszűrődött a kora 
reggeli nap sápadt fénye, és Péter úgy látta, hogy a stand
edények pokoli vigyorgással pislognak feléje minden
felől.

- Megöltem egy embert - mormolta összeborzongva.
Térdre esett a tára mögött, s forró homlokát a hideg

márványlapra hajtva, görcsösen összekulcsolt kezekkel 
imádkozni kezdett.

Karikás szemekkel, gyűrött arccal, sajgó térdekkel 
emelkedett fel egy jó negyedóra múlva. Leszámolt min
dennel. Látta, hogy élete összetört, s pályájának vége.
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Fogta az ajtókulcsot, kinyitotta a patikát.
Az utcán szekerek zörögtek el egymás után, emberek 

siettek a macskaköves járdán.
Hlhúzott az ajtó előtt a végrehajtó is, tömött irattáská

jával. Színjózan volt, és morózus kedélyű. Csak éppen 
meglökte a kalapját Péter felé.

Talán két hét múlva, kora délelőtt, idős nénike bakta
tott a patika felé. Belépett az officinába, illemtudóan 
köszönt, és egyenesen Hetyky Péter felé tartott.

Péter elsápadva suttogta Sanya felé:
- A karbolos asszony.

A nénike megállt Hetyky előtt.
A jó Isten áldja meg a tekintetes patikárius urat erő

vel, egészséggel. Igen nagy lehet a tudománya, mert ilyen 
jó medicinát még senki sem adott nekem. A jányom be
dörzsölte vele a karját, és nemcsak, hogy meggyógyítot
ta, hanem még a csúzát is kiszedte mind a két vállából. 
Mondtam is neki, hogy jányom, ezentúl csak a fiatal te
kintetes úrhoz fordulj, ha kell valami patikaszer.

- Nem csípte a leánya bőrét az orvosság, néni? - kér
dezte Sanya.

Nem mondom, bele-bele szurkált, és a bőr is lejött 
róla, de a jó patikaszernek ereje van. Tudjuk mink azt na
gyon jól.

Hm - ejtette le a fejét Geréb.
- De, ha meg nem sértem a tekintetes fiatal urat, 

szeretném meghálálni a jóságát. Fogyassza el, jó egész
séggel!

Kiemelt kosarából egy pár halkan petyegő csibét, rá
tette őket a tára szélére, és hálálkodva elballagott.

Hetyky és Geréb boldog csodálkozással néztek egy
másra.

Burokban születtél, Péter, - fakadt fel Sanyából 
a megkönnyebbülés.

- Hja a tudás, az eget kér - válaszolta arcátlanul 
Hetyky. Felkapta a két agyonrémült szárnyast, és fejjel 
lefelé lógatva őket, dölyfösen indult a konyhaajtó felé.
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VII. FEJEZET,
melyben a „Dalos Egylet’’ táncmulatságcin 
az eddigi szereplők úgyszólván mindnyájan 
összeismerkednek, és kibokázzák magukat.

A hegyek fejét fehér hósapka borította már. Elindult 
időnként egy-egy hideg lehellet, s mire leért a sáraranyo
si patika elé, csípős hideg széllé hizlalódott, ami könnyet 
csal az ember szemébe, és pirosra csípi a fület.

Október volt.
A városka főutcáján, válluk közé kapott fejjel, feltűrt 

gallérral siettek a fázós emberek. A korzón azonban 
a fiatalság kitartott, és nem menekült a meleg szobába, f 
A helybeli gimnázium nyolcadikos diákjai kimért lép
tekkel rótták a kövezetei, és cigarettáztak nagy titok
ban. Szívükből örültek a hidegnek, mert tudvalevőleg 
ilyenkor fehér felhőnek látszik a lehelet, melyet csak 
gondos vizsgálattal lehet megkülönböztetni a cigaretta
füsttől.

Az elmondottakból következik, hogy a hidegek beáll
tával a dohányzás kilépett a nyilvánosság elé, és a diák
szívek gyönyörűségét mi sem akadályozta többé.

A korzó közismert „majomszigetén”, a nyolcadik osz
tály krémje merült fontoskodó eszmecserébe. A szót Pat
kós Tibor, a lányos házak kedvence vitte, aki nélkül házi
bál vagy mulatság nem volt elképzelhető.

- Ma este a Dalos Egylet táncmulatságán szupéig min
denkit sorra táncoltatunk. Éjfél után azonban, az első 
csárdást mindenki azzal táncolja, aki a szívéhez legköze
lebb áll. Ezt mindenkinek becsületbeli kötelessége betar
tani. Lekérés nincs! Legalább is, egymás között nem. Áll- 
játok a dolgot?

- Alijuk! - helyeseltek kórusban az ifjak.
- Gyülekezés itt, a „Korona” előtt, pontban fél tízkor. j 

Együtt és egyszerre vonulunk be a táncterembe, repedje
nek egyrészt a lányszívek, másrészt lássák egyöntetű fel
lépésünket a külön bandába tartozók is.

Kezet fogtak, és hazafelé indultak készülődni.
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A „Szent Lukács” gyógyszertárban ezalatt, a lehúzott 
redőnyök mögött, hatalmas arányú előkészületek tör
téntek. Hetyky Péter is készült a „Dalos Egylet” műso
ros mulatságára. Egyelőre még csak zilált alsóneműben 
vágtatott jobbra-balra, s e pillanatban éppen azon mes
terkedett, hogy fekete pantallójának megfelelő élt bizto
sítson.

A „vasaló” érdekében a hosszú táráról Ietakarítottak 
minden apróságot, a mérleg kivételével. A szabad helyre 
kínos gonddal lefektették a két egymást fedő pantallószá
rat, melynek búgját enyhén benedvesítették. Most ágyle
pedővel lefedték, és Geréb Sanya nagyokat nyögve vé- 
gigheveredett a tárán, önsúlyával préselve ki az élt. Úgy 
nézett ki az öreg harcsabajuszú veterán, miként egy felra- 
vatalozott kántortanító.

- Micsoda marhaságot meg nem tesz az ember a ba
rátságért - mormogta fészkelődve Sanya.

- Jó, jó csak ne mozogj annyit, mert tönkremegy a búg
- idegeskedett Péter, aki a keményített ingmellbe nyomo
gatta közben a gombokat, de azok a világért se akartak 
a lyukon keresztülbújni.

Végre sikerült. Hetyky gyógyszerészgyakomok úr ott 
feszelgett a tára előtt kemény ingben, mandzsettában és 
fehér alsóban.

Geréb lekászálódott a táráról.
A „testvasalás” elég jól sikerült. A jobb szár búgja 

ugyan kissé merész kanyart véve futott lefelé, de mégis 
csak látszott rajta, hogy éle van.

Péter néhány perc múlva már teljes díszben, óvatosan 
lépkedett a szűkre szabott pantallóban. Keskeny kihajtású 
kabátjából kikacsintott a végrehajtótól kölcsönzött fekete 
csokornyakkendő.

Újabb gondjaik támadtak, mert az illatosítás céljából 
felnyitott Oleum Bergamotti edényének alján, cseppnyi 
illóolajat sem találtak.

- így jár az, aki nem jegyzi fel pontosan a defektust - 
vetette oda szót némi káröröm mellett Sanya.

Szorgos kutatás után, végre sikerült felfedezni az
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Oleum Citri üvegében némi maradékot. Péter nem sokáig 
habozott, magára pöttyentett belőle.

Geréb szimatolva szólalt meg:
- Péter! Elvásik a fogam, ha megszagollak.

Csíkszilason hasonló volt a sürgés-forgás. Nagy ké
szülődések folytak a családban. Katinkát az édesanyja öl
töztette, s a kislány fehér fodros ruhájában úgy nézett ki, 
mint egy kis tündér. Arca kipirult, szeme csillogott, s le
gyezőjét hol kinyitva, hol összecsukva, idegesen forgoló
dott maga körül.

Berczel Béla ezalatt Füsti Pált mustrálta végig az ins- 
pekciós szobában. Pali sehogyan sem akart elmenni 
a táncmulatságra, de Berczel Béla is, Katinka is addig 
kérlelték, míg végül megadta magát.

- De én csak csárdást tudok - szabódott feszengve.
- Majd azt mindig együtt fogjuk táncolni - szólt bizta- 

tólag Katinka, és olyan szeretettel nézett a fiúra, hogy az 
megadta magát sorsának.

Berczel gyógyszerész úr nem mehetett velük, a patika 
állandó inspekcióban volt. Valakinek otthon kellett ma
radni.

Amikor eldöntötték, hogy Füsti Pál lesz a kísérőjük, 
felvetődött a következő nehézség.

Füstinek nem volt megfelelő ruhája.
Berczel Béla azonban megoldotta a problémát.
- Felveszed az én fiatalkori zsakettemet, fiam.
Előhalászták a szekrény mélyéből a gondosan elrakott

ruhát, s Pali felpróbálta. Lötyögött rajta rettenetesen.
- Borzasztóan nézek ki - sóhajtotta a gyerek.
-Nem baj! Dupla mellényt veszel, az majd kitömi -

biztatta jóakaratúan Berczel.
A művelet valóban segített valamit a dolgon. Kissé 

megterebélyesítette ugyan Füstit, de mégiscsak elfogad
hatóbb állapotba került.

Felhúzták a lábára a gyógyszerész úr lakkcipőjét, 
aminek orrát papírossal tömték ki, hogy ne kotyogjon 
annyira.
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Amikor így kiöltözve végignézett Berczel Béla a sá- 
padtra vált praxin, biztatóan szólt hozzá:

- Úgy nézel ki fiam, mint én, húsz esztendővel ezelőtt. 
Nyugodtan elmehetsz. Csak arra vigyázz, ne nagyon fic- 
kándozz, mert kiesel a cipőből.

A ház előtt dobogtak a lovak.
Felkapaszkodtak a szekérre mind a hárman.
Katinka édesanyjával a hátsó ülésre, Pali a kocsis mel

lé, a bakra telepedett.

A „Dalos Egylet” a „Korona” vendéglő nagytermében 
tartotta hagyományos szüreti mulatságát. Színes girlan
dok pásztázták keresztül a levegőt, rajtuk valódi szőlőfür- 
tök lógtak, melyek fölöttébb kifejezésre juttatták a műso
ros táncestély szüreti jellegét.

A terem végén egy hordókra épített emelvény állott. 
Ezen zajlott le az est műsora, és erre kapaszkodott fel 
később Vidra Józsi is cigányzenekarával.

Amikor Berczel Katinkáék megérkeztek, már javában 
folyt az előadás. A dobogón éppen egy halálra vált leány
zó szavalta Petőfi Sándor „Szeptember végén” című köl
teményét. Kezében egy papírlapot gyúrt fergeteges izgal
mában, miközben reszkető térdekkel váltogatta testsúlyát 
egyik lábáról a másikra.

A vers vége félé, az „özvegy fátyolnál” kifogyott be
lőle a szó.

Dermedt, kínos csend ülte meg a termet.
A „művésznő” kábán nézett a levegőbe, ajkai mozog

tak, de szó nem jött ki rajtuk.
Kétségbeesett anyai hang törte át a síri csendet.
- Olvasd, kislányom!
A tanács segített. A kislány kisodorta a papírlapot, és 

leolvasta róla a befejezést. Néhány tréfás jelenet követke
zett ezután, végül a műsort a dalárda éneke zárta be.

A székeket a virgonc rendezők percek alatt széttolo
gatták.

A zenekar feltornászta magát az emelvényre, és Vidra 
Józsi álla alá szorítva a szárazfát, belevágott a csárdásba.
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• Megindult a tánc.
Katinkát Füsti Pál kapta derékon, és mélyen egymás 

szemébe nézve kezdték járni a topogóst. Hetyky Péter 
a jegyző leányával hányta-vetette magát a cigánybanda 
közvetlen közelében, amíg a szőke hajú Túri Misi az 
egyik földbirtokos fruskájával andalgott kissé távolabb.

A nyitó csárdás után valcer következett.
- Nem tudok valcerezni, Katinka - szégyenkezett Pali.
- Nem baj, leülünk egy kicsit pihenni.
De alig telepedtek le, Katinka előtt termett Misi, és 

összecsapva a bokáját bemutatkozott.
-Túri Mihály, gyógyszerészgyakornok. Szabad egy 

táncra, kollégakisasszony?
Katinka elpirult, és bólintott.
Füsti Pál szívét különös szorongó érzés fogta el. Úgy 

érezte, mintha harapófogó szorítaná össze a bordái mö
gött zakatoló húsdarabot, és szíve tehetetlenül vergődik 
ebben a nyomasztó ölelésben. Elsápadt, csendesen kibal
lagott a ruhatár mögött levő sörözőbe.

Bent a táncterem forgatagában, együtt keringett Katin
ka Misivel. Nem hiába volt a fiú nagy szívtipró, rövid né
hány perc alatt olyan bizalmas légkört teremtett kettőjük 
között, mintha már évek óta ismerték volna egymást.

Amikor harmadszor kerülték körül a termet, Misi 
a legtermészetesebb hangon jelentette ki:

-Jövő vasárnap tiszteletem teszem maguknál, Ka
tinka!

- Szóljon anyukának is.
- A keringő végén azonnal engedélyt kérek tőle.
- Nem látom Palit - nézegetett szét Katinka.
- Bizonyára kiment valamerre. Igen kezdő embernek 

látszik. Nyilván nem volt még alkalma társadalmi életet 
élni - fölényeskedett Misi.

- Pali áldott jó fiú, és olyan igyekezettel dolgozik, 
hogy Apuka egyenesen csodálkozik rajta. Alig negyedéve 
van nálunk, de máris kifogástalanul készíti el a recepte
ket. Igen tehetséges, így mondotta Apus.

- Ugyan Katinka, ne legyen elfogult. A receptúra egy
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általában nem olyan nagy tudomány. Az orvos felírja az 
alkotórészeket, mi leolvassuk és összekeverjük. A tudo
mányok fejedelme a zene, a művészet, mert azok örök 
életűeket teremtenek. A gyógyszerészi pálya kulikat ter
mel, de tehetségeket úgyszólván soha.

A zene elhallgatott, s a vitát most már sétálva foly
tatták.

Nincsen igaza, Misi! Apuka odahaza állandóan fog
lalkozik kísérletekkel, és könyvet is ír. Vannak a gyógy
szerészek között alkotó tehetségek. Ilyen lesz Pali is.

Az Isten szerelmére, hagyja már ezt a Palit. Állan
dóan róla beszél, agyondicséri, mintha legalábbis szerel
mes lenne belé. Messze áll ő attól, hogy ennyire rajong
jon érte.

- Ha így beszél, azonnal visszamegyek anyuhoz - pat
tant fel Katinka.

- Jó, jó, nem szólok egy szót sem. Bocsánatot kérek, 
ha valami rosszat mondtam volna. Inkább jó barátja le
szek Palinak is, csak maga ne haragudjon rám. Nézze, ott 
áll a sarokban, úgy lógatja a fejét, mintha az orra vére 
folyna. Ide hívjuk?

- Menjünk oda.
Pali nekibúsultan állt bőre szabott zsakettjében. Saj- 

gott benne a féltékenység, amit a felhajtott pohár sör sem 
tudott eloltani.

Arra riadt fel, hogy valaki megfogja a vállát. Túri Mi
si állt előtte, Katinkával.

Túri Mihály vagyok, gyógyszerészgyakomok. Szer
vusz! Gyere velünk sétálni.

Füsti Pál zavartan mosolygott, és csatlakozott hozzá
juk.

- Még nem is említettem, - kezdte a társalgást Misi - 
hogy a mai táncmulatságot akár praxi bálnak is nevez
hetnénk. Itt van rajtunk kívül Hetyky Péter kollégánk 
a „Szent Lukácsból”. Végtelenül jó kedélyű fiú, Geréb 
Sanya neveltje. Igen jól tarokkozik.

- Tudsz te, Pali kártyázni?
- Nem.
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-Ajaj! Nagyon el vagy maradva, koma! A vidéki 
gyógyszerésznek három főfoglalkozása van: pro primo 
italkereskedés, secundo a kevert italok fogyasztása, pro 
tercio a tarokk. Ha e hármat tudja, úgy jól fog menni 
a patikája, mert mellékfoglalkozásaként természetesen 
gyógyszert is fog készíteni. Sürgősen tanuld meg munka
köröd e három kimagasló motívumát komám!

- Én nem tudok kártyázni, és nem tudok likőrt készí
teni sem. Amikor a pályára léptem, receptek készítésében 
láttam a főfoglalkozásomat. Sőt állítom, hogy a gyógy
szerészet nem is foglalkozás, de hivatás. Csak az a baj. 
hogy sokan foglalkozást látnak benne. De vannak még, 
akik hivatást éreznek erre a rögös pályára. Ezeknek nem 
az ivás, a kártya a fontos, hanem a beteg ember sorsa. 
Berczel gyógyszerész úr minden szegény embernek, ha 
nincsen pénze, ingyen adja a gyógyszert, mert az az állás
pontja, hogy a gyógyszerész az orvossal a magyar faj 
egészségének őrzője. Én soha nem fogok megtanulni kár
tyázni, inni, politizálni. Én a gyógyszerészi tudományok
ban akarok elmélyedni úgy, mint Berczel gyógyszerész 
úr. Én is könyvet fogok írni, mint ő.

Túri Misi elnevette magát.
-Ne tüzelj, te idealista! Rá fogsz jönni rövidesen, 

hogy a hivatás mellett igen könnyen éhen lehet pusztulni, 
ha nincsen meg mellette a megfelelő életrevalóság. 
A gyógyszerészi pályánál elsősorban az üzleti érzék do
minál, és csak második helyen találjuk az úgynevezett hi
vatást. Nem ismered még a pályát barátom, én mondom 
neked. De nézd csak, ott jön kiváló kartársunk, Hetyky 
Péter. Péter! Gyere csak ide egy pillanatra!

Hetyky kissé borvirágos kedélyben úszott már. Arca ki 
volt pirulva, szemei enyhén bandzsítottak, és szájából 
gőzölgött a szesz. Kedélye emelkedett, önbizalma határ
talanul dagadozott, és fellépése egyenesen elképesztően 
fölényes volt. Csak térdei bicsaklottak néha.

Odajött, és hatalmas lendülettel összecsapva bokáit, 
barátságosan jelentette ki:

- Hetyky Péter, a „Szent Lukács” gyógymühelyből.
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Kezet ráztak mind a négyen, majd Hetyky félvállról 
folytatta:

Elnézést kérek, Katinka nagyság, ha kissé beboro- 
zott állapotom feszélyezi kellemes egyéniségemet. Ámde 
régi barátaim és cimboráim annyira invitáltak, majdan pe
dig töltögettek, hogy a barátságnak becsiccsentett áldoza
ta vagyok. Mondtam is a polgármesternek, hogy nézd, 
öreg komám...

Itt közbevágott Misi:
Te Péter, már megint anzágolsz, hiszen a polgármes

ter nincs is itt. Betegen fekszik odahaza.
Péter nem jött zavarba.
- Lehet, hogy rosszul emlékszem, mert az arcmemóri

ám nem kifejezetten jó! De annyi bizonyos, hogy a tiszti
orvos és az állatorvos is magához invitált néhány pohár 
borra. Velük különben minden reggel snapszozom is.

- Péter, már megint mellényúlsz az igazságnak!
Péter arcátlan lódításait Vidra Jóska nyírta el, mert

polkába kezdett.
Hetyky fülig mosolyogva, fél ívbe görbítette karjait, 

és odafúvolázta Katinkának:
Egy kis bokázásért szabad esedeznem?

Derékon kapta Katinkát, és olyan polkázásba fogott, 
hogy a párok pánikszerűen menekültek előlük. Amint 
Vidra Jóska elé értek, Péter odarikkantott:

- Ne sajnáljátok füstösök! Ma bankóval fizetek.
Katinka rosszallólag szólt a fiúra:

Mire való így szórni a pénzt?
- Ugyan. Katinka nagysám, ki szórja itt a pénzt? Egy 

megveszekedett petákom sincsen
- Akkor viszont miért ingerli a cigányokat?
- Mert roppant érzékeny vagyok a tekintélyemre.

Furcsa fiú maga.
- Furcsa, de fölöttébb kellemetes - válaszolta Hetyky, 

s közben olyat lökött könyökével az egyik közelükbe me
részkedő táncospáron, hogy azok kis híján az orrukra 
buktak.

Túri Misi és Füsti Pál beálltak a táncterem közepén
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őgyelgő fiatalurak közé, s mindketten Bérezel Katinkát 
nézték. Füsti rajongással, Misi magabízó fölénnyel.

- Megszabadítom Katinkát attól a bolond Pétertől
- szólalt meg néhány perc múlva Túri.

Elment, és lekérte.
Péter nekivörösödött arccal, felhevülten állt meg Füsti 

előtt.
- Barátom, azt hiszem, ezt a táncot is megemlegeti 

a leányzó! Ámde nem innánk egy fröccsöt?
- Én nem iszom.
- Miii? Praxi vagy, és nem iszol? Nálad nincs valami 

rendben, szaktársam! Hű! Ezt meg kell mondanom a főis
pán komámnak.

Nekiindult bicsakló térdekkel a sörözőnek.
Füsti Pál szomorkásán nézte Katinkát. Szorongva 

érezte, hogy Túri Misi befurakodott közéjük. Meg volt ró
la győződve, hogy ez a fiú még temérdek bánatot fog ne
ki okozni.

Vidra Jóska pedig, mindezen problémától függetlenül, 
izzadó homlokkal gyúrta a nyirettyűjét, s a fiatalság önfe
ledten adta át magát a táncnak.

Régi boldog idők! A bécsi Burg nyírott fái között, min
den délelőtt ott sétálgatott fehér pofaszakállával Ferenc 
József, az osztrák császár és magyar király.
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VIII. FEJEZET,
melyben a szereplők felutaznak 

a budapesti gyakornoki tanfolyamra

Kőt esztendő repült el, szinte észrevétlenül.
Túri Misi elutazott Budapestre, a gyakornoki tanfo

lyamra. Bejáratos lett a táncestély óta Berczel Béláékhoz, 
s volt olyan vasárnap, amikor magával hozta az örökké 
nősülő Bugyi Pistát és a gyakornokok gyöngyét, Hetyky 
Pétert is. Egy ízben Geréb Sanya is megjelent, elmarad
hatatlan teniszcipőjében és lüszterkabátjában. Nagy szak
politikai viták dúltak ilyenkor, amiben Berczel és Füsti 
képviselték az idealizmust, Geréb és Túri a materialisták 
felfogását, Bugyi a fejbólintó Jánosok alig tiszteletremél
tó rendjét.

Nemsokára, Túri Misi elutazása után, Katinka is 
készülődött Palival Kolozsvárra. Utána voltak már sze
rencsésen a hetedik gimnázium osztályvizsgájának, 
most állottak a nyolcadikos osztályvizsga és az'érettsé
gi előtt.

Minden a legnagyobb rendben ment.
Egy langyos júniusi délután, ott sétálgattak a kolozs

vári Mátyás szobor tövében, friss tintájú matúrával a zse
bükben.

Fent kéklett a nyári ég, az izzó napkorong meleg suga
raival körülölelte a boldog fiatalokat. Szívük hevesen do
bogott még a maguk mögött hagyott vizsga izgalmaitól, 
de arcuk derűs volt, szemük csillogott, és nagy-nagy bol
dogság töltötte be lelkűket. Ebben a mámoros, boldog 
hangulatban kibuggyant Pali szájából a szó:

Egy lépéssel közelebb jutottam ahhoz, hogy elve
hessen! magát feleségül!

Katinka szellettel nézte a kipirult arcú, maturált fiata
lembert, majd csendesen bólintva megkereste Füsti Pál 
kezét, és hosszan megszorította.

1912. év júniusát írták akkor.

Letelt az utolsó gyakornoki esztendő is.
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I9I3. februárjában készülődni kezdtek a gyakornoki 
tanfolyamra.

Berczelné sírva rakosgatta kislánya fehérneműjét, és 
napjában tízszer is lelkére kötötte Palinak, hogy nagyon 
vigyázzon egyetlen szem gyermekére.

Füsti Pál komolyan bólintott, s megígérte, hogy egy 
pillanatra sem fogja Katinkát egyedül hagyni. Palinak 
már serkent a bajusza alaposan, időnként már arra is vete
medett, hogy két ujjával megpödörgesse. Betöltötte a ti
zenkilencedik évét. Paliból bizony Pál lett.

Hetyky Péternek kifejezetten férfias bajusz hencegett 
az orra alatt. Olyan barkót szőrösített képének két oldalá
ra, hogy feltétlenül tekintélyt mutatott. Koczák gyógysze
rész úr meg is állapította, hogy ha így fejlődik, sokra vi
heti mint aranyásó.

1913. február 27-én hajnalban, úgy hordta a szél a ha
vat, hogy még a kutyák is szűkölve húzódtak fedél alá. 
Az erdélyi havasok felől üvöltve vágtatott le a szél, emel
gette a házak fedelét, cibálta a tar fejű fákat, és pillanatok 
alatt épített hótorlaszokat a kerítések oldalán.

Ebben az ítéletidőben két mokány lovacska topogott 
Berczelék patikája előtt. Suttogó Estván ült a bakon, szít
tá a pipáját fülig húzott kucsmájában, és fennhangon szit
kozódott. Eme lelki viharzása az időjárást célozta, ami 
nemcsak jogos volt, de indokolt is, mivel szembefújva 
a szél, még csak sercinteni sem lehetett, már pedig köz
tudomású, hogy sercintés nélkül a pipázás nem ér lyukas 
hatost sem.

Ült Suttogó Estván, s néha el is kurjantotta magát. Sür
gette a háziakat az indulásra. Már a tizedik kurjantásnál 
tartott, amikor fejére borított kendővel megjelent 
a szolgáló, két hatalmas csomagot cipelve. Utána jött 
Katinka és Pali.

Még egy utolsó csókot kapott szüleitől a kislány. Az 
édesanya kicsit sírdogált, azután felkapaszkodtak a sze
kérre mindketten.

A kocsi rántott egyet, egy utolsó búcsúszó hangzott el. 
és eltűnt mögöttük a gyógyszertár a kavargó hófelhőben.
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A két gyerek csendesen gubbasztott a pokróc alatt, 
fogták egymás kezét, s gondolatuk Budapesten járt, az 
ország fővárosában, amit most fognak először látni éle
tükben.

Kanyargóit a vonat, míg betiltott Kolozsvárra. Itt át
szálltak, s félóra múltán indultak tovább. Bánfihunyadnál 
ismét felbukkantak a hegyek. Csúcsát is elérték a kanyar
gó Sebes Kőrös mellett.

Azután jött a Királyhágó, a Zichy barlang a vízeséssel.
Rév után hagyták el a völgyet, kibukkantak a síkság

ra, s a laposra gyalogolt föld elvezette őket Budapestig.

Késő este futott be a kolozsvári személyvonat a Kele
ti pályaudvar üvegkupolája alá. A füstös kupola odafent 
a magasban beleveszett a sötétségbe. Lent sínpárok csil
logtak, és mint acéltestű kígyók csavarodtak ki az üveg
boltozat alól az éjszakába. Új, érkező vonat dübörgött be 
a szomszéd sínre. A kerekek kattogása hatalmas visszhan
got vert, s amikor a fékek felnyikordultak, Katinka aka
ratlanul is a füléhez kapott.

Lassan topogtak a vonat lépcsőjéhez. A kocsi folyosó
ján hordárok préselték át magukat velük szemben, leszál
lók idegeskedtek a hátuk mögött. Egy kisgyerek felsírt az 
anyja ölében.

Leszálltak...
A mozdony fáradtan pöfékelt néha egyet, a tüdőt marta 

a szénfüst, a leszálló utasok csörtettek a kijáratok felé, és 
valósággal legázolták a két tanácstalanul topogó gyereket.

- Félek, Pali súgta megrettenve Katinka.
Ne féljen kedves, hiszen megígérte Túri is, Hetyky is, 

hogy kijönnek. Menjünk a kijárat felé, talán ott lesznek.
A kavargó embertömegben - közvetlenül a kijárat kö

zelében - felzúgott egy mély férfihang.
- Isten hozta az ártatlan vidékieket.
Hetyky Péter volt az illető, aki ott állt a jegyszedő vas

utas mellett nyalkán, ezüstgombos sétapálcájára támasz
kodva, hanyagul. Mellette integetett Misi is, aki főként 
Katinkára meresztgette a szemét.
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Nagy parolázást csaptak.
A Baross téren bőkezűen szórták fényüket az ívlám

pák. Villamosok csilingeltek, átzakatoltak a téren, embe
rek kavarogtak színes összevisszaságban, konflisok pat
togtatták az ostorukat és hangos „hé-hopp” kiáltással 
tisztogatták meg az utat maguk előtt.

Még ebben a késő esti órában is lüktetett az élet.
Túri Misi intett egy konflisnak. Beszálltak. Bemond- 

ták a címet: József utca 10. szám.
A keménykalapos kocsis csettintett egyet a nyelvével, j 

és a kocsi nekivágott a Rákóczi útnak. Elhaladtak a Met- 
ropol szálló előtt, majd kifordultak a Körútra, és csende
sen baktattak a József utca irányába. A Magdolna leány
otthonban kapott helyet Katinka, először őt szállították 
haza. Füsti Pál viszont Hetyky Péterhez költözött a Nép
színház utcába.

A Népszínház utca 21. számú, négyemeletes bérház, 
a Tisza Kálmán tér közelében fúrta magát az ég félé. Ko
mor, füsttől és koromtól patinázott homlokzata nem kel
tett lélekvidító gondolatokat az arra járókban. Bent, 
a négyszögletes udvar közepén egy porolóállvány búsult, 
mellette a kanális rácsos szeme nézett az ég felé, s belőle 
kigőzölgött valami szörnyű bűz. Ez a gőzölgés tartott 
szünet nélkül, éjjel-nappal. Az átható csatornaszag elju
tott a körbefutott folyosókon keresztül a lakásokba is, 
ahol főként egy szoba-konyhában élték a szegény embe
rek mindennapi életüket. A ház együtteséből mint arisz
tokrácia emelkedett ki egy-egy villamoskalauz, mert 
a lakók túlnyomó része féliparosból és órabéres munká
sokból került ki.

A negyedik emeleten lakott Papucsek Lajos férfiszabó 
mester hitestársával, Bilcsikével. Mindketten benne vol
tak a legszebb férfikorban. Ennek eredményeként Papu
csek feje kopasz lett, míg Bilcsi orra alatt férfias bajusz 
feketéllett. Papucsek kis apró emberke volt, Bilcsi hatal
mas, elhízott asszony. Úgy néztek ki egymás mellett, mint 
amikor egy vastagra töltött májas hurka mellé egy töpörö- 

dött fél pár virslit tesznek. Ettől a kontraszttól eltekintve
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azonban igen békésen éltek. Bilcsi parancsolt, Lajos lapí
tott, és behúzta a nyakát a válla közé abban a pillanatban, 
amikor hitvese kinyitotta a száját. Minélfogva állandóan 
behúzott nyakkal csámpázott a lakásban. Foltozással, 
vasalással, albérlőkkel és ágyrajárókkal foglalkoztak.

Papucsekéknek kétszobás udvari lakásuk volt. Lénye
gében egyszobásnak vették ki, de a túl nagyra méretezett 
éléskamrát albérleti szobának rendezték be. Állt pedig ez 
a berendezés egy recsegő ágyból, egy szalmazsákkal lete- 
ritett tábori fekvőhelyből, melyet nem kis gőzzel sezlon- 
nak neveztek. Kiegészítette a fényűző kényelmet egy 
szekrény, egy asztal két székkel, mosdó és egy olcsó há
rom koronás vaskályha. A képzőművészetet a falon Papu- 
csek Lajos és neje megnagyított esküvői képe demonst
rálta, amint merev ünnepélyességgel és kényelmetlen 
arckifejezéssel szorongatják egymás kezét. A korhűség 
kedvéért meg kell állapítanunk, hogy Papucsek szabó
mester haja akkor még igazán dús volt, és Bilcsinek sem 
serkedt a bajusza. A szoba közepén lógott a pléhtányéros 
villanykörte, egyetlen sodort dróton. A villanykörtéről az 
a hír járta, hogy ennél kisebb gyertyafényűt nem gyárta
nak már évtizedek óta Budapesten.

A tenyérnyi szoba ablaka a világítóudvarra nézett. Ez 
a kifejezés, hogy „nézett’, túlzás. Inkább azt mondhat
nánk, hogy „hunyorított”, éspedig félszemmel, mert az 
ablak félszámyas volt, és a tőle két méter távolságban hú
zódó sötét tűzfalra pislogott szomorúan.

Ebben a szobában vertek tanyát Hetyky Péter és Füsti 
Pál.

Papucsekék nagy tisztességtudással fogadták Füstit. 
Doktor úrnak szólították mindkettőjüket, és kifejezték ab
beli elgondolásukat, hogy ennél kényelmesebb és tisztább 
lakást az egész Józsefvárosban sem tudtak volna találni.

Amikor lepakoltak és Füsti kissé körüljáratta szemét 
a szobában, Fletyky büszkén magyarázni kezdett:

- Tudod komám, egy teljes napig jártam albérleti szoba 
után, míg erre a kiváló tanyára rátaláltam. Kitűnő társaság 
van itt együtt. Papucsekéket már ismered. Nemes szívű
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embereknek látszanak, és bagóért adják a szobát. A másik 
szobában egy gyönyörű delnő lakik. Fiatal, erősen púdere
zett leányzó. Mindig este megy el, és hajnal tájt jön haza. 
Cigarettázik és káromkodik, amikor felébred. Én már ba
rátságot is kötöttem vele. Kettesben szoktunk snapszlizni 
délutánonként. Mindig nyerek tőle legalább 80 fillért. Ő 
szitkozódik, de fizet, mint egy úrinő. Herminának hívják. 
Azután itt van a Tóni úr, a pincér és Halász Alajos könyv
kötősegéd. Ok egy ágyat bérelnek közösen, mert Tóni úr 
éjszakás a Fecske utcai „Koccintó” csapszékben. Reggel 
6 órakor váltják, akkor jön haza. Viszont Alajos akkor kel. 
mert 7 órakor kezdődik a munkája. így egy ágyat birtokol
nak ketten, ami igen gazdaságos, és télen Tóni úrnak még 
kellemes is, mert mindig meleg ágyat kap. Délig a konyhá
ban nyugodtan kialussza magát, mert itt minden talpalatnyi 
hely ki van használva, nem úgy mint faluhelyen.

Pali kábult fejjel hallgatta Péter szakirányú informáci
óit, miközben gépiesen rakosgatta be a szekrénybe fehér
neműjét. Elhagyottnak érezte magát ebben az irdatlan 
nagy városban, ahol bizonyára az emberek is egészen 
másként gondolkoznak, mint lent, az ő hazájában. Előtte 
állt egy küzdelmes élet, minden segítség nélkül.

Hatvan korona volt a nyakába kötve egy zacskóban. 
Ebből kifizetett 10 koronát a márciusi lakbér fejében, hol
nap 50 koronát kell a gyakornoki tanfolyam tandíjának 
felére fizetni. Délre nem lesz egy fillérje sem. Mihez fog 
kezdeni? Mi lesz vele?

Kétségek között forgolódott az ágyában, s hallgatta 
Péter jóízű szuszogását. Meg is állapította magában, hogy 
a Hetyky Pétereknek találták ki a világot, akik nem törőd
nek a holnappal, élnek a mának, snapszliznak Herminá
val, és ezüstfejű sétapálcával ámítják az embereket.

Eszébe jutott Katinka, aki bizonyára már az igazak ál
mát alussza. Talán gondolt is rá lefekvéskor.

Ettől az ábrándozástól megnyugodott kissé. A szalma
zsák csendesen ropogott alatta, amikor az első pesti éjsza
káján lehunyta a szemét.

Kint hideg, februárvégi éjszaka borult a városra.
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Március elsején az Aggteleki utcában, már reggel 
nyolc órakor hatalmas zsibongás verte fel a gyakornoki 
tanfolyam helyiségeit. Feketébe öltözött bajuszos fiata
lemberek magas keménygallérban feszelegtek, ismerked
tek a kolléganőkkel, valamint az ismeretlen kartársakkal. 
Ott sétálgattak a szülők is, mert sokan voltak közülük 
olyanok, akik gyermekük új lépésénél ott akartak lenni.

Már itt a fiatalok között is, egy szempillantás alatt meg 
lehetett különböztetni a tulajdonosok gyermekeit, akik az 
arisztokráciát, s a szegény, csupán magukra utalt fiata
lembereket, akik nem a családi vagyonba kívántak bele
ülni. hanem két kezük munkájával akarták megkeresni 
kenyerüket.

Az előbbiek jólöltözötten, gondtalanul tereferéltek, s 
unott arccal nézték azokat a nem közéjük valókat, akik 
szerényen öltözve csellengtek szerteszét.

Kapitalisták és proletárok automatikus szelektálódása 
volt ez, már itt is.

A hallgatók érdeklődésének középpontjában egyelőre 
Gyuri bácsi állott, a tanfolyam veterán altisztje, aki hatal
mas tapasztalataival és tájékozottságával szinte elbűvölte 
a fiatalokat. Lgyre-másra felelt a hozzá intézett kérdések
re, szigorúan többes számban.

Mondja, Gyuri bácsi, nehéz a gyakornoki tanfo
lyam? - kérdezte az egyik naiv fiatal lélek.

Gyuri bácsi kicsit maga elé gondolkodott, azután meg
fontoltan válaszolt:

- Tudja, mi mindent elkövetünk, hogy a tanulást meg
könnyítsük. Szép magyarázatokat adunk, bemutatjuk a nö
vényeket és igen akkurátus kísérleteket végzünk a labora
tóriumban. Magam részéről igen kommendálom a nálam 
lévő használt tankönyveket, nemkülönben a tízóraira elké
szített vajas kenyeret. Csak 8 fillérbe kerül. Mert az biztos, 
hogy éhes hassal nem mén a tanulás.

Milyenek a tanár urak?
Jószívű emberek vagyunk, szinte mindnyájan ké

rem. Én példának okáért a fehér köpenyeket az egész 
időre 1 koronáért őrzöm meg.
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A beszélgetése hirtelen megszakadt, Gyuri bácsi össze
csapva a bokáját nagyot köszönt egy szimpatikus úriem
bernek, aki ebben a pillanatban lépett az előszobába.

Ströcker Alajos volt.
Egymás után érkeztek a többi előadók is. Weszelszky 

Gyula, Augusztin Béla, Száhlender Lajos és Darvas 
Ferenc.

Kilenc óra után néhány perccel, megszólalt a tante
rembe hívó csengő. A fiatalság és a szülők beözönlöttek 
a terembe, és zsúfolásig megtöltötték az ülőhelyeket. 
A hallgatók száma 120 fölött volt.

Bevonult a tanári kar, s a megnyitó ünnepély kezdetét 
vette.

Bayer Antal a Gyógyszerész Egyesület nevében üd
vözölte az ifjúságot, mire egy remegő hangú praxi vála
szolt, nagyokat nyelve és hosszú generál pauzákat tartva. 
Biztosította a tanári kart, hogy minden igyekezetükkel 
azon lesznek, hogy tanulmányaikat szorgalmasan végez
ve, hasznos tagjai legyenek a magyar gyógyszerésztár
sadalomnak.

A beszéd elhangzása után az ünnepély befejeződött, s 
a hallgatók egyenként járultak a tanári szobában lévő 
pénztároshoz, akinél lefizették a tandíjat, ki egészben, ki 
felében.

Március negyedikén megkezdődtek az előadások.
Az első órát Weszelszky tartotta, aki maga volt a meg

testesült gavallérba. Annyi szál szegfűt hozatott be Gyuri 
bácsival, mint ahány hallgatónő volt a tanfolyamon, illet
ve még eggyel többet.

A cseppfolyósított levegőről beszélt az óra végén, s 
annak demonstrálására, hogy milyen alacsony hőfokú 
a nitrogén és oxigén keveréke, belemártott a folyós le
vegőbe egy szál piros szegfűt, amely abban a pillanatban 
acél keménységűvé fagyott. Az így preparált szegfűt kala
páccsal ütögette. A fagyasztott virág különös, csengő han
got adott, s ellenállott az ütéseknek. Amikor már 
Weszelszky professzor kellőképpen kikalapálta magát, 
odaszólt fennhangon Gyuri bácsinak:
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Vegyük sorra a többit.
A leányok, akik köztudomásúan virágkedvelő széplel- 

kek, kórusban kezdtek könyörögni:
- Ne tessék bántani!
A professzor úgy tett, mint aki tusakodik önmagával, 

de végül is odaszólt Gyuri bácsinak:
Nem bánom. Ossza szét a hölgyek között.

így jutottak a kislányok az első órán egy-egy szál pi
ros szegfűhöz.

A következő órát Augusztin Béla professzort tartotta.
O botanikus lévén, azzal a propozícióval kezdte előadá
sát, hogy a gyógyszerészkisasszonyok férjhezmenetelük 
után, ha kisleányuk születik, növénynevekre kereszteljék 
őket. így tiszteljék meg ezt a pályát, melynek munkásai
vá váltak. Fel is sorolt kapásból jó néhány virágnevet: 
Rózsa, Ibolya, Kamilla, Margaréta, Pálma, Viola.

Hetyky Péter szellemesen szólt közbe félhangon:
- Anyarózsika.
A professzor egy pillanatra meghőkölt, de azután fel

találva magát, riposztorozott is menten:
Ki volt az a bűz-aszat?

Hatalmas derültség lepte el a hallgatókat.
A további órákon megismerkedtek Száhlender Lajos

sal, aki zsakettben, messze kilógó kézelővel, gondosan 
öltözve jelent meg az emelvényen. A közgazdasági isme
reteket adta elő.

Őt Ströcker Alajos, majd Darvas Ferenc tanárok vál
tották fel. akik a gyógyszerészetet magyarázták, és a labo
ratóriumi gyakorlatokat vezették.

Az első nap munkája ezzel befejeződött.
Delet harangoztak a szomszédban lévő evangélikus 

templomban, amikor a tanteremből kiözönlöttek a hallga
tók. A szeszélyes márciusi idő verőfényes nappal kedves
kedett a pestieknek, s a Tisza Kálmán tér néhány optimis
ta bokra már rügyeket pattantott ki magából. Az emberek 
kigombolt télikabáttal siettek, a konflisok vígabban hé- 
hoppoztak, és fürgébben pattogtatták ostorukat.

Lgy sapkára való tavaszt dobott a természet Buda-
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pestre. A praxik kedélye ragyogott a napfényen. Párok, 
csoportok alakultak, akik nevetgélve vették útjukat a vá
rosnak.

Füsti Pál elbúcsúzott Katinkától és hazafelé indult. 
Eredetileg haza akarta kísérni, de amint kiléptek a kapu 
alól, már ott álldogált Túri Misi, és egyenesen Katinka 
felé tartott.

- Magát vártam Katinka, meg akarnám mutatni 
a Nemzeti Múzeumot.

Katinka Palihoz fordult.
-Nem tart velünk?
Pali egy kicsit gondolkozott, azután szomorkásán vá

laszolt:
- Csak menjenek, nekem ma még sok a dolgom.
Itt közberikkantott Hetyky is.
- Micsoda ötlet! Ilyen szép tavaszi napon, Katinkát az 

ásatag emlékek közé akarod cipelni? Inkább ibolyát men
jetek szedni a Hármashatár-hegyre.

- Mi kultúremberek vagyunk, bennünket a múzeum is 
érdekel - válaszolta fennhéjázva Misi.

Elváltak.
Az albérleti szobában előszedte Füsti Pál az útra ka

pott maradék ennivalóját, és csendesen ebédelni kezdett. 
Hetyky cigarettázva vetette magát végig a szalmazsák dí
ványon, és nézte kitartóan a plafont. Füstinek ez volt az 
utolsó darab kenyere. Pénzét az utolsó fillérig kifizette. 
Vacsoráját már nem is tudta miből fedezni. Egy darabka 
kenyeret papírba göngyölt, és eltette a szekrénybe, va
csorára.

Vette a kalapját, nekiindult a városnak állást keresni.
A Rákóczi út legelső patikájában illemtudóan bemu

tatkozott, és elmondta jövetele cél ját. Esti kisegítést sze
retne vállalni.

A tulajdonos kurtán válaszolt:
- Nem tudom használni.
A másik gyógyszertárban szóba sem álltak vele, csak 

foghegyről vetették oda:
- Nem látja, hogy nem érünk rá?
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Füsti Pál járta kálváriás útját, végig a Körúton, mellé
kutcákon át. Sehol sem járt eredménnyel.

Az egyik kisebb patikában a tulajdonos megszánta az 
elkeseredetten sápadt gyereket, s egy koronát csúsztatott 
elébe.

Füsti elpirult, és valami köszönetfélét dadogva, kiro
hant az ajtón anélkül, hogy a tára márványára helyezett 
koronást csak a kisujjával is érintette volna.

Agyon fáradva, csüggedten ért haza.
A szobában vágni lehetett a dohányfüstöt. A kis asztal

nál i letyky Péter snapszlizott Herminával, s az ifjú hölgy
nek nem lehetett kifejezetten nagy szerencséje, mert kere
setlen szavakkal szitkozódott.

- Szervusz koma, gyere bemutatlak Herminke nagy- 
sámnak szólt I letyky, és odaintette Füstit.

Füsti Pál.
Hermina.

A púderezett hölgy édesen mosolyogva nyújtotta kezét 
Palinak.

Pá, Pubi! Hogy van, kis doktor?
Fáradt vagyok, nagyon sokat jártam állás után.
Állás után? Minek az magának, doktorom?
Ma lefizettem tandíjra utolsó pénzemet is. Nem tu

dok miből megélni, ha nem lesz valami keresetem.
- Éhes, ugye Pubi?

No, nem éppen.
Várjon csak. Herminának jó szíve van, és Herminá

nál mindig akad valami nyalánkság. Mielőtt munkába in
dulnék, még benézek magukhoz. De először lejátsszuk 
a mestert, bár Petinek gyalázatos szerencséje van. Már 
eddig egy korona tíz fillért kopasztott le rólam.

Hetyky osztott is, s a mestert úgy ráverte Herminára, 
hogy csak úgy porzott.

Minekutána néhány kacskaringós gondolattal meg
ajándékozta őket a hölgy, kiviharzott a szobából, de útköz
ben rámosolygott még Füstire, és megcsipkedte az arcát.

Fel a fejjel, doktor! Ilyen izmos gyereknek nem le
het rossz sorsa Pesten, csak bízza rám!
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Fél nyolc tájban betoppant Hermina, jókora csomag
gal a hóna alatt. Kibontotta, előkerült belőle egy hatalmas 
szál kolbász, füstölt szalonna, hideg felvágott, kenyér és 
sajt.

- Vacsorázzunk együtt, szép fiúk! - invitálta őket köz
vetlen modorban.

Hetyky menten előszedte bicskáját, és hatalmas darab 
kolbászt vágott le magának. Füsti nem mozdult.

- Maga nem éhes, Pubi? - kérdezte csodálkozva Her
mina.

- Nem. Nagyon fáj a fejem.
- Egy falatot azért csak eszik, jó szívvel adom, ara

nyom.
Füstiben győzött az éhség. O is nekilátott a falatozás- 

nak.
Hermina anyáskodva nézte a két jóétvágyú gyereket, 

és alig csipegetett valamit közben.
- Maga miért nem eszik, kisasszony? - kérdezte Füsti.
- Elsősorban nem vagyok éhes, másodsorban nem lehet 

jóllaknom, mert nekem még ma éjjel, ha egy kis szeren
csém lesz' legalább háromszor kell vacsoráznom. A gazdá
nak fogyasztani kell, abból is százalékot kapok. Csak egye
nek maguk nyugodtan, ne törődjenek velem.

A vacsora végén Hermina szedelőzködött.
- Nekem mennem kell munkába. A maradékot tegyék

el, jó lesz holnap ebédre. Te Peti, ne nyúlkálj, mert a ke- ; 
zedre ütök, taknyos! Most privát nő vagyok.

Amikor magukra maradtak, Füsti elvörösödött arccal 
nézett ki az ablakon, és odaszólt Péternek:

- Utálom magam. Hát már idáig süllyedtem, hogy egy 
ilyen nőtől kell elfogadnom a vacsorát? Mi lesz ennek 
a vége? Ha ezt tudná az édesanyám vagy Katinka, soha 
nem néznének rám többé.

-Ugyan, ne gyerekeskedj! Nem találok a világon 
semmit abban, hogy együtt vacsoráztunk. Elvégre szom
szédok vagyunk. Hermina különben is dolgozó nő, csak 
speciális ipart űz. Mindenki úgy él meg, ahogyan tud.
Az élet művészete - jegyezd meg magadnak, bratyesz -,
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minél kevesebb munkával, minél jobban élni. Hermina
a könnyebb végét nézi a dolognak.

- Szamár beszéd. A munka alapja az erkölcs. Az ő fog
lalkozása erkölcstelen.

- No nézd, a filozófust. Fogjatok meg, mert elájulok - 
nevetett harsogva Péter. - Először jóllakik az erkölcstelen 
ételből, azután erkölcsbírónak csap fel. Fordítva kellett 
volna csinálnod. így hallgass, és eméssz!

Füsti másnap délután ismét nyakába vette a várost. 
Most a Ferencváros felé indult, ott próbált szerencsét.

Estefelé járt már az idő, amikor az egyik Üllői úti pa
tikában szóba állt vele a tulajdonos, és jó negyedórái 
tárgyalás után sikerült is megállapodniok.

Ennek értelmében Füsti mindennap déli fél 1-től 3-ig, 
és este fél 7-től 10-ig, és szombat déltől hétfő reggelig 
megy be kisegíteni a „Szent Istvánba”. Ezért havonta 
60 korona fizetést kap. A recepturai munkálatok mellett, 
el kell lássa a laboratóriumot is.

Boldogan fütyörészve gyalogolt hazafelé a Thék End
re utcán. Mintha mázsás kő esett volna a szívéről, olyan 
könnyűnek, gondtalannak érezte magát. Kiszámította ma
gában, hogy havonta 30 koronát tud félretenni, ebből 
a két hónap alatt lefizeti a tandíjat, s azután gyűjthet még 
az egyetemei beiratkozásra is.

Odahaza üres volt a szoba. Péter egy cédulát hagyott 
számára az asztalon, melyen a következő sorokat olvas
hatta:

„Ma este későn jövök haza, bratyesz! Bözsikével van 
randevúm. Hetyky.”

Pali nekifeküdt a tanulásnak, és alaposan kihasználta 
az utolsó szabad estéjét. Éjfél után feküdt le.

Másnap, a tanfolyam szünetében elújságolta Katinká
nak, hogy már kapott kisegítést, majd csendesen megkér
dezte:

- Szép volt a múzeum?
Nagyon szép volt. Misi sokat magyarázott - vála

szolta kis zavarral Katinka.
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- Sajnos, ezután csak a tanfolyamokon tudunk beszél
getni, mert nekem minden időmet el fogja venni a kise
gítés.

- Nem baj Pali. Fő, hogy ne akadjon fent a tanulásban.
- Majd esténként a patikában tanulok.
- Ja igaz, hogy el ne felejtsem, Misi ma estére az Ope

rába vett két jegyet. Megnézzük a Carment.
Füstinek elkeseredett a szája, de utána rögtön elfogta 

az indulat.
-Nézze, Katinka. Maga túl sokat van Túrival együtt. 

Tudom, neki szebbek a ruhái, pénze is van, csinosabb is, 
mint én. Nem tudok vele versenyezni, vagy talán nem is 
akarok. Ha magának ez így jó, hát nekem is jó. De vigyáz
zon! Túri Misi nem az a fiú, aki hűséges szerelemmel tud
jon valakit szeretni. Ám maga azt tesz, amit akar.

Sarkon fordult, és visszament a helyére.
A leány elsápadva nézett utána, azután dacosan rántott 

egyet a vállán, s ő is visszaült a padba.
Déiben ismét várta Katinkát Misi.
Pali nem ment oda hozzájuk. Kalapját megemelve si

etett a patikába.
A gyógyszertárban egy öreg okleveles dolgozott a tu

lajdonossal. Amíg a főnök úr ebédelni ment, ketten marad
tak a táránál, Vörös László okleveles segéd úr és Füsti Pál. 
Vörös László harminc éve kereste mint segéd a kenyerét. 
Bőséges tapasztalatokkal rendelkezett, igen kiváló szak
ember volt, és ismerte a gyógyszerészet minden csínját- 
bínját. Keze alatt égett a munka, tévedés nála sohasem for
dult elő. Ismerte a munkaadók rigolyáit, s tudta, hogy mit 
kell dolgozni akkor is. ha nincsen vásárló. Mindezen jó tu
lajdonságai mellett volt azonban egy nagy hibája. Gyűlöl
te az alkalmazotti sorsot, nyersen megmondta véleményét 
a dolgokról, s nem kertelt, nem habozott egy pillanatig 
sem, ha úgy érezte, hogy igaza van.

Megismerkedésük után megmutatta a gyógyszertár 
beosztását, a fontosabb szerek elhelyezését, majd elmc- 
séltette magának Füsti Pál életét.

- Kartársam! A curriculum vitae egy embertársunk el
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bírálásánál igen fontos, feltéve hogy az illető, aki elmond
ja, nem hazudik. A curriculum vitae egy olyan tükör, ami
be csak bele kell nézni, és máris tisztában van az ember 
a másikkal. Amint látom, magát nem etetgették marcipán
nal soha, de vigasztalódjon, engem sem tömtek püspök
kenyérrel. A lényeg az, hogy sorsunk közös, tehát össze 
kell tartsunk. Ettől eltekintve azonban, egy fővárosi pati
ka bőséges tanulmányi alkalmakkal szolgál azoknak, akik 
még nem dolgoztak Budapesten. Hajaj!

- Milyenek itt az emberek?
Milyenek? Arról jobb nem is beszélni. Vidéken vagy 

kisvárosban még csak nézik a gyógyszerészt valamire, de 
itt... annyi itt a patikába bemenni, mint egy trafikba. Üz
let egyik is, másik is. III nincs tiszteletadás, itt nincs köz
egészségügyi intézmény. Itt vevő Őfelsége van, és eladó 
rongyos kuli. Majd meglátja. És ennek tetejébe itt van 
még a gyógyszertárak egymás közötti versengése. Per- 
centezés, ami azt jelenti, hogy az egyik gyógyszerész tíz 
fillért enged a vevőnek csak azért, hogy magához édes
gesse. Van ilt a Ferencvárosban egy patika, amelyikhez 
még Budáról is átjárnak az emberek. Olyan olcsón méri 
a medicinát. Csúnya dolog ez nagyon.

- Mi is adunk engedményt?
- Azt már nem. Ameddig én ebben a patikában va

gyok, addig percent nincs. Meg kell jegyeznem, hogy 
a gazda sem ad, bár nagyon sokszor ingadozott már, ami
kor látta, hogy a konkurencia milyen eszközökkel dolgo
zik. De végül mégiscsak győzött benne a jó érzés.

Belépett a patikába egy jól öltözött férfi, és a beszél
getés megszakadt.

A férfinak hatalmas szivar füstölt az orra alatt, kezén 
sárga kesztyű virított, fején kemény kalap hivalkodott. 
A kalapot természetesen nem vette le, és nem is köszönt. 
Bejött, amint egy csapszékbe szokás. Csak a bambusznád 
sétapálcájával kopogott idegesen a kőkockán.

- Egy üveg csukamájolajat - rendelkezett a sárga- 
kesztyűs.

Mennyi legyen az? - szólt vissza foghegyről Vörös.



- Egy liter. Én nagyban vásárolok, ha nem tudná.
Vörös csurgatni kezdte az olajat. A szivarozó úr azon

ban nem nézte tétlenül a dolgot, hanem már a művelet 
legelején hepciáskodni kezdett:

-Zavaros, mint a moslék. Disznónak való, nem em
bernek.

- Adhatja annak is.
-Nem is értem, hogy lehet ilyen vacak árut kiszolgál

ni, azért a drága pénzért.
Vörös abbahagyta a csurgatást, letette kezéből az üve

get, azután tempósan nekikönyökölve a tárának, közvet
len hangon kezdte a mondókáját:

-Figyeljen ide, mester! Maga bejött ebbe a gyógy
szertárba, kalappal a fején, köszönés nélkül. Rendben 
van. Mindenki annyira udvarias és jól nevelt, ahogyan ép
pen neki a legjobban esik. Kért csukamájolajat, illetve 
nem is kért, csak rendelkezett. Azután belekotnyeleske- 
dett a dologba, és a csukamájolaj minőségét kifogásolta. 
Felteszem magának a kérdést, hogy mit képzel, hová jött? 
Rőfösboltba, vagy fűszerüzletbe? Tudja meg, hogy a pa
tika komoly hely, ahol diplomás emberek dolgoznak. Ide 
levett kalappal, büdös szivar nélkül, köszönve szokás be
jönni. Mert nekünk azután valóban nem imponál az ilyen 
kanárisárga kesztyű, de a sétapálca sem. És most nyilat
kozzon: kell-e a csukamájolaj vagy nem?

A sétabotos kékült, zöldült, hápogott, és szó nélkül 
kisietett a patikából.

- Ennek megadtam a szája ízét - mondotta Vörös 
megelégedetten.

A következő héten megkezdődtek a laboratóriumi 
gyakorlatok. A gyakornoki tanfolyam laboratóriumát 
a pincében helyezték el. Örök rejtély marad az utókor 
számára, hogy miért kellett egy szenespincét erre a célra 
felhasználni? Mert ez a pince jó lehetett széntárolásra, 
sőt krumplivermelésre is, de arra, hogy benne a köz
egészségügyjövendő munkásai tömegesen dolgozzanak, 
semmi esetre sem.
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Kanyargó lépcső vezetett le a lépcsőházból a pincébe, 
aminek lejáratát egy kovácsolt vasból készült ajtó zárta 
el. Már az első lépcsőfokra lépve megcsapta a lefelé 
igyekvőt az a hideg, nyirkos, átható, dohos szag, amit 
minden pince lehel magából, különösen tavasz elején.

A pincében két folyosó találkozott egymással. A belső 
vezetett a laboratóriumba. Ebből oldalt, faráccsal elkerí
tett helyen nyílott a vegyszerek raktára. Kísértetiesen 
hasonlított a régi betyárvilág kocsmáinak kármentőjére.

Üvegajtón keresztül lehetett bejutni a laboratórium két 
dolgozó helyiségébe. Gázlámpák fakókék fénye szaggat
ta szét a sötétséget, Bunsen lángok sápadt nyelvei döf- 
kölődtek a levegőbe, és a hosszú munkaasztalokon rejtel
mesen csillogtak a különböző lombikok, porcelántálak, 
üvegcsék és mérlegek.

A jobboldali terem oldalán egy behemót kazánszerü 
építmény feketéllett. A kályha. A meleg levegőt csodá
latos kürtőnyílás vezette fel a földszinti nagyterembe. 
Kettős célt kívántak vele szolgálni. Bemelegíteni a pin
cét is, és a tantermet is. Az eredmény valóban frappáns 
volt, mert mindkét helyiségben vacogott a foga a praxik- 
nak. Viszont a kályha töméntelen mennyiségű szenet 
fogyasztott.

Tovább haladva egy hatalmas üvegszekrény lapult 
a falhoz, felhúzható üvegablakokkal. Ez volt a savkalitka.

Befejezte a jobboldal instrumentumait egy óriási desz
tillálókészülék, mely minden valószínűség szerint két 
évszázadnyi időre készült, olyan masszívul kovácsolták 
össze.

A salétromvirágokkal díszített falak között megindult 
az élet, amelynek zajlásában az egyetlen fix pontot Gyuri 
bácsi képezte. Úgy járkált méltóságteljesen a fiatalok kö
zött, mintha legalább Ströcker Alajos II. lett volna. Taná
csokat osztogatott, figyelmeztetett, dorgált, és vajas ke
nyeret árult snidlinggel.

A fiatalok nekiestek a munkának, az újdonság inge
rének minden lázával. A felszerelés némi kívánnivalót
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hagyott maga után - nem volt elegendő számú edény, 
lombik, súly stb. -, de ezen roppant könnyen lehetett 
segíteni.

Akinek valamilyen edényre vagy más felszerelési 
tárgyra volt szüksége, az egyszerűen elcsente a másiktól. 
Egyesek egyenesen művészetté fejlesztették az elemelést.

Mondanunk sem kell, hogy Hetyky Péter vezetett 
ezekben a stiklikben, és Hornyák Gábor. Ok ketten 
Gyuri bácsi szerint -, még a tyúkból is ki tudták csórni 
a tojást anélkül, hogy a szegény szárnyas a legcsekélyeb
bet is észrevette volna.

Katinka és Pali a laboratóriumban elváltak egymástól. 
Pali akarattal más csoportba osztatta be magát, s igyeke
zett elkerülni minden találkozást.

Nekikeseredve végezte dolgát, s miközben a kai. sul- 
furatum pro balneot főzögette egy lábasban, és belebá
mult a kékes lánggal fel lobbanó, fortyogó, kásás fekete 
lébe, igen emésztette magát. Hol a szívét szorongatta va
lami láthatatlan vasabroncs, hol keserű lett a szája a tehe
tetlen méregtől. Érezte, hogy napról-napra jobban elvesz
ti Katinkát. És azt is világosan látta, hogy nem bír Túri 
Misivel megküzdeni. Túri, az ő szívbénító szőkeségével, 
jó ruháival, csiszolt modorával túlszárnyalja őt nagyon.

Keserűen mosolyogva jutott eszébe Vörös László, 
öreg segéd megállapítása a nőkről.

- Tudja kolléga - mondotta egy alkalommal Vörös -, 
én nem nősültem eddig, csak kétszer. De az nekem két 
életre elég. Szaturálva vagyok velük úgy, hogy csak meg 
kell szúrni bárhol a bőrömet, s máris spriccel ki a nőutá
lat. Az első feleségemmel a gyakornoki tanfolyamon is
merkedtem meg - én ökör -, s belehabarodtam anélkül, 
hogy tudtam volna, van-e patikája vagy nincsen? Hát, 
nem volt. Nem törődtem vele, elvettem. Gondoltam, ket
ten fogunk dolgozni. Nőm a drága, azonban esküvő után 
kijelentette, hogy már pedig ő nem azért lett feleség, 
hogy egész napon át kamillát és keserűsót méregessen. 
Ha elvettem, tartsam is el. No jó, hát otthon maradt. Mi 
lett a vége? A szomszédban lakó nyalka ügyvédbojtár el
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csavarta a fejét. Egy szép napon tudatta, hogy neki 
a krajcáros házaséletből elég volt, ő úriasszony akar len
ni, és nem jodofbrmszagú patikáriussegéd felesége. Erre 
adtam neki két pofont, ő hozzám vágott egy hamutartót, 
és otthagyott. Elváltunk. A bojtár el is vette. Elhatároz
tam, ha még egyszer megnősülök, akkor csak olyan nőt 
veszek el, akinek patikája van. Sokáig nézelődtem, míg 
végre tudtam egy nekem való fehérnépet találni. Patiká
juk volt Pest mellett. Megszerettük egymást, és megálla
podtunk, hogy az öregek ránk íratják a gyógyszertárat. 
Én sem estem azonban már a fejemre, ezért kikötöttem, 
hogy az átruházási kérelmet helyezzük közjegyzői letét
be. Belementek. Megkötöttük a házasságot, beálltam 
a feleségemék patikájába dolgozni. Eltelt néhány hét 
már, amikor egy este azt mondom apósomnak: Nézze 
apa, most talán már meg lehetne kezdeni az átruházási 
akciót. Erre nagy nyugalommal csak annyit vetett oda 
foghegy-ről az öreg: Ugyan kérlek! Megvan nálunk 
a kosztod, lakásod, kapsz zsebpénzt is, mit akarsz még? 
Engem elfogott az indulat, de türtőztettem magam, és 
csendesen megjegyeztem, hogy megállapodásunk egé
szen másként szólt. A vitát apósom közvetlen hangon az
zal zárta le, hogy csak az ökör következetes, mert az 
örökké fiivet eszik. De ez már több volt a soknál. Kiro
hantam dühömben a patikából az udvarra, s ott téptem 
egy csomó füvet, azután visszamentem a tára mellé, és 
odaszórtam apósom elé a következő őszinte megjegyzés 
kíséretében: Egyél vén kérődző, mert menten agyonüt
lek! Fogtam magam, s kondíciót vállaltam. Az asszony
nak írtam, hogy jöjjön utánam. Nem jött. Otthagyott, 
mert az volt az álláspontja, hogy bolond, aki a családi pa
tikát eldobja magától, ahol mégiscsak a maga gazdája az 
ember. A tanulság pedig, kedves kollégám, ebből az - fe
jezte be monológját Vörös -, hogy pro primo: bármely 
nő szamár fejét meg tudja szédíteni egy nyalka ember, 
pro secundo: hogy a nő a jólétet szereti, és nem a nyomo
rúságot. A nő, fiatal barátom, csak a legdivatosabb ruhá
ba burkolózva hajlandó szerelmi lázban égni, s menten
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kialszik belőle a tűz, ha teszem azt, rongyos zoknit kell 
stoppolnia, és az ura nem hoz haza többet havonként 
200 koronánál.

Ez a beszélgetés futott át Füsti Pál agyán, miközben 
a kénmájat kevergette, és bizonyos cinizmussal adott iga
zat Vörös gyógyszerészsegédnek.

Az ő szemében Túri Misi volt a nyalka ügyvédbojtár, 
lobogó szőke hajával, zenerajongásával és művészettörté
neti imádatával.

Olyan mélységes düh fogta el, hogy még a szája széle 
is beleremegett.

Arra ténfergett Hetyky, s kedélyesen csapta hátba 
Füstit.

- Ma este nagy ricsajt csapunk odahaza bratyesz, de 
10 órakor elvonulunk a kávéházba, mert nem akarunk 
zavarni.

Füsti Pál hirtelen közbevágott.
-Azt már nem! Ma este én is mulatni akarok! Várja

tok meg!
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IX. FEJEZET,
melyben Füsti Piti elcsábíttatik,

de ezen kívül lezajlanak a gyakornoki vizsgák is.

Tíz óra elmúlt már, amikor Füsti hazatélé igyekezett 
a patikából. Átvágott a Kálvária-téren, ahol az ébredő ta
vasz lehel letére megteltek a padok tarka szoknyás, virá
gos réklijű cselédekkel és micisapkás fiatal legényekkel. 
Innen-onnan vékony cérnahangon falusi dallamok csa
pódtak a fűiéhez, mert kéz a kézben, danázva ábrándozott 
a falusi leányzó elhagyott otthona holdvilágos éjszakái
ról. Néhány pörgebajuszú, feszes pantallóba bújtatott an
gyalbőrös hadfi is akadt ebben a sokadalomban, akik 
a téren lévő sápadt fényű gázlámpák tövében mustrálgat- 
ták a bokorugró szoknyákat, s kellemkedve csapdostak rá 
a leányokra, ha éppen közelükbe merészkedtek. Vállalko
zó azonban mindig akadt, mert köztudomású, hogy az 
egyenruhás legényember fölöttébb vonzó hatással rendel
kezik a falusi fehémép lelkületére.

A sarki lebuj-kávéházból ajtónyitáskor cigányzene 
hangjai vágtak bele az éjszakába, s a mellékutcákból elő
bukkantak itt-ott a feltűnően púderezett, ringatózó éjjeli 
pillangók.

A „sötét” Józsefváros élni kezdte, mondhatni éjjeli 
életét, filléres szórakozásaival, vásárolt szerelmével.

Füsti Pál agyában nekibúsult gondolatok kergették 
egymást. Alig vette észre, hogy bekerült a mellékutcák 
konyhaszagú, selejtes bűvkörébe. Gépiesen rakta lábait, 
és Katinkára gondolt. Rágta a szívét a keserűség. Gondo
latban újra végigélte az együtt töltött három esztendőt, 
amikor Csíkszilason, kéz a kézben sétálgattak a zegzugos 
utcákon, vagy kimentek az erdőbe növénygyűjteményü
ket kiegészíteni. Akkor csak őt simogatta Katinka két sze
me, s most Túri Misire mosolyog. Talán az Operában meg 
is fogta Katinka kezét az a gyalázatos. De hátha meg is 
csókolta?

Ettől a gondolattól olyan vad düh fogta el, hogy öklé
vel belesújtott a levegőbe.

í
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Az albérleti szobában hatan voltak egymás hegyén- 
hátán.

A szalmazsákból fabrikált heverő szélén négyen ültek 
igen szorosan, miként verebek a sürgöny dróton. Jobb 
szélről Hetyky, mellette Matusik Ilus masamódleányzó, 
majd Kászonyi Adám gyógyszerészgyakornok, akinek 
oldalán viszont Oravecz Bözsi varrólányka szorongott. 
A négy ember nem tett ki együtt 75 esztendőt; A két szé
ken Papucsek Lajos szabómester és Bilcsi trónolt.

Az asztalon széttépett zacskók, parizerhéjak és alma
csutkák hevertek szanaszét. Közöttük - mint mosolygós 
pandúrok - karcsú stampedlik álldogáltak szétszórtan, 
sárga nedvet csillogtatva begyükben.

Császárkörte likőrt nyakaltak ugyanis.
A hangulat fölöttébb emelkedett volt. Papucsek éppen 

a „kék nefelejcs”-et dalozta vezérszólamban, amihez 
vékony hangocskák csatlakoztak, mármint Matusik llus- 
káé és Oravecz Bözsikéé. Hetyky mély basszushangon 
tercelt, míg Kászonyi Ádám kidagadt arccal, trillázva fü
tyült. Bilcsi nem adott hangot, csak csendes mosolygással 
élvezte áz alkalmi dalárdát.

Éppen ott tartottak, hogy ..................koszorút, ha megha
lok..." amikor Füsti Pál benyitott a szobába.

Hatalmas gaudiummal fogadták.
Az ismerkedés után Papucsek kissé ingadozva állott 

fel helyéről, s megtöltve poharát császárkörtével, elérzé- 
kenyültén szólt Hetyky Péternek:

- Szállók az úrhoz.
- Állok elébe.
A lányok kuncogva néztek össze, és félhangosan ál

lapították meg, hogy „kecske" tószt következik.
- Ebből az ünnepélyes alkalomból, amikor ilyen szé

pen összejöttünk és ilyen jól érezzük magunkat, engedtes
sék meg nekem kifejezésre juttatni azt az örömteljes ér
zést, mely ellepi igaz szívemet akkor, amikor két lakómat, 
Füsti és Hetyky doktor urakat üdvözölhetem szerény haj
lékomban. Mert való igaz, hogy a két doklor úr igazi úri
ember. Előre fizették ki a lakbért, és egész nap nincsenek
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itthon. Mindig mondtam az én Bilcsikémnek, hogy ilyen 
doktoroknak kell kiadni a lakást, akik jó fizetők és ritkán 
járnak haza. De mi is megteszünk mindent. Az a néhány 
poloska, amit Hetyky doktor úr volt szíves döglötten teg
nap reggel egy üres gyufaskatulában az orrom alá tartani, 
egészen bizonyosan a szomszédból tévedt ide. De meg is 
mondtam a Rotteréknek, hogy a nyavalya egye széjjel 
a poloskás bútoraikat. De nem is ezt akartam mondani, 
hanem azt, hogy Isten éltesse a kedves doktor úrékat, 
úgyszintén a két kedves kisasszonyt is. Éljen!

Gallér mögé öntötte mindenki a pohárkák tartalmát.
- Lajos, elég volt az italból! - rendelkezett Bilcsi 

vészjóslóan.
- Ugyan kedves házimama, ne rontsa a kedvünket, 

most akarunk inni Füsti Pál bratyeszem egészségére - lel
kendezett Péter.

-- No nem bánom, igyunk - egyezett bele Bilcsi - de 
azután Lajos, aludni.

- Pardon Bilcsi mama, most kegyed egészségére 
iszunk - rikkantotta el újra magát Péter, s ennek az udva
riassági gesztusnak a dupla széles Bilcsi nem tudott ellen
állni. Sorban ittak mindenki egészségére.

Füsti Pál soha életében ennyit, és ilyen gyorsan még 
nem ivott. Érezte mennyire tüzet fogott az arca, égett 
mindkét füle, és kezdte magát igen könnyűnek érezni. 
Katinka jutott eszébe, de most valahogyan nem fájt a szí
ve. Ködben úszott előtte az elmúlt három esztendő min
den eseménye. Problémái széthullottak, és enyhe zsibba
dás járta át egész valóját. Majd hirtelen, valami duhaj 
érzés csapott át rajta.

Felkiáltott.
-Gombház! Igyunk!
Reszkető kézzel emelte szájához a poharat, és mohón 

nyelte a tömény szeszt.
Hetyky hirtelen csendet intett.
- Hölgyeim és Uraim! Olyan gondolatom támadt, 

amit vétek lenne véka alá rejteni.- ???
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• - Megalakítandónak látnám a „KBC”-t.
- Mi az?! Mit akarsz? - kiabáltak összc-vissza a töb

biek.
- A „KBC”, ha nem tudnátok, Koldus Bohémek Club

ja. Megalakítjuk a klubot, s ennek tagja csak olyan gyógy- 
szerészgyakomok lehet, akinek van egy édes masamódlá- 
nya. A klub tagjai hetenként egyszer összejönnek nálunk, 
s ezen alkalmakkor minden esetben vendégeink lesznek 
a háziak, akiket tiszteleti tagokká avatunk azzal, hogy kö
telesek a megfelelő evő- és ivóeszközöket díjtalanul ren
delkezésünkre bocsátani. Éljen a „KBC”!

Új fent ittak.
Bilcsi szemei ragadoztak már, és ezt az alkalmat azon

nal felhasználta Lajos, a férj, hogy egy kicsit legyeskedni 
próbáljon Erzsiké körül. És ez lett a veszte.

- Lajos, te utolsó! Hát már a feleséged előtt sem nyug
hatsz? Takarodj ki!

- Csak még néhány percet, Mamus.
- Bilcsi azonban nem sokat teketóriázott, hanem karon 

kapta ingadozó hitvestársát és kivonszolta a szobából. 
Kint valami puffanás hallatszott, azután méla csend.

A fiatalok magukra maradtak.
Füsti Pál ott üldögélt egyedül. Hetyky és Kászonyi 

suttogásba kezdtek a lányokkal, amit néha csiklandós 
kuncogás szakított félbe, majd egy hangosabb megjegy
zés.

- Menjen, maga szemtelen.
- Hogy is, ne! Majd ha megbolondultam.
Füsti, két könyökével rátámaszkodva az asztalra, te

nyerébe ejtett fejjel nézett mereven a szemközt lévő tűz
falra. Egyedül érezte magát nagyon, és valósággal rosszul 
esett neki, hogy a másik két fiú mellett van valaki, aki 
megsimogatja az arcát, megszorítja a kezét, és édes buta
ságokat suttog a fülébe. O itt ül mellettük, mint egy gaz
dátlan kutya. Nem törődik vele senki.

Töltött magának.
De végeredményben miért nincs neki senkije? Azért, 

mert futott egy lány után, aki közben Tun Misivel szövö
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geti tovább azt, amit vele kezdett el? Ilyen hülye nincs 
több mint én, gondolta magában egykedvűen, de minden
esetre változtatni fogok a dolgon.

- Igyál Pali, vagy agyonütlek - förmedt rá kipirult arc
cal Kászonyi.

Ittak.
Éjfél felé, amikor a leányok már szedelőzködni kezd

tek, hirtelen betoppant Hermina. Kalapján, kabátján csil
logtak az esőcseppek, fátyola is nedvesen tapadt az ar
cához.

- Jó estét gyönyörűim! Csatakos idő van odakint, 
meguntam a kóborlást. Maguk privátok? - Fordult a leá
nyok felé. - Én Hermina vagyok. Pá, édeseim! Kicsit le
ülök, kifújom magam. Egy snapszot is megiszom. Péter- 
kém, töltsön. No és maga Pali, csak úgy egyedül búsul? 
Hát magának nem akadt senki? Ejnye-ejnye! Majd én 
megvigasztalom.

Ezt a szóáradatot szinte lélegzet nélkül csacsogta el 
Hermina, miközben ledobta magáról a kabátot, és lebont
va a fátyolt, letette a kalapját

- Mi már indulóban voltunk - jegyezte meg Ilus -, ha
za kell mennünk, mert különben szorulunk a mamától. 
Túlórázni csak éjfélig lehet, a későbbi időt már nem hi
szik el.

- Ezt rosszul csinálták, de végeredményben, minden 
szerelemből elég éjfélig, a többi már csak strapa. Ebben 
szakértő vagyok - válaszolt Hermina.

-A hölgyeket hazakísérjük, elvégre úriemberek va
gyunk - hencegett Hetyky.

Elköszöntek, és nagy zajjal kitódultak a szobából.
Ok ketten magukra maradtak.
Füsti Pál egy darabig üres szemekkel nézte a levegőt, 

azután fahangon szólalt meg:
- Piszok ez az élet, Hermina.
- Hát piszoknak elég piszok, de különösképpen utála

tos akkor, ha az embernek bánata van. Márpedig magának 
Pubi, valami rágja a szívét. Talán otthagyta a babája?

- Körülbelül.
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- Üljön ide szépen mellém, és meséljen el mindent.
Pali odaült a szalmazsákos heverőre Hermina mellé,

és felszakadt belőle a szó. Elmesélte az életét attól a perc
től kezdve, hogy Berczel Béláékhoz került, és megismer
te Katinkát. Beszélt arról a nagy szelemről, ami betöltöt
te a szívét-lelkét e három esztendő alatt. Azután fog
csikorgatva mondta el Túri Misi felbukkanását, a pesti 
fordulatot, és azt, amikor látta napról-napra, mint mele
gednek össze, s ő, nyomorult, szegény koldus, késő estig 
kénytelen a patikában dolgozni, hogy fenntarthassa ma
gát, és ne kelljen édesanyjától egy fillért sem elfogadnia, 
mert azzal kis testvéreinek szájából venné el a falatot.

Észre sem vette, hogy közben Hermina könnybe lá
badt szemmel simogatja a haját. Amikor kiöntötte keserű
ségét, Hermina töltött a császárkörtéből két pohárkával, 
s az egyiket odaadva Füstinek, hozzákoccantotta a magáét 
is, s közvetlen hangon mondta:

- Szervusz.
Pali gépiesen visszategezte.
- Idefigyelj, szép fiam - kezdte oktató hangon Hermi

na -, a szerelem mindig sok bánatot okozott már az embe
reknek, de igen kevesen haltak bele. Ebben szak vagyok. 
Az a taknyos, aki most ott akar hagyni téged, nem tudja 
mit csinál. Megszédítette a jó ruha, egy csinosabb arc, és 
a pesti élet. Buta nő, aki eldobja magától a becsületes szí
vet egy jóképű, nyegle kölyökért. Később igen meg fogja 
még bánni. Most azonban nem tehetsz ellene semmit, mert 
minél jobban rúgkapálsz, annál inkább elfordul tőled.

A kutyaharapást szőrivel gyógyítják. Keress egy mási
kat magadnak, majd akkor megpukkad a nő. Pillanat
nyilag itt vagyok én - suttogóvá vált a hangja szívesen 
megvigasztallak téged, mert tetszel nekem, te buksi fejű 
székely gyerek. Akarod? Hermina nem csúnya, és nagyon 
tud szeretni.

Belekapott a fiú hajába, hátrafeszítette a fejét, és bele
csókolt a szájába.

Füsti Pál kábult agyában nem volt gondolat már, csak 
az ösztön élt benne.
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Visszacsókolta Herminát, és belemarkolt a karjába.
-Ne légy ilyen vad, te bolond - nevetett felbúgva 

Hermina -, várj egy kicsit, míg kényelembe teszem ma
gam.

Felállt a tiú mellől, csendesen az ajtóhoz ment, és óva
tosan ráfordította a kulcsot.

Másnap reggel Füsti Pál és Hetyky Péter, szabálysze
rű macskajajjal ébredtek. Fájt a fejük, enyhén émelygett 
a gyomruk, és végtelenül kívánták a vizet.

Hetyky kiordított az ágyból.
- Papucsek úr, kérem!
A szabómester bedugta fejét az ajtón.
- Mi történt magával, atya? - kérdezte Hetyky ártatlan 

képpel, de közben csak úgy remegett a hasa a visszafoj
tott nevetéstől. Papucsek homlokán ugyanis egy diónyi 
daganat éktelenkedett, és bal szeme körül sötétkék mo
nokli feketéi lett. Olyan véraláfutásféle.

Mondhatom Doktor úr, én vagyok a legpechesebb 
ember a Józsefvárosban. Tegnap igazán kellemesen el- 
szórakoztunk, és alig ittam egy keveset. Amikor Bilcsiké- 
vel kijöttünk a Doktor úréktól, és a sötét konyhában ke
restem a kapcsolót, hát közben, én magam sem tudom 
hogyan, de nekiestem a sparherdtnek. Pont a homlokom, 
meg a szemem ütöttem meg. A végén még én szorultam 
Bilcsikétől, azt mondta, hogy elittam az eszemet.

A konyhából besüvített egy éles hang:
- Részeges disznó! Gyalázatos nőcsábász!
Papucsek csak lemondólag intett egyet kifelé, és meg

kérdezte:
- Mit tetszik parancsolni?
- Kérnék egy korsó hideg vizet, mert ég a pokol mind

kettőnknél.
Kiitták a falmellékit, de még mindig kóválygó fejjel 

állítottak be a tanfolyamra.
Útközben csak egyszer szólalt meg Péter, lemondóan.
-Nincs egy vasam sem bratyesz, tegnap elittuk a tő

két. Itt valami tenni kell.
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A vegytan óra alatt Péter elmélyedve jegyezte az 
előadást. A figyelmes szemlélő azonban csakhamar rájött 
volna arra, hogy Hetyky szorgalmas írása nem más, mint 
egy gyönyörű stílusban megfogalmazott levél, melyet 
némi rendkívüli segítségnyújtás céljából, Gyergyóalmás- 
ra címzett:

Szólt pedig a levél, a következőképpen:

„Kedves Édesapám!
A múlt héten megírt levelemben kértem Édesapámtól 

pénzt egy szakmunka beszerzésére. Ha tetszik emlékezni, 
a „Pharmaeopea Hungarica terciaról" volt szó, mely 
a gy’ógyszerésznek bibliája, és minden tudásának kútfor- 
rása. A könyv 30 koronába került, és annak megküldését, 
igen szépen köszönöm. A könyvet azóta, már megvettem, 
és szorgalmasan tanulok belőle. Mondta is Weszelszky 
professzor úr, hogy kis Pharmacopeológus vagyok, csak 
igyekezzem szorgalmasan tovább.

Néhányunknak - akiket dicséretével kitüntetett - külön 
meghagyja, -hogy szerezzük be a görög gyógyszerkönyvet 
is, mert az ilyen agyvelönek, mint mi, egy napig sem sza
bad a gyógyszerkönyv tanulmányozása nélkül heverni.
A görög gyógyszerkönyv 40 koronába kerül. Kérem szé
pen ezt az összeget - mely valóban potom ár egy ilyen 
tudományos tárházért -, postafordultával elküldeni, ne
hogy’ fennakadjak megfeszített tanulásomban.

A laboratóriumban szorgalmasan dolgozom. A bún- 
senlámpám állandóan ég, és a kémcsöveim is örökké tisz
tán állnak. Olyan rendes laboratóriumi asztala senkinek 
sincsen, mint nekem!

Füsti Pállcd jól megvagyunk. Az elmúlt napokban egy 
baráti összejövetelt tartottunk, s ott én tartottam kollégá
imnak magyarázatot a Pharmacopeából. Bejött meghall
gatni előadásomat házigazdánk is nejével. Papucsek urat 
annyira elmélvedövé tette a sok érdekes részlet, hogy szó- ( 
rakozottságában nekiment a sötét konyha ajtajának, s 
homlokát alaposan meg is ütötte.

Jó egészséget kívánva kedves Édesanyámnak és Édes
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apámnak, kezeiket csókolja, szerető, hálás gyógyszerész 
fiúk:

Peti
U. I. A pénzt el ne tessék felejteni! A görög gyógyszer- 

könyvről ne tessék szólni Bohus gyógyszerész úrnak, mert 
esetleg még dicsekvésnek venné, és az nekem igen kelle
metlen lenne. Elvem: szerénység mindhalálig. ”

A szünetben Hetyky mélyreható eszmecserébe bocsát
kozott Kászonyival. Úgy látszik, megállapodhattak vala
miben, mert a következő órán üresen maradt a helyük.

A szünetben különben más érdekes esemény is történt.
Füsti Pált hordta le Berczel Katinka a sárga földig. 

Hetyky Péter ugyanis már az első órán eldicsekedett az 
éjjeli mulatozásukkal, amiket a fiú praxik dülledt szemek
kel hallgattak. Mondanunk sem kell, hogy a leányok is 
menten tudomást szereztek az eseményről, és kuncogva 
tárgyalták maguk között a dolgot. így jutott Katinka fülé
hez, akinek viszont legjobb barátnője, Kormos Jutka 
mondotta el igen sürgősen, de viszont felnagyítva.

Berczel Katalin szikrázó szemekkel fogta el Füstit.
-Nem szégyelli magát a tegnap estéért? Illik ez egy 

komoly emberhez? Pfuj! Igen kiábrándultam. Olyan ma
ga is, mint a többi. Léha és könnyelmű.

Füstit is elöntötte a keserűség, felcsattant:
- Szemrehányásokat csak olyan valakitől fogadok el, 

aki nem randevúzik Túri Misikkel, és nem felejti el az 
együtt töltött három esztendőt. Maga sebesen igyekezett 
az emlékeit és érzelmeit liquidálni. Ha megtette, az a ma
ga dolga, amit én tettem, az meg az én dolgom. Kvittek 
vagyunk.

- Hát jól van. Maga akarta, maga látja majd a követ
kezményeit.

Füsti lemondóan legyintett.
- Ugyan kérem. A következményekre nem vagyok kí

váncsi. Kíváncsi lettem volna inkább a tegnapi opera- 
előadására, a múzeumi sétákra és sok más egyébre. 
De azon viszont már mindketten túl vagyunk. Itt hagyott,
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mert a szíve húzza Túrihoz. Ez ellen én nem tehetek 
semmit.

- Úgy látszik, mindkettőnknek megvan a véleménye, 
ennélfogva fölösleges vitáznunk. Isten vele! - Vetette oda 
a szót Katinka, majd sarkon fordulva otthagyta Palit.

- Isten áldja.
Füsti összeszorított fogakkal nézett Katinka után, aki 

piros fülekkel viharzott vissza a helyére. Erezte, hogy 
végleg elveszítette Berczel Katalint, élete első nagy sze
relmét.

És egy órakor, amikor vége volt az előadásnak, a ka
puban ismét ott állott elegánsan Túri Misi. Várta Katinkát, 
aki kedves mosollyal fogott vele kezet, és elindultak 
bizalmas beszélgetésbe mélyedve a Rákóczi út felé.

A Tisza Kálmán tér egyik sarkában húzódott meg 
a „Jó reggelt” kávémérés és kifőzde. Kis, sötét helyi
ségből állott, pecsétes térítőkkel, amin tengernyi légy 
mászkált. Ettől a szépséghibától eltekintve el kellett azon
ban ismerni, hogy egyike volt a legolcsóbb étkezdéknek, 
ahol tetézett tányér kelkáposzta főzeléket tenyérnyi ser
tésszelettel lehetett kapni, 40 fillérért. Zsúfolásig megtöl
tötték a helyiséget minden délben a szegény emberek, s 
idejártak Hetykyék is néhányadmagukkal.

Füsti Pál egy órakor - feldúltan a Katinkával folytatott 
vita után - belépett a „Jó reggeltbe”. Az egyik asztalnál már 
ott ült Hetyky, Kászonyival. Előttük hatalmas bécsi szelet, 
zsírban sült burgonyával. Tömték magukat alaposan. Sze
mük vidáman csillogott, közben valami nagyon mulatságo
sat mesélhettek egymásnak, mert fel-feltört a kuncogásuk. 
Amint meglátták Palit- tele lévén a szájuk -, karjukkal ka
varva a levegőben, asztalukhoz invitálták.

- De jó megy sorotok, hogy ilyen rangos ebédet esz
tek. Honnan szereztetek pénzt?

- Várj, először eszünk, azután beszélünk - válaszolt 
Kászonyi.

Eltüntették az utolsó darab húst is, azután Péter fenn
hangon szólt oda a nyeszlett kiszolgálóleánynak:
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Bözsike, gyönyörűm! Hat krémest és három feketét 
szórjon elibénk.

Meg vagy bolondulva? Nekem nem telik ilyesmire- 
förmedt Hetykyre Pali, miközben főzeléket viliázott, mó- 
csingos marhahússal.

Én fizetem, van miből, ugye komám Kászonyi, 
úgyis mint dalos társam.

- Ühiim.
Amikor a feketét kavargatták, és Hetyky egy Hölgy ci

garettából fújta a füstöt, elmondották a délelőtt eredmé
nyekben dús történetét.

- Tudod Pali, nem volt már egy megveszekedett va
sam sem. Törtem a fejem némi pénzszerzési lehetősége
ken. írtam haza, s kértem a görög gyógyszerészkönyvre 
40 koronát.

- Nem szégyelled magad? A múltkor már 30 koronát 
kicsaltál a szüléidtől a magyar gyógyszerkönyvre, s azt 
sem vetted meg. Talán a görögöt is csak hazugságból 
kérted?

- Pupák vagy, és rozsdás elméjü. Világos, hogy egyi
ket sem vettem meg, sőt nem is fogom. A pénz kell, 
és miért ne szerezzem meg otthon azt az örömet, hogy 
szakkönyvre szükséges. Ahány állam, annyi 40 korona. 
Mire a diplomáig érek, már körülbelül Ausztráliánál 
fogok tartani. De nem erről van most szó, hanem arról, 
hogy a 40 korona legjobb esetben is csak a hét végére 
érkezik meg, s ezzel szemben nekem addig élni kell. 
Nem igaz? Honnan szerezzek némi penyázt, ez volt 
a kérdés. Dolgoztak értékes agysejteim rettenetes tem
póban, s ennek eredményeként zseniális ötletem támadt. 
Elmondtam Kászonyi komámnak, akinek tetszett a do
log, és azonnal be is társult hozzám, mutyiba. Elin
dultunk a Kerepesi temetőbe, és a ravatalozó előtt meg
állapodtunk. Két dalárdás temetést kiböjtöltünk, de 
a harmadiknál szerencsénk volt. Nem volt dalárda. 
A megboldogult Guba János szűrszabósegédet bizony 
csak szegényesen vitték az örök nyughelye felé. Mi is 
csatlakoztunk a menethez, és amikor a református pap
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elimádkozta a búcsúfohászt, én azon mód rágyújtottam 
a szent énekre:

„Te benned bíztunk eleitől fogva”. Kászonyi fisztula 
hangon tercelt hozzá, bizonyos mértékig hamisan, mert 
a koma katolikus, s nem ismeri a dallamot. A végén úgy fel- 
kanyarítottam, hogy a bánatos özvegy csak csudálkozott 
gyönyörű énekemen. A szertartás végén részvétünket nyil
vánítottuk, és én csendesen megjegyeztem, hogy a duettért
1 korona jár. Az egyik fekete keménykalapos, gyászoló fér
fi szó nélkül markomba nyomta az ezüstöt. Utána megint 
visszagyalogoltunk a ravatalozóhoz, és lestük a következő 
megboldogultat. Mit húzzam a dolgot, még két temetést 
fogtunk ki. Ezeknél Kászonyi koma működött prímben, 
mert pápisták voltak a szerencsétlenek. Én csak tercelget- 
tem imitt-amott. Összeszedtünk három koronát. íme ezért 
ettünk krémest és iszunk feketét, bratyesz! Ma délután is
mét portyázunk egy kicsit, igaz-e komám?

- Igaz - bólogatott megelégedetten Kászonyi.

Vége felé közeledett a gyakornoki tanfolyam. Június 
első napjai már a vizsga iránt érzett borzalom jegyében 
zajlottak le, amikor egyesek hajnalban keltek, késő éjsza
ka feküdtek, és halálsápadtra tanulták magukat. Flórika 
a tanársegéd kisasszony teljes gőzzel gyúrta privát kurzu
sának résztvevőit. Tanítványai, lefizetvén a 40 koronát, 
intenzíven szívták magukba a töményített tudományt.

A Múzeumkertben, a Gellérthegy bokrai tövében 
a „természetimádók” biflázták a gyógyszerismeretet, ma
golták a kiviteli kikötőket, a drogok leírását, hatóanyagai
kat és szennyezéseiket. Közben ráfeledkeztek, egy-egy 
arra sétáló kislányra is, ami fölöttébb megédesítette a ke
serves délutánokat.

Füsti Pál is tanult megfeszített erővel. Ha a patikában 
nem volt dolga, azonnal előszedte jegyzeteit, és elmélyed
ve rajzolgatta a benzol, phenacetin, resorcin képleteit. 
Odahaza, késő éjszakáig ült a könyv előtt, tanulta 
a drogokat és a galenusi készítmények előállításait. Bele
adta minden erejét. Kitüntetéssel akart vizsgázni.
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Hetyky Pcter nemigen sokat törődött az egésszel. 
Amikor Pali figyelmeztette, rántott egyet a vállán, és
megjegyezte:

- Megvan a magam szisztémája, bratyesz! De ettől 
függetlenül, a legnagyobb marhaságnak tartom ezt az el
mélettel telezsúfolt vizsgát. Mert egyrészt, nincsen rá 
semmi szüksége az embernek, másrészt csak fölöslegesen 
izgatja az ifjú lelkeket. Vajh, kell-e különösebb tudomány 
egy főzet, suppositórium, vagy pirula kiesztergályozásá
nak műveletéhez? Nem. Vagy legalábbis, ezeket könyv
ből nem lehet megtanulni. A jó gyógyszerész ügyes fej
számoló, jól taksáló valaki, aki ebből él, és nem a mannit 
képletéből. Én gyakorló gyógyszerésznek tartom magam, 
és nem könyvmolynak, aki csak a legfontosabbakat tartja 
észben, és nem törődik a terpénekkel, alkoholok oxidáci
ójával és a másodlagos vastagodással. Bunkózni kéne azt 
is, aki kitalálta.

- Látod Péter, ez a baj. A gyógyszerészjelöltek jó ré
sze ezzel a felfogással indul neki tanulmányainak, ezért 
lesz belőle olyan tessék-lássék gyógyszerész, aki gyűlöl 
mindent, ami tudomány, nem tanul, nem olvas, nem vé
gez kémiai kísérleteket, mert azokat egyszerűen felesle
gesnek tartja. Pedig én azt hiszem, hogy még sok olyan 
gyógyszerészi probléma vár megoldásra, amivel hírt és 
nevet tudnánk szerezni magunknak.

- Suviksz ez, bratyesz! Élelmesség kell a pályához, és 
nem tudomány. Az élelmességet meg, csak bízd rám! Én 
majd elintézem a magam sorsát. Megvan a szisztémám. 
Most pedig lefekszem, mert holnap sok a dolgom. Szer
vusz!

A vizsga előtt egy héttel, ünnepélyes keretek között 
zárult be a gyakornoki tanfolyam. Felolvasták a szorgal
mas hallgatók névsorát, és kiutalták az arra érdemeseknek 
a tandíj-visszatérítést. Ez utóbbi az érdekeltekben fergete
ges izgalmakat váltott ki, mert mi tűrés-tagadás, talált 
pénznek számított.

Egymás után olvasta fél a neveket a tanfolyam ve
zetője: Bárány Károly, Hetrlik Ottó, Hetyky Péter, Sán-
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dorfx Jenő, Szabó Lajos, Szudy Endre, Tóth Ferenc, 
Tőreky László, Udvardy Lívia és Zsolnay Erzsébet. 
A felolvasottak 100 koronát kaptak vissza.

Füsti Pál sápadtan ült a helyén. Beadta a visszatéríté
si kérelmet ő is, amiben megírta, hogy maga tartja el ma
gát, patikába jár kisegíteni és félárva. Neki nem térítettek 
visza semmit.

A tanfolyam vezetője megszólalt.
-A többiek, akiknek kérelmét kedvezően elintézni 

nem tudtuk, magukra vessenek. Nem jártak be pontosan 
a gyakorlatokra, hiányoztak az órákról, vagy pedig nem 
tanúsítottak kellő szorgalmat a laboratóriumban.

Füstit elfogta a keserűség.
Hol itt az igazság? O patikába járt kisegíteni, s valóban 

néhányszor hiányzott a gyakorlatról. De mindent bepó
tolt, minden készítményt elkészitett, és olyan pontos jegy
zeteket csinált az órákról, hogy róla másolták a többiek is. 
Ilyen szegény fiúnak, mint Füsti Pál, nem jár semmi ked
vezmény? De ugyanakkor a Hetyky Péterek 100 koronát 
kapnak'/

Kettétört a kezében a ceruza. Ledobta a pad alá, és 
olyat taposott rajta, hogy a csonk felnyikordulva, szilán
kokra hasadt.

Hazafelé menet, Hetyky Péter boldogan csapta hátba 
lehorgasztott fejű barátját.

-Ne búsulj, bratyesz! Ma az én vendégem vagy.
-Eh! Nincs kedvem az ilyesmihez. Disznóság, amit 

velem csináltak.
- Hja Palikám, mindig mondtam neked, hogy élelmes

ség kell ide, nem tudomány. Én megegyeztem nőmmel. 
Hússal, hogy közösen oldjuk meg a tandíj-visszatérítés 
dolgát. Felajánlottam neki 20%-ot. Elment a tanfolyam 
vezetőjéhez, s maga vitte el a kérvényemet. Az ajtó előtt 
részelt tonnát szagoltattam vele, s így kellőképpen megha
tódva lépett be a lakásba. Ott előadta, hogy ketten élünk 
fent Pesten testvérek. O varrni tanul, én meg a tanfolyam
ra járok, és esténként borítékot címezek. Ilyen keservesen 
tartjuk fent magunkat. Kéri a nagylelkű támogatást, mert



szüléink igazán szegények, s ebből a pénzből tandíjamnak 
jó része kijön majd az egyetemre. Ha láttad volna, hogy 
meghatódott az öreg. Megígérte, hogy támogatni fog. íme 
az eredmény. Ilus 20 koronát kap, nekem marad 80. E hé
ten befut még a Norvég Phannacopeára 40 korona is. Nem 
megyek a temetőbe kántálni jó darabig. Ez a művészet 
Palkó, nem pedig a biflázás. Kell egy húszas?

- Nem kell.
Ne viccelj! Nem kölcsön adom, hanem örökbe. 

Ennyit megérdemelsz te is.
- Ha nem hagyod abba, képen váglak! Mit gondolsz, 

ki vagyok én?
Jó van, no! Én csak jót akartam.

Füsti lehiggadt.
- Ne haragudj Péter, látom, hogy te jószívű fiú vagy. 

De nekem az ilyen pénz nem kell. Add oda inkább Hús
nak, emeld fel a részesedését negyven percentre.

- Azt már nem. Elég neki húsz is, meg a mai főúri va
csora az Albekkemél. Gyere velünk! Jó szívvel hívlak.

- Köszönöm, de nekem a patikába kell mennem. Utá
na meg tanulni fogok. Csak menjetek kettesben.

A kifőzdében egyedül ült ma Füsti. Hetyky zsebét 
égette a pénz, ő a Körútra ment Bandihoz ebédelni. Pali 
egyedül kanalazta a rántott bablevest, utána nekikesere
detten ette a mákos csíkot. Nem érezte az étel ízét, csak 
evett gépiesen, lélek nélkül.

1913. június húszadikán kezdődtek a gyakornoki vizs
gák. Azon a napon halálra vált lányok és ifjak szédeleg- 
tek végig már kora reggel az Aggteleki utcán.

Fent kéklett az ég. A fiákeresek vígan pattogtatták os
torukat, s a rikkancsok fülsértő hangon kínálták a reggeli 
lapokat. Az iskola épületével szemben, kint sütkérezett 
a fűszeres, mélyeket slukkolva cigarettájából. Egy hordár 
tolta végig az utcán lecsüggesztett fejjel kétkerekű kordé- 
lyát. Fejéről messzire virított a piros csákó.

Közönséges hétköznap volt a normális halandók, de 
inkvizíciós dátum a praxik számára.
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A vizsgák csak 9 órakor kezdődtek ugyan, de 8 órakor 
már ott volt mindenki.

Kászonyi az egyik csoportnak komoly arccal magya
rázta, hogy ha elbukik, elmegy az idegenlégióba. Majd ott 
fogja megmutatni a világnak, mi a magyar virtus. El
végre, ha akadnak lehetetlen emberek, akik a praxi há
romévi komoly munkáját öt perc alatt képesek tönkreten
ni, az olyan országban jellemcs férfi nem élhet tovább. 
Punktum.

Udvardy Lívia halálra vált arccal csak annyit jegyzett 
meg:

- Könnyű magának, Kászonyi. Maga férfi. De mit csi
náljak én? Nekem nem marad más hátra, csak a méreg.

És elsírta magát, ezen a reggelen legalább harmadszor.
Füsti Pál egykedvű arccal álldogált. Érdektelen arccal 

hallgatta Sándorfí Jenő ijedt filozofálását.
- Barátaim! Nézzétek azt a hordárt, amint taszajtja 

a targoncáját. Nézzétek a fűszerest, amint gondtalanul ci
garettázik, és élvezi a reggeli napsütést. Van ezeknek lel
ki válságuk? Van idegtépő izgalmuk? Ugye nincs? Min
dig állítottam és állítom ma is, hogy a boldog élet elő
feltétele a nyugodt, izgalommentes vegetáció, minélfogva 
a vizsgák, szigorlatok feltétlenül törlendők volnának. 
Ámde nem törlik őket - hogy a fene enné meg s ezzel 
tönkreteszik az intellektuel fiatalság idegrendszerét. Alá
zatos szolgája, professzor úr!

A köszönés az elsőnek érkező egyik vizsgáztató pro
fesszornak szólt, aki éppen akkor fordult be a kapu alá.

Dermedt csend támadt utána.
Néhány perc múlva megkezdődött a vizsga. Éppen 

a szemüveget vette fel a professzor, hogy a névsor élén ál
lót kiszólítsa, amikor tiszta feketében - mondhatnánk tal
pig gyászban - vörösre síit szemekkel berontott a terem
be FIetyky Péter.

Szegény Hetyky, egészen feldúlt lelkiállapotban volt. 
Kezében feketeszegélyes zsebkendőt szorongatott, ami
vel idegesen törölgette meg néha homlokát. Fekete kesz
tyű feszült a kezén, s baljában egy széles gyászszegéllyel
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áthúzott keménykalapot tartott. Látszott rajta a mélységes 
megrendülés és a bánat.

Egyenesen a professzor elé állott, és remegő, meg- 
megcsuk ló hangon így szólt:

Méltóságos uram! Ma reggel kaptam táviratot, hogy 
drága jó húgom hirtelen meghalt. Vonat gázolta el. In
dulnom kell a temetésre. Kegyeskedjék elsőnek levizs
gáztatni.

A professzor, mélyen megrendülve vette tudomásul 
a családi tragédiát, és szánakozó arccal mondta:

Természetesen elsőnek vizsgázik. Hogy hívják? 
Hetyky Péter.
Beszéljen kérem, az ópiumról.

Hetyky Péter beszélni kezdett. Kicsit döcögve ugyan, 
de a tétel nagyon könnyű volt. Az ópium volt ugyanis az, 
amiről minden teremtett léleknek kell valamit gagyognia, 
ha van némi sütni valója. Ment is a dolog egy darabig, de 
a hatóanyagok felsorolásánál megakadt.

A professzor próbált segíteni, de nem használt.
Hetyky a végén csak annyit mondott, remegő hangon: 

Méltóságos uram, a lelkiállapotom...
- No jó fiam, megkapta az elégségest, de most siessen 

a többi vizsgáztató úrhoz, nehogy lekésse a vonatot.
Hetyky meghajtva magát, magába roskadva távozott.
A vizsga folyt tovább.
Estére az első csoport levizsgázott. Közöttük Füsti 

kitüntetéssel végzett, míg Kászonyi kémiából elhasalt. 
Hetyky elégségessel átevickélt mindenből.

Amikor kihirdették az eredményt, Füsti Pál semmi kü
lönösebb eredményt nem érzett. Túlzottan ki volt fáradva 
ahhoz, hogy örülni tudjon. Egyszerűen tudomásul vette 
a kitűnő eredményt, és indult hazafelé.

Kint meleg, júniusi este volt. A csillagok ragyogtak 
Budapest felett, s a Holdat egy felhőfoszlány takarta el. 
Pali felnézett rá. Olyan volt így ez az öreg égitest, mint 
amikor a menyasszony arca elé egy vékony tüllfátyolt 
vonnak. A Népszínház utcán végighúzott egy villamos. 
A vezető igen mérges természetű lehetett, mert hatalma-
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sat püfolt a csengőre. Egy autó is elberregett. Ez után az 
új jármű után még mindig csodálkozóan néztek az embe
rek, és sokan rosszallóan csóválták a fejüket.

Füsti Pál a falujára gondolt, ahol most bizonyára kint 
ül az édesanyja kis testvéreivel a kapu előtt, és róla be
szélgetnek. Talán ott van Mózes Áron nagytiszteletű úr is. 
Holnap feladja a Testimonium tirocinalet, és két nap 
múlva édesanyja is, a nagy tiszteletű úr is boldogan fogják 
olvasni, hogy kitűnő eredménnyel vizsgázott le. Ettől 
a gondolattól, kicsit melegebb lett a szíve.

De azután eszébe jutott Berczel Béla gyógyszerész úr
- akinek holnap szintén megírja az eredményt —, és eszé
be jutott Katinka is. O holnap fog vizsgázni, s bizonyára 
ott fog a drukkolok között állni Túri Misi is nyalkán, 
vasalt pantallóban és kanárisárga félcipőben. Eh, nem 
szabad erre gondolni, mert csak elfogja az ember szívét 
a keserűség.

Lassan ment felfelé a bérház lépcsőjén.
Szobájukból víg danaszó hallatszott ki. Papucsek úr 

vitte a prímet, mellette vékony cémahangocska cincogott, 
és az egészet aláfestette egy komoly basszushang, amiben 
Hetyky Péter nótás kedélyét lehetett felismerni. Fújták 
nagy lelkesedve.

Hallod rózsám, Katika,
Kell-e doktor, patika...

Bent a szobában Papucsek félrebillent fejjel, bamba 
arccal és keresztbenéző szemekkel szorongatta a boros- 
poharat. Péter és Ilus éppen egy kis bokázást rendeztek 
a szalmazsákos heverő tetején.

Amikor Papucsek meglátta Palit, bizonytalan léptek
kel indult feléje, és nyakába borult.

- Jaj, drága doktor úr! Hát levizsgáztak mind a ket
ten! Igen nagy öröm ez nekem. Dupla öröm, mert Bilcsi- 
kém elment a nővéréhez, és csak holnap jön vissza. Már 
maradna ott tovább. Mert, tudja doktor úr, az én felesé
gem jó asszony, de igen randa a természete. Nem enged
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egy pohár bort sem innom. Én meg tűröm. De, higgye el 
doktor úr, kizárólag csak a családi béke kedvéért. Mert 
miért veszekedjen az ember mindig? Inkább szeressük 
egymást! Éljen!

Fenékig itta a poharát.
Hetyky Péter a sezlon tetejéről rikkantott oda:
- No bratyesz, mit szólsz a szisztémámhoz?
- Te mákvirág, neked nincs is húgod - mondta moso

lyogva Pali.
- Hát persze, hogy nincs. Papucsek úr adta ide a gyász

zsebkendőt, a kalapot meg a kesztyűt. De azért iszunk ma 
fenésül, óh szabómesterek gyöngye!

Papucsek elismerően csuklotta:
- Hetyky doktor úrnak igen pihent az esze kérem!
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X. FEJEZET,
melyben a nyájas olvasó bepillantást nyerhet 
az elsőévesek egyetemi életébe, s részt vehet 

Füsti Pál magányos karácsonyán.

Elmúlt a nyár.
Szeptember első napjaiban megindult a „gólyák” ván

dorlása a főváros felé. Jöttek a kivikszolt bajuszú fiatal 
legénykék, hogy egyetemi polgárokká avassa őket a dé
káni kézfogás. A Szerb utcában csoportok álldogáltak sé
tapálcájukra támaszkodva, és fontoskodó arccal vitatták 
meg, hogy milyen professzort vegyenek fel, melyiknél 
lehet könnyebben szigorlatozni, és kinek nem kell elő
adásait pontosan látogatni. A questurában hatalmas tö
meg gyűrte magát a kis ablakok elé. Beadták indexüket, 
irataikat, majd gyöngyöző homlokkal szédelegtek ki a tu
multusból.

A tömegben ott laposították Füsti Pált is. Egész nyáron 
dolgozott az Üllői Úti patikában, összekuporgatta magá
nak a tandíjat, de örömmel vette kezéhez ma a rektori 
végzést, mely szerint kitűnő érettségi és gyakornoki bizo
nyítványára tekintettel, fél tandíját elengedték. A megma
radt pénzt hazaküldte az édesanyjának, s most ott prése- 
lődött az ablak előtt.

Elsőéves gyógyszerészhallgató lett, a bölcsészkaron.
Amikor kilépett a napfényes utcára, a kapu előtt 

Hetyky Pétert pillantotta meg. Két kollegina körül legyes- 
kedett, kiket még a gyakornoki tanfolyamról ismert. Ele
ganciája egyenesen elkápráztatta Füstit.

Kínos gonddal vasalt zakó feszült Hetyky kisportolt 
termetén. Kezében kajszibarackszínű kesztyűt lóbált, lá
bán élénksárga félcipő díszelgett. A nadrág kellőképpen 
fel volt húzva, s alóla kivirított a csíkos zokni. A családi 
ezüstgombos sétapálca pörgött jobb kezében, és - szinte 
hihetetlen - de a balszemére monokli volt csippentve. Kis 
fekete, hegyesre pödört bajusz arcátlankodott az orra 
alatt, ami végleg arszláni kifejezést biztosított.

Amint meglátta Palit, odaszólt bizalmasan:



- Szervusz, bratyesz! Gyere csak közelebb. Régen 
nem láttalak. Sok érdekes újságom van számodra.

- Kezét csókolom. Szervusz, Péter! Hogy vagy?
- Üdítően, bratyesz! Üdítően. Két ilyen csudaszép 

hölgy társaságában szinte a mennyországban érzem ma
gam. Mindig állítottam, hogy a földgolyóbis legszebb 
leányait csak a gyógyszerészi pályán kell keresni. Ugye, 
Margitka?

Margitka negédesen kacagva fogadta a bókot, de nem
sokára Erzsikével együtt ellibbent a Ferenciek tere felé.

- Hogy érezted magad odahaza, Peti? -- kérdezte Füsti.
- Ragyogóan! Valósággal kapkodtak utánam a kör

nyék patikusai. Mindegyik engem akart maga mellé. Ám
de én nagyon megnéztem az ajánlattevőket. Elvégre 
a magamfajta komoly munkaerő nem akárhová teszi le 
a kis széket. Megesett azonban a szívem Bohus kollégán, 
aki valósággal esdekelt utánam, s vállaltam nála egy hó
napot. Száz koronáért, persze. Elvégre ő volt az, aki a pá
lyára lenditett, hála a horoszkópjának. A pénzből eme öl
tönyt csináltattam, s néhány apróságot vásároltam, ami 
a magamfajta úriembernek elengedhetetlenül szükséges.

- Mióta rossz az egyik szemed?
- Nekem? Ja igen, a monoklira célzol? Hát nem mon

dom, a bal szemem kissé gyengül, de végeredményében 
ezt tisztán dekoratív célzattal viselem. Elvégre ha a főis
pán hordja, én sem térhetek ki előle. Egyébként voltam 
már a lakásunkon és lepakoltam a cókmókjaimat. Papu- 
csek úr ragyogó színben van, és Bilcsi is határozottan 
dúsabb lett kebelben. Most hová mégy?

- Megyek a menzára. Hallottam, hogy szegény sorsú 
diákok felszolgálás ellenében ingyen ebédet kaphatnak. 
Gondolom, megpróbálom. Elkísérsz?

Jó.
Elindultak. Közben megkérdezte Pali:
- Mi újság Erdélyben?
- Mióta lettél te ilyen földrajzéhes? Mondd inkább, 

hogy Katinkáról szeretnél valamit hallani. Mert én azután 
informállak, bratyesz. Hát kérlek alássan, Katinka a nya
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rát a patikájukban töltötte. Túri Misi, mint egy megvadult 
csikó, hetenkint háromszor is átrándult hozzájuk, és egy- 
re-másra hordta a kottákat és a művészettörténeti könyve
ket. Atkozódott is Sanya kegyetlenül, mert emiatt nem 
volt képes egész nyáron egy rendes tarokkot összehozni. 
Koczák gyógyszerész úr még mindig csákányozza a he
gyek méhét, s állítólag a nyár vége felé egy komolyabb 
aranyérre bukkant. Én nem hiszek benne. Hogy el ne fe
lejtsem, Sanyánk nagy esemény középpontjába került. Új 
teniszcipőt vásárolt.

- Szóval Katinka Túrival van együtt?
- Te szerencsétlen álmodozó! Még a vak is látja, hogy 

oda vannak kozmásodva egymásért. Ne törődj vele! Hús
nak van egy új barátnője. Elhozza hozzánk legközelebb, 
majd ő megvigasztal.

- Mikor jön fel Katinka Pestre?
- Fogalmam sincs róla. A napokban itt kell már lennie, 

mert be kell iratkozni neki is.
A menza kapujánál elváltak. Füsti Pál bement. Hetyky 

pedig nekilendült a Váci utcai korzónak.
A menzán sikerült elintézni a felszolgálást. Füsti köte

les mindennap egytől kettőig leszedni a használt evőesz
közöket, és kihordani az ebédet. Ennek fejében ingyen 
ebéd jár, többszöri repetálási joggal és naponta fél kilo
gramm kenyér.

Megnyugodva baktatott hazafelé. Ebédje biztosítva 
van, az Üllői úti gyógyszertárban mindennap sustentálhat, 
este elvégezheti az inspekciós szolgálatot. Ezért kap 60 
koronát. Megvan az alap arra, hogy tanulmányait elvé
gezhesse.

Álmodozni kezdett a diplomáról és vágyának csúcs
pontjáról, a gyógyszerészi doktorátusról. Milyen szépen 
is hangzana: dr. Füsti Pál, oki. gyógyszerész. Talán még 
valamelyik tanszékre is bekerülhetne, és ott, ha minden 
jól megy, tanársegéddé is kinevezhetnék. Akkor Katinka 
más szemmel nézne rá, és rádöbbenne, hogy mégiscsak 
többet ér egy dr. Füsti tanársegéd, mint Túri Mihály mű
vészettörténészbe oltott gyógyszerész.
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- Hé-hopp! Nem tud vigyázni?
Álmodozásában majdnem elütötte egy fíákeres, ame

lyik befordult a Kőrútról a Népszínház utcába.

Október elején már komolyan folytak az előadások. 
Reichardt professzor buzgón ismertette a szabadesés tör
vényét. Burger tanár úr a gáztörvények rejtelmeibe vezet
te be a gyógyszerészjelölteket, s a gázok viselkedését cso
dálatos kísérletekkel demonstrálta. A hallgatóság igen 
szerette a professzort, akinek elve volt, hogy mindent kí
sérleti alapon igazoljon. A kísérleteknél azonban állandó 
balszerencse kísérte. Vagy nem sikerültek, vagy túlontúl 
jól, aminek eredményeként szétpukkantak a lombikok, 
röpdöstek az üvegszilánkok, s a hallgatóság nagyokat 
kuncogva bukott le a padok alá.

A botanika órákon Margittay professzor rajzolt fel 
szebbnél szebb gombákat, színes krétákkal. Perlaky tanár 
úr viszont a növényélettan titkait tárta fel nehézkesen. 
A diákság mélységesen utálta az előadót, mert igen gyen
gén magyarázott és szertehulló gondolatait csak hosszú 
köhögésekkel palástolta. Igen szerette dekorálni az elő
adásait. A hengerüvegekben őrzött növények tömegeit 
rakta ki az asztalra, és ábrázoló táblákkal aggatta tele 
a katedra környékét. A hallgatóság majd leszédült a visz- 
szafojtott nevetéstől amikor látta, hogy a professzor nem 
találja a szóban lévő növényt vagy rajzot, és hatalmas 
krákogások közepette matat a flaskák között. A bajból 
rendszerint az altiszt húzta ki, ez az Alföldről felszárma
zott magyar, aki látva gazdája tévelygését, tempósan oda- 
ballagott az asztalhoz, és biztos kézzel adta oda Perla- 
kynak a keresett növényt. Jobban értette ő a botanikát 
a professzornál is.

Legjobban szerették azonban Ámorf Sándor kristál- 
lográfus professzort. Ő minden reggel 8-tól 9-ig adta elő 
a kristálytant bölcsészeknek és patikusoknak együttesen. 
Nem állhatta a gyógyszerészeket, akik - szerinte - egyál
talában nem vették komolyan ezt a tárgykört, és fölös vi
hogásukkal csak zavarták a filozopterek elmélyülését.



Ezért mindjárt az első órán, a következő néhány kereset
len szóval fordult a hallgatósághoz:

-Hölgyeim és Uraim! A sors különös kegyetlensége 
úgy hozta, hogy a bölcsészeket együtt kell tanítanom 
a patikusokkal. Köztudomású, hogy míg a filozopter hall
gatóim szinte feloldódnak a kristálytan szépségeiben, ad
dig a gyógyszerészek udvarlással és nyüzsgéssel töltik el 
az órát. Éppen ezért felhívom a mezei hadakat, hogy tisz
teljenek meg távollétükkel, és ne járjanak előadásaimra. 
Hátrányuk nem lesz, mert indexüket aláírom.

Hetyky hangja felmordult a hátsó padokban:
- Kellemes a szólam! Gyerünk!
A gyógyszerészek kivonultak.
Délutánonként a kémiai laboratórium gázszagú, és 

kénhidrogéntől nehéz levegőjében villogtatták pipettái
kat, és a fakókék bunsenégők lángja felé hajolva figyelték 
a különböző színű csapadékok keletkezését. Ment a mun
ka, s a stréberek állandóan kérdésekkel ostromolták Fabi- 
nyi tanársegéd urat, aki, ha leányok szólították meg, nya
kig vörösödve igyekezett felvilágosításokat adni elcsukló 
hangon. Igen szégyellős volt az istenadta.

Füsti Pál ugyanarra a napra volt beosztva, amelyikre 
Berczel Katinka. Ott tartottak már mindketten, hogy csak 
üdvözölték egymást, de soha egy szót sem váltottak. Dol
goztak, végezték a munkájukat, csak titokban sandítottak 
egymásra. Katinka dacosan, Pali kicsit szomorkásán.

Lassan ősz lett. Szállingóztak a levelek a Trefort kert 
gesztenyefáiról. Esténként köd ülte meg a várost, vagy az 
eső permetezett szakadatlanul. A padokat elcipelték a kert 
főútjáról, és esténként csak az Egyetemi nyomda gépei
nek zümmögése szűrődött ki a kihalt sétányra.

A Gyógyszerész Segítő Egyesület olajszagú, hatalmas 
szobája zsúfolásig megtelt ilyenkor. Cigarettafüst, vitat
kozók zaja töltötte be a helyiséget, s alig lehetett észre
venni, hogy az egyik sarokban Hetyky és Kászonyi hu
szonegyest játszanak két kebelkomájukkal. Gusztálták 
a lapokat, s közben alig-alig szóltak egyet. Csak akkor 
csaptak némi zajt, amikor Kászonyi besöpörte a bankot.
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Hetyky - aki már utolsó koronáját úsztatta el - felhá
borodva hördült fel:

- Az is piszok, aki ilyenkor retirál.
Kászonyi szikrázó szemekkel ugrott fel:

Ezért lovagias elégtételt kérek.
-Állok rendelkezésedre - válaszolt arcátlan flegmá

val Péter.
A segédek még aznap este összeültek a Múzeum kávé

házban, és megkezdték a jegyzőkönyvezést. Pisztolypár
bajban állapodtak meg, háromszori golyóváltással, avan- 
ce és célzási idő nélkül.

Reggel, az első órán közölték a döntést a két bajví
vóval.

Kászonyi kissé elsápadt, majd fölényesen kezdett va
lami olyasmit dadogni, hogy komolytalan feltételek 
ugyan, de a döntést elfogadja.

Hetyky már sokkal reálisabban gondolkozott, mert 
kijelentette:

- Suviksz az egész. De honnan veszünk pisztolyt és 
orvost? Mert nekem egy krajcárom sincs.

Kászonyi is pénztelenségben sínylődött.
A segédek tanácstalanul kavargatták a kávéházban ka- 

pucínerjüket. Igen fogas helyzet előtt állottak, mivel egyi
küknek sem volt dagadt a pénztárcája. Dönteni viszont 
kellett.

Éjfél felé megoldották a csomót.
Folytatólagos jegyzőkönyvben megállapították, hogy 

„elháríthatatlan akadályok” miatt, a párbaj lefolytatását 
bizonytalan időkre elhalasztják.

A lovagias ügyet azonban egy másik, ennél sokkal 
érdekesebb újdonság váltotta fel.

Kitört az elnökválság a Segítő Egyesületben.
A válság előzményei a helytelen ügykezelésben voltak 

keresendők. A lelépő elnökség évről évre deficittel adta át 
a pénztárt, amit azután az új elnök is több-kevesebb defi
cittel adott tovább. Inkább többel, mint kevesebbel. Ment, 
mendegélt a dolog így szép csendesen, éveken keresztül. 
Az új elnökség takargatta az elődöt, de a végtelenségig ez
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sem tarthatott. A mostani elnök azután november elején 
lemondott. Távozását azzal indokolta, hogy ő az Egyesü
let anyagi ügyeit ilyen módon vezetni nem tudja, csinálja 
más az egészet.

Óriási felindulás támadt erre.
A másodévesek a lemondott elnököt akarták visszaül

tetni, míg az elsőévesek elítélően nyilatkozva a nemes 
elődökről, elsőévest akartak választani, mondván, hogy az 
két évig működve, többet tud használni az Egyesületnek.

Szabályos kortézia indult meg.
A két tábor ádázul harcolt egymással. Az elsőévesek 

piros tollat tűztek a kalapjuk mellé, a másodévesek zöldet. 
Jelmondatokat írtak a kémia tanterem táblájára. Az egyik 
így hangzott:

Elsőéves elnököt?
Akkor inkább praxit!

Erre az ellentábor sem sokat teketóriázott, hanem 
viszalőtt kegyetlenül, ilyeténképpen:

Másodéves elnök?
Inkcibb a kolera!

Abcugoltak néhány héten keresztül. Néhány pofon is 
elcsattant a Trefort kertben, de azután mégiscsak egybe
hívták a tisztújító közgyűlést, december első napjaiban. 
A gyűlés viharosan zajlott le. Tömegek vonultak fel, köz
beszólások röpködtek a levegőben, de többségében egyik 
jelölt sem tudott maradni.

A zöld-piros tollal ékesített duhajkodást az egyetem 
oldotta meg. Egyszerűen bezáratta a Segítő Egyesületet, 
és működését bizonytalan időre felfüggesztette.

A hullámok lassan elcsitultak, de csak azért, hogy az 
elsőévesek között új erőre kapjanak.

Közelgett a fizika szigorlat, ami újfent felkorbácsolta 
a kedélyeket.

A „gólyáknak” ez volt az első szigorlatuk.
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Hajaj! Ha valaki látta volna azt a buzgó kapkodást 
a vizsga előtt egy héttel, úgy legalábbis a tatárjárás izgal
mait hitte volna megelevenedni. Mert nyüzsögtek a gye
rekek, rettenetesen.

A Múzeum kávéházban késő estig nyelték egyesek 
a feketekávét. Közben üres szemekkel meredtek bele a le
vegőbe, és ajkuk hangtalanul mozgott. Mások szobájuk
ban könyököltek neki az asztalnak, és ősi tibeti módra 
mormolták a különböző fizikai tételeket.

Füsti Pál két nappal a vizsga előtt, már harmadszor 
ismételte át az anyagot. Nyugodt lelkiismerettel mondhat
ta el magáról, hogy becsülettel készült. Hetyky buzgón 
kefélgette a fekete ruháját, és gondtalanul fütyörészett. 
Készült a gyászba borult trükkre, ismét.

A vizsga első napján kerültek sorra, mind a ketten.
A régi recept szerirt, felajzottan robogott be Hetyky 

a terembe. Talpig gyászban volt, és némi tormaszagolás 
eredményeként olyan vörösek voltak a szemei, miként az 
angóranyúlnak.

Előadta gyászos szerencsétlenségét a professzornak.
A tanár úr mélyen meghatódva vette tudomásul a tra

gédiát.
- Kedves kollégám! Őszinte részvétemet nyilvánítom. 

Teljes mértékben át t,udom érezni az ön lelkiállapotát. Te
kintettel a szomorú eseményre, nem is kívánom, hogy 
most vizsgázzon. Lesz januárban is szigorlat, akkor majd 
ismét jelentkezzék nálam. Ha a dékáni hivatalban igazol
ja a halálesetet, a vizsgadíjat is visszatérítik. Én minden
esetre beírom, hogy nem jelent meg.

-- De kérem professzor úr, én nagyon szeretnék levizs
gázni.

- Kedves barátom! Csak nem képzeli, hogy ilyen lel
kiállapotban még én is gyötörném? Ez nem volna humá
nus eljárás. Legyen meggyőződve, hogy januárban már 
tudásának legjavát fogja adni, addig lecsillapodik az első 
megrázkódtatás fájdalma.

És kegyelemben elbocsátotta Hetyky Pétert, aki most 
valóban lesújtva távozott.



Az elővizsgán Füsti Pál jeles eredménnyel, Berczel f 
Katinka jóval végzett.

A karácsonyi ünnepekre Hetyky hazautazott, Füsti Bu- j 
dapesten maradt. Sokba került volna az út, és a patikai ki- J 
segítést sem lehetett elhagyni. A hazautazás gondolatát el j 
kellett vetnie.

Húsz koronáért mindenféle édességet, játékszert, éde
sanyjának meleg berliner kendőt vásárolt. Szépen becso
magolta, három nappal az ünnepek előtt postára tette.

A Szentestén nyolc órakor zárták a patikát. Hódunyhát 
húzott a város, csikorgó hideg marta az emberek arcát.

Amint a roló ledübőrgőtt, Palit behívta a tulajdonos az 
irodába. Egy kék borítékot adott át, és kellemes karácso
nyi ünnepeket kívánt. Ugyanilyen borítékot kapott az f 
okleveles kolléga is.

Füsti a kék borítékban 20 koronát talált.
Emlékekkel terhes gondolatokkal ment a kihalt József

városon hazafelé. Az ablakokból néhol kiöltögették nyel
vüket a karácsonyfa gyertyái, egy-egy csillagszóró is szi
porkázott, és bizonyára a fenyőfa alatt, ott állt egymás 
kezét fogva az édesanya, édesapa, a boldogan kacagó 
apróságokkal.

A bámészkodó hold elé felhő került.
Füsti Pálnak eszébe jutott a gyermekkora, amikor az 

izgalomtól szinte betegen várta a karácsonyestét. És ami
kor a szegényes papírdíszekkel, almákkal és diókkal meg
rakott fácskát körülállta a család, az édesapa csendesen 
így szólt hozzájuk:

- A karácsony a szeretet ünnepe. Szeressétek egymást 
mindig úgy, mintha minden este karácsonyt várnátok! 
Ugye lelkem?

Az ő édesanyja csendesen bólintott, és szeretettel tette 
a kezét Füsti uram vállára.

így volt ez minden esztendőben.
Most itt tapossa a havat egyedül. Távol az édesanyjá

tól, távol testvéreitől. Édesapja sem tud már szeretettel 
végignézni a családján. Csak egy faragott kopjafa áll ki
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a hófödtc földből valahol nagyon messze, az erdélyi 
hegyek tövében.

Elnedvesedett a szeme.
Az egyik kapualjból vékony hangocskák énekelték 

a „Mennyből az angyalt”. Álszakállas, kucsmás gyerkő
cök cipelték ki a betlehemi templomot. Kartonból fabri
kálták, aranyos papírral díszítették, és gyertyácskát éget
tek benne. Letették a járdaszegélyre, majd osztozkodtak 
a rézkrajcárokon.

Pál megállott előttük, zsebébe nyúlt, és egy csillogó 
húszfillérest kotort elő.

Odaadta.
A gyerekek kórusban köszönték meg a bőkezű ajándé

kot. s azon nyomban körülállva Füstit, rázendítettek a ka
rácsonyi dalra.

Az a néhány arra tévedt járókelő, csodálkozva nézte 
a jelenetet.

Állt a járdán egy fiatalember, körülfogta négy apró 
gyerek, akik teli tüdőből fújták a szent éneket.

Aligha sejtették, hogy közben egy székelyföldről ki
szakadt magyar lélek száll vissza a falujába, és visszaál
modja egy pillanatra azt, amit örökre elveszített: boldog, 
gondtalan gyermekkorát.

Kilenc órára járt az idő, amikor kinyitotta az előszoba 
ajtaját. A lakásban mély csend és sötétség lapult, csak az 
ő szobájából szűrődött ki halvány világosság. Amint be
lépett, szinte földbe gyökereztek lábai a meglepetéstől.

A kis asztalkán kicsiny karácsonyfa állott. Égtek rajta 
a gyertyák, csillogtak a díszek, és a szobát a fenyő és 
gyertya hangulatos illata töltötte be. A fa tövében két cso
mag feküdt, arany zsinórral átkötve.

Az egyikben nyakkendő volt és egy nadrágtartó. Mel
lette cédula, rajta kissé gyerekes írással: „Kellemes kará
csonyi ünnepeket kíván: Hermina.” A másik csomagban 
aprópénztárca lapult, egy kifényesített kétfilléressel. Ezt 
Papucsek úr és neje ajándékozták.

Amint melegedő szívvel nézegette az apróságokat,



hárman toppantak be a szobába. Papucsek, Bilcsike és 
Hermina.

Papucsek azonnal belekezdett a mondókájába:
- Kellemes ünnepeket kívánunk, doktor úr! Már régen 

lestük a szobából, hogy mikor fordul be a folyosóra. Azon 
percben eloltottuk a villanyt, meggyújtottuk a gyertyákat, 
és visszaslisszoltunk Hermina nagysád szobájába. Jól si
került a meglepetés. Most pedig tessék hozzánk átjönni, 
Herminkánál van terítve, együtt vacsorázunk.

Füsti Pál elérzékenyülve követte őket.
Átvitték a kis karácsonyfát, a terített asztal közepére 

helyezték, majd Bilcsike begurult a friss malacpecsenyé
vel.

Odakint csikorgott a hó, a hold némán csodálta a fe
hérbe öltözött háztetőket.

1913. karácsonyát ünnepelték az emberek.



XI. FEJEZET,
melyben Hetyky Péter végképp züllésnek Indul,

Füsti Pú! viszont levizsgázik.

Az új, 1914. esztendő Hetyky Péterre nem kezdődött 
a legszerencsésebben. A január végén megtartott pótvizs
gálaton elporzott fizikából, rettenetesen. Hiába volt a fe
kete ruha, a tragikus arckifejezés. Fogalma sem volt 
a lejtőn való mozgásról, az amperről és a virtuális képről.

A professzor sajnálkozva ugyan, de visszavonhatatla
nul elbuktatta.

Hetyky a sikertelen vizsga után, mint sértett vadkan 
száguldozott a városban. Szidta a professzort, szidta 
a balszerencsét, csak éppen önmagát nem okolta. Meg
állapította, hogy egy professzori pikkelés áldozata, egy 
mártír, akit egyszerűen elgáncsolnak, mert nem szimpa
tikus az ábrázatja.

Az előadások azonban ennek ellenére zavartalanul 
folytatódtak, és a második félév nemsokára beérkezett 
a tavaszba.

A Trefort kerti fák kipattintották első rügyeiket. A pa
dok ismét kikerültek a kavicsos út két oldalára, és rajtuk 
alkonyatkor szerelmes kolleginák és kollégák üldögéltek 
szorosan. A tavasz új idillt, új szerelmi lázt akasztott a fia
talság nyakába, jóllehet mindinkább közelgett a május, 
aminek végén a szigorlati terminusok vészterhes felhői 
tornyosultak.

A kémiai laboratóriumban a kationok és anionok osz
tályait gyúrták szorgalmasan. Növénytanból górcsövek 
fölé hajolva vizsgálták a másodlagos vastagodást, rajzol
ták a metszeteket.

A szorgalmasak már betéve fújták a medoffot, ami 
tudvalevőleg a medicinalis és officinalis gyógynövények 
rendszertani felsorolását tartalmazta. Pokoli találmánya 
volt ez a növénytani tudománynak. Hasznosítható tudást 
nem adott, tisztán névfelsorolást zúdított a szerencsétlen 
gyógyszerész nyakába. Olyan munka volt ez, mintha egy 
telefonkönyvet kellett volna betanulni. Sokan kijelentet
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ték, hogy inkább utcaseprőnek mennek, semmint ezzel 
tömjék tele a fejüket.

Fokozta a kegyetlen kínokat az is, hogy a hallgatók 
nem tudták, hogy melyik professzorhoz kerülnek. Mert ha 
medoffistának írták ki, úgy alig kellett valamit tudniok 
a növényélettanból, ha viszont ide osztották, úgy kár volt 
a gőzért, és veszendőbe ment a töméntelen rendszertani 
magolás.

Csúnyán megdeklinálták ezzel a fogással a hallgató
ságot.

Súlyosbította a veszélyt a kémia. Itt is két professzor 
vizsgáztatott. A hallgatók inkább Burgert vették fel, de 
ugyanekkor Grohmannhoz is kerülhettek. Egyiknek is 
volt könyve, a másiknak is. A szerencsétlen patikus azt 
sem tudta, hogy melyiket tanulja.

Füsti Pál mindennap hajnalban kelt. Késő éjjelig biflá
zott és képleteket rajzolt. Május közepére már betéve tud
ta a medoffot, a növényélettant, és átvette még a Groh- 
mann könyvet is.

Hetyky Péter az idegenlégióba készülődött. Elbukott 
még egyszer fizikából, s így a félévét elveszítette. Ez 
a csapás kiforgatta emberi mivoltából. Állandóan szitko
zódva közlekedett. Az egyetem látogatását beszüntette, de 
ugyanekkor rávette magát a biliárd nemes sportjára, és 
a temetési szólózások területére.

Eltemetett naponként három-négy embert, azután 
bevette magát a Kálvária kávéházba és összeakasztotta 
a dákót a sziesztát tartó cigányzenészekkel. Néha kártyá
zott is velük, de ez mindig szerencsétlenül végződött szá
mára. Elszedték az utolsó vasát is. Ilyen csatázás után vér
ben forgó szemekkel esküdözött minden szentekre, hogy 
kártyát nem fog többé a kezébe. Meg is tartotta az ígére
tét legalább két napig, de azután ismét elkapta a szen
vedély, és guberálta a lapokat tovább.

A mórék egy délután kicsalták a lóversenyre. Soha éle
tében ilyet még nem látott. Az úton telebeszélték a fejét, 
hogy ez a biztos meggazdagodás lehetősége. És tényleg, 
az első futamban találomra megtett Csimpánz nevű pari
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pa elsőnek futott be. Hetyky Péternek a kasszánál két 
koronára 120 koronát fizettek ki. Péter földöntúli boldog
ságban úszott. A következő négy fiitamban ugyan egyhu
zamban vesztett, azonban még mindig maradt a végén 
80 koronája.

Ettől a naptól kezdve, ha csak tehette, rohant ki a pá
lyára... veszteni. Mert a szerencse csökönyösen kerülte. 
Hiába ismerte a versenylovak családfáját, handycapjét, 
lefutott versenyeit, pénze örökké elúszott.

így jutott arra a keserves gondolatra, hogy az idegen
légióba menjen. Tárgyalt is már egy ügynökkel, akivel 
megállapodott, hogy az augusztusi csoporttal elindul 
a francia gyarmatokra. Aláírta a kötelezvényt, felvette 
a tekintélyes előleget, és azzal sorsára egy hatalmas pon
tot téve kijárt - most már elkeseredett daccal és dühvei - 
hol a Kálvária kávéházba, hol a versenypályára. Az egye
temre még csak véletlenül sem nézett.

-- Megutáltam Palkó, minden tudományos intézményt 
egy életre - mondta egy reggel nekikeseredve Füstinek 
és mondhatom neked, hogy szépen ívelő pályámat egy 
professzor rosszakarata tette tönkre. Mert kérdem én, mi 
szüksége van egy gyógyszerésznek a virtuális képre? 
Suviksz az egész fizika barátom, és a mi pályánkon egy 
felesleges ballaszt. Mégis be kell magolni, mert azok 
a begyepesedett fejű filozopterek úgy látják jónak. No de 
slussz az egész gyógyszerészetnek. Megyek a gyarmatok
ra. Ott még megbecsülik az izmokat és a bátor egyénisé
geket. Ezt én mondom neked, a légionárius!

- Szamár vagy, Péter. Eredj szépen patikába dolgozni. 
Összegyüjtesz egy kis pénzt, és jövőre ismét beiratkozol. 
Nem szabad fantasztikus elképzelések után fiitni, mert 
abból semmi jó sem következik. Elszántad magad gyógy
szerésznek, légy az! Nem csúnya pálya a miénk, hidd el! 
Beteg embereken segítünk, a magyar fajtát gyógyítjuk. 
Igaz, hogy ki vagyunk szolgáltatva az orvosoknak, de vé
geredményében generális sem lehet mindenki. Ha a társa
dalomban mindenki elvégzi a posztján becsülettel azt, 
amit reá bíztak, úgy éppen olyan értékes tagja lesz a tár
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sadalomnak az utcaseprő, mint teszem azt, a miniszter. 
Dolgozni kell, és nem lóversenyezni. Ez az igazság.

- Nem érted te az élet művészetét, bratyesz - válaszolt 
fölényesen Hetyky, s azzal léjébe vágta kalapját, elvihar- 
zott egy randevúra. Füsti Pál pedig könyvei fölé hajolt.

Kiírták május 17-én a szigorlati beosztást. Két cso
portra osztották a hallgatókat. Az egyik csoport medof- 
físta lett és kémiából Burgerhez került, a másik növény
élettanból vizsgázott és Grohmannhoz ment vegytani 
szigorlatra.

Berczel Katinka Füsti Pállal, medoffista lett. A szigor
lat hatalmas rendeket kaszált le a vizsgázók soraiból. 
A hazárdőrök - akik csak egy professzorhoz készültek - 
ősi diákpech szerint, pontosan az ellenkező beosztást kap
ták. Buktak tömegesen a szerencsétlenek. Sokan neki sem 
mentek a vizsgának, elhalasztották szeptemberre.

A sors úgy hozta, hogy Berczel Katinka és Füsti Pál 
egyszerre ültek le vizsgázni. Szemben ült velük a rend
szertan felfelé fésült sertehajú professzora, közöttük 
a zöld asztal, hátuk mögött a drukkerek csoportja.

A napfény beragyogott az ablakon, megvilágította 
a tanár ősz fejét, és rásütött a zöld posztóra, ahol halom
ban tornyosodtak a papírlapokra felragasztott növények.

A professzor Füsti Pál irányába bökött.
- Bucco!
Füsti recitálni kezdett. Sorolta a gyógynövényeket lé

lek nélkül, egymás után. Egy kis idő múltán a tanár úr 
közbeszólt:

- Folytassa kisasszony!
Berczel Katinka fújta egy darabig, de azután kifogyott 

belőle a szó. Nem jutott eszébe a folytatás, pedig nagyon 
jól tudta, hogy a jegyzetének 6. oldala következik. De 
hogy mi van ott a legfelső sorban, arra a világért sem 
tudott volna rájönni.

Füsti csendesen besúgta:
- Sambucus nigra.
A professzor felhorkant:
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- Ne súgjon, hé!
Katinka azonban már elkapta a mentőövet, és hiba nél

kül folytatta a felsorolást, míg csak a tanár úr le nem intet
te, hogy elég.

Megkapták fejenként a 15-15 préselt növényt, amelyet 
fel kellett ismerni, meg kellett mondani, mi a neve, csa
ládja, hatóanyaga, medicinális-e vagy officinális, azután 
a szigorlat befejeződött.

A professzor megjegyezte:
- Mindketten jót kaptak. Maga Füsti, kiérdemelte vol

na a jelest, de súgott. Elmehetnek.
Felkeltek a székről, és felszabadult szívvel siettek ki 

a folyosóra. Kint Katinka megállott, és kezet nyújtva Pa
linak, hálás hangon mondta:

- Köszönöm.
- Nincs mit.
Álltak kissé zavartan, szemben egymással. Talán mon

dani szerettek volna valamit, vagy talán egyetlen szó is 
elég lett volna, hogy ismét a régiek legyenek egymással. 
De az első szót egyikük sem mondotta ki. A kínos csöndet 
azután kettévágta Barlay Judit, aki abban a pillanatban li
hegett fel a lépcsőn, és halott sápadtan állott meg előttük.

- Megkezdődött már a szigorlat, Katinkám?
- Régen. Mi már le is vizsgáztunk. Téged is olvastak.

- Rettenetes! Édes jó Istenem, mi lesz most velem? 
Elkéstem.

- Nem tudta a vizsga időpontját? - kérdezte részvéttel 
Pali.

- Tudtam, nagyon is tudtam. De Fejes hadnagy, a vő
legényem azt mondta, hogy így vizsga előtt legjobb, ha 
sétálunk egyet a Gellérthegyen. Sétáltunk is, és ő mindig 
mondta, hogy még ráérünk, ne siessünk. A vége az lett, 
hogy még konflison sem tudtam idejében beérni. Édes
apám agyon fog ütni.

- Menjen be, és jelentkezzen utólag.
- Nem merek.
Füsti Pál szó nélkül elkapta a karját, becipelte a szi

gorlati teremben, és odatolta az asztal elé.
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A professzor rácsudálkozott a szepegő lányra.
- Mit akar?
- Bocsánatot kérek, de elkéstem.
- Elkésett, elkésett. Ilyenek maguk nők, mind. Tudhat

nák, hogy a vizsga nem esküvő, ide pontosan kell jönni. 
Hogy hívják?

- Barlay Judit.
- Várjon, majd a végén sorra kerül!
Füsti látta, hogy a dolog rendben van. Kiment ismét 

a folyosóra.
Katinka közben eltűnt.
Öt nap múlva kémiából is sorra kerültek. Burger pro

fesszor jóindulattal csillantotta feléjük szemüvegét, és 
feladta Katinkának az első kérdést.

- Beszéljen a Boyle-Mariotte törvényről!
Mindketten jelesen vizsgáztak.
Ugyanazon a napon, amikor befejeződtek az elsőéve

sek vizsgái, megkezdődtek a másodévesek előszigorlatai 
is. Túri Misi legyúrta nagy keseivesen mind a két tantár
gyat, sőt, valami különös isteni kegyként, június közepén 
átcsúszott a zárószigorlaton is. Megszerezte a diplomát.

Az elsőévesek akkorra már régen hazarepültek.
Élvezték a sikeres első év nyári szünetét. Azok akik el

hasaltak, lógó orral szedték elő reggelenként jegyzeteiket, 
némi rekapituláció céljából.

Közben forrósodott a nyár.
Izzott a budapesti kőrengeteg, s a napközben beszívott 

meleget éjjel valósággal öntötték magukból a házak, és 
nyaka közé zúditották annak a szerencsétlen pesti polgár
nak, aki nyitott ablak mellett, gyöngyöző homlokkal 
fetrengett álmatlanul az ágyában. Csak a sivatagi tikkadt- 
ság lehet ehhez hasonló, aminél nem használ a hideg zu
hany, sem a frissen csapolt jeges sör, sem a párás pohár
ban gyöngyöző hosszúlépés. Csak egy segít, elmenekülni 
a városból.

De mit csinálhat az, akit ide köt a sors? Semmit. Izzad, 
és dühöngve szidja a kánikulát, a meleget, az embereket 
és mindenkit, akit útjába sodort a balsors.
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A Népszínház utcában ketten hánykolódtak az ágyban.
Füsti Pál 10 óra után jött haza a patikából.
Hetyky Péter éjtél télé érkezett vissza a ligetből. Lefe

küdtek, de nem tudtak aludni. Egy darabig hang nélkül 
forgolódtak, de végül megszólalt Péter:

Ezt a kutya izzadást annak idején minden héten egy
szer végigszenvedtem, de akkor mégsem volt olyan rette
netes, mint most.

- Mikor?
- Hetivásárkor... Barátom, annyian jöttek a patikába, 

hogy három inget kellett váltani. És tudod hogyan csábí
totta be a népet Geréb Sanya?

_ 777

- Disznózsírt összekevert egy kevés kámforral, és 
mentollal. Ezután hat különböző színre festette, és hat té
gelybe téve kirakta a tárára. Volt ott bratyesz, tulipirostól 
a hupikékig minden változat. Bejött az ügyfél és körüló- 
kumlálta a tégelyeket, s azután kibökte, hogy igen szag
gat a vállában. Sanya rábökött a piros kenőcsre-, és fog
hegyről csak annyit mondott: ha egészséges akarsz lenni, 
ezzel a pirossal kenekedj!

Ki is mért neki azonnal 20 krajcárért egy kis fapikszis- 
sel. A másiknak - amelyiknek a hasába csikart a zöld szil
va -, a sárga színű kenőcsöt adta, és mellé egy hatosért 
ricinust. Csudaszerek voltak azok, barátom. Mind hasz
náltak. Látod, ilyen talpraesett gyógyszerész az igazi! 
Sanya még a kősziklából is pénzt tudott csiholni.

- Nem komoly dolgok ezek, Péter, hidd el! Igaz, hogy 
a hit már magában véve is gyógyszer, de a hitet kihasznál
ni, és üzletet csinálni belőle nem tisztességes dolog. A kü
lönböző színű kenőcsök pillanatnyi előnyöket adnak, de 
végeredményben nem illenek a gyógyszerészi hivatás ko
molyságához. Kuruzsolni tud a javasasszony is, ahhoz 
nem kell gyógyszerészi diploma. A gyógyszerész készít
sen vényeket, kutasson, tanulmányozzon, de ne legyen 
csepűrágója a tudományának.

- Szép és bölcs beszéd barátom, csak éppen éhen vesz 
az ember ilyen elvek mellett. Te lehetsz még tudós
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gyógyszerész valaha, de pénzed nem lesz ,soha. Ezt én 
mondom neked, aki nemsokára a sivatag homokját 
fogom rúgni.

- Élni sokféleképpen lehet. Van aki a tudományban ta
lál örömet, van aki a pénzszerzésben. Én magam részéről, 
soha többet nem kívánok az élettől, mint azt, hogy legyen 
annyi jövedelmem, amiből csendesen megélek. Ne legye
nek kenyérgondjaim, ne legyen üres a gyomrom, és sza
kadt a nadrágom. Ha ez megvan, élhetek a tudománynak. 
Kutató munka, önművelés, ezek a valódi emberi értékek, 
és nem a pénz.

- Jól van, öreg Schéle. Tiéd a tudomány pálmája és 
a szegénység jogara - derült hanyatt fekve Hetyky. Ámde 
azt mondom neked, hogy az invenciót és a kutató munkát 
kifejezetten gyümölcsöző módon már elszedte előled 
Kászonyi Kázmér apja. Az öregnek Balaton mellett van 
gyógyszertára. Tudod mit csinál? Szikvízüzemet bra- 
tyesz, azaz szódavízgyárat. A nyári idényben, amikor 
a nyaralók ellepik a községet, végképp leáll a patika for
galma. Pang az fiam úgy, mint meleg napon a görög
dinnye. Más gyógyszerész - olyan tudósnak készülő tap
lófejű, mint te - ilyenkor bevonul a laboratóriumába és 
kutat, vagy fürdik a Balatonban. Nem úgy ám Kászonyi 
atya. Reggel felkel és maga mellé szólítva a praxit, neki- 
áll szódavizes palackokat tölteni. Legyúrnak vagy 200 
üveget délelőtt. Akkorra már előáll a sánta Balog kordé- 
lya egy elözvegyült szamárral, amire felpakolják az árut. 
Nekiindul a kétkerekű taliga. Balog kaszál a lábával, jobb 
oldalon a praxi keveri a port. O az inkasszáns ugyanis. 
Megállnak a vendéglők és a nyaralók előtt, becipelik az 
üvegeket, és ömlik a pénz rogyásig. Ez a kutatómunka, 
komám! Mert jegyezd meg, hogy mibennünk állandóan 
viaskodik a tudomány a kereskedelemmel. Hol tudósok 
vagyunk, hol kereskedők.

-Csak azt mondhatom, hogy szikvíz-előállításhoz 
nem kell gyógyszerészi diploma. Ha valakiben viaskodik 
a kereskedő a tudományosan képzett emberrel, az még 
nem baj. De ha az üzleti szellem legyőzi a tudomány fe
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hér köpenyét, úgy bekövetkezik a gyógyszerész tragé
diája. Nos, mi a véleményed?

A túlsó oldalról mély csend volt a válasz. Hetyky Pé
ter álmában már valószínűleg a francia gyarmatokon öl- 
döste halomra a felkelő beduinokat.

Odakint csendesen lélegzett a város. Egy kocsi zörgött 
el valahol nagyon messze, és száraz nyári villámlás kékes 
fénye csapódott be néha a szobába. Később ajtónyitás 
zaja szűrődött be.

Hermina jött haza.
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XII. FEJEZET,
melyben kitör a háborít, hőseink bevonulnak katonának, 
vitézül verekednek, s végén mindketten fogságba esnek.

1914. június 28.
Eldörrent egy revolver Szarajevóban, és ez a szimpla 

kis gyilkoló eszköz kirobbantotta a világégést.
Másnap, amikor Füsti Pál kilépett a kapuból, hatalmas 

tömeget látott végighömpölyögni a Népszínház utcán. 
A Kerepesi temető felől jöttek, és a Nagykörút felé tartot
tak. Táblák tarkállottak a sokaságban. „Éljen a háború!”, 
„Vesszen Szerbia!”. A tömeg mámorosán lelkesedett a há
borúért, vért kívánt, és cirkuszi játékokat. A villamosfor
galom megakadt, ablakokból zsebkendők lobogtak, s több 
helyről virágokat dobáltak a tüntetők közé.

Rekedt hangú újságárusok rikácsolták a napilapok kü
lönkiadásait, melyek a szarajevói dráma részleteit ismer
tették. A rikkancsok kezéből valósággal kitépték a lapo
kat, és az emberek mohón szívták magukba a tragédia 
részleteit.

A tömeg elérte a Körutat. Dagadt, nőtt, mint a gátját 
szakított folyó. A lelkesedés elérte a tetőfokát, s attól lehe
tett félni, hogy túlkapásokra is sor kerülhet. A rendőrség 
azonban egyelőre nem avatkozott be.

A tüntetések folytatódtak délután is. A patikába felhe- 
vült, kipirult arcú férfiak jöttek, akik kijelentették, hogy 
Szerbiát pedig két hét alatt szét kell szedni ízekre, mert 
ami ott történt, az nem más, mint a magyar becsület sárba 
tiprása és kigúnyolása.

És megjelentek nemsokára a falragaszok. I. Ferenc Jó
zsef, Ausztria császára és Magyarország apostoli királya 
szólt mindenkihez. „Népeimhez!” így kezdődött a kiált
vány, amelyben elhangzott a döntő szó, s megüzenték 
a háborút Szerbiának. Általános mozgósítást rendeltek el.

Az események rohanva követték egymást.
Orosz hadüzenet. Németország, mint szövetséges ba

ráti állam, a mozgósítást elrendelte. Tüntetések Berlin
ben. Francia hadüzenet.
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A világtörténelem kereke megcsikordult.
A magyar fiatalság útnak indult. Zsúfolásig megteltek 

a vonatok. Mindenki igyekezett illetőségi helyére, hogy 
jelentkezzék csapattesténél, vagy a sorozóbizottságnál. 
Nemzeti színű kokárdák, szalagok, pántlikás kalapok mu
tatták a katonának indulókat, akik mind mámoros lelkese
déssel zsúfolták tele a villamosokat, a vonatok szerelvé
nyeit, ellepték az országutakat, ki gyalog, ki szekéren 
igyekezett a célja felé.

Ezekben a lázas, izgalmas napokban a legboldogabb 
ember Hetyky Péter volt. Vígan fütyörészve mászkált az 
utcákon, kacsintgatott a csirkekorzó leányzóira, és mellén 
tenyérnyi kokárda hirdette a katonajelölt dicsőséges érzü
letét.

Füsti Pál augusztus elsején búcsúzott a „Szent István” 
gyógyszertártól. Végigsimogatta szemével még egyszer 
az inspekciós szobát, a csillogó táramérleget, és a kissé 
kopott várakozó székeket. A székek most szinte szomorú
an állták körül a kis kerek asztalkát, amelyen egy kancsó 
víz állott, három lefelé fordított pohárral. Beszívta magá
ba utoljára a patika illatát, azután kezet fogott a tulaj
donossal, megölelte Vörös gyógyszerészt, és kifordult 
a patikából.

Zsebében volt egyhavi fizetése, amit a főnöke 50 ko
rona útravalóval tetézett. Megszerette Füsti Pált nagyon.

Ment az Üllői úton. Később átvágott a Ludovika ker
ten, ahol valósággal tombolt a buja nyár. A gesztenyefák 
hajragoszöld levelei csendesen rezdültek meg az enyhe 
szellő csiklandozására, a virágok szórták magukból az 
illatot, és a pádon öreg franzstadti nyugdíjasok olvasták 
okuláréjuk mögül a Kis Újság legfrissebb híreit. Az 
egyik Iá alatt pufók képű apróság szendergett a kocsi
ban, hüvelykujját markolatig tömve a szájába. A Ludo- 
vikából trombitaszó foszlányai szivárogtak ki a tikkadt 
melegbe.

Búcsúzott tőle Budapest.
A Kálvária tér is fürdött a napfényben. Eltűntek már 

róla a micisapkás fiatalemberek, kiknek sodrott cigaretta
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volt mindig a szájuk sarkához ragasztva. Csak néhány ap
róság futkározott a kavicsos grundon.

Papucsekék lógó orral közlekedtek a lakásban. Mint 
szimpla lelkű emberek, nem a háborút okolták két bér
lőjük távozásáért, hanem Füstit és Hetykyt. Fanyar, dühös 
arccal néztek Palira, és kelletlen fogadták köszönését.

A kis szobában már javában csomagolt Péter. Izzadó 
homlokát törölgetve málházott és fütyült.

- Jó, hogy jössz! Két óra múlva indul a vonat, és még 
be sem csomagoltál. Mit szólsz Bilcsi és Kecske morcos- 
ságához?

- Mit szólnék? Dühösek, mert üres lesz a szoba.
A beszélgetés félbeszakadt, mert Papucsek lépett be 

feldúlt lelkiállapotban. Remegett a bajusza és a hangja 
a kegyetlen felindulástól. Vészjóslóan kérdezte:

- Ha már az urak ilyen csúfosan itt hagyják az embert, 
kérdem, mi lesz a felmondási idővel? Mi lesz a félhavi 
lakbérrel? Vagy csak úgy, fizetés nélkül akarnak elmenni?

Hetykyt elöntötte a méreg. Abbahagyta az egyik cso
mag szijazását, és odaugrott Papucsek elé.

- Hallod-e, te kihullt szőrű kecske! Én eddig jó embe
red voltam, ettél-ittál annyit a murinkon, hogy kékre ver
hetted utána a buta fejedet. Barátságomba fogadtalak azzal 
a dagadt feleségeddel együtt. Elnéztem a poloskái-tokat, 
és a bizalmaskodásaitokat. De ha most még egy szót mersz 
szólni a lakbérről, hát kirázlak a nadrágodból. Mars ki!

Papucsek úr, úgy is mint kihullt szőrű kecskének neve
zett szabómester, úgy is mint főbérlő, pánikszerűen inait 
ki a szobából.

Hetyky még utána ordította:
- Piszok!
Füsti békéltető hangon szólt oda Péterhez.
-Ne dühöngj, Péter! Végeredményében igaza van 

a nyomorultnak. Mit törődik ő a háborúval, és mit törődik 
ő azzal, hogy mi most katonák leszünk. O albérlőket tart, 
és abból él. A félhavi felmondás jár neki, és ki is fizetjük.

- Te fizesd ki a részed, de én egy vasat sem adok.
- Miért?
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- Egyszerűen, mert nincs. És végeredményében ő is 
áldozhat annyit a hazáért, hogy egy fél hónapot - amikor 
nem is lakom a szobában - elenged nekem. Ha hepciás- 
kodik, megpofozom.

Jó, jó, majd elintézzük.
Füsti Pál kiment később a szobából, és kifizette a két

heti lakbért.
Kifelé igyekeztek a táskákkal, amikor lihegve hazaért 

Hermina. Hatalmas csomagot cipelt, és amikor meglátta 
a két fiút, könny szökött a szemébe.

- Elmentek mégis, drága gyermekeim? Gyertek be 
még egy pillanatra hozzám!

- Sietünk már, Hermina - szabódott Füsti.
- Csak egy pillanatra, no!
Letették a csomagokat.
Hermina pillanatok alatt konyakot és kis poharakat 

varázsolt elő. Töltött, és sírásra vált hangon mondotta:
Isten óvjon benneteket! Te Palikám, ne feledkezz 

meg Hermináról, aki lehet akármilyen, de mégiscsak 
nagyon szeretett téged.

Koccintottak.
Hermina kibontotta a csomagot. Volt abban füstölt 

kolbásztól és szardíniától kezdve a krémes bélésig min
den. Kettéosztotta, majd kettévágta a kilós kenyeret, és 
külön csomagolva őket, odaadta a két fiúnak.

Éhen ne haljatok, míg hazaértek.
Azután kissé pironkodva elővett retiküljéből egy 

fluszpapírba csomagolt kis könyvet. Pali kezébe nyomta, 
de akkor már el is sírta magát.

- Hordd ezt a zubbonyod bal felső zsebében. Megvéd 
a haláltól.

Pali elérzékenyülve vette át, és lefejtette róla a papí
rost.

Egy katolikus imakönyv tűnt a szemébe, finom bőrkö
tésben, arany kereszttel a fedőlapján. Egy szentkép is ki
hullott belőle, a gyermek Jézussal. A kép alján oda volt 
nyomtatva: „Isten óvjon!”. Ez alá írta Hermina kusza be
tűkkel a nevét és a dátumot: „Siska Hermina 1914.”



Hetyky Péter arcáról lefagyott a mosoly. A két fiú most 
érezte először a háború szelét, amiből feltámadhat, és min
denkire lesújthat a halál. Most ébredtek először tudatára 
annak, hogy a háborúban meg is lehet halni, és itt lehet 
hagyni örökre az embereket, az Édesanyát és mindenkit, 
akihez valami is fűzi az embert. A szobán valami hideg 
szél csapott át, és ettől mindhárman összeborzongtak.

Füsti Pál tért először magához.
Odalépett Herminához, és anélkül, hogy egy szót is 

szólt volna, ráhajolt a lány kezére.
Hermina zokogva ölelte át, és hosszan megcsókolta 

a száját.
Hetyky Péter csendesen kilopakodott a szobából.
Azután felkapták a csomagokat, és elindultak a lép

csőház felé.- Ahol a folyosó megtörik, Füsti Pál még 
egyszer visszanézett.

Ott állt Hermina a lakás ajtajában borzas hajával, kisírt 
szemével. Kezében zsebkendőt tartott, intett Pali felé, az
után szeme elé kapva visszaszaladt a szobába.

Amikor nagy nehezen felkapaszkodtak a villamosra, 
Hetyky megszólalt:

- Szegény Hermina, nem is tudta, hogy te unitárius 
vagy. Mit csinálsz ezzel a pápista imakönyvvel?

Hordani fogom a zubbonyom bal felső zsebében úgy, 
ahogyan ő kívánta. Megérdemli, mert az egyetlen nő volt 
eddig, aki igazán szeretett.

Az állomás hatalmas üvegkupolája alatt idegesen pö
fékelt a hosszú szerelvény elé befogott mozdony. A vasú
ti kocsik előtt tolongtak a fiatalemberek. A vonat zsúfolá
sig meg volt pakolva, ember emberhátán nyüzsgött. 
Búcsúzkodtak mindenfelé. Anyák, apák, testvérek, felesé
gek, menyasszonyok borultak a bevonulok nyakába, s 
a víg nótaszó összefolyt az itt maradottak könnyével. Sok 
kislány szerelmét tépte szét a felharsanó fütty, ami éppen 
most tört elő a mozdonyból, jelezve az indulás idejét.

A hatalmas kocsisor megrándult. Sikoltás, búcsúkiál
tás, zokogás és nótaszó töltötte be az üvegkupolát, amely 
alól lassan cammogott kifelé a vonat.
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Hetyky és Füsti egy ablaknál szorongtak három másik 
bámészkodó társukkal együtt, és nézték, szívták magukba 
a kakofóniás zűrzavart. A tömeg lassan hullámzott a vo
nat után.

A sokaság sorait most egy síró kislány törte keresztül, 
aki szinte eszét vesztve kiáltozta:

- Péter! Hol vagy, Péter? Hol vagy Petikém?
Péter elsápadt, rekedten tört elő belőle a hang:
- Ilus!
De a vonat már gyorsult, Ilus mindig messzebb és 

messzebb bukdácsolt a tömegben, és csak a strucctollas 
kalapját lehetett látni, amint itt-ott előbukkan az emberek 
közül. Azután az egész tömeg egy sötét csomóvá olvadt, 
amiből csak a fehér zsebkendők lobogása jutott el az uta
sok szeméhez. Végül jött egy kanyar, ami után már csak 
a gyárépületek tűzfalai verték vissza a kerekek csatto
gását.

- Szegény Ilus! Soha nem tudott pontos lenni. Hány
szor vártam rá félórákat a Kálvária téren! Most is el
késett.

Pali vigasztalóan jegyezte meg:
- Jobb volt ez így, Péter. A búcsúzás igen hasonlít a te

metéshez. Nem kellemes aktus.
A szomszéd fülkéből felcsendült a később olyan köz

kedveltté vált katonanóta:

A gőzösnek hat kereke 
De fényes, de fényes, de fényes,
Benne ülnek a regruta 
Legények, legények, legények.
Ne sírjatok budapesti lányok, 
Visszajövünk még hozzátok.
Valaha, valaha, vagy soha.

Elől krákogott a mozdony. Néha korom csapódott be 
a nyitott ablakon, s kint a hegyek felett magasan ragyo
gott az augusztusi nap.

Rohant a vonat Kolozsvár felé.
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A kolozsvári pályaudvart zászlódíszbe öltöztették. 
Cigányzenekar játszott a nyitott peronon, és a barna képű 
hangászok teljes lelkesedéssel szólaltatták meg szárazfái
kat, valahányszor új vonat futott be az állomásra. Zeneszó, 
katonanóták töltötték be a levegőt, és a kokárdás, pántlikás 
kalapú legények vígan ugráltak le a kocsikból. Igyekeztek 
a kijárat felé, mentek a sorozóbizottság mércéje alá.

Füsti és Hetyky a ruhatárba tették csomagjaikat, és ne
kivágtak a városnak. A városháza tanácstermében folyt 
a sorozás, ahol már végeláthatatlan libasorban lépegettek 
egymás után a levetkőzött fiatalok. Csendesen topogtak 
előre, míg oda nem kerültek az első asztalhoz, ahol három 
civil férfi írta be adataikat a nyilvántartó könyvbe. Onnan 
a mércéhez kerültek, amit egy kisuvikszolt bajuszú zu- 
pásőrmester kezelt. Fejükre koppant a mércefa, az őrmes
ter berecsegte a magasságot. Alig léptek le az akasztófá
hoz hasonló mérőalkotmányról, már mustrálta őket egy 
pléhgalléros, arany cvikkeres ezredorvos. A sorozó doktor 
nem sokat teketóriázott. Megnézte az előtte állót, és ki
mondta a szentenciát:

- Tauglich!
Csak a sántákat és csonkákat hajították ki.
Hetyky Péter és Füsti Pál alkonyat felé már a kaszár

nya udvarán álldogáltak, és várták az esküt. A hatalmas 
térséget zsúfolásig megtöltötték a férfiak. Lehettek kétez
ren. Azután kiállt a tornác boltíve alá egy hadnagy, és fel
olvasta az eskü szövegét.

Fedetlen fejjel mindenki utána harsogta.
A hadnagy elbocsátotta őket azzal a meghagyással, 

hogy két nap múlva jelentkezzenek a beosztást átvenni.
Füsti Pál a legelső vonattal indult haza, hogy elbúcsúz

zon az édesanyjától és kistestvéreitől. Hetyky Péter is ne
kivágott az útnak. Megállapodtak, hogy két nap múlva, 
reggel nyolc órakor a kaszárnya kapuja előtt találkoznak.

Székelygárdonyban nagy csendesség fogadta Palit. 
A kis házak némán sorakoztak egymás mellett. Embert az 
utcán, egyáltalában nem látott. Csak Darkó Döme bakta
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tott csendesen az unitárius temp/om felé. Amint meg
pillantotta Füstit, kivette szájából az agyonrágott szopó- 
kájú pipát, és nagyot csapott Pali markába.

- Voltál-e már sorozáson, öcsém?
- Katona vagyok, esküt is tettem.
- Derék dolog. A mi falunkból mindenkit elvittek. 

Csak mi öregek maradtunk meg magunknak.
Hogy van édesanyám?

- Megvannak mindnyájan. Siess haza. Édesanyád so
kat sír miattad.

A kis házacskában édesanyja a konyhában foglalatos
kodott, amikor Pali belépett az ajtón. Kis, boldog sikoly, 
egy lábas dőlt el a tűzhelyen, s az anya és fia egymás nya
kába borultak.

- Hol vannak a gyerekek? - érdeklődött Pali.
- Kimentek játszani a patakhoz. Rögtön hívom őket. 

Hogy vagy, édes fiam?
- Katona lettem, édesanyám.
Füstiné szemét elfutotta a könny, bár közben moso

lyogni próbált.
- Ilyen jó szál fiút nem is lehet kihagyni a hadseregből.
- Holnap este vissza kell indulnom, holnapután meg

kapom a beosztásomat.
Kipirult arccal rontottak be a kicsik is. Körülölelgették 

Palit, és boldogan ropogtatták az ajándékba hozott cukrot.
Pali később átment Mózes Áron nagytiszteletű úrhoz. 

Ott ült a nagytiszteletű úr a tornácon éppen úgy, mint 
négy esztendővel ezelőtt, amikor Füsti Pál, mint hatodi
kos vitte hozzá a bizonyítványát. Ült, és mélyenlátó sze
meivel elnézett az erdélyi havasok felé.

Amikor megpillantotta Palit, felderült az arca, felállt, 
és szeretettel ölelte meg a fiatalembert.

- Isten hozott, édes fiam!
- Elköszönni jöttem, nagytiszteletű uram. Holnapután 

bevonulok.
- Ez az élet. A fiatalságnak menni kell.
Elbeszélgettek hosszasan.
Lebukott a nap a székelygárdonyi hegyek mögé. Hű
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vös szél indult el, megborzongatta a fák leveleit. Egy sze
kér zörgött el az utcán, s valahol bánatos dalt dúdolt egy 
női hang.

Füsti Pál hazafelé indult, gondolatokba rnélyedve.
Vacsora után, amikor a kicsik már lefeküdtek, hossza

san elbeszélgetett az édesanyjával. Odaadta a megtakarí
tott pénzét, és utolsó havi fizetését. Magának csak harminc 
koronát tartott meg. Amikor édesanyja szabódott, és nem 
akarta a pénzt elfogadni, Pali határozottan kijelentette:

-Tessék csak eltenni. Nekem pénzre nincsen szüksé
gem. Ruhát, ellátást ad a katonaság. Ha majd elérek valami 
csillagot és több lesz a zsoldom, akkor ismét fogok küldeni.

Hetyky Péter végigrázta magát a korzón. Kokárdáját f 
kifeszített mellel mutogatta mindenkinek, és amikor Vér- 
tessy tanár urat hozta elébe a sors, gúnyos fejbiccentéssel 
szólt oda:

- Mikor megyünk sorozásra, öregúr?
Az öreg elkékült arccal torpant meg, megvetően vé

gignézve az ifjú regrutát, elviharzott.
Péter pödört egyet a bajszán, és gúnyos jókedvvel j 

nézett a távozó után.
Később látogatást tett Bohus gyógyszerésznél, akinek 

még mindig vastag arany óralánc hencegett a hasán, és 
vizsgálta a csillagokat szakadatlanul.

- Hogy van, kedves kartársam? - kérdezte Péter.
Bohus kolléga nem lehetett valami ragyogó jókedvé

ben, mert felfortyant.
- Hallod-e, te taknyos! Kollégád neked a tehénpásztor, 

de nem én. Hol vagy még te attól, hogy diplomát szerezz? 
Azt mondd meg inkább, hogyan végezted az első évet? 
Megvannak a vizsgáid?

Péter nem jött zavarba, hanem bizalmasan piszkálgat
ni kezdte Bohus hasán az óraláncot.

- Kedves gyógyszerész úr! Ne legyen kicsinyes. Az 
első esztendőt lehallgattam, de a vizsgákat szeptemberben 
akartam letenni. Ámde közbejött a háború. Hát törődik az 
ember ilyen jelentéktelen dolgokkal? Katona vagyok, és
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nemsokára kimegyek a harctérre. On viszont, abban nem 
lesz kollégám. Tehát kvittek vagyunk. Inkább arról tájé
koztasson, hogy mit mondanak a csillagok!

- Semmi jót, öcsém, semmi jót. Nagy hercehurca lesz 
a világban.

- Ezt én csillagok nélkül is ki tudom találni. Hogy 
megy a patika?

~ A patika? Arról jobb nem beszélni. Makk egészsége
sek az emberek. Se kolera, se tífusz, se influenza. Bele 
kell pusztulni. Tönkre kell menni egyenesen. Én mondom 
neked, nem érdemes gyógyszertár tulajdonosnak lenni.

- Hm. Azt hallottam a korzón Kopcsó Lacitól, hogy 
nemrég vett gyógyszerész úr, egy házat a Szemere utcá
ban.

- Pletyka az egész! Nem mondom, a felét már kifizet
tem, de a másik részét csak ősszel tudom kiegyenlíteni. 
Rosszul megy a patika ugyanis.

Péter előcibált egy gombostűt a kabátja hajtókájából, 
és vérfagyasztó komoly arccal Bohus orra elé tartotta.

- Látja ezt a gombostűt?
- Persze hogy látom, nem vagyok vak.
-- Ezt a tűt állandóan magamnál hordom, mert elhatá

roztam, hogy a legelső tulajt, aki nem fog siránkozni, 
rászúrom, és skatulyába teszem.

Nagyot kacagva kifordult az ajtón.
Az ajtócsukódás pillanatában hallotta, hogy Bohus 

utánaüvölt:
- Pimasz!
Ment haza a szüleihez.
Édesanyja sírdogálva csomagolta a fehérneműjét. Sült 

hús szaga terjengett a lakásban, elvegyülve a friss süte
mény illatával. Hetyky uram is izgatottan topogott, s fel- 
indultságát mi sem mutatta jobban, mint az, hogy Jóska 
inasnak minden ok nélkül két pofont sikerített az ábrá- 
zatjára.

Péter mosolygós arccal, lelkesen toppant be a szobába. 
Megcsókolta szüleit, azután cigarettára gyújtva, harsogó 
nevetések mellett mesélte el, miként bosszantotta meg
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Vértes'syt és Bohust. Mikor látta, hogy szülei el vannak 
szontyolodva, elrikkantotta magát.

- Soh'se tessenek búsulni! Hol van az megírva, hogy 
éppen belém trafáljon egy golyóbis? Leszünk ott elegen, 
választék akad bőven. És különben is, édesapám szavajá- 
rása, hogy „csalánba nem üt a mennykő”.

Másnap egy özvegy édesanya és két szülő mély bánat
tal a szívében búcsúzott a gyermekétől.

Darkó Döme türelmetlenül pattogtatott az ostorával, 
de özvegy Füstiné csak nem tudott elszakadni a fiától. Vé- 
gülis Úgy oldotta Döme a kérdést, hogy télkiáltott:

- Te húgám! Valami odaégett a konyhában.
Ez hatott.
Füstiné még egy búcsúcsókot nyomott a fia arcára, az

tán futni kezdett a konyha felé.
Útközben sírva kiáltott vissza:
- írjál, édes fiam! Minél előbb! Óvjon meg az Isten!
A két mokány lovacska megint felkapaszkodott

a hegyoldalon, éppen úgy, mint négy évvel ezelőtt. Akkor 
is visszanézett a hegy tetejéről, most is.

Beitta a kis bogárhátú házak képét, leikébe véste, és 
egy sóhajtás szakadt ki belőle.

Füsti Pál másodszor is elindult.
A kolozsvári laktanyában megtörtént az eligazítás.
Füsti Pált Sant-Pöltenbe osztották a császárvadá

szokhoz, Hetyky Pétert Wienemeustadtba, a tüzérekhez. 
Megírták a blankettákat, lepecsételték, s útnak indították 
a transzportot.

Budapesten fél óráig állt a vonat, és indult tovább Bécs 
felé.

A császárváros nyüzsgött a sok katonától. Füsti és 
Hetyky bámészkodva ődöngtek a Ringen, majd beültek 
a Rathauskellerbe búcsúzkodni.

A habzó sör mellett nagyokat hallgattak, és közben 
szeretettel néztek egymásra.

-El kell válnunk bratyesz, egye a fene! Ez az egész 
háborúban a legkellemetlenebb - morfondírozott Péter.
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Osszeakadunk még mi, azt hiszem - dörmögött
Pali.

Este 10 órakor Péter kikísérte Palit az állomásra. Meg
ölelték, megcsókolták egymást. Eddigi életüknek utolsó 
kapcsolatai szakadtak meg ezzel az öleléssel.

Szétfoszlottak a diákévek, semmivé váltak az albérle
ti szoba meghitt órái, s a két katona elindult bizonytalan 
sorsa elé.

Mire lehullt az első hó, Füsti Pál menetszázada élén 
menetelt Sant-Pölten vasútállomása felé. Teljes címe 
„Paul Füsti einjährig freiwilliger Kadettaspirant” volt, s 
mint ilyen, a század első sorában, három kadét társával, 
kivont karddal vágta a lépést. Elől haladt lóháton a had
nagy, aki előtt viszont a katonabanda ropogós indulókat 
játszva vezette a menetet.

A hadbaindulókon vadonatúj felszerelés feszült. Sárgál
lottak a szíjak, nyikorogtak a bakancsok, repedésig volt 
tömve a hátizsák. Az ásók oda-oda csapódtak a bajonett 
fémtokjához, s a tekercses lábszárvédő forsriftosan kanyar
góit a vádlikon felfelé. A parolikra csukaszürke borítókendő 
simult, nehogy a rangjelzést az ellenség észrevehesse.

Szólt a rezesbanda, és amikor abbahagyta, belevágott 
a század egy katonanótába. Jobbára erdélyi gyerekek vol
tak együtt, magyarul énekeltek.

Az útvonalon sorfalat állott a lakosság. A nők virágot 
hajigáltak, csokrot nyújtottak át a hadnagynak, s min
denütt felhangzott a biztató „Hoch! Hoch!” kiáltás.

Az orosz frontra indultak.

Háromszor tavaszodon ki azóta, hogy Füsti Pál ka
détőrmester először szagolta meg a puskaport. Három ka
rácsonyt töltött lövészárokban, s a háromesztendős szaka
datlan csatázás komoly férfivá érlelte. Arcán, a szája 
körül két mély barázdát húzott a szenvedés, barna szeme 
még komolyabb nézésűvé lett. Mellén három kitüntetés 
szalagját hordozta, a kisezüstöt és a két signum laudist, 
a kardokkal. Beszéde kemény, pattogó lett. Izmos alakján
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feszült a zubbony, s ha most végigment volna a Dunakor- 
zón, nyakig vörösödtek volna utána az asszonyok. Soron 
kívül léptették elő hadnaggyá.

Az elmúlt három esztendő alatt csak egyszer volt oda
haza szabadságon. Mint zászlós ért a falujába. Férfiak 
alig lézengtek már odahaza. Mind többet és többet vittek 
a sorozóbizottság elé, mert kellett az ember, fogyott a ka
tona.

Kolozsváron bement az egyik ismerős gyógyszertárba, 
és elbeszélgetett a tulajdonossal. Kérdezősködött az erdé
lyi patikusok sorsáról, a fiatalok életéről. Akkor tudta meg, 
hogy Hetyky Péter orosz fogságba esett. Túri Misi, mint 
okleveles gyógyszerész, a kolozsvári katonakórházban tel
jesít szolgálatot, zászlósi rangban. Három hónappal ezelőtt 
esküdött örök hűséget Berczel Katinkának.

Füsti Pál elsápadt.
Szórakozottan vett búcsút a gyógyszerésztől, és neki

indult a városnak. Valami sajgott belül, a szíve környékén, 
de azért kibírhatatlan bánatot egyáltalában nem érzett. In
kább olyan lelkiállapotban volt, mint amikor elveszítet
tünk egy nagyon kedves tárgyat, vagy szertefoszlik egy 
megszokott, számtalanszor átélt ábránd, ami már valóság
gal az énünkhöz tartozott.

Letelt a szabadsága, visszament a frontra.
És most már harmadik esztendeje dagasztja a sarat, te

meti az embereit, és küldi haza a pénzt. A háború nem 
akar véget érni.

Bent ültek a fedezék tiszti tanyájában. Nyolc kilomé
terre tőlük húzódott meg Zborovv, ez a ronda sárfészek, s 
velük szemben másfél kilométernyire ásta be magát az 
orosz.

Oroszország az utolsó erőfeszítésit dobta be a küzde
lembe. Kerenszky volt már uralmon, s ez a véres kezű 
hadvezér jól tudta, hogy sok idő már nincsen hátra a tel
jes összeomlásig. Megpróbálta a lehetetlent, és megindí
totta az utolsó offenzívát.

A központi hatalmak sem nagyon bírták mára győztes 
hadjáratot. Az emberanyag pusztult, a fiatalság színe-java
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hullott, s a csatatereken 18 éves gyerekek és 50 éves apák 
feküdtek egymás mellett a sáros, agyagos lövészárkok
ban. Közeledett nálunk is a vég.

Füsti századában gyerekkatonák váltakoztak öreg fér
fiakkal. Nemrég kapott utánpótlást, s amint végignézte 
a bevonulókat, elfacsarodott a szive. Frissen érettségizett 
kadét érkezett be hozzá, aki még nem töltötte be a 19. 
évét. Rózsás arcú, mosolygós képű gyerek volt Egressy 
Béla hadapród őrmester, és olyan feszesen tudott jelent
kezni, hogy élvezet volt nézni.

- Voltál már tűzvonalban? - kérdezte Füsti.
- Alázatosan jelentem, még soha - jelentette a gyerek.
- Akkor mellettem maradsz egyelőre, összekötőnek.
Egressy mellett ott állottak a többiek. Pelyhes állúak,

és hajlott derekú, öreg férfiak vegyesen. Füsti szétosztot
ta őket a harcedzettek közé, de előbb kioktatta a legfon- 
tosabbakra. Azután maga mellé szólítva a kadétot, bevo
nultak a tiszti fedezékbe.

A tiszti fedezék két ember széles, másfél méter hosszú 
lyuk volt. Három földbe vájt lépcső vezetett le az ajtajá
hoz. Bent a Iálat nyírfavesszőkkel fonták körül, és néhány 
roskatag gerenda támasztotta meg, hogy össze ne dűljön. 
Nyirkos, penészes szag csapta meg a belépő orrát, és a sű
rű félhomályban csak a zseblámpa tudott némi világossá
got deríteni.

- Pakold le a holmidat testvér addig, míg a tanyád 
elkészül.

- Igenis, hadnagy úr!
Lemálháztak.

Most gyere, körülnézünk a században.
Elindultak a cikk-cakkban kiépített lövészárokban.
Fent az égen tüzelt a nap. A galíciai síkságon mély 

csend és nyugalom terült el, s a háborút csak az időnként 
messziről zümmögő ágyúszó mutatta.

Csatáztak valahol nagyon messze.
A drótakadályokon túl enyhe domb húzódott, amögött 

lapultak az oroszok. Előretolt figyelőjük a domb tetején 
ásta be magát, és onnan távcsövezte a terepet.
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A front ezen a szakaszon megmerevedett már hóna
pok óta.

Füsti hadnagy Egressyvel bejárta a hozzájuk tartozó 
frontszakaszt. Elmentek az előretolt őrsökig, akik csendes 
pipaszó mellett lestek ki a lőrésen. A túloldalon nem moz
dult semmi.

Fejük felett egy biplán húzott el igen magasan.
- Csend van itt öcsém, már régóta. Megeszi az embe

reinket az unalom - jegyezte meg Pali.
A kadét szótlanul bólintott.
Egy tisztiszolga jelentkezett előttük.
- Hadnagy úrnak alázatosan jelentem, Urbányi főhad

nagy úr üzeni, tessen hozzá átmenni, kezdődik a ramsli.
- Jó, majd később átmegyünk.
Füsti Egressyhez fordult.
- Te is átjössz velem, legalább megismerkedsz a bal- 

szárnnyal. A jobb szárnyon csehek vannak, azokkal nem 
állunk szóba.

- Igenis, kérlek.
Urbányi főhadnagy fedezékében már együtt voltak. 

A főhadnagy úr egy fatönkön üldögélt, ruháját sátorlap 
borította. Ez volt a kedvenc köpenye. Mellett kuporgott 
lócaszerü alkotmányon Tövis Károly zászlós, és Krup- 
csák Laci önkéntes szakaszvezető. Középen egy gyalulat- 
lan láda volt lefelé fordítva, amelyen egy pakli ragadós 
kártya feküdt.

Amikor Füsti és Egressy beléptek, a komák éppen 
a rumos kulacsot járatták körbe. Mindenki húzott belőle, 
majd cigarettát kezdtek sodorni.

Az ismerkedés után Krupcsák adta először a bankot, 
négy koronás muszkasszával. Rövidesen belemelegedtek, 
és három forduló után már harminckét korona volt a láda 
közepén.

Füsti Pál jó lapot kapott, piros ászt a vélével. Bement. 
A többiek kórusban üvöltötték:

- Segítek!
És ekkor...
Minden átmenet nélkül, valami borzalmas süvítés csa
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pott ál a levegőn, majd egy tompa robbanás, ami után 
megremegett a föld.

Az elsőt követte a második, a harmadik, a tizedik.
Megindult a föld, bőgött az ég, kesernyés puskapor

szag vágott be az árokba. Valahol eszeveszetten keIepelt 
egy gépfegyver, aztán hirtelen elhallgatott.

Egressy kadét már a harmadik lecsapódásnál elsápadt, 
hasához kapott, és öklendezni kezdett. A parti abbamaradt.

Pergőtűzbetegség - jegyezte meg flegmával Ur- 
bányi.

- Fenét! Tűzkeresztség! Ilyen taknyost nem szabadna 
még harctérre engedni - szólt mogorván a zászlós, aki 
maga sem érte még el a 26. esztendőt.

Füsti rumot itatott a szerencsétlennel. Ez egy kicsit se
gített rajta. Halálsápadt arcára visszatért az élet, most már 
csak szája széle remegett, amikor kinyögte:

Meg fogunk halni hadnagy úr, kérlek alássan...
- Marha! - válaszolt rá velősen Füsti. - Azt hiszed, 

hogy csak olyan gyorsan lehet az ilyesmit elintézni? 
Szedd össze magad, vissza kell jussunk az embereinkhez.

Válluk közé húzott fejjel bújtak ki a fedezékből.
Mintha elszabadult volna a világ minden hiénája, úgy 

bőgtek, üvöltöttek a lövedékek. Gránát, srapnel válta
kozva robbant. Egyik a levegőt tépte, másik a földet 
marcangolta. Hatalmas földcsomók repültek szét. A be
csapódott gránátok feltépték a fedezékek tetejét, szét
szabdalták a drótsövényeket, tölcséreket vágtak a fekete 
földben mindenfelé.

Az emberek behúzódtak a jó mélyre ásott lyukakba, s 
bent várták a pergőtűz végét. Csak egy-egy figyelő lapult 
az árkok elején, hatalmasakat káromkodva.

Az összekötő ároknál Egressy ismét a hasához kapott, 
és hideg verejték gyöngyözött a homlokán. Elvágódott 
mint egy zsák. Csak lábának rángatózása mutatta, hogy 
van élet benne.

Füsti sajnálkozva nézte a gyereket, és szidta magában 
a Hinterlandot, amiért ilyen tejfelesszájúakat zavarnak 
a frontra.
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Felrángatta a földről, és szinte vonszolta maga után.
Szerencsésen elérték a szárnyukat.
Éppen be akartak fordulni abba a futóárokba, mely 

Füsti fedezékéhez vezetett, amikor egy rettenetes csatta- 
nást hallottak a fejük felett. A csattanás pillanatában Füs
ti Pál ütést érzett a mellén, és valami égető érzést a hátán. 
Fejére nyomás nehezedett, sebesen perdülő karikák ro
hantak el a szeme előtt, és lábai hirtelen elnehezedtek.

Háta mögött artikulátlan kiáltást hallott, de visszafor
dulni már nem volt ereje. Nekidűlt a futóárok oldalának, 
és szép lassan lecsúszva rajta, elterült a földön.

A csattanásokat, a dübörgést, a gránátok becsapódását 
már csak távolról hallotta. Csendes zsibbadás járt át a tes
tén, s közben valami könnyű örömteljes érzés járta át 
a szívét.

- Nem is olyan rossz meghalni - mormogta magában, 
de közben fantáziája mérföldjáró csizmával vitte előre 
a gondolatok országútján. Odahazajárt a székely havasok 
tövében, édesanyjával kergetőzött a kertben, és nagyokat 
nevettek közben. Azután Katinkával sétálgatott Kolozsvá
ron. Fogták egymás kezét, boldogan mosolyogtak, nevet
tek, igen örültek az érettségi bizonyítványnak. Látta Túri 
Misit, amint viszi a karján Katinkát esküvőre. A fehér fá
tyol angyalian széppé tette a kislányt, mintha nem is erre 
a földre való lett volna. Pali odaugrott a fiatal párhoz. 
Előrántotta revolverét, és egyetlen lövéssel leterítette 
Túrit. A gyilkosság különös mámoros érzést keltett fel 
benne. Karon fogta Katinkát, és ő állt a pap elé. Az orgo
na zúgott, Mózes Áron nagytiszteletű úr pedig ott állt az 
úrasztala előtt, mélységes szeretettel nézte őket. Egyszer
re egy fekete függöny hullott közéjük. Nem látta sem Ka
tinkát, se Mózes Áront. Vaksötétben kezdett hadonászni, 
de ereje elfogyott, karja erőtlenül hanyatlott le, és mély 
zsibbadás haladt felfelé az agyához. Érezte, hogy már 
csak félujjnyi hiányzik ahhoz, hogy ez a sötét hullám elér
je az agyvelejét. Azután nem tudott magáról semmit.

Arra tért magához, hogy rettenetesen fázik. Felette 
még mindig jajgatva, harsogva húztak el a gránátok, de
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a nap már alkonyaiba hajlott. Igen gyengének érezte ma
gát. Nagy nehezen felkönyökölt és körülnézett. Kissé hát
rább feküdt mögötte a fiatal Egressy kadét. Karját, lábát 
szétcsapva hevert a földön, és fél szemével merőn nézte 
a srapnelek felhőgombócait. Másik szeme helyén alvadt 
vércsomó volt, és tátott szájából sötét csík húzódott 
a nyaka felé.

Füstinek kábult agyában a kadét utolsó szavai dobol
tak:

- Meg fogunk halni hadnagy úr, kérlek alássan...
Bicsakló, rogyadozó térdekkel, kezével a futóárok ol

dalába kapaszkodva próbált feltápászkodni. Nagy nehe
zen sikerült.

Nekidűlt az árok falának, és szédülő fejjel tántorogva 
tett néhány lépést. Ismét elvágódott.

Újrakezdte, ismét haladt egy keveset előre, de megint 
csak végigzuhant a földön. Egy ilyen tápászkodás közben 
vette először észre, hogy zubbonya elől csupa vér, és bal 
felső zsebén ujjnyi szakadás tátong. Hátán is érzett vala
mi hasító fájást. Tudta azonban, hogy le kell jutnia az első 
fedezékbe, különben menthetetlenül elpusztul ebben 
a földi pokolban. Tudta azt is, hogy alig 10 méterre kell 
lenni az első legénységi szállásnak, amelyik már bizton
ságot tudna nyújtani. De azt a tíz métert sehogyan sem 
bírta leküzdeni. Már hason csúszva vonszolta magát, de 
még így is minden mozdulat végtelen nagy erőkifejtést 
követelt. Érezte, hogy ereje mindig jobban gyengül. Pe
dig már látta a legénységi bejárót is. Utolsó erejével na
gyot kiáltott, majd elveszítette eszméletét.

Arra tért magához, hogy fülledt, sűrű, meleg levegő 
veszi körül, és Sonkoly tizedes rettenetesen káromkodik.

-Az istenit ezeknek a disznóknak! Ugyan helyben
hagyták a hadnagy urat.

Füsti kissé felemelte a fejét.
- Adjatok egy cigarettát.
Hárman is ugrottak hozzá, bedugták szájába a bakák 

által „koporsószegnek” becézett „Magyart”, és tüzet ad
tak.
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Sonkoly tizedes tisztességtudóan jelentette:
- Hadnagy úr, alázatosan jelentem, meg tetszett sebe

sülni. Mellen kapta egy srapnel, de szerencsére az ima
könyv lefogta a szilánkot valamennyire. Amúgy azt hi
szem átszaladt volna a hadnagy úron. Hátul, a bal 
lapockán is kapni tetszett egy szilánkot. Nem tudtam ki
piszkálni egyiket sem, mert úgy látom csontba akadt. 
Hogy az a magasságos...

Füsti Pál leintette.
- Adjátok ide az imakönyvet.
Nézegette Hermina ajándékát. A kis imakönyv bizony 

csúnyán nézett ki. Szétvágta a repesz középen úgy, mint 
amikor egy pakli kártyát disznóölő késsel szegeznek az 
asztalhoz. A lapjait átitatta a vér, de a szentkép alsó része 
sértetlen maradt ott, ahol gyermekes betűkkel Siska Her
mina írta alá a nevét.

1917. július hó 2-án indult meg a pergőtűz, és tartott 
kisebb megszakításokkal három napon keresztül.

Füsti Pált emberei még akkor éjjel levitték a rókalyuk
ba. A rókalyuk egy hat méter mélységben leásott, és a se
besültek számára megépített elsősegélyhely volt, amely 
mélysége miatt teljes biztonságot nyújtott. Ezen a rettene
tesen bűzös vakondok tanyán húszán szorongtak, könnyű 
és nehéz sebesültek vegyesen. A pergőtűz harmadik nap
ján már a lejáró lépcsőin is hevertek a sérültek embertelen 
kínok között.

Felül döngött a föld a lecsapódó lövegektől. Lent 
hörögtek, jajgattak, szitkozódtak az emberek. A most 
kiérkezett gyerekkatonák közül is ott feküdt kettő. Az 
egyik kar-, a másik haslövést kapott. Krétafehér arccal 
néztek bele a sűrű levegőbe, azután az egyik felsikoltott 
keservesen:

- Édesanyám!
Az öreg harctéri róka félhangosan dörmögte:
- Hát, otthon mindenesetre jobb lenne...
Füsti Pál a körülményekhez képest jól érezte magát. 

Kicsit gyenge volt ugyan, de különösebb fájdalmai nem
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voltak. Ellenben unatkozott halálosan. Olvasni a nyomo
rúságosán pislákoló istállólámpás fénye mellett nem 
tudott, beszélgetni sem igen volt kivel, így csak nézte 
a lámpafényt, a körülötte heverő alakokat, és hallgatta 
a dübörgést.

Július ötödikén délután egyszerre csend lett odafent. 
Olyan csend, amiről minden tapasztalt frontkatona tudta, 
most csak szuronyroham következik.

Fent, ebben a süket csöndben lábdobogások zaja hal
latszott hirtelen. Azután kelepelni kezdett a gépfegyver, 
és rendszertelenül dörrentek a karabélyok.

A zaj félórán keresztül tartott.
Utána megint csend lett.
Egy dögész cipelt le súlyos sebesültet. Lefektette 

a lépcsőre, megállt egy pillanatra, megtörölte homlokát, 
és nagyot szusszantva felkiáltott:

- Az első rohamot visszanyomtuk. De azok a gazem
ber cselákok a jobbszárnyon, átszaladtak az oroszokhoz.

Füsti Pál megrettent.
Mi lesz itt?
Odaszólt rekedten a szanitécnek:
- Vigyél fel.

Nem lehet azt, hadnagy úr.
- Azt mondom, hogy vigyél fel azonnal, különben 

keresztüllőlek.
- Hát, ha mindenáron akarja a hadnagy úr, lelke rajta

- válaszolt zsörtölődve a szanitéc -, támaszkodjon rám!
Átölelte Füstit óvatosan, feltámogatta a lépcsőn.
A világosság első pillanatban elvakitotta a szemét. 

Csak hunyorgott egy darabig, de ugyanakkor érezte, hogy 
a szabad levegő jót tesz neki. Gyorsabban keringett a vé
re, és tüdeje is mélyebbre szivta magába a sokat nélkülö
zött oxigént.

Amikor a szeme hozzászokott a napfényhez, körülné
zett.

A háromnapos pergőtűz alaposan meglátszott az állá
sokon. Romokban hevertek a lőrések, beomlottak a futó
árkok, s köröskörül mindenütt halottak hevertek. A le
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vegőben az a borzalmas édeskés szag terjengett, amit az 
oszlásnak indult tetemek párologtatnak ki magukból.

- Hol a század? - kérdezte Füsti.
- Hogy hol? A legjavát itt tetszik látni szanaszét. Az 

a kevés, aki még életben van, elől ásta be magát, vagy 
a még használható dekkungban várja a második rajesurt.

- Jól nézünk ki.
-Megette a fene az egészet. A csehek miatt még 

összeköttetésünk sincsen.
- Hátba kapnak, mert a cseh részen csak át kell nekik 

sétálni. Szaladj ki a vonalba, és mondd meg, hogy min
den második ember húzódjon hátra. A hátunkat is védeni 
kell.

A szanitéc elrohant.
Kétszer próbálkozott még az orosz, de mindannyiszor 

összeomlott a támadás.
Lefelé bukott a nap, amikor az egyik embere jelentet

te Füstinek, hogy a balszárnnyal sincs már összeköttetés. 
Egyedül maradtak.

A dombon a tányérsapkások ismét mozogni kezdtek 
előre. Ugyanakkor jobbról is, balról is, sőt hátulról is 
fehér füstrakéták röppentek fel.

A század maradékát teljesen körülfogták.
Füsti már csak ülni tudott. Hátát nekitámasztotta egy 

földhányásnak, s úgy adta ki az utolsó parancsot.
- Tüzet szüntess! Sebesülteket felhordani a rókalyuk

ból!
Az oroszok óvatosan közeledtek. Cseltől féltek. Ami

kor azonban látták, hogy néhány elcsigázott ember kupo
rog csak a sebesültek körül, hirtelen körülfogták őket, és 
lövésre kész fegyverekkel átkutatták a fedezékeket.

Egy fiatal orosz tiszt kiadta a parancsot.
- A kavemákba egy-egy kézigránátot!
Bevált háborús módszer volt ez. Védekezés a megle

petés ellen. Sokszor megtörtént, hogy egy frontszakasz 
cselszerűen megadta magát, s amikor az oroszok körül
vették őket, a lyukakba megbújt fegyveresek meglepe
tésszerűen kiugráltak, és elfogták őket.
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Tudta ezt az orosz tiszt, de tudta Füsti Pál is, és ezért 
idejében kiszállította a sebesülteket.

A kézigránátok tompán pufogtak odalent.
Miután a tisztogatási műveletet ilyen módon elvégez

ték. összeterelték az embereket, és elindították erős fede
zet mellett visszafelé.

A sebesültek mellett négy orosz maradt.
Félóra múlva, amikor már erősen szürkült, megérkez

tek az orosz betegszállítók. A nehéz sebesülteket hord
ágyra tették, a könnyebbeket gyalog indították útnak.

Füsti Pálnak nem volt jártányi ereje sem.
Két-két orosz katona vitte felváltva kéz között.
A szántóföldeken kiértek az országútra. Leültek az 

árok szélére, és vártak.
Sötét este lett közben.
A láthatár szélén fények villantak fel, amit mély mo

rajlás kísért. Agyúztak arrafelé.
Kilenc óra körül megérkeztek a parasztszekerek. Jám

bor falusiak hajtottak apró csenevész lovacskákat.
Felrakták rá a sebesülteket, és elindultak.
Ejfél lehetett, mire bekocogtak egy nyomorúságos fa

luba. Alig néhány házból állott, de pillanatnyilag jelentős 
szerepet játszott. Itt volt az első tábori kórház, orvosi 
segédlettel, kocsmaasztalból előléptetett műtőasztallal 
együtt.

A sebesülteket egyenként behordozták.
A petróleumlámpás fénye mellett két szakállas, fehér 

köpenyes orosz orvos működött. Gyorsan dolgoztak. 
A golyót csipesszel horgászták ki a sebből, csak úgy, 
kapásból. Ha nem sikerült első gr ifire eltalálni, nem jöt
tek zavarba. Addig kotortak utána, míg csak el nem kap
ták valahol. Közben a sebesült üvöltött kínjában, és csur
góit a vér bőséggel, de az ilyen csekélységgel igazán 
nem volt idő törődni. A két doktor dolgozott hang nélkül, 
szélsebesen.

Füsti Pál a vége felé került sorra.
Lebontották róla a kötést elől is és a lapockán is. Hüm- 

mögött a két szakállas valamit egymás között oroszul,
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csóválták a fejüket, azután tört németséggel megkérdez
ték Füstit, hogy érzi magát. A beszélgetés nem folyt le va
lami egyszerűen, mert Füsti is olyan székely zamattal tör
te a K. u. K. regiment szolgálati nyelvét, hogy embernek 
kellett lenni a talpán annak, aki megértette.

- Hogy érzed magad?
- Jól.
A két orvos ismét összenézett, azután a hosszabb sza- 

kállú Füsti vállára tette a kezét, és jóindulattal jelentette 
ki:

- Kamerád, meg fogsz halni.
- No-no - hitetlenkedett Füsti.
- Nincsen papra szükséged?
- Nincs.
A két orvos ismét beszélgetni kezdett egymással oro

szul, és szapora fejcsóválások között új kötést adtak a se
bekre. A munka után kimondották a szentenciát.

- Tamopolba mész kamerád, ha kibírod addig.
- Jó - hagyta helyben Pali.
Másnap reggel kocsira pakolták, és elindították a va

sútállomásra.
Tamopol előtt az egyik vasútállomáson hosszabb ide

ig vesztegelt a vonat. A kocsikba lengyel katonák ugráltak 
fel, és végigmotozták a sebesülteket. Elraboltak minden 
elvihetőt. Füsti Pál karjáról lecsatolták a karóráját, elszed- 
ték a pénzét, sőt még a köpenyét is leakasztották. Amikor 
eltávoztak, a sebesültek teljesen kifosztva, fogcsikorgatva 
néztek utánuk. Szólni senki sem mert, mert a szomszéd 
kocsiból egy puskalövés már hírül hozta, hogy a „lengyel 
testvér” nem sokat kukoricázik, ha valaki ellenkezni pró
bál.

A vonat később megrándult, és kocogni kezdett 
tovább.

Tamopolban a hadifogoly barakk kórházba szállították 
a sebesülteket. Itt egy orosz orvos vezetése mellett túl
nyomórészt osztrák és magyar doktorok kezelték a fog
lyokat, s az ápolás sokkal gondosabban történt.

Füsti is magyar orvos kezébe került.
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Igen nagy szüksége volt már komoly segítségre. 
A hosszú utazás alatt a kötést nem cserélték, s az el
gennyedt seb penetráns bűzt terjesztett. A fájdalmakat 
könnyebben el tudta még viselni, de amikor orrába csa
pott a rothadó genny förtelmes szaga, mindig felkevere
dett a gyomra.

- No komám, te egy isteni csoda vagy. Keresztül vagy 
lőve, és vígan döcögsz a vonaton már napok óta? Nem ér
tem a dolgot.

-- Dehogy vagyok én keresztüllőve. Elől is, hátul is 
szilánkot kaptam, de mindkettő bent maradt a csontnál.

Majd megnézzük. De bizony Isten úgy néz ki, mint
ha egy szabályos átlyukasztás lenne.

Most derengett Füsti agyában némi világosság, hogy 
miért is akartak a muszka orvosok neki papot ajánlani. Ok 
is elnézték a sebesülését. Nem tudott azonban sokáig 
tűnődni, mert a magyar bajtárs műtéthez készülődött.

A műtét feltétlenül újszerű volt a maga nemében.
Leültették egy támla nélküli székre. Két ápoló mellé 

állt, egyik a nyakát fogta, másik a két kezét. Az orvos 
a lába közé állt, és megkezdte a szilánk eltávolítását.

Füsti Pál üvöltött a kíntól.
Minden oka megvolt erre, mert ha valakinek érzéste

lenítés nélkül feszegetik elgennyedt sebét, és belévájkál- 
nak csontig, azt aligha bírja ki zokszó nélkül.

Harmincöt percig dolgozott rajta a doktor, míg végre 
kimondhatta a szentenciát.

- Kint van mind a kettő, törje ki a nyavalya. Beleiz
zadtam.

Füsti csak suttogni tudott már, teljesen berekedt az or- 
dítozástól.

Ronda dolog volt, doktor! - suttogta hideg verejté- 
kes homlokkal.

- Te beszélsz? Mit szóljak én, aki csinálta? Már a dere
kamat sem érzem. De most mars lefeküdni, mert lázad lesz.

Osz elejére kelt fel Füsti Pál a betegágyból.
Két hónapig viaskodott a halállal, s amikor hosszú idő
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után először tudott világosabban gondolkozni, már hideg 
szél fütyült be a barakk kórház résein, s a betegek dide
regtek a takaró alatt.

Nemsokára a többekkel együtt Kijevbe, majd néhány 
hónap múlva Voronyezsbe vitték.

Itt köszöntött rá az 1918. esztendő.
írta közben a lapokat, leveleket haza, az édesanyjához. 

Nem jött rá válasz. Hírt sem tudott róluk hallani, mert ab
ban a fogolytáborban, ahol ő is tengette napjait, csupa al
földi és felvidéki magyar fiú sínylődött, osztrákokkal ke
verve. Székelyföldi nem volt közöttük egy sem.

Füsti Pálra akkor már a saját édesanyja sem tudott vol
na ráismerni. Hosszú szakálla egybefolyt a bajuszával, s 
ebbe a szőrtömegbe belekapaszkodott a haja is. Egy pok
rócból sikerített köpenyfélébe burkolódzott, mert a blúza 
régen rongyokban lógott róla. A koszt véghetetlenül si
lány volt. Köleskása, fekete kenyér, néha maréknyi, víz
ben főtt rizs. Mócsingos húst talán havonként egyszer, ha 
láttak. Az orosz államot belső láz pusztította, és kisebb 
gondja is nagyobb volt annál, semmint a hadifoglyok sor
sát istápolni.

Füsti nem bírta tovább a szenvedést. Olyan idegál
lapotba került, hogy a legkisebb zokszóért ölni tudott 
volna.

Szökni próbált, minden komoly előkészület nélkül.
Elfogták.
Voronyezsben a fogolytábor parancsnoka egy kozák 

őrmester volt. A forradalom helyezte erre a polcra, mint 
érdemekben dús kommunistát. Vad, kegyetlen ember volt, j 
aki csak egy jó tulajdonsággal rendelkezett: szerette j 
a vodkát, s amikor holtrészegre itta magát, utána 24 órát j 
egyfolytában aludt.

Ezek voltak azok a napok, amikor a foglyok szabadab
ban lélegzettek, s nem kellett félniök válogatott durvasá
gaitól.

Ha valakit szökésen értek, azt agyonlőtték, vagy Szibé
riába szállították. Ez utóbbi még rosszabb volt az elsőnél.

Füstit elfögatása után több társával együtt a kozák elé
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vitték. Végignézte őket, kiköpött előttük, és csak annyit 
mondott:

Dögöljetek meg, disznók!
Füsti közbeszólt:

Igazad van! Inkább megdögölni, semmint ebben 
a piszokban sínylődni.

A kozákot elöntötte a düh.
Kutya! Meg akarsz dögölni? Ezt a szívességet nem 

fogom neked megtenni. Vigyétek az egész csürhét 
a tomszki büntetőtáborba! Vasat rájuk!

Az 1918. év elején nyolc megláncolt hadifoglyot terel
tek be egy marhakocsiba a voronyezsi állomáson. Az 
egyiken pokrócból formált köpenyféle lógott, arcát sűrű 
szakáll borította.

Amikor fellökdösték őket a kocsiba, már vagy har
minc ember szorongott bent egymás hegyén-hátán. Azo
kat is Tomszkba vitték.

Penészes kenyereket hajigáltak be nekik, azután rájuk 
csikorgott a tolóajtó, amit kívülről belakatoltak: Egy-két 
káromkodás hangfoszlánya szűrődött be még hozzájuk, 
aztán csend ölelte körül az összezsúfolt embereket.

Valaki hangosan szitkozódni kezdett a sötétben. A fo
goly igen el lehetett keseredve, mert magyarul cifrázta 
a véleményét.

A pokrócba burkolt szakállas fogoly felkapta a fejét. Ez 
a hang, ez a kifejezés igen ismerős volt neki. Odakiáltott: 

Hogy hívnak?
- Hetyky Péter vagyok, bratyesz.

Péter! Petikéin! - ordított fel Pali - Én vagyok, 
Füsti Pál.

A két ember sírva, értelmetlen szavakat kiáltozva 
tapogatózott egymás felé. Bajtársaikon bukdácsoltak ke
resztül, míg végre nagy nehezen átölelhették egymást.

A két harcteret járt barát, akik szemrebbenés nélkül 
nézték a halottak százait, akik pergőtűzben, szuronyro
hamban kérgesítették meg szívüket, most egyszerre 
gyermekké váltak. Ölelték, csókolták egymást, és köz
ben patakzott szemükből a könny.
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A vonat rántott egyet, s ők végigvágódtak a körülöttük 
szorongó embereken.

Néhányan káromkodtak, mások nevetve tolták le ma
gukról a rájuk zuhanó két barátot.

Füsti Pált és Hetyky Pétert 1918. év elején elnyelte 
Szibéria.
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XIII. FEJEZET,
melyben a magyarországi csatornaforradalom 

szépségeiben ,, gyönyörködhetünk ”.

Csúnya, őszi eső szitált Budapesten. Hullott apró 
szemcsékben, kitartóan. A nedvesség átjárta a járókelők 
ruháit, s akin nem volt felöltő vagy köpeny, annak ruhája, 
rövid idő alatt ronggyá gyürődött. Csalánból és papírból 
készítették már a ruhákat régen. Azok, akik idehaza ma
radtak, lyukas cipőben, vagy iromba bakancsban csattog
tak végig a járdán, és félnapokat álltak sorban egy kevés 
lisztért, zsírért vagy kenyérért.

A Körúton vedlett ruhájú katonák ődöngtek. Szabad- 
ságosok, akiknek gőzkazánokban főzték ki ruhájukból 
a front szennyét, piszkát és élősdijeit. Sovány arcukkal, 
vedlett ruhájukkal úgy néztek ki, mint az agyondolgozta
tott mosónők.

Magyarország végét járta a világháborúnak.
A frontról riasztó jelentések érkeztek. A csehek mind 

nagyobb tömegekben szöknek át az oroszokhoz, fegyel
met nem ismernek, parancsot megtagadnak. Az oroszor
szági vörös forradalom tárt karokkal fogadja őket, és 
megalakítja a cseh brigádot. A kisebbségek - horvátok, 
szerbek, románok - mozgolódnak, jogokat követelnek. 
A katonák csoportosan szökdösnek haza, mert a hinter- 
landi propaganda uszít a háború ellen, és békét követel. 
Az ellátás a csapattesteknél egyszerűen pocsék. Répát 
főznek és káposztát, amit minden nélkül adnak oda a le
génységnek. A harci kedv nulla, mindenki haza akar jön
ni. A piavei vesztett csata után egész ezredek indulnak 
visszafelé.

És közben mindenütt ellenséges földön áll a központi 
hatalmak győztes hadserege.

A drágaság nő, a pénz értéktelenedik. A termelés meg
áll, a paraszt eldugdossa az élelmiszerkészletét, és vár. 
Vár, hogy még magasabbra szökjenek az árak.

Rekvirálások folynak.
Közben fokozódik az aknamunka szakadatlanul.
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Röpcédulák, tüntetések, lázítások, csatomapropagan- 
da sorvasztja a nemzetet. Embereket kótyagosítanak meg. 
fantasztákat kiáltanak ki orákulumnak, lógósokból nem
zeti hősök lesznek.

Csúszunk a lejtőn lefelé. 1918 szeptemberében járunk, 
a háború negyedik esztendejében.

A gyógyszertárak anyag- és emberhiánnyal küzdöttek 
már régen. Csempészett áruk forogtak „zugban”, s örül
hetett a gyógyszerész, ha négy-ötszörös áron hozzá tudott 
jutni az egyes gyógyszerfélékhez. A katonaság a felmen
tési kérelmeket elutasította, s ennek eredményeként, több 
gyógyszertárat be kellett zárni. Ugyanakkor azonban, 
a bevonult gyógyszerészek a századirodába kerültek, és 
gyógyszerészi munkát nem végeztek szolgálati idejük 
alatt soha.

Az összeomlás előtti időkben már akadt volna gyógy
szerész, de azok nem akartak egyelőre a tára mellé állni. 
Bennük volt a négyéves háború nemtörődömsége, elve
szítette előttük érdekességét az élet, kiesett gondolatvilá
gukból a jövő felelősségérzete. És amint a lövészárkok
ban hosszú időn keresztül csak a pillanatnyi örömöknek 
éltek, ugyanúgy éltek most is, amikor rongyosan, kopot
tan, szakállasan visszaérkeztek a puskapormentes, civil 
életbe.

Azt sem tudta már senki, hogy milyen is az a boldog, 
békebeli munka, amikor még frissen vasalt, fehér köpeny
ben beállunk reggel a tára mellé, elkészítjük a receptet, el
beszélgetünk a világ csendesen folydogáló eseményeiről, 
érdeklődünk a szomszéd földbirtokos lesántult lováról, 
szenzációnak számít, ha a körorvos megnősül, vagy ha a 
jegyzőnek fia születik. Este pedig, amint bezárjuk a pati
kát, vár a tarokk jegelt kadarkafröccsel, a kugli-parti, 
vagy a kaszinói politizálás.

A boldog béke gondtalan, gyógyszerészi élete a Ge- 
réb Sanyákkal, Bohusokkal és Koczák aranyásókkal 
együtt elsüllyedt, semmivé vált, a jó puha, foszlós bélű 
magyar kenyérrel, paprikás csirkével és töltött káposztá



val együtt. Eltűnt, hogy helyet adjon a kenyérjegynek, 
a sorbaállásnak, az áruhiánynak és a pénz elértéktelene
désének.

Feje tetejére állott Európa, és ebbe a fergeteges káosz
ba ugrott fejest a magyarság, magával sodorva a magyar 
gyógyszerészeket is.

A Múzeum kávéházat megfeküdte a sűrü, kékesszür
ke, émelygős szagú cigarettafüst. Olyan volt ez a szag, 
mint amikor ronggyal kevert nedves kukoricacsutkát 
égetnek. Csípte a szemet, keverte a gyomrot, és marta 
a tüdőt. Az optimista lelkek esküdtek arra, hogy az Új do
hánypótlék valódi dohányt is tartalmaz, nyomokban. 
A pesszimisták azonban csak legyintettek erre.

Állt a füst a kávéházban, ahonnan a kora alkonyati 
időben, vigasztalan kilátás nyílott a Múzeum körútra és 
a Múzeum kertre. Hullott az apró szemű, őszi, hideg, ok
tóberi eső, s az utcán vedlett ruhájú, feslett gúnyába bur- 
kolódzó nők és férfiak siettek, földre néző szemekkel 
a dolguk után, kedvtelenül.

Osz volt, a háború utolsó, kegyetlen októbere.
Bent a kávéházban, a márványasztalok körül, különös 

összetételű spéciesek diskuráltak. Az egyik asztalnál 
harsogott a vita, a másiknál összedugott fejjel suttogtak. 
Egymás mellett ült a civil ruhás hinterlandos a gyűrött 
ruhájú katonával; a „lógós” a „frontbelivel”. Itt voltak 
a műkatonák, akik csak időnként öltöztek be az an
gyalbőrbe, hogy a pótszázad heti egyszeri névolvasásá
nál bekiáltsák a „hiert”. Vaksi szemükkel, hunyorogva 
a fénytől, csendesen üldögéltek a „tinktúrások”. A tink- 
túrás paprikalét csepegtetett előszeretettel reggelenként 
a szemébe. így léptette elő magát trachomásnak, és ezzel 
a kissé fájdalmas, de végeredményében mégis csak ártat
lan trükkel szépen átevickélte a háborús időket.

Külön sarkot foglaltak le maguknak a „forradalmá
rok”. Lobogó hajukkal, eszeveszett gesztikulálásukkal, 
éneklő hanglejtésükkel ők képviselték a „mai idők” szel
lemét, ők hirdették ellentmondást nem tűrő hangon, hogy 
a háborúnak vége, s ami jön, az lesz az igazi világbéke.
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Marx, Engels tanait kapásból, és kabátjuk ujjából rázták 
ki. Bölcselkedtek, agitáltak szakadatlanul.

A fakult nikkeltálcára rakott poharakban összeborzon- 
gott a víz, amikor valaki öklével lesújtott az asztalra. Né
hol még ott volt az árpából és tejkonzervből sikcrített 
úgynevezett „uzsonnakávé'' is, amit mellényzsebből elő- 
kotort sacharinnal próbáltak megédesíteni.

És szállt a dohánypótlék émelyítő füstje felfelé, a bar
nára égetett gipszdíszítésekre.

Ebben a bábeli zűrzavarban csak egyetlen ember moz
gott teljes biztonsággal. Jani a főúr. Úgy siklott el az asz
talok között, mint egy jól sikerült glycerin suppositoria. 
Kifényesedett fekete kabátja alól hiányzott már a három- 
rekeszű táska. Papírkorona járta régebben, s a vasból pré
selt váltópénzt az oldalsó zsebében csörgette. Ellenben 
baljában harmonika nagyságú, széthúzható tárcát hordo
zott, töméntelen számolócédulával, és mérsékelt mennyi
ségű bankjeggyel.

A „harmonikában” két külön rekeszben voltak a „köz
vetítő” számolócédulák. Egyikben a tulajdonosok voltak 
kartotékozva, a másikon az állásba kívánkozók gyülekez
tek. Jani ugyanis a Múzeum kávéház gyógyszerészbör- 
zéjét is intézte, mellékesen. Némi pekuniák ellenében, 
persze.

Ha valakinek kisegítőre, gondnokra, vagy nem okleve
lesre volt szüksége, Jani főúrhoz fordult. Es Jani úr szál
lította a deliquenst, már természetesen akkor, ha volt. 
Utóbbi időben azonban igen furcsa eltolódások állottak 
be. A vidékiek gravitáltak, a pestiek pedig egyszerűen 
megkötötték magukat, és nem mentek vidéki állásokba. 
Inkább beültek a kávéházba, füstöt és árpakávét nyelni.

Jani úr a haját tépte dühében. A tulajdonosok számoló
cédulái dagadtak, de az alkalmazottaké ugyanakkor nullá
ra csökkent. Nagy volt a dekonjunktúra a nemes vidékkel 
szemben.

Ezen az októberi, csepergős napon is, már másodszor 
cikázott végig Jani az asztalok között.

- Makiárra keresnek egy okleveles urat. Príma hely.
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A pusmogok egy pillanatra felkapták fejüket, azután 
fejcsóválva, rosszallólag néztek Janira. A forradalmárok 
viszont csak legyintettek egyet, s a legfiatalabb hetykén 
szólt oda:

- Ki megy ma a rohadt faluba, amikor új világ vajúdik 
körülöttünk?

Janit elöntötte a méreg.
- Vajúdás? Nem abban van a hiba, hanem az a gyalá

zatos Jenő olyan konkurenciát csinál nekem, amit már 
nem lehet tűrni. De majd én elintézem azt a kontárt.

Jenő egyetemi altiszt volt a kémián. O is közvetített 
persze, és ennek eredményeként is fogytak a kávéházi je
lentkezők. Jenőnél olcsóbb volt a taksa.

A kávéházba agyonpiszkolt egyenruhájú bakancsos 
lépett be. Kezében hatalmas csomagot cipelt. Jani felé tar
tott.

- Főúr! Öt kiló acidum-acetylo, két kiló jódkáli. Ki
veszi meg?

- Tessék várni - csillant fel a szeme Janinak -, azon
nal utánanézek.

Odasietett az egyik sarokasztalhoz, ahol két civil ru
hás, fiatalabb ember üldögélt, és a fülükbe súgta.

- Van némi dugáru! Tessenek a konyhába jönni.
A konyhában kibontották a csomagot, és megnézték. 

Az egyik civil kolléga belekóstolt mindkettőbe, utána sa
vanyú arcot vágva kiköpte az analyzist.

- Mit kér, szaktárs?
-Nem vagyok én gyógyszerész, kérem. Csak úgy 

kaptam a haveremtől.
A két gyógyszerész összenézett.
- Hát nézze, barátom. A két anyagnak ma nincsen va

lami nagy kereslete, de nem akarjuk, hogy maga hiába fá
radjon, ezért adunk az egészért 200 koronát.

- Kevés.
- Legfeljebb 250 koronát, de annál többet egy peták

kal sem.
- Adják ide a pénzt.
Kifizették a katonaruhást, azután visszatértek a kávé
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házba, és egy másik asztalt kerestek fel. Tovább adták az 
egészet 600 koronáért.

Csendesen visszaültek a helyükre, s az arra sikló Jani
nak, 20 koronát nyomtak a markába.

így éltek a gyógyszerészsegédek a Múzeum kávéház
ban, 1918. év október első napjaiban.

Politizáltak, szidták a tulajdonosokat, a háborút, a ke
gyetlen katonasorsot, az embertelen, tára mögötti strapát. 
Szidtak mindent és mindenkit. Hangoztatták a gyógyszer- 
tárak államosítását, a fizetések rendezését, a szociális 
intézmények megvalósítását.

És míg ők idekint nekivörösödött arccal borzolták ha
jukat tíz körmükkel, addig bent a kártyaszobában, tulajdo
nosok verték a blattot. Ha hallottak is valami elégedet
lenséget, vagy fülükhöz ért némi hangfoszlány a kevés 
fizetésről, a nyomorúságról, csak rántottak egyet a vállu
kon, és nyugodtan bemondták a terc-kasszát a szent csa
láddal és az abszolúttal.

Mert mit érdekelte az alsózó tulajdonost, az alkalma
zott sorsa? Fütyült az egészre. Övé volt a jogosítvány, ná
la volt a pénz.

Járt ebben az időben a kávéházban egy kínos gonddal 
öltözködő fiatalember. Diplomáját a háború alatt szerezte 
meg, s megúszta a katonáskodást is, véghetetlen ügyes
séggel. Senki nem tudta, hogyan csinálta a dolgot, de az 
tény, hogy állandóan civilben járt, patyolatfehér ingmel
lel, kemény mandzsettával és precízen megkötött nyak
kendővel. Szüntelenül kedveskedő mosoly bujkált az ar
cán, és az asztal körül ülők mindegyikéhez volt egy 
hízelgő szava, egy szellemes megjegyzése. Együtt szidta 
velük a tulajdonosokat, követelte a szolgálati viszony ren
dezését, és vezérszólistája volt az elégedetlenkedők kar
dalának.

Ha azután kifáradtak a tulajdonosok szidalmazásában, 
a nett fiatalember felkelt, és csendesen besompolygott 
a kártyaszobába. Leült kellemkedve valamelyik gyógy
szertár tulajdonos mögé kibicelni. Már itl is kitűnt kitűnő 
diplomáciai érzéke, és furfangos észjárása. Más egyszerű
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halandó, ha bemegy a kártyaszobába, egyszerűen leül az 
éppen szeme előtt lévő székre. De nem úgy barátunk. O, 
amint besurrant, legelőször is körülnézett, és legalább tíz 
percen keresztül ügyelte a játékosokat. Megállapította, 
hogy kinek megy legjobban a lapja. Ekkor mögéje telepe
dett. így az elmélyedve kártyázok lassan úgy ismerték 
meg, mint egy szerencsét hozó kibicet, akivel érdemes 
barátságos „szervuszt” váltani.

A tulajdonosoknak egy-egy keverési pauzában gyor
san leadta a segédek körében zajló lázongási hullámokat, 
néhány szellemes kommentár kíséretében. Azok jót mu
lattak rajta, és tovább kontrázták az abszolútot.

A fiatalember csendesen ült mögöttük, vigyázva rakta 
egymás mellé lábait, nehogy a vasalás kárt szenvedjen. 
Nem dohányozott, nem ivott, csak ült, és figyelt. Később
- amikor az előtte ülő játékos lapjárása kezdett rosszra 
fordulni összepakolt, és csendesen távozott.

A kínos gonddal öltözködő, de feltétlenül tehetséges 
fiatalember, Róka Tóbiás névre hallgatott. -

Október vége felé a hangulat már izzóvá vált. A tünte
tések napirenden voltak, a rendőrség alig tudta fenntarta
ni a rendet. A frontról hazaözönlött katonák munka nélkül 
kószáltak az utcákon, szidták a kormányt, szidtak min
dent, ami a régi rezsimhez tartozott. A forradalmi erők 
mind erősebben agitáltak, keverték a hangulatot. Az utcá
kon teherautók száguldottak végig, megrakva katonákkal. 
Senki sem tudta, honnan jöttek és hova mennek?

Az Astoria szállóban volt a legnagyobb sürgés-forgás. 
Itt tanyáztak a forradalmárok, innen irányították a töme
geket, és itt vártak türelmetlenül arra, hogy felvirradjon 
már egyszer az ő napjuk is.

1918. év október 31 -én az esti órákban, ismét teherau
tók száguldottak végig a körutakon. Fegyveres, lövöldöző 
katonák ültek benne, sapkájuknál a forgó helyén, ősziró
zsa virított.

- Éljen a Köztársaság! Éljen a forradalom! - Kiáltoz
ták olykor, ha egy pillanatra szünetelt a lövöldözés.
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Á Conti utca felől hatalmas, tüntető tömeg fordult ki 
a József körútra. A szakszervezeti munkások éltették 
a forradalmat és az egyenlőséget. A rendőrség megpróbált 
ugyan tessék-lássék rendet teremteni, de természetesen 
sikertelenül.

Ugyanekkor a Múzeum kávéházba lihegve rontott be I 
Róka Tóbiás. Gomblyukában őszirózsa volt tűzve, és öl
tözéke most az egyszer kissé ziláltan nézett ki.

- Kitört a forradalom uraim! - Kiáltotta szét a kolle
gáknak.

A kávéházban ülők felugráltak.
A forradalom hívei teli tüdővel éltették a mindent 

megváltó fordulatot, és tolongtak kifelé az utcára, ahol 
zsúfolt teherautókon lövöldöző katonák rohangáltak vé
gig, és gyülevész csoportok kurjongattak szerteszét. Egy 
kirakat üvegtáblája fülsértő csörömpöléssel tört darabok
ra, s ami az üveg mögött volt, annak pillanatok alatt lába 
kelt.

Ez volt az őszirózsás forradalom első „kézzelfogható” 
eredménye.

A Múzeum kávéházban hárman maradtak ülve az asz
talnál. Három kopott katonagúnyába bújt fiatalember, aki
ket hidegen hagyott a forradalmi láz, és mélységes undort 
éreztek a keletkező új világrenddel szemben. A legmagas
abbat közülük Rác Valémak hívták, a középsőt Pető Ist
vánnak, a harmadikat dr. Tubera Samunak. Mindhárman 
okleveles gyógyszerészek voltak.

Rác egy kórházhajón szolgált együtt Pető Istvánnal. 
Mindketten hadnagyságig küzdötték fel magukat. A rájuk 
bízott hajót az utolsó percben még épségben helyezték 
biztonságba az egyik dunai kikötőben. Átadták szabály
szerűen a parancsnokságnak, azután nekiindultak az új 
életnek, aminek első stációja akkor a Múzeum kávéház 
márvány asztala volt.

A harmadik kollega Tubera dr., a legidősebb volt kö
zöttük. Taposhatta már a harmincadik esztendejét, és ha
jában itt-ott ezüstös szálak csillantak. Csendes, halk sza
vú, jelentéktelen emberke volt, akin a kadétőrmesteri
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jelzés kifejezetten disszonánsán hatott. Nem való volt 
ilyen öregfiúnak az őrmesteri parola sehogyan sem. Fel
jebb azonban nem tudta vinni, mert későn vonult be, és 
igen gyatra katonának bizonyult.

Ültek hárman a kávéház asztalánál, könyökükkel tá
masztva a fejüket, és néztek bele a tej fehérre festett vil
lanykörtébe.

Tubera szólalt meg legelőször:
- Mit csináljunk, fiúk?
Rác tempósan beoltotta penetráns szagú cigarettáját, 

azután odaszólt flegmatikusán Tubera Samunak:
- Van bicskád?
- Van.
- Add ide.
A bicsakkal elkezdte a paroliján lévő egyik arany 

csillagot nyiszálni. Nem ment. Igen jól odamesterkedte 
a szabó.

- Ne búsulj Samu, nyisszantsd csak le sürgősen.
- Bolond vagy te, Valér? Minek vágjam le?
- Jó lesz vele igyekezni. Ismerem én a forradalmat! 

A hajónkon szolgált egy pesti zsebes. Sikitnek hívták 
a pimaszt, s amikor a forradalmi idők szelét megneszelte, 
azon percben piaci léggyé változott. Odaállt elém, és sze
membe vigyorogva kijelentette, hogy néhány nap múlva 
nem lesz arany csillag a nyakamon, niert a forradalomban 
nincsen arany, ott mindenki egyenlő. Lecsukattam a disz
nót, de a kikötőből meglógott. Neki lesz igaza, vágjuk le 
a csillagokat azt mondom.

Lecsupaszították a parolit, mind a háimat.
A csillagirtásra odacsoszogott a főúr is, aki egy dara

big elnézte a műveletet, majd keserves hangon jegyezte 
meg: ^

- Én akár mehet is neki a Dunának.
- Miért? - kérdezte Pető.
- Egyrészt azért, mert a forradalmi idők nem kedvez

nek a kávéházi forgalomnak, másrészt, mert a közvetí
tésnek végleg befellegzett. Ugyan ki fog ma patikában 
dolgozni, amikor forradalmárosdit is játszhat. Azt talán
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tudják az urak, hogy a szemközti egyesületi helyiségből 
az előbb vitték el az írógépeket és a papírosokat is.

- Miféle egyesületből? - kíváncsiskodott Tubera.
- Az Alkalmazott Gyógyszerészek Szövetségéből vit

ték át az Astoriába. Ott van most a forradalmi központ, fin 
már napok óta hallottam róla, de nem hittem el. Most úgy 
látszik sok az ímivalójuk egyszerre, de nincs hozzá írógé
pük és papírjuk. Elkérték a gyógyszerész uraktól. Ok nyil
ván szívesen adták.

Az ajtón zilált arccal bukott be Róka Tóbiás, és idege
sen hadarta:

- Polgártársaim! Történelmi időket élünk. Az Astoriá
ban megalakult a forradalmi tanács. Ott van az ország fel
világosult elméinek színe-java. A mi írógépünkön, és 
a mi levélpapírjainkon írják a kiáltványt az ország népé
hez. Akárcsak Petőfi Sándor, a dicső negyvennyolcas for
radalomban. Szaktársaim! Új világ keletkezik! Gyerünk 
mindnyájan az Astoriába!

Rác mélységes megvetéssel nézett végig a nyalka fia
talemberen.

-Idefigyeljen, kollegám! Elsősorban is, polgártársa 
magának a dalai láma, de nem én. Szaktársa sem vagyok, 
legjobb esetben kartárs. Hagyja el sürgősen ezeket a for
radalmi megszólításokat, mert különben kénytelen leszek 
gorombább hangnemet használni. Továbbá, Petőfi nevét 
ne vegye a szájára a mostani bandával kapcsolatban, 
mert az egyenesen istenkáromlás. Végül pedig, hordja el 
magát a fenébe, mert menten felkapok egy széket, és úgy 
vágom a maga verhenyes hajához, hogy nem használ 
többet pomádét.

- Kikérem magamnak ezt a hangot - pattogott Tóbi.
- Nevezze meg a segédeit.

- Azt lehet - vágta rá flegmával Rác -, de ettől füg
getlenül menjen a fenébe, maga pacsulis forradalmár. Ti 
ketten - fordult most két társához -, majd legyetek szíve
sek a veres hajú segédjeivel tárgyalni. Most pedig, men
jünk haza.

Ott hagyták Róka Tóbiást, aki méltatlankodva kezdte
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magyarázni az őt ért sérelmet a hümmögő főúrnak. A vé
gén megkérdezte:

Mit szólnak a felforduláshoz a tulajdonos urak?
- Semmit. Nyugodtan verik odabent a blattot, és nem 

tudnak semmiről.
Majd én felvilágosítom őket.

Róka Tóbi nekiindult a kártyaszobának. Útközben ki
vette gomblyukából az őszirózsát, és zsebre vágta. Az
után még jobban összeborzolva a haját, nyakkendőjét fél
recsúsztatva, hirtelen berontott a kártyaszobába.

Az asztaloknál nyugodtan alsóztak a tulajdonosok. 
Uraim! Kitört a forradalom! Az Astoria szállóban 

megalakult a forradalmi tanács! Mi lesz velünk? Mi lesz 
az országgal?

Az egyik kártyázó nyugodtan bemondta a terc-kasszát 
a családdal, és félvállról szólt vissza:

Tényleg, mintha hallottam volna valami zajt. Te ját
szol ki, Gábor.

Gábor kijátszotta a tök ászt, és beharsogta:
Kvint, kontra játék, kontra kassza.

Odakint ezalatt tömeg hömpölygött az utcákon, s az 
Astoria szállóban az Alkalmazott Gyógyszerészek Szö
vetségének írógépjén és papírosán szövegezték a forra
dalmi proklamációt.

A Rác-Róka lovagias ügyet jegyzőkönyvvel intézték 
el. Megokolásul a békés elintézésre megállapították, hogy 
mindkét fél erősen feldúlt lelkiállapotban lévén, az esetle
ges sértő kitételek nem mérlegelhetők úgy, mint normális 
időkben.

A forradalom pedig haladt feltartozhatatlanul tovább.
Már minden ablakban ott virított a cédula.
„A Magyar Nemzeti Tanács védelme alatt állunk”.
A szociáldemokraták kormánya megpróbált kormá

nyozni, de nemigen tudott elérni semmit. Radikálisabb, 
túlzóbb, vérgőzösebb agyú emberek jelentek meg a szí
nen, akiknek nem volt elég szocialista a kormány, keve
sellték a forradalom rombolásait.
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Rác nem hagyta magát. Az Alkalmazott Gyógyszeré
szek Szövetségében megalakította a reakciós pártot, és 
nyíltan szembeszállt a túlzókkal, sőt 1919 elején indítvá
nyozta, hógy a kommunista tagokat zárják ki a szövet
ségből, de minél sürgősebben.

Nagy kavarodás lett a felszólalásból.
Téri Tibor és György Mátyás - e két fő kommunista -, 

fogcsikorgatva rázták feléje öklüket, s megígérték, hogy 
amint eljön az ő idejük, abban a percben megkondul Rác
nak is az utolsó órája.

Rác nem éppen a legjobb időben szólalt fel a kommu
nisták ellen.

Másnap reggel ugyanis, amint lement az utcára, az el
ső amit hallott az volt, hogy a kommunista párt átvette az 
uralmat.

A Múzeum kávéházban délután, ismét együtt ültek 
hárman: Rác, Pető és Tubera.

Tubera szakadatlan visszatérő mondatokban ismétel
gette:

- Most mit csináljunk?
Rác nekikeseredetten ütött bele a levegőbe.
- Nekem mennem kell innen. Elvonulok valami falusi 

patikába kondícióskodni. És te, Pista?
- Én hazamegyek a szüléimhez, Debrecenbe.
Tubera megint közbe jajgatott:
- Mit csináljak én?
Rác jóindulatúan fordult hozzá:
- Szólj Róka Tóbinak. O, amint hallom, már bevágó

dott a kommunistákhoz. Majd szerez neked valami állást.
Elbúcsúztak.
Rác, amint kifelé ballagott a kávéházból, odaszólt 

a főúmak:
- Nincs valami jó kondíció raktáron?
- Kérem Rác úr, tudok egy eladó patikát részletre.
- Ugyan, menjen már! Tudja, hogy egy vasam sincsen?
-A tulajdonos azt mondja, hogy pénz nem kell hozzá.

Havi részletekben lehet törleszteni. Fő, hogy az illető ren
des, megbízható ember legyen.
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Mondja Főúr, egész - vagy félbolond az, aki el akar
ja adni?

Lehet, hogy van valami elmebaja, de a levélben nem 
írta meg.

Hol a patika?
Csupaszkőn.
Merre van az?
Miskolc mellett.
Köszönöm. Adja meg a pontos címet, megnézem 

magamnak azt a spirituszba való kollegát.
Ilyen előzmények után indult el Rác, szerencsét pró

bálni.

A Keleti pályaudvaron beöklözte magát egy agyon- 
zsúfolt személyvonatba, melynek kocsijaiban, még a 
poggyásztartókban is emberek feküdtek.

A vonat ablakai mind ki voltak törve. A fapadok 
agyonszennyezve, foghíjasán búslakodtak, s ha valaki rá
juk ült, vészes nyikorgással tiltakoztak az inzultus ellen. 
Magán hordta egy-egy ilyen agyonnyúzott vasúti kocsi az 
ország egész tragédiáját.

Bent egymás hegyén-hátán tolongtak az emberek. Vol
tak, akik felmentek a kocsik tetejére, és hiába volt a kar
hatalmi őrség minden kérése, rimánkodása és fenyegeté
se, nem voltak hajlandók onnan elmozdulni.

Llvtárs jöjjön le, addig úgysem indul a vonat - fe- 
nyegetődzött a karhatalmi.

Na és? Ha nem indul most, indul később. Én negy
ven napot utaztam így Oroszországban. Ne féltsen maga 
engem!

És egy fél óra múlva úgy nézett ki a vonat, mintha em- 
berméhek rajzottak volna rá.

De viszont, nem is indult el.
Másfélórás veszteglés után. egy hatalmas rándítás 

koccantotta össze az utasok fejét. A kerekek csikorogva 
fordultak egyet, majd lassan mélabús forgásba jöttek. 
A mozdony elől okádta a sűrű fekete füstöt, fújta a gőzt 
és nagyokat dohogott.

167



Elindultak Miskolc felé.
Amin kiértek a pályaudvarról és Kőbánya felé vánszo

rogtak, a törött ablakokon keresztül befütyült a metsző 
márciusi szél. Pillanatok alatt kikavarta a cigarettafüstöt, 
az emberbűzt és átjárta a szerencsétlen utasok csalánszö
vet ruháit, pirosra csípte a fülüket, kékítette ajkaikat.

A kegyetlen hideget megpróbálták fékezni olyképpen, 
hogy vásott katonaköpenyeket akasztottak az ablakokra, s 
azt ketten szorították a kocsi falához.

Egyszerre sötét lett, de legalább nem jött be a hideg.
Késő este volt, mikor Miskolcra érkeztek.
Rác elgémberedett végtagokkal topogott kifelé az állo

másról. Csupaszkő felé csak másnap reggel indult a vo
nat, így az éjszakát Miskolcon kellet töltenie.

A kijáratnál vörös karszalagos, fegyveres ember álldo
gált unott arccal, lazán fogott puskával. Néha sercintett 
egyet a kifelé igyekvők lába elé. Nem tudni azért-e, mert 
utálkozott, vagy mert ilyen módon próbálta magát észre 
vétetni.

Az állomás előtt, sűrű sötétség fogadta az érkezőket. 
Az egyvágányú villamossín üresen ásított. A részvénytár
saság este 10 óra után, nem volt hajlandó kocsikat járatni.

Az utasok rajokban vágtak neki az útnak.
Rác egyik egyetemi kollegáját kereste fel, akiről tudta, 

hogy a Forgóhídnál lévő patikában bérlő.
Becsöngetett a sötét gyógyszertárba.
Jó darabig semmi nesz, azután csoszogás hallatszott, 

és álmos képpel, borzas hajjal nézett ki Fehér Béla, a ro
lóba vágott kis ablakon.

- Mi a fenét akar?
- Bemenni.
- No nézd, hát te vagy az, Valér? Hogy kerülsz ide?
- Ezt csak bent vagyok hajlandó elmondani.
A redőny dübörögve gördült fel.
Az inspekciós szobában leültek, s egy darabig szótla

nul nézték egymást.
- Béla fiam, egy szemernyit megöregedtünk --jegyez

te meg Rác.
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- Meg - bólintott hozzá Fehér -, de ezen igazán nem 
lehet csodálkozni. Négyéves háború, most már fél éve ez 
a piszok, amit forradalomnak neveznek. Áru nincsen. 
A pénz csak papírrongy, enni nem lehet, a laboránsom 
úgy dirigál a patikában, mint egy kisisten, a feleségem az 
első gyereket várja és nincsen egy pelenkánk sem. Ronda 
piszok helyzet ez, Valér.

- Hát, az - hagyta helyben Rác.
- Nem iszol egy pohárka szeszt?
-- Van?
- Vinum Chinaeből még néhány üveg akad a pincé

ben. Kicsit keserű, de legalább kevesebbet fogyaszt be
lőle az ember.

- Én nem iszom belőle, mert túl nagy étvágyat csinál.
- Dehogy! Eszünk mellé sózott ostyát, egész jó az 

keksz helyett.
Nekiültek kvaterkázni a Vinum Chinaevel, és a meg

sózott ostyalapokkal.
Már az ostyadoboz végén jártak, amikor megkérdezte 

Fehér:
- Mit keresel te errefelé?
- Csupaszkőn ajánlottak egy patikát. Gondoltam, 

megnézem. Muszáj elszöknöm Pestről.
- Csupaszkő? Hát van olyan nevű község itt a közel

ben?
- Igen, valamerre a Boldva völgyében. Holnap kiuta

zom.
Van pénzed?

- Nincs.
- Akkor hogyan akarsz venni?
- Részletre.
- Barátom, akkor ott valami nincsen rendben.
- Lehet. De talán lefekhetnénk, pajtás.
Lefeküdtek egymás mellé a keskeny inspekciós dívány

ra, megpróbáltak aludni. Kint, a patika előtt szöges bakan
csok csattogtak el, s egy részeg, duhaj katona felüvöltött:

- Dögöljenek meg a burzsujok! Éljen Kun Béla!
Szesztilalom volt ugyanis és kommunizmus.
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Másnap déltájban Rác kiszállt a csupaszkői állomá
son. Az ősidőkből ittfelejtett kávédaráló hatalmasakat 
tüsszögve rántotta maga után a hasonló korú kocsisort 
úgy, amint a szigorú anya elmaradozó gyermekét szokta.

A megállóhely teljesen kihalt volt. A két csillaggal dí
szített bakter valamit babrált a jelzőkészüléken, aminek 
eredményeként vékony hangú csengő kezdett cirpelni. 
Két kalapácsütés is elcsörrent a jelzőharangon, azután 
már csak a távolból visszaszivárgó kerekek kattogása za
varta a csendet.

A kétcsillagos, konya bajusszal díszített „állomás
főnök” krákogott odabent még egyet, és kiballagott a né
zelődő Ráchoz.

- Idegen az úr errefelé?
- Bizony, nemigen jártam még ezen a vidéken.
- Piszok egy hely ez, kérem. A nép szegény, a lold kö

ves, az adó meg nagy. Nem terem itt csak krumpli meg 
zab. Kit tetszik keresni?

--A gyógyszerész úrral szeretnék beszélni.
- Aha, a Drevenyák patikárius úrral. Tessék csak be

menni egyenest a főúton, a templom mellett balra for
dulni, ott lesz az első utcában, amelyik megy a végivel 
a Boldvának.

Rác Valér végigbaktatott a falun.
Itt nem látszott meg, hogy forradalom tépi ennek 

a szerencsétlen országnak a földjét. A maszatos gyerekek 
vígan golyóztak az utcán. Fonnyadt arcú, öreg parasz
tasszonyok fröcskölve szájaltak, míg a fiatalok kint túrták 
a földet a határban. Valahol, istállóba zárt tehén bődült el 
keservesen, és egy szekér zörgése halkult el messziről. 
Álmos, csendes falu volt Csupaszkő.

A templom mellett befordult egy szűk sikátorba. Két
oldalt düledező palánkok, kócos ágú, lombnélküli, göthös 
akácfák hajoltak ki mögülük, s a vigasztalan képet csak 
egy-egy gőzölgő trágyadomb tette változatosabbá.

A kanyarodó után nádfedeles, rogyadozó vályogfallal 
megépített vityillóval találta magát szemben. A valaha fe
hérre meszelt Iálat telefröcskölték az arra járó szekerek.
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Úgy nézett ki a házacska, mint egy ragyavert, himlőhe
lyes koldus. Még talán a legszegényebb zsellér is kiköpött 
volna előtte, ha ezt adja neki az uraság lakóhelyül.

A ragyavert falon, közvetlenül a zsúpfedél alatt, kez
detleges betűkkel kipingálva, ott díszelgett két felírás:

, ,Gyógyszertar” és „Pohárazas”

Aki a betűket felpingálta, nyilván elfelejtette az ékeze
tet felrakni. Sietős lehetett a munkája nagyon.

A bejáratot félrebillent képű ajtó jelezte. Már évek óta 
nem csukhatták be. Az első ajtó üvegkockáinak jó részét 
barna csomagoló papír pótolta, s a kilincs helyén egy 
csombókos végű madzag fityegett.

Rác Valér megrántotta a zsineget, és betolta az ajtót, 
amely felett a rekedt hangú csengő elköhintette magát.

Bejutott a gyógyszertárba.
Az officina megérdemelt minden szomorú csodálatot.

Fent, a mestergerendákkal boltozott mennyezetről egy 
öreg, légypiszokkal pettyegetett petróleumlámpás lógott 
le, kicsorbult porcelán kalappal. Alatta volt a rozoga tára
asztal, melyet cukorládából fabrikált egy amatőr mester. 
Oldalait - hogy mégis mutasson valamit - kék csomago
lópapírral burkolták. Rajta aránylag jó állapotban lévő tá
ramérleg és egy tintatartó díszlett, belédöfött, rágott végű 
tollszárral. Más a tárán nem volt látható.

A falakhoz gyalulatlan stelázsik támaszkodtak. Vidéki 
éléskamrákból dobálhatták ki őket, mint hasznavehetet
len limlomot. Az élelmes patikárius nem hagyta ve
szendőben őket, hanem corpusokká léptette elő.

Komolyan vehette nagyon a corpusok rendjét, mert 
a stelázsik tetején egy-egy cédula fehérlett.

A polcokon, a világ legtarkább edényzete szédítette 
a szemlélőt.

„Óceán” konzervdobozban állt a vaselin, s hogy va
lóban vaselint tartalmaz, azt a 1 kg zöldbabfőzelék cím
kéjén átragasztott piros szignatúra mutatta. Egy ubor
kásüvegben kamillavirág mosolygott. A standüvegek
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különböző boros, sörös és likőrös üvegekből kerültek ki. 
Szabályos edény csak elvétve akadt, de azok viszont 
vadonatújak voltak. Ebben az összevisszaságban még 
különböző nagyságú papírdobozokat is lehetett találni, 
amelyekben drogok lehettek.

A patikában egyébként igen hideg időjárás uralkodott. 
Kályhának nyoma sem volt, s a papír ragasztotta szemer
nyi ablakokon keresztül kitűnően működött a szellőztetés.

Rác csodálkozva tekintgetett szét, amikor a szomszéd 
szobából csoszogás, krákogás hallatszott. Kinyílt az ajtó. 
és belépett rajta egy lassú mozgású, kis öregember. Feje 
teteje kopasz volt, de oldalt még dús ősz hajtincsek kun- 
korodtak a koponyáján. Szemén erős nagyítású pápasze
met viselt, amely mögül két zöldes, fakó szem pislogott 
a világba. Nikotinnal megsárgított, torzonborz bajusz fed
te az orra alatti területet, ami egy előreugró sörtés állban 
végződött. Nyakán az inget fénylő inggomb fogta össze. 
Hiányzott róla a gallér. A kis emberke alakját agyonfosz- 
lott, pecsétes, elsárgult, fehér köpeny borította. A köpeny 
a nyaknál rojtos volt a sok mosástól, s elől a gombok jó 
része hiányzott.

Rác bemutatkozott, elmondotta jövetelének célját.
A kollega arca felderült, szívélyesen kezet rázva Rác

cal, bemutatkozott:
- Drevenyák András gyógyszertár tulajdonos.
- Hogy és mint él itt, kartársam? - érdeklődött Rác.
-Mindenről beszámolok, de talán tessék beljebb ke

rülni.
Bevezetette a vendégét az officina mögötti szobába, 

ahol semmi más nem volt található, mint egy öreg, omla- 
dozófélben lévő, régimódi Iáágy, melyen párna és pokróc 
gyúródott. Mellette roskatag szekrény, támla nélküli szék. 
amin leveri mázú lavór hirdette a higiénét. Asztal, ka
rosszék a szobában nem volt. Csuvaszul nézett ki ez a la
kisi odú nagyon, s a fényűzést csak egy ablakkilincsre 
akasztott vásári tükör képviselte.

Drevenyák lerakta a lavórt a hokedliről, köpenye alsó 
végével letörölte, és helyet mutatott rajta. O maga az ágy
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szélére telepedett. Az ágy felüvöltött a váratlan támadás
ra, és recsegve tiltakozott.

Hogyan megy a patika? - kérdezte Rác.
Nem panaszkodom. Egyáltalában nem panaszkod- 

hatom válaszolt némi önáltatással hangjában Dreve- 
nyák -, mert hat hónap óta, mióta a gyógyszertárat meg
nyitottam, már egy szép nadrágot is tudtam vásárolni 
a paptól. Szép, fekete szalonnadrágot. Mert ne tessék azt 
elfelejteni, hogy a poharazás is jövedelmez!

M i az a poharazás?
- Tessék velem jönni.
Drevenyák átvezette Rácot a másik szobába. Itt az ab

lakok az utcára nyíltak. Az egyik előtt vastagabb zsine
gen, ócskavas sín volt felfüggesztve. Az ablak párkányán 
ökölnyi kődarab hevert. A szobában néhány szalmafona- 
tos üveg volt, és egy lócán különböző nagyságú poharak. 
A helyiségben más bútort nem lehetett látni. Enyhe, pálin
kával kevert borszag terjengett a levegőben.

Tudja kollegám, a patikajog elnyerése után kiváltot
tam az italmérési engedélyt is. No, most már, ha valaki jó
féle patikus italt akar nyakalni, megveri kővel a vasda
rabot. Idejövök az ablakhoz, kiadom az italt. Az atyafi 
behörpinti, fizet, és megy is tovább. Olcsóbban árulom, 
mint a helybeli Mózsi, s így hozzám jönnek inkább, ami
kor munkába menet megszomjaznak. El is neveztek en
gem „micsiingki” kocsmárosnak. Mivelhogy, kint csüng a 
vasdarab.

- Miért az ablakon keresztül adja ki az italt?
- Ejnye, kartársam! Ön úgy látszik, nem becsüli meg 

eléggé a pályánkat. Elvégre a gyógyszertár közegészség- 
ügyi intézmény és nem kocsma. Ide bejönni csak gyógy
szerért lehet.

Rendben van válaszolta Rác -, igaz, hogy a patika 
közegészségügyet szolgálja, de akkor miként egyezteti 
össze a kettőt? Gyógyítani, és ugyanakkor szesszel mér
gezni az embereket, e kettő nem fér össze. Ha viszont 
összefér, úgy nem lehet annak sem akadálya, hogy az ita
losok be is jöjjenek.
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- Hm - ejtette le a Iéjét Drevenyák - erre nem is gon
doltam.

- Hogyan kapta a jogot?
- A forradalom kitörésekor az egyik Zemplén megyei 

faluban voltam gondnok. Untam már az alkalmazotti sor
sot véghetetleníil, és éreztem magamban némi hajlamot is 
az önállósodásra. Pénzem azonban nem volt, csupán egy 
altiszt ismerősöm a belügyminisztériumban. Bizonyos 
Teve Jani nevezetű. írtam neki levelet, s kiöntve a szívem 
vágyát, némi pekuniákat helyeztem közbenjárásáért kilá
tásba. Visszajött a válasz, amelyben tömören értésemre 
adta, hogy megpróbál lépegetni érdekemben, azonban 
pénzt nem fogad el érte. Sokkal inkább szeretne valami 
aranyóra félét, nem baj, ha ócska is. Tudta a betyár azt, 
hogy a papírpénzt nem sokra értékelik, másrészt emléke
zett még arra, hogy apámtól maradt rám egy kétfedelű 
aranyóra, olyan régimódi, kulcsra járós.

Visszaírtam, hogy egy fene, odaadom az órát, de jár
jon ki jogot Sárosberkibe.

- Vártam.
Két hónap múlva jelentkezett Jani s megírta, hogy Sá

rosberkibe nem tud jogot protegálni, de volna egy le
hetőség arra, hogy Csupaszkőre kapjak jogosítványt. Ezt 
a községet megkérvényezték, de az illető visszalépett. Ha 
érdekel, küldjem az aranyórát.

Soha nem hallottam Csupaszkőről, de láttam azt is, 
hogy Berkibe nem fogok jogot kapni. Gondolkoztam egy 
napig, azután felküldtem az egyik kalauz ismerősömmel 
az órát.

Egy szép napon megkaptam a jogot Csupaszkőre.
Úgy ahogy berendeztem a patikát, és vártam a recep

teket.
Nem mondom jöttek, jövögéltek, de nem túlontúl sza

porán. Van itt oivos a faluban, egy öreg boroskancsó, de 
annak az a fixa ideája, hogy mindenre legjobb a keserűsó 
és a reggeli séta a harmatos fűben. Ilyen keserűsóba ojtott 
elfuserált Kneipptől nemigen lehet sokat várni. Én azon
ban nem hagytam magam. A kisbíróval konspiráltam, aki
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szétvitte a hírt faluban, hogy a gyógyszerész minden be
tegséget meg tud gyógyítani. Lassan szállingózni kezdtek 
a betegek. Ki kocsin, ki gyalog. Főképpen gyalog, mert 
szegény erre a nép rettenetesen. Csinálgattam a recepte
ket, de nem voltam megelégedve a forgalommal. Kivál
tottam az italmérési engedélyt. Az már jobban ment. 
Olyan diópálinkát fabrikáltam fekete borssal, hogy még 
a szuflája is kiapadt annak, aki lehajtotta. Ilyen karcos ital 
kell itt a parasztnak.

És most, amikor már jól bevezettem magam, s meg
vettem a szép, fekete nadrágot is, gondoltam, nem volna- 
e jó eladni ezt a gyógyszertárat olyképpen, hogy önálló
sítom magam a pálinkaméréssel, s a patika árából jó 
forgótőkét szerezhetek. Éppen ezért, nem szükséges a vá
sárláshoz készpénz, hanem havonként fizetendő, cseké
lyebb részlettel is megelégszem. Mit szól hozzá, kartárs 
úr?

Meg kell alaposan fontolnom a dolgot - válaszolta
Rác.

Helyes, nagyon helyes, ámde mielőtt elmenne, néz
ze meg feltétlenül a fekete nadrágomat, amit a patika jö
vedelméből vettem.

Rác elhárította magáról a megtisztelő ajánlatot, és pá
nikszerűen menekült ki az indítóházhoz.

A boldvavölgyi bumlivonat csak két óra múlva érke
zett.

Beült a várószobába egy koszos padra, és elgondol
kozott ezen a szerencsétlen Drevenyákon, aki egy hosszú, 
munkás élet után apai örökségének roncsain patikajogot 
kap Teve Jani jóvoltából Csupaszkőre. Megnyitja a pa
tikának alig nevezhető, szutykos gyógyműhelyt, és annak 
köszönheti létezését, hogy a tisztiorvos ezekben a forra
dalmasított időkben mással van elfoglalva, s nem 
a gyógyszertárak vizsgálatával. Megvan a patika, de az 
egzisztenciáját mégis az italmérés biztosítja. Hiába a ku- 
ruzslási tudomány, hiába minden mesterkedés. El kell 
süllyedni a Drevenyákoknak az italmérés piszkában. Kell 
ide diploma? Fölösleges. Lehet megnősülni és családot
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alapítani? Nem. Drevenyák is minden bizonnyal ezért 
maradt legényember. Ámbár az sincsen kizárva, hogy va
lami a fejében nincs egészen rendben.

Rác Valér keserűen húzta el a száját, de azután a saját 
sorsa jutott eszébe. Mi lesz vele? Pestre nem tanácsos 
visszamenni, mert a kommunisták „gajdeszba” küldenék. 
Hová vegye útját?

Törte a fejét a vonaton is.
Amikor kiért a gömöri pályaudvar előtti térségre, és 

felkapaszkodott a sárga villamoskocsira, eszébe jutott 
egyik régi principálisa Bodrogpatakon, akinél három hó
napot töltött el annakidején. Megpróbálja, hátha meghúz
hatja magát ott egy darabig?

Másnap reggel vonatra ült, és délben már ott baktatott 
a református kollégium falai tövében a Főtér felé, az 
„Aranygaras” gyógyszertár irányába.

Az „Aranygaras” patikának Medúza Gergely volt 
a tulajdonosa. Osszeaszalódott emberke volt, ráncos ke
zekkel, lelógó vállakkal és bajusszal. Pápaszemének 
egyik ága már régen letörött, ezt egy kopott zsineg he
lyettesítette, amit kantárszerűen hurkolt a füléhez. Nem 
volt szíve megcsináltatni, öt esztendő óta. Zsugori volt 
a végtelenségig, és szinte betege volt minden kiadott fil
lérnek. Az elsejétől úgy rettegett, mint a hideglelős. Ak
kor kellett ugyanis az alkalmazottakat és az árut kifizet
ni. A lakbémegyed pedig kis híján ágynak döntötte. 
Levont az alkalmazottaktól minden törött üveget, elron
tott receptet. Természetesen eladási áron. Vigyázott a be
folyó fdlérekre, és ezért nem sajnálta a pénzt az akkor 
még ritkaságszámba menő nacionálkassza beszerzésére, 
mely pontosan mutatta elől piros számmal a fizetendő 
összeget, és automatikusan adta össze a bevételt.

A patikával szemben lévő egyemeletes házban lakott. 
A kasszát úgy állította a tálára, hogy azt a lakás ablaká
ból látni lehessen. Ebéd után, amikor felesége parancsá
ra két órát kellett feküdnie - szívével volt baja -, lopva 
a függöny mögül, színházi látcsővel figyelte az alkalma
zottak munkáját. Leste a kasszán felbukkanó vörös szá
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mokat, és így próbálta önmagát megnyugtatni, liogy nem 
lopják meg.

A patikusok jól ismerték Medúza jellemét és sok tré
fát űztek vele. Minden tréfa közül az sikerült a legjobban, 
amikor Medúzának eladtak egy fél zsák disznócsontot, 
őskori medveleletként.

Beállított akkoriban a patikába a kollégium törté
nésztanára, és kedélyes tereiére közben elmondotta, 
hogy az egyik diákja a Rákóczi kastély parkjában egé
szen véletlenül nagyon értékes ősmedvecsontokat talált. 
A gyerek azonban nem árulja el a helyet, ellenben vál
lalkozott arra, hogy esténként titokban folytatni fogja 
a kutatást.

- Mondhatom neked Medúza - fejezte be a beszélge
tést a tanár -, azok a csontok még az aranynál is többet 
érnek, és igen jelentős összeget fizet ki majd értük a bu
dapesti múzeum. Talán még kitüntetést is adnak a be- 
szolgáltatónak.

Barátom! Ha olcsón eladná a diák, én megvenném 
tőle - válaszolta felcsillanó szemekkel Medúza. Nem 
tudod a nevét?

Majd én beküldőm hozzád aspirin vásárlás ürügyé
vel. Ha a gyerek jelentkezik s kér a nevemben gyógy
szert, úgy tudhatod, hogy a delikvensről van szó. Próbálj 
vele alkudni.

- Jól van, Amiee! Meg fogom neked hálálni.
A tanár elköszönt, s már másnap délután beállított 

a patikába egy csillogó szemű, értelmes gyerek. A törté
nelemtanár küldte aspirinért.

Medúza kedveskedve kiszolgálta, majd behívta az 
irodába.

Hallom öcsém, hogy medvecsontot ásol. Nem adnál 
el belőle?

- Nemigen szabad abból eladnom, megtiltotta a tanár 
úr habozott a gyerek.

- Ugyan öcsém, nem tudja meg azt senki sem. Adok 
érte kilónként 10 koronát.

- Nem lesz baj belőle?
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- Bízd csak rám nyugodtan. Én majd eligazítok min
dent.

A gyerek belement.
Medúza vígan dörzsölte markát, mosolygós arccal 

közlekedett a patikában, és várta a csontokat.
Este becipelte a diák az első szállítmányt. Lehetett 

vagy 15 kiló. Medúza hátravitte a materiális kamrába, és 
a decimál mázsán szélvészsebesen lemérte. A csontok 
14 és 1 kilót nyomtak, de ő szemrebbenés nélkül fizetett 
értük 90 koronát, mert csak kilenc kilót vallott be a diák
nak.

Amikor a gyerek elment, izgatottan bontotta ki a zsá
kot. Agyagos csonttörmelék tűnt a szemei elé, amelyben 
váltakoztak a különböző nagyságú darabok. Volt ott med
ve lapockától kezdve a csigolyáig minden.

A diák még egyszer fordult a patikába, s a csontok már 
hatalmas halomban tornyosultak a pincében. Medúzával 
nem lehetett bírni, majd megbolondult az örömtől.

A diák azután elmaradt.
Néhány nap múlva, a handlé kocogott be a gyógyszer- 

tárba.
- Csontot veszek magas áron - kínálkozott az izraelita 

honpolgár.
- Csontom az van, de annak maga nem tudja megfizet

ni az árát. Őskori lelet - hencegett Medúza.
- Pedig egyenesen a tekintetes úrhoz küldtek, s azt 

mondták, hogy itt van összegyűjtve az egész hulladék. 
A diákok házról-házra járva vették meg mindenkitől a vá
rosban, és idehozták a patikárius úrhoz.

Medúzának elállt szívverése.
- Ért maga a csontokhoz? - kérdezte elsápadva 

a handlét.
-Én ne értenék hozzá? Uram! Öt méterről megmon

dom, hogy mi volt élő korában.
-Akkorjöjjön le a pincébe.
A pincében a szakértő egy szál gyufa világa mellett 

röpke pillantást vetett a csontkupacra, és megvetőleg je
gyezte meg.
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Közepes áru. Disznócsont a legnagyobb része, kevés 
marhával keverve. Kilónként adok érte 1 koronát.

Medúza egy hétig feküdt az eset után.
Ehhez a gyógyszerészhez ment Rác Valér most, dél

időben.
Az utcán csak néhány embert látott. Kihalt volt a vá

ros. Lent csendesen hömpölygött a Bodrog, s őrt állott 
a dombon a Rákóczi kastély.

Szél fújt a Tátra felől, gömbölyűre hízott felhőket hajt
va Debrecen felé. Rácnak szomorú hangulat ülte meg 
a lelkét. A vonaton hallotta, hogy a csehek betörtek a ha
táron, és húzódnak lefelé. Állítólag már Eperjesen lenné
nek. A valóságot azonban nem tudta senki sem, csak ta
lálgatták az eseményeket.

Az „Aranygaras” gyógyszertárban, egy magába ros- 
kadt, reszkető fejű ember fogadta, aki csak árnyéka volt 
már önmagának. Kapkodó, szaggatott beszéde, állandó 
fejremegése világosan mutatta, hogy valami nagy lelki 
megrázkódtatáson ment keresztül, sőt, ma is állandó ret
tegésben él.

- Mi történt, gyógyszerész úr? - kérdezte Rác, amikor 
üdvözölték egymást.

- Majd később elmondom. Itt nem lehet. Mi járatban 
van, kartársam?

- Kisegítést vállalnék, ha volna hely.
-- Nálam?
- Igen.
- Hát, hát, szívesen megtenném, de ebben a kérdésben 

nem határozhatok. Meg kell kérdezni Alajost.
- Kicsoda Alajos? Talán az új tulajdonos?

- Körülbelül - válaszolta kényszeredetten Medúza.
- Csakhogy Alajos nem gyógyszerész, ellenben laboráns. 
Bátyja az itteni vörösőrség parancsnoka, és a legnagyobb 
terrorista a környéken. Kazánkovács volt azelőtt, most ő 
a rendőrkapitány, a főispán és a hóhér egy személyben. 
Ilyen szerencsétlen vagyok én. Mióta ez a vörös pemahaj- 
der a városi főcinkos, azóta Alajossal nem lehet bírni. El- 
kommunizálta a patikámat, rendelkezik, kiszedi a pénzt
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a kasszából, él, mint egy tulajdonos, s én hang nélkül tű
röm. Mert ha kinyitnám a számat, azonnal végem lenne. 
Ellenforradalmár lennék, akit rövidesen „úszni tanítanak” 
a Bodrogban. Beszéljen Alajossal, ha ő beleegyezik, én 
szívesen alkalmazom. De fizetést adni nem tudok.

- Akkor miből élek?
- Abból, amiből én. Eladogatom a holmijaimat.
- Jó, jó! De végeredményben a rajtam lévőkön kívül, 

nincsen semmim! Nem tudok mit eladni.
-Nézze! Kap kosztot, az inspekciós szobában lakhat. 

Az is valami. De már jön is Alajos. Beszéljen vele!
Alajos belépett a gyógyszertárba.
Kis, görcs emberke volt, amolyan vakarék, aki komoly 

testi munkát nem bír elvégezni. Valószínűleg azért is vá
lasztotta a laboráns szakmát. Lehetett úgy huszonöt éves. 
Bal lábát erősen húzta, s azon az oldalon a válla is feljebb 
állt.

Fején oroszos sapka hetykélkedett, köröskörül piros 
szalaggal. Gomblyukában vörös kokárda hirdette a bolse- 
vista rendszer dicsőségét. Vadonatúj lovagló csizma fes
zült a kacska lábain, amiből hatalmas sonkákkal kiszabott 
bricsesz dagadt elő. Csodálatosan forradalmár egyéniség 
volt Alajos elvtárs. Úgyis, mint a gyógyszertár „bizalmija”.

- No, mi az Medúza elvtárs? - szólt foghegyről Alajos.
- Éppen elvtárs urat vártuk, Rác gyógyszerész elvtárs 

szeretne állást vállalni. Én azt mondtam neki, hogy meg
várjuk elvtárs urat, mit tetszenék hozzá szólni?

Alajos végigmustrálta Rácot, azután jóakaratúan 
morgott.

- így kívülről nézve megjárja! De tud-e rendesen dol
gozni, és ami a fő, laboránsi munkát végezni? Mert én 
a receptúrán dolgozom. Az elvtárs főként a laborálásokat 
és üvegmosásokat kellene, hogy elvégezze.

- Vállalom - válaszolta mosolyogva Valér, akit poko
lian mulattatott ez az érdekes helyzet -, de mennyi lesz 
a fizetés?

- Én azt mondottam, hogy nem tudunk fizetést adni - 
kottyantotta közbe Medúza.



- Maga itt ne nyivákoljon, hallja - intette megvetően 
Alajos -, mert egyszer kirakom innen végleg. Még min
dig olyan zsugori, mint volt. A szaktársnak fizetés jár, 
mert szellemi proletár. A burzsuj dögöljön éhen. A prole
tár az hízzon. Megállapítok havi 1000 koronát, koszttal, 
kvártéllyal. Ezen kívül 300 korona drágasági pótlékot, 
200 korona hadipótlékot és 100 korona fájdalomdíjat, 
mert naponként Medúza elvtársat látja.

He he. Jó vicc - nevetgérezett alázatosan Medúza.
Az alku ilyen módon megköttetett, s Alajos a laboráns, 

alkalmazta Rác Valér okleveles gyógyszerész elvtársat 
kegyesen, Medúza patikájában. Alajos nem is volt olyan 
„nehéz ember”, mint amilyennek kinézett. Ha bevette 
magát a materiális kamrába, s összekotyvasztott vagy há
rom deci tömény szeszből likőrt, s azt csendesen beszo- 
pogatta, ő volt a legkedvesebb ember a világon. Szenved
élyesen fújta az intemacionálét; „Ez a harc lesz a végső”, 
s azután mély álomba merült.

Dolgozni ugyan még véletlenül sem dolgozott, de ez
zel szemben minden este kiszedte a kasszából a pénzt, és 
kapásból megfelezte. A kisebbik csomót betette a Werthe- 
im kasszába, a nagyobbik csomó pénzt hanyagul zsebre 
gyűrve elsántikált szórakozni a „Nemzeti Szálló” szoba- 
asszonyához.

Medúza vérző szívvel nézett a pénze után, és sóhajtva 
vonult vissza a lakásba. Rác pedig, lezárva a patikát elfo
gyasztotta szerény vacsoráját, és vagy sétálni indult, vagy 
leült közgazdaságtant tanulni. Elhatározta, hogy megszer
zi a közgazdasági doktorátust.

Enyhe nyári este volt, egy szombati napon, amikor el
indult a Bodrog partjára. A víz nedves szagát mélyen be- 
szivta, s elnézte a szorgosan igyekvő folyót, amint egy- 
egy faágat forgatva haladt a síkság felé.

Agyúszót hallott akkor este.
Felülről, a Tátra felől jött a mély morajló hang, mint

ha nagyon messze az ég dörögne. Hallgatózott, és elszo
rult a szíve.

A sok szóbeszéd úgy látszik mégis igaz. A csehek be
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merészkedtek Magyarországra. Nyugtalanul indult cl az 
állomásra. Ismerte jól az állomásfőnököt, s megkérdezte 
tőle bizalmasan:

- Mondd kérlek, sok katonavonat megy felfelé?
- Minden éjjel itt zakatolnak az ablakom előtt. Részeg 

csürhével van tele. Üvöltenek, hogy „éljen Kun Béla”, 
„éljen a világforradalom", de közben mindegyik tejfeles 
szájú siheder, vagy angyalföldi zsebes. Ez az úgynevezett 
„vörös hadsereg”. Úgy szétugrasztják majd őket a pemá- 
kok, hogy csak úgy porzik. Pedig elég lenne ennek a ron
da bandának egy világháborús fegyelmezett hadtest. Meg 
sem állnának Prágáig.

Az ágyúzás minden nap tovább erősbödött.
Az ágyúszó hangjával fordított arányban kezdett el

halkulni Alajos. Először csak a piros szalag maradt le 
a sapkájáról, azután a vörös kokárda. Követte ezt a csiz
ma és bricsesz, és befejeződött azzal, hogy néhány nap 
múlva a kasszakulcsot odaadta Medúzának anélkül, hogy 
egy fillért is elvett volna.

A vörösök özönlöttek visszafelé. Amerre visszavonul
tak, elloptak mindent, ami a kezük ügyébe került. Szé
gyenteljes futás volt az nagyon.

Az egyik éjszaka a város határában kerepelt a gép
fegyver, azután csend lett. Nagy, süket csend. A lakosság 
bezárkózott a lakásaiba, és csak az elvonuló szekerek zör
gését hallotta.

Reggelre cseh katonákkal volt megrakva a város. A fa
lakon plakátok adták tudtul mindenkinek, hogy csak 
a városparancsnok intézkedik minden polgári ügyben, s 
a fegyvereket azonnal be kell szolgáltatni.

Rác szomorú szívvel húzta fel a rolót.
Medúza néhány perc múlva, mosolygós képpel ügetett 

át az utcán.
- No, mit szól kedves kartársam az új fordulathoz? 

Vége a vörös világnak.
- Még rondább világ keveredett.
- Nem mondom, ez is csúnya, de a patikámat vissza

kaptam. Ezzel kapcsolatban sajnos ki kell jelentenem,
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hogy Ont csak ellátásban és lakásban részesíthetem. Fize
tést mától kezdve nem adhatok, mert teljesen ki vagyok 
fosztva, tönkre vagyok téve. Alajos - az a gazember - ki
forgatott a vagyonomból.

Valér összeharapta a száját, de hallgatott. Ebben a fel
fordult világban valóban nem tudott volna hová menni.

Alajos viszont eltűnt. Megszökött, vörös bátyjával 
egyetemben.

Keserves napok következtek ezután.
Cseh gazdálkodás, győztes dölyf, ami ezeket a sze- 

dett-vetett katonákat túlontúl fűtötte. Végeredményben 
nem lehetett rajtuk csodálkozni, mert évszázadok óta 
most arattak először kétes értékű győzelmet.

A patikát békén hagyták. Jöttek ugyan néha gyógysze
rért, s következetesen nem fizettek, de ez nem sokat 
számított.

Medúza megifjodott, ismét rakta a pénzt élére. Rác 
viszont tanult szorgalmasan.

Esténként eljárogatott Kosztolányi Zoltán kollégiumi 
tanárhoz, ahol egy barnahajú, barna szemű kislány kézi
munkázott szorgalmasan délután. Délelőtt a háztartást ve
zette. Kosztolányi Zoltán latin tanár úr ugyanis özvegy
ember volt, és Ilonka volt a kisebbik leánya.

Amikor már a csehek kellőképpen berendezkedtek 
a Bodrog patakon, ismét suttogni kezdtek a városban 
a magyar vörös katonaság szervezéséről, a székely ha
dosztályról, és az újonnan felállított „vasasokról”, akiket 
a budapesti MÁV és Ganz-gyár vasmunkásaiból verbu
váltak össze.

Jöttek, szálltak az ellenőrizhetetlen hírek. A vörösök 
Ernődnél megtámadták a cseheket. Miskolcot visszafog
lalták, Zsolcánál nagy csata volt.

A kis városkában rövidesen feszültté vált a levegő.
Este nyolc óra után csak parancsnoki engedéllyel lehe

tett az utcán tartózkodni. A csoportosulás szigorúan tilos 
volt.

Messziről, nagyon messziről tompa ágyúszó hallat
szott néha.
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Az ágyúmoraj néhány nap után határozottan erősbö- 
dött. Patak fölött megjelent egy felderítő repülőgép. Ma
gyar volt. A katonaság - az utcáról, a házak tetejéről - 
puskával lövöldözött a köröző gépre anélkül, hogy a leg
kisebb kárt is tette volna benne. A gép később eltűnt 
Miskolc irányában.

Egy este, amikor Rác Valér és Ilonka csendes beszél
getésbe merültek el, éles gépfegyver kelepelt bele a le
vegőbe. Utána puskaropogás, majd megint gépfegyver 
kerepelés.

Az utcán bakancsok dobogtak végig, kiáltozás, zaj 
verte fel a várost, majd élesen sikoltozott az estébe a kol
légium félrevert harangja.

Tűz tört ki valahol.
Ilonka elsápadva kapaszkodott bele Valér karjába, és 

sírós szájjal suttogta:
- Félek.
- Ne féljen, kedves! - mondta gyengéden Valér, és 

szinte öntudatlanul karolta át a szepegő leánykát, aki 
engedelmesen simult a fiú mellére.

Ott a szobában - Kosztolányi tanár úr asszisztálása 
mellett - megtalálta egymást két szerető száj, két dobogó 
szív.

Kint kattogtak a gépfegyverek, sikongott a félrevert 
harang, s a XII-es magyar páncélvonat a város határában 
ágyútűzzel záporozta végig a cseheket.

Két nap múlva arra ébredtek Patakon, hogy vörös kato
nák vonulnak végig az utcákon, és Alajos bátyja ismét át 
vette a direktórium vezetését. Alajos délben, teljes harci 
díszben benyitott. Bőrkabátban, sapkában volt, hasán de
rékszíjjal, ami mögé köröskörül kézigránátokat dugdosott. 
Revolver, tőr és gumibot egészítette ki a felszerelését. Va
donatúj csizma volt lábán, és három piros sáv a sapkáján. 
Csak a lába volt változatlanul sánta a nyavalyásnak.

Szájában hatalmas szivar füstölt, és egész egyénisége 
valami véghetetlen pimaszságot tükrözött vissza. Olyat, 
amitől az embernek menten viszketni kezd a tenyere.
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Hol van a tulaj? - ordított Rácra, már amennyire 
a szivar megengedte.

-- Nem tudom - válaszolta némi lekicsinyléssel Valér.
Nem tudja? Ilyen választ egy Lenin fiú nem fogad el. 

Mert ha nem tudná, hát elárulom magának, Lenin fiú lettem.
Mi az a Lenin fiú?

- A halál osztogatója.
Ingyen vagy átalány ellenében?

-- Nézze, elvtárs. Ha sokat tátog itt, menten a hasába 
vágok egy kézigránátot. Kuss! Hol a tulaj?

- Nem tudom.
Mondja meg neki, hogy a patika mától kezdve nem 

az övé, hanem az enyém. A lábát be ne tegye, mert keresz- 
tüllövöm. Magát se lássam itt már egy óra múlva. Mehet 
a fenébe. Falazott annak a piszok burzsujnak, ezt nem tűr
hetem. Délután jelentkezik a vörös hadseregbe!

Alajos elviharzott.
Rác összecsomagolta néhány darab fehérneműjét, és 

menni készült éppen, amikor Alajos visszatért egy kajla 
orrú, süvölvény legénnyel.

Maga még mindig itt van? - rikoltott Rácra.
- Éppen indulok.
- Mehet! Itt van az utóda: Blum Frédi, budapesti labo

ráns szaktárs. Vele majd elintézzük itt az ügyeket. A so- 
rozóbizottságot a kollégiumban megtalálja, ilyen marha 
nagy emberre szüksége van a proletár hadseregnek.

Rácnak eszébe sem volt sorozóbizottság elé állni.
Elballagott Kosztolányi Ilonkához, ott töltötte a napot. 

Megbeszélték az egyelőre még nagyon bizonytalan jövőt, 
melynek egyetlen biztos pontja volt csupán. Amint a kö
rülmények megengedik, Rác Valér visszajön, és megtart
ják az esküvőt.

Este kilopózott az állomásra. Az állomásfőnök fel
csempészte egy tehervonatra, amellyel elindulhatott Mis
kolc felé.

A megkótyagosodott, véres kezű forradalom ámokfu- 
tóként rohant a vesztébe. Szamuelly Tibor, Korvin-Klein
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Ottó, Kun Béla és még sokan, a Duna-palota előkelő lak
osztályaiban dőzsöltek, miközben a magyar told népét 
a Lenin fiúk akasztgatták a falvak utcáin akácfákra.

A Parlament pincéje előtt állandóan berregett két ha
talmas teherautó. Ezzel a zajjal akarták elnyomni a kínzó
kamrákból kitörő kínos üvöltést. A legjobb magyarok 
szemét szúrták ki, karjukat vágták le, vagy tüzes vassal 
sütögették bőrükre a mártíromság bélyegét.

A Duna ölelte magához a legyilkoltak vagy halálra 
kínzottak holttestét, és az Alföld népe imádságos szívvel 
temette el azokat, akiket partra vetett falvaiknál a víz.

A románok közben nyugodtan poroszkáltak Budapest 
felé. A csehek is húzódtak be az áléit országba ismét, 
a sebtében elfogadott demarkációs vonal határán.

A románok bevonultak Budapestre.
Szegeden - az antant tisztek jóváhagyása mellett lel

kes, de még egyelőre maroknyi csoport készülődött az 
ország újjáépítésére.

Megbukott a kommunizmus. Szociáldemokrata kor
mány vette át a hatalmat. Első dolga volt szabad menekü
lést biztosítani a bolsevistáknak.

Bevonult a nemzeti hadsereg élén nagybányai Horthy 
Miklós Budapestre.

Az országépítés megindult.
És azután nemsokára megszólaltak az országban a ha

rangok. Sírtak, búgtak a fővárosban, zokogtak a falvak
ban. Sirattak egy országot, melyet abban a félórában 
csonkítottak meg Trianonban.
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XIV. FEJEZET,
melyben két ági a/szakadt férji ténfereg az Emke sarkán.

A villamosok átcsörömpöltek az úttesten, autók húz
tak el, és nehéz szagot hagyva maguk után elpöfögtek 
a Keleti pályaudvar felé. A Nemzeti Színház előtt, a „kis 
pádon” néhány díszletező munkás üldögélt szótlanul. 
Később megeredt az apró szemű, októberi eső. Egvre- 
másra gyulladtak fel a gázlámpák és a villanykörték, fe
hér foltokat kanyarítva ki a feketére ázott aszfaltból.

1923 októberében járt akkor a megcsonkított ország 
népe, s az infláció réme már kinyújtotta csontos markát 
a pénz felé. Papírbankók dagasztották a pénztárcákat, s 
a tőzsdén óriási hossz tombolt. Az árfolyamok a magas 
egekben jártak, s a mulatókat esténként zsúfolásig meg
töltötte a pesti, tőzsdéző ifjúság. Szórták a pénzt nyakló 
nélkül, éltek a mának, és nem törődtek a holnappal. 
A munkanélküliek száma napról-napra nőtt.

A szemerkélő esőben két kopott ruhás férfi'álldogált 
zsebre dugott kézzel, az Emke kávéház előtt. Nekidűltek 
a falnak, így hátuk védett maradt az esőtől. Nézték az em
berforgatagot idegenül, bizonytalanul. Az egyiken bő 
sportruha lötyögött buggyos nadrággal, a másikon német 
katonablúz feszült, de ezzel szemben fekete, alul rojtos 
szalonnadrág gyűrődött a lábán. Agrólszakadt volt mind
kettő, nagyon.

Az egyik megszólalt:
Itthon lennénk végre, bratyesz!

A másik csendesen nézett maga elé, s keserűen dör- 
mögte:

Nincs sok öröm benne.
Bizony nincs, de még mindig jobb, mint az elvtársak 

hazájában.
- Jó, jó. De azért mégiscsak elkeserítő, hogy kilenc 

esztendő után, nagy nehezen hazavergődik az ember, s 
amikor itt áll minden nélkül, akkor tudja meg, hogy még 
a szülőföldjét is elrabolták. Ezért ugyan érdemes volt 
verekedni annyi éven keresztül, és penészedni Moszk
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vában. Inkább fordultam volna fel ott. Akkor nem lenne 
gondom semmire. Nem tudom édesanyám él-e, hal-e. 
Eh!

Belevágott öklével a levegőbe.
A másik csitította.
- Firnájsz az egész, bratyesz. Majd csak kievickélünk 

belőle valahogyan. Úgy még sohasem volt, hogy vala
hogy ne lett volna. Hol alszunk az éjjel?

- Hol? A ligetben, egy pad alatt.
-Oda csak az ordenáré koldus jár. Mi ezzel szemben 

urak vagyunk, különb helyet keresünk magunknak.
- Ugyan milyet?
- Roppant egyszerű. Kimegyünk a Keletibe, és a váró

teremben várjuk meg a hajnali vonatot. Közben alszunk 
a jó melegen. Gyere bratyesz!

Füsti Pál és Hetyky Péter nekiindult a Rákóczi útnak, 
a Keleti pályaudvar felé. Az októberi eső kitartóan sze- 
mergett tovább.

Másnap reggel összetörve, álmatlanul indultak neki 
a városnak. Fájt minden tagjuk, s amellett már kora haj
nalban kizavarták őket az utcára, mert az utolsó vonat 
után lezárták a várótermeket. Kint egy pádon üldögéltek, 
míg ki nem világosodott.

A Népszínház utcába mentek, felkeresni Papucseké
ket, hajdani gazdájukat.

Bekopogtak az ajtón, amit egy ismeretlen, borzas fejű 
asszonyság nyitott ki.

- Kit keresnek? - kérdezte bizalmatlanul.
- Papucsek Lajos szabómestert.
-Már nem lakik itt. Meghalt a felesége, négy éve. 

A mester nemsokára ismét megnősült, és elköltözött az 
Üllői út 149. szám alá.

Elindultak az Üllői útra.
Az Üllői út 149. számú ház a bérkaszárnyák prototí

pusa volt. Olyan tömeg ember lakott itt. hogy egy falu ki
telt volna belőle. A hatalmas, négyszögletes udvarban, 
a földszinten a legkülönbözőbb üzemek dolgoztak. Volt
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itt a műlábkészítőtől a diótörőig minden, csak egy csur- 
gott vékonyan, a pénz. A kisembereknek és a szegény 
Ferencváros iparosainak volt ez rideg tanyája.

Az első emeleten balra, szűk folyosó végén találták 
meg a cégtáblát: Papncsek Lajos, angol úri szabó. A né
mi hencegést eláruló tábla alatt, kartonon a következő 
nemes mondat bűvölte a két barátot: Javíttást és vasal- 
liist vállalok.

Benyitottak.
Az ajtóból egyenesen a konyhába léptek, ahol egy 

kockafejű, fehér bajszú, kopasz, dugónyi ember guggolt 
a vastűzhely előtt, és gombócra puffasztott képpel fújta 
a tüzet. A tűzhely azonban nem lehetett jókedvében, mert 
mérgesen egy akkora csomag füstöt köpött vissza, hogy 
a tökmag ember hátrahőkölt tőle. Papucsek Lajos volt.

Adjon Isten, Papucsek atya - köszöntötte kedélyesen 
I letyky.

Papucsek egyelőre a szemét dörzsölte, majd hunyo
rogva mustrálta végig a belépőket.

Kik legyenek maguk, kérem?
Füsti Pál és Hetyky Péter.

- Nahát... még ilyet... meg sem ismertem volna 
a doktor urakat, de hogyan néznek ki, az Isten szerelmére?

- Nem a legjobban Atya, nem a legjobban. Ámde, lesz 
ez még rosszabbul is - viccelődött Péter.

- Malvinkám, gyere csak ki, édes lelkem - kiáltotta be 
a szobába Papucsek.

A szobából egy boglyas némber lépdelt elő, szanaszét 
pongyolában, papucsban, barátságtalan arccal. Oda se né
zett a két látogatóra, hanem rámordult az urára:

Te mafla! Még mindig nincs felforralva a tej?
- Nem akart a Iá meggyulladni, leikecském - fuvoláz- 

ta meghunyászkodva Lajos.
Semmire sem tudlak használni. Hát ezek meg kicso

dák? fordult a két látogató felé.
- Két régi lakónk, még a boldog békevilágból.
- Nem úgy néznek ki, mint akik akár egy ágyat is ki 

tudnának fizetni.

189



- Úri emberek ezek Malvinom, csak most rosszul 
megy nekik.

- Bizony, Oroszországban nem frakkban járkálnak 
a hadifoglyok - jegyezte meg csendesen Füsti.

-Csak nem Oroszországból jöttek? csapta össze 
a kezeit Malvin.

- De bizony onnan, nagysám - válaszolta Hetyky és 
ezzel a „nagysám” megszólítással végképp levette lábáról 
a morcos hitvest.

- Kerüljenek beljebb. Lajos, ha felforrt a tej, szólj be!
Bementek a szobába, ahol a bal sarokban, közvetlenül

az ablak mellett, Papucsek varróasztalkája állott, mellette 
egy behorpasztott keblű próbababa búsult. Két ágy, asztal, 
székekkel és két szekrény töltötték be a szobát. Néhány 
fakult levelezőlap volt felszögezve a falra, légypettyekkel 
bemákozva. Ordított a nyomorúság mindenünnen. Az 
ágy, a maga vetetlenségével úgy nézett ki, mint egy szét- 
taposott szemétdomb. A fülledt, savanyú testszag bizony 
letaglózta volna Füstiéket, ha meg nem szokták a nyomo
rúság parfőmjeit Moszkvában.

- Üljenek le és meséljenek, mit láttak, hogy kerültek 
haza?

A két barát mesélt. Sok elmondanivalójuk volt, s azon 
vették magukat észre, hogy délelőttre jár az idő, és még 
mindig csak az elején tartanak. Felkerekedtek, de Papu
csek visszatartotta őket.

- Várjanak csak, doktor urak. Vetkezzenek le, egy ki
csit rendbe szedem a ruháikat. Igaz, Malvinkám?

- De gyorsan, Lajos. Addig én átmegyek a szomszéd
ba, visszakérem Marcinkáéktól a négy kölcsönadott to
jást, és felütöm a doktor úréknak.

Egy jó óra múlva Füsti Pál és Hetyky Péter kivasalt, 
megstoppolt ruhában, megberetválkozva, két-két tojásrán- 
tottával a gyomrukban, és némi optimizmussal a szívük
ben ballagtak az Üllői úton, a Mária Terézia laktanya felé.

- Én mondom neked bratyesz, Papucsek atya új fent 
papucs alá került.

- Nem is érezné jól magát másképpen az ilyen ember.
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Van benne valami. A pipogya ember fölött kell, hogy 
valaki gyakorolja a hatalmat, különben tönkremegy. El
lenben Malvinunk, amilyen morcos fehémép, olyan jószí
vű. Soha nem hittem volna, hogy még tojást is fog belénk 
aplikálni.

Megháláljuk, csak keveredjünk rendbe egy kissé. Én 
egyelőre nem tudok mást csinálni, mint elmegyek a régi 
patikába, ahonnan annak idején bevonultam. Talán még él 
a tulajdonos.

Helyes, bratyesz! Te menj oda, én addig elnézek 
a kávéházamba, hátha akad a régiek közül valaki. Talán 
tudok állást is szerezni, ideiglenesen. Nekem a patikához 
nincsen semmi kedvein. Valami szórakoztatóbb foglalko
zás kellene keblemnek.

- Egy kis kártya és lóverseny, mi?
- Bizony, nem lenne rossz dolog. Istenem, milyen jó 

lenne visszacseppenni a régi, boldog világba. Vajon lehet- 
e még temetőben dalolni a megboldogultaknak?

- Ne szamárkodj Péter, inkább gyere gyógyszertárba.
- Egyelőre más után nézek. Másfél óra múlva találko

zunk a Mátyás téren. Szervusz.
Füsti Pál csendesen nézelődött az Üllői úton. Megvál

toztak az üzletek, újak nyíltak a régiek helyére, amik kö
zül egyet sem ismert. Egyedül a Pollák kalapgyár volt 
a régi, s az örökimádás temploma nyújtogatta karcsú tor
nyát az ég felé változatlanul. A Ludovika kertben nem 
voltak már meg a régi padok, s a fák kopáran húzták össze 
magukat. A kert bokrai, mint tollúk fosztott madarak 
gunnyasztottak csoportosan. Várták a tavaszt.

Odaért a patikához, bekémlelt az üvegen.
A gyógyszertárban minden a régi volt. Az edények, 

a tára, a várakozók számára elhelyezett karosszékek mind 
úgy állottak, mint kilenc esztendővel ezelőtt. Talán meg
fakultak, megkoptak, de állták a sarat rendületlenül.

A tára mögött megfehéredett hajjal, ott állott a régi tu
lajdonos. Receptet taksált. Mellette egy fiatal, fehér kö
penyes kolléga matatott. A patikában rajtuk kívül egy lé
lek sem volt.
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Füsti belépett, és csendesen köszönt. A tulajdonos ide
genül nézett rá, és udvariasan megkérdezte:

- Mit óhajt?
Füsti mosolyogva mondta be a nevét. A főnök arca fel- 

derült, két kézzel szorongatta a kezét, és szeretettel invi
tálta be az irodába.

- Meséljen kartársam, hogy és mint van?
Füsti elmesélte röviden az orosz fogság hosszú eszten

deit, s azután rátért jövetele céljára.
- Kérem gyógyszerész úr, itt állok most minden nélkül. 

Szeretnék dolgozni. Nem jöhetnék el kisegíteni délutánon
ként, s vállalnám az éjjeli inspekciót is szívesen. Legalább 
lenne hol aludnom - fejezte be kissé kesernyésen.

- Sajnos, bármennyire is szeretném magát alkalmazni, 
pillanatnyilag lehetetlen. Két alkalmazottam van, az 
egyik most van ebédelni, mindketten jól és becsületesen 
dolgoznak. Nem küldhetem el egyiket sem. Azonkívül, 
bele is kell jönnie először az itteni új dolgokba. Mióta 
nem állott tára mellett?

- Kilenc esztendeje.
- Hajaj! Kilenc év alatt nagyot fordult a világ. Uj be

tegpénztárak születtek, specialitások jöttek forgalomba, új 
taksa, új számlázás, és még a jó Isten tudja, mi minden. 
Meg sem tudna mozdulni.

A gazda maga elé gondolkozott egy kicsit.
- Diplomája megvan?
- Nincsen. Most kellene beiratkoznom a második év

re, de nincs miből.
- Hm. Ez baj. Gondolkozzunk talán egy kicsit, mit le

het tenni?
-A gondolkodásban magam is benne vagyok, csak 

nem tudok semmi okos dologra rájönni.
- Én a következőképpen képzelném. Be kell iratkoz

nia feltétlenül. Ez biztos. Én adok 1000 koronát kölcsön, 
s ezzel néhány napig kihúzhatja. Megfizeti, ha majd talp
ra áll. Délutánonként bejár statisztálni, míg bele nem jön 
ismét a munkába. Elmegy Siménfalvi professzorhoz, s 
elmondja a sorsát. O a Gyógyszerész Ifjúsági Egyesület
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tanárelnöke. Áldott jószívű ember, aki feltétlenül fog 
magán segíteni. Székely ember, aki honfitársait kü
lönösképpen segíti. Segítségére lesz a beiratkozásnál. 
Az Egylettől kaphat könyveket és segélyt is. Ha bármire 
szüksége van, csak jöjjön el hozzám nyugodtan, ameny- 
nyire tőlem telik, szívesen állok rendelkezésére.

Kivett a pénztárcájából egy vadonatúj ezerkoronást, és 
zsebébe dugta a tiltakozó Füstinek.

Kint ismét eleredt az eső. A szél is feltámadt, és Füsti 
Pál behúzott nyakkal indult az Üllői út 26. szám alá, 
a Gyógyszerismei Intézetbe. Felkúszott a sötét lépcsőkön, 
és a mind szűkebbé és alacsonyabbá váló lépcsőházon. 
Zakatolt a szíve, zilált a tüdeje mire megállóit az ajtó 
előtt.

Bekopogott.
Amint belépett, valami végtelen nyugalom hatotta át 

a lelkét. A tágas laboratóriumból mélységes csend, a tudo
mány békéje áradt. A hatalmas dolgozóasztalon perkolá- 
torok, üveglombikok álltak katonás rendben, s közöttük, 
mint egy cincogó egér, a bunsenégő kék lángnyelve suso
gott. A tisztára törölgetett kémszeres üvegek barátságosan 
csillogtak, s az üvegbúra alá rejtett mikroszkóp szinte hu
nyorított a belépőre.

Az. ablakpárkányon galambok tipegtek, s felettük 
messze el lehetett látni a város háztetőire, a szürke októ
beri égboltra, amiből kitartóan szemezett az eső.

Füsti Pál valahogyan úgy érezte, mintha egy meleg 
családi otthonba lépett volna be, ahol szívesen, szeretettel 
fogadják.

Az egyik mikroszkóp fölött egy hatalmas férfit látott, 
aki figyelmesen vizsgált valamit. Később hátranézett, s 
amikor meglátta Füstit, felkelt az asztalka mellől, és láto
gatója felé tartott.

Szép, magas ember volt, mint egy szálfa. Közel járha
tott a két méterhez. Arcáról szívélyesség, szeméből vég
telen jóság sugárzott. Még egy szót sem szólt, de Füsti 
érezte, hogy ennek a férfinak mindent elmondhat.

Bemutatkozott.
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Siménfalvi proIésszor melegen szorította meg a kezét, 
és egyszerű szavakkal invitálta:

- Isten hozott fiam, gyere a szobámba.
A laboratórium baloldalán nyílt a tanári szoba, fekete 

viaszkos vászon, régi biedermeier kanapéval és karos
székkel. Ez volt a helyiség egyetlen dísze, a többi helyet 
könyvekkel megtöltött szekrények és egy íróasztal töltött 
ki.

Füsti Pálból felszakadt a szó.
A professzor megszakítás nélkül hallgatta végig.
Amikor befejezte, Siménfalvi azt mondotta:
- Ne búsulj fiam, rendbe tesszük a dolgokat.
Kiszólt a dolgozóba:
- Irénke!
A titkárnő bejött.
- írjon kérem egy kérvényt, Füsti Pál gyógyszerész ne

vében a rektori hivatalhoz, melyben kéri a második évre 
való utólagos felvételét. Ugyanezt egy másodpéldányban 
készítse el a dékáni hivatalnak is. A dékánhoz írt kérvény
ben kérjen tandíjmentességet. Azután állítson ki egy nyug
tát 2000 koronáról, amit az Ifjúsági Egyesület ad Füsti Pál
nak segélyképpen. írjon a számára egy ajánlólevelet, 
amelyben kérem, hogy a menzán díjtalan ebédet kapjon.

-Addig, míg Irénke legépeli az iratokat, gyújtsunk rá.
A professzor elővette szelencéjét, és mindketten meg- 

sodorták belőle a cigarettát.
- Igen szeretném látni az édesanyámat - sóhajtotta 

Füsti.
- Sajnos, nemigen lehet. A románok azonnal elfogná

nak, és besoroznának. Levelet is csak ritkán kapnak meg 
az otthoniak. Ellenben a jövő hónapban egy jó barátom 
jön fel Siménfalváról. Vele majd küldhetünk levelet édes
anyádnak.

Beszélgettek egy darabig, azután benyitott Irénke, s 
hozta a legépelt kérvényeket, az ajánlólevelet, a nyugtát 
és a 2000 koronát.

A professzor aláírta, és szívélyesen útjára bocsátotta 
Füstit, aki könnyes szemmel csak annyit tudott mondani:
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Az Isten áldja meg a professzor urat azért, amit ve
lem tett.

- Ne beszéljünk erről, fiam! Ha valamire szükséged 
lenne, csak szóljál nyugodtan, amiben lehet, segítek. Szé
kelyek vagyunk mindketten. Szervusz!

Amikor Füsti Pál behúzta maga után az ajtót, a pro
fesszor benyúlt a tárcájába, elővett belőle 2000 koronát, 
odaadta Ilénkének.

Tépje szét a nyugtát!
Irénke csendesen bólintva, kettészakította a papírla

pot.

Két hét múlva Füsti Pál tandíjmentesen beiratkozott 
a második évre, a menzán ingyen ebédelt, magkapta az 
Ifjúsági Egyesülettől a szükséges tankönyveket, és elin
dult az indexét aláíratni.

Volt pedig akkor a másodéves gyógyszerészhallgatók
nak egy neves kémiai professzoruk; Klemens Lajos. 
Ismerték a nevét külföldön mindenütt, ahol analitikával 
foglalkoztak. Kutatásait német, francia, angol nyelven írt 
dolgozatokban ismertették, csak éppen magyarul nem je
lentek meg munkái soha. Úgy látszik, a professzor nem 
akart próféta lenni a saját hazájában.

Klemens Lajos hatalmas, bütykös lábakon közle
kedett, és ezek a bütykök a legérzékenyebb barométert is 
kapásból lepipálták. Még csak halvány kontúrjai sem 
bontakoztak ki egy picike felhőnek, valahol a budai 
hegyek mögött, amikor bütykei már olyan intenzíven je
lezték az idők fordulását, hogy a professzor sziszegve 
csoroszkált végig a folyosókon, s minden útjába kerülő 
lelket lepiszkolt a sárga földig. Megkapta a magáét ott ad
junktustól a doktoranduson át, le egészen Jenő bácsiig - 
a szakértelemtől duzzadó egyetemi altisztig - mindenki.

Klemens professzor volt az, aki a hallgatókat két cso
portba osztotta. Az első kategóriába tartoztak az „intelli
gensek”. Lzek mindent tudtak, akiknek a szigorlaton vé
tek lett volna egy kérdésnél többet feladni, mert náluk
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a szigorlat tisztán formaság volt, és semmi más. A másik 
kategóriát a „diplomavadászok'’ képezték, a „bukósok”, 
akik szerinte nem tudnak semmit, és csak egyetlen cél 
lebeg szemük előtt; kivadászni a gyógyszerészi diplomát, 
majd garázdálkodni a gyógyszerészi tudományok meze
jén. Ezeket üldözte nekikeseredve, és megingathatat
lanul.

A baj csak ott volt, hogy az „intelligens” és a „diplo
mavadász” típust Klemens Lajos nem mindig a tudás 
alapján állapította meg, hanem a deliquens kinézése 
után. Aki jó fellépésű, jól fésült ember volt, az az „intel
ligens” kategóriába került, aki szerényebb egyéniség 
volt vagy zavarba jött ha megszólították, az „diplomava
dász” lett.

Ehhez a professzorhoz indult először indexével Füsti 
Pál.

Október végi köd ülte meg a várost. A villamosok sza
pora csengetések mellett kúsztak előre, szinte tapogatva 
az utat maguk előtt. A ködös hideg átjárta az embereknek 
még a csontjait is. Gondolni lehet, hogy ilyen időjárás 
mellett milyen pokoli táncba kezdhettek Klemens pro
fesszor lábai.

Füsti, mit sem sejtve lépett be a Kémiai Intézet folyo
sójára, és szinte nekiütközött Jenő bácsinak. Látta, hogy 
valami altisztféle ember lehet, mert kék színű köpeny volt 
rajta, s áradt belőle a kénhidrogénnal kevert vegyszerillat. 
Megszólította:

- Hol találhatnám a professzor urat?
Jenő bácsi meghőkölve hátralépett.
- Milyen ügyben?
- Indexet akarnék aláíratni.
Jenő bácsi összecsapta a kezét.
- No, jó időt választott erre, mondhatom.
- Miért? Ilyenkor van fogadóóra.
- Az igaz, de nem ilyen rossz, ködös időben. A pro

fesszor úr keresztben nyel le mindenkit, úgy fájnak a lá
bai. Jöjjön inkább holnap.

- Nem jöhetek. Rektori engedéllyel iratkoztam be.
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nekem három napon belül minden aláírást meg kell sze
reznem.

Hát, nekem mindegy, menjen át ezen a szűk folyo
són, ott van a professzor úr szobája.

Füsti bekopogott, és lenyomta a kilincset.
A professzori szobában vágni lehetett a szivarfústöt. 

A könyvekkel zsúfolásig telerakott íróasztal előtt, szivar
ral a szájában ült Klemens Lajos, rángatódzó arccal. Pu
ha bársonycipőben, hálóingben. Német folyóiratot lapo
zott, és közben mormolt magában.

Felnézett.
Mit akar?
Indexemet kérném, méltóságos uram, aláírni.

A professzor elkékiilt a méregtől. Egyik gyengéje volt 
többek között az is, hogy az utólagos indexaláírásokat 
nem szenvedhette.

Maga diplomavadász? - harsogta dühösen.
Nem kérem, én császárvadász vagyok, s az is voltam 

kilenc esztendőn keresztül.
- Szóval duplán vadász. Az indexét nem írom alá.

Bocsánatot kérek, itt a rektori engedélyem.
Liszteltetem a rektor urat, de ha ő így rendelkezett,

akkor írja alá az indexét saját maga. Engem ilyesmire 
kényszeríteni nem lehet. Ajánlom magamat!

Füsti Pál felindultan fordult ki a szobából.
A folyosón megállt egy kicsit, hogy kifújja a mérgét. 

Törte közben a fejét, hogy mit csináljon? Az indexaláírást 
meg kell oldani, különben elveszíti a félévet. Elhatározta, 
hogy bemegy a tanársegédhez tanácsot kérni.

A kis laboratóriumban találta meg Vigh Antalt, aki ép
pen valamilyen bonyolult színreakcióval bíbelődött.

Elmondotta mi történt vele.
Vigh elmosolyogta magát, és megjegyezte:
- így jár az, aki rossz időben kopogtat olyan helyen, 

ahol még szép időben is ki van téve a meglepetéseknek. 
Maga alaposan elrontotta a dolgát. Azonban az indexét 
feltétlenül alá kell íratnia. Adja ide, megpróbálom én. 
Maradjon addig itt.
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Jó félóra után visszajött izzadó homlokkal.
- Itt az indexe aláírva, de most aztán tűnjön el gyorsan, 

mert a prof minden pillanatban bejöhet.
- Hogy csinálta ezt, tanársegéd úr?
-Mindennek megvannak a maga műhelytitkai. De

most siessen innen.
Füsti megpróbált még néhány hálálkodó szót monda

ni, de Vigh közbevágott.
- Ne hálálkodjon. Meg fog még utálni, mert én fogom 

vezetni a laboratóriumi gyakorlatokat. Isten vele!
Kezet nyújtott, és kituszkolta.
így kezdődött Füsti Pál egyetemi pályafutása, kilenc

évi megszakítás után.
Másnap reggel, először indult cl előadásokat hallgatni. 

Valami kis meghatottságot érzett.
Eszébe jutott, hogy ezelőtt kilenc esztendővel még te

le reményekkel készülődött a második évre. Utána volt 
egy sikeres esztendőnek, s előtte volt egy jó kereseti le
hetőségeket biztosító nyár. Akkor hitt az ifjúság mindent 
legyőző erejében, hitt a szebb a jövőben, és hitt abban, 
hogy Berczel Katinkával is kibékül még valamikor.

Ma baktat kopott ruhájában, a háborús szenvedések 
nyomasztó emlékeivel a vállán, mint véndiák. Elveszítet
te a hazáját, elvesztette Katinkát, és ki tudja, mikor láthat
ja ismét édesanyját, testvéreit, akik „odaát" maradtak az 
ősi földön. A hónapos szobáját egy hónapra ki tudta fizet
ni Hetykyvel együtt, de hogy a jövő hónapban mi lesz, azt 
csak a jó Isten tudja.

Felkapaszkodott az Üllői út 26. szám padlás-féleme
letére. Az első óra Siménfalvi professzoré volt. Gyógy
szerisme.

A tanteremben, csendes beszélgetés mellett ültek 
a másodévesek. 22 éves leányok, fiúk, akik derűsen néz
tek a világba, s legfőbb gondjuk az volt, hogy minél szeb
beket tudjanak mondani kipirult arcú szomszédnőjüknek. 
Ültek, és diskuráltak gondtalanul.

A belépő Füstit kellőképpen megcsodálták. Új arc- 
volt, ki koránál fogva sem közéjük való. O viszont kissé
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kényelmetlenül, földre sütött szemekkel kapaszkodott fel 
a falépcsőkön, a hátsó padsorok felé.

Hirtelen csend lett, a hallgatóság felállott.
A professzor lépett a katedra mögé.
Nekitámaszkodott a könyvtárasztalkának, és közvet

len hangnemben kezdett magyarázni a china kéregről. 
Lgyike volt a legjobb előadóknak. Nem pózolt, nem 
akarta csillogtatni mindenáron hatalmas tudását, hanem 
tanított, oktatott úgy, amint azt az egyetemen minden 
előadónak tenni kellene. A hallgatóság a legnagyobb fi
gyelemmel hallgatta, és soha elő nem fordult az, hogy 
valaki tiszteletlen magaviseletével, vagy éretlen fecsegé
sével megzavarta volna az órát.

Előadás után, amikor kászálódtak kifelé, dr. Árvái Pál 
egyetemi magántanár - Siménfalvi adjunktusa - felszólt 
a hallgatósághoz.

Füsti kollega urat kéreti a professzor úr.
Nyugtalanul nyitott be a tanári szobába. Nem tudta, 

miről lehet szó.
Ülj le, fiam. Azért hivattalak, mert megkértek, hogy 

ajánljak valakit, aki egy praxi leányt a decemberi gya
kornoki vizsgára előkészítene. Rád gondoltam. Elfoga- 
dod?

Hálásan köszönöm, professzor úr.
Ha lesz valami tanítási lehetőség, ismét szólok. Lén

kétől megkapod a címet. Isten áldjon!
Füsti Pál cédulával a zsebében, boldogan sietett kollé

gái után a Trcfort kertbe, ahol 9-től 12-ig laboratóriumi 
gyakorlatok folytak, Klemens professzornál. A laboratóri
umban már helyükön álldogáltak a másodévesek. Kék 
láng imbolygott minden dolgozóasztalon, a vegyszerek 
enyhe bűzt gőzöltek ki magukból, és a termet a beszélge
tés zaja töltötte ki.

A terem bal sarkában, egy kis emelvényen dr. Eck- 
hardt László egyetemi adjunktus üldögélt Vigh tanárse
géddel. Eckhardt szikár, soványos úriember volt, telve tu
dással, szorgalommal és reménytelenséggel. Huszonöt 
éve dolgozott már Klemens mellett, komoly dolgozatai
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jelentek meg, külföldön is ismerték a nevét, de Klemens 
mellett még a magántanári címet sem tudta elérni.

Ott ültek ketten, és nézték a zsibongó fiatalságot. 
A hallgatók kis porcelántálkával kezükben vonultak az 
anyagért Jenő bácsihoz, hogy a vizsgálatokat megkezd
jék. Sok helyen, a háromlábú állványon ott állott már 
a dróthálóra ráhelyezett üvegpohár, s benne gőzölgőit 
csendesen a víz.

Eckhardt odaszólt Vighnek:
- Ma nagyon didereghetnek a gyerekek.
- Honnan gondolod?
- Nézd hány üvegpohárban áll a víz. Abból mind teát 

főznek. Legjobb hőmérője a hallgatók temperatúrájának.
- Lehet, hogy igazad van, ámbár nem lehetetlen, hogy 

tojást fognak főzni, nemkülönben virslit. Majd meglátjuk.
Később explikációs körútra indultak. Bolyongtak 

egyik asztaltól a másikig, hol az egyik hallgatót faggatták, 
hol a másikat. Igen gyengén tudtak.

Füsti Pált egyelőre békén hagyták.
Amikor egy szusszanásra ismét leültek, Vigh megszó-

- Neked volt igazad. Az eredmény 14 tea, 2 pár virsli 
és 3 tojás. Fáznak.

- Benne vagyunk az őszben alaposan.
- Voltál már a profnál?
-Az éjjel - mint hallom - ismét dolgozott. Most még 

alszik. Reggel dühöngve feküdt le, mert a kisbőgőjén 
hajnaltájban elpattant egy húr, s így nem tudott munka 
közben szórakozni.

-Ajaj. Akkor ismét rossz napunk lesz. Szerencse, 
hogy az előadásra már előkészültem.

A másodévesek közben, porcelánlemezen pörkölték 
a vizsgálatra kiadott porokat, végezték a különböző reak
ciókat, tömörítették a kivállott színes csapadékokat, és el
mesélték egymásnak a legújabb vicceket. A stréberek, 
gondba borult arccal figyelték a kémcsőbe öntött vegyü- 
letek viselkedését, és időnként alázatos képpel somfordál- 
tak a katedránál ülő asszisztensekhez felvilágosításért.

lalt:
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A kérdéseket azonban már előre úgy fogalmazták, hogy 
a feleletet maguk adják meg rá, s így kidomboríthassák 
szorgalmukat és tudásukat.

Három-négy stréber akadt minden évfolyamban. 
A hallgatóság mély utálkozása kísérte minden lépésüket, 
de ők dőrgölődztek az asszisztenciához, és az első padban 
ülve, megfeszített figyelemmel hallgatták az előadó pro
fesszort, helyeslően bólogatva minden mondatához. Rus- 
nya természetűek voltak nagyon, ezek a nyavalyások.

Háromnegyed tizenkettőkor összecsomagolták a jegy
zeteket, s a hallgatóság átvonult a kémiai előadóba, meg
hallgatni Klemens professzort.

A kémiai előadó hatalmasra méretezett terem volt. Ta
lán a legnagyobb a bölcsészkar valamennyi tantermei 
között. A lépcsőzetesen kiképzett padok mögött úgyszól
ván elveszett az a százat alig meghaladó ember, amit 
a másodévesek csoportja képviselt. Az előadó asztalon so
rakoztak a kémszeres üvegek. Középen vadonatúj, mosott 
kémcsövek begyeskedtek állványba szurkálva. Mellettük 
fehér szűrőpapír, csillogó olló, lemezfogó, háromlábú áll
vány, azbesztszita, üvegpoharak, lombikok és pipetták töl
tötték ki a teret, s a képet két égő bunsenlámpa tette teljes
sé, melyeket alig látható, kis lángra állítottak.

A háromrészes fekete tábla kínos tisztaságúra volt tö
rölve. Előtte három, frissen kihegyezett kréta várta sorsá
nak beteljesülését. A tábla fölött előredűlve, hatalmas, 
fehér kartontáblázaton az elemek Mengyejelev rendszere 
feketéi lett.

Jobbra, az ajtó mellett, óriási hőmérő mutatta a tante
rem hőmérsékletét, s alatta fedett üvegszekrényben ás
ványdarabok csillogtak.

Tizenkét óra tíz perckor, mint az óraütés, becsoszogott 
Klemens Lajos. Fájós lábait hatalmas bársonycipő takar
ta, amire sötétszürke nadrág ráncolódott. A kabát bőre 
szabottan lötyögött korpulens alakján, s keménygallérjá
ból úgy szökött előre a nyaka, mintha el kívánna örökre 
búcsúzni a nyakkendőtől. Klemens professzor feje érde
kes madárfej volt, kopaszodó, szürkülő hajjal, előreugró
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orral és gúnyos szájjal. Nem volt kifejezetten megnyerő 
jelenség. De tudása széleskörű, és kutató készsége határ
talan volt.

Mai napja sem volt kifejezetten kedvező. Kezdődött 
a gordonka húrjának elpattanásával, ami felborította lelki 
egyensúlyát, és epezacskóját alaposan megmozgatta. 
Folytatódott a lábfájással, s betetőzte az egészet az, hogy 
amikor az előadóterem felé tartott, ballábával nekitalált 
botlani a küszöbnek, amire összes bütykei fellázadtak, és 
olyan hasogatásba kezdtek, hogy azt alig lehetett kibírni.

Előadása is ezekhez az eseményekhez igazodott.
- Tisztelt hallgatóság! Nekem tulajdonképpen teljesen 

felesleges előadást tartanom. Mert ugyebár a studens, az 
intelligens koponya már mindent előre megtanul, és a kü
lönféle szakkönyveket bújva, a kémia minden ágáról tájé
kozva lévén, tisztán csak szórakozásból hallgatja az 
előadást. Ha nem tartok előadást, akkor is tudni fog. 
A diplomavadásznak viszont, hiába beszélek egy éven ke
resztül, arról minden lepereg, mert neki nem a tudomány 
kell, hanem a diploma. Ezért az oklevélért képes egy tel
jes esztendőn keresztül itt rontani a levegőt, csakhogy 
a diplomát megkaparintsa. Ilyen viszonyok mellett vétek 
az időmet itt töltenem, de a szabályzat előírja, így köteles 
vagyok hetenként ötször egy-egy órát tartani. A diploma
vadászok ellenben jól tennék, ha kimennének, mert amit 
az alkoholról mondani fogok, őket nem érdekli. Legfel
jebb sör, bor vagy pálinka formájában. Azzal viszont nem 
szolgálhatok, legfeljebb vitriollal.

A stréberek hízelgő vihogásba kezdtek.
A biztatás úgy látszik jól esett Klemensnek, mert kö

rülnézve, a hallgatóság soraiban felfedezte Füsti Pált.
- Tisztelt hallgatóság! Egy nyájas idegent is üdvözöl

hetek a mai órámon, akihez eddig még nem volt szeren
csém. Csak most volt hajlandó az igen tisztelt jelölt úr be
iratkozni. Duplán vadász. Egyszer császárvadász, egyszer 
diplomavadász. Lesz reá gondom, s majd meglátjuk, hogy 
ki tud jobban célozni. A szigorlaton mindenesetre kiderül.

A stréberek teljes szájjal hahotáztak.
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Klemens Lajos pedig zsebre vágta két kezét, belekez
dett az alkoholok ismertetésébe.

Füsti Pál pirosra gyűlt arccal ült a helyén. Még a tüle 
is zúgott a visszafojtott felháborodástól, és azon a ponton 
volt, hogy rávág a padra, és alaposan megmondja a magá
ét. De azután belátta, hogy ilyen meggondolatlansággal 
csak még jobban elrontja az amúgy is gyengén álló szé
náját. Hallgatott, összeszorította az öklét annyira, hogy 
még a keze is belefájdult.

Alig várta, hogy vége legyen az órának. Sietett a men
zára, bekapta szegényes ebédjét, onnan rohant haza, al
bérleti szobájukba. Sietett, mert délután négy órától köz
egészségtani előadást kellett hallgatnia, s addig még át 
akarta lapozni jegyzeteit, hogy ma, a közegészségtan 
után, már adhassa az első órát az új tanítványának.

A szobában vastag és förtelmes szagú dohányfüstbe 
burkolódzva, Hetyky Péter feküdt hanyatt az ágyon, és 
kitartóan szemlélte, mint mászkál egy elözvegyült pók 
a mennyezeten, hatalmasakat kaszálva cingár lábaival. 
Nézte a szerencsétlen pókot, és közben mélyeket szívott 
a kapadohányból.

Hetyky nem iratkozott be az egyetemre, mert előbb 
a fizika szigorlatát kel lett volna letennie, aminek büntető 
félévét orosz fogságára való tekintettel - a bölcsészkar 
elengedte. Úgy állapodtak meg, hogy Péter igyekszik va
lamilyen kisegítést vállalni, s abból kihúzza a második 
félév kezdetéig, amikor a sikeres vizsga után már rende
sen beiratkozhat.

A tanulás azonban nem ment sehogyan sem. Nem volt 
nyugta a fiúnak.

Állást nem kapott, mert állás nélkül voltak fővárosi 
gyakorlattal rendelkező oklevelesek is.

így teltek a napok. Azon a délutánon, amikor Füsti be
lihegett a szobába, Hetyky, úgy fektéből odaszólt neki:

- Elválnak útjaink, bratyesz!
- No-no!
- Öregem, én nem bírom tovább Budapesten. Vágyom 

haza rettenetesen. Igaz, hogy otthon most román világ jár
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ja, de mégiscsak a mi földünk az, ott születtünk, ott él az 
anyám, az apám és mindenki, aki előttem kedves. Haza
megyek.

- Lefognak, elvisznek katonának.
- Bánom is én. Legalább egy napot akarok tölteni 

GyergyóaImáson. Látni akarom a városomat. Végigmen
ni a korzón, úgy mint hajdan, amikor Vértessy tatának 
fújtam az orra alá a füstöt. Bekacsintani Bohus gyógysze
rész patikájába, és megcsodálni még egyszer az arany- 
szarvast a bejárat előtt. Elmenni a „Vörös Majomba” egy 
karambol partira, és megcsipdesni az állát Lonci utódjá
nak a kasszában. Hallgatni este, hogyan lélegzik a kisvá
ros, és azután - bánja a fene akármi is következik! Elvég
re, ha Moszkvából ki tudtunk ép bőrrel szabadulni, ezt is 
meg fogom úszni. Megyek én, bratyesz! Már holnap.

- De hiszen nincsen egy vasad sem!
- Nem fontos. Elindulok úgy, ahogy vagyok. A vona

ton átpotyázom az utat, a határon majd átlógok. Van némi 
prakszisom benne.

- Még este beszélünk róla, most egyelőre átnézem az 
anyagot, mert tanítványom akadt.

- Jó.
Füsti nekidűlt a jegyzeteinek, Hetyky pedig tovább 

nézte merően a plafont, és közben szinte reflexszerűen 
újabb cigarettát sodort magának.

Háromnegyed négyre Füsti tisztába jött az anyaggal 
és loholt a közegészségtanra, ahol Rimay professzor 
adott elő. Negyed ötkor bebotorkált a professzor. Bi
zonytalanul lépett, járása ingadozó volt, kezei remegtek, 
szemei lélek nélkül néztek a hallgatóság felé. Szinte be- 
lerogyott a székbe, és valamit motyogni kezdett a tiphus 
abdominalisról. Azután egyszerre lecsuklott a feje. El
aludt.

Az első tanársegéd ugrott melléje, tovább folytatta az 
előadást, míg a másik két asszisztens felrázta, és kitámo
gatta a tanárt.

Ezek az esetek napirenden voltak Rimaynál. Elsőran
gú képzettséggel rendelkezett, és a közegészségtannak
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abszolút szakértője volt, de az utóbbi időben rákos meg
betegedés kezdett mindjobban elhatalmasodni rajta. 
A szerencsétlen ember, hogy fájdalmát valamennyire 
elaltassa, az alkoholhoz folyamodott. Ivott, és mámoros 
fejjel, eltompult aggyal tartotta meg előadásait és szigor
latait. Ismerte betegségének rossz prognózisát, tudta, 
hogy halára van ítélve, de munkáját jóindulatú igyekezet
tel próbálta ellátni. A hallgatóság mélyen sajnálta, és szin
te tudomást sem vett arról, ami az óra alatt történt.

Az előadás befejezte után Füsti Pál nekiindult gyalo
gosan Budára, a Bécsi útra. Itt lakott a tanítványa, Gráb 
Vera.

Gráb Vera - ahogyan odahaza és a társaságban becéz
ték, Babszi . egy dúsgazdag ügyvéd leánya volt. Néhány 
értékes bérpalotát mondhattak magukénak, párszáz hol
das birtokocskát Érd tájékán, és az ügyvéd úr egyike volt 
azoknak a kiváló kriminalistáknak, aki csak valutaügyben 
és állampolgársági kérdésekben veti latba kiváló jogi tu
dását és nem lebecsülendő összeköttetéseit.

Füstit a perzsaszőnyegekkel agyontekergetett hall
ban az inas kezéből egy fakír képű komornyik vette át, 
és halk meghajlással kérdezte, hogy kit jelenthet be 
a kormányfőtanácsos úr Öméltóságának. Azután, mint 
egy színdarabból kivágott figura, eltűnt az ajtó mögött.

Néhány perc után ismét megjelent.
- A méltóságos úr kéreti a gyógyszerész urat.
Pali belépett a bőrgarnitúrákkal bútorozott szobába, 

melynek közepén hatalmas íróasztal pöffeszkedett. Rajta 
iratok, értékes írókészlet, szélén nyomógombos telefon- 
készülék. A támlás karosszékben, az íróasztal mögött, egy 
szimpatikus, fehér hajú, idősebb úriember ült, aki megpil
lantva Pált, felemelkedett helyéről, és elébe lépett látoga
tójának.

- Füsti gyógyszerész úr?
- Igen.
- Igazán örülök. Nagyon örülök. A professzor úr tit

kárnője már telefonált, hogy ön vállalta kislányomat 
előkészíteni. Nem lesz könnyű dolga. De talán ülve job-



bán megbeszélhetjük a részleteket. Parancsoljon helyet 
foglalni!

Leültek, az ügyvéd cigarettadobozt tolt Füsti elé.
-A kislányomnak decemberben feltétlenül le kell ten

nie a gyakornoki vizsgát. Júniusban Svájcban volt sítúrán, 
szeptemberben viszont éppen akkor kapott meghívást, 
amikor vizsgáznia kellett volna. De különben sem tudott 
volna nekimenni, mert nem tanult semmit. Nincsen az 
egész dologhoz kedve.

- Akkor miért lép a pályára?
- Mert a legjobb üzlet ma egy reáljogú patika. Jöhet 

egy újabb háború, vethetnek ki még több adót az ingatlan
ra, lemehet a föld ára, de egy patikában a benne lévő tőke 
mindig meghozza a maga 10-15%-át. Príma üzlet uram, 
ezt én mondom önnek.

-Egy reáljogú patikához nem feltétlenül szükséges 
a tulajdonosnak gyógyszerész diplomával is rendelkeznie.

- Ez teljesen téves felfogás. Ha az illető nem ért az üz
lethez, tönkremegy a bolt. Babszit patikával akarom kihá
zasítani, ennélfogva meg kell szereznie a diplomát. Két 
legyet ütök egy csapásra. A vagyont stabilizálom, leá
nyomnak diplomát adok a kezébe.

- Tudja azt méltóságod, hogy a gyógyszertár nemcsak 
üzlet, hanem közegészségügyi intézmény is?

- Hogyne tudnám. Állami koncesszió, amit az 1876.
XIV. te. rendezett. Jogász vagyok én, uram. Ismerem 
a dolgokat. Egyet azonban elárulhatok önnek. A patika, az 
üzlet. Árut adnak el benne, rendes haszonra. Adásvételt 
folytatnak, bizonyos megszabott és előírt keretek között. 
És ha még ötezer évig lesz a gyógyszertár közegészség- 
ügyi intézmény, akkor is csak bolt marad. Ez az igazság. 
Már ki is néztem különben egy belvárosi reálgyógyszer
tárat. Megveszem rövidesen.

- Méltóságod leánya hol volt gyakornok?
- Vidéken volt bejelentve.
- Mennyi időt töltött tára mellett?
- Mi az a tára?
-Ami mellett a gyógyszerész dolgozik.
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Csak nem gondolja, hogy Babszit elengedtem hazul
ról? Be volt jelentve, de patikában nem dolgozott egy na
pot sem.

Akkor nem valami sokat érthet a gyógyszerészeihez.
Az ügyvéd felrántotta a vállát.

Ha értene, nem lett volna önre szükségünk. Mindent 
a gyógyszerész úrra bízok. Fáradozásáért, ha nem harag
szik, egymillió koronát ajánlok fel, s ha a vizsga sikerül, 
ugyanennyi jutalmat nyújtok át még külön.

Füsti Pál nem akart hinni a füleinek.
Még abban az inflációs időben is hatalmas összeg volt 

egymillió korona. Ö havi 40 000-ből tartotta fent magát, 
s ez ennek a huszonötszörösét tette ki.

Gyorsabban dobogott a szíve.
- Elfogadja ajánlatomat? - sürgette Gráb dr.

Természetesen. Hálásan köszönöm - dadogta Füsti.
Villamosköltségét megtérítem. Tessék, itt van

500 000 korona az első hónap, és 50 000 korona villamos 
költségekre. Most bemutatom a tanítványának; és meg
kezdhetik az első órát.

Átmentek néhány pazarul berendezett szobán. Az 
egyikben egy fiatal, agyonápolt leányt találtak. A szobá
ban kellemes meleget árasztott a fűtőtest, a rádióból 
zene szűrődött ki.

Gráb Babszi huszonegy éves, fekete hajú, bogárszemű, 
igen szép leány volt. Azt a típust képviselte, akiről, ha ír
nak a lapok, „feltűnő szépségűnek” nevezik, és meggyújt
ják előtte a tömjénezés és az alázatos csodálat fáklyáját.

Babszit csinossága, de nem utolsó sorban jelentős va
gyona körülrajongott tagjává avatta a pesti aranyifjúság- 
nak. Kényeztették, körülrajongták és teljesítették minden 
szeszélyét. A fiatalság legmerészebb álmait szőtte róla 
egy házassági lehetőséggel kapcsolatban. Egyelőre azon
ban csak álmodozásról lehetett szó, mert Babszi egyete
met akart végezni és diplomát kívánt szerezni.

Amikor Füsti Pál meghajolt előtte és bemutatkozott, 
kissé affektálva csapta össze a kezét.

- Jé, maga lesz a tanárom? Kicsit fiatal hozzá!
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• - Nem vagyok tanár, csak gyógyszerészjelölt.
-Annak viszont idős.
- Orosz fogságban voltam öt évig. Most végzem az 

utolsó esztendőt.
- Ez nagyon érdekes. Üljön le, és meséljen az élmé

nyeiről. Azután nem bánom, tanulhatunk is.
C sengetett.
- Feketét, süteményt, cigarettát hozzon, Joci - adta ki 

a rendelkezést a szobaleánynak.
Sötét este volt, amikor az első óráról hazaért.
Hetyky nem volt otthon, az asztalon egy cédula hevert.

,, Holnap indulok, feltétlenül. Ma utoljára még egy ki
csit körülnézek Pesten. írjál édesanyádnak, átviszem ma
gammal. ”

Pali nekiült levelet írni, s bizony éjfél után két órára 
járt az idő, amikorra befejezte.

Drága édesanyám!
Mióta Pestre szerencsésen megérkeztünk, többször ír

tam, de nem hiszem, hogy’ meg tetszett volna kapni, mert 
akkor válasz bizonyára érkezett volna már reá. így inkább 
röviden összefoglalva megismétlem annak a keserves 
ötesztendős szenvedésnek a történetét, amit Petivel együtt 
átéltünk.

Talán ott kezdem el, amikor 1918-ban fogságba kerül
tem. A fogolytáborból a kozákparancsnok Szibériába 
szállíttatott, és a fogolyvonaton véletlenül találkoztam 
össze Péterrel. Ettől kezdve együtt voltunk jóban, rossz
ban.

Alig érkeztünk meg a szibériai büntetőtáborba, meg
kötötték az oroszok a különbékét. Ezzel úgyszólván c'^v 
időben, fellángolt az eszeveszett polgárháború. Szibériá
ban a f ehérek voltak az urak, s mi már reménykedni kezd
tünk, hogy mégis csak hazajuthatunk valamilyen úton-mó- 
don. De a fehéreket a vörösök rövidesen leverték, s mi 
ismét bizonytalan állapotok közé kerültünk. A tábor fél

208



oszlott, egyelőre azonban nem indulhattunk semerre. 
A falvakban, varosokban vörös hordák garázdálkodtak, s 
akit az úton elfogtak, egyszerűen ledurrantották. Nem volt 
más választás, mint maradni. Én egy parasztházhoz 
szegődtem el béresnek, míg Péter egy asztalosműhelyben 
tevékenykedett. Nagy használt vette annak a csekélyke tu
dománynak, ami apja műhelyében ragadt rá. így telt el 
két keserves esztendő. 1920. elején azonban már nem bír
tuk tovább. Elindultunk Moszkva felé. 50 napig tartott az 
út, tele olyan kalandokkal, aminek elmondásához leg
alább tíz árkus papíros kellene. Végre mégiscsak be- 
vergődtiink a híres, 400 aranykupolás templom városába. 
Itt egy finn asszonynál kaptunk szállást, akinek fivérével 
az úton ismerkedtünk meg, s az ö ajánló sorai segítettek 
he ehhez a jólelkű nőhöz, ahol azonban csak átmenetileg 
kaphattunk szállást, mert huzamosabb ideig az egyhely
ben való tartózkodást hamarosan észrevették volna 
a szomszédok, s a besúgók nyakunkra küldték volna a cse- 
ka embereit.

Hazafelé csakis Lett— és Finnországon keresztül indul
hattunk el, mert dél felé a lengyel-orosz háború minden 
lehetőségei kizárt. Az északi határt azonban - mint több 
visszatért társunktól hallottuk - olyan szigorúan őrizték, 
hogy az átszökés lehetetlenné vált. Hátra volt tehát az 
a megoldás, hogy a Külföldi Proletárok Tanácsánál je
lentkezünk. Ez a szerv a hadifoglyok hazaszállítását intéz
te. Ettől irtóztunk a legjobban, mert az újra fogolytábort, 
megfigyelést, és bizonytalan időhúzást jelentett volna. 
A végén azonban más megoldás nem maradt hátra.

Jelentkeztünk.
A „magyar szobában" az egynk biztos barátságosan 

kezdett velünk oroszul társalogni.
-Az elvtársak tisztek ugyebár?
- Nem vagyunk mi tisztek — tiltakoztunk. Tudtuk már, 

hogy a magyar tiszteket minden erővel be akarják soroz
ni a vörös hadseregbe.

- Az lehetetlen. Az elvtársak intelligens emberek, nem 
lehettek közlegények.
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Mi tagadtunk, körömszakadtáig.
A Moszkva folyón túl, a Kremllel szemben, egy kiürí

tett gyárépületben helyeztek el bennünket. Vártuk, égve 
a türelmetlenségtől, hogy’ hazaszállítsanak. Ez az idő 
azonban egyre késett. Már májusba fordult az idő, s mi 
még mindig a gyártelepen penészedtiink.

Május ötödikén hajnalban az írnok azzal vert jel ben
nünket, hogy> azonnal menjünk az irodába.

- Miért menjünk? Hagyjanak bennünket aludni.
Fegyveres katonák ráncigáltak fél fekhelyünkről, és

egyszerűen maguk előtt rugdostak az irodáig.
A még sötét teremben egy durván összeácsolt asztalon 

két szál gyertya égett, mögötte három biztos ült, hátrább 
széles félkörben vagy húsz katona állott.

- Tovarisi (elvtársak), ti tisztek vagytok.
- Nem igaz. Mi szabad polgárok vagyunk.
- Hol vannak az igazoló írásaitok?
- Itt vannak - és letettük az iratainkat az asztalra.
A középen ülő biztos gúnyosan elmosolyodott, kinyúj

totta a kezét, és pillanatok alatt elsüllyesztette papírjain
kat a zsebében.

- És most hol vannak az iratok ?
- Zsebedben, tovaris - válaszoltam dühösen.
- No látjátok. írásaitok nincsenek, tisztek vagytok, és 

vagy’ jöttök azonnal velem, vagy lövetek!
Teherautóba zsúfoltak mindnyájunkat, és a Ljublasz- 

kcija előtt - ez volt a Cseka akkori, rettegett központi épü
lete - állottunk meg. Behajtottak egy sötét pincehelyiség
be. Vaksötét volt, s az első pillanatban az orrunkig sem 
láttunk. Vaksin botorkáltunk jobbra-balra, közben emberi 
testekbe botlottunk. A lábunk elé került testek megmozdul
tak, és magyar, német, cseh nyelven dühös káromkodásba 
kezdtek.

Amikor kivilágosodott, megismerkedtünk társainkkal, 
s tőlük tudtuk meg, hogy túszként fogtak le a Magyaror
szágon ezidőtíijt letartóztatásban lévő kommunista ve
zetők életének biztosítására.

Itt, ebben a földalatti börtönben köszöntött ránk a léi
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Amikor a hidegek beálltak, az Andronevszky kényszer
munkatáborba kerültünk.

Két hosszú esztendő telt el ebben a pokolban.
1923. év februárjában sikerült megszöknünk. Baj tár

saink egy rongydarabra írták fel hazai címüket, hogy’ ha 
sikerül átkerülnünk a határon, értesítsük hozzátartozói
kat. Moszkvában bujkáltunk másfél hónapon keresztül, 
mikor az északi Rajajoki városkánál át tudtunk osonni az 
orosz-finn határon. A finneknél a vesztegzár tartamára 
Terijoki városkába kerültünk, ahol kitört rajtam a hastí
fusz. Újabb két hónapig várni kellett az indulással. Peti 
hűségesen ápolt, és bár ö korábban indulhatott volna, 
nem ment. Nem akart magamra hagyni. Hűséges, jó fiú 
volt mindig.

Szeptemberben végre elindulhattunk. Rajajokiból több 
lapot írtunk haza, de választ nem kaptunk reá. Helsing
fors Svédország A usztrián keresztül értünk végre ha
za, Budapestre.

Október volt mire kopottan, krajcár nélkül megállhat- 
tunk az Emke kávéluiz sarkán.

Egyelőre, a legnagyobb bizonytalanságban néztünk 
a jövő elé. De lassan rendbejöttek a dolgaink. Siménfalvi 
professzor úr - ő is székely ember - kezébe vette sorso
mat. és nemsokára be tudtam iratkozni az egyetemre. Igen 
sokat köszönhetek neki, áldja meg az Isten érte!

Ugyancsak ö volt az, aki egy gazdag tanítványt is szer
zett nekem. Ügyvéd leánya, akinek sok érdeklődése nin
csen éppen a pálya iránt, de vagyona annál számottevőbb. 
Mellékelek első keresetemből 100 000 körönéit, éppen úgy, 
mint régen, amikor először kerültem fel Budapestre.

Nagyon szeretném már édesanyámat látni. Testvéreim 
már bizonyára nagyra nektek, s meg sem ismernék öreg 
bátyjukat. Vajon mikor találkozhatunk? Én nem merek át
menni, mert elvisznek katonának, s akkor ismét várhatnék 
a diplomám megszerzésére néhány esztendőt.

Hetyky Péter talán visszaindul nemsokára. Tessenek 
akkor vele levelet küldeni, hogy tudjak már valami bizo
nyosat.



' A nagytiszteletű urat szeretettel üdvözlöm. Es ölelek 
mindenkit, akit a falunkban ismerek és szeretek.

Kezeit csókolja jó egészséget kívánva - szerető, há
lás fia: Pali.

U. L: Testvérkéimet számtalanszor csókolom. Legye
nek igyekvők és engedelmesek. ”

Füsti Pál borítékba tette a hosszú levelet, becsúsztatott 
két darab 50 000 koronást, leragasztotta, és nagyot sóhajt
va dűlt hátra a székén. Visszaálmodta magát a gyermekko
rába, látta a hegyeket, a házat, udvarukat. Elvonultak előtte 
az ismerős arcok: Mózes Áron nagytiszteletű úr, Darkó Dö
me, Veres István, Szász János, Berczel gyógyszerész, Ka
tinka, Misi és a többiek. Vajon mint is élhet Katinka?

Gondol-e néha azokra az időkre, amikor még mindent 
csak kettőjük számára gondoltak el, és mindent csak egy
másért tettek?

Cigarettát sodort magának.
Kint matatott valaki a konyhaajtó zárján. Csikordult 

a vedlett kilincs, azután egy konyhaszék borult fel. amit 
némi zamatos kitételek követtek a konyhai rendészet 
helytelen mivoltáról.

Nemsokára bebotorkált, kissé bandzsa tekintettel, 
szesztől nekihevült arccal Hetyky Péter.

- Hol ittad le így magad?
- Mindent elmondok sorjában, csak ne izgulj, bra- 

tyesz! Adj mindenek előtt egy sodorintást.
Lerogyott a székre, és kínos gonddal pergette ujjai kö

zül a dohányt a vályúvá alakított papírosba. Amikor ké
szen volt vele, ajkai közé ragasztotta, rágyújtott nagy él
vezettel, majd tempósan beszélni kezdett:

-Az úgy volt, hogy nekiindultam a városnak. Becsap
tam a zaciba minden holmimat, s kaptam rájuk 10 000 
koronát. Rablók ezek a becsüsök. Viszont holnapi indu
lásomnál nem óhajtottam semminemű csomagot cipelni. 
Úri ember, még mint potyautas is, csomag nélkül zóná- 
zik. Nem igaz? Egyszóval, betévedtem régi stamm kávé
házamba a Mátyás téren. Beöntöttem magamba egy üveg
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bort, és politikai eszmecserét folytattam a főúrral. Telt, 
múlt az idő, lehetett úgy 11 óra, amikor befordult egy 
négytagú társaság a kaffaba. Két nő, és két férfi. Leültek 
inni. Jobban megnézem az egyik hervadt fehérnépet, hát 
igen ismerős az arcberendezése. Ki a fene lehet ez? - 
füstölgők magamban. A nő is igen bámul rám. Én meg 
visz-sza. Erre az egyik pasas felkel, odajön hozzám és 
asszongya: - Hallja! Ha továbbra is bámulja a nőmet, ki
szórom ebből a putikból. - Kuss - válaszoltam szívélye
sen -, mert különben goromba leszek. De a pasas csak 
handabandázik tovább. Erre kénytelen voltam kivágni. 
Kint az utcán ugyancsak tapogatta testének súlypontját, 
és ordenáré szitkozódások mellett távozott. Én vissza
mentem a helyemre. Az asztalomnál már ott ül az előbbi 
ismerős nő, aki közvetlen hangon közölte velem: - Ha 
a palimat kidobtad életem, akkor szórakoztass tovább te. 
Nevem Hermina. Barátom, abban a pillanatban egymás
ra ismertünk. Ha láttad volna, hogy összecsókoltuk egy
mást. Utána Hermina rólad kérdezősködött. Mikor meg
tudta, hogy itt vagy, elkezdett bőgni, mint aki az anyját 
találta meg. Hozzád akart rohanni azonnal, de lebeszél
tem. A háziak nagy murit csaptak volna miatta. Csak úgy 
tudtam lecsillapítani, hogy inni kezdtünk. Ittunk, ittunk, 
s én közben mindent elmeséltem magunkról. Azután lel- 
kémre kötötte, mondjam meg neked, hogy minden este 
éjféltájban bent lesz a lokálban, várni fog, látni akar. 
Ezért vagyok kissé illuminált állapotban, bratyesz. Her
mina úgy iszik, mint a gödény. Csodálatos kapacitása 
van.

Hogy néz ki?
Meglátszik rajta az idő cs az élet. Megöregedett, 

petyhüdt az arca, a szeme alatt a könnyzacskók puffadtak, 
löttyedt nagyon szegény. A szerelem vámszedői mind így 
néznek ki, ha elérik a negyvenedik évüket. De a szíve 
a régi. Mindenáron ő akarta fizetni a számlát.

Remélem, nem engedted?
Nem hát. De a végén nem volt elég a pénzem. A hi

ányzó összeget ő pótolta.
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- Adok neked útiköltséget, kaptam előleget a tanítvá
nyomtól.

- Köszönöm, de nem fogadom el. Én sportszerűen 
akarok hazajutni. Lógva és szökve. Ennyivel tartozom sa
ját moszkvai múltamnak.

- Ne szamárkodj! Itt a pénz.
- Eltedd, mert azonnal visszamegyek a kávéházba! 

Feküdjünk le inkább.
Másnap reggel Hetyky Péter fütyörészve készülődött. 

Csak akkor hagyott alább jó kedve, amikor a búcsúzásra 
került a sor. Ez a víg és kissé léha természetű gyerek iga
zi jó barát, és ragaszkodó szívű bajtárs volt mindig Füsti 
életében. Amilyen könnyen vette az életet, olyan komo
lyan tartotta a barátságot. Most is, amikor érezték mind
ketten, hogy útjaik talán hosszú időre elválnak, Hetyky 
nagyon elkomolyodott. Sokáig szorította Füsti kezét, 
majd átölelték, megcsókolták egymást.

Mindkét férfi elnémult, kerülték egymás pillantását, 
mert szemükben ott bujkált az elérzékenyülés, amit fölös 
álszeméremből, hiúságból mindig szégyellnek a férfiak. 
Hetyky tért először magához. Rekedt hangon recsegte:

- El ne bőgjük magunkat, bratyesz!
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XV. FEJEZET,
melyben Füsti Pál megszerzi a diplomát, 

és ismeretséget köt egy igazi gyógyszerésszel.

Ciráb Babszi tanítása nehezen ment, nagyon. Nem is
merte a gyógyszereket, hiszen sohasem volt patikában. 
Füsti, a laboratóriumból kis kapszulákban vitte mindig 
megmutatni az egyes vegyiileteket, s amikor a kémiát már 
kellőképpen átgyúrták, akkor időnként lecsalogatta az 
Üllői úti, ismerős patikába, ahol az egyszerűbb laboráci- 
ókat és receptúrát vették át.

A patikába Babszi kis sportkocsiján mentek. A leány 
maga vezetett. Füsti elnézegette formás lábait, amint se- 
lyemharisnyában, finom trottőrcipőben dolgoztak a kup
lungon, fékeztek, adták a gázt, vagy csendesen pihentek 
az egy-egy útkereszteződés előtti várakozásban. Szép volt 
ez a leány nagyon, s annyi modernség volt benne, hogy ez 
egyenesen megszédítette az embereket.

De gondolatvilága elválasztotta Füstitől. Idegen esz- 
mekörben élt, távol minden idealizmustól, s a kapitalisták 
szemén keresztül becsült és értékelt mindent. Babszi sze
mében mindennek megvolt a maga értéke, és ezt az érté
ket pénzre feltétlenül át lehetett váltani. Pénzzel vásárol
ta a tudást, pénzen vette meg magának a művészetet, 
a zenét, az utazást, mindent, amihez kedve kerekedett. 
Apja mosolyogva fizetett, s mivel felfogásával nem ellen
kezett, büszkén mondogatta magának:

- Hiába, az én leányom. Az én vérem.
Egy téli estén - alig néhány nappal a gyakornoki vizs

ga előtt -, Babszi az Üllői út 149. szám elé kanyarodott 
a kocsijával, és megállt a kapu előtt.

Meg akarom nézni, milyen a lakása.
- Hogy képzel ilyet - hökkent meg Füsti legényla

kásra feljönni?
- Ugyan Pali, ne gyerekeskedjen. Önálló nő vagyok, 

azt teszem, amit akarok. Fel akarok menni, és pont.
- Ahogy tetszik.
Felmentek a kopott albérleti szobába.
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- Jaj, de érdekes! És milyen különös szag van itt!
- Igen, a komisz cigarettadohány illata beveszi magát 

a bútorokba.
- Ebben az ágyban alszik? Ilyen tarka ágyneműben?
- Szegény embernek jó ez is.
Babszi feltelepedett a nyikorgó kanapéra, és kiadta 

a parancsot:
- Sodorjon nekem abból az ócska cigarettadohányból!
Amikor rágyújtott, természetes hangon szólalt meg:
- Most pedig jöjjön ide, maga gyámoltalan, öreg med

ve, és sürgősen csókoljon meg!
A szobára ráborult a csend.

A Gellérthegy felől langyos szél suhant végig a váro
son. A Múzeum kertben, lombos fák tövében meghúzódó 
padokon készültek a szigorlatra az egyetemi hallgatók, s 
a Trefort kertben is biflázó diákok imbolyogtak szerte
szét. A hűvös boltívek alatt pedig ott voltak már a kisze
gezett szigorlati fehér ívek.

A kurzusokon tetőfokára hágott az izgalom. Mindenki 
sírt és esküdözött, hogy feltétlenül el fog bukni, menthe
tetlenül elveszett emberek ők egytől-egyig.

Füsti Pál nem félt. Állandóan, becsületesen tanult, tud
ta az előszigorlat anyagát. Pedig pillanatnyi üres ideje 
sem volt. Gráb Babszi sikeres vizsgája után alig múlt el 
néhány hónap, ismét jelentkeztek hozzá a tanítványok. 
Megkezdődött március elsejével a gyakornoki iskola, s az 
ottani növendékek közül négy leány jött el hozzá. Ezeket 
a tanítványokat Babszinak köszönhette. Gráb Vera né
hány imádóját egyszerűen kivezényelte a gyakornoki is
kolába propagandistának. Ezek a fiúk megismerkedtek az 
ottani leányokkal, és elmesélték, hogy Füsti Pál még egy 
olyan leányt is „jó” eredménnyel tudott levizsgáztatni, aki 
a lábát sem tette be a patikába két éven keresztül.

A jelentkezőket az Ifjúsági Egyesületben tanította. 
Ezenkívül metszetek rajzolását is vállalta, a rajzok estéit 
teljesen lefoglalták.

Amik üdülést és kedvességet jelentettek életében,
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azok Babszi látogatásai voltak, a leány színház után vagy 
mozi előtt felugrott hozzá egy fél órára. Már teljesen be
rendezkedett ezekre a bizalmas együttlétekre. Pongyolája 
ott lógott Füsti szegényes ruhái mellett, és piros puffnis 
papucsa is ott pompázott az éjjeliszekrény polcán. Jött, 
mint egy forgószél, ráfordította a kulcsot az ajtóra, és pil
lanatok alatt pongyolában táncolta körül a szobát.

Itt vagyok, öreg mackó! Szeretlek!
- Édes vagy, hogy feljöttél.
- Tudod mi a legviccesebb az egészben? Az egyik hó

dolóm közben lent ül a kocsiban, és hűségesen őrködik 
a szerencsétlen.

- Mi lesz, ha megtudják?
- Ne félj, és ne aggódj!
- De ez úgy sem mehet a végtelenségig.
- Légy nyugodt, nem leszek sokáig a terhedre. Ha 

egyszer hazajössz, és nem találod a szekrényben a pon
gyolámat, akkor tudhatod, hogy vége. Most pedig ne filo
zofáljunk tovább, hanem bújj ide hozzám, te dörmögő 
medvém. Gyere!

Siménfalvi professzor reggel 6 órakor kezdte meg 
a vizsgáztatást. Kilenc órára be kellett fejeznie, mert or
vosi szigorlatokon elnökölt.

Május huszonhatodikán reggel fél hatkor, idegesen ci
garettázva lépett ki a kapun Füsti Pál. Az utcán durcás, 
reggeli kedélyben siettek munkára az emberek. Az Üllői 
úti fák zöld lombkoronáján keresztül átragyogott a nap, és 
a Duna felől hajókürt szava hallatszott. A város még csak 
most nyújtózkodott az éjjeli pihenés után.

Fent, a harmadik emeleten, kiosztották mindenkinek 
a metszendő drogokat, és a sötét ruhában, krétafehér 
arccal szorongó fiatalok leültek a mikroszkópjuk elé.
A munkaasztalon gondos rendbe téve, felsorakoztak 
a gyakorlati szigorlathoz szükséges eszközök. A bontótű, 
csipesz, bodzabél, borotva, gelatin, kálilúg, tárgylemez, 
fedőlemez és törlőruha. Az ablakokat kinyitották, s alul
ról felillatoztak a Klinika kert bokrai, felmosolyogtak
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a zöldlombé Iák. A levelek között valahol vígan fiityöré- 
szett egy feketerigó.

Füsti Pál a senna fóliát kapta és a cortex punica grana- 
tumot. Mindkettőt már szabad szemmel megismerte. El
készítette a metszetet, átvizsgálta górcső alatt, utána várt 
türelemmel.

Harmadiknak következett.
Siménfalvi egymás után négy metszetet tolt be a mik

roszkópba. Mindegyiket megismerte azonnal. Azután há
rom, skatulyában lévő drogot kellett felismernie. Ez is 
sikerült. Semen ricini, radix ipecacuanhae és rhizoma 
graminis voltak.

Beszélt mind a háromról, hiba nélkül.
Jelest kapott.
Nyolc órakor boldogan ugrált le a lépcsőkön, átment 

a klinikával szemben lévő kávémérésbe reggelizni.
Azután hazament, és mégegyszer átvette délutánig 

a reakciókat, titrálásokat és előállításokat. Órát adott 
a négy leánynak, és este újra átismételte az anyagot.

Reggel, már jóval 8 óra előtt ott ődöngött a Trefort 
kertben. Egyik cigarettáról a másikra gyújtott. A sok, éh
gyomorra szívott füsttől enyhén kevergett a gyomra, ke
serű íz öntötte el a száját.

- Mintha csak roham előtt volnék mormogta magá
ban izgatottan.

Fél kilenc felé járhatott az idő, amikor Jenő bácsi le
szólt a laboratórium ablakából:

- Feljöhetnek az urak.
Ziháló mellel értek az első emeleti laboratóriumba. 

Klemens professzor idegesen topogott a fehér zacskókba 
és ledugaszolt üvegekbe mért vegyületek előtt, amelye
ken csupán számok jelölték meg tartalmukat. Klemens 
Lajos nem sokat aludhatott az éjjel, mert szemei még vö
rösek voltak, piros szegélyű hálóinge kikukucskált fehér 
köpenye alól, és idegesen rágcsálta papírszipkába dugott 
szivarját.

-Hölgyeim és Uraim! fordult a szigorlókhoz.
A szigorlat nagyon jól tudom, tisztán formaság. Formaság
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a studensnek, az intelligens koponyának, mert az játszva 
oldja meg a problémákat. Formaság a diplomavadásznak, 
a bukósnak, mert az bármilyen jól fogja megoldani fel
adatát, feltétlenül megbukik. Igen, hölgyeim és uraim, 
szilárd meggyőződésem, hogy engem a jó Isten csakis 
azért kegyeskedik még mindig életben tartani, mert tud
ván tudja, hogy itt a földön missziót teljesítek. Misszióm, 
irtani a diplomavadászokat. Magam részéről örömest el
engedném az egész szigorlatot - a jegyeket ki tudom én 
osztani a nélkül is -, de a kultuszminiszter úr őnagymél- 
tósága rendeletileg utasít a vizsgálat megtartására. Ennél
fogva, akinek olvasom a nevét, az jöjjön ki, húzzon egy 
készítményt, és számát diktálja be Vigh dr. úrnak.

Az elsők természetesen a folyadékokat emelték ki. 
Mire Füstire került a sor, már csak a fehér tasakok közül 
lehetett válogatni. Nem sokáig nézelődött, vaktában kihú
zott egyet. Bediktálta a számát: 29. Utána, amikor az asz
tala félé sietett, eszébe jutott, hogy milyen érdekes vélet
len. A készítmény száma megegyezett az életkorával. 
Kibontotta a zacskót, benne egy kisebb kapszulát talált 
méreg jelzéssel. Fehér, kristályos por volt benne.

Nekiesett az osztály-reakcióknak. Már a kationok első 
osztálya pozitív volt. Rövidesen rájött, hogy a kapott 
anyag mercurichlorid.

Szépen leírta az eredményt és jelentkezett Klemens- 
nél.

- Készen vagyok, méltóságos uram!
- Elég hamar kihalászta magának az eredményt jelölt 

úr! - epéskedett a professzor.
Füsti Pál odaállt a tábla elé, és szó nélkül várta a kér

déseket.
Kapta őket egymásután, de válaszolt rájuk kifogásta

lanul.
Amikor már a tizedik precíz feleletnél tartottak, Kle- 

mens maga elé mormolta:
- Tévedtem volna?
Feltett még egy bonyolult analitikai kérdést, s amikor 

arra is megkapta a helyes választ, Klemens odaszólt:
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- Hiszen maga tud! Elég lesz.
Megadta a „jót”.
Füsti boldogan gyújtott rá Trefort Ágoston szobra 

alatt. Elfrieskázta a gyufaszálat, és nekiindult a Sándor 
utcának. Túl volt az első szigorlaton, szerencsésen.

Június 26-án délután, az Üllői út 26. alatt, az orvoska
ri tanácsteremben, és a mellette lévő kis tanácskozó szo
bában kezdődtek a zárószigorlatok.

Első tárgya a gyógyszerismeret volt.
Siménfalvinál a china kéreg alkaloidát felelte. Ment 

minden, mint a karikacsapás. Utána a közegészségtanra 
ment át, a másik szobába. Itt a professzor súlyos betegsé
ge miatt dr. Viktor Győző magántanár tartotta a szigorla
tot. Viktornál élvezet volt vizsgázni. Jószívű, kedves 
egyéniség volt, aki előtt mindenki tudta hozni tudásának 
teljes értékét. Itt is kifogástalanul felelt.

Már két „kitűnője” volt, amikor Klemens elé került. 
Kint szél rázta a klinika kert fáit. A budai hegyek felől sö
tét, nehéz fellegek hömpölyögtek Budapest felé. A királyi 
vár elszürkült, a Duna is borzolta hullámos hátát. A pesti
ek sürgősen becsukták az ablakokat, az óvatosak még 
a redőnyöket is leengedték.

Nyári vihar nyújtózkodott a levegőben.
Nem kell dús fantáziával rendelkeznünk, hogy ma

gunk elé vetítsük azt a szaggató fájdalmat, melyet Kle
mens túlérzékeny lábai éreztek, e vihar előtti percekben.

A professzor eltorzult arccal emelgette, váltogatta 
egyik lábát a másik után. Szigorlatozás közben szivarra is 
gyújtott, hogy valamivel elfoglalja magát. Közben aprí
totta a szigorlókat, mint a répát. Füsti volt a tizenegyedik, 
de előtte már nyolcán elhasaltak.

Füstivel egy leány került össze. A kollegina halkan 
imádkozott, és egy porcelán szerencsemalacot izzasztott 
összecsukott markában. Füsti összeszorított fogakkal ült, 
két kezét olyan erősen kulcsolta össze, hogy szinte ropog
tak az ujjpercei.

Először a leány kapott egymásutánban négy kérdést, 
amik közül csak egyre tudott felelni. A másik hármat Füs-
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íi mondotta meg. A végén a professzor gyanús nyájasság
gal jegyezte meg:

- Őnagysága gyengécske, a jelölt úr pedig kitéjezetten 
tudós. Onagyságának adok még egy mentő kérdést. Ha 
tudja átmegy, ha nem, elbukik. Beszéljen a szódagyár
tásról.

A leány elmondotta.
Átment.
Klemens most Füstihez fordult:

On úgy látom, nagyon sokat tanult. A kémiát tudja. 
De az sem kétséges, hogy nálam nemcsak a beszajkózott 
tudás számít, hanem az általános intelligencia, a széles lá
tókör és az olvasottság is. Mondja meg nekünk jelölt úr, 
melyik állat hordja kívül a csontvázát?

Füsti nem akart hinni a füleinek. Lehetséges lenne az, 
hogy valaki leül kémiából szigorlatozni, és állattant kér
deznek tőle? A professzor bizonyára tréfál. El is moso
lyogta magát és kedélyesen válaszolta:

- A csiga.
- Nem kérem, nem a csiga.
A hallgatóság hátul vígan kuncogott és meg volt győ

ződve. Klemensnck jó kedve támadt, hogy ilyen jó vic
cekkel szórakoztatja őket.

A professzor újra feltette a kérdést.
Nos, jelölt úr?

Füsti Pál angyali nyugalommal válaszolta:
- Sajnos professzor úr, az állattant ezelőtt 9 évvel hall

gattam. Nemigen emlékezem már a részletekre.
- Ez bizony nagy baj. Diplomát csak képzett ember

nek adhatunk ki. On pedig állattanból képzetlen. így nem 
engedhetem át.

Füstinek hideg veríték verte ki homlokát. Agya láza
san kezdett dolgozni, kétségbeesetten próbált rájönni arra 
az átkozott toportyánféregre, amelyik kívül cipeli a csont
rendszerét. Nem tudta kitalálni. Valami hirtelen eszébe 
jutott.

- A teknősbéka.
- Ugyan....legyintett a professzor lekicsinylőén.
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- Nem tudom, méltóságos uram! - fejezte be a kilátás
talan küzdelmet Pál.

- Sajnos, így nem tudok segíteni az elégtelen eredmé
nyen. Tessék szeptemberben újra jönni! Ajánlom magam.

Füsti Pál sápadtan kelt fel a székről. Szeme előtt tüzes 
golyók ugráltak, vak esztelen düh marta. Az volt az érzé
se, hogy ezt az előtte ülő szivarszipkát rágcsáló embert 
torkon kapja, és addig szorítja a gégéjét, míg csak cl nem 
száll belőle a lélek. Szeme közé nézett Klemensnek, és 
határozott hangon így szólt:

-Professzor úr! Méltóztassék talán megállapítani, 
hogy a szeptemberi szigorlaton milyen tantárgyból 
készüljek? Kémiából, állattanból vagy esetleg földrajz
ból? A földrajzból Oroszországot kiválóan ismerem, öt 
évig tanulmányoztam, mint hadifogoly. Akkor még nem 
tudtam, hogy a gyógyszerészi pályán erre is szükségem 
lehet.

- A témát előre nem mondom meg. Egyet azonban el
árulok. Az az állat, mely kívül hordja a csontvázát, a rák.

Füsti a dékáni hivatal hűvös folyosóján, teljesen letar
gikus állapotban támaszkodott neki az ablakpárkánynak. 
Szívta cigarettáját mindaddig, míg csak körmére nem per
zselt a tűz. Eldobta, és nekiindult a lépcsőnek. Alig haladt 
néhány lépést, valaki utána szólt:

- Várjál, fiam!
Siménfalvi volt. Végzett a szigorlatozással és induló

ban volt hazafelé.
- Hogy érzed magad, mint diplomás gyógyszerész?
- Sajnos, nem vagyok diplomás válaszolta keserű 

hangon Füsti. - Klemens professzor elbuktatott állattan
ból.

Elmondotta az esetet, elejétől-végig.
A professzor végighallgatta, majd megkérdezte:
- Itt van még Klemens?
- Azt hiszem, igen.
- Várj meg lent, a kapu előtt.
Visszafordult, és felsietett a lépcsőn.
Füsti megállóit a vasrácsos kapu előtt. A dékáni hiva-
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tálból liatal egyetemi hallgatók fordultak ki az utcára. 
Fejükön fekete bársonysapka hetykélkedett. Emberek ve
tettek iá közömbös pillantást, siettek a dolguk után. Egy 
koldus éneklő hangon kért alamizsnát. Azután megint 
emberek haladtak el előtte, részvétlenül. Fogalmuk sem 
volt arról, mire vár ez az öreg diák, miért szívja egyfoly
tában egyik cigarettát a másik után, és milyen sok függ 
attól a néhány szótól, amit Siménfalvi fog neki mondani.

Eltelt egy lél óra.
A professzor nem jött.
Végre jó háromnegyed óra múlva, feltűnt a csapóajtó

nál Klemenssel együtt. Valami jóízűt mondhatott éppen, 
mert a szivarozó Klemens hangosan hahotázott hozzá, és 
nagyot csapott botjával a levegőbe.

Füstinek elszorult a szíve. Mi lesz most?
A két professzor már egészen közelébe ért. Önkéntele

nül kalapjához nyúlt.
Klemens, megpillantva Füstit, hozzálépett.

Állattant szorgalmasan tanuljon, kollega úr! Zsiga 
barátomnak nem tudtam nemet mondani, megkapta az 
„elégségest”. Kegyelemből. Volt szerencsém!

Siménfalvi kezel nyújtott Palinak, és félbeszakítva 
hálálkodó dadogásait, jó szívvel mondta:

írd meg édesanyádnak, hogy okleveles gyógysze
rész lett belőled. Isten áldjon, fiam!

A nap egyszerre táncolva küldte le sugarait. Kacagott 
a villamos, pajkosan hunyorított a stráfszekér kocsisa és 
vígan dudált a szürketaxis sofőr arra a szinte földöntúli 
boldogságban úszó fiúra, akinek szeméből két vízcsepp 
indult el. A két csepp sebesen gurult lefelé, majd hirtelen 
eltűnt a nyakkendő szomjas szövetében.

Füsti Pál okleveles gyógyszerész, másnap lehiggadva 
ébredt. Elpárolgott már kimondhatatlan öröme, és helyet
te a józan ész kezdett dolgozni. Mi lesz most? Hová? 
Merre?

Doktorátust akart szerezni. Ebből az elgondolásból 
nem engedett. De miből tartsa fent magát közben? Lanít-



vány lehet, hogy jelentkezik, de az is valószínű, hogy az 
a néhány ember, aki hozzá jön, nem fogja a megélhetését 
biztosítani. Az egyetemi beiratkozásokhoz tandíj kell. 
a doktori négy félévére nem lehet tandíjmentességet kap
ni, azt luxusnak tekintik, s nincsen meg a kolloquálás le
hetősége sem. Olyan megoldást kell találni, hogy a pénz
keresését össze lehessen kapcsolni a tanulmányokkal. De 
hol van ez a lehetőség?

Tanácstalanul feküdt az ágyban, míg végre is úgy hatá
rozott, hogy felkeresi Siménfalvit, és tőle kér útbaiga
zítást.

Sietve felöltözött, elindult a professzor lakására.
Siménfalvi meghallgatta kérését, s egy kis gondolko

zás után így szólt:
- Az egyetlen járható út. ha az Anyagvizsgáló Intézet

nél próbálkozol. Ott dolgozhatsz is. és amellett végezhe
ted szabad idődben a tanulmányaidat. A gyógyszerészi 
működésért tiszteletdijat kapsz. Lbből, ha összehúzod 
magad, talán ki tudod böjtölni azt a két esztendőt. Az 
Anyagvizsgáló egyetemi jellegű intézmény, doktorálhatsz 
az intézetnél.

Füsti megköszönte a professzor jóindulatú tanácsát, és 
egyenesen az Intézetbe indult.

Az Anyagvizsgáló Intézetet a Kinizsi utca elején 
helyezték el, a Képzőművészeti Múzeum földszintjén. 
A gyógyászati célra előállított anyagokat vizsgálták itt. ■> 
ugyanakkor galenusi készítményeket, tablettákat, injekci
ókat állítottak elő. Szabályszerű officina is volt itt, mert az 
Intézet a közkórházakat szabványos gyógyszerlélékkel is 
ellátta. Olyan házi gyógyszertárba ojtott gyógyáru nagy- 
kereskedés, illetve laboratóriumféle volt ez, mely min
dent csinált, és tudományos alapon működött mégis. Ve
zetője egyetemi tanár volt, aki a galenusi gyógyszerek 
készítéséről tartott előadást az orvostanhallgatóknak és 
a gyógyszerész jelölteknek. Doktorandusokat is felvett, 
évenként hármat-négyet.

Füsti Pál felbaktatott a lépcsőn, s egy szűk folyosóra
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A folyosó végén lévő ajtón pléhtábla lógott, rajta a fel
írás:

Egyetemi Anyagvizsgáló Intézet 
Vezető:

DR. JÁNOSY SZILÁRD 
egyetemi m. tanár

Bekopogott.
A kémiai laboratóriumba lépett. Körülfutó állványok 

két méter magasan takarták a falat, polcaikon üvegedé
nyeket cipelve. A terem közepén hatalmas, négy férőhe
lyes dolgozóasztal állott, tele lombikokkal, háromágú áll
vánnyal, bunsenégőkkel, azbeszthálókkal, porcelán 
tálakkal és titráló csövekkel. Föléjük hajolva egy csinos 
fiatal férfi dolgozott. Erlenmayer lombikokat nézegetett, 
amelynek aljához apró kristályok tapadtak. Fehér köpeny 
feszült kisportolt alakján, s ha nem állott volna a lombi
kok mellett, inkább síbajnoknak lehetett volna gondolni, 
semmint adjunktusnak, akinek gyógyszerészi diplomája 
mellett még orvosi oklevele is van.

Dr. Csiky Zoltán volt.
Amikor Füsti Pál bemondta a nevét, jóindulattal szorí

tott kezet vele.
- Szervusz! Siménfalvi professzor úr már telefonált az 

ügyedben. Menj csak be a tanár úrhoz és add elő kérése
det.

Füsti gépiesen megigazította nyakkendőjét, lesimítot
ta haját, és bekopogott az ajtón.

Semmi válasz.
Újra kopogott.
Bent néma csend.
Hátranézett Csiky felé, aki biztatókig intett a fejével.
Lenyomta a kilincset.
A szobában egy alacsony, köpcös ember ült íróasztala 

mellett. Haja felfelé fésülve izgágáskodott az égnek. Sze
me gondokba merülten nézte a bal kezébe fogott hatalmas 
főtt csülköt, amiről a jobbjába markolt penecilussal igye
kezett egy jelentősebb adagot lefejteni. Ám vagy a bicska
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volt életlen, vagy a csülök volt túlzottan dacos, mert 
a csonttisztítási művelet sehogyan sem akart sikerülni. 
A bicska megugrott, s az inas rész továbbra is ott feszel- 
gett a csonton.

- A nyavalya... - mormogta Jánosy, és fel sem pillan
tott az ajtónyitásra.

Füsti néhány pillanatig csendesen álldogált, majd el- 
köhintette magát.

A tanár felnézett, mire Pali összecsapva bokáját bemu
tatkozott. Jánosy kezében megállt a bicska.

-Igen... Siménfalvi professzor telefonált a maga 
ügyében. Sajnos, jelenleg nincsen üresedés, de szeptem
ber elejére talán lesz. Akkorra előjegyzem. Doktorálni is 
akar?

- Igenis.
- Majd meglátjuk. Egyelőre nem tehetek semmit. Isten 

vele.
Tovább folytatta a csülök kopasztást.
Füsti lesújtva ment ki a szobából, és elpanaszolta 

Csikynek balsikerű vállalkozását.
- Ne búsulj öregem, figyelemmel fogom kísérni a dol

got, és majd értesítelek. A profot is figyelmeztetni fogom 
ígéretére. Addig talán menj ideiglenesen állásba.

-- Nehéz dolog az ma, nagyon.
- Várj csak. Ismerem jól az alkalmazottak egyesületé

nek titkárát. Menj el hozzá azonnal. Én közben telefoná
lok neki, és beajánl lak.

- Köszönöm szépen a jóindulatodat.
- Örömmel segítek.
Füsti Pál nekivágott a Népszínház utcának.
Az alkalmazott gyógyszerészek egyesülete vagy 

ahogyan a tulajdonosok nevezik: „segéd-korporáció” , 
a Népszínház utca 98. szám alatt volt, a földszinten.

Három szobából állott. A legelső a tanácskozó helyi
ség volt, három összetolt, zöldre mázolt, puhafa asztallal, 
melyek körül nyikorgó, kényelmetlen támlásszékek bús
lakodtak. Bennfentesek ezt a helyiséget „köpködőnek” 
nevezték. Itt tartották a választmányi üléseket, amelyen az



alkalmazott kartársak ugyancsak „köpdösték az epét. fe
lemlegetve azokat a sérelmeket, amik a tulajdonosok 
részéről érik őket.

A „köpködőből” nyíló második szobában egy szemü
veges leányzó dolgozott. Csúnya neve volt: Szerafin. 
Korát senki sem tudta. Harminc-negyven év között inga
dozott, már húsz esztendeje. Maga volt a kiszáradt józan
ság. a szenvlelenség és a megalkuvás. Tudta, hogy ő már 
a világon nem kell senkinek, és kizárólag csak a munká
júi értékelik. Kiválóan gépelt, fejből tudta kinek mennyi 
a tagdíjhátraléka, hol volt kondícióban. Hónap elején ő 
járt inkasszálni a rosszul űzető pesti tagokhoz. Ezt is ki
válóan csinálta. Megállt a patikában az adós előtt, és 
olyan szemrehányóan tudta kérni az esedékes tagdíjat, 
hogy a deliquensnek feltétlenül fizetni kellett. Valósággal 
kinézte a pénzt a zsebekből.

Ez a második helyiség volt, a tulajdonképpeni iroda. 
Barnára érett íróasztal, kapricpárnával kényelmesített 
szék, írógép, néhány csoportfénykép a falon, iratszek
rény, és egy vasfogas tette rideggé a szoba hangulatát.

Innen nyílott a harmadik, még kisebb szoba, a titkár úr 
szentélye. Itt már tekintélyt keltő íróasztal görnyedt a re
árakott iratok és könyvek súlya alatt. Az asztal mellett, 
a látogató számára egy szék állott. Ennek mind a négy lá
ba le volt srófolva a padlóhoz. Nyilván, a kényelmetlen 
ülés érdekében.

Az ablak közelében kerek asztalka húzta meg magát, 
két kivénhedt bőrfotőjjel, hasukból borzas kenderkóc 
szemtelenkedett elő. A „szentély” legtekintélyesebb da
rabja tagadhatatlanul a Wertheim kassza volt. Erről az 
a hír járta, hogy a titkár úr benne tarja keménygallérjait, 
így mégis van ok rá, hogy kinyissák időnként.

Szegényesen vegetáltak az alkalmazottak nagyon.
Füsti Pál átvergődött Szerafin keresztkérdésein, és be

jutott a titkári szobába, ahol ketten ültek; Szálka Simon 
titkár és Szebeni Viktor.

Szálka Simon, nevéhez illően beesett arcú, kesernyés 
szájszélű legényember volt. Benne járkált a harminc
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nyolcban erősen, ami meglátszott őszülő haján és hosszú 
barkóján. Ot éve volt már titkár, és vég nélküli harcot ví
vott a tulajdonosokkal. Eszes volt, jó vitázó és gunyoros. 
Védte az alkalmazottak érdekeit szívósan és konokul. 
A tulajdonosok féltek tőle, de becsülték is. Nem volt haj
landó szociális elveit egy pillanatra sem feladni.

A vele szemben ülő Szebeni Viktor gyökérpipából ere
gette a füstöt, miközben bal kezével állandóan hadonász
va, valami igen érdekes dolgot mesélhetett Szálkának, 
mert a titkár mosolyogva hallgatta.

Füsti bemutatkozott, elmondotta, miért jött.
Szálka hellyel kínálta, s kikérdezte tövéről-hegyire 

mindenről. Amikor Füsti végzett élete történetével. Szál
ka megszólalt:

- Szerencsétlen ember vagy barátom, hogy erre a pá
lyára jöttél. Azt hitted fiatalkori idealizmusoddal, hogy itt 
babér terem annak, aki szorgalmasan dolgozik. Tévedsz, 
öregem. A gyógyszerészi pálya a legszerencsétlenebb 
foglalkozás a világon. Elsősorban, sehol nincsen olyan 
égbekiáltó igazságtalan különbség két azonos diplomája 
ember között, mint nálunk. Mi alkalmazottak, éhbérért 
dolgozunk, barom módjára. Ebédidőnk nincs, fizetésünk 
egyszerűen nevetséges, ma itt vagyunk, holnap ott. Innen 
kirúgnak, amoda felvesznek. Tűröd a munkaadód rigolyá
it, mert ha nem tűröd, kikerülsz az utcára. Fizetésemelést 
próbálsz kérni? Három napig egyfolytában krokodil
könnyeket hullajt szőrös keblű principálisod, és varázsü
tésre átvedlik közgazdásszá, aki jajongva bizonygatja be 
neked, hogy kész tönkremenés ma gyógyszertár tulajdo
nosnak lenni. A másik típus, ha emelést kérsz, egyszerűen 
felmond. Mert szívük van nekik, barátom! És mindezt mi
lyen alapon tűröd el? A kiszolgáltatott, eltaposott ember 
meghunyászkodása alapján. Tőle kapod azt a néhány ko
ronát, amiből éhen halni nem tudsz, de még élni sem. A te 
diplomád éppen olyan értékű, mint az övé, tudásod 
legalább annyi van, mint neki, és mégis cseléd vagy. Pa
tikapásztor, kenőcskeverő béres, vagy gyógyszertári min
denes. Miért? Mert neki a jó Isten vagy a családi össze
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köttetés egy nemzeti ajándékot adott a markába, egy pati
kajogot. Lttől lett úr, és így lettél te segéd. Hát ilyen pá
lyára tévedtél, és most örülj sorsodnak, imádkozz egy 
nyomorult állásért. Szívesen ajánlok neked, ha van, de je
lenleg csak egy volna, onnan jött vissza éppen Szebeni. 
Arról mesélt, amikor jöttél. Folytasd, Viktor.

Mondhatom nektek, ez a hely egyenesen kibírhatat
lan volt. Dolgom nem volt ugyan sok, de a beteg princi
pálisnak volt egy mániája. Mindenáron tudományt akart 
belevinni a mesterségbe. Hallottatok még ilyet? Egy Isten 
háta mögötti faluban, tudományoskodik a gyógyszerész. 
Gerendás patikában, petróleumlámpás mellett. Tőlem is 
megkövetelte, hogy levizsgáljam az érkezett chemikáliá- 
kat. Bent feküdt az ágyában, s onnan dirigált. Tűrtem két 
hétig ennyi volt a próbaidőm -, de azután megléptem. 
Sáros falun élni és titrálni, kész öngyilkosság.

Mit szólsz a kondícióhoz? - fordult Szálka Füstihez.
Elmegyek, ez a hely nekem való.

- Meg vagy őrülve?
Nem. De látni szeretnék ilyen embert. Én legutol

jára, praxi koromban dolgoztam olyan gyógyszertárban, 
ahol a gyógyszerészetet tudománynak tekintette egy 
Bérezel Béla nevezetű gyógyszerész. Azóta sem találkoz
tam ilyen patikussal. Most végre akadt egy. Nem mulaszt
hatom el. Nem is beszélve arról, hogy amúgy sincsen sok 
válogatni való hely.

- Bizony, nincsen. Munkanélküliek éppen elég szép 
számmal vannak közöttünk. Az is igaz, hogy kartársaink 
mániákusan ragaszkodnak a fővároshoz. Nem akarnak 
vidéken állást vállalni. A vége természetesen az, hogy 
a pesti patikák megtelnek alkalmazottakkal, szaturálód- 
nak, s többet felvenni nem képesek. Mibennünk is van 
hiba, nem mondom, de ezt a tulajdonosok előtt el nem is
merem soha fejezte be eszmefuttatását Szálka.

- Hol az a falusi kondíció? - fordult Füsti Szebenihez.
Bagi Kázmérnál Hernádcsüdön. Hernádcsermely

vasútállomáson kell leszállnod, s onnan gyalogolsz vagy 
két órán át, míg eléred a falut. Ronda fészek.
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- Légy szíves titkár úr, táviratozd meg, hogy holnap 
indulok a reggeli személlyel.

- Rendben. Azonnal elintézi Szerafin. Nem is érdekel, 
hogy mi a fizetés?

- Érdekel, de nekem néhány hónapot ki kell bírnom 
mindenképpen. Amíg nem ürül meg egy hely az Anyag- 
vizsgálóban, addig meg kell húznom magam valahol, bár
milyen csekély legyen is a dotációm.

- A fizetés havi 200 000 korona és teljes ellátás je
lentette ki lekicsinylőleg Szebeni. Inflációs pénz.

Füsti elbúcsúzott. Sietett, még sok elintéznivaló várt rá 
az utolsó délután.

Elment Siméní'alvihoz és Csikyhcz. Bejelentette távo
zását, és még egyszer megkérte őket, ne feledkezzenek 
meg róla. ha szeptemberre üresedés lesz. Onnan hazasie
tett. Megbeszélte háziasszonyával, hogy fél lakbért tizet, 
ha fenntartják neki kis szobáját szeptemberig. Beleegyez
tek. Leült levelet írni Babszinak, elbúcsúzott tőle őszig. 
Becsomagolt, minden itt hagyott holmiját szép rendbe 
rakta a szekrényben. Lezárta, s a kulcsot magához vette.

Leült, és megszámolta a pénzét. A másnapi útiköltség
re nyugodtan futotta, sőt maradt még X000 koronája.

Elhatározta, hogy ma könnyelmű lesz, és elmegy ká
véházba zenét hallgatni. Megiszik egy feketekávét. Elbú
csúzik Budapesttől.

Vacsora után nekiindult a városnak.
Meleget leheltek ki magukból a bérpaloták. Az Üllői 

úton sokan jártak. Fiatal párok összesimulva imbolyog- 
tak, némán csodálkoztak egymás szemébe. Szorosan fog
ták egymást, mintha attól félnének, hogy valaki a követ
kező pillanatban elszakítja őket. Egyszerű, szerelmes 
lelkek andalogtak errefelé, ferencvárosi iparos itjak, var
ró- vagy masamódleányokkal, akiknek minden álmuk egy 
főbérleti udvari lakás volt.

Füsti csendesen sétált a Nagykörút felé. A fák lombja
in átszűrődött a villanylámpák fénye, körülöttük éjjeli pil
lék cikáztak szédelegve. A zöld levelek csendesen meg
borzongtak. Szellő indult el a Citadella felől.
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A Corvin filmszínház transzparensei Chaplin új vi- 
lágfilmjét „A kölyök”-öt hirdették. A „csirke korzón” vi- 
háneoló bakfisok és szerelmi tapasztalatokban bővel
kedő leányzók szemeztek diáksapkás egyetemistákkal, s 
nem egy pár indult el a friss ismeretség megkötése után 
a „Bodogr á f '  avagy a „Fészek” mozikba a barátság ki
mélyítésére.

A főváros élte a maga megszokott, esti életét.
Eldübörgőtt a 6-os villamos. Füsti ballagott gondo

lataiba mélyedve, s azon vette észre magát, hogy sajnál
ja itthagyni Budapestet. Valahogyan a szívéhez nőtt ez 
a város. Egy éve élt még csak újra benne, és máris magá
énak érezte az utcákat, a villamosokat, a Dunát, a királyi 
várat és az előtte őrködő Lánchidat. Pedig ehhez a város
hoz, a tanulmányok elvégzésén kívül aligha kötötte vala
mi. Mégis szerette.

A Spolarich kávéházból, nyitott üvegtáblákon keresz
tül, cigányzene hangjai csapódtak ki a körútra. Vakítottak 
a helyiség fehér üveggömbjei. A teraszon katonatisztek, 
ápolt nők és elegáns férfiak ültek. Frakkos pincérek sii- 
rögtek-forogtak. Cuppantak a palackozott borok dugói, 
pára csapódott a fagylaltkelyhek oldalára.

A járdán kopott fiatalemberek álldogáltak, csoportok
ba verődve. Vágyakozva bámészkodtak befelé, és abban 
az illúzióban ringatták magukat, mintha ők is pénzes ven
dégek lennének, akiknek húzza a cigány és lesi a frakkos 
pincér minden gondolatukat.

Oláh Rudi álla alá kapta hegedűjét, ráejtette vonóját 
a húrokra, s felcsendült a divatos Lehár sláger: „Ha meg
versz is, imádlak én...”.

A kávéház előtt három vadonatúj autó állott meg. „Új
gazdagok” szálltak ki belőle, nyeglén hangoskodva. 
Tőzsdei műszavak röpködtek a levegőben még akkor is, 
amikor kisegítették agyonékszerezett hölgyeiket. A tár
saság csoportba verődve trécselt. Haditanácsot tartottak. 
A hölgyek kijelentették, hogy „ebben a lokálban nincs 
hangulat”, inkább a „Tabarinba” kellene menni. Az vi
szont csak tíz óra után nyit.



- Gyerünk fel addig, a Svábhegyre - adta ki a jelszót 
egy vörös hajú démon, mire zsivajogva szálltak vissza.

Az egyik micisapkás  könyökével meglökte a másikat, 
és hangosan megjegyezte:

- Ezeknek áll a világ, mi felfordulhatunk éhen.
- Majd lebuknak ők is egyszer, haver! Várd ki a véget!
Füsti Pál egy darabig még álldogált a csoportban, az

után elhatározva magát, leült a teraszon egy kis asztalka 
mellé.

Feketét rendelt.
Üldögélt csendesen, szívta a nyári este tipikus pesti 

levegőjét. Ebben a levegőben, művészileg keveredett 
a benzinfüst a fák lombjának vizes szagával, belekontrá- 
zott az épületek áporodott melege is, megspékelte imitt- 
amott a kanális szaga.

Üldögélt, és elgondolkozott az életén.
Eszébe jutott a boldog béke, amiben minden ember 

megtalálta a boldogulását. Akkor keresték a gyógysze
részt, és örültek, ha kaptak megbízható embert. A kondí
cióval együtt járt a kellemes társasági élet. Esti cigány
zene, tarokk, piknikek, házi bálok. A gyógyszertár 
tulajdonosok külön passzióiknak élhettek. Ki aranyat 
kutatott, ki csillagot vizsgált. A fiatal generáció eljutott 
a gyakornoki vizsgáig, letette, utána megállapodott. 
A könnvelműbbje nem is ment egyetemre. Kapott állást 
bárhol, és mint „tapasztalt nem-okleveles” méricskélte 
a kamillát, főzte az ipecacuanhát, ette a principális ebéd
jét, és élt, mint Marci Hevesen. A komolyabb feljött Pest
re, lakást vett ki, beült az egyetem padjaiba délelőtt, ki
segítést vállalt délután, s ezzel nyugodtan megkereste 
létfenntartási költségeit. Akkor is voltak jó principálisok 
és voltak rosszak is. Ezeket messze elkerülték. Jött a há
ború. Csatáztak négy esztendőn keresztül. A központi ha
talmak agyongyőzték magukat, de befelé elbuktak. A for
radalom kitermelte a csőcselék vezető szerepét, és ez 
a szennyhullám átcsapott a gyógyszertárakra is. Az al
kalmazottak közül bolsevista nagyságok indították le 
a bomlasztó betegséget, kiadva a jelszót: „Szocializálni
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kell a patikákat!” A tulajdonosok nemtörődömsége is 
roppant s okat ártott. Hagyták a dolgokat elfajulni, mert 
a/ a kispolgári szervezetlenséggel párosult gyávaság, 
amely az egész csatornaforradalmat lehetővé tette, az ő 
lelkiségükre is rátelepedett. Letargikusan nézték az ese
ményeket, és örültek, hogy végül alkalmazottak lehettek 
saját patikájukban.

Elvesztettük a háborút, jött Trianon. A megszállt terü
letekről özönlöttek a menekültek. A csonka haza termelte 
a diplomásokat, elhelyezni azonban nem tudta őket. Az 
intcllcktuelek ezrei csatangoltak állás után, sikertelenül. 
A munkaerő felszaporodását a gyógyszertárak is meg
erezték. Sok volt a segéd, kevés a patika. Az alkalmazot
tak „köpködőjében" állandóan ültek az alkalmazásra váró 
kartársak. Állást azonban csak imitt-amott lehetett egyet 
véletlenül elcsípni. De az is milyen volt? A tulajdonosok 
túlnyomó része kihasználta a munkanélküliség nyújtotta 
lehetőségeket. Volt közöttük olyan, aki ellátáson és laká
son kívül nem volt hajlandó egy fillért sem fizetni. Az 
eredmény? A rászorult elfogadta, de kényszerűségből úgy 
szerzett pénzt, ahogyan tudott.

Mi lesz ennek a vége?
Órájára pillantott. Tizenegy óra elmúlt.
Annyira elgondolkozott, hogy nem is vette észre, 

mennyire elszaladt az idő.
Fizetett, és hazafelé indult.
A Körút elnéptelenedett már. Elvétve szaladt egy 

taxi lecsapott piros zászlócskával. A Nap utca sarkára 
kimerészkedtek a szerelem professzionistái, és rekedt, 
suttogó hangon, kacér mozdulatokkal invitálták a fér
fiakat.

Hernádcsermely „vasútállomás” elnevezése enyhe túl
zás volt. Az „állomás” szabályszerű bakterházbóI állott, 
amihez odaragasztottak egy pirinyó szobácskát. Ennek 
homlokzatán kipingált tábla hirdette, hogy a skatulyányi 
helyisége: „Váróterem”. A bakterház előtt, csikorgó fé
kekkel állott meg egy percre a személyvonat, majd zihál
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va dohogott tovább Sátoraljaújhely, a csonka haza halár
állomása felé .

Ezen az állomáson szállt ki Füsti Pál másnap délután, 
összerázva a több mint hat órán keresztül tartó döcögéstől.

Kis kézitáskájával, tanácstalanul nézett szét az isme
retlen környezetben.

A vonat már csak fekete foltnak látszott. A pályatest 
felett hullámzott a meleg levegő, és a talpfák olajos szaga 
átjárta tüdejét. A bakterházzal szemben magtárszerű épü
let emelkedett, rajta ormótlan fekete betűkkel a felírás: 
„Hernádcsermelyi műmalom”. Köröskörül akácfák lógat
ták kókadtan fejüket a tűző napon.

Az „állomásfőnök” úr, haresabajuszú vasutas, jóindu
latú. hunyorgó szemekkel, tempósan ballagott Pali felé.

- Idegennek tetszik lenni, ugye?
- Most járok erre először.
- Hova tetszik igyekezni?
- Bagi Kázmér gyógyszertárába, Hernádcsiklre.
- Patikus a tekintetes úr?
- Az volnék.

Rögtön gondoltam.
Miért?

- Az utóbbi hónapokban többen szálltak le itt urak, de 
néhány nap, vagy ritkábban néhány hét után ismét itt vol
tak. Utaztak vissza. Mind patikárius urak voltak. Nem bír
ták sokáig a falut, vagy az öreg Bagi tekintetes urat. Be
teg már régen szegény. Az Isten a jó embereket látogatja 
meg leghamarabb.

- Mi baja?
- Valami gerincpodagrája van. Ágyban fekszik, nem 

bír mozdulni. Nagy kár a falunak, mert amíg egészséges 
volt, mindenben segítette a szegény embert. Ha beteg volt 
valaki és nem volt pénze orvosságra, Bagi tekintetes úr 
szó nélkül odaadta a medicinát hitelbe. Beírta nevét egy 
nagy, fekete könyvbe, és aratáskor elszámoltak. Akkor 
kapták ugyanis az aratórészt. Ilyenkor búzában, pénzben, 
csirkében kifizették becsülettel. Akinek nem volt kerese
te, az nyugton várhatott a következő aratásig. Bagi patika-



rius úr nem zaklatta. Szegény nép él erre nagyon. Urasá
gi cselédek túlnyomórészt, napszámba járnak, és felesbe 
vállalják a földet. Két nagybirtokosé az egész határ. Ok 
tartják kezükben az embereket.

- Merre juthatunk el Hernádcsüdre?
- Tessék itt a nyárfás úton nekiindulni. Egy jó félóra 

múltán beér Csermelyre. Ott a temető mellett jobbra kell 
fordulni a csüdi útra. Csermelytől egy óra járás. Hanem, 
meleg az lesz jócskán útközben.

- Majd csak kibírom valahogy. Isten áldja, állomás
főnök úr - búcsúzott Pali.

- Minden jót kívánok! Tiszteltetem Bagi urat.
- Megmondom neki.
Füsti kifordult az állomásról a nyárfákkal szegélyezett 

útra. Vágott a nap erősen. Jobbról-balról búzatáblák terül
tek el, amerre a szem ellátott. Némelyik pásztásan sárgult 
már, de kalászát régen kihányta mindegyik. A kövér bú
zaszemek szinte feszelegtek egymás mellett. Gömbölyű
re hízott verébcsapatok rebbentek fel közeledtére, és sér
tett csevetelések mellett kerestek nyugodalmasabb helyet. 
A poros úton barázdabillegető pipiskedett keresztül, feke
te cipőgomb szemével okosan nézegetve a verejtékező 
gyaloglót.

Csend terült el a földeken, fülledt, nyári csend. A vo
nat mozdonya felsípolt valahol nagyon messze. Talán 
Tiszalucnál járhatott éppen.

Az úton Füsti senkivel sem találkozott. Elérte Her- 
nádcsermely szélső házait, és megpillantotta az enyhe 
dombhajlatban szundikáló temetőt, dülöngélő fejfáival, 
egyszerű feszületével, haragoszöld pázsitjával, akácos 
bokraival. Mellette kanyarodott az út Hernádcsüd felé. 
Maga mögött hagyta már Csermelyt régen, de Csüdnek 
még csak a tornyát sem látta. Már aggodalmaskodni 
kezdett, amikor az egyik dombra felérve, elébe tárult 
a völgyben a falu.

Leereszkedett a partról, s nemsokára elérte a szélső 
házat. Azt már a dombról látta, hogy ebben a helységben 
sem nagyon tobzódhat a gazdagság, mert a házak közül
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alig volt néhány cseréppel fedve. Túlnyomó részben fa
zsindelyes vagy zsúpfedeles viskók rendetlenkedtek, 
szerteszéjjel szóivá. Az egyetlen üde folt, a fehérre me
szelt református templom volt csupán, a többi mind 
vigasztalan szürkeségbe olvadt.

A szélső zsúpfedeles ház garádja mellől, egy rettentő 
méregbe gurult, apró kiskutya ugatott Palinak olyan fene
ketlen gyűlölettel, mintha legalábbis apagyilkost látott 
volna benne. Kénytelen volt letenni a táskáját, és egy 
kődarab után nyúlni. Az ellenség erre a fordulatra farkát 
lába közé kapva, vinnyogva iszkolt a garád védelme alá.

Végigment a falu főutcáján. Itt-ott gyermekek ker- 
getődztek, de jöttére abbahagyták a játékot, és bámész 
szemekkel csodálták az idegent. Véznák, rosszul tápláltak 
voltak, látszott rajtuk a szegénység.

A templom közelében pillantotta meg a gyógyszer- 
tárat.

A patika kis dombon emelt házban volt. Az egyszerű 
épületet annakidején nem gyógyszertárnak építhették, 
csak lakóháznak. Falát fehérre meszelték a gondos kezek, 
piciny ablakai csillogtak a tisztaságtól. A bejáratot kétfelé 
nyíló üvegezett ajtó mutatta, mely egyszerű munka volt, 
amilyet falusi asztalos mesterkedik össze. De a rézkilin
cse ragyogott. Az ajtó felett feketére festett fenyőtáblán 
kopott, aranyozott betűkkel állott: Gyógyszertár. Ennyi, 
és semmi több.

A dombocska oldalán, földbe döngölt néhány lép
csőfok könnyítette meg a kapaszkodást. A lépcsőfokok 
elülső oldalát cövek mögé dugott deszkalapok védték 
a beomlástól.

Füsti elnézelődött egy kicsit, mielőtt nekiindult volna 
a lépcsőknek. Most állott először szemtől-szembe a köz- 
egészségügy fellegvárával, a kultúra előharcosával. Mert 
annak az embernek, aki ide eljött gyógyszertár tulajdo
nosnak, helyén kellett legyen a szive. Fanatikus hit a pá
lyában, végtelen szeretet magyar fajtája iránt, törhetetlen 
akaraterő, idealizmus és teljes lemondás. Lemondás a vá
rosi kultúráról, a társadalmi életről, melyekkel szemben
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áll a falusi egyhangúság, a magány cs elhagyottság érzé
se. Ezek mindennapos vendégek kellett legyenek, ennek 
a magányos embernek a lelkében, aki itt ütött tanyát.

Nem ismerte még Bagi Kázmért, de máris tiszteletet 
és nagyrabecsülést érzett iránta.

Benyitotta az ajtót. Feje felett kicsiny csengő sikoltott, 
de az officinában senki sem jelentkezett.

Megái lőtt az ajtóban, körülnézett.
A tágas szobában három falrészt a gerendás mennye

zetig érő feketére festett állványok vettek körül. Könnyű 
dolguk volt elérni a mestergerendát, mert a jó növésű 
ember minden további nélkül felakaszthatta volna rá 
a kalapját. Alacsony volt a mennyezet úgy, amint az falun 
szokás. Az állványokon hajszálpontossággal elrendezett, 
ragyogóan tisztán tartott standedények sorakoztak. Nem 
volt közöttük egy csorba, egy hibás, vagy signaturával át- 
ragasztott edény sem. Látszott rajtuk, hogy gazdájuk sze
rető kézzel nyúl hozzájuk, és gondosan törölgeti őket 
mindig.

A szoba közepén állott a tára. Azt is feketére mázolták. 
Szinte élénk színfoltként ragyogott rajta a kétkarú mérleg, 
a mellette lévő egyszerű, üveg tintatartó, egy reklámita
tós. Öreg petróleumlámpa lógott le a mennyezetről. Ha
talmas, fehér porcelánemyője előkelően fedte le a ferdére 
égett kanócot. Enyhe, meleg fényt hinthetett esténként 
maga körül, de az is nagyon valószínű, hogy ugyanakkor 
a standedények felírásait aligha lehetett fényénél elolvas
ni. Fogantyújáról piros légypapír lógatta csüggedten fejét.

A patika berendezését kiegészítette három kopottacs- 
ka várakozó szék, melyek közvetlenül az ajtó közelében 
voltak elhelyezve.

A padló fehérre sikáltan ragyogott. Ki volt koptatva 
erősen azon az úton, mely az ajtótól a táráig vezet. Lát
szott, hogy nehéz csizmák vágták, marcangolták szét 
a fenyőfa szálkáit, hosszú éveken keresztül.

Füsti éppen a két kicsiny ablak közé elhelyezett biiret- 
tákat, kémcsöveket és lombikokat vette szemügyre, amikor 
az officinába nyíló lakásajtó feltárult, és egy ősz hajú, idős
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asszonyka tipegett be rajta. Fehér köpeny volt elébe kötve, 
s hosszú ujjú blúza könyökig volt visszacsavarva. Bizonyá
ra a konyhában volt, amikor meghallotta a csengőt.

- Mit óhajt? - kérdezte egyszerű, de közvetlen han
gon.

- Füsti Pál okleveles gyógyszerész vagyok, az állás 
ügyében jöttem.

- Isten hozta, gyógyszerész úr. Jöjjön be a férjemhez! 
Ö szegény, ágyban fekvő beteg, már hosszú idő óta. Meg
kaptuk délelőtt a táviratát, vártuk.

Pál meg akarta csókolni Baginé kezét, de nem en
gedte.

- Hagyja csak, a konyhából szaladtam ki.
Átmentek a kicsiny materiális kamrán, majd a labora

tóriumon. Innen nyílott Bagi Kázmér szobája, amely 
egyike lehetett a ház legnagyobb helyiségeinek. Az egy
szerű bútorzat mellett a legmeglepőbb volt az a két hatal
mas könyvszekrény, amely az ággyal szemben szinte 
betöltötte a szobát. A polcokon zsúfolásig sorakoztak 
a könyvek. A hófehér ágyban egy kicsiny, madárfejű em
ber feküdt. Fejét ritkán fedte már hófehér haja, de annál 
dúsabb volt ugyancsak ősz bajusza, mely gondozottan 
kunkorodott fel két oldalra az orra mellé. Sápadt arcából 
két értelmes, sötét szem csillogott elő, s ez a két szem va
lósággal uralkodott mindenen. Aki Bagi Kázmérra nézett, 
az csak két szemét látta. Annyi értelem, jóság és megértés 
sugárzott ki belőlük, hogy a vele beszélő már az első pil
lanattól kezdve teljes bizalmat érzett iránta.

Amikor Füsti Pált megpillantotta, letette kezéből 
a könyvet, leemelte a szemüveget, és meleg hangon üdvö
zölte.

- Isten hozott! Ne haragudj a bizalmas megszólításért, 
de gyógyszerészek vagyunk, egy célért dolgozunk, tehát 
baráti érzésekkel kell lennünk egymás iránt. Gyere, ülj le 
ide mellém! Annuskám. hozzál be bort és szódát! Meg
szomjazhattál az úton.

Pali leült az ággyal szembeállított karosszékbe. Kü
lönös érzések váltakoztak benne. Első eset volt, hogy
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gyógyszertár tulajdonos ilyen közvetlen barátsággal fo
gadja. Talán Berezel Béla volt hozzá annak idején ilyen 
jóindulatú, de abban a szeretetben több volt az atyai jó
ság, mert az idősebb ember támogatta benne a fiatalt. Ba- 
gi Kázmér melegsége az egyenrangú férfi, a barát őszin
te szeretete volt, amit sehogyan sem tudott megérteni. 
Egy megcsontosodott rendszert látott itt megbukni, 
a munkaadó és munkavállaló alárendeltségi viszonyát. 
Bagi egyenrangú félt látott benne, pályatársat és barátot. 
Eddig a főnökei mind parancsoló urak voltak, ő pedig 
„egyszerű segéd”. Bagi Kázmérnál ellenben ő is úr volt.

-- Ne haragudj Pali öcsém, megkérlek, mondd el életed 
történetét! Jobban megtalálja így egymást két férfi. Nem 
kíváncsiság ez nálam. Egyszerű baráti érdeklődés, és 
semmi más. Sőt, ha úgy érzed, hogy ezek az emlékek nem 
kellemesek, úgy el sem kell mondanod. Beszélj akkor in
kább, jövő terveidről!

Füsti Pál nem kérette magát sokáig, hanem a legtelje
sebb őszinteséggel elmondotta mindazt, ami vele 16 éves 
kora óta történt. Elbeszélését nem zavarta Bagi, s nem za
varták vásárlók sem. Csak közben jött be lábujjhegyen 
a nagyasszony, s letéve a szódavizes üveget és boros 
palackot, az ablak mellett álló székre ült, és csendesen kö- 
tögetni kezdett. Hallgatta ő is Pali hányatott életét, s lop
va, szeretettel nézett rá a szemüvege mögül.

Amikor befejezte elbeszélését, Bagi Kázmér lassan rá
tétté kezét a térdére, és részvéttel jegyezte meg:

- Keseives sorod lehetett, de hiszem, hogy ez a néhány 
heti pihenés rendbe fog hozni, s a jó falusi levegő el fogja 
feledtetni veled azt a sok izgalmat, amiben az utóbbi idő
ben részed volt. Most talán, míg világos van, nézzél szét 
a patikában, kissé tájékozódj, majd csomagolj ki! Vacsorá
nál együtt leszünk, és utána elmondom én is a magam his
tóriáját. Abban is találni fogsz néhány érdekes részletet.

Füsti a patikában való tájékozódással gyorsan végzett. 
Olyan rendet, szabályos beosztást egyetlen officinában 
sem tapasztalt, mint itt. Negyedóra alatt teljesen otthono
san mozgott, minden szernek ismerte a helyét.
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Anna néni - Bagi Kázmér felesége csak így engedte 
magát Palival szólíttatni - megmutatta a szobáját. Ked
ves, udvarra nyíló zug volt ez, foszladozó tüllfüggönnyel, 
tele kézimunkával és nippekkel. Az ablak előtt öreg diófa 
állott, ágai valósággal benyúltak az ablakon.

- A leányunké volt, míg férjhez nem ment - mondotta j 
mentegetőzve Anna néni.

- Nagyon kedves. Jól fogom benne magam érezni.
- Őszintén örülnék neki. Pali fiam. Most rendezze cl 

a holmiját, azután menjen át az öregemhez! Ott fogunk 
vacsorázni.

Leszállt az este. A szemben lévő református templom
ban megkondult a harang. Vékony csengettyűje belesírt 
a falusi némaságba. Amikor elhagyta, szinte kórusban 
ugattak a felizgatott komondorok, és mély torokhangon i 
felelgettek egymásnak szakadatlanul.

Később elcsendesedtek.
Mély, rugalmas csend ülte meg a falut. Egy tehén 

bőgte el magát valahol, majd nagyot hallgatott rá. A diófa 
alsó gallyaira felkapaszkodtak a jércék, a kék-piros sza- 
kállú kakas vezérletével. Csőrüket bedugták a hátukba, ál
mukban halkan pityegtek. Egy denevér suhant nesztelenül 
az eresz mentén, furcsa, csapongó szárnyalással. Boga- í 
rászott.

Bagi Kázmér szobájában kerek asztalkát toltak a beteg 
ágya mellé. Azon terítettek. A beteget óvatosan feltámasz
tották frissen felrázott párnákkal, nyaka elé szalvétát kö
töttek, s az asztalkát egészen az álla alá tolták. A két szé
ken Anna néni és Pál foglaltak helyet.

A fehér tejgömbbel betakart petróleumégő meleg fényt 
csapott a vacsorázok arcára. Anna néni gyöngéden segí
tett beteg férjének az evésnél, de közben nem feledkezett 
meg, hogy jó szívvel kínálgassa Palit.

Csendben, szinte beszélgetés nélkül fogyasztották el 
az estebédet.

Utána Bagi kényelembe helyezkedett. Fejét kis ván
kossal feltámasztva cigarettára gyújtott. Nézett megelége
detten a kék füstfoszlányok után, majd megszólalt:
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- Most én mondok el magamról mindent, feltéve, ha 
érdekel téged.

- Nagyon is érdekel, Kázmér bátyám. Őszintén mond
hatom, hogy az a néhány óra, amióta itt vagyok, szeretet 
és együttérzés szempontjából esztendőkkel felér.

- Kedves tőled és jóleső. így szívesebben beszélek. 
Édesapám egyszerű csizmadia mester volt Márkusfalván, 
ott fent a magas Tátra tövében, Igló szomszédságában. 
Becsületesen dolgozott, de sokra nem vitte. Nem bírt 
a cipszerekkel. Azért megvoltunk valahogyan, két testvé
remmel együtt. Hárman voltunk fiúk. Én voltam a legöre
gebb. Talán harmadik elemista lehettem, amikor kisebbik 
öcsém ágynak esett. Betegsége komoly lehetett, mert az 
orvos naponta jött hozzánk, és folyton újabb recepteket 
írt. Én mentem el értük a patikába, Iglóra. Jó másfél órát 
kellett gyalogolnom, míg elértem a várost. Itt a „Lőcsei 
fehérasszony” gyógyszertárban készítették el a vényt. Fe
hér, hegyes szakállú, aranycvikkeres bácsi volt a tulajdo
nos, aki mikor meglátott, mindig szeretettel csillantotta 
felém szemüvegét, s első szava volt megkérdezni, hogy 
van a kisöcsém. Amikor megmondottam, hogy rosszul, 
biztatólag jegyezte meg: - Ne félj, kisöreg! Most olyan jó 
orvosságot készítek neki, amitől bizonyosan meggyó
gyul. Ülj csak le szépen, szopogasd el addig ezt a cukrot! 
Itt van egy szép, tokos ceruza és papír, rajzolgass közben. 
Boldogan ültem le. Körülölelt a rejtelmes patikaszag, 
szoptam a cukrot, és gyönyörködtem a celluloid tokos 
ceruzában, amin cirkalmas betűkkel volt felpingálva 
„Gyógyszertár a Lőcsei fehér asszonyhoz”. A celluloid
nak és a rákent festéknek valami csodálatos finom szaga 
volt. Rajzolgattam, de a fél szemem mindig Kresz mag
iszteren volt. Vakon hittem abban, hogy a gyógyszere va
lóban használni is fog, és jobban bíztam az ő munkájában, 
mint a doktor kezelésében. Amikor elkészült a gyógyszer
rel, odaintett magához, és megsimogatva fejemet, utamra 
bocsátott. Lelkemre kötötte, hogy mindig a fal mellett 
menjek, nehogy valami baj érjen. Én boldogan trappol- 
tani másfél órát hazafelé. Kezemben meleg volt a gyógy
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szeres üveg, amely bizalmat ébresztett kisöcsém felgyó
gyulásához. Úgy is történt. Jobban lett, és néhány hét 
múlva egy délután vele indultam Iglóra Kresz Gézához, 
megmutatni egészséges testvéremet. Ezt a délutánt soha
sem fogom elfelejteni. A patikában Kresz bácsi egyedül 
volt, amikor beléptünk. Rögtön ránk ismert. Bevitt a laká
sába, s olyan habos kávét etetett meg velünk kuglóffal, 
hogy még a fülünk is kétfelé állott tőle. Utána a patikában 
sorra megmutogatta a csodálatos gyógyító szerszámokat, 
a kitömött madarakat, gyíkokat és a spirituszba rakott kí
gyókat. Csodálatos dolgok voltak azok. Mikor kicsudál- 
koztunk magunkat és hazafelé cihelődtünk, gyerekes ál
modozással jegyeztem meg. - Gyógyszerész bácsi, én is 
gyógyszerész leszek. Géza bácsi messzire elnézett, s meg
simogatta a fejemet. - Bizony gyermekeim, a legszebb 
dolog másokon segíteni. Aki segít, annak fiatal marad 
a lelke, tiszta lesz a szíve, és megbékélten tér az Isten 
ítélőszéke elé. Ezt a gyermekkori élményemet nem felej
tettem el soha.

Gyógyszerésznek mentem.
Principálisom azonban - sajnos nem Kresz Géza lett. 

Meghalt akkorra. Elkerültem Eperjesre. Egy morvaorszá
gi patikus lett a főnököm. Igen keserves időket éltem át. 
Krupcsák Anton amolyan igazi praxi-veséző egyéniség 
volt. Hajnalban már kizavart az ágyból, törölgettem, se
pergettem, gyereket dajkáltam. Mindenes munkát végez
tem nyitásig. Akkor a gyógyszertárban nyüstölődtem es
tig. Ebédidőt, szabadnapot papíroson megadta ugyan, de 
mindig talált valamit, amivel elüthetett a szabad délután
tól, s az ebédemet is egyszerűen a laboratóriumba küldöt
te, hogy állandóan ki tudjak szaladni, ha valaki jönne. 
Nem vesztettem el a kedvemet, csak megállapítottam, 
hogy Krupcsák egyszerű kalmár, és nem gyógyszerész. 
Ugyanilyen erővel rőfösnek is elmehetett volna. Letelt 
a gyakornoki időm. Budapestre mentem, ahol megszerez
tem az oklevelet. Kitüntetéssel. Kedvvel és ambícióval ta
nultam, rajongtam a kémiáért. Than Károly professzor 
nagyon szeretett. Kondícióskodtam falun, városon, Buda
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pesten. Megismertein a tulajdonosok hibáit, rájöttem em
beri gyengéikre, és főleg arra, hogy fehér holló közöttük 
az, aki a pályájában tudományt lát, a vevőkben szenvedő 
embert, s aki igyekszik képezni önmagát, és laboratóriu
mában problémákat keres, kutat vagy megold. Talán ket
tővel találkoztam, de azokban is voltak olyan hiányossá
gok, hogy a bírálat mérlege a rosszat húzta le inkább, 
mint a jót. Patikajogért folyamodtam. Elutasítottak. Ötévi 
várakozás után ismét beadtam a kérvényt. Újra vissza
dobtak. Tovább dolgoztam. Egy napon bejött a patikába 
egy idősebb úr. Vényt esináltatott, s amikor ki akarta fi
zetni, akkor vette észre, hogy a pénztárcáját otthon felej
tette. A principálisom ridegen kijelentette: - A gyógyszert 
tessék itt hagyni, s valakit a pénzzel érte küldeni. - Nem 
kaphatnám meg kivételesen? A kis unokámnak viszem. 
Sürgős volna a gyereknek. - Sajnálom, nem hitelezünk. 
Megesett a szívem az öregen. - Tessék elvinni, én kifize
tem addig uraságod helyett - szóltam, s főnököm görbe 
nézését észre sem véve letettem a recept árát-. Másnap 
meghozta a pénzt. Összebarátkoztunk.

Nyugalmazott miniszteriális úr volt, aki mikor meghal
lotta, hogy már két ízben utasították el kérelmemet, azon
nal megíratta velem a harmadik kérvényt, és kezébe vette 
az ügyem. Két héten belül Hemádcsüdre kaptam jogot. 
Örültem a falusi jognak. Te most talán kinevetsz, mint túl
zó idealistát, és fantasztának fogsz tartani. Én azonban eb
ben láttam a hivatásomat beteljesedni. Elmentem falura, 
gyógyulást adni ennek a szerencsétlen magyar népnek, 
terjeszteni a kultúrát, küzdeni a tuberkulózis, a babona, 
a kuruzslás és a szellemi sötétség ellen. Az orvosban bará
tot találni, hogy bennem segítőtársat lásson, és ne aláren
delt valakit. Felépíteni egy otthont, megalapozni egy küz
delmes ugyan, de produktív életet. Nappal szolgálni 
a gyógyítást, este belemélyedni a kémiai problémákba, kí
sérletezni, gyógynövényt osztályozni, olvasni, tanulni. 
Megérkeztem Hernádcsiidre. Összekapartam annyi pénzt, 
hogy kínnal-keservvel fel tudtam állítani a patikát. Odaáll- 
tam a tára mellé, és vártam az embereket. Nem jött egy lé
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lek sem. A nép szegény volt, és ha valami betegséget ka
pott, nem orvoshoz ment, hanem a falubeli „tudós” 
asszonyhoz, aki füvekkel kuruzsolt. Nem keseredtem el, 
hanem megkezdtem a kilátástalan harcot. Untatnálak, ha 
elmondanám a küzdelem részleteit. Csak annyit, hogy 
nem volt könnyű munka egy falu megcsontosodott tévesz
méit, ösztönös idegenkedését legyőzni. Sikerült ez is. Las
san beszoktak a patikába. Ebben nagy szerepe volt a fiatal 
körorvosnak is, akivel összeismerkedtem, s a kedvemért 
megtette azt, hogy minden héten kétszer átjött rendelni 
a faluba. Én átengedtem neki az egyik szobámat, ahol 
a vizsgálatokat, s az esetleges foghúzást elvégezhette. 
A szobába mindig a patikán keresztül kellett a paciensnek 
átmenni. így megismerkedtek lasan velem és a munkám
mal. Sokat jártam közéjük én is. Előadásokat tartottam té
len az iskolában. Agitáltam, veszekedtem, magyaráztam 
szép szóval vagy nyersen, betörtem a fejüket a legegysze
rűbb egészségügyi problémákkal. Sok csalódás, kevés 
öröm fűződik ezekhez az évekhez. Jó már utána lenni. Ezt 
csináltam nappal. Este bevettem magam a laboratóriumba, 
és mindenekelőtt levizsgáltam a beérkezett árut. Már itt 
sok érdekes problémával találkoztam. Rájöttem arra, hogy 
a gyógyszerkönyv igen szűkszavú, sőt, azt is mondhat
nám, hogy gyakran érthetetlen is. Német könyveket vet
tem, hogy mindent pontosan meg tudjak érteni. Jegyzete
ket csináltam, s amikor már úgy éreztem, hogy alaposan 
ismerem a kémiai részt, leültem, s megírtam a l l .  Magyar 
Gyógyszerkönyv kommentárját. Debrecenben adták ki. 
Éppen behozta az előállítási költségét. De nem is az volt 
a lényeg. A fontos volt, hogy alkotni, termelni tudtam. 
Könyveket vettem, tovább tanultam. Unalmamban meg
csináltam a gyakornoki synonimák szótárát. Nekiültem 
a latinnak. Átvettem a régi dolgokat, hozzá tanultam úja
kat. Megnősültem. Az itteni református pap leányát vettem 
el, Annuskát. Családunk lelt. Két leány és egy Iiú. Szeré
nyen éltünk, de megelégedetten. Nem vágyódtam sehová, 
nem hajtott a kalandvágy, nem hajszoltam a pénzt, és még
sem voltak anyagi gondjaim soha. Gyermekeimet fel tud
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tam nevelni, könyveket mindig tudtam vásárolni magam
nak. Azok, amiket ebben a két szekrényben látsz, mind 
a saját szerzeményeim, s egytől-egyig természettudomá
nyi munkák. A lakiban és a környékén kezdtek már komo
lyan venni és megbecsülni. A nép szeretett és hallgatott 
rám. Megválasztottak bírónak háromszor egymásután. 
Képviselőválasztáskor ajelölt legelőször hozzám jött tisz
telegni, és pártfogásomat kérte. Az orvosok közül - pedig 
többen megfordultak itt azóta - soha egyik sem éreztette 
velem az úgynevezett orvosi magasabbrendűséget, mert 
látták, hogy én foglalkozom a pályámmal, s értem a dol
gomat. Megbeszélték velem a receptura technikáját, vitat
koztunk kémiai kérdésekről. Mert állítom azt, hogy abban 
a pillanatban, amikor bármely művelt ember látja ember
társánál, hogy foglalkozási körében képzett, elismeri tudá
sát, látja benne a pharmaceutikai tudást, és észreveszi, 
hogy a patikus nem egyoldalú valaki, hanem művelt, olva
sott ember. Én mindenesetre egy életen keresztül ezt ta
pasztaltam. Felneveltem gyermekeimet. A leányok férjhez 
mentek, a fiam gyógyszerész lett. Budapesten van az 
egyetemen. Most fog doktorálni. Soha nem vágytam el 
a faluból. Éltem izgalmaktól mentesen, nyugodt, csendes, 
harmonikus családi életet. Embertársaim szeretnek, meg- 
süvegelnek, akármerre járok. Élek a könyveimnek, s amit 
munkám közben megfigyelek, s okát ki tudom kutatni, azt 
leírom. így készítettem el a „Galenusi praktikum” című 
könyvemet, aminek kéziratát elküldöttem, talán egy évvel 
ezelőtt az Egyesülethez. Gondoltam kiadhatnák, használni 
lehetne vele a kartársaknak. Sokáig semmi sem történt. 
Talán két hónap múltán, végre kaptam választ. Bizonyos 
Róka Tóbiás írta, aki nagy ember lehet az Egyesületben, 
de viszont a munkámat kiadni nem hajlandó. Azt írta, 
hogy a közel 300 oldalas kézirat igen értékes búvárkodás 
eredménye, de pillanatnyilag az Egyesület nincsen olyan 
anyagi helyzetben, hogy a kiadással járó anyagi költsége
ket fedezni tudná. Ezért a művet kézirat alakjában, az 
Egyesület könyvtárában helyezik el. Nem baj, nem va
gyok hiú ember, csak mégis szerettem volna másoknak is
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használni vele. Sok érdekes, gyakorlati megfigyelés volt 
benne. Mindent elmondottam neked. Ismered életemet, 1 
csak még legfeljebb azt nem tudod, hogy gyógyíthatatlan, 
úgy mondhatnám halálos beteg vagyok. Ne hitetlenkedj, 
és ne rázd a fejedet. így van ez, amint mondom. Másfél év
vel ezelőtt éreztem először, hogy valami különös dolog le- j 
hét a mellkasomban. Szúrt. Az orvos azonnal nyugalmat 
parancsolt. Nem mondotta meg a diagnózist. Rögtön sej- 
dítettem, hogy valami komoly hiba lehet bennem. Recep
tet sem írt, s azt mondotta, hogy nem akarja, miszerint sa
ját gyógyszeremmel mérgezzem meg magam. Elég, ha 
másokat a másvilágra küldök. így tréfált. Megállj, vén 
doktor, gondoltam magamban, majd kiderítem én a dolgot. 
Annyit megtudtam tőle, hogy érbetegség, de nem arterio
sclerosis. Hozattam néhány újabb orvosi könyvet. Átnéz
tem őket. Körülbelül rá tudtam jönni a betegségemre. Ane- 
urismám van. A főütőér egy helyen tasakszerűen kitágult, 
és ebben legalább félliternyi vér pang. A felduzzadt és ki
nyúlt érfal egyszer fel fog repedni. Utána aligha élek né
hány másodpercet. Tudom a sorsomat, el vagyok készülve 
a halálra, és megnyugodva hagyom itt a patikámat. Amíg 
éltem, becsületesen dolgoztam, nem vittem sokra, de igye
keztem magam tökéletesíteni. Lehet, hogy még elhúzom 
hosszabb ideig, de az is lehet, hogy öt perc múlva, már va
lahol egy mennybéli táránál fogom mérni az angyali nek- 
táriumot - fejezte be élettörténetét Bagi Kázmér, moso
lyogva.

- Ugyan, Miska bátyám, hol vagy te a haláltól vi
gasztalta Pál.

- Maga úgy beszél arról, hogy meghal, mintha 
a szomszédba menne át egy pohár vízért zsörtölődött 
Anna néni, és gyengéden megigazította a beteg feje alatt 
a párnát.

- Ha másként venném, akkor sem tudnék változtatni 
a tényeken, Annám.

- Jó, jó. Most már elég, menjenek szépen aludni! Pali 
a szobájába, maga pedig dobja ki a szájából azt a büdös 
cigarettát.
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- Menekülj Pali, mert öt percen belül kitör a családi 
vihar - biztatta nevetve Bagi Füstit távozásra.

Elköszönt a két öregtől, s bement a szobájába.
A frissen vasalt ágynemű kedves, otthoni, „tiszta" sza

got árasztott. Úgy érezte magát ebben a nagy falusi 
csendben, mint valamikor régen Berczel Bélánál. Ott is 
tiszta szagú ágyneműben feküdt le, s reggel sokszor arra 
ébredt, hogy vékony cérnahangocskáján, Katinka dúdol- 
gal a szomszéd szobában.

Sóhajtott egy kicsit, elnyomta cigarettáját, s elfújta 
a gyertyát.

Kint, a diófa ágain a tyúkok pityegtek néha. Messze, 
a falu végén felüvöltött egy kuvasz keservesen.

Füsti Pál életének talán legszebb, legnyugodtabb, 
legharmonikusabb napjait Bagi Kázmér gyógyszertárá
ban töltötte. Kiegyensúlyozott lelkű emberek között 
élhetett, akiknek nem voltak szeszélyeik, esztelen rigo
lyáik és tirannus hajlamaik. Megbecsülték benne a kar
társat, a diplomás embert, s a munkatárson kívül mint 
barátot is szerették, aki ott él mellettük becsületes ra
gaszkodással.

Minden nap tanult valamit, ami recepturában újdon
ság volt számára. Bagi Kázmérnak az volt a szokása, 
hogy az elkészített vényeket bekérte magához, és átbe
szélték részletesen. Ha a vényen nem is volt semmi kü
lönleges, valami mindig eszébe jutott róla, és a tapaszta
latait közölte Palival. Vita indult meg, amit végül 
kísérlettel döntöttek el.

Ebben a gyógyszertárban látta Füsti azt is, hogy mi
lyen ragaszkodó tud lenni a magyar föld gyermeke. Nem 
volt olyan vásárló, aki ne köszönt volna külön a beteg 
gyógyszerész úrnak, és jó egészséget ne kívánt volna. So
kan hoztak ajándékot, csirkét, tojást, vajat, gyümölcsöt, 
tiszta szeretetből és megbecsülésből. Az egyik pöttöm 
lurkó vadgalamb fiókát szedett elő az inge alól, mondván, 
hogy ezt egyenesen a gyógyszerész bácsinak szedte le, 
egy igen magas fáról.
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Megható volt a szeretet, az egyszerű lelkek kedveske
dése.

- Látod, ezek az én betegeim mondogatta büszke 
örömmel Bagi.

Eltelt a nyár. Sárgulni kezdtek imitt-amott a fák leve
lei, s esténként megborzongtak az emberek, ha egy-egy 
hideg széláramlat fújt le a Tátra felől. Az egyetlen, aki er
re a szélfúvásra, mint trombitaszót halló paripa felkapta 
a fejét, Bagi Kázrnér volt.

-Onnan felülről jön, az én hazám felől. Jó, egészséges 
tátrai szél. Van ereje.

A vándormadarak fontoskodva tárgyaltak az indulás
ról, csoportokba verődve. A diófa is sápadni kezdett, és 
kifeslettek zöld burkaikból a sárguló diók.

Füsti Pál aggódva várta az Anyagvizsgáló Intézet érte
sítését. Már kétszer írt a professzornak, de választ nem 
kapott. Csiky Zoltánnak írt ezek után, s arra postafordul
tával megkapta a választ. Biztatás volt benne, s ígéret, 
hogy minden valószínűség szerint szeptember vége felé 
megürül egy hely. Az egyik kolléga már nagyon unja 
a dolgot, és több ízben is hangoztatta, hogy a hónap végén 
hazamegy az édesatyja patikájába. Legyen nyugodt, nem 
felejtkezik meg róla.

Lassan elmúlt a szeptember.
Bagi Mihálynak nem tett jót az ősz. Fájdalmai foko

zódtak, s már a legkisebb mozgásnál is kibírhatatlan szú
rásokat érzett.

- Lassan lejár az időm, Pali.
- Ugyan!
- Arra mindenesetre megkérlek, hogy ha visszamégy 

Pestre, válassz ki egy rendes embert, és küldd le! Legyen 
gondnoka a patikának addig is, míg a fiam liquidálja 
ügyeit, és átveszi a vezetést.

- Ráérünk még arra. Elvégre az is lehet, hogy nem me
gyek el, ha nem kapok állási.

- Jó, de amire megkértelek, arról ne feledkezz meg!
- Megígérem.
Október hó 4-én gépírásos értesítés jött az Anyag
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vizsgálótól, melyben Jánosy szűkszavúan tudtára adta 
Füstinek, hogy október 8-tól alkalmazza 500 OOO korona 
havi fizetéssel, és felveszi doktorandusnak.

Pali boldogan vitte be megmutatni Baginak a levelet.
- Mit szólsz hozzá, hála Istennek, sikerült bejutnom.
- Örülök neki, bár ez azt jelenti, hogy el kell válnunk. 

Ezt viszont nagyon sajnálom. De csak menj, és ne feled
kezz meg arról, amire kértelek!

Másnap már a budapesti személyvonat vitte Palit 
a főváros felé.
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XVI. FEJEZET,
melyben hősünk megismerkedik az intézeti élet 

csodálatos szépségeivel, és levelet kap Hetyky Pétertől.

Reggel nyolc órakor bekopogott a laboratóriumba. 
A dolgozóasztalok üresen ásítottak, s az egyetlen élőlény, 
aki tempósan töriilgette az edényeket, egy kék köpenyes, 
alacsony, tömzsi emberke volt. A laboráns.

Kis Istvánnak hívták ezt az Alföldről felszármazott 
gyereket. Lehetett úgy harminc év körüli, és lényéből 
olyan megingathatatlan nyugalom sugárzott, hogy az már 
az első pillanatban megfogta az embert. Nyugalmával csak 
lassúsága bírt lépést tartani. Az intézetben „Pista gazda 
volt a beceneve, és általános közszeretetnek örvendett.

Az összeismerkedés után Pista gazda barátságos szu- 
szogások mellett kérdezte:

- Itt tetszik majd doktorálni is?
- Itt.
- Az bizony jó lesz, mert úgyis kevesen vannak gyógy

szerészdoktorok.
- Mettől meddig van itt elfoglalva az ember?
- Kilenctől kettőig, és délután, ha inspekcióra osztják 

be. Kényelmes hely. Jó reggelt kívánok, adjunktus úr!
Csiky Zoltán érkezett.
- Örülök, hogy megjöttél üdvözölte barátságosan , 

majd ha megismerkedtél a kolleganőkkel és a kollegák
kal, sürgősen be kell nyújtanod a kérvényt a rektori hiva
talba, hogy utólagos beiratkozásra kapjál engedélyt. Az 
irodában legépelik.

Kilenc óra felé szállingózni kezdtek az intézet alkal
mazottai, negyed tíz után fújtatások mellett, befutott az 
intézet vezetője is. Hóna alatt hatalmas aktatáskát cipelt. 
A táskából valóságos fogkhagyma illatfelhő áramlott. 
Füstölt, házi kolbász volt benne.

Füsti jelentkezett előtte.
- Jól van, majd Csiky adjunktus úr körül hordozza ma

gát, miként a véres kardot, és bemutatja a kollegáknak. 
Okmányait hagyja nálam addig.
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Csiky dr. karon fogta, és kivezette a laboratóriumból.
A szűk szekrényekkel telerakott - folyosón, jobb 

oldalon egy ajtó nyílott a dolgozóba. Hatalmas, tágas he
lyiség volt ez, középen elnyúló hosszú asztallal, ahol tíz 
ember munkálkodott.

Sorra bemutatkozott, majd a dolgozó vezetőjéhez 
ment, aki egy fekete hajú, kínos gonddal púderezett, kia
báló szépségű nő volt: Waldmann Teréz.

Füsti Pál.
Waldmann Tercsi bűbájos mosollyal ejtette kezét Pali 

markába, és bugyborékoló hangon negédeskedett:
Igazán örvendek. Remélem, jó barátok leszünk, kol

lega úr.
Füsti szó nélkül meghajolt.
Átmentek az irodába, ahol négy fehér köpenyes hölgy 

dolgozott. Kettő gépelt, harmadik a rendeléseket intézte, 
a negyedik a kartotékokat tartotta rendben.

Innen nyílott az előkészítő. Hatalmas vacuum gömbje 
lógott a mennyezetről, nem messze tőle vörös márvány
ból, óriási kenőcskeverő kád. Oldalt tablettázó gép katto
gott, míg az ablak előtt, tízliteres üvegekbe dugott tölcsé
ren, valamilyen barna színű lé csöpögött a filterpapíron 
keresztül. Fent a galérián, embermagasságú perkolátorok 
sorakoztak. Lgyik üvegből készült, a másik zománcozott 
pléhből. Uborkás üvegek voltak alájuk rakva, azokba 
gyűjtötték a kivonatot.

A tablettázó gép mellett fehér köpenyes férfi figyelte 
a comprimaták pergését. Igen rácsudálkozhatott a ma
sinára, mert észre sem vette, hogy Füstiék beléptek. Csak 
akkor kapta fel a fejét, amikor Csiky megérintette a vál
lát.

Az új kollegát mutatom be neked, Lojzi - kiabálta 
túl a gép kattogását.

- Szentmiklóssy Lajos dr. vagyok. Szervusz, kedves 
barátom - üvöltötte a tanársegéd úr. Szentmiklóssy Lojzi 
végtelenül jóindulatú ember volt. A légynek sem tudott 
ártani, és senkinek sem tudott ellentmondani. Sodródott, 
amerre az ár vitte. Szerencsére Csiky Zoltán vitte, így
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nyugalmas vizeken evezett. O volt az előkészítő vezetője, 
de dolgozott a laboratóriumban éppen úgy, mint lent 
a raktárban.

Tőle a pincébe mentek. Vastraverzekkel bőségesen el- 
hálózott, alacsony helyiség volt, hatalmas férőhellyel. Itt 
állottak a drogok, chemikáliák, üres üvegek, papírok, köt
szerek, specialitások. Egy tanársegéd vezette a raktárt, 
szögletes arcú, antipatikus kinézésű ember; Szekfű Béla 
dr. Haját ugyanolyan serte módra felfelé fésülte, miként 
a professzora. Kesernyés, gúnyos modora nem tette kife
jezetten kellemessé.

Amikor Füstit bemutatták neki, fanyalogva jegyezte 
meg:

- Újabb kuli érkezett.
Mert elégedetlen volt sorsával örökké.
Amikor mindenkivel megismerkedett, visszavitte 

Csiky Füstit a professzorhoz, akinek előadta, hogy a ké
miai laboratóriumba kellene beosztani, ahol a gyógyszer
vizsgálatokat és a mérőoldatok készítését sajátíthatná el. 
Kéri a tanár úr hozzájárulását.

- Rendben... de mondja csak kollegám, maguknál mi
vel trágyázzák a tököt? - fordult a professzor Füstihez.

- Nálunk tehén és lótrágya keverékébe szokták ágyaz
ni a magvakat. Nagyon jó minőségű sütőtökök teremnek.

- Csodálatos... fölöttébb csodálatos - mormolta maga 
elé a professzor - mindenki a trágya keverékét ajánlja. Én 
azonban ragaszkodom a magam álláspontjához, ha az ég 
a földdel összecsókolózik, akkor is. Egységes trágya adja 
az erőt a gazdaságban. Magának mi a véleménye, Füsti?

- Nem tudok nyilatkozni. Nálunk a keverékeket láttam 
használni. Én azt jónak találom. De lehet, hogy a tanár úr
nak van igaza. Ki kellene kísérletezni.

Jánosy legyintett egyet elkeseredetten. Ök ketten ki- 
somfordáltak a szobából.

- Rosszul tetted, hogy a keverék mellett kardoskodtál, 
elveszítetted vele a prof szimpátiáját.

- Ugyan kérlek, ilyen gyerekségekért igazán nem ha
ragudhat meg. Elvégre ő kérdezte meg a véleményemet.
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- Igen, ez igaz. Azonban - majd meg fogod tanulni - 
egyetlen embertől függünk, és ez a tanár. O itt élet-halál 
ura. O vesz fel és bocsát el. Tőle függ előmeneteled, 
egyetemi karriered, boldogulásod, fizetésed és mellékke
reseti lehetőséged. Kistehetségű ember sokra viszi, ha 
a tanárja szereti, és a komoly koponya alul maradhat, ha 
teszem azt, nem szimpatikus az arcberendezése. Ebből 
viszont az is következik, hogy az egyetemi intézetnél a 
legkíméletlenebb versengés indul a professzor kegyeiért. 
Aki bírja, marja! - felkiáltással megindul a roham az el
sőségért. És ebben a futásban nincsen irgalom. Letapos
nak mindenkit. Klikkek alakulnak, intrikák szövődnek, 
suttogó pletykákkal áztatják el a másikat csak azért, hogy 
előnyöket szerezzenek. Ezért azt tanácsolom neked, soha 
ne nyilatkozz a másikról, és ne légy túl bizalmas senki
hez. Dolgozz és hallgass!

- Köszönöm jó tanácsaidat, ezekhez fogom tartani 
magamat.

Füsti zavarodottan fogott hozzá munkájához. Más
ként képzelte el az intézetet. Azt hitte, hogy a tudomány 
szent csarnokában csak egyetlen dolog dominál, a tudás. 
Minden más eltörpül. Úgy látszik tévedett, mert sok min
den kell itt a tudáson és szorgalmon kívül a boldogulás
hoz. Mindegy. Ezt is végig csinálja, és betartja Csiky ta
nácsait.

Egy hét múlva megkapta disszertációs témáját: „Se- 
mcn strychnin készítményeinek összehasonlító vizsgála
ta, különböző gyógyszerkönyvek előiratai alapján”.

Egy délután, éppen a különböző pharmakopeák előira- 
tait jegyezte ki, amikor óvatosan bedugta fejét az ajtón 
Waldmann Teréz.

Mikor látta, hogy Füsti egyedül van a laboratórium
ban, kellemkedve indította el a társalgást.

Jaj de jó, hogy itt találom. Pali. Már régen szeretnék 
magával bizalmasan beszélni.

- Parancsoljon.
No, ne legyen olyan feszesen udvarias, az Isten 

szerelmére! Legyünk csak közvetlenek egymáshoz. Azt
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szeretném, ha mindenek előtt nem hinné el a Szekfű-féle 
esetet.

_ ? ? ? ?
- Ne tetesse magát! Tudom, hogy már a maga füléhez 

is eljutott. Tudja az úgy volt, hogy Szekfűvel néhányszor 
elmentünk moziba. De ez egyáltalán nem jelent semmit. 
Nem kérte meg a kezemet, és nem is udvarol.

- Őszintén mondom magának Tcrcsike, a világon sem
mit sem hallottam. Én bent dolgozom a kémiában, eddig 
még alig beszéltem valakivel. Senki nem beszélt magáról. 
De ha már itt tartunk, nagyon hálás lennék magának, 
ha elmondaná, hogy milyen klikkek vannak itt az inté
zetben?

- Magának elmondom, szívem - és mélyen belenézett 
Füsti szemébe, s kezét szinte véletlenül a fiú karján felej
tette - mert maga iránt végtelen bizalmat és kifejezetten 
erős szimpátiát érzek. Az Anyagvizsgálóban két klikk 
van. Az egyik vezetője Szekfű, ide tartozom én és még 
három kollega. Mi összetartunk, s mivel az az álláspon
tunk, hogy tudásunk a többiekét túlszárnyalja, magunk
nak vindikáljuk a vezető szerepet. Llvégre Szekfíí már 
tanársegéd, én üzemi vezető vagyok. Mi kell, hogy ve
zetők legyünk. Három kollega elismerte ezt, és csatlako
zott hozzánk. Sajnos, a többiek inkább Szentmiklóssy ta
nársegéd úrhoz húznak, s hozzá bizalmasak. Ők vannak 
ugyan számbelileg túlsúlyban, de pozíciókban mi va
gyunk jobb erőben. Majd ellátom én nekik a bajukat, ne 
féljen! Csak bízza rám! Tudom én annak a módját, miként 
lehet ezeket az ellenfeleket letörni. Ők találták ki, hogy 
Szekfű dr. és közöttem... Hát nem aljasság? Maga szí
vem, nem találja annak?

- Én erről sohasem hallottam.
- Azt akarom magának mondani, hogy jöjjön a mi 

klikkünkbe. Ha ránk bízza magát, meglátja milyen gyor
san lesz tanársegéd. Kifüstöljük innen Szentmiklóssyt, 
s akkor az ő helyére maga kerül. Közben megszerzi 
a doktorátust és jó zsíros kurzusokat is tarthat.

-Nézze Tercsike, én legszívesebben nem csatlakozom
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egyik párthoz sem. Nem nekem való. Nem akarok én sen
kitől elvenni semmit. Boldoguljon mindenki úgy, aho
gyan tehetsége diktálja. Minek egymást mami, amikor 
békében is dolgozhatunk egymás mellett.

Waldmann elbiggyesztette a száját.
Ahogy gondolja, kollega úr. Én nem erőszakolom, 

csak a javát akartam. Ha nem csatlakozik, maga fogja ká
rát látni. Tudom azt, hogy a prof nem jó szemmel nézi, 
mert a trágyázás körül véleménykülönbségen voltak. 
Ennek ellensúlyozására, feltétlenül hatásos lett volna, ha 
mihozzánk csatlakozik. De nem erőltetem. Pártoljon 
a másik oldalra, meglátja melyik lesz jobb.

- Már mondottam, hogy egyikhez sem kívánok csatla
kozni.

Naiv lélek, vagy túl rafinált. Naiv akkor, ha azt hiszi, 
hogy klikk nélkül boldogulni tud, vagy agyafúrt ember, 
aki azt hiszi, hogy mindkét frakció totojgatni fogja csak 
azért, nehogy a másikhoz pártoljon. Én ezt az utóbbit 
gondolom, mert minden székely furfangos.

Különös lelkisége lehet magának kisasszony, hogy 
mindenkiben csak az agyafúrtságot és jellemtelenséget 
keresi. Azonban még így sem tudok mást mondani, mint 
azt, hogy én dolgozni akarok, doktorálni, és semmi mást. 
Én Csiky Zoltán adjunktus úr mellett állok.

- Most elárulta magát! Szóval, maga Csiky klikket 
alakít? így értem már nemes tartózkodását. Majd meglát
juk, ki fogja a végén a rövidebbet húzni.

Waldmann köszönés nélkül kiviharzott a laborató
riumból.

Füsti zavarodottan, felindulva rakta el könyveit. Nem 
volt maradása tovább.

Vágyott ki a szabad levegőre.
Hármasával ugrált le a lépcsőkön, és nagyot szívott 

a hűvös októberi levegőből. Fent bámészkodott hideg 
arcával a hold, a Szentkirályi utca sarkán pattogatott ku
koricát árult egy agyonbugyolált néni, és acetilén lámpá
ja tövében lapos tepsi melegítette a sárgás színben szét
nyílt gesztenyéket. Itt volt az ősz.
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Novemberben az egyik este, amikor Füsti a disszertá
cióján dolgozott, benyitott hozzá Csiky Zoltán, Szentmik- 
lóssyval. Kurzust tartottak, akkor fejeztek be az órát 
éppen.

- Te még dolgozol, Pali? - kérdezte Csiky barátságo
san.

- Igen, éppen most járok a végére az egyik meghatáro
zásnak.

- Szívesen látnánk, ha eljönnél hozzánk vacsorára. Ha 
van kedved hozzá, fejezd be a munkát. Jön Lojzi is. Fele
ségem szívesen fog látni mindkettőtöket.

Füsti örömmel bújt ki a fehér köpenyéből.
Átsétáltak hármasban a Ferenc József hídon, majd 

lefordultak a helyiérdekű vasút sínjei mellett a Zádor 
Mihály utcába. Itt laktak Csiky Zoltánék egy modern bér
ház negyedik emeletén, kétszoba-hallos lakásban.

Csiky Zoltánné - igazi melegszívű székely asszony . 
szeretettel fogadta a vendégeket.

-Ne haragudjon szívem, de többen jöttünk. Legfel
jebb a háziak nem esznek - kedélyeskcdett Csiky.

-Nem baj Picurkám, jut még azért nekünk is. Isten 
hozta, Lojzi. Isten hozta, Pali. Zoltán már sokat beszélt 
magáról. Földiek vagyunk, szólítson csak Bobónak, ne 
nagyságos asszonyozzon.

A kellemes, melegre fűtött hallban valódi székely töl
tött káposztát tálalt a ház asszonya. Utána jó feketekávé és 
borocska mellett kezdték meg a barátkozást. Füsti Pálból 
kibuggyant az őszinteség:

- Hiába, nincsen szebb élet a házaséletnél, kivált, ha 
ilyen asszonyt kap valaki, mint Bobóka.

- Azt embere is válogatja ám - válaszolt rá kedvesen 
Bobó, szeretettel nézve urára de Zoltán megérdemli, 
mert ha dörmög is néha, mégis csak ő a legjobb ember 
a világon.

-Nektek is meg kell nősülnötök gyerekek - biztatta 
a két fiút Csiky -, benne vagytok az időben. Te Pali, 
a doktorátusig még várhatsz, de Lojzinak már nem lenne 
semmi akadálya.
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- Megnősítjük, Lojzi kapott a szón Csikyné.
Jaj Bobóka, nem olyan sürgős az. Én különben is, 

csak úgy szeretnék megházasodni, hogy patikát is hozzon 
a menyecske. Mert ugyebár, ha már odadobom magam 
valakinek, akkor szeretnék kikerülni az intézetből. Nem 
kellemes érzés, ha minden két évben újraválasztják az 
embert. Bármikor ki lehetek téve annak, hogy nem 
hosszabbítanak meg, s akkor mit csinálok? Én, ha nősü
lök, csak patikával együtt kötöm be a fejét a leányzónak.

No, és kinéztél már valakit? - faggatta Csiky moso
lyogva.

- Van néhány jelölt, nem mondom, de ugyebár feles
leges elsietni az ügyet? Megvannak a legényéletnek is 
a maga kellemei.

- És maga Pali, választott már? - kérdezte Bobó.
- Választottam, de a kislány máshoz ment feleségül.
-Erre iszunk! - kapta fel poharát Lojzi, akinek köz

ben kezdtek nekivörösödni a hallószervei.
Áttértek intézeti témákra. Füsti elmesélte Waldmann 

Tercsi esetét a klikkel.
Mindig mondtam neked Zoltán, hogy az a nő a vesz

temre tör jajgatott Lojzi. - Majd én megmondom neki 
a magamét. A múltkor is alaposan kipakoltam neki.

- Mit mondtál neki?
-Azt. hogy... de mit is mondtam, megállj csak. Elfe

lejtettem. Ez a szürkebarát igen vastag ital. El vagyok 
gyengülve végkép. Gyerünk haza Palkó, mert baj lesz!

Jó lesz, ha helyeteken maradtok, gyenge emberek. 
Most kezdődik az igazi barátkozás. Bobó szívem, ne 
nyissunk egy üveg pezsgőt?

- Dehogynem. Azonnal hozza a leány.
Félhárom felé. amikor száraz füstölt kolbásszal is le

nyomatták az italt, két bizonytalan lépésű gyógyszerész 
bokázott karonfogva a Horthy Miklós úton.

Én mondom neked... kérlek alássan... Palikám... 
Waldmann Teréz egy bestia... Hát lehet... így kedve az 
embernek... megnősülni? A fenét van... kedve. Még pa- 
tikástól sem. Igaz, Pali?
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- Színigaz.
-Na látod. És... még... engem akarnak rábeszél

ni... a nősülésre ugyebár... ugyebár... mit is akartam 
mondani?

- Nem tudom, Lojzikám.
- Annyi baj legyen. Be vagyunk sikerítve.
-Be.
- Akkor menjünk el még egy feketére.
- Hazamegyünk, Lojzikám.
- Az is egy megoldás.
Hazamentek.

Novemberben hosszú levél érkezett Hetykytől. A borí
ték össze-vissza volt gyűrve, és szélei szakadozottan rqj- 
toztak. Látszott rajta, hogy valaki alaposan dugdosta, és 
csak sok viszontagság után tudta a határon átcsempészni. 
Magyarországon adták fel, mutatta a bélyeg.

Pali kíváncsian olvasta.

,, Édes Bratyeszkám!
Nem tudtam magamról korábban életjelt adni, mert 

megfelelő embert nem találtam nálunk, akire levelemet 
rábízhattam volna. Amúgy meg hiába adom jel, a levelet 
eldobják. Kár lett volna a gőzért. A jövő héten azonban 
átmegy hozzátok Fiedler bácsi aki az unokáját szeretné 
látni - ő magával viszi. így nyugodtan irhatok.

Kezdem a beszámolómat ott, amikor kis híján elbőgve 
magunkat megöleltük egymást, s én nekivágtam a Ferenc
városi pályaudvarnak. Végigbaktattam az Üllői úton. Bi
zony sajnáltam elválni Budapesttől. De igen húzott már 
haza valami. Szóval végigkacsáztam az Üllői úton, átvág
tam a Ludovikánál, és elértem a pályaudvart. Elbámész
kodtam, és elszaglásztam a peronon. Vártam, mikor jön 
egy fékezőféle szaktárs, akinek táska és bunda van a kezé
ben. Mivelhogy az egészen bizonyosan hosszabb útra in
dul. Jó félóra múlva láttam egyet. Odamentem hozzá, és 
szokott közvetlen modoromban szóba elegyedtem vele. 
Később mondom neki, hogy tán egy pofa bort is megihat
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nánk a költségemen? Megittuk. Amikor már kellőképpen 
összesógorosodtunk, elmondtam neki, miben töröm a fe
jem és segítségét kértem. Szabódott egy darabig, de ami
kor megmutattam katonaírásaimat, beadta a derekát. Azt 
mondta a mester, hogy egy lószállítmány indul a határ 
félé, az egyik kocsiba belóghatok, mint lódajka. Éjfélkor 
indul a gyorsteher. Ennek örömére rendeltem még egy 
flaska kadart. Megittuk. Leparoláztunk, és este fél tizen
kettőre adtunk találkát egymásnak.

Elmentem — volt időm közben - a stamm kávéházam
ba. Vagyononi roncsa kétezer korona volt csupán. Éppen 
egy fekete ára. A Mátyás téri kaffában néhány komám 
unatkozott, a cigányzenész szakmából. Nem rendeltem fe
ketét, de ezzel szemben leültem huszonegyezni. Barátom, 
olyan disznó szerencsém legutoljára a szülővárosomban, 
a Vörös Majomban volt, amikor 50 fillér alaptőkével ki
fosztottam egy egész társaságot. Szóval, degecre nyertem 
magam. Ha hallottad volna, milyen ékes cigány aforiz
mákkal kísérték a morék a játékot.

Este, amikor már menni kellett a hangászoknak, abba
hagytuk a játékot. 120 000 koronát gyűrtem zsebre ha
nyagul. Rendeltem nekik a pénzükért egy rundó snapszot, 
azután elballagtam a Csörgits vendéglőbe vacsorázni. 
Onnan fél / 2-kor kimenten a Ferencvárosi pályaudvarra. 
Új kebelbarátommal némi italozás után beszálltam nyu
godtan a hat ló mellé, s ebben a valóban kedves és úri tár
saságban utaztam baj' nélkül a határig.

A határszéli falucskában elkószáltam a kocsmába. Ré
gi dolog, hogy eme kultúrhelyen nyílnak ki a szívek a leg
szebben.

Meg is állapodtam az egyik falubeli legénnyel, hogy 
átvezet a „túloldalra". Felajánlottam neki pénzt is, de 
nem fogadta el. Azt mondta, hogy ez hazafias kötelessége.

Éjjel, néhány dekkolás után szerencsésen átvergőd
tünk.

Innen már simán ment minden. A falubeliek megmon
dották, hogy a vasúton nyugodtan elzónázhatom a végál
lomásig. Fel is szálltam én, de egy vasat sem fizettem.
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Amikor jött a kalauz, elébe menteni, megkínáltam egy ci
garettával, és megkérdeztem, hogy mikor érkezik a vonat 
Kolozsvárra? Megmondta. Erre én végtelenül átkozódni 
kezdtem, és kifejtettem, hogy ez egy világcsalás, emu it 
nem szabad késni, és a késedelem mind azért van. mert 
a kalauzok panamáznak, nem indítják rendesen a vona
tot, ok nélkül visszatartják, de majd én megteszem a lépé
seket. Bátyám főinspektor a vasútnál. Üvöltöttem, mint 
egy sakál, és ennek arányában sápadt és dadogott a ka
lauz. Végül alázattal felajánlotta a saját, első osztályú, 
lezárt külön fülkéjét. Én némi kapacitálás után engedtem. 
Kellemesen elheverésztem Kolozsvárig. Onnan már csak 
egy óra volt vasúton Gyergvóalmáis.

Végre kiszállhattam a szülővárosomban.
El voltam érzékenyülve egy kicsit. Elvégre tíz év óta 

nem láttam a szüléimét, a régi házakat, az ismerősöket, 
a gimnáziumot, Vértessy tanárt, Bohus kollegát és a Vö
rös Majom kávéházat. Nem láttam a hegyeket, nem szív
tam a jó erdélyi levegőt. Bizony elnedvesedett a szemem.

Nekivágtam a városnak.
Nem ismertek rám, de én sem láttam egyetlen ismerős 

arcot. Az üzletek felírásai elrománosított nevekből voltak 
összeállítva, sok volt az idegen, sok a román szó.

A házunk bizony megkopott, mióta nem láttam.
Benyitottam a konyhába. Egy fehér hajú asszony ma

tatott a tűzhely mellett. Az édesanyám. A zsámolyon - nem 
messze tőle -zöld kötényben, hajlott háttal üldögélt pi- 
pázgatva az édesapám. Éppen a tűzhelyről vett parazsat 
nyomogatta az ujjúval a dohányra, amikor beléptem. Nem 
tudtam szólni egy szót sem.

Dermedten néztük egymást hárman.
Édesanyám keze megállóit, megmeredt apám ujja is 

a parázson. Többre nem emlékszem, mert úgy elkezdtem 
bőgni, mint egy zálogos tehén.

Itthon voltam.
Két napig ki sem mozdultam a házból, reggeltől estig 

csak beszélgettünk. Tíz esztendőt kellett elmesélni nekem 
is, szüleimnek is.
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Ötszáz lejt leszúrtam a zsupán írnokának, megkaptam 
a tartózkodási engedélyt. Megegyeztem vele, hogy havi öt- 
venet fizetek neki, de hagyjon békén katonasággal, adóval, 
munkavállalási engedéllyel, mindennemű ócska trükkel.

így rendbe téve dolgaimat és a polgárjogokat, körül
néztem a városban. A „ Vörös Majom ” eltűnt, tönkrement. 
Helyette snapszputikot nyitottak, és füszerkereskedést. 
Vértessv tanár meghalt tüdőrákban.

Bohus gyógyszerész úr, mióta román világ lett Erdély
ben, végképp elveszítette józan eszét. Állandóan a csilla
gokat bújja, horoszkópot csinál, és a sárga földig leissza 
magát. A patikájában a régi edények búsulnak, és még ma 
is a I I I .  Magyar Gyógyszerkönyv alapján dolgozik.

Két hónapig csellengtem. Kisegítettem többször Bo- 
husnál, de esténként mindig leittuk magunkat elkeseredé
sünkben. Viszont, még részegen sem volt hajlandó fizetni 
rendesebb összeget.

Láttam, hogy édesapám karja nehezen bírja már 
a gyalut. De láttam azt is, hogy innen elmenni nem sza
bad. Maradni kell az utolsó lehelteiig. Elhatároztam, 
hogy végleg itthon maradok.

Beálltam apám mellé asztalosnak.
Gyalulok, kenem az envvet, kontrázom a bútort, és fel

rakom a fúrni rt szabályosan. Ha nincs munka, passzióból 
kisegítek a patikában. így aztán megélünk csendesen. Ta
hin meg is házasodom egyszer, ha nagyon leiszom magam 
Babussal.

Csuk azon mulatok, hogy a születendő fiam bal ke
zében kézi mérleggel, jobbjában gyaluval fog jönni a vi
lágra.

Azt hiszem, én vagyok az egyedüli asztalos-gyógysze
rész a Székelyföldön.

Egy vasárnap átvittek autóval Sáraranyosra.
Geréb Sanya már nagyon benne van az időben. Alig 

bírja a munkát, reszketnek a kezei (ebben a remegésben 
úgy vélem az alkoholfogyasztásnak is van némi szerepe), 
s a lábai dús visszerekkel dicsekednek. De azért még ma 
is méri a gyógyszert.
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Koczák gyógyszerész úr felhagyott az aranyásással. 
A vájárt egy’ szép napon megütötte a guta. Erre Koczák 
mester egyedül kezdte bújni a hegyeket, s nemrégiben fel 
is fedezett arany helyett mangánt. Szépen megvásárolta 
a területet, s eladta az egészet egy német érdekeltségnek 
kiaknázásra. Dúsgazdag ember lett, s a patikáját csak 
passzióból tartja, mint ő mondja: ,, kizárólag Geréb ked
véért ", így Sanyánk igen szépen profitál öreg napjaira.

Túri Misi édesatyja meghalt. Misi az utóbbi időben 
végleg megbolondult. Gyógyszervegyészeti gyárat alapí
tott Bukarestben. Autóval Bukarestbe szaladgál állandó
an, többet van ott, mint a patikájában. Katinka egyedül 
vezeti a gyógyszertárat.

Átmentem hozzájuk néhány percre.
Misi, szokása szerint Bukarestben volt, Katinka állott 

a tára mellett. Mondhatom neked bratyesz, Katinka még 
mindig szép asszony. Kicsit megtelt az alakja, de a szeme, 
a két gödröcske az arcán a régi. Ha láttad volna, hogy 
megörült, amikor meglátott.

Rólad kérdezősködött azonnal, s amikor megtudta, 
hogy élsz és virulsz, elsírta magát örömében.

Kérdezősködtem Misi után. Csak legyintett, és azt 
mondta, hogy élete legnagyobb ballépését akkor követte 
el, amikor Misihez kötötte a sorsát. De ennek is Te vagy 
az oka - jegyezte meg keserűen mert ha Te annakide
jén a sarkadra állsz és megfogod a kezét, nem rontotta 
volna el az életét. Akkor nem volt neki annyi esze, hogy 
lássa kettőtök között a különbséget. Most már esze van. 
de a helyzeten nem lehet változtatni.

Nem mondom, ezt nyugodtan veheted utólagos szerel
mi vallomásnak is, de azt én is megállapítottam, hogy 
nagy szamárságot csináltál.

Katinka - amint látod - boldogtalan. Misi végképp el
veszítette még maradék eszét is. Katinka szülei elvonultan 
élnek.

Édesanyádnak a leveledet e/küldöttem. Nem tudtam 
hozzájuk eljutni. Irt a nagytiszteletű úr vissza, hogy mind
nyájan jól vannak, testvéreid már nagy gyerekek. Katin
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kának is emii/elleni, ö megígérte, hogy el fog menni 
édesanyádat meglátogatni. Tartozik ennyivel Neked - 
mint mondotta —,hogy legalább megismerje őt és a testvé
reidet. Ráér, Misi úgyis elég ideig hagyja magára.

Hogy élsz Budapesten, öregfiú? Szeretnék veled egy ki
csit elbeszélgetni már. Ez az egyetlen, ami hiányzik. Na
gyon összeforrottunk már ahhoz, hogy végleg elváljunk.

írj, amint teheted! Én a levelemet négyszeri nekiru
gaszkodásra sikerítettem össze. Négyszer állt görcs a ke
zembe.

Szüleim szeretettel üdvözölnek, én igazi barátsággal 
ölellek a mielőbbi viszontlátásig

Péter
(iyergyóalmás, 1924. november hó JO-én. „

Füsti kétszer is elolvasta a hosszú levelet. Egyik ciga
rettát szívta a másik után. Gyorsabban dobogott a szíve, 
s azt a részt, ahol Katinkáról írt Péter, számtalanszor el
olvasta, úgyhogy szinte minden betűjét tudta már betéve. 
Különös, vegyes érzelmek hullámzottak benne. Örült 
annak, hogy Katinka még mindig szereti, de felsajdult 
a szíve azért a pipogyaságáért, amivel annakidején félre
állt, s nem vette fel a harcot. Elöntötte a düh, ha Túri Mi
si jutott az eszébe, aki azt az édes, bájos Katinkát félre
tolta az útjából. Bukarestben gyártja a specialitást, és 
közben nyilvánvalóan könnyű kalandokat keres magá
nak a gyalázatos. Ö itt ül Budapesten tehetetlenül, nem 
tud segíteni a dolgok folyásán. De mit is tehetne? Katin
ka. ha szereti is még, egyetlen szóval sem említette, hogy 
elhagyná Túrit. Eh! Ezt nem is mondhatta. Nem ajánl
kozhat fel egy nő, csak úgy magától, minden biztatás nél
kül. Leutazzon, átszökjön a határon, és hozza magával 
ide? Miből élnének itt? Tanulmányait hagyja félbe, men
jen gyógyszertárba segédnek? Újra kettétörje az életét? 
Ez is esztelen ség.

Felzaklatva feküdt le. Sokáig álmatlanul forgolódott 
az ágyában. Talán hajnal felé szenderült el rövid időre, de 
akkor is a kolozsvári Mátyás szobrot sétálta körül Katin



kával. Úgy, mint annak idején praxi korukban, az érettsé
gi után.

Reggel keserű szájízzel, fejfájással ébredt.
Kedvetlenül ment be az Intézetbe.
Végezte a vizsgálatokat, amikor valaki hirtelen felrán

totta az ajtót és sápadtan kopogott a tanári szoba ajtaján. 
Timon Klára volt, az egyik kollegina.

Nem sokáig volt bent Jánosynál. Amikor kijött, sírt ke
servesen.

- Mi történt, Klárika?
- Rettenetes. Kidobtak. Waldmann Teréz bejelentette 

a tanár úrnak, hogy nem vagyok hasznavehető. Azért, 
mert nem az ő klikkjéhez tartozom.

Timon Klára eltűnt az Intézet életéből, és eltűntek még 
többen is. Waldmann nagyon értette, hogy a neki nem tet
sző, vagy a hozzá nem csatlakozott embereket eltávolítsa 
az útból. Hibát egy gyógyszerész munkájában mindig 
lehet találni, csak éppen meg kell keresni. Waldmann 
megkereste.

Lassan cserélődtek az emberek. Kialakult egy klikk, 
amelybe jóformán már mindenki beletartozott. Csak 
Szentmiklóssy és Füsti maradtak ki belőle. Velük nem bírt 
Tercsi. Vagy talán nem is akarta a húrt tovább feszíteni?

Május elején a professzor benyújtotta a meghosszabbí
tásokat, és az új kinevezéseket. Waldmann Terézt címze
tes egyetemi tanársegédnek ajánlotta. Szekfű, Szentmik
lóssy megmaradtak valóságos tanársegédeknek. Csiky 
Zoltánt nem érintették ezek a kérdések. Ő adjunktus volt.

Waldmann elérte célját. Doktorátus nélkül lett tanár
segéd, s mint vezető, véglegesen kezébe kaparította a ha
talmat.

Füsti ambícióval dolgozott. Kísérletezett, szakirodai
mat tanulmányozott, és közben esténként Szentmik- 
lóssyval együtt segített Csiky Zoltánnak, aki az Intézet 
tudományos kísérletekkel alátámasztott szakdolgozatait 
készítette.

Ezek az esték voltak a legkellemesebbek.
A kémiai laboratóriumban nekiestek a munkának.

264



Csiky kiadta a részleteket, mire versengve indult meg 
a munka. Indikátorok színváltozásait figyelték, lesték 
a reakciók beálltát, szűrték a csapadékot, és bármixelők 
módjára vonták ki az alkaloidákat. Közben egy-egy jó be
mondást is megeresztettek, amiken nagyot mulattak.

Kilenc óra tájban megjelent Bobóka a cselédlánnyal. 
A rokolyás háztartási alkalmazott hatalmas ételhordót 
cipelt, amit szépen letéve a laboratórium asztalára, tisz- 
tességtudóan jó éjszakát kívánt, és kiriszálta magát.

Itt a vacsora - szólalt meg Csiky gyerünk a „csa
ládival” cszemadták.

A kedélyes felszólítás két munkatársának szólt, akik 
kiguberálva a kétliteres családi sörért járó összeget, lete
lefonáltak a portásnak, aki tíz percen belül a Szentkirályi 
utca sarkáról már küldte is a jegelt italt. Ott a sarkon volt 
„Pali bácsi” vendéglője.

Amíg a tranzakciók lezajlottak, összetoltak négy bún- 
sen lámpát, s egy háromlábú állványra téve a lábast, kicsit 
utána melegítették.

Bobó közben megterített egy kis kerek asztalon, 
tányérokat, poharakat, evőeszközöket varázsolt elő, meg
törölte a poharakat, felszeletelte a kenyeret, és eligazítot
ta a székeket.

Középre tették a lábast.
Felséges borsos tokány párolgott benne, amit igazi er

délyi módra Csikyné készített. Nekiestek mint a farkasok, 
és pillanatok alatt elpusztították az egészet.

Bobó anyáskodva nézte őket, csak a végén kérdezte:
- ízlett?

Csodásán lelkendeztek a dagadtra tápláltak.
Csülökre, kuruzslók! Kezet csókolni érte a felesé

gemnek! Bizony mondom, megérdemli.
A csókok elcuppantak, ami után sörözés következett.
így elintézve a táplálkozás nemes műveletét, tovább 

folytatták a munkát. A három férfi dolgozott, közben 
Csikyné csendben kötögetett a keresztfának.

Éjfél felé elrakták a lombikokat, pipettákat és a mérő
csöveket.



Indultak hazafelé.
Az Üllői úton nem járt már egy lélek sem. A Kálvin 

téri toronyóra méltósággal kongatta a negyedórákat, s 
valahol a Ferenc József hídnál elbődült egy hajókün.

Füsti úgy érezte, hogy megtalálta életének értelmét, 
megtalálta azt, ami után annyira vágyott: a tudományt 
a gyógyszerészeiben.
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XVII. FEJEZET,
melyben Füsti Pált meglátogatja az édesanyja, 

s utána nemsokára a: utcára kerül.

Fali kezdett anyagilag is rendesebb viszonyok mellett 
élni. A gyakornoki vizsgára mindig jelentkeztek nála né- 
hányan, a praxik között lassan elterjedt a híre, s úgy em
legették, hogy aki nála vesz kurzust, az biztosan átmegy. 
És ebben volt is valami igazság. Füsti tanított, és nem 
előadott. A gyakornokok végeredményben, kétévi praxi 
idejük alatt elméletet semmit sem tanultak, így amikor 
a tanfolyamra feljöttek, mit sem értettek a kémiához, bo
tanikához. A gyakornoki iskola előadói azonban, egyete
mi tanárok lévén, nem tudtak a praxi alacsony tudásszín
vonalára leszállni. Egyetemi stílusban adtak elő, amiből 
szükségképpen következett, hogy az előadások olyan 
szépek és magasröptűek voltak, hogy a hallgatók nem 
értettek belőle semmit. Elmentek tehát Füsti Pálhoz, aki 
falusi tanító módjára vette kezébe az oktatást, s kiindulva 
abból, hogy a tanítvány nem tud semmit, a legegyszerűbb 
formában, alapjainál fogta meg a témát, és egyszerű, de 
célravezető fogásokkal belecsepegtette tanítványai fejébe 
a tudományt.

Most is májusban, már tizenkét tanítványának magya
rázta naponként a cserebomlást, az előállításokat, a sejt
tant, a szövettant és a külső morphológiát. Naponta 2-3 
órát dolgozott velük.

Ugyancsak ebben a hónapban történt, hogy felkereste 
őt Szőke István budapesti gyógyszertár tulajdonos. El
mondotta, hogy doktorálni szeretne, s már két félévet le is 
hallgatott. Most kezdi szeptemberben az utolsó évét, de 
értekezésének kidolgozásához még nem tudott hozzájut
ni, mert igen sok a dolga. Úgy gondolta, megkéri Füsti 
Pált - akiről igen szép információt kapott Csikytől is, 
Szentmiklóssytól is -, legyen segítségére a kísérletek el
végzésében. Ötmillió koronát ajánlott fel fáradságáért. 
Persze, inflációs ötmilliót.

Füsti vállalta.
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Esténként, amikor nem dolgoztak hármasban, egyedül 
ment fel az intézetbe, és nekiesett Szőke disszertációjá
nak. A kollega minden héten feljött egyszer-kétszer, hogy 
lássa, és ismerje a munka különböző apróbb részletkérdé
seit. Igen balkezes embernek teremtette a jó Isten. Ha egy 
lombikhoz nyúlt, vagy a biiretta csapját fogta meg, az biz
tos eltörött. Füstit majd a hideg lelte, amikor látta, hogy 
Szőke valamit gyakorolni akar. De viszont pénze volt 
a kollegának rogyásig, s így megengedhette magának azt 
a luxust, hogy a tudományt is megvásárolja egy doktori 
cím erejéig.

Pali sokat dolgozott, de élvezte a munkát, kiélte min
den ambícióját a laboratóriumban és a szakkönyvci 
között. Amikor a praxikat tanította, s a két-három órás 
munka után, rekedten a sok beszédtől, fáradtan jött ki 
a tanteremből, boldognak érezte magát, hogy íme már fel
ülkerekedett az átlaggyógyszerészek színvonalán, s tör 
mindjobban felfelé. Eltette a kémiát, tájékozottal! moz
gott a külföldi irodalomban, és szeptemberre számította, 
hogy Csikyvel írt első közös dolgozatuk megjelenik 
a Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjében.

Tele volt életkedvvel, és rózsaszínű álmokat szövöge
tett egyetemi karrierjéről. Jövőre doktorál, talán két év 
múlva címzetes tanársegéd lehet, s akkor elérte azt a leg
magasabb fokozatot, amit egy gyógyszerész egyáltalában 
megálmodhat.

Tele volt életkedvvel, s eszébe sem jutott arra gondol
ni, hogy lejárt feje felett kicsit az idő. Harmincegy esz
tendős volt, haja ritkult, és szája körül a két ránc mind mé
lyebbre árkosodott. Nem tudta, hogy háta mögött 
a kollegák „öreg Füstinek’’ nevezik, és egy kicsit bolond
nak tartják. Mert nem normális elme az olyan - beszélték 
pletykálkodva és rosszindulatúan -, aki harmincegy éves 
korában még bújja a tudományt, ahelyett, hogy sürgősen 
benősülne egy patikába, és élné nyugodtan életét.

Füsti nem tudott erről semmit. Nem törődött Wald- 
mann Tercsi apró kellemetlenkedéseivel, aki beosztotta 
őt hetenként háromszor inspekciósnak, csak azért, hogy
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megmutassa, miként jár az, aki nem akar az ő uszályhor
dozójává válni. Nem törődött Jánosy nyers megjegyzése
ivel és piszkalódásaival sem, mert a remélt doktori cím 
és tanársegédség minden porcikáját átitatta már.

Dolgozott reggeltől estig.
Május vége felé nagy öröm érte. Csiky Zoltán rábízta 

az aprobációs kurzus egy részének elvégzését. Eddig 
Csiky, Szentmiklóssyval látta el az előkészítést, s most - 
tisztán barátságból és kollegális együttérzésből - bekap
csolták Füstit is. A három térti között őszinte rokonszenv 
fejlődött, ami egyesztendős közös életük alatt komoly ba
rátsággá mélyült.

Füsti Pál elhatározta, hogy nyáron felhívja édesanyját 
legalább két hétre, Budapestre. A kurzusból, disszertáció
ból kapott összegek egy részét takarékba tette úgy hogy 
ha nem is sok, de mindenesetre annyi pénzzel rendelke
zett, hogy gond nélkül el tudta látni őt néhány hétig. 
Szabadságra nem mehetett, mert a Szőke és a saját disz- 
szertációjával sok volt a dolga. Emellett számított arra is, 
hogy a júniusi vizsgán elbukott praxik közül néhányan je
lentkezni fognak nála előkészítésre.

Egyik órája után kurzusából odajött hozzá Halász Jú
lia, és bizalmasan elmesélte, hogy milyen ellenszenv 
kíséri kurzusát a gyakornoki iskola tanárai részéről. 
A tanfolyam vezetője kijelentette, hogy a gyakornoki 
tanfolyam hallgatása teljesen elegendő ahhoz, hogy vala
ki jól levizsgázzon. Felesleges, hogy bárki is elmenjen 
„zugkurzusokra”, és ott paukoltassa magát. Ha már vala
ki mindenáron kurzust akar venni, az vegyen a tanfolyam 
tanársegédjétől. Kiválóan készít elő.

Mindezt elmondotta Halász Júlia őszintén, de azt is 
megjegyezte, hogy a tanár beszéde után annyira megijed
tek, hogy gondolkoztak azon, eljöjjenek-e egyáltalán 
kurzusra? Mert az előadó tanár urak között van, aki vizs
gáztatja is őket, Tudor Gábor dr„ s az a hír járja, hogy el
buktatja azokat, akik Füsti Pálhoz mennek külön órákra.

Füstit elöntötte a méreg.
Köszönöm, kedves Júlia őszinteségét és bizalmát.
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Legyen szíves, tájékoztassa a többieket majd arról, amit 
most el fogok magának mondani. A Gyakornoki Iskola 
szabályszerű magánvállalkozás, amely az Országos 
Gyógyszerész Egyesület égisze alatt működik. A hivata
los jelleget csak úgy kölcsönadják nekik. Nincsen joguk 
szót emelni, ha valaki az ő tanításukon kívül mástól is 
akarna órákat venni. Tudor Gábor pedig különösképpen 
lapítson, mert az teljesen összeférhetetlen, hogy valaki 
egy magánvállalkozásban előad és tanít olyan gyakorno
kokat, akiket azután vizsgáztat is. Legyenek nyugodtak, 
semmi bajuk nem történhetik abból, ha hozzám jönnek. 
Magánórákat adni mindenkinek lehet, de úgy látszik, 
rossz szemmel nézik egyesek, ha valaki meg akar élni.

Júlia megnyugodott.
Füstit azonban igen bántotta az eset. Sok különbséget 

és érthetetlent tapasztalt a gyógyszerészi karban, de egyik 
sem vágott bele ennyire az elevenjébe, mint ez az ellenre
akció. Most, amikor keserves fáradsággal bedolgozta 
magát a praxi tananyagba, akkor akarják kitörni a nyakát. 
Akik ott a tanfolyamon előadnak, azoknak ez a munka 
csak mellékjövedelmet jelent, de neki megélhetést, to
vábbhaladási lehetőséget, anyagi bázist. Ezt akarják tőle 
elvenni? Nem. Ebbe nem megy bele.

Megkezdődtek a nyári szabadságok. A kollegák száma 
felére olvadt. A kémiai laboratóriumban Füsti egyedül 
maradt.

Csiky Zoltánék Szentmiklóssyval, valahol Svájcban 
túráztak. Jánosy Szilárd budai villájába vonult pihenni.

Az Intézet igazgatását a Szekfű-Waldmann-klikk vette 
át. Intézkedtek, nyomorították a kolleganőket és a kolle
gákat lehetetlen utasításokkal, kellemetlen modorban. 
Füstit is rángatták ide-oda. Egyszer a raktárban kellett 
dolgoznia, máskor az előkészítőben. Hol az irodába za
varták be számlákat revideálni, hol a laboratóriumban 
kellett egész estig a comprimáló gépel igazgatnia.

Nem voltak tekintettel arra, hogy jóval erősebb náluk, 
hogy harctéren járt, csak azt nézték, hogy nem az ő kiikk-
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¡ükhöz tartozik. Füstiben a visszafojtott méreg már olyan 
gyomoridegességet váltott ki, hogy enni sem tudott.

Az agyonhajszolt ember felzaklatott idegrendszere 
valami levezetést kívánt. Leült, és hosszú levélben pana
szolta el Szentmiklóssynak a kegyetlen bánásmódot, s 
annak a véleményének adott kifejezést, hogy az intézet 
a Szektü-Waldmann terrorista csoport garázdálkodási he
lye, ahol a professzor is szemet huny mindenen, ha erről 
a két díszes egyénről van szó. Befejezésül nem éppen hí
zelgő hangnemben mondotta meg véleményét Jánosyról 
is. s azután megkönnyebbülve nyálazta meg a borítékot, 
s feladta a keserű írásművet Interlakenbe.

Nem haladt a disszertációjával. Az agyonidegesített 
napi munka után nem volt kedve semmihez. Szőke disz- 
szertációját még csak összeállította nagy nehezen, de 
a sajátja bizony felében maradva várta a szeptembert. 
Úgy gondolta, hogy amikor visszatérnek Csikyék, beáll 
a normális helyzet, akkor folytatja.

Édesanyjától augusztusban kapott egy levelezőlapot. 
Girbe-gurba írásából betűzte ki a hírt, hogy Füstiné meg
kapta a szabályos útlevelet, és szeptember elején egy hét
re megérkezik Budapestre.

Ez volt az egyetlen öröme.
Csigalassúsággal teltek a napok, pedig olyan csodála

tos szép volt ez a budapesti nyár. Szórta sugarait az áldott 
nap. A Duna felől néha egy-egy enyhe légáramlás indult 
el a város felé, amitől erőre kaptak az elbágyadt emberek. 
Az ablakok tárva-nyitva állottak mindenfelé. Az utcákon, 
ha elhaladt valaki egy boltíves kapu előtt, megcsapta az 
árnyék hűvös lehellete. A Ferencváros szépei véghetetle- 
niil könnyű, átlátszó ruhákban tetszelegtek a fiatalságnak, 
amelyik kimeredt szemmel, vágyakozva bámulta őket, 
különösen akkor, amikor átvillódzott rajtuk a délutáni 
nap.

És este, amikor sorra gyulladtak fel a Dunakorzó lám
pái. megindult az emberáradat a folyam partjára, s azon 
túlra, Buda felé. A kiskocsmák uborkasaláta szagot 
árasztva, terített asztalokkal várták a pestieket.
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Á Dunakorzón Magyari Imre szorította tokája alá he
gedűjét, Albekkernél a Hadnagy utca végén, sramlizene 
petyegtette a bécsi keringőket.

A Gellérthegy oldalán, mint színes, tarka lepkék vilá
gítottak a gellérthegyi kioszk teraszának színes villany
gömbjei, szerelmes párok nézték a mélyen alattuk ballagó 
Dunát, amit fehér, csillogó gyöngysorként öveztek körül 
hosszú, fénylő pontokban a villanylámpák százai.

Fent, fehérre púderezett arcával, mint egy merevarcú 
bohóc, rácsodálkozott Budapestre a hold.

Nyár volt, csodálatosan szép, magyar nyár.

Füstinél nehezen múltak az utolsó napok. Türelmet
lenül várta édesanyját. Az intézetben már normális 
mederben zajlott az élet. Visszatértek a szabadságról 
mindannyian, s mindenki készült az új egyetemi félévre. 
Befutott Jánosy is, és zsörtölődve járta végig a helyisé
geket. Semmi sem tetszett neki, mindenki munkájában 
talált kifogásolni valót. Csak Szekfűt és Waldmannt tün
tette ki barátságosabb megszólítással, majd később be
hívta mindkettőjüket, és saját termésű barackjával kínál
ta meg őket.

Úgy jöttek ki később tőle, mint győztes hadvezérek, 
s tüntetőleg mutogatták a „professzori" barackot.

Füsti egyheti szabadságot kért édesanyja ittlétére. 
Megkapta, de Jánosy kesernyésen megjegyezte, hogy re
mélhetőleg közben a beiratkozását is el fogja intézni, mert 
nem szereti, ha szeptemberben bárki is hosszabb időre el
hagyja a helyét.

Füsti nyelt egyet, és szó nélkül tudomásul vette, hogy 
egyévi munka után különös kegyként kaphat egyheti pi
henést, de ezt is ki kell használnia a beiratkozásra.

- Jól beáztathattak engem Waldmannék gondolta ke
serűen. De később, amikor kezet szoríthatott a visszatért 
két jó baráttal, megvigasztalódott.

Elérkezett az utolsó este.
Már jó félórával korábban kint volt az állomáson. Ke

zében virágcsokorral, izgatottan sétált a hatalmas kupo-
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Iával fedett érkezési oldal huzatos várócsarnokában. 
Most érezte csak valójában, milyen régen nem látta az 
édesanyját, aki mindennél többet jelent neki a világon.

Negyedórás késéssel megérkezett a vonat.
Az utasok tömör sorokban ömlöttek kifelé a szűk kijá

rón, s meg-mcgtorlódva adogatták le jegyeiket.
Végre feltűnt egy alacsony, töpörödött, fejkendős né

niké. Kezében fonott utazókosarat cipelt, jobbjában tarka 
esernyőt szorongatott. Tehetetlenül toporgott, inkább az 
utasok sodorták magukkal, s ő vitette magát. Szemei ré
mülten ugráltak össze-vissza, s keskeny szája szélét ide
gesen harapta be.

Zavarban volt nagyon, szegény.
Özvegy Füstiné nagyon megöregedett. Elszívta, kiszá

rította és összezsugorította testét a munka. Háta meggör
bült, lábait fájósán emelgette. Egy élet gondja, ezernyi 
baja és bánata rítt le róla. Valamit azonban megőrzött: 
a két meleg, sugárzó szemét, amikben benne volt az anyai 
szeretet minden melege, gondossága, aggodalma és büsz
kesége.

Az utasok érzéketlenül mentek amellett a magas, kissé 
őszülő hajú férfi mellett, aki most sírva csókolgatott egy 
kicsi, fejkendős nénikét. Mellettük a földön kopott utazó
kosár, tarka esernyő és egy virágcsokor hevert.

Nem igen tudtak egymásnak mit mondani.
Pali idegesen ismételgette:
- Édesanyám kedves! Édesanyám kedves!
Füstiné pedig, csendesen sírdogálva kapaszkodott be

le a fia nyakába.
Amikor már alaposan kisírták magukat, mosolyogni 

kezdtek egymásra. Pali tért először magához.
- Jöjjön édesanyám, mert itt virrad ránk még a végén.
Autóba ültek.
Füstíne aggodalmasan kucorgott az ülés sarkában. 

Fogta a fia kezét, és később aggódva kérdezte.
- Édes fiam! Mehettünk volna gyalog is, sokba keiül 

az ilyen utazás.
Ne tessék törődni ilyesmivel! Hamarább hazaérünk.
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A taxi megállóit az Üllői úton, a kapu előtt.
Fent, a kis albérleti szobában virág volt az asztalon, 

alatta egy pár bárányprémmel bélelt házicipő és egy női 
ruhára való fekete selyem.

- Édesanyámé - mutatott az ajándékokra Pál, és köz
ben szeretettel ölelte át az örömében újra könnyes szemű 
asszonyt.

-Fiam, édes fiam, te csak mindig adsz nekem, s én 
nem tudlak téged segíteni.

- Dehogynem, édesanyám. Emlékezzünk csak vissza, 
hogy míg édesapám élt, milyen küzdelmek mellett is
koláztattak engem. Soha nem fogom én ezt elfelejteni.

-- Kötelességünk volt az Palkó, semmi egyéb. De vár
jál csak, én is hoztam ám neked valamit.

Füstiné felnyitotta a fonott kosarat. Előkerült Pali gye
rekkori kedvenc étele, a kenyérben sült sonka, a kürtös 
kalács. Azután szilva a kertjükből.

Amíg a kicsomagolás tartott, elmesélte Füstiné Pali 
testvéreinek sorsát, akik hála Istennek mind rendben, 
elégedetten élnek.

A nagyobbik leánynak már komoly kérője is van; szé
kely fiú.

A kosár legaljáról utolsónak került elő egy kis csomag. 
Újságpapírosba volt gondosan göngyölve. Amikor Füsti
né Pali kezébe adta, huncutkásan mosolyogva jegyezte 
meg:

-Azt hiszem, ennek különösképpen fogsz örülni.
Pali kibontotta.
Az újságpapír alatt még egy réteg selyempapír kö

vetkezett, amiből végül kibukkant végre egy fekete, 
selyemből készült levéltárca. Gondos női munka volt. 
Oldalszegésére aprólékos öltésekkel selyemzsinórt erősí
tettek, hogy a kopástól megóvják. Jobb felső sarkában 
ezüst fonálból Dr. F. P. monogram ékeskedett.

Amikor Füsti belenézett, a belsejében az egyik re
keszből papírlap kandikált elő. Elolvasta és közben 
gyorsabban kezdett dobogni a szive. A levelet Katinka 
írta.
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„Kedves Pali! Nem tudom emlékezik-e még arra - hi
szen idestova már tizenöt esztendeje lesz nemsokára 
hogy egv reggelen a patikánkban emlékkönyvet adott át 
nekem. Az emlékkönyv kulcsra járt, s a vége jelé a követ
kező sorok voltak beírva:

„Jár az óra, leng az inga 
Nejéledjen el Katinka"

Bizonyára nem fog már erre emlékezni. Nem baj, én 
nem felejtettem el, s még ma is szeretettel őrzöm.

Cserébe küldöm, igaz, hogy tizenöt esztendős késéssel, 
ezt a kis tárcát, amit magamra hagyatottságomban készí
tettem. Belehímeztem a dr.-t is, mert hallottam, hogy nem
sokára az lesz. Segítse az Isten!

Édesanyját meglátogattam. Nagyon megszerettük egv- 
mást. Tartozom ezzel a múltnak, amivel ugyan nem tudom 
jóvátenni a jelent, de ez végeredményben nem számít.

Sok szerencsét kívánva, szeretettel üdvözli
Katinka "

Pali elnézett a levegőbe. Anyja csendesen matatott 
a holmijai között; később megszólalt:

Áldott lélek ez a Katinka. Képzeld, eljött hozzám egy 
vasárnap reggel. Három órát kocsizott hegynek fel, hegynek 
le, míg elérte a falunkat. Egy kocsiderékra való ajándékot 
hozott. Lisztet, zsírt, szalonnát, szappant, cukrot és még sok 
más mindent. Megcsókolta a kezemet, hiába dugdostam 
előle, és azt mondta, nem tudta megállni, hogy el ne jöjjön, 
s meg ne ismerje Pali édesanyját. Ott töltötte nálunk az 
egész napot, és csak este indult vissza. Amikor megtudta, 
hogy meglátogatlak, nagyon kért, hogy titokban hozzam el 
egy fényképedet, nagyon szeretné látni, hogy nézel most ki, 
annyi esztendő után. Ezt nem volna szabad néked elmonda
nom, de meg akarlak kérni, adjál nekem egy fényképet, 
hogy megmutassam Katinkának. Az az asszony nagyon 
boldogtalan, és én úgy érzem, még mindig szeret téged.

- Ne tessék hinni, édesanyám. Most, hogy csalódott, 
talán többet gondol a múltra. De kérdem, miért hagyott el 
engem annakidején? Én akartam? Neki kellett Túri, nem
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nekem. Sajnálom nagyon szegényt, de nem ringathatom 
magam olyan ábrándokban, hogy Turiné Berczel Katinka 
olthatatlan szerelmet érez irántam. Nem engem szeret, 
csak az emlékeit. Az emlékekhez viszont nem szükséges 
a jelenlétem.

Édesanyja csendesen megcsóválta a fejét, nem szólt, 
nem akarta a vitát folytatni.

Füsti Pál azonban már másnap - vásárlás ürügye alatt
- elrohant a Kálvin térre, és sebtében lefényképeztette 
magát Rozgonyinál.

Letelt Füstiné látogatásának ideje.
Elrepült az idő, de az bizonyos, hogy alaposan kihasz

nálták. Bejárták Budapestet. Nappal a Duna parton, a Li
getben, a Halászbástyán, a Királyi Várban, a Citadella 
tövében csodálták meg a főváros szépségeit, este színház
ban, Royal Orfeumban, Angol parkban gyönyörködtek 
a művészetben, az artisták produkcióiban, s megmoso
lyogták a hullámvasúton visítozó, gyermekekké vált 
felnőtteket.

Amikor esténként hazafelé bandukoltak, Füsti féltő 
szeretettel fogta karon édesanyját, mintha soha sem akar
ná többé elereszteni maga mellől. Füstiné megérezte ezt, 
és könnyes szemekkel nézegetett fel az ő nagy fiára.

- Édes Palikám! Ezeket a napokat sohasem fogom el
felejteni. Egy életre valót láttam eddig, s egy életen át fo
gok rá emlékezni. De nagyon kiköltekeztél fiam. Ezt nem 
kellett volna. Maradjunk holnap odahaza.

-Nem lehet, édesanyám. Olyan régen vártam erre 
az alkalomra, hogy most minden percet ki kell használ
nunk.

- Bárcsak szegény apád is velünk lehetne!
Nagyot hallgattak utána.
Vasárnap este kikísérte édesanyját a Nyugati pályaud

varra. Az Orient express második osztályára váltott je
gyet. A maradék pénzén ajándékot vásárolt testvéreinek, 
és amikor szeméből kitörölte a búcsú könnyeit, s a Körú
ton villamosra akart szállni, akkor vette észre, hogy ösz- 
szesen kétezer korona van már csak a zsebében.
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Elmosolyodott, könnyű szívvel gondolta, hogy hol
naptól ismét szolid életet kezd. Szabadsága lejárt, reggel 
bemegy az intézetbe, folytatja disszertációját, s tanítja 
a kurzistákat. Legfeljebb ha megszorul, kér Csikytől 
előleget.

Lefeküdt.
Édesanyjára gondolt, aki először utazik a keleti gyor

son, s először ül a második osztály párnázott fülkéjében. 
Bizonyára rágondol most, a gyógyszerész fiára, aki Buda
pesten már megcsinálta a szerencséjét. Talán elő is veszi 
fia fényképét, és elnézegeti. Vajon mikor fogja Katinká
nak megmutatni?

Elaludt.
Reggel már korán bent volt a laboratóriumban.
Éppen előszedte a vizsgálataihoz szükséges anyago

kat. amikor Pista gazda, a laboráns szuszogott be az ajtón.
Tetszik-e tudni gyógyszerész úr, mi történt?

- Nem én.
Csiky adjunktus úrnak meghalt az édesatyja.
Igazán sajnálom. Régóta szenvedett szegény.

- Bizony régen. Csikyné nagyságos asszony egészen 
magán kívül van. Az előbb telefonált be, Csiky adjunktus 
úr már ki is ment Kelenföldre.

Én tudom Pista gazda, mi az, egy édesapát elveszí
teni. En is eltemettem már az enyémet.

- A tanár úrral nem tudjuk mi történt. Néhány nap óta 
igen mérgesen járkál be. Tegnap elbocsátott ismét két 
gyógyszerész urat. Waldmann kisasszony árulkodott rá
juk. Annál pocsékabb fehérnépet még nem láttam. Jó reg
gelt kívánok, tanár úr! - fejezte be szavait hangos köszö
néssel.

Jánosy érkezett.
Nem fogadta egyikük köszönését sem, csak bevágta 

maga után a tanári szoba ajtaját.
Pista sokatmondóan intett utána, majd kisomfordált 

a laboratóriumból.
Füsti mérni kezdett az analitikai mérlegen, amikor ki- 

üvöltött a szobából Jánosy:
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- Füsti.
Pali bezárta a mérlegszekrény üvegablakát, s bekopo

gott. Ott ült Jánosy Szilárd az íróasztal mögött és egy szál 
fokhagymás kolbászból kanyarított le jókora darabot. 
Bicskával.

Reggelijéhez kezdett hozzá.
Amikor meglátta Palit, lecsapta a kolbászt, a bicskát, 

és a balkezébe fogott kenyeret. Zsebéből gyűrött levelet 
kotort elő, amit Füsti orra alá tartott.

- Maga írta ezt?
Füsti megnézte az aláírást, az övé volt. Átfutotta a le

velet, s érezte, hogy elsápad. Térdei zsibogni kezdtek. 
Iliiében valami furcsa zúgás indult.

Azt a levelet olvasta, amit akkor írt nyáron Szentmik- 
lóssynak, s amelyben alaposan kifejtette véleményét nem
csak az intézetről, hanem Jánosyról is.

- Maga írta a levelet?
- Maga írta ezt a levelet? kérdezte még egyszer 

Jánosy.
- Igenis.
- Szégyellje magát, Füsti! Ideveszem, és ahelyett, 

hogy megbecsülné magát, a főnöke ellen piszkálódik? Le
vontam a konzekvenciát. Szedje össze a holmiját és men
jen, de azonnal!

- És a doktorátus? - jajdult fel Füsti.
- Egy fedél alatt nem lehetünk ezek után. Itt nem dok

torálhat.
Füsti kiszédült az ajtón.
Kint a laboratóriumban lerogyott egy székre. Ossze- 

omlott benne minden. Úgy érezte, mint amikor valaki zu
han lefelé a mélybe, zúg a füle mellett a levegő, s nincs 
erő már karjaiban, hogy utána kapjon egy-egy sziklada
rabnak vagy kiálló faágnak.

Nem tudta meddig ült.
Később előkotort egy cigarettát, gépiesen rágyújtott, 

és kiment a folyosóra. Szembe jött vele Szentmiklóssy.
- Mi van veled Pali? Sápadt vagy. Szédülsz?
- Kidobott Jánosy.
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Szentmiklóssy bevonszolta az inspekciós szobába, 
snapszot öntött neki. Füsti lenyelte az égető italt, ettől egy 
kicsit magához tért és elmondta a történteket.

Szentmiklóssy a fejéhez kapott és felnyögött.
Az Isten verje meg a hülye fejemet! Miért is hoztam 

haza azt a levelet. Ide tettem be a szekrényembe. Valame
lyik inspekciós kilophatta a szekrényből. Őrület ez. Hi
hetetlen. Várjál, bemegyek Jánosyhoz. Hátha megbocsát?

Jó félóra múlva jött vissza.
Hajthatatlan - mondotta lemondóan.
Az ő szempontjából teljesen igaza van. Végered

ményben megbántottam. Elégtételt vett érte. De nekem 
kettétörte az életemet. Ki lehetett az az aljas, aki névtele
nül elküldte a levelet?

A Waldmann-klikk dolgozott itt is, egészen bizo
nyos.

Isten veled, öregem! Értesítsd Csiky Zoltánt a tör
téntekről. Én leteszem a köpenyem, és elmegyek.

Várj még egy kicsit, hátha kisüthetünk valami oko
sat - tartóztatta Szentmiklóssy.

Halottat nem lehet feltámasztani - mondta elkesere
detten Pali. Szervusz!

Valamit még utána szólt Szentmiklóssy, de már nem 
hallotta. Ledobta köpenyét a laboratórium asztalára, és el
ment.

Senkitől sem búcsúzott.
Lélek nélkül botorkált a lépcsőkön, és kifordult az 

utcára.
A vasrácsos kerítés tövében egy vak koldus kis zene

gépet nyekergetett. Elnyújtott hangon esdekelt hozzá.
Segítsék meg szegény világtalant.

Füsti keserűen elhúzta a száját. Koldus vagyok én is - 
gondolta és tehetetlen düh fogta el, mert Waldmann Ter
csire gondolt. Meg tudta volna fojtani. Különböző bosz- 
szúálló gondolatokon kezdett zakatolni az agyveleje, és 
szinte mániákusan ismételgette magában:

- Megölöm ezt a bestiát!
Végigvágta magát otthon az ágyon. Eszébe jutott az
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édesanyja, aki most odahaza boldogan csomagolja ki az ő 
nagy fia ajándékait, eldicsekszik az ismerősöknek, hogy 
az ő, lelkem Palikája az egyetemen dolgozik, nemsokára 
gyógyszerész doktor lesz, és talán még tanársegédségig is 
felviszi. Nagyúr lett belőle, hála legyen érte annak a jósá
gos Istennek!

A „nagyúr” pedig itt fekszik egy nyomorúságos albér
leti szobában, nyekergő faágyon, s elveszítve mindent, azt 
sem tudja, hogyan építse újra derékba tört életét.

A „nagyúr”, aki megjárta a frontot, állta a pergőtüzet, 
belenézett a bolsevisták puskacsövébe, most hangosan 
felsírt. Elszégyellte magát. Idegenszerűen fogta fel Iliié 
a saját feltörő zokogását. Befúrta fejét a takaróba, és va
dul harapni kezdte a vásott szövetet.

Feküdt evés nélkül délutánig.
Öt óra felé benyitott Szentmiklóssy.
- Estére el kell jönnöd C’siky Zoltánékhoz. Telefonál

tam Bobókának, és elmondtam mi történt. Azonnal rohant 
Jánosyhoz, és könyörgött, vegyen vissza téged. () azon
ban köti magát a kimondott szóhoz. Nem enged. Bobóka 
sírva jött el tőle.

- Áldott lélek.
- Este várnak mindkettőnket. Beszólok érted nyolc óra 

után. Most rohannom kell vissza, mert tudod, hogy he
lyetted is tartanom kell a kurzust.

- Eredj csak, öregem. Este várlak. Köszönöm, hogy 
eljöttél.

Este gyalog bandukoltak át a Ferenc József hídon. 
A Gellért szálló ablakai ragyogtak, az első emeleten ha
talmas, elfüggönyözött üvegtáblák mögött táncolok ár
nyéka suhant el időnként. A budai hegyek hideget lehel
tek magukból, jelezték az őszt, amelyik itt volt már 
a kapu előtt, és hűvös képét odaszorította a járókelők 
arcához. A Műegyetem előtt a gesztenyefák levelei sár
gáspiros színben búslakodtak, de alattuk még ott sétál 
gattak égszínkék diáksapkában a technikusok, gyengé
den karolva a kis masamódlánykákal, akiket zárás után 
ide hoztak valamelyik Váci utcai kalapszalonból.
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A két barát csendesen ballagott egymás mellett. Nem 
nagyon beszéltek, mindketten saját gondolatukkal voltak 
elfoglalva.

A lakásban fekete ruhában ültek Csiky Zoltán és fele
sége. A rádió elnémultál! húzódott meg a sarokban, csak 
az ernyős lámpa világította meg gyengén a szobát.

Nézd, Pali kezdte Csiky Zoltán - azt hiszem, nem 
kell mondanom, hogy mennyire veled érzünk. Bobó be
szaladt délelőtt Jánosyhoz, sírva kérte, hogy vegyen visz- 
sza, de nem járt sikerrel. Meg kell értenünk az ő állás
pontját is, elvégre valóban súlyosan megbántottad, bár 
soha nem gondolhattál arra, hogy egy ilyen bizalmas köz
lés valaha is az ő kezébe kerül. Ezen azonban már - úgy 
látszik - egyelőre nem igen lehet segíteni. Azonban ne 
keseredj el! Nem hagyunk el téged. Mindaddig, míg el 
nem tudsz helyezkedni, úgy vesszük, mintha te is részt 
vennél még a kurzusban. Megkapod a részedet. Megpró
bálunk minél előbb állást szerezni neked, de addig sem 
fogsz szükséget szenvedni. E hónapra a kurzusból 
700 000 korona járt volna neked. Parancsolj, itt a pénz.

Leszámolta az asztalra a hét darab százezer koronást.
Köszönöm jóságotokat. Ebben az elkeseredettségem

ben ti vagytok az egyedüliek, akik segítő kezet nyújtotok fe
lém. Én azonban, őszintén megmondom, hogy engem nem 
az sú jt le, hogy a jövedelmemtől elestem. Ez a legkevesebb. 
A legnagyobb csapás ott ért, amikor Jánosy elvette tőlem 
a doktorálás, és ezzel a tudományos munkásság lehetőségét. 
Ezt egyelőre úgy érzem, nem tudom kiheverni soha. Min
denkiben van valami, ami fűti, van valami vágy amiért 
dolgozik, s amiről álmodozik. Én az életemet fehér köpeny
ben. laboratóriumban, kísérletezések, kutatások közepette 
akartam leélni. Odaállni a hallgatók elé és tanítani, oktatni 
őket. Vállaltam volna ezért mindent. Vállaltam volna Wald- 
mann piszkálódásait, Jánosy méltatlan érdességeit. Hittem 
a gyógyszerészi pálya tudományos jövőjében, s hittem ab
ban, hogy ha valaki becsülettel dolgozik és igyekszik, meg
találja boldogulását, ha szerény körülmények mellett is. Saj
nos, az egyetemi életben tapasztalnom kellett azt, hogy az
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érvényesüléshez nem elegendő az igyekezet és az elmély
ülés, ide könyök kell. Jó hegyes könyök, törtetés, mások le- 
tiprása. E nélkül nem lehet boldogulni. Én, naiv lélek, meg
próbáltam a lehetetlent. Klikk nélkül akartam megállni 
a lábamon. Mert nehogy azt higgyétek, hogy a tanszéken 
nem fakadtak ki a professzorok ellen. Kitörnek mások is. 
csak őket nem árulják be. Engem beárultak. Kitörték a nya
kamat. Kezdhetek elölről mindent, vagy mehetek - félreté
ve minden tudományos ambíciót - receptáriusnak. És min
dezt azért, mert nem voltam bent a Waldmann klikkben.

-Nem szabad elkeseredni - szól megnyugtatóan 
Csiky Zoltán -, majd csak elsimulnak a dolgok. Kis türe
lem, a professzor lehiggad, megbocsát, s te visszajöhetsz. 
Akkor menni fog minden a régiben tovább. Mi nem ha
gyunk el, afelől nyugodt lehetsz.

- Tudom én azt, Zoltán. Soha nem is fogom ezt nektek 
elfelejteni. De azt, amit én vesztettem, azt ti nem tudjátok 
még legnemesebb barátságotok révén sem pótolni. Elbuk
tam egy úton, amin haladtam. Egyelőre fogalmam sin
csen, hogyan tudok feltápászkodni.

Teltek a hetek, télre fordult lassan az idő. Füsti Pál né
hány kurzistáját tanította, ez annyi jövedelmet biztosított 
számára, hogy a mindennapi betevő falatjáért nem kellett 
aggódnia. Keresett közben állást is, de nem kapott. Ami
kor meghallották a budapesti gyógyszertár tulajdonosok, 
hogy az Anyagvizsgálóból milyen körülmények között 
kellett távoznia, nem merték alkalmazni. A legelső, aki 
elutasította Szőke volt, akinek disszertációját annak ide
jén elkészítette.

-Nem alkalmazhatom kartársam, lássa be, mert én 
magam is doktori szigorlat előtt állok, el kell kerülnöm 
minden kellemetlenséget. Ila Jánosy megtudná, hogy én 
magát alkalmaztam, elbuktatna.

- Kérem kartárs úr, rendben van. De azt nem hinném, 
hogy valakit azért buktatnának el. mert egy gyógyszerészt 
alkalmazott. Ha tud, úgy levizsgázik, ha nem, úgy elbu
kik. Ajánlom magam.



Járta néhány hétig sikertelenül a patikákat, azután ab
bahagyta. Közben szinte rögeszméjévé vált a doktorálás. 
Bebeszélte magának, hogy e nélkül télembemek számít, 
és sehol nem fogják kellőképpen értékelni. Elment végül 
a bölcsészkarra és megérdeklődte, hogy miként lehetne 
doktorálni anélkül, hogy az előadásokat látogatnia kell
jen. A dékáni titkárral hosszabb eszmecsere után, végre 
megtalálták a lehetőséget. Ezután már nyugodtabban élte 
a napokat. Talált újra fix pontot az életében, amiért érde
mesnek látta a küzdelmet. Látta ismét életének újabb cél
ját, ami felé törekedni kell.

Egy délelőtt az Üllői úton találkozott egy kedves 
kolleganőjével, Fülöp Józsával. Ö is az intézetben kezdte 
a doktori értekezését, de megutálva az ottani klikkrend
szert, átment a kémiára.

Hogy van. Pali? Régen nem láttam. Mi újság ma
guknál?

- Ha az intézetre gondol, arra nézve nemigen tudok 
bővebb felvilágosítást adni, mert engem onnan csúfosan 
kidobtak. Azóta is állás nélkül lézengek.

- Mesélje el mi történt?
Füsti Pál töviről-hegyire elmondotta tragédiáját.
- így történt, Józsa. És most magát is megkérem, hogy 

ha tud valami foglalkozást számomra, ne feledkezzen 
meg rólam. Ideadom a címemet.

Nem fogok megfeledkezni Pali, legyen nyugodt.
Elváltak.
November elején gyászkeretes levelet kapott. Bagi 

Kázmér özvegye írta, értesítette Füstit férje elhunytáról, 
s kérte, hogy ha megbízható gyógyszerészt ismer, aki ked
veli a falusi csendes életet, küldje el hozzájuk gondnoknak.

Füsti keserűen húzta el a száját, és cinikusan mor
molta:

- Maghalt az utolsó igazi gyógyszerész.
Két napon keresztül tépelődött, hogy vajon ne vállalja 

el ő maga az állást? Csak azután döbbent rá, hogy el sem 
fogadhatná, hiszen nincsen meg az approbációs vizsgája. 
Anélkül nem lehet gondnok.
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-Úgy látszik, kezdek az agylágyulás Iélé tartani 
szidta önmagát -, hogy még ilyen egyszerű dolgok sem 
jutnak az eszembe. De ez legalább jó arra is, hogy nyu
godtan kivárjam a jövő szeptembert, és beiratkozzam 
a bölcsészkarra. Addig össze tudok gyűjteni annyi pénzt, 
hogy az első félévi tandíjra futni fogja.

A baj azonban úgy látszik nem jár egyedül. Egyik kel
lemetlenség követni szokta a másikat.

November végén egy este, amikor kurzusáról hazatért, 
asztalán egy kis kartonlapot talált, Babszi szálkás betűivel.

„Öreg Mackóm! Ne haragudj, de ma elvittem a pon
gyolámat és a papucsomat. Odahaza már gyanítanak 
valamit. Ellened nem lenne kifogásuk, csak nem tartanak 
stabil egzisztenciának. Azt hiszem, hosszú ideig nem talál
kozhatunk. Csókollak! Babszi! ,,

Füstit szomorkás hangulat fogta el. Nem voll ő szerel
mes ebbe a kis szeleburdi kislányba soha. Tetszett neki, 
mert Babsziban benne volt a fiatalság magával ragadó 
lendülete, bája, tüze és mindent felkeverő izgalma. Tet
szett neki, és amellett valahogyan mégis csak jólesett szí
vének néha egy gyengéd szó, egy simogatás, egy csók. 
Most már ennek is vége. Vége a forró ölelésnek, a meg
hitt alkonyati suttogásoknak, s a kislány után nem maradt 
más, mint egy üres fogas a ruhásszekrényben.

Keserves hangulatban ült le dolgozni. Esténként egy 
gyógynövényeket ismertető jegyzetet készített, gyakorno
kok számára.

Közelgett a karácsony.
December elején hótakaró borította Budapestet. Az 

Erkel utca sarkán, kékre fagyott arccal árusította a féllábú 
hadirokkant a lapokat, és éjjelenként hatalmas hóekéket 
toltak maguk előtt a villamosok, amitől a hó hatalmas fe
hér felleget kavarva, szállott szét az úttestre. Utána hóla- 
pátolók serénykedtek, akik között igen sok jól öltözött ke
ménykalapos, nyaksálas embert lehetett látni. Nagy volt 
a munkanélküliség akkor.
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Karácsony napján két meglepetés érte Füstit. Az első 
Katinka levele volt, kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánt, és megírta, hogy látogatóban volt ismét Pali éde
sanyjánál. Örömmel hallotta Pali szép előmenetelét, s 
megkapta Fiistinétől Pali fényképét. Azóta nincsen olyan 
nap, hogy meg ne nézze. Sokat gondol rá, mert eszébe jut 
fiatal éveik színes forgataga. Férje már hónapok óta nem 
volt odahaza. Bukarestben jól menő gyógyszervegyésze
ti gyára van, annak él, nem törődik a kis családi patiká
val. Azt hiszi, nem is fognak többé együtt élni soha. Már 
beszélt egy regátbeli ügyvéddel, aki puhatolózni fog 
Misinél, hogy mik is tulajdonképpen a szándékai? Szá
molja a napokat, hogy Palit doktorrá avassák. Segítse az 
Isten!

Füsti Pál kétszer is elolvasta a levelet. Visszagondolt 
fiatalságára, feltűnt egy pillanatra Katinka arca, s rajta 
a két gödröcske, amikor mosolygott. Elhatározta, hogy ír 
neki karácsony este egy hosszú levelet. Legalább lesz 
valami, ami elfoglalja. Úgy sem tud sehová menni.

Alkonyodott, amikor kopogtattak az ajtaján.
Egy régi egyetemi kollegája állt előtte: Kiss Béla. 

A második évet együtt hallgatták. Kicsit nyegle fiatalem
ber volt. aki azonban kiválóan öltözködött, és jó összeköt
tetésekkel rendelkezett. Kiss rögtön a tárgyra tért.

- Ne lepődj meg öregem, hogy ilyen váratlanul beron
tottam hozzád. Fiilöp Józsa küldött. Tudod, udvarolgatok 
a kislánynak, s ma is felugrottam hozzá karácsonyi ünne
peket kívánni. Beszélgetés közben megemlítettem, hogy 
a Népjóléti Minisztériumban felajánlottak egy gyógysze
részi állást, de én nem reflektálok rá, mert más terveim 
vannak. Erre Józsa azt mondta, hogy azonnal jöjjek el 
hozzád, és szóljak neked. Mert ez neked való lenne. Ün
nepek után eredj el azonnal Jávorka számvevőségi igaz
gatóhoz, és rám hivatkozva jelentkezz. Sikerülni fog. El
végre rám hivatkozol, és az sokat számít. Szervusz!

Otthagyta Füstit, aki megzavarodottan nézett utána.
Nem tudta elhinni, hogy amit hallott, igaz lenne. 

Annyira megszokta már, hogy vele nem igen törődik
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senki, hogy Fülöp Józsának ez a nemesszívűsége egyene
sen hihetetlennek látszott. De azután felcsillant benne a re
mény, hogy ez az állás talán nyugodt megélhetést és biztos 
bázist fog adni doktorátusának megszerzéséhez. Hinni 
kezdett abban, hogy sikerülni fog bejutnia. Kell valami 
sorsszerűségnek lenni, hogy éppen karácsony délutánján 
kopogtatott be hozzá Kiss Béla. A szeretet ünnepén, talán 
mégis jobban kinyílik az emberek szíve egymás iránt. Mi
lyen szép is lenne, végre egyszer már nyugodtabban élni, j 
és közben tovább dolgozni a kitűzött célért.

Álmodozva töltötte a karácsony estét. Nem írta meg j 
a levelet Katinkának. Elhatározta, hogy vár vele addig, 
míg el nem dől a minisztériumi állás. Villanyt sem gyúj
tott, csak a sötétben végigdűlve az ágyon, nézett ki az ud
varra nyíló ablakon.

Át lehetett látni a négyszögben beépített ház lakásaiba, 
ahol itt is, ott is, kigyulladtak a fenyőfa apró gyertyái, és 
az ablakon keresztül ráhunyorogtak tüzes szemeikkel az 
egyedül álmodozó Füsti Pálra.

Ünnepeket követő első nap, már reggel nyolc órakor 
ott állott a várbeli minisztérium hatalmas épülete előtt.
A kapuban, aranyzsinóros sapkában, vastag sújtásos bun
dában álldogált a portás, és régi ismerős módján üdvözöl
te az érkezőket. A hivatalnok áradata Vi9-kor érte el a tető
fokát. A kapus alig győzi emelgetni a sapkáját.

Füsti Pál vágyakozva nézte a belépő tisztviselőket, és 
ábrándozva gondolt arra, hogy talán ő is így fog néhány 
hét múlva reggelenként belépni a minisztériumba, neki is 
megemeli sapkáját a portás, és bent egy hivatali szobában 
íróasztal fogja várni.

Jó darabig álldogált még az utcán, majd dobogó szív
vel megindult a bejárat félé.

A portás megemelte a sapkáját, és hivatalos udvarias
sággal kérdezte:

- Kit tetszik keresni?
-- Jávorka számvevőségi igazgató urat.
-- Harmadik emelet 47. Lift a földszinten balra.
— Köszönöm szépen. Bent van már az igazgató úr?
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Már régen bejött, kérem.
Füsti belépett a hatalmas oszlopokkal alátámasztott 

előcsarnokba. Lnyhe meleg csapott az arcába, a központi 
fűtés langyos lehellete. Nem szállt liftbe - vékonyan csur- 
rant tárcájában már a pénz -, gyalog indult neki a lép
csőknek. A kararai márványból készült lépcsősor az első 
emeletre vezetett, ahol üvegezett előcsarnok ajtaján egy 
tábla volt kifüggesztve, rajta a felírás: Miniszter.

A márványlépcső itt véget ért. A második emeletre 
kanyargó lépcsők már csak műkőből voltak formálva, s 
a korlát is egyszerűbbé vált.

A harmadik emeleten, egymás mellett, szoros közel
ségben nyíló ajtók sora húzódott végig. Kis táblácskákon 
nevek voltak kifüggesztve. Sebestyén István számtiszt, 
Balassa Gyula kezelő, Kádár István díjnok, Zajac Zoltán 
számvevőségi tanácsos.

A 47. számú ajtón már két nagyobb tábla függött. 
Az egyiken: Magánfelek fogadása 12-14 óra között, 
a másikon: Dr. Jávorka Zoltán számvevőségi igazgató.

Bekopogott.
Csinosan rendezett előszoba félébe lépett. Bőrgarnitú

ra húzódott meg a jobb oldalon, a bal sarokban hatalmas 
íróasztal mellett, egy dúskeblű hölgy írogatott valamit. 
Az íróasztal közelében fekete, viaszosvászon huzattal le
takart írógép szunnyadt.

Pali köszönt, és elmondta jövetelének célját. A hölgy 
barátságosan hellyel kínálta, s türelmét kérte, mert az 
igazgató úrnál Zajac Zoltán osztályvezető helyettes van 
bent referálni.

Leült, és izgatottan várt.
Belülről érthetetlen szófoszlányok szűrődtek ki, majd 

körülbelül negyedóra múlva kitárult az ajtó, és kétrét gör
nyedve egy kissé kopaszodó férfi hajbókolt kifelé a szo
bából. Maga volt az alázat és a szervilizmus megtestülé- 
se. Utolsót görnyedve mondta:

- Igenis, igazgató uram. Amint kegyeskedik jónak 
látni. Alázatos tiszteletem, igazgató úr.

Zajac tanácsos úr megfeszített óvatossággal húzta be
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maga után az ajtót, és halkan visszakattintva a kilincset, 
végre fel mert egyenesedni, és lábujj hegyen távozott.

- Tessék bemenni, gyógyszerész úr biztatta a hölgy 
Füstit.

Amikor dr. Jávorkának előadta kérését, az igazgató 
közvetlen hangon jegyezte meg:

- Majd meglátom kérlek, mit lehet tenni az érdeked
ben. Légy szíves, irataidat holnap benyújtani hozzám. 
Az elnöki osztálynak elő fogom terjeszteni. Úgy hiszem 
menni fog a dolog, de természetesen nem ígérhetek sem
mit. A frontharcosságod mindenesetre előnyt biztosít. Ha
csak... valaki nem jön erősebb nyomással közben.

Másnap beadta okmányait, majd remény és kétségek 
között hányódva tolta egymás után a napokat. Tanítvá
nyait ellátta ugyan, de még az órák alatt is mindig azon 
gondolkozott, hogy vajon sikerülni fog-e bejutnia a mi
nisztériumba?

Három hét telt el, de értesítés nem érkezett.
Kezdett elcsüggedni.
Január végén egy délelőtt, a háziasszonya barna színű 

borítékot hozott be. A boríték fején oda volt nyomtatva: 
M. kir. Népjóléti Minisztérium Számvevősége. Idegesen 
tépte fel a borítékot, amiből egy fehér lap hullott ki a kö
vetkező szöveggel:

T. Füsti Pál gyógyszerész úrnak.
Előterjesztett kérelmére értesítem, hogy Ont, az Igaz

ságügy Minisztérium számvevőségéhez, díjnoki minőség
ben felfogadom.

Felhívom, hog\> fogadalmának letétele céljából, hiva
talomban mielőbb jelentkezzék.

Budapest, 1927. január hó 29-én.
Dr Jávorka Zoltán 

számvevőségi igazgató

Füsti örömében megcsókolta a borítékot, a behívóla
pot, a szobaasszonyát, és kirohant a folyosóra. Akkor vet
te észre, hogy télvíz idején mégsem lesz tanácsos csak
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úgy, kiskabátban szaladgálni. Visszament, belebújt a téli- 
kabátjába és lenyargalt az utcára.

Nekivágott a Kálvin térnek. Olyan könnyűnek és bol- 
dognak érezte magát, mint amikor a diplomáját megszerez
te. Nem törődött pillanatnyilag semmivel, egész lelkét be
töltötte a végtelen biztonság érzése. Rózsásnak látta 
a jövőt, biztos bázist érzett a lába alatt, és szemei előtt meg
jelent a jól fűtött, meleg szoba, íróasztal, az ajtón a kis név
tábla; Füsti Pál oki. gyógyszerész, számvevőségi dijnok.

Mintha a jó sors még nem elégelte volna meg az eddi
gi örömöket. Találkozott Csiky Zoltánnal. Sebtében el
újságolta neki az örömhírt. Csiky mosolyogva gratulált, 
majd megjegyezte.

--Tudod, hogy hozzád készültem?
- Ugyan. Igazán sajnálom, de parancsolj, visszafor

dulhatunk. Semmi dolgom sincsen délelőtt.
- Jó, de új állásoddal kapcsolatban még telefonálnom 

kell.
Füsti megvárta, amíg egy nyilvános állomásról be

szélt. azután együtt mentek fel a lakására.
A szobában Csiky elmondotta az újabb fejleményeket.
- Azért telefonáltam most Siménfalvi professzornak, 

mert az igazságügy minisztériumi felvételed új fordulatot 
adott ügyednek. Közben ugyanis, amíg nem találkoztunk, 
nem voltunk tétlenek. Meggyőztük, és békésebb hangu
latra csitítottuk Jánosyt. Azt nem tudtuk ugyan elérni, 
hogy visszavegyen, de azt igen, hogy egy féléved betudá
sa mellett, átjöhess Siménfalvihoz, befejezni a disszertá
ciódat. Jánosy beleegyezett, és megbocsátva azt az omi
nózus levelet, maga járt közbe. Ezt akartam veled közölni 
délelőtt, amikor találkoztunk, s újságoltad a jó hírt. Fel
hívtam a professzort, aki azt üzeni, hogy nyugodtan fog
lald el az állást, s ő megengedi azt, hogy csak délután járj 
be az intézetbe. Ezzel a megoldással jövő év júniusára 
már doktor is lehetsz.

Füsti Pálnak könnyes lett a szeme. Nem tudott szólni, 
torkát szorongatta valami különös, csiklandós érzés.

Felkelt, és hálás szívvel megölelte Csiky Zoltánt.
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Egyszerre megváltozott minden körülötte.
Megnyílt újra a gyógyszerészeti tudományok művelé

sének lehetősége, a doktorátus, a színes jövő.
Megbocsátott - túláradó boldogságában - mindenki

nek. Elmúltak a keserű hetek emlékei, elfújta őket a fris
sen fakadt boldogság. Minden a feledés ködébe bújt, s 
amikor másnap reggel hét órakor kiugrott ágyából, olyan 
frissnek és fiatalnak érezte magát, mint még soha.

Pedig Füsti, ebben az 1927-es esztendőben töltötte be 
a 33. évét.

Fél nyolc előtt elindult a minisztériumba. A Múzeum 
körúton, Károly király úton és a Vilmos császár úton igye
kezett a hivatalába, s boldogan nézegette a munkába siető 
emberek tömegét. Most már ő is közéjük tartozónak érez
te magát. Felgyülemlett benne a négy hónapon keresztül 
tartó tétlenség minden el nem használódott energiája, s 
ma úgy érezte, hogy az egész minisztérium munkáját el 
tudná végezni egyedül.

Felballagott a Várba, s pontban nyolc órakor ő is be
lépett a kapun. A portás szabályos sapkaemeléssel üdvö
zölte.

Letette a fogadalmat Jávorka dr. kezébe, majd belépett 
egy szimpatikus fiatalember, Lukácsy Sándor. Jávorka 
hozzá fordult:

- Lukácsy kérlek, vezesd végig Füsti Pál gyógysze
rész urat az osztályokon, és mutasd be az uraknak. A XI. 
osztályon fog dolgozni, s a megboldogult tanácsos szobá
jában kap helyet. Szervusztok.

Legalább százhúsz embernek mutatkozott be. Kava
rogtak szeme előtt az arcok, a végén már csak gépiesen 
mondta be a nevét, és válaszolt a hozzá intézett kérdések
re. Végre visszakerültek az osztályukra. Itt Lengyel Gyu
la tanácsos, osztályvezető vette Palit gondjaiba.

Lengyel maga volt a megtestesült jóság és baráti ér
zés. Mindenkit támogatott, mindenkin segített, minden
kit kitűnőnek minősített. Csak egyet utált mélységesen: 
a munkát.

Felnyitották elődjének szobáját. Székely Károly.
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számvevőségi tanácsos ebben a helyiségben lőtte agyon 
magát. Félt a megvakulástól szegény, s ez adta kezébe 
a fegyvert. Amikor beléptek a szobába, galambok tolong
tak az ablakpárkányon. Lengyel Gyula csendesen megje
gyezte:

- Szegény Károly galambjai. Nagyon szerette őket. 
Úgy magához szoktatta, hogy a nyitott ablakon bejártak 
hozzá. Most is őt keresik. Etesd te is őket.

A díványon hatalmas folt éktelenkedett. A vért nem 
tudták teljesen eltávolítani. Ott maradt örök mementóként 
az életben maradottaknak. Az íróasztalon Székely Károly 
tintatartója, tol la és más írószerszámai feküdtek éppen 
úgy, mint ahogyan három hónappal ezelőtt a halálba 
menő hagyta őket.

Ez lesz a szobád. Most eredj le az elnöki osztály ve
zetőjéhez, Kincses miniszteri tanácsoshoz, és jelentkezz 
nála. Az első emeleten találod. Ha vele végeztél, akkor 
keresztül estél minden bemutatkozáson.

Pali lesietett az első emeletre.
Kincses dr. kimérten fogadta. Röviddel bemutatkozá

sa után megkérdezte:
Magának hat középiskolája van, ugye?

Füsti elpirult, de azért tiszteletteljes hangon vála
szolta:

Méltóságos uram! A gyógyszerészi diploma főisko
lai végzettséget igazol. A mi pályánkhoz 1914. óta érett
ségi szükséges.

- Érdekes vakarta meg szaglószervét a méltóságos 
úr , ezt nem is tudtam. De akkor miért hívják magukat 
mégis „mesternek”?

A gyógyszerész nem „opofex”, tehát nem kézműves 
mester, hanem „magister’ -mester, ami tudvalévőén vala
mely tudásbeli, vagy művészeti ág hivatott művelőjét 
jelenti. A két fogalmat nem szabad összetéveszteni. 
A gyógyszerész szakértelmétől és lelkiismeretétől emberi 
életek függenek. A pálya egyébként fontos közegészség- 
ügyi hivatás.

Hm. No, Isten vele!
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Amikor Füsti feltélé ment a lépcsőkön, önkéntelenül 
is megerősödött benne, hogy a gyógyszerészi pályán 
a doktori fokozat elnyerése nemcsak egyéni ambíció ki
elégítése, de életbevágó szükséglet is. Az inteIlcktuelek 
lenézik a patikust, mesteremberként kezelik, és munkáját 
nem ismerve, kevésre értékelik. De ha még a végzett 
munkát néznék is valamire, magát a gyógyszerészt nem. 
Ezen a téves felfogáson, és elsikkasztott tekintélyen csak
is úgy lehetne segíteni, ha minél többen szereznék meg 
a doktorátust, mert akkor a társadalom fogalmi köre 
lassan átitatódna egy tiszteletadó megbecsülésre. Akkor 
nem fordulna elő a maihoz hasonló eset, hogy egy tekin
télyes állásban lévő úriember mesterlegénynek nézi az 
okleveles gyógyszerészt. Fel kellene erről világosítani 
a kart - elmélkedett magában Füsti -, mert ennek így nem 
lesz jó vége. Elsüllyedünk a részvétlenség és közömbös
ség pocsolyájában.

Leült a szobájában, és nézegetni kezdte a hivatalos 
könyveket.

Lukácsy Sándor nyitott be hozzá.
- Beküldött Lengyel tata, hogy avassalak be az ügyek 

intézésének rejtelmeibe.
- Csupa fül vagyok.
- Te retaksálod a vidéki kórházak gyógyszerszámláit, 

ellenőrződ a minisztérium négy házi gyógyszertárát, illet
ve annak számadásait. A számlákat érvényesíted, a ne
gyedévi számadásokat szigorlod. Emellett, mint hallom, 
még klinikát is fogsz kapni, s annak is ellenőrződ a szám
adásait.

Füsti Pál belekapcsolódott az állami adminisztráció 
fogaskerekébe.
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XVIII. FEJEZET,
melyben Rác Valér egyet, s mást megtud 

a kan politika kulisszatitkaiból.

Fent a csehszlovák határon, a hegyek közé ékelve hú
zódott meg Sárospuszta.

Kicsiny falucska volt, ahol még a személyvonatok 
sem állottak meg, csupán a hajnali és esti vegyesvonat. 
Lakossága több krumplit evett, mint kenyeret, és főként 
napszámból tengette keserves életét. Kietlen, sivár élete 
lett volna a falu népének minden bizonnyal, talán örökké, 
ha a világháború után nem úgy húzzák meg a csonka ha
za határait, hogy éppen Sárospusztánál ér véget Magyar- 
ország. A falucska ináról holnapra „határvárosi” életet 
kezdett élni.

A bakterházat lebontották, helyére szép állomásépüle
tet emeltek. Sárospuszta határállomássá lépett elő. Meg
építették a vasutasok épületét, a fűtőházat, síneket raktak 
le, és átrakodó helyeket emeltek.

Megérkezett a katonaság, ők a határőrszolgálatot 
látták ei. Megjöttek a fináncok, a rendőri kirendeltség, 
idegenellenőrző közegek. Ezeknek épületekre volt szük
ségük. Laktanyák bújtak elő, szinte máról holnapra 
a földből. A hivatalnokok családtagjai is befutottak, azok 
is lakásokat kerestek maguknak. Megindult az építkezés, 
és a kis faluból lassan üzletekkel, lakásokkal felszaporo
dott, komoly kis városka lett. Határváros.

A templomtól nem messze egy ízléses, modem kőház
ban állott a gyógyszertár. Amint a helység növekedett, 
gyarapodott, és a lakosság elérte a 4000 főt, patika felál
lítását kérték a belügyminisztériumtól.

A patikajogra 1921-ben hárman is pályáztak. Egy fia
tal, alig két éve approbált gyógyszerész, egy idős, ötve- 
nen felüli agyondolgozott okleveles, és Rác Valér.

A jogosítványt természetesen a fiatal kolléga kapta 
meg, aki ugyan valami nagy és érdemes gyógyszerészi 
múlttal nem rendelkezett, de jó összeköttetésekkel annál 
inkább.
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Az ifjú tulajdonos beérkezett Sárospusztára, de amikor 
meglátta a környező hegyeket, a távolságot a fővárostól, 
és első nap sikerült összevesznie a körorvossal, elment 
a kedve. Érintkezést keresett Ráccal és az idős kollégával, 
felajánlotta nekik a jogot. Természetesen pénzért. A jo
gért, amit pár héttel előbb ingyen talpalt ki, 40 000 000 
koronát kért.

Az idős kollégának nem volt egy fillérje sem. Rácnak 
sem volt más értéke, mint az az arany karikagyűrű, mel
lyel Kosztolányi Ilonkát eljegyezte. A jó alkalmat azon
ban nem akarta elszalasztani.

Tudta nagyon jól, hogy összeköttetések nélkül aligha 
fognak patikajogot adományozni.

Elutazott tokaj-terebesi kondíciójából egy vasárnap 
menyasszonyához, és elmondotta neki az esetet. Bevon
ták a tanácskozásba Kosztolányi tanárurat is. A családi ta
nács végül elhatározta, hogy a házra kölcsönt vesznek fél, 
és abból megveszik a jogot.

Az ügyletet valóban, két héten belül sikerült megkötni.
Az átruházás - elvégre jó összeköttetések voltak - 

határidős tilalom ellenére is megtörtént, s a jólfésült fiatal 
kartárs, zsebében 40 000 000 koronával, fiityörészve 
szállt fel a pesti gyorsra, újabb patikajog elnyerése re
ményében.

A neheze azonban csak azután kezdődött, mivel Rác 
egy jogosítvány birtokosa volt ugyan, de ugyanakkor 
egyetlen fillér felett sem rendelkezett.

Fárasztó budapesti utazások következtek. Tárgyalások 
különböző gyógyáru nagykereskedőkkel, bankokkal, és 
érdekeltségekkel. Végül a „Sesam” gyógyáru kereskedel
mi Rt-vel sikerült megállapodnia. A cég vállalta a patika 
felállítását, berendezését, ezzel szemben Rác megfelelő 
értékű váltót adott, és kötelezte magát arra, hogy öt éven 
keresztül a „Sesamtól” szerzi be az összes gyógyszer- 
szükségletét. Arkritika nélkül

Végre állott a „Végvár" gyógyszertár. Jöttek a vevők, 
és a forgalom a körülményekhez képest cicg tűrhetőnek 
mutatkozott.
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Rövidesen a fiatal menyecske is megérkezett a búto
rokkal, és egy hónap múlva már puha fészek melegítette 
a látogatók szivét; a körorvosét és a többi helybeli nota- 
bilitásét.

Megszületett a kis Zoltán, követte Iván, s végül a sort 
lluska zárta be. Három gyerek kergetőzött, kacagott 

a kertben, s Rác Valér egy szép napon azon vette észre 
I magát, hogy adóssága nincsen, megszabadult váltóitól, 

i s élhet nyugodtan.
Amikor utolsó váltóját is kifizette, megfogta felesége 

| kezét, és azt mondotta:
-Ilonka, drága! Mi kifizettük az utolsó váltónkat. 

A jövő hónaptól kezdve 2 000 000 koronát fizethetek 
a házra, a felvett kölcsön törlesztésére is. Bírja a patika, 
magam dolgozom benne. De most már szeretnék egy ki- 

; csit a tudománynak is élni. Be akarnám fejezni a tanulmá- 
nyimat. A közgazdasági egyetemen még egy évem van 
hátra. Beiratkozom, és megszerzem a doktorátust.

1 -Jól van, Valér. Én csak örülni fogok neki. De nem 
lesz nagy megerőltetés magának?

-Ugyan kedves, nem olyan nagy dolog az. Elég öreg 
fejjel kezdtem a dolgot. Hiszen emlékezik, hogy a kom- 

| műn bukása előtt közvetlenül Gyöngyösön kondícióskod- 
: tam, azután, hogy meg kellett lépnem Patakról. Sőt, azt is 
I tudja, hogy Budán is dolgoztam egy darabig. Akkor irat- 
i, koztam be a Közgazdasági Egyetemre. Az utolsó évemet 
!' most legyúrom, és ledoktorálok. Mégiscsak több az 
I ember akkor. Ha ezzel végeztem, körülnézek egy kicsit 
í a kari politikában, mert nekem a jelenlegi dolgok állása 
|; egyáltalában nem tetszik. Érdekvédelmünk lanyha, és 
1 önös. Fizetjük a tagdíjat, de semmit sem kapunk érte. 
I Nem törődnek a vidéki kis gyógyszerésszel, pedig a vidék 
I az, amely a bázist adja. Egyelőre azonban el akarom ké- 
i szíteni a disszertációt. Holnap utazom Budapestre.
1 - Rám hagyja a patikát?

- Szólok az orvoskomának, hogy a receptekkel takaré- 
H koskodjon, míg visszajövök. Mindössze másfél napról 
1 van szó. Ha valami sürgős vény lenne, azt majd elkészíti
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maga. Alaposan beletanult már a mesterségbe. Tudom, 
hogy magára nyugodtan rábízhatom.

-Jó, kedves. Majd igyekszem megfelelni.
Rác átszaladt az orvoshoz, megbeszélte vele a dolgo

kat, majd másnap kiakasztotta a táblát: Azonnal jövök.
Felutazott Budapestre.
Valér elintézte dolgát a dékáni hivatalban, beszélt 

a professzorral, megkapta tőle értekezése témáját, elsza
ladt a szükséges szakkönyvekért, s amikor mindennel 
végzett, látta, hogy még jó három órányi ideje van a vo
nat indulásáig.

Taxiba ült, és elment a legnagyobb fia keresztapjához, j 
dr. Pető Istvánhoz, ki a „Szent Flóra” gyógyszertárat 
birtokolta a Belvárosban.

A két barát szeretettel ölelte meg egymást.
- Mennyi a ráérős időd, Valér?
- Édes Pistám, három egész órám van számodra.
-Akkor gyere, beülünk a Belvárosi kávéházba egy

feketére.
A kávéházban kikerestek egy csendes asztalt, és meg

indult a beszélgetés.
- Mi újság a gyógyszerészi berkekben, Pistám?
- Van néhány érdekes. Emlékszel még Róka Tóbiásra? 

Tudod, az a nyalka fiatalember, aki annak idején bejárt 
a Múzeum kávéházba. Össze is zördültél vele egy kicsit, 
amikor a forradalom kitört. Ez a Róka egészen változatos 
karriert futott be. A forradalom, illetve a kommün idején 
a népbiztosságon volt, és elintézte a forradalmasított 
gyógyszertárak ügyeit. Amikor megbukott a kommuniz
mus, egy darabig - mint hírlik - állás nélkül tengett-len- 
gett Budapesten. Azután egyszerre csak felbukkant az 
Országos Egyesületben, mint egyik vezető férfi. Patikajo
got kapott a fővárosban, s mint tulajdonos, hangadójává 
vált a gyógyszertár tulajdonosoknak. Ma már alelnök, 
és rövidesen elnök is lesz, ha minden klappol.

- És senki nem akadt a kollégák között, aki felemelte 
volna a szavát Róka ellen?

- Ugyan, kérlek. Úgy látszik nem ismered a gyógysze
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részeket. A legérdekesebb species, akit valaha is kitermelt 
a társadalom. Nemtörődöm a végletekig, de ugyanakkor 
nem állhat meg előtte sokáig a legkiválóbb vezető sem. 
Kimarják a pozíciójából. Tunyán nézik, hogy bárki is 
a hátukon másszék fel, és egyszerűen ugródeszkának 
használja őket. Heterogén elem vagyunk, és ahányan, 
annyiféleképpen gondolkozunk. De egyben megegye
zünk: élni nem hagyjuk a másikat, különösen akkor, ha 
az szakmabeli. Szóval, Róka ma vezető férfija a gyógy
szerésztársadalomnak, és olyan nagy fiú, hogy csoda. Ta
lán még kormányfőtanácsos is lesz, ha bírja szusszal.

- Mit tudsz Tuberáról, a „mit csinyáljakról”?
- Öt akartam, mint második számú érdekességet emlí

teni. Róla csak a legnagyobb tisztelettel, és kalaplevéve 
szabad beszélni. Mert igaz, hogy gyakori kérdése volt, 
hogy „mit csinyáljak”, de végeredményben ő „csinyálta” 
ügyesen a dolgát. Odacsapódott Rókához, aki viszont 
megcsinyálta, hogy Tubera Samu kománk, mint kari tu
dós szerepeljen. Ma barátom, már elismert tudományos 
tekintélye a karnak, bent ül a Közegészségügyi Bizottság
ban, Rókával együtt. Olyan tudomány ül a fizimiskáján, 
hogy megilletődsz, ha ránézel.

- Hogy mesterkedték ki ezt a blöfiföt?
- Egyszerűen. Kezükbe vették a „Gyógyszerészi Hí

rek” című szaklapot. Tudták, hogy a szaksajtón keresztül 
hetenként lehet az ártatlan olvasót ügyesen befolyásolni. 
Szép csendesen elmondták, hogy Samu külföldön dolgo
zott egy neves professzor mellett, és ott úgy teleszívta 
magát tudománnyal, hogy ha ma bárhol megszúrod egy 
gombostűvel, valósággal spriccel belőle a tudás és az in
venció. Ilyen ember kell nekünk, harsogták a további szá
mok. Nem lehet Tubera dr. nélkül elképzelni tudományos 
életünket - bömbölte a lap néhány hét múlva. Az embe
rek felfigyeltek. Nocsak, nocsak - mondogatták maguk
ban -, ez a Samu igen jófejű ember lehet. Felfigyeltek 
a minisztériumban is, és kellő referenciával kezelték nyö- 
szörgős barátunkat. Róka és ő elválaszthatatlanok. Töm- 
jénezik és agyondicsérik egymás kiváló tulajdonságait.
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Róka Tóbit feltétlenül tehetséges embernek tartom ma
gam is. Igen jó politikus, és elsőrangú cselszövő készség
gel rendelkezik. Egy kis Machiavelli bújt meg benne. 
Legjellemzőbb tehetségére, hogy nem kíván csúcspozíci
ót betölteni. Ezzel az okos önmérséklettel el tudja érni azt, 
hogy szabadon irányít, fúr-farag anélkül, hogy különö
sebb ellenszenvet idézne fel kollégáiban maga iránt. Mo
dora különben is nagyon megnyerő. Sok személyes híve 
van, s ő érti, hogyan kell a „hamvas vidéket” magához 
láncolni. De hogy visszatérjek a „Gyógyszerész Hírekre”, 
a Tuberát agyondicsérték benne, s azután néhány hét múl
va Samu is kezdett dicsőítő cikket írni Rókáról, Garasról 
és Penkaláról, az elnökség három tagjáról. Mert azt még 
nem mondottam el, hogy Garas Gábor a másik alelnök, és 
Penkala József az elnök. E két nagyságra még később 
visszatérek.

A dicshimnuszokat természetesen nem Tubera írta, 
csak szignálta. De nem írta Róka sem, és a többiek sem. 
Hogy miért nem? Egyszerűen azért, mert a mesterek nem 
tudnak jeles toliforgatókká válni. Nincs hozzá érzékük. 
Ilyen csekélységen azonban nem akadnak fenn minálunk. 
A megoldás kézenfekvő és egyszerű: szerződtetni kell 
egy bértollnokot, akinek megmondjuk a cikk anyagát, 
s ezt az illető szép, gömbölyded mondatokba önti. így 
dolgozik, lappangva a háttérben, Lefkovics Jób gyógy
szerészsegéd, havi szerény tiszteletdíjért. A jelenlegi el
nökség tehát kezében tartja a kormányaidat, kezeiben 
a szaksajtót, és ügyes lavírozással, mint a kar orákuluma, 
intézik balul az ügyeket.

- Nem hallottam soha Penkaláról, míg elnök nem lett. 
Ki ez a fiú?

— Penkala, megszerezvén a diplomát, nem nagyon kí
vánkozott a tára mögé. Inkább a szabad kereskedelmi 
pálya iránt érzett olthatatlan vágyat. Elkezdett először pi
ócával kereskedni, majd később, bővítve üzemét, gyógy
növényeket is árult. Az üzlet csendesen mendegélt, pedig 
Penkala szerint fantázia volt benne. Valami kellett hozzá, 
ami a vevőket odacsalogatja. Összedugta a fejét Róka
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Tóéival, és úgy látszik kieszeltek valami okosat, mert 
nemsokára Penkala megjelent Budaházán, ahol egy pi
cinyke patikának volt a tulajdonosa Heller Iván. A patikát 
megvette papíron 50 000 000 koronáért, de nyomban ki is 
adta Hellernck, életfogytiglan bérbe. Megmagyarázhatta 
neki valószínűleg Penkala dr. azt, hogy ez a vásárlás csak 
külsőség és tartalom nélküli formaság, neki az egészre 
csak azért van szüksége, hogy célját elérhesse. Visszauta
zott Pestre. Egy darabig csend volt. Akkor, jó szokás sze
rint, megszólalt a „Gyógyszerészi Hírek”, és tudtára adta 
mindenkinek, hogy Penkala Jóska „gyógyszertár tulajdo
nos” lett. Hosszabb csend következett, egészen az elnök- 
választás előtti három hónapig. Akkor megszólaltak 
a „Gyógyszerészi Hírek” harsonái, és zengték Penkalánk 
dicséretét hangszálrepedésig. Hogy Penkala ilyen jeles 
gyógyszerész, olyan jeles közgazdász. Kiválóságát mi 
sem jellemzi jobban mint az, hogy patikatulajdonosi mi
volta mellett, pióca- és gyógynövény-kereskedelemmel 
is foglalkozik. És mit gondolnak az olvasók, miért teszi 
mindezt Penkala vetette fel a kérdést ájtatos szemforga
tások mellett a „Hírek” -, vajh miért? Csakis és kizárólag 
azért, mert ilyen módon kívánja szolgálni a gyógyszeré
szi közösség érdekeit. Jóval olcsóbban adja a rheumot, 
chamillát és büzaszatot, nemkülönben a faj nemesített óri
ási piócákat, mint bárki más. Ilyen ember kell nekünk! Él
jen Penkala! így írt a „Hírek”. Az akkori elnök csak mo
solygott rajta. Nem vette semmibe az egészet. Ez lett 
a veszte. Mert míg ő csendes derűvel szemlélte a kortézi- 
át, addig Lefkovics Jób, Róka utasítására, bejárta a je
lentősebb vidéki központokat, és fülébe súgta a tulajdo
nosoknak, hogy ha Penkalára voksolnak, úgy az óriási 
piócákat, valamint a kiváló gyógyfüveket 15% kiilön en
gedménnyel fogják kapni. Több se kellett a népnek. El
végre a haszon az haszon, a pénz az pénz. így azután 
15%-ért eladta magát a kar a piócás Jóskának, s úgy meg
választották, mint a pinty. Penkala elnök lett, és fellendült 
a boltja. Róka - mint beszélik -, csendestárs a füves üzér
kedésben.
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- Épületes dolog ez, Pista. De azért nem értem, hogy 
hol van itt az üzlet, amikor Penkala 15% külön enged
ményt is ad, és Rókát is részelteti a nyereségben. Itt vala
mi nem stimmel.

- Nem stimmel a te naiv kalkulációd szerint. Ámde 
megfeledkezel két igen fontos momentumról. Az első, 
hogy nagy forgalmat bonyolít le, a másik pedig, hogy az 
áruját lerontotta. Vesd egybe a kettőt, kijön a summás 
haszon. Azonkívül most kezdett hozzá, hogy a vegysze
rek árusítását is bevezesse. Arra már nem ad 15% enged
ményt. Rendes üzlet ez, hidd el, többet ér, mint egy pa
tika.

- És mi van Garassal?
- Garas Gabi a másik alelnök. O is ügyes fiú, akinek 

most vannak dolgai erjedőben. Hallottam már egyet, s 
mást róla, de mivel információim még nem teljesen bizo
nyosak, nem akarok pletykálkodni. Ha legközelebb fel
jössz, akkor már talán többet fogok tudni.

- Ide egy független szaklap kellene, amelyik nem áll 
frakciók, klikkek, de légióként az elnökség szolgálatában. 
Fel kellene világosítani a kartársakat mindenről. Félre 
vannak vezetve.

- Kellene egy új szaklap, nagyon. De nagyon nehéz el
indulni. Hét hetilapot is csak nehezen tud eltartani 1200 
gyógyszertár. Hát még egy nyolcadikat.

Rác órájára pillantott, és ijedten ugrott fel.
- Hű, a kutyafáját! Tíz perc múlva indul a vonatom. 

Nagyon el találtunk mélyedni a kari politikában. Roha
nok. Szeivusz, pajtás!

A két barát megölelte egymást, Rác taxiba ugrott, s ép
pen az utolsó pillanatban kapta el a kifelé gördülő mis
kolci vonat utolsó lépcsőjét.
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XIX. FEJEZET,
melyben Füsti Pú! élete derűsebb fordulatot vesz, 

ugyanakkor Rác Valér is nagy fába vágja a fejszéjét.

Másfél év telt el.
Rác Valér megszerezte a doktorátust. Patikája szépen 

forgalmazott, úgyhogy az Ilonka házára felvett kölcsönt 
is visszafizette már, sőt 1000 pengőt is összegyűjtöttek, 
nem várt kiadásokra.

Valér előfizetett az összes szaklapokra. Olvasgatta 
őket szorgalmasan, és mérgelődött nagyokat. A gyógysze
részi szaklapok tartalma véghetetlenül silány volt. Mind
egyiknek megvolt a maga klikkje, és a klikkeknek dédel
getett emberei. Azokat tömjénezték, és ájuldoztak 
a gyönyörtűi, ha kedvencük valamit elkövetett. A lapok ti
pográfiája is szörnyű volt. Elhivatottság nélkül ültek be 
a szerkesztők lapot írni, s a tördelést maga a nyomda vé
gezte. Össze voltak püfolve a számok kegyetlenül. Volt 
olyan szaklap is, amit egy ügyvéd és egy báró szerkesz
tett. Hogy miként jöttek ők ahhoz, hogy a gyógyszerészek 
véleményének hangot adjanak, örök titok marad szá
munkra, de hogy voltak és írtak, sőt, hogy arra a gyógy
szerészek elő is fizettek, históriai tény.

Különösen feltűnt ez a szakszerűtlenség Rácnak, aki 
egyetemi hallgató korában a Budapesti Hírlap volontőrje 
volt, s ott alaposan kitanulta a lapkészítés minden techni
káját.

Olvasott és dühöngött.
Később megírt egy-egy cikket, s elküldte a lapokhoz. 

Nem közölték. Túl bátor és egyenes volt a hangja, nem 
köntörfalazott, s mondanivalóit nem csomagolta aranyos 
papírba. Papírkosárba dobták. Egy este megpendítette fel
eségének, hogy szeretne Pesten lapot indítani.

Ilonka csodálkozva nézett rá.
- Hogy mondja, kedves?
- Szeretnék lapot indítani. Sokat gondolkodtam már 

ezen, és szinte magam előtt látom az egészet. „Gyógysze
részi Kurír' lenne a neve, s élénken, modem alapon szer
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keszteném. Nem volna száraz és unalmas, mint a többi. 
Volna benne lendület, érdekesség, riport, humor. Higgye 
el kedves, megszeretnék. Megszeretnék főként azért, mert 
igazmondó, és nem frakciók szolgai harsonája, vagy ural
mon lévők regöse lenne.

- Szép, szép. De merész vállalkozásnak látszik.
- Merésznek, de én hiszek benne. A kollégák rá fog

nak jönni, hogy szándékaim becsületesek, s én tudom, 
hogy a becsületesség a legjobb üzlet. Sikerülni fog.

- Ha jónak látja, próbál ja meg!
-- Átrágom még egyszer.
Valér rágta a tervét két héten keresztül.
Végül kiakasztotta a táblát: „Azonnal jövök”. És elu

tazott Budapestre. Járt a miniszterelnökség sajtóosztá
lyán, benyújtotta okmányait, tájékozódó megbeszélést 
folytatott néhány kisebb nyomdával, azután visszament.

Néhány hét múlva újra elutazott, s két nap múlva lap
engedéllyel a zsebében tért vissza.

November elsején, zsebébe téve a lapengedélyt és az 
ezer pengőt, vulkánfiber kofferében egy hónapra való 
tiszta fehérneművel, nekiindult Budapestnek, megalapíta
ni a „Gyógyszerészi Kurírt”, és meghódítani lapjának 
a gyógyszerészi kart.

Amikor átadta a gondnoknak a kulcsokat és körülné
zett búcsúzóul a patikájában, kicsit maga is megdöbbent 
attól, amire vállalkozott.

De amikor megcsókolta a feleségét, és látta két szelíd 
szemében a feléje sugárzó hitet, újra visszanyerte önbi
zalmát.

- Isten vele, Ilonkám! Ha elfogyott az ezer pengőm 
és nem érek el kielégítő eredményt, egyszerűen össze
pakolok, és hazajövök. Szegényebbek leszünk ezer 
pengővel és egy álommal. Nem fog rám akkor haragud
ni, ugye?

- Nem, Valér. De erre nem fog sor kerülni. Bízom a te
hetségében.

Kint dobogtak a lovak.
Rác a kocsira ült, és elindult az állomásra.
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Füsti Pál időközben számvevőségi gyakornok lett, be
fejezte a disszertációját, s 1930 szeptemberében már tel
jesen elkészülve a doktori szigorlatra, izgatottan tolta 
a napokat egymásután, a vizsga időpontjáig. Nem félt 
magától a szigorlattól, mert becsületesen készült, de any- 
nyi csapás és nem várt akadály merült fel eddigi élete so
rán minden nagyobb esemény előtt, olyan meglepő fordu
latok akasztották meg előrehaladásában, hogy most szinte 
babonásan várt valami lesújtó eseményt.

Bizonytalan érzéssel gondolt az időközben nyugdíja
zott Jánosy utódjára, Molnár Sándor dr.-ra, aki átvette az 
intézet vezetését. Vajon milyen ember? Mit fog kérdezni? 
Mert a gyógyszerészdoktori szigorlat a legcsodálatosabb 
valami a világon. A jelöltnek a gyógyszerészi tudomány
ban „magasabb műveltségről” kell tanúbizonyságot ten
nie. De, hogy mi ez a magasabb tudás, hol végződik, és 
milyen keretek között kell mozognia, arról egy szó emlí
tés sincsen a szigorlati szabályzatban. A doktorandustól 
azt lehetett kérdezni végeredményében, amit akarnak, és 
tisztán a professzor elgondolásától függ, mit tart maga
sabb tudásnak és mit nem? Vajon Molnár professzor mi
lyen mértéket állapít meg? Ilyen gondolatok gyötörték 
Füstit állandóan.

Végre eljött a szigorlat reggele. Előző napon szabad
ságot kért Lengyel tanácsostól, aki jóindulatúlag megve
regette a hátát, és sok szerencsét kívánva megadta a kért 
szabad délelőttöt.

Az első a főtárgy volt: gyógyszerismeret, Siménfalvy 
professzorral. Az illóolajokról felelt, simán, zökkenő nél
kül. Jót kapott. Utána Molnár professzor következett, aki 
kollegiális szeretettel és jó szívvel kezelte Füstit. Itt is jót 
kapott. Utolsónak maradt az egészségtan. Itt már döcögő
sen ment egy kicsit a dolog. Elégségesre sikerült. 
A végeredmény: Füsti Pál „cum laude” lerakta a gyógy
szerészdoktori szigorlatot.

Kimondhatatlanul boldognak érezte magát. Rohant le 
a lépcsőkön, kettesével ugorva. Rohant a dékáni hivatal
ba megtudni, mikor lesz az avatás: Megmondották, hogy
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a következő szombaton, tíz nap múlva. Szaladt a postára, 
táviratot adott fel az édesanyjának:

„Jövő szombaton doktorrá avatnak.
Tessék okvetlenül jönni! Pali "

Telefonált a hivatalába is, jelentette, hogy sikeresen túl 
van a szigorlaton. Lengyel Gyula szeretettel dörmögte 
vissza:

- Hajts fel egy korsó sert némi sóskiflivel! Jót fog ten
ni az idegeidnek.

Pali megfogadta a tanácsot, s beült a Szívós sörözőbe.
Az ablaknál kapott helyet. Vele szemben a Corvin mo

zi plakátjai virítottak, villamosok zakatoltak el az üveg
tábla előtt, és halkan megrezegtették a fehérre súrolt asz
talokat. A levegőben zónapörkölt illata és enyhén 
savanykás sörszag terjengett, s negyedóránként megszó
lalt a kakukkos óra.

Füsti Pál elzsibbadó idegekkel nézegetett ki egy dara
big, majd azon vette észre magát, hogy a papírszalvétára 
firkálgatja a nevét: Dr. Füsti Pál.

Lehúzta a korsó sört, elropogtatott három sóskiflit, el
szívott egy cigarettát, azután hazaindult.

Tíz nap múlva, a kölcsönzött frakk fölé húzott esőkö
penyben, édesanyját karonfogva indult el az avatásra.
Csendesen lépdeltek az Üllői úton. A Iák levelei sár

gultak már, s egy-egy hervadt levél a lábuk elé hullott. Ok 
mentek boldogan, kipirult arccal. Édesanyja néha megtö- 
rölgette a szemét, és szinte magának ismételgette:

- Én édes, jó Istenem, hogy ezt is megengedted érnem.
Füsti Pál megszorította szeretettel a karját.
- Bizony édesanyám, én is nagyon boldog vagyok. 

Igen megszenvedtem ezért a doktori címért. Fő, hogy túl 
vagyunk rajta. Nekem ehhez is dupla idő, és dupla pénz 
kellett.

Felértek a tanácsterembe.
A csillárok fakón szórták fényüket a dobogóra, ahol 

zöld terítővel letakart, hosszú asztal állott, mögötte öt ha
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talmas karosszékkel. Középen feszület. A széksorok telve 
zsibongó vendégekkel, anyákkal, testvérekkel, barátok
kal, ismerősökkel. Pali leültette édesanyját a kijelölt hely
re, azután sietett be a szomszéd tanterembe, ahol éppen 
akkor kezdte okosítani az izgatott, avatásra váró fiatalo
kat Feri, a tapasztalt altiszt.

Bevonultak a dobogóra, felállottak fakultás szerint. 
Pali az orvosok és bölcsészek közé került a jobb oldalra.

Méltóságteljesen lépdeltek be a dékánok, a magnifice 
rektor vezetésével. Mellükön csillogott az aranylánc, ar
cuk komoly volt és ünnepélyes.

Ajelöltek kezüket az egyetem jogarára téve felesküd
tek, majd sorra kezet fogtak a kar dékánjaival, akik han
gos „doktorrá fogadómmal” szorították meg fiatal kollé
gáik kezét.

Az avatás után a rektor magnificus üdvözölte őket, 
majd berekesztette az ülést.

A közönség tolongott a dobogó felé, ahol a fotóripor
ter magnéziumot villantva fényképezte le az alig néhány 
perces doktorokat.

Füsti Pál édesanyját kutatta. A villanófénytől kissé el
vakultan nézegetett szét a teremben, amikor közvetlen 
a dobogó alatt megszólalt.

Leugrott hozzá. Hosszasan, túláradó szeretettel ölelték 
és csókolták meg egymás. Füstiné újra csak elsírta magát, 
s bizony Palinak is elfátyolosodott a szeme. így tartották 
egymást átölelve, amikor valaki megszólalt mellettük:

- Gratulálok én is, doktor úr!
Pali odanézett, és szinte sóbálvánnyá dermedt a meg

lepetéstől.
Berczel Katinka állott előtte, szégyenlősen nyújtva fe

léje a kezét.
Pali csak nézte Katinkát, és egy szó sem jött ki a tor

kán. Katinka nem sokat változott. Szelíd szemei most is 
olyan alázatosan néztek fel, mint ezelőtt húsz esz
tendővel, amikor mint praxik, kéz a kézben sétáltak. Szá
ja körül azonban a két mély vonás azt mutatta, hogy sok 
mindenen ment keresztül. De arcán a két kis gödröcske
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a régi volt. Régi volt két puha keze, a hangja, a haja, a mo
solya, ahogy egy kicsit hamiskásan húzva cl a száját, 
évődve jegyezte meg:

- Ejnye doktor úr, hát egy szava sincsen hozzám?
-De... dehogy nincsen, nagyságos asszonyom! da

dogta végül is szánalmas gyámoltalansággal.
- Szólítson csak nyugodtan Katinkának. Elváltam.
- Elvált? Ezt nem is tudtam. Édesanyám nem szólt 

erről.
- Bizony nem, mert mi a nénivel összeesküvést szőt

tünk. Meg akartuk magát lepni. így jöttem fel én is vele 
Pestre. Gondoltam, már csak megnézem, hogyan is tör
ténik egy avatás. Még sohasem láttam. Mondhatom, na
gyon megható.

- Édesanyám ilyen dolgokat művel a hátam megett?
- fenyegette meg tréfásan Pali az édesanyját.

- Csak nem haragszol érte, fiam?
-- Dehogyis haragszom. Sőt! Igazán boldog vagyok. 

No de, hogy maga elvált!
-El, hála Istennek! így legalább valamit javítani tud

tam elrontott életemen.
- De ezt a találkozást meg kell ünnepelni - rikkantot

ta vidáman Füsti -, legyen szerencsém egy pohár sörre! 
Elmegyünk Szívóshoz, ahol a szigorlatom után, mint új
donsült doktor először ittam egy kriglit. Közben felszala
dok a lakásomra, és átöltözöm. A frakk tudniillik kölcsön
vett, s félek, hogy leöntöm a pörkölt levével. Akkor oda 
kéthavi fizetésem. Gyerünk!

A Szívós sörözőben megeredt a szó Katinkából.
Elmondotta rosszul sikerült házassága történetét. Túri 

Misi egy darabig még csak tűrte valahogyan a kisvárosi 
csendes, nyugodt életet, de azután idegeskedni kezdett. 
Nem találta helyét, szótlan lett, ingerlékeny, aki minde
nért felcsattan és patáliát rendez. Egy reggel előállott az
zal, hogy Bukarestbe megy üzleti ügyben. Meg akar né
hány specialitást rendelni, s utána akar nézni a gyógyszert 
szállító cég könyvelésének, mert a számlákban hibákat 
talált. Elutazott. Oda volt egy hétig. Hazajövetele után
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előadta, hogy egy régi iskolatársával tárgyalt, s azzal spe
cialitást fognak gyártani. Az üzlet ragyogó, hiszen Romá
niának gyógyszervegyészeti ipara nincsen, minden kü
lönlegességet Francia-és Németország szállít. Újra 
elutazott, s ezek az utak mindig hosszabbakká, s az itt
honiétek folyton rövidebbekké váltak. Később híre járt, 
hogy az üzemet valóban megnyitották, a készítmények - 
külföldi utánzatok - elég jól futnak, de ugyanúgy fut Tú
ri Misi is a bukaresti nők után. Sőt, még jobban. Muzsi
kus, bohém társaságban tölti napjait, énekesnőkkel és 
balettpatkányokkal szórakozik, szóval a régi zenerajon
góhoz híven az opera környékéről szerzi be barátnőit. így 
ment ez hosszú éveken keresztül. A házasság már csak 
egy törvényszabta keret lett, minden lélek és vonzalom 
nélkül. Katinka arra mindenesetre jó volt, hogy a patikát 
vezesse. Ebben nem is volt semmi hiba, mert a magára 
hagyott asszony minden idejét a gyógyszertárban töltötte. 
A munka elfoglalta, nem volt soha ideje bánatával törőd
ni. A forgalom fellendült, az emberek megszerették a pa- 
tikáriusné asszonyt, aki mindig ott állt a tára mellett, s 
bármikor fordultak hozzá, mindenkor és mindenkinek 
szívesen állott rendelkezésére.

A különélést azonban vég nélkül nem lehetett folytat
ni. Beadta Katinka a válópert. Túri Mihálynak akkorra 
már nagyon felvitte az Isten a dolgát. Az üzemből gyár 
lett. Misi értette a módját, miként lehet némi baksis csúsz
tatással zsíros állami szállításokat kipanamázni - s az im
már „igazgató” úr saját Buick kocsiján száguldott Buka
rest utcáin.

A bíróság természetesen a férj hibájából mondotta ki 
a válást. Túri - el kell ismerni - gavallérosan viselkedett. 
Kijelentette, hogy ő a hibás, s tartásdíj fejében felajánlot
ta, hogy patikáját volt feleségére íratja. Addig is, míg ez 
megtörténik, havi 20 000 lejt utal át.

A patikát két hónap múlva Berczel Katinkára írták.
- És most itt vagyok a Szívós sörözőben, boldog va

gyok, hogy magából mégiscsak doktor lett - fejezte be el
beszélését Bcrczel Katalin.
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Füsti Pál hosszasan nézte Katinkát. Valami rejtélyeset 
láthatott a szeme, mert a szemben ülő asszony zavartan 
kezdett babrálni az asztalon lévő sótartóval, és hirtelen 
Füstinéhez. fordulva valami egészen légből kapott dolgot 
kezdett magyarázni.

Füstiné bólogatva hallgatta, de közben sokatmondó 
mosollyal nézett a fiára.

Egy hétig maradtak Budapesten.
Amikor este beszálltak a keleti expressz egyik kocsijá

ba, Pali Katinkához fordult:
- Kedves! Nem vagyunk már gyerekek. Maga sem, én 

sem. Ezért nem kíván ugye tőlem forró szerelmi vallo
mást? Én egyszerű szavakkal csak arra kérem, ne felejtse 
el azt, hogy most itt Budapesten megpróbálok becsületes 
igyekezettel dolgozni, és olyan megélhetést teremteni ma
gamnak, hogy magának gondtalan életet biztosítsak. 
Amint ez meglesz, megtartjuk az esküvőt. Beleegyezik?

- Szeretem magát. Pali. Minden úgy lesz, amint kíván
ja. De egyet én is szeretnék mondani. Ha bármikor úgy ér
zi, hogy elfáradt, vagy nem tud kellőképpen elő-rehaladni, 
soha ne felejtse el, hogy én odahaza várom a kis patikában, 
amiből ketten is megélünk minden gond nélkül.

Füsti Pál ráhajolt Katinka kezére.
Katinka Füstiné felé fordult, és alázatosan kérdezte:
- Megcsókolhatjuk egymást?
- Már hogyne lelkem, majd elfordulok.
A kalauz beszállásra figyelmeztetett.
Még egy búcsúcsók, Füstiné Pali nyakába borult, és 

sírva ölelgette az ő drága doktor fiát.
A forgalmista felemelte tárcsáját, s a vonat lassan 

kigördült a Nyugati pályaudvar üvegkupolája alól.
Füsti szomorkásán derűs hangulatban adta le a peron

jegyét. Száján érezte még mindig Katinka csókjának me
legét, ugyanakkor maga előtt látta édesanyja könnyes sze
mét is. Dr. Füsti Pálnak utána kellett nézni annak, hogy 
navi 156 pengős fizetése mellett valami mellékfoglalko
zást találjon, és félre tudjon tenni magának egy rendesebb 
összeget. A házasságra.
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Úgy akarta, liogy Katinkát Pestre hozza, s itt fent él
nek majd együtt.

Különböző terveket forgatott a fejében. Elmegy dél
utánra a patikába, külön munkát vállal valamilyen cégnél, 
borítékot ír, vagy valami vállalkozásba fog. Legjobb 
volna kurzusokat tartani. Igen, de az intézetet már elhagy
ta, összeköttetései nincsenek. Talán Csiky Zoltánnak fog 
szólni, hátha tudna ajánlani valakit.

Másnap a hivatalában megemlítette Lengyel Gyulá
nak csak úgy, szóbeszéd közben -, hogy nősülni akar. 
Lengyel felhorkant:

-- Meg vagy bolondulva?
- Nem én, de miért ne nősüljek meg?
- Azért fiam, mert abban a pillanatban egy elveszett 

senki leszel a társadalom számára. A férj az nem ember, 
az barom, aki húzza az igát, és minden elsején elszedik 
a pénzét az utolsó büdös vasig. A legbűbájosabb lány is 
kénkövet okádó sárkánnyá változik házassága harmadik 
hónapjában. Ha gyereked lesz, az sem becsüli meg, sőt 
kifejezetten pimaszkodni fog veled.

- Miért vagy ilyen házasságellenes?
- Miért? Mert én is barom voltam, és megnősültem. 

Nézd meg az én feleségemet, és ha még azután is házas
ságpárti maradsz, úgy megérdemled sorsodat.

- Nem éltek jól?
- A feleségem jól él, csak én nem. Az utolsó filléremet 

is elszedi, és akkora a szája, hogy egy szénásszekér bele
fér. Itt dolgozott a minisztériumban, mint kezelőnő. Ad
dig láttam nap mint nap, hogy a végén odakozmásodtam 
mellé. Ezzel el is intéztem magam egy életre. Én szeret
lek téged Pali, jó barátod vagyok, nem akarok rosszat. Ne 
nősülj meg soha!

Pali csendesen mosolyogva jött ki a szobából. Köztu
domású volt, hogy Lengyel papucs alatt nyög, és az is 
igaz, hogy hitvese irgalmatlan nyelvelő készséggel 
rendelkezik. Gyula testvér háborgása ugyan egyéni szem
pontból teljesen jogos és indokoltnak látszott, de koránt
sem volt mint általános elv elfogadható. Leült az íróasz-
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tala mellé, s azon tépelődött, hogyan fogjon hozzá a pénz
szerzéshez. Hirtelen eszébe jutott, hogy elkezdett már 
régebben egy gyakornokoknak szánt jegyzetet. Azt be 
kellene fejezni, és litografáltan sokszorosítva eladni.
A praxiknak a drogok tanulásához úgysincsen könyvük, s 
a forgalomban lévő jegyzetek is tele vannak hibákkal. Le 
gelőször azt fogja befejezni. Ma pedig elindul állást 
keresni, délutáni kisegítést.

Első útja az Alkalmazottak Egyesületébe vezetett.
A helyiségben semmi sem változott, pedig jó néhány 

esztendő telt el azóta, hogy itt járt. A „köpködőben” éppen 
úgy búsultak az agyonstrapált székek, mint régen. A le
vegőben az olcsó cigarettafüst hátramaradt áporodott sza
ga terjengett. A titkári szoba bőrgarnitúrájából újabb 
kócok kandikáltak ki, s ott morcoskodott a veterán Wert- 
heim szekrény is. A titkár ellenben új ember volt: Herczeg 
Adolf.

Herczeg Adolf, a közismert „Dolfí”, az alkalmazott 
gyógyszerészek szőrös speciesét viselte. Hosszú szakállt 
hordott, és sötét: színű ruhát. Cinikus természetű, de feltét
lenül jó koponyájú ember volt. 0 volt az, aki azt hirdette, 
hogy az alkalmazott gyógyszerészek mindegyikének sza
kállt kellene hordani, mert az igen jó takarékossági le
hetőségeket biztosít. Mert míg egyrészt nem kell borotva
szappanra és pengére költeni, addig másrészt a szakáll 
takarja a gallért és a nyakkendőt, melyek ennélfogva fosz
lott állapotban is kitűnően hordhatók.

Füsti Pál bemutatkozott, előadta kérelmét.
Dolfi kezet fogott vele, majd néma szakáilsimogatás 

után kiszólt a szomszéd szobába:
- Füsti Pál kartotékját kérem!
Kkartotékot gondosan átvizsgálva kijelentette\
- Kedves kartájam, ön \% Y\avi VAgd\ya\ tartozik. Tu

lajdonképpen már nem is tag. Miért kér akkor az Egyesü
lettől szívességet? Hajlandó részletfizetést teljesíteni?

- Igen.
\do\í újra kiszólt'.
- Kérek egy részletfizetési blankettátl
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A blankettát Füsti kitöltötte, s ebben kötelezte magát - 
becsületszó terhe mellett -, hogy tartozását hat hónap 
alatt letörleszti. Amikor mindezzel végzett, várakozóan 
tekintett a titkárra.

Dolli nyugodtan rágyújtott egy kumarinos cigarettára, 
majd szemüvegén lökve egyet, nemes egyszerűséggel ki
jelentette:

- Állás pedig jelenleg nincs.
- De a fene ott egye meg, akkor miért kellett nekem 

részletfizetést kötelezvényt aláírnom? - háborgott 
Füsti.

- Jegyezze meg, kedves barátom, hogy ha állást nem 
is tudunk tagjainknak ajánlani, de rendet azt tartunk.

Pali kifordult az Egyesületből.
Végig nem házalhatta Budapest patikáit. Gondolta, ta

lán a szaklapokból megtudhat valamit. Vissza már nem 
akart menni az alkalmazottakhoz - igen felpaprikázta 
Herczeg cinizmusa -, ezért felkereste Csiky Zoltánt, hogy 
tőle kérje el a lapokat.

Csiky szeretettel fogadta. Bevezette a szobájába, s elé
be rakta az összes újságokat.

-Nézd át, öregem! Nem hiszem ugyan, hogy Buda
pesten pillanatnyilag lehetne egyáltalában kisegítést kap
ni, mert tudtommal a főváros szaturálva van. Azért csak 
böngéssz! Felhívom figyelmedet egy most megindult új 
lapra, a „Gyógyszerészi Kurírra”. Igen élénk, jól szer
kesztett újság. Nekem igen tetszik. Egyébként eviden
ciában foglak tartani, és ha hallok valamit, azonnal ér
tesítelek. Később visszajövök, most be kell mennem 
a doktorandusok referátumára. Várj meg feltétlenül.

Füsti nekiállt a lapok átböngészésének. Egyikben sem 
talált hirdetést. Felírta azért a szerkesztőségeket, mert úgy 
gondolta, hogy elmegy mindegyikhez, s leadja a címét.

Mivel Csiky még nem jött vissza, olvasgatni kezdte 
a számokat. így jutott el a Kurírhoz. Valóban, ez az első 
évfolyamát élő lap, maga volt az újszerűség és frissesség. 
Riportok, tarka apróságok, tudomány, színes híranyag tet
te változatossá. Stílusa jól gördülő, közvetlen volt. Szer



kesztői üzeneteinek élén néhány vastagon szedett sor tűnt 
Pali szemébe.

,,Közlésre alkalmas kéziratokat, tudományos vagy 
gyakorlati közleményeket szívesen fogadunk. Senkitől in
gyen munkát nem kívánunk, ezért - ha szerényen is --, 
minden közölt cikkért tiszteletdíjat utalunk ki. ”

Meg kellene próbálkoznom nekem is ilyesmivel, gon
dolta magában.

Várt még egy darabig, de Csiky nem jött. Cédulán el
búcsúzott tőle, és nekiindult a szerkesztőségeknek.

Első útját a „Patikus újsághoz” vette. Becsengetett. 
A szobalány egy ügyvédi irodába tessékelte, ahol két kis
asszony kopogott szorgalmasan az írógépen.

Füsti zavarban volt.
- Talán rossz helyen járok? A „Patikus újság” szer

kesztőségét keresem, de ez úgy látom, ügyvédi iroda.
-Nem kérem - nyugtatta meg az egyik kisasszony 

ez a szerkesztőség. A lap ügyeit én intézem, természete
sen az ügyvéd úr irányítása mellett. Mivel szolgálhatok'.’

- Délutáni kisegítést szeretnék Budapesten vállalni.
- Sajnos, mi állásügyekkel nem foglalkozunk. A cí

mét azért hagyja itt, lehet, hogy talán valaki fog keresni 
kisegítőt.

A „Gyógyszerészi Hírek” szerkesztősége egy józsef
városi kis utca bérházának negyedik emeletén volt.

Oda is bekopogott.
Itt viszont a lap tulajdonjoga egy adóvégrehajtó fele

ségének birtokában volt, akinek egy irodista kisasszony 
intézte a kiadóhivatali ügyeket.

Leadta a címét, és egészen zavarodottan baktatott lefe
lé a lépcsőn. Hogy lehet az, hogy már a második szakla
pot találja teljesen kívülállók kezében? Nincsen erre való 
gyógyszerész a karban? Ez teljesen lehetetlen.

Következő a „Magyar Magister” volt. A „Bodó” kávé
ház második emeletén, két kis udvari szobában volt az 
írásműhely elhelyezve a kiadóhivatallal együtt.
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Kis apró, ősz hajú emberke emelkedett fel az asztal 
mellől. Olyanféle, mint egy megrokkant színész. Valaha 
tízszavas szerepeket játszattak el az ilyen típusokkal, 
vagy azt, hogy „Grófnő, tálalva van!”

- L)r. Éhes Zalán, szerkesztő - gurgulázta a rozoga 
bonviván.

- Dr. Füsti, gyógyszerész.
- Mivel szolgálhatok?
Pali elmondta, hogy délutáni kisegítést szeretne vál

lalni.
Az apaszínész csalódottan vakarta meg a fülét.
- Már azt hittem, hogy patikabérlet vagy eladás miatt 

| jött, kartárs úr. Állásközvetítéssel nem foglalkozunk, csak
hirdetéseket közlünk.

Füstit mulattatta Éhes letörése, és mosolyogva kér
dezte:

- Miért kellett volna patikát bérelnem vagy eladnom? 
-Nézze uram -kezdte bizalmasan babrálni Füsti

kabátjának egyik gombját Zalán, a magister -,' megmon
dom őszintén: a patikavételen, eladáson, bérleten lehet 
keresni. Cccc! De milyen szépen! Az egy rendes bolt. 
De lapot szerkeszteni, levelekre válaszolni, kérdezős- 
ködőket okosítani, az nem ér egy lyukas hatost. De nem 
ám, uram! és tudja, hogy már két hónapja egyetlen üzle
tet nem tudtam megcsinálni. Uram! Nekem élni kell! 
A lap nem az enyém, én csak havi fixért tollnokos- 
kodom. A közvetítés ellenben tisztán az én hasznom. 

|| Érti már?

1
- Értem. Ki a laptulajdonos?

- Egy szőrös szívű, gálád lélek. Van patikája Pesten, 
földbirtoka vidéken, pénze dögivei. De fizetni nem fizet!

- Akkor miért van itt mégis?
-Mert élni csak kell valamiből.
Elbeszélgettek még egy darabig, azután Füsti vette a ka

lapját, és elbúcsúzott. Éhes dr. utána kiabált búcsúzóul:
- Ha bármikor patikát akar venni, eladni, bérelni, csak 

hozzám jöjjön. Úgy ki lesz szolgálva, mint még soha. 
Éhes egy úriember, és jó kolléga. Esküszöm!
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Füsti Pál teljesen kiábrándulva indult az utolsó szaklap 
szerkesztőségébe, a „Gyógyszerészi Kurírhoz.”

Alkonyodott már erősen, mire beért a Gyuladiák utcá
ba. Az őszi köd és a nagyváros füstje takargatni kezdte 
a házak tetejét, majd lejjebb ereszkedve az utcákra, körü
lölelte a villanylámpákat. A Rókus kórház kápolnájának 
csengettyűje időnként behallatszott az utcába, de elnyom
ta cémavékony hangját az autók dudája és a megrakott 
szekerek csikorgása.

Öreg kapualj még öregebb macskakövein botorkált 
a lépcsőház felé. A második emeleten a sarokban, kis kar
tontábla lógott, rajta a felírás:

,, Gyógyszerész Kurír " 
szerkesztősége és kiadóhivatala

Becsöngetett.
Fiatal gyermeklány nyitott ajtót.
- A szerkesztő urat keresem.
- Tessék egyenesen, arra ahol a fény látszik.
Amikor belépett az íróasztal mellett ülő férfi felemel

te a fejét. Szemén megcsillant a szemüveg, figyelmesen 
vette szemügyre látogatóját.

- Dr. Füsti Pál, gyógyszerész.
- Dr. Rác Valér. Isten hozta, kollégám! Miben lehetek 

szolgálatára?
Pali elmondotta.
- Hm. A dolog nem olyan egyszerű. Pesten minden 

patika foglalt, üresedés nincsen. Én azonban a legna
gyobb készséggel megteszek minden tőlem telhetőt. Adja 
meg a címét.

Füsti lediktálta.
Tovább beszélgettek. Füsti megjegyezte, hogy mennyi

re tetszett neki a „Gyógyszerészi Kurír”.
- Igyekszem a legjobbat adni. Ma már olyan lehetetlen 

állapotok uralkodnak a szaksajtóban, hogy kell egy lap, 
amelyik valóban a gyógyszerészi érdekeket képviseli. 
Egyenlőre bizony nagyon szerényen kellett kezdenem.
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Albérletben lakom itt, ezt az íróasztalt használtan vettem 
a Leleki téren. Egy portable írógép és ez az öreg íróasztal 
a Kurír minden vagyona. De hála Istennek, az előfizetők 
már szálingózni kezdenek.

Füsti elnézte Rácot, és máris bizalmat érzett iránta. 
Rác Valér azok közé az emberek közé tartozott, akik meg
nyerő modorukkal, szívélyes érzületükkel már az első pil
lanatban vonzzák magukhoz embertársaikat. Haja kissé 
őszült, s arcán sem bajusz, sem szakáll nem volt. Kis töm
pe orra humoros arckifejezést kölcsönzött, de boltozatos 
homloka ugyanakkor elárulta, hogy nem egy mindennapi 
gyógyszerész tehetsége rejtőzik mögötte.

Szóba kerültek a többi szaklapok. Füsti elmondta ta
pasztalatait. Rác mosolygott.

Látom kolléga úr, kinyitja a szemét, ha valahová 
megy. Elmondom mi van itt a különböző lapok mögött. 
Vegyük sorra őket. Először ugye a „Patikus újságnál” 
volt? Azt valóban egy ügyvéd szerkeszti, csendes mellék
üzletként. Szakcikkekkel főként Garas elnök látja el, aki 
kibuktatott alelnöktársát külön ezeken a hasábokon kí
vánja kikészíteni. Faldossa is kitartóan. A kartársaknak 
közben csendesen elhelyezi benne hirdetéseit, hogy 
aszongya: „Kiválóak és fölöttébb olcsók a Rapidon labo
ratórium csodaszerei”. Arról, hogy ő a Rapidon laborató
rium tulajdonosa, a lapban természetesen szó sem esik, s 
így csendesen belopja magát a szívekbe és a zsebekbe. 
Ügyes gyerek a Garas, mert amellett, hogy ezt a manőví- 
rozást csinálja, a legádázabb specialitásellenes cikkeket 
írja. A „Gyógyszerészi Hírek” tulajdonosa gyógyszerész 
volt. egy igen tehetséges, jól képzett patikus. Sajnos, 
meghalt. Leányát elvette az adóvégrehajtó, s a szaklap, 
mint örökség, a nyakukba szakadt. Jó üzletet orrintottak 
benne, hát megtartották. Ez viszont kapóra jött Róka Tó
biásnak, a jelenlegi másik alelnöknek, valamint Dr. Tube- 
rának, karunk mondvacsinált „tudósának”, akik szépen 
átvették az irányítást. Később Penkala, az egyesületi el
nök is betársult negyediknek. A végrehajtó inkasszálja az 
előfizetést és a hirdetési díjakat, míg a triász megelégszik
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azzál, hogy szócsőnek használja fel saját nagyságának és 
üzletecskéinek céljaira. A „Magyar Magister” tulajdonosa 
egy budapesti dúsgazdag gyógyszerész, akinek a lap 
egyénileg arra kell, hogy minden száma dicshimnuszokat 
zengjen az ő hatalmas és kiváló egyéniségéről. A lapot 
különben teljesen rábízta egy tönkrement kollégájára, az 
öreg Éhesre. Zalánnak valamikor jól menő patikája volt, 
szép vagyon fölött rendelkezett. Öreg korában megbolon
dult. Belehabarodott egy artistanőbe, akinek az volt a spe
cialitása, hogy mind a két lábát nyakába tudja akasztani, 
és ebben a pozitúrában pikáns kuplékat adott elő. Ez 
a delnő meg is kopasztotta az öreget alaposan. Amikor 
Zalán az utolsó pénzét is elköltötte, faképnél hagyta. így 
került a laphoz, s minden gondolata azóta is csak az, hogy 
pénzt csiholjon ki magának. Neki csak egy fontos, a pa
tikaügylet. Nem törődik a lappal. Osszesuszterolja tessék- 
lássék, de közben mint a sarokba húzódott pók, lesi 
az áldozatát. Ha jön vásárló, eladó vagy bérlő, rácsap, 
mint a héja. íme kollégám, ez a szaklapok mai helyzete. 
Van azonkívül még egy szennylap, egy revolver újság, 
a „Drog hírek”. Ennek a szerkesztője egy elzüllött drogis- 
ta, aki a lapját abból tartja fent, hogy embereket rágalmaz, 
lejárat, családok becsületébe gázol a legarcátlanabb fleg
mával. Természetesen felbérelik erre, és fizetnek a cikke
kért. A drogista pennabajnoknak légiószámra vannak 
ebből kifolyóan sajtóperei, de ilyen csekélységekkel ő 
nem törődik.

- Kellett ide már nagyon, a kartárs úr lapja - vetette 
közbe meggyőződéssel Füsti.

- Kellett feltétlenül. Gyógyszerészi közéletünk a kar 
egyedei nemtörődömségének következtében rossz irány
ba terelődött. A vezetők nem a köz érdekeit nézik, hanem 
saját boldogulásukat. Kezükbe kapták a legolvasottabb la
pot, és azon keresztül játsszák meg a maguk játékait. El
lenzékbe kell velük szemben mennem. Ezt diktálja a lel
kiismeretem. A vidéki kollégák panaszainak is szószólója 
szeretnék lenni, mert velük kint a végeken senki sem 
törődik. Pedig ők az igazi katonái a magyar közegészség
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ügynek. Ok, akik falusi magányban - azt is mondhatnám, 
kitaszítottságban őrködnek a magyar fajta egészsége 
felett. Mondja kartárs úr, tud maga írni?

- Öszintén szólva, nemigen próbáltam még eddig.
Magának doktorátusa van, írjon valamit a disszertá

ciójából! Hajó lesz, leközlöm.
Megpróbálom.

Két nap múlva Füsti ismét jelentkezett. Magával hoz
ta az első írásművét, amely a Belladonna értékmeghatáro
zásával foglalkozott. Rác Valér elolvasta.

Általában elég jó stílusa van, kollégám. Kicsit ja
vítok rajta, már természetesen csak a mondatszerkezete
ken, és a szombati számban közlöm. írjon csak tovább. 
Tömérdek téma vár feldolgozásra. Itt vannak például 
a hormonok, vitaminok, organotherápiás gyógyszerek is
mertetései. Adok könyvet, olvasson hozzá, és írjon. írjon 
minél többet. Maga még kiforrja magát, úgy érzem.

Elővette pénztárcáját, és egy tízpengőst tett le Füsti elé.
A cikk tiszteletdíja.

Pali boldogan tette zsebre a pénzt. Első keresete volt, 
amit írásért kapott.

Nekifeküdt az írásnak. F3újta az Egyetemi Könyvtár 
szakmunkáit, olvasta a külföldi lapokat, jegyzeteket ké
szített, ötleteket rögzített és írt, írt. Egymásután jelentek 
meg a közleményei, és néhány hónap után már kezdték 
ismerni a nevét.

A hivatalában igyekezett elvégezni minél gyorsabban 
a napi munkáját. Nem kaszinózott, nem politizált, nem 
járt szomszédolni, hanem amint az aktákat elintézte, neki
ült a gyakornoki jegyzetek készítésének. Tavaszra elké
szült két kompendiummal, amit a minisztérium kőnyo
matosán kétszáz példányban lehúzatott.

Áprilisban lehetett az idő, amikor az egyik gyógysze
rész professzor nyugalomba vonult. Az egyetemen ünne
pélyesen búcsúztatták, s erre az alkalomra Rác megkérte, 
hogy menjen el, és készítsen róla beszámolót.

Füsti Pál megírta első riportját, amivel szerkesztője 
határozottan meg volt elégedve.
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A szaklapnál most már a tudományos oktató közlemé
nyeken túl riportokkal is foglalkozni kezdett, majd humo
ros apróságokat írogatott.

Füsti Pál nevét rövidesen megismerte a gyógyszerész
kar.
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XX. FEJEZET,
melyben Füsti Pál megkapja az első rúgást, 

de ugyanakkor felfedezik a drogisták.

Megismerte nevét a gyógyszerészi kar, de megismerte 
a gyakornoki tanfolyam vezetője is, mert a jegyzetek for
galomba kerültek az iskolában, s a praxik közül többen 
jelentkeztek Palihoz magánkurzusra.

Ezt a tanfolyam vezetője végképp nem állhatta.
- Miért csinálnak ilyet? - kérdezte felháborodva 

a praxitanfolyam hallgatóitól. - Nem elég maguknak az 
iskola, az ő kiváló tanáraival? Miért mennek el zugkur
zusra? Elvégre, nálunk mindent megtanulhatnak!

A hallgatók azonban minden dörgedelem ellenére el
mentek, sőt mi több, jó eredménnyel le is vizsgáztak a vé
gén.

Füsti Pál megszerezte magának az első ellenséges cso
portot, amelyik féltette tőle a kenyerét, s ezért mindent el
követett, hogy ahol csak lehet leszólja és lecsepülje.

Rác egy alkalommal elhívta a „Bíró” sörözőbe, ahol 
összepertuzkodtak. Megpecsételték fiatal barátságukat.

-Te, Pali! Téged igen kezdenek mami egyesek. Úgy 
látszik, valaki lettél már, mert ellenségeid vannak. A na
pokban egyik közismert úr azzal a bizalmas felszólítással 
nyitott rám ajtót, hogy ne közöljek tőled írást, mert műkö
désedet nem jó szemmel nézik. Kinevettem, és azt vála
szoltam neki, hogy ha valaki jó cikket ír, akkor közlöm, 
mert első a lap nívója, s csak azután jönnek a személyi 
kérdések. Orrainak rád a gyakornoki tanfolyam miatt.

- Látod Valér, csodálatosak az emberek! A gyakornoki 
tanfolyam nem tölti be már régóta a hivatását. Az én időm
ben még csak 2-3 előadó volt, akik valóban előkészítettek 
a vizsgára. Ma? Legalább tizenketten adnak elő, jelentős 
tiszteletdíjért. És a hangsúly a tiszteletdíjon van, öregem. 
Pénzre megy már teljesen az egész vállalkozás. Iskola, 
aminél a lényeg elsősorban az, hogy koponyánként 360 
pengőt beinkasszáljanak. Mellékesen megjegyzem, hogy 
a gyakornoki iskola három és fél hónapi látogatási díja két
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félévi egyetemi tandíjnak felel meg. Szóval, nem mérik 
olcsón a magániskolájukat, az szent igaz. No, most már 
a töméntelen előadónak elő is kell valamit adni, mert kü
lönben nem szolgálna rá tiszteletdíjára. Elő is adnak, ami
nek eredményeként agyontömik mindenféle tantárggyal 
a hallgatók fejét, telezsúfolják előadásokkal az egész na
pot, a praxiknak nincsen idejük tanulni és rendszerezni. 
Csak habzsolják az előadásokat vég nélkül. A vizsga előtt 
négy-öt héttel végre rá is döbbennek arra, hogy semmit 
sem, illetve olyan sokat tudnak, hogy nem mernek neki
menni a vizsgának. Erre eljönnek hozzám, s én lenyesem 
a fölösleges sallangot, tanítok és nem előadok, aminek 
eredményeként tisztul a tanítványaim feje, és rendszere
zem velük az anyagot. A gyerekek rájönnek rövidesen ar
ra, hogy nálam jelentősen csekélyebb összegért, rövidebb 
idő alatt, jobban el tudnak készülni a vizsgára.

-Valami azonban nem stimmel, Palikám! Ha a gya
kornoki tanfolyam ennyire nem nyújt semmit, akkor még
is miért mennek oda tömegesen?

- Roppant egyszerű. Elsősorban ügyes a propagan
dájuk, de a legfőbb erősségük egy úr, aki előad, tanfo
lyamvezető és vizsgáztat is. Jól vigyázz, még egyszer 
hangsúlyozom, vizsgáztató is. Elterjedt - de inkább elter
jesztették -, hogy aki nem vesz részt a gyakornoki tanfo
lyamon, azt ez az úr elbuktatja. Kell ennél nagyobb ve
szély? A praxi mind elmegy a tanfolyamra ész nélkül, 
alig néhány marad ki közülük.

- De hogyan vizsgáztathat olyan ember, aki mint ma
gántanfolyam előadója, ugyanazt a hallgatót tanítja is?

- Ez öregem, a magyar gyógyszerészet tündöklő cso
dája-jegyezte meg gúnyosan Füsti.

- Mit szólsz különben ellenséges magatartásukhoz?
- Fütyölök rá! Nekem is jogom van becsületesen meg

keresni a kenyeremet. Ha sokat ugrálnak - és ezt meg is 
mondhatod annak a közismert úrnak -, kiküldők 1200 
körlevelet minden patikának, és megírom, hogy nálam 
100 pengőért előkészülhet minden praxi. Független em
ber vagyok, azt teszem, amit akarok!
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- Vigyázz, mert megütheted a bokádat! Én azonban 
melletted állok, afelől nyugodt lehetsz.

- Köszönöm, pajtás! - Füsti szeretettel szorította meg 
Rác kezét.

A fúrás megindult Füsti Pál ellen, aminek bizonyítéka 
alig néhány hetet váratott magára.

A minisztériumban Dr. Jávorka számvevőségi igazga
tó. egy reggelen hívatta Palit.

- Kérlek, fent járt nálam egy közismert úr, aki meg
kérdezte, hogy tudok-e arról, miszerint te kurzusokat tar
tasz gyógyszerészgyakomokok számára. Én azt feleltem, 
hogy nem. Erre megjegyezte, hogy nézzek utána, mert 
tudomása szerint állami tisztviselő, csak feletteseinek be
leegyezése mellett űzhet mellékfoglalkozást, s a délutáni 
jövedelme nem haladhatja meg a fizetésének felét. Taní
tasz te délután?

- Igen.
- Eléri ebből a jövedelmed itteni fizetésedet?
- El.
- Hm. Ide figyelj, barátom! Még ma benyújtasz kérel

met hozzám, amiben engedélyt kérsz a délutáni mellék- 
foglalkozásodra. Jövedelműi annyit írsz be, amennyit 
jónak látsz. Mindenesetre oszd el az idénykurzusok jöve
delmét tizenkettővel, hogy a havi jövedelem átlagos érté
két megkapjad. Ezt hivatalosan hozom tudomásodra. 
Amit ezentúl beszélünk, az már bizalmas társalgás. Ha el
osztod a jövedelmed tizenkettővel, nem fog kijönni több, 
mint a fizetésed fele?

- Feltétlenül kevesebb lesz, igazgató úr.
- No, látod. Tedd meg a jelentést, az ügy el lesz intéz

ve! De mondd csak, ti gyógyszerészek ennyire összefér
hetetlenek vagytok? Kivájják a hollók egymás szemét?

- Más szakmáknál is megvan ez a torzsalkodás, igaz
gató uram.

- Lehet, de a patikusoknál most látom először a sze
mélyeskedést.

- Nem személy ellen irányul. Ez egyszerűen pénzre 
megy. A zsebére pedig mindenki a legérzékenyebb.
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Füsti eltűnődött az újabb fordulaton, de egy pillanatig 
sem gondolt arra, hogy kitűzött céljáról lemondjon.

Felhívta telefonon Rácot, s elmesélte a történteket. 
Valér végighallgatta, s így válaszolt:

- Oda se neki! Nem szabad törődni ilyesmivel. A köz
ismert úr ezelőtt hívott fel engem is telefonon, és még 
egyszer meg akart győzni arról, hogy a közleményeiddel 
tönkre fogom tenni a lapot. Én erre megmondtam neki 
a magamét, s azt is elárultam, hogy ha nem hagynak ne
ked békét, kiküldőd az 1200 körlevelet. Hanem azt hallot
tad volna, mennyire meghökkent. Elveszítette a hangját, 
szánalmasan dadogott, sürgősen letette a kagylót. Megad
tuk neki alaposan.

- Most mi lesz?
- Mi lenne? Vagy folytatják a harcot, vagy egyezked

nek.
A vihar után azonban nem történt semmi. Újabb tá

madás nem következett, de egyezkedési kísérlet nem tör
tént.

Füsti befejezte kurzusát, és június végén tanítványai 
sikeresen levizsgáztak. A gyakornoki vizsgák után, 
a bukottak közül többen jelentkeztek hozzá nyárra, hogy 
a szeptember i pótvizsgára előkészüljenek. Sőt, megér
keztek az első fecskék az egyetemről is, akik elhasaltak az 
első év végén. Pali tele volt tanítvánnyal, sőt, a takarék
ban már 1000 pengő készpénze szerénykedett. Ennyit 
szedett össze a jegyzeteiből, kurzusából és a cikkek tisz- 
teletdíjából.

Beköszöntött a kánikula. A Népjóléti Minisztérium 
legfelső emeletén, gyöngyöző homlokkal dolgoztak 
a tisztviselők. Az aszfalt lágyan nyúlósodott a pesti polgá
rok talpa alatt, fagylalttölcséreket szopogattak az embe
rek, s a jeges italokból rekordforgalmat bonyolítottak le 
a vendéglősök. Az ég azúrkéken borult Budapest fölé, 
nem hordott hátán egyetlen bárányfelhőt sem. Tikkadtan 
lógatták fejüket a körúti fák, csak a Margitsziget bokrai 
virítottak frissen. Ide vonult estefelé a pesti publikum, ki
szellőztetni áthevül pórusait.
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Július elején, a legvadabb kánikulában, telefonon ke
resték Füstit a hivatalban. Egy ismert nevű pesti gyógy
szertár-tulajdonos roppant barátságosan meghívta Palit 
estére a Margitszigetre vacsorázni.

Füsti kis híján a száját tátotta a csodálkozástól, de 
összeszedve magát, udvariasan válaszolt:

- Igazán hálás vagyok a kedvességéért kartárs úr, de 
őszintén szólva, nem tudom hirtelen mire vélni ezt a meg
hívást, hiszem még nem is ismerjük egymást szemé
lyesen.

- Ugyan kérem, az ilyen apróságokon nem fogunk 
fennakadni! A Spolarich teraszon várom ma nyolckor. 
A főúr majd elvezeti az asztalomhoz. Bizalmas beszélget- 
nivalóm lenne. Cikkeit olvastam, ezzel kapcsolatban kel
lene tárgyalnunk. Várom feltétlenül! A viszontlátásra!

Letette a kagylót.
Este, amikor már csak a kőházak lehelték ki a fullasz- 

tó meleget. Füsti Pál besodródott a Margithídon keresztül 
a vonuló tömegbe. A Duna sötéten, titokzatosan csillogott 
a mélyben, kis propellerek húztak rajta felfelé, a sziget 
irányába. A parti lámpákkal versenyt csillogott a János- 
hegyen a kilátótorony.

A szigeti sétányon ember ember hátán tolongott. A pa
vilon teraszán a postászenekar játszott, körülcsodálták 
őket a bámészkodó emberek. A Spolarich előkelően terí
tett erkélyén frakkos pincérek suhantak az asztalok kö
zött, ezüstróka keppes, ápolt nők csillogtatták ékszerei
ket. A fák lombjai közül színes körték hunyorogtak, az 
erkély sarkában diszkrét szalonzenekar muzsikált. Az 
asztalokon vakító fehéren virítottak a frissen vasalt té
rítők, szikráztak a metszett poharak, csillogtak az evőesz
közök. Amint végigborzongott egy hűvösebb szellő az 
asztalok felett, a kényeskedő nők fázósan kapták össze 

I vagyont érő szőrméiket. A gazdagság és a jólét adott itt 
egymásnak találkozót.

A főúr elvezette az asztalhoz, ahol egy kerek képű, 
kissé őszülő úriember tanulmányozta az étlapot. Amint 
meglátta Palit, mosolyogva állt fel, és kezet nyújtott.



- Okos Viktor dr., szervusz! Parancsolj, helyet foglal 
ni! Tárgyalásról szó sem lehet addig, amíg rendesen meg 
nem vacsoráztunk. Pincér! Még egy étlapot!

Okos dr. belemélyedt újfent az étlap tüzetes vizsgála
tába, s röviddel később megszólalt:

- Mit szólnál előételnek, süllőhöz roston?
- Még sohasem ettem.
- Akkor azt eszünk. Utána, ha beleegyezel, libamájri- 

sottót rendelek, s végül jegelt francia krémessel fejezzük 
be a dolgot.

- Jó lesz.
Amikor már a feketét kavargatták, Okos dr. rátért 

a tárgyra.
- Kedves öregem! Előre kell bocsátanom, hogy a most 

közöttünk lezajló baráti beszélgetésről, sohasem szabad 
senkinek tudni. Add erre szavadat!

- Kérlek.
-Köszönöm. Teljesen őszinte leszek hozzád. Előre 

kell bocsátanom, olvastam dolgaidat, s nagyon tehetséges 
írásműveknek találtam. Hallottam arról is, hogy erősen 
kell verekedned a boldogulásodért, s a frakciók korifeusai 
máris orrolnak rád. Nem tudják megbocsátani a fiatalabb 
tehetségeknek azt, hogy élnek. Nem szabad emiatt elked
vetlenedned. Elvégre aki tud, az ne rejtse tudását véka alá. 
Szerénytelenség nélkül állíthatom, én is érzek magamban 
tehetséget, szeretnék írogatni is, de nincsen hozzá időm. 
Teljesen lefoglal a patikám. Én eddig másra sem gondol
tam, csak arra, hogy szilárd anyagi alapokat tudjak 
magamnak teremteni. Hosszú évek nehéz munkájával 
elértem. Ma a patikám meghozza a tisztességes meg
élhetéshez szükséges összeget. Van néhány külföldi kép
viseletem, azok sem éppen a legrosszabbak. Most már 
szeretnék magamnak valamelyest nevet is szerezni 
a gyógyszerésztársadalomban. Annyi ötletem van, hogy 
más már régen az élre ugrott volna belőlük. Nekem azon
ban - mint már az előbb említettem -, nincsen időm az öt
letek kidolgozására. Kellene valaki, aki a gondolataimat, 
terveimet formába önti. Én magam részéről egy szak
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könyvvel kezdeném, mely a gyógyszertárban a gyógysze
rész által elvégzendő vizsgálatokat tartalmazná. Olyan 
160-200 oldalas kézikönyvre gondolok, amiben az egy
szerű analízistől az élelmiszervizsgálatokig mindent meg
találnának a kartársak. Benne volna a vizelet, köpet, vér, 
víz, stb. vizsgálatok teljes összefoglalása. Mit szólsz az 

ötlethez?
- Nem rossz.

Meg voltam győződve, hogy neked is tetszeni fog. 
Arra gondoltam, nem volnál-e szíves ennek a szakmunká
nak a megírását vállalni. Én azután átnézném, átkorrigál- 
nám, s a nevem alatt megjelenne. Természetesen nagyon 
jól tudom azt, hogy ez neked sok munkát és fáradtságot 
jelent. Ezért - ha nem sértelek meg - felajánlanék I500 
pengő tiszteletdíjat. Gyújts rá egy cigarettára, s míg elszí
vod, gondolkozz az ajánlatomon.

Megkínálta Füstit egy aranyvégű Coronitassal.
Pali mélyen leszívta a füstöt, s közben agyában vágtat

tak a gondolatok. Csábító volt az 1500 pengős ajánlat, de 
valahogyan kényelmetlen érzésekkel gondolt arra, hogy 
valakinek a megfizetett tudomány szállítója legyen. Egy 
megfizetett író, bértollnok, aki pénzért ír, és izzadja a so
rokat, oldalakat egymásután. De Katinkára is gondolt, aki 
hűséges szerelemmel dolgozik a kis patikában nap-nap 
után, és vakon hisz abban, hogy felverekszi magát Buda
pesten, s akkor végre az övé lehet, annyi keserves, hosszú 
esztendő után. Ez döntött. Félig sem szívta el a cigarettát, 
amikor odafordult Okoshoz:

- Elfogadom.
- Igen örülök, bár magamban számítottam rá. Már 

előre betettem a borítékba az összeget. Parancsolj!
- Köszönöm.
- Mikorra tudsz elkészülni a munkával?
- Ha az irodalmat megszerzem, úgy gondolom, szep

tember végére készen lehetek.
- Szakkönyveket adok. A patikámban az egyes reakci

ókat ellenőrizheted. Természetesen csakis zárás után, ne
hogy a személyzet észrevegye.
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- Holnap küldd el a lakásomra a könyveket.
- Meglesz.
Éjfélig még elbeszélgettek, akkor Okos dr. taxit hoza

tott, és gavallérosan hazavitette Füstit. Pali albérleti szo
bájában leült az asztal mellé, kirakta maga elé a százaso
kat, és jóérzéssel gondolt arra, hogy egy lépéssel ismét 
közelebb jutott Katinkához.

Még akkor éjjel, hosszú levelet írt a menyasszonyá
nak.

Másnap, mielőtt a hivatalba ment volna, betette 
a pénzt a takarékba. Kettőezer-ötszáz pengő volt már 
a betétkönyvében. Füsti Pál határozottan tollasodni kezdett.

Este már nyakig ült a munkában. Elkezdte Okos dr. 
szakmunkáját.

Régi igazság, hogy a szerencse nem jár egyedül, s 
a pénz vonzza egymást. Igy volt ez nála is. Augusztusban 
az egyik drogista szaklap szerkesztője kereste fel, s el
mondotta, hogy a Kurírral csereviszonyban lévén, olvasta 
Füsti közleményeit, és szeretné megnyerni saját lapjának 
is. Már a munkatervet is kidolgozta. Folytatásokban, egy 
drogisták igényeinek megfelelő, kémiai könyvet kellene 
írni, amit a Drogista Szakiskola növendékei is használhat
nának. A lap havonként kétszer jelenik meg, négy-négy 
nyomtatott oldalt kellene szállítani, s ennek fejében havi 
50 pengő tiszteletdíjat adna.

Természetesen, Füstinek le kell mondani mindennemű 
szerzői jogról, mert a havi tiszteletdíjban minden kárpót
lás benne van. A neve azonban, mint szerzőé, a könyv 
címlapján szerepelni fog.

Habozás nélkül elfogadta az ajánlatot.
Nekifeküdt a munkának. Dolgozott a hivatalban, dol

gozott délután, este, éjfélig. Közben, mintegy pihenés
képpen, kurzust tartott.

Repültek a napok, múltak a hetek. Okos dr. könyvé
nek nőtt a kéziratcsomója. Egy darabig kézzel írt. de 
később sikerült vennie a minisztériumban házi árverésen 
egy öreg írógépet. Megjavíttatta, attól kezdve azon dol
gozott.
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Szeptember elsején a drogista lap szerkesztője felhív
ta telefonon:

- Hajlandó volna doktor úr a Drogista Szakiskolában 
órát vállalni?

- Milyen tárgykörben?
- A drogista iskola igazgatója olvasta a doktor úr 

könyvét a lapomban. Ö a kémiát gondolná. Ideiglenes 
óraadó tanári minőségben, persze.

- Mikor vannak az órák?
- Délután háromtól hétig.
- És a dotáció?
-Óránként havonta 10 pengő. Az igazgató hetente 

négy órát garantál az első esztendőre.
- Vállalom.
így lett Füsti Pál a Drogista Szakiskola vegytan tanára.
Szeptember hatodikán már az atomokat magyarázta 

a nebu\óknak, s ugyanazon esXe nyújtotta át Okos di.-mk 
a „Vizsgálatok könyve” kéziratát 220 írógépeit oldalon.

Füsti este költségvetést csinált. Fizetése 159 pengőt 
tett ki. Ráctól havonta átlagban 40-50 pengőt keresett. 
A drogista iskola 40 pengőjével, valamint a drogista szak
lap 50 pengőjével, közel 300 pengőre ugrott fel már a jö
vedelme, nem is említve a mellékeseket - tanítványokat, 
vagy valami könyvírásfélét -, amikkel nyugodtan kalku
lálhatott havi 400 pengős átlagra.

Hátradőlt a széken, és elgondolkozott.
Anyagi helyzete olyannak látszott már, hogy abból 

szerényen meg tudnak élni ketten is. Egyetlen dologban 
érzett még hiányt, fehérneműben és ruhában. Ezt még pó
tolni fogja sürgősen. Májusra kivesz egy szoba-hallos la
kást, megvásárolja a hozzávaló modem bútorokat, s má
jus elsején megtartják az esküvőt.

Fellelkesülve hozzáfogott levelet írni menyasszo
nyának:

„Édes Szívem!
Sok mindenről kell beszámolnom magának. Mindene

kelőtt arról, hogy’ nincsen a napnak olyan órája, hogy’ ne
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gondolnék az én kis menyasszonyomra. Talán furcsa és 
megmosolyognivaló az, hogy harminchat éves, aggle
génynek számító öreg fiú — mármint én —, ilyen szerelmes 
tud lenni. A magyarázatát csakis abban látom, hogy’ Ma
ga drágám, fiatalságom első szerelme, kit nem tudott pó
tolni soha senki. Kitöröltem tizenhat éves korom óta em
lékeimből mindent, és a mesék évet járó csizmájával 
beléptem egyenesen az 1930. esztendőbe, s most várom 
boldogságunk beteljesülését.

Tudom azonban azt is, hogy’ a boldogságot nem lehet 
álmodozva várni. En sem várom, hanem cselekszem. 
Megszilárdítottam anyagi bázisomat. Tanítványaim szé
pen jelentkeznek, Okos dr. könyvét már befejeztem, s ma 
tartottam első órámat a drogista iskolában. Bizony Katin
kám, délutánra tanár lettem, székesfővárosi ideiglenes 
óraadó tanát: Egyenlőre csak négy órám van hetenként, 
de remélem, hogy jövőre már legalább hat lesz. Kollégá
im nagyon kedvesek, s az igazgató is barátságos hozzám. 
Furcsa volt, amikor legelőször szólítottak a gyerekek ,, ta
nár” úrnak. De rövidesen beleszoktam.

A drogista szaklapba is írogatok, éppen úgy, mint 
a Kurírba. Ezekből a számokat mindig elküldöm Magá
nak, mert szerzői példányként öt lap járandóságom van. 
Remélem, tetszenek a dolgaim.

Kicsit elgondolkoztam életemen, s rájöttem arra, hogy 
mégis csak érdemes volt küzdeni. Úgy’ érzem, hogy né
hány ember kezd megbecsülni. A drogisták valóban párt
fogolnak, s ez igen-igen érdekes, hiszen a gyógyszerészek 
és drogisták között már hosszú évek óta érdekellentétek 
állanak fent. A drogisták azonban úgy’ látszik, túlteszik 
magukat ezen, legalábbis az én esetemben. Mert amikor 
ezt szóba hoztam a drogisták elnökének, az nevetve csak 
ennyit válaszolt: Ugyan kérlek, mi azt nézzük, hogy vala
ki mennyi értéket ad át magából nekünk, a többi minden 
más el kell törpüljön emellett.

Igen jól esett a véleménye. Most még a gyógyszerészi 
kart szeretném magam mellé állítani. Dolgozni szeretnék 
a gyógyszerészekért, mert ez az elhanyagolt pálya féltét-
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lenül megérdemelné a jobb sosrsot és a szebb jövendőt. 
Hiszek abban, hogy ha a kar néhány önzetlen vezetőt tud
na kitermelni magából, s ugyanakkor fel ébredne tunya al- 
éltságából, és áthatná a kollektivizmus érzése, fel tudna 
még mindig emelkedni. Ezt szeretném elérni. Tudom, 
hogy ha Maga mellettem lesz, ez is sikerülni fog. Nem kell 
már sokéiig várnunk egymásra.

Májusra kiveszek egy modern, szép kis lakást, beállí
tom a bútorokat. (A maga bútorai drágám, nem férnek el 
a mai kis szobákban, ezért engedje meg, hogy én gondos
kodjam a fészkünkről.) Korábban feljön két héttel, az ap
róságokat bevásároljuk még, szépen berendezzük a kis la
kást, s elsején megesküszünk. Én ebben az évben nem 
vettem ki a „szabadságomat, ezt jóvá írták egy kis jóaka
rattal a jövő évre. Kiveszem a kettős szabadságot, és es
küvő után Olaszországba utazunk,

íme, ezek a terveim. Már csak egy jó fél esztendő, s 
mindent rendbe hozunk elrontott életünkből. Nagyon bol
dog vagyok, ha a jövönkre gondolok. Szinte látom-magam 
előtt azokat a nyugalmas, bcijos estéket, amikor Maga 
varrogat az egyik karosszékben, s én közben dolgozom az 
íróasztalomnál. Csendesen szól a zene a rádióból, bécsi 
valcereket játszanak valahol, s mi dolgozunk, de közben 
titokban egymásra nézünk, sok-sok szeretettel.

Várom a májust úgy, mint még soha!
Nagyon sokszor csókolja, igaz szerelemmel

Pali ”

Leragasztotta a levelet, ráírta a címet, majd cigarettá
ra gyújtva elmélázott a jövő év boldog tavaszán.

Lentről felzümmögött egy későn járó villamos.
Éjfél volt, mert a rádióból a magyar himnuszt hallotta 

valamelyik lakásból átszürődni.
Kint halkan lélegzett a város, föléje borult némán 

a csillaghullástól terhes szeptemberi ég.
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XXI. FEJEZET,
melyben hősünk némi tapasztalatokat szerez arról, 

mi is az, gyógyszerészeket megszervezni.
Ezenkívül sikerül elveszítenie tiszti rangját.

Okos dr. könyve megjelent. A szaksajtó méltatta, elis
merte praktikusságát, és megdicsérte az iró jó stílusát, 
széles látókörét és gyakorlati érzékét. Okost nemsokára, 
mint alelnökjelöltet emlegették a karban.

A megjelenést követő napon Okos meghívta Füstit va
csorára.

- Meg kell ünnepelnünk a könyv megjelenését, s egy
ben, még egyszer kérni akarom diszkréciódat - fogadta az 
újdonsült szerző Palit.

-Nyugodt lehetsz kérlek, senkinek sem árulom el. 
Nem is gyanakodnak rám, egyedül Rác kacsintott egyet, 
és megjegyezte, hogy a mondatfűzések „csodálatos” mó
don azonosak az enyémmel. Még neki sem szóltam egy 
szót sem, pedig igazán bizalmas barátom. Mit gondolsz, 
sokan megveszik majd?

- Naiv ember vagy, ha azt hiszed, hogy száz példány
nál többet megvásárolnak. A gyógyszerész nem áldoz 
könyvre. írhatsz te neki bülbülszavú regéket, vagy amit 
akarsz, hidegen hagyja. Nálunk csak az írjon könyvet, 
aki eleve leszámolt azzal, hogy fáradozásainak eredmé
nyeként, egy csomó a nyakán marad. Azonban van 
a szakmunka szerzőségének rám nézve, egy nagy előnye. 
Elolvassák a nevemet magasabb helyeken, hall rólam 
a kar, felfigyelnek, és néznek valamire. Ezt később hasz
nosítani lehet. Úgy is mondhatnám, hogy számomra ez 
a könyv a propaganda egyik eszköze. Mások lapot bérel
nek ki, drágán megfizetett, dicshimnuszokat zengő bér- 
tollnokokat tartanak, én könyvet írattam magamnak. És 
hála Istennek, egész jó könyvet írtál.

- Örülök, ha tetszik.
- A mai vacsoránknak azonban van még más célja is, 

nemcsak az ujjongás. Engem a könyvem, bizonyos tudomá
nyos munkásságra is kötelez. Időnként meg kell jelennie
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egy-egy tudományos közleménynek, hogy az érdeklődést 
felszínen tartsam. Meg szeretnélek kérni, írjál nekem ha
vonta egy tudományos jellegű cikket, igen hálás lennék ér
te. Ötven pengő tiszteletdíjat ajánlok fel darabjáért.

Ha már elkezdtem, miért ne folytatnám - jegyezte 
meg kissé kesernyésen Füsti.

Tudtam, hogy nem csalódom benned! - lelkendezett 
Okos, és közvetlen mozdulattal prezentálta a borítékot 
Pali tányérja mellé.

Füsti a vacsora után, kissé kiábrándult a pénzszerzésnek 
ebből a módjából. Különös érzések fogták el már akkor is, 
amikor az Okos könyvének kritikáit olvasta. Okosról írtak, 
és a szavak mégis neki szóltak. Neki, a névtelen szerzőnek, 
aki eladta a munkáját, s ezért most hallgatnia kell a mások 
dicshimnuszait a porondon szereplő szerzőről. Most még 
cikkeket is írjon helyette? Rosszul tette, hogy elfogadta 
a pénzt. Még megírja ezt az egyet, de többet nem vállal. 
Nem lesz mások ugródeszkája, pénzért sem.

A „Gyógyszerész Kurír” mind erőteljesebben emelt 
szót Pcnkaláék vezérségc ellen. Kifogásolta, hogy a kar 
érdekeit nem képviselik kellőképpen a szívükön, a prob
lémák megoldatlanok, a gyógyszerészet egyhelyben 
topog, s az elnökség csak egyéni céljait igyekszik megva
lósítani. De ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a gyógy
szerészet a mai széthullásában, s kollektív érzésének tel
jes hiányában, feltartóztathatatlanul rohan a vesztébe, s 
a teljes eliparosodás szakadékának szélén táncol.

Sorozatos cikkek jelentek meg az egységes gyógysze
részi front kialakításáról, és egy új, önzetlen elnökség 
megválasztásának szükségességéről. Kipattant a „törpe- 
mozgalom” megindításának szükségessége, aminek szó
vivője Rác Valér lett. A vidéki kis gyógyszertárak csopor
tosan jelentkeztek. Feljajdultak panaszaikkal, s alig 
három hónap telt el a mozgalom megindítása óta, máris 
a levelek százai futottak be a Kurír szerkesztőségébe, 
amelyek mind tele voltak a magukra hagyatott gyógysze
részek panaszaival.
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És ezek a jajkiáltások egytől egyig igazak voltak.
A törpegyógyszerészek vidéken, kis falvakban, min

den kultúrától elzártan tengették életüket. A jövedelem, 
amit a gyógyszertár hozott, a mindennapi kenyérre is 
kevés volt. Állandó inspekciót kellett tartani, s ennek 
eredményeként a törpepatikus hozzá volt valósággal 
láncolva a tárához, mint egy rab. Lábát sem tehette ki 
a gyógyszertárából. Nem tudott átmenni a szomszéd falu
ba, mert egészen bizonyosan akkor jöttek be valamelyik 
tanyáról recepttel, s megvolt a baj. Jött a tisztiorvos, és 
megbírságoltatta a szerencsétlen gyógyszerészt.

A panaszokon segíteni kellett.
Penkaláék a Kurír törpe mozgalmát, nem szociális 

értelmén keresztül nézték, hanem egyszerű ellenzékies- 
kedő megmozdulást láttak benne, amely az ő hatalmi po
zíciójukat akarja aláásni. Egy darabig agyonhallgatták 
az ügyet, később a „Hírekben”, lagymatag írások jelen
tek meg a mozgalom túlzott kívánságairól, leszögezve 
azt a tényt, hogy Rác ezen keresztül akarja a kar békéjét 
felborítani.

Rác Valér azonban, nem hagyta magát. Amikor maga 
mögött tudott ötszáz törpepatikust, kilincselni kezdett 
a minisztériumban. Beadványt szerkesztett, érvelt, kapa
citált, cikkezett, a megfelelő lappéldányokat eljutatta 
az államtitkár kezeihez, s mindenütt kihangsúlyozta, 
hogy mögötte 500 törpegyógyszerész áll, s azok nevében 
kér, könyörög emberséges enyhítésért.

A sok kilincselés, könyörgés nem volt hiábavaló. 
Az illetékesek elismerték a törpék kérelmét, s megjelent 
a vasárnap zárva tartást elrendelő minisztériumi rendelet. 
A rendelet lehetővé tette, hogy a hat napon keresztül 
alkalmazott nélkül dolgozó törpegyógyszerész a hetedik 
napon bezárhatta a patikáját, és leadva a gyógyszeres 
ládát, magánemberré válhatott huszonnégy órára. A ren
delet osztatlan megelégedest keltett.

A megjelenést követő napon, Füsti Rácnál volt az új 
szerkesztőségben, az Ürömi úton.

A Kurír közel egy esztendő alatt szépen fejlődött.



Előfizetőinek száma úgyszólván máról holnapra nőtt, már 
két kisasszony dolgozott az íróasztaloknál; kartotékokat 
tartottak rendben, nyomtatványokat csomagoltak, beérke
zett csekkeket könyveltek. A telefon szólt, látogatók jöt
tek vidékről, a napi posta tekintélyes köteget tett ki, és 
Rác nyakig ült a levelek válaszolásában, s látogatói 
ügyes-bajos dolgainak intézésében.

Szervusz, Palikám! Ülj le néhány pillanatra, azonnal 
befejezzük a munkát.

- Csak csináld a dolgod! Addig átfutom a konkurens 
lapot - kedélyeskedett Füsti.

- Abban fogsz néhány bűzbombát találni. De légy 
nyugodt, szombaton ők raknak vizes borogatást a fejükre. 
Visszalövünk komám, afelől nem lehet kétséged.

- Ismerem a májalós természetedet, öreg harcos.
Amikor elmentek a kisasszonyok, s ketten maradtak,

megindult a beszélgetés.
- Gratulálok Valér, a vasárnapi rendelethez! Ezért há

lás lehet neked a kar Te piszkáltad ki a dolgot.
-Sikerült, hála Istennek! A siker titka az összetartás

ban, és a teljes egységben rejlett. Ötszáz törpepatikus egy 
szívvel-lélekkel állott a hátam mögött. Azt hiszem, ez volt 
az első eset, hogy ötszáz gyógyszerészt egységes véle
ményre lehetett hangolni. Vajon mikor fog ez megis
métlődni még egyszer?

- Cinikus vagy.
- Szó sincs róla. Te tudod a legjobban, hogy szeretem 

a pályámat, és szeretem a kartársaimat. De ismerem is 
őket. Tudom, hogy egyedekre széthullva, egyéni életet 
élnek. Nem érintkeznek egymással, mindegyik maga in
tézi élete folyását. Valószinűleg ez az oka annak, hogy 
nem lehet őket egységbe fogni. Túlságosan egyéni a fel
fogásuk, hogy össze lehetne hangolni őket. Azonkívül, 
szerencsétlen a viszonyuk az orvosokhoz. Az orvos ren
del, úgyis mondhatnám parancsol, a gyógyszerész az or-

; dinálást teljesíti. Kialakult bennük lassan egy szervilis 
érzés, a tehetetlenség érzete, s ez hatalmas nemtörődöm
séggé fejlődött évtizedeken keresztül. Olyan emberekkel
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pedig, akik alárendeltség érzetében élnek, nagyon nehéz 
boldogulni.

- Én ellenkező véleményen vagyok. Szerintem 
a gyógyszerészi kart feltétlenül egységbe lehetne ková
csolni. Úgy látom, hogy a kar ebből a szempontból olyan, 
mint egy telített oldat, melynek nincsen kristályosodási 
pontja. De ha lenne, abban a pillanatban a legszebb kris- 
tályformát öltené. Kellene egy mag, ami körül a csoporto
sulás, a kristályosodás megindulhat. Ha neked sikerült 
a törpegyógyszerészeket egységbe fogni, miért ne sikerül
ne az ország gyógyszerésztársadalmát is egy táborba hív
ni? Kellene választani néhány megfelelő gyógyszerészt. 
Ők lennének az a bizonyos kristályosodási pont. Köréjük 
kellene tömöríteni az ország gyógyszerészeit. Amikor az 
egység kialakulna, új elnökséget lehetne választani, aki az 
összetartásra támaszkodva, meg tudná oldani függő kér
déseinket, megalkotná a nyugdíjintézetet, a korpótlékos 
fizetőpénztárt és a gyógyszerészi kamarát. Felrázná a tö
meget, és kollektív életet, kollektív érzést vinne a gyógy
szerésztársadalomba. Fel lehetne emelni a kart eleseüse- 
géből, feltétlenül. Lmber kell hozzá, egy férfi, aki tud 
bánni ezzel az ezerhúrú hegedűvel. Iigy férfi, aki a közért 
dolgozik, és nem egyéni érdekei felé kacsingat. Hiszem, 
hogy sikerülne.

-Nem bízom benne, de viszont belátom azt, hogy 
meg kell kísérelni. A fővárosi gyógyszerészeket én próbá
lom összehozni Dr. Pető István kebelkomám segítségével. 
A pestkörnyékieket te vennéd kézbe, s ha közöttük kiala
kult az összhang, úgy be lehet vonni az ország egész 
gyógyszerésztársadalmát. A mozgalomnak nevet is kell 
adni azonban. Van valami ötleted?

-Talán lehetne „Közös Front” - bizonytalankodott 
Füsti.

- Nem jobb az „Új Front"?
- De, igen.
-Akkor legyen „Új Front”. Lzzel rendben volnánk. 

Név már van, csak éppen ember nincsen még egyelőre. 
Én holnap mindenesetre a pestkörnyéki előfizetőknek
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írok egy értesítést, s megkérem őket, hogy szombaton 
este itt, a szerkesztőségben gyűljünk össze. Nem, ez nem 
jó! Vendéglőben kell összehozni őket. A jó vacsora és az 
itóka nagyobb vonzóerő. Sőt, azt is megírom, hogy hoz
za el mindenki a féleségét is. így legalább biztosan eljön
nek, mert nem lesz baj a „kimenővel”. Te fogod a prob
lémákat előadni, mert a szervezést meg kell osztani. 
Ráérsz ma este?

- Rá.
- Akkor megpróbálom felhívni Pető Pistát. Ha lehet, 

még szeretnék vele beszélni.
Feltárcsázta a patikát.
- A gyógyszerész urat kérem. Várok. Szervusz, Pis

tám! Ma este ráérsz? Ll szeretnék menni hozzád Füstivel. 
Kari dolgokról beszélgetnénk. Inspekciós vagy? Akkor, 
rendben van. Megvacsorázunk, és azonnal indulunk. Vi
szontlátásra!

Rác letette a kagylót, és Füstihez fordult:
- Vacsora után elmegyünk Pistához. Igen- komoly, 

képzett gyógyszerész. Mintapatikája van. Amit az ő 
gyógyszertárában fogsz látni, megérdemli a figyelmet. 
Ilyen gyógyszertárat még csak egyet ismerek, a Deér 
Endréét. Ellenben, hol vacsorázunk?

Én itt szoktam enni, a Köztelek utca sarkán, 
a kifőzdében.

- Gyerünk!
Vacsora után elsétáltak Pető István belvárosi patikájá

hoz. Az ősz már erősen nyújtogatta hűvös kezét a főváros 
|| felé. Szél zörgette a gesztenyefák vörösödő leveleit, és 

odacsapdosta a járókelők lába elé. Amire elértek a Feren
ciek terére, a szél elállt, s ugyanakkor foszlós köd kezdett 
aláereszkedni a városra. A járda megizzadt tőle, és vize
sen csillogott, visszaverve a villanylámpák hideg fényét. 
Fázósan húzták össze kabátjukat, és meggyorsított léptek- 

í kel igyekezte a gyógyszertár felé.
A patika valóban megérdemelte a figyelmet. Külseje 

1 nemesen előkelő vonalakban mutatta tulajdonosa jó ízlé- 
1 sét, aki nem kíván vásári feltűnőséggel figyelmet kelteni,
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hanem komoly kiállásával demonstrálja gyógyszertárá
nak közegészségügyi jellegét. Az utcai, hatalmas üvegab
lak teljes betekintést engedett az officinába. Az ablak kö
zelében két fílodendron hajlott a közép felé, anélkül 
azonban, hogy az ablakot eltakarta volna. Kék neonfény
ben, az ajtó felett, írott betűkkel sugárzott be az estébe: 
Patika.

A krómnikkellel befuttatott ajtógomb, egyszerű nyo
másra, zajtalanul nyílott befelé. Az officinában, példás 
rendben sorakoztak a tartályedények porcelánjai, melyek
nek díszítéseit még valamikor Zsolnán égették. A tárán 
minden eszköz szigorúan megszabott helyen feküdt, anél
kül azonban, hogy a kínos rend látszatát keltette volna. 
Az állványzat sötétre pácolt keményfából készült. Két 
méter magasságban futották körül a falat, s tetejükön 
görög mellszobrok tekintettek komolyan a belépőre, 
Hygieia, Aesculap és társai.

Az officina előterében, kényelmes plüssfotelek invitál
ták a vényre várakozókat. Kerek asztal körül helyezked
tek el, amin képeslapok, folyóiratok hevertek.

A kiszolgáló rész a laboratóriummal egybeolvadt, csu
pán két, mennyezetig szökő tartóoszlop jelképezte a vá
lasztóvonalat. A laboratóriumban praktikussággal páro
sult jó ízléssel voltak a gépek elhelyezve.

Csillogóra tisztított, sárgaréz vacuum uralta a laborató
rium jobb sarkát. Mellette hatalmas perkolátorok sorakoz
tak. A porcelánból készültek váltakoztak az üvegből és 
emailból gyártottakkal. Mindegyik üzemben volt, s alattuk 
szedőedények voltak elhelyezve. A perkolátorok hasán, fe
hér cédulákról olvashatta a szemlélő, hogy a tinctura au- 
rantii conferta készítéséhez mikor kezdtek hozzá, mennyi 
drogból indultak ki, s milyen hőmérsékleten történik a ki
vonás, percenként hány cseppet szabályoztak be. Preciz 
munkát végeztek Pető István patikájában mindig.

A perkolátorok mellett, termetes asztali tablettázógép 
feketéllett. Motor hajtotta. A gép kiváló gyártmány volt. 
Ha motorját bekapcsolták, úgyszólván zaj nélkül dolgo
zott.
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A középen ragyogóra fényesített, pléhvel burkolt asz
talon edények hosszú sora, kenőcsök keverésére szolgáló 
üstök és porcelánedények helyezkedtek el, katonás sor
rendben. Az asztal szélén, ugyancsak villanyerőre beren
dezett kenőcskeverő apparátus volt felszerelve. Kiegészí
tette a felszerelést a suppositóriaágyú és a gelatinfonnáló.

Az a megoldás, hogy a vásárló közönség is szemtanú
ja lehetett a gyógyszertárban folyó gyógyszerészi munká
latoknak, a legjobb és legkomolyabb propaganda lehe
tőségét nyújtotta. A vevő saját maga meggyőződhetett 
arról, hogy ebben a patikában szakemberek dolgoznak, 
s maguk állítják elő a gyógyanyagokat.

A hatalmas, egybefolyó két helyiségből - melyet egé
szen a mennyezetig krémszínű olaj festékkel vontak be -, 
fehérre lakkozott ajtó nyílott az irodába, mely egyben az 
inspckciós szoba is volt. Egy másik ajtó a mosogatóhelyi
ségbe vezetett.

Az irodában négy hatalmas könyvszekrény sorakozott 
fel. Zsúfolásig megtöltötték gyógyszerészi szakmunkák. 
Német, angol, francia művek tömegében itt-ott húzódott 
meg szerényen egy magyar szakmunka. Ilyenkor lehetett 
látni, mennyire szegény a magyar gyógyszerészeti szak- 
irodalom.

íróasztal, heverő, a falon diplomák, és egy kényelmes 
karosszék egészítették ki a puritán berendezést.

Amikor Rác és Füsti beléptek, a karosszékből egy ja
vakorabeli ember emelkedett fel. Kerek arcából két nyu
godt nézésű szem tekintett a látogatókra. Aranykeretes 
szemüveg mögül csillantak elő ezek a barna szemek, és 
első pillanattól kezdve bizalmat gerjesztettek. Haja ősz 
volt ugyan, de mozdulatainak ruganyossága elárulta azt, 
hogy még jól bírja magát.

- Isten hozott benneteket!
-Pistám! Bemutatom neked Füsti dr.-t. a Kurír belső 

^emberét.
-Örülök, hogy megismerhetlek. Foglaljatok helyet! 
Rác Valér azonnal rátért a dologra.
-A törpepatikusok akciója annyira fellelkesítette Pa
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lit, hogy szeretné újabb akcióval az ország egész gyógy
szerésztársadalmát egyesíteni. Én nem hiszek ugyan 
a sikerben, de magam is azt mondom, hogy meg kell pró
bálni. Mert ellenvetésekből még nem születtek meg moz
galmak soha. Úgy gondoltam, hogy a pesti kartársakat 
neked kellene egy táborba szólítani - természetesen én, 
a lapon keresztül, teljes mértékedben segítségedre álla- 
nék -, míg a csoportosítást a pestkörnyékiekkel Füsti 
megcsinálná. Mit szólsz az ötlethez?

Pető István maga elé gondolkozott.
- A probléma engem is régen üldöz már. A gyógysze

részi kar szoros kézfogása, céltudatos egyesülése volna 
az egyetlen járható út, amely a boldoguláshoz vezet. De 
amilyen egyszerű ez elméletben, olyan nehéz gyakorlat
ban. Az okokat ti éppen úgy tudjátok, mint én. Az össze
tartás érzetének hiánya mellett nyakán ül a karnak egy te
hetetlen, önös célok után futó elnökség. Ezt a ballasztot 
kellene lerázni legelőször, s ha tekintélyt adó, agilis, puri
tán érzelmű elnökséget lehetne a kar élére állítani, úgy ta
lán, ennek segítségével, az egységet is össze lehetne hoz
ni. Akkor megoldódnának a szociális problémák, és még 
sok más kérdésünk is.

- Ha jól értem - szólt közbe Füsti -, a mostani szervez
kedés tulajdonképpen ellenzéki mozgalom lenne, amely
nek végső célja, új elnökséget állítani a jelenlegi helyére.

- Körülbelül - bólintott Pető dr.
-Akkor, ha ilyesmire vállalkozunk -jegyezte meg 

Rác -, végezzünk tiszta munkát. A Fővárosi Kör veze
tőségét is le kell váltani. Az is tehetetlen, és bizonyos fo
kig Penkaláék uszályhordozója. Én a magam részéről té
ged látnálak Pista, legszívesebben az elnöki székben. Mit 
szólsz hozzá?

- Annak kell elnöknek lenni, akit egyhangúan megvá
lasztanak.

- Téged fogunk jelölni, de természetesen akkor ebből 
az akcióból te egyenlőre kimaradsz, vársz csendesen, míg 
fel nem kérnek. Újévkor úgyis közgyűlés lesz, akkorra 
már látjuk, hogyan állunk az „Új Fronttal”.
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Mit tűzzünk ki programszempontként? - kérdezte 
Pali. Mert a nyugdíjintézet, korpótlékos fizetőpénztár és 
kamara mellett még kellene valami. Talán a specialitás 
elleni küzdelem országos megszervezését?

Lz utóbbi nem lesz jó, mert Penkaláék ezt a témát 
már az unalomig nyúzzák. Teli torokból kiabálnak a gyá
ri készítmények ellen, s közben megfeledkeznek arról, 
hogy Garas Gabi alelnök maga is specialitásokat gyárt, 
ami egészen közel áll az ipari termelés fogalmához.

Azért van abban igazság, hogy a gyáripar a gyógy
szerész kezéből kiveszi a kenyeret.

Igen, ez is egy örökkön ismételt szólam, amiből 
azonban csak kis részben fedezhető fel az igazság. Annyi 
bizonyos, hogy egyes keverékeket mi is minden további 
nélkül elő tudnánk állítani, ha akarnánk. Ebben a gyáripar 
a hibás. Én azonban látom, hogy a gyógyszerészi kar 
túlnyomó része, minden kényszerítő befolyás nélkül, tisz
tán kényelemszeretetből elfordul a laboratóriumtól, min
dent készen hozat, nem laborál, nem perkolál, s nem egy 
kollégát ismerek, aki a tejkrémtől kezdve a tincturáig 
mindent a nagykereskedőtől, készen szerez be. Sőt - ezt 
egyenesen szégyenkezve kell megmondanom -, ismerek 
egy kartársat, aki még s syrupus simplexét is rendeli. Hát 
lehet-e komolyan arról beszélni, hogy a mi munkaterüle
tünket veszik el? Szó sincs róla! Saját magunk dobjuk el 
magunktól a kenyeret, mert nemtörődők, tunyák va
gyunk. Vannak kivételek többen, akik maguk laborálnak. 
Számuk azonban, azt mondhatnánk, naponként csökken. 
Higgyétek el nekem, a kar többségénél a specialitáskér
dés. mint kari sérelem tisztán üres szólam. Érdekli őket 
a specialitás, de csakis a haszon szempontjából. A külön
legességek haszonkulcsának problémája az, ami ennek 
a sérelemnek a magvát adja. Ha a gyógyszerész teszem 
azt. 36% helyett, holnaptól kezdve 50% rabatot kapna, 
barátjává válna a specialitásoknak. Mégpedig, igen 
sürgősen. Itt van a kutya eltemetve!

Ne haragudj kérlek, de ebben nem értek egyet veled. 
Egy magisztrális vényen mégis több haszon van, mint
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a gyári készítményen, még akkor is, ha arra 50%-os raba- 
tot nyújt az ipar.

- Az nem vitás. Csak egyről megfeledkezel, éspedig 
arról, hogy a magisztrális vényt el kell készíteni, azzal 
munka van, míg a gyári csomagolást csak le kell emelni 
a polcról. Ez pedig, annál az embernél, aki szereti a ké
nyelmet, igen sokat számít.

- Mondd, hogyan tudott az ipar ennyire előretörni 
a gyógyszerészeiben?

- Ennek több, kézenfekvő okát látom. Mindenekelőtt 
a tőke és a kutatómunka játszott döntő szerepet. A pénz 
lehetővé tette, hogy a gyár kiváló vegyészeket és tudóso
kat alkalmazzon. Ezek nekifeküdtek a problémáknak, új 
vegyületeket termeltek, amiket drága kísérletekkel pró
báltak ki állatokon, embereken. Megszülettek az általunk 
is ismert, komoly specialitások. Ezek a gyógyítást feltét
lenül előbbre vitték, s az orvosok között tekintélyre és 
népszerűségre tettek szert. A gyár elsősorban az orvost 
vette kezelésbe, s a tudományos közleményektől kezdve 
a röplap propagandáig mindent elkövetett, hogy saját ké
szítményét valósággal beleégesse az orvos agysejtjeibe. 
Kitartó munkával, és azzal, hogy a készítményeinek egy
szerű, jól megjegyezhető nevet adott elérte, hogy az or
vos szinte automatikusan írta fel a specialitást. A tőkén, 
kutatómunkán, propagandán és jól megválasztott nevek 
mellett nem utolsósorban, kell megemlítenünk a gyári 
készítmények ügyes csomagolását is. Magunk között 
vagyunk, így megállapíthatjuk, hogy mi a szép dobozok
kal, nyomtatott, többszínű feliratokkal nem tudjuk fel
venni a versenyt. A beteg kényes ízlését mindenesetre 
jobban kielégíti a gyári csomagolás, mint a mi munkánk. 
A specialitások komoly térhódításával számolnunk kell. 
és sokkal jobb lenne, ha kiabálás helyett, visszatérne 
a gyógyszerész a laboratóriumába, és dolgozna. Ha már 
a munkaterületünk szűkült, akkor legalább ebben dolgoz
zunk, és produkáljunk eredményeket. De produkálunk-e 
mi egyáltalában valamit? Keveset. Tudunk egyéni pro
duktumot felmutatni? Rozsnyay íztelen chininjét. Kabay-
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nak a mákszalmából előállított morphinját. Tudtok ezen
kívül valamit? De nem is lehet végeredményben kívánni 
a gyógyszerésztől, hogy világraszóló találmányokat 
szüljön akkor, ha mechanikus keverője lesz a kész anya
goknak, és még azt a munkát sem végzi el, ami a saját 
bevételét fokozná,

- Eltérünk azonban, kedves bátyám - vágott közbe 
Füsti a gyáripari készítmények elleni harctól.

- Igazad van. Ott tartottunk, hogy a tőke, tudományos 
felkészültség, kutatómunka, az orvos felé irányított 
ügyes és bőkezű propaganda meghozta a gyáraknak a ha
talmas forgalmat. Az ízléses csomagolás a közönség ro- 
konszenvét váltotta ki, és a mindig azonos alak, precíz 
kidolgozás, bőséges kontroll bizonyos valőrt biztosított. 
Az ipar mérföldes csizmákkal jutott előre, míg ugyanak
kor a gyógyszerészet egyhelyben topogott, és semmi 
egyénit nem produkált. A mai helyzetet megítélve meg
állapíthatjuk, hogy szinte feltartóztathatatlanul haladunk 
az iparosodás felé. Úgy járunk, mint a takácsok, akiket 
a gépek végeztek ki. Mert ha a gyógyszertárat, mint kis
iparost állítom szembe a gyógyszervegyészeti nagyipar
ral, úgy szomorúan kell megállapítanom, hogy mint 
ilyen, nem tudunk rendelkezni megfelelő helyzeti 
előnyökkel. A suszternek a tömeggyártmányú cipőkkel 
szemben megvan az a kiváltsága, hogy a hozzáfordulót, 
egyéni kívánságainak megfelelően tudja kielégíteni. 
A szabó is szebb ruhát tud készíteni, mint a konfekciós 
üzem. De mi? Nekünk nincsen módunkban „egyéni” 
gyógyszert készíteni, mert rendelvényre dolgozunk. 
Az ipari versenyben alul kell maradnunk.

- Szóval, szerinted el kell tűnnünk az élet színpadá
ról? kérdezte Rác.

-Azt egy pillanatig sem gondolom. Alkalmazkod
nunk kell a helyzethez, és bizonyos rugalmassággal át 
kell állítanunk magunkat a modern időkre. Véleményem 
szerint, az első feladat, a még meglévő területünk minél 
alaposabb kiépítése, és megszilárdítása. A kenőcsök, fő
zetek, forrázatok, tinetúrák, extractumok, galenusi kom
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pozíciók még mindig elegendő műhelytitkot őriznek meg 
számunkra. Bele kell merülni az itt váró töméntelen prob
léma megoldásába. Ezeket nem veheti el tőlünk senki. 
A második legnagyobb Iéladatunk, a nagyközönséget 
odaszoktatni a gyógyszertárhoz, hogy az bennünk tudo
mányos felkészültségű férfit lásson, aki tud, és segít a ba
ján. Ehhez kollektív megmozdulás kell, a gyógyszerészet 
egységes frontja. Át kell érezni, hogy egyszer már nekünk 
is hallatni kell szavunkat, s nem lehet esztelen rezervált- 
ságban élnünk. Minden gyógyszerész kellő propagandát 
tudna kifejteni akkor, ha csak egy kicsit is érezné azt az 
örök igazságot, hogy összetartásban az erő. Mindnyá
junknak van egy jó előirat a tarsolyában akár arckrémre, 
akár fagybalzsamra, akár fájdalomcsillapító kombinált 
porra. Miért nem készítünk ügyes és tetszetős csomago
lásban egy-egy házi specialitást? Ehhez nem kell törzs
könyvezés, nem kell semmi, csak vevő. Vásárló pedig 
van, mert a patikák élnek és kiszolgálnak. Ha az a vevő 
meglátja a házi készítményünket, vagy kis mintát adunk 
a kezébe, és kipróbálja, meg fogja szereti a krémet, arcvi
zet, vagy kombinált porunkat, és vásárolni fogja azokat. 
Magunkhoz szoktatjuk, forgalmunk emelkedik, és amel
lett a közönség hozzánk járó rétege látja, hogy értjük 
a mesterségünket. Ez az út, amelyen haladni kell. Ezenkí
vül, az új elnökségnek gondoskodnia kellene arról is. 
hogy egy központi szervezet vegye kezébe az irányítást, 
és adjon ötletet a kartársaknak a különféle megmozdulá
sokra. Tanítani, oktatni kellene, hogy ők is tudjanak taní
tani. Minden azonban csak álmodozás, mert megvalósíta
ni aligha lehet. És tudjátok miért? Mert mindenki beszél, 
magyaráz, tudákoskodik, de közben azt várja, hogy a má
sik kezdje el, és nem ő.

- Sokban igazad van, de egyet kifelejtettél. A gyógy
szerészi karnak az is nagy hibája, hogy nem kap absoiu- 
tóriumot, s így az intelligencia ma is csak félértékű diplo
másnak tekinti, vagy még annak sem. Meg kellene 
reformálni a kiképzést, és ki kellene törleszteni nyolc sze
meszterre - indítványozta Füsti.
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Kedves barátom, ennek az lenne az eredménye, 
hogy a kutya sem jönne a pályára. Két év praxiidő, négy 
é\ egyetem, ennyi idő alatt orvos is lehet az a fiatalember. 
A kiképzés úgy jó, ahogy van, csak egy bizonyos csendes 
átalakítást kell rajta elvégezni. Három-négy tanszéken ki 
kel! bővíteni a laboratóriumokat, hogy mindegyikben ti- 
zenöt-húsz disszertáns tudjon dolgozni. Ha ez készen 
van. ki kell jelenteni illetékes helyen, hogy patikajogot 
csak az nyerhet, akinek doktorátusa van. Pályánk benépe
sülne gyógyszerész doktorokkal, ami nemcsak magasabb 
kiképzési fokot jelentene, de erkölcsi súlyunkat is növel
né a közönség, és nem utolsó sorban felügyelő hatósága
ink fele. Gondoljátok el, milyen szép lenne az, ha mond
juk ötven ev múlva, már a magyar gyógyszertárak 
túlnyomó többségénél kint volna a név: Dr. X. gyógyszer- 
tár tulajdonos. Doktor urak lennének és nem patikáriusok, 
vagy alig elismert diplomájú méregkeverők. Akkor nem 
lennel te sem Pali, gyógyszerész létedre számvevőségi 
státuszban. Igaz?

Bizony igaz, és nem is fordulna elő az, ami velem 
történt, hogy a személyzeti osztály vezetője gyanakodva 
kérdezte, van-e egyáltalában érettségim.

Látjátok, ilyen lehetetlenülések felé tartunk. Nem is 
beszélve arról, hogy a tisztiorvosok alá vagyunk rendel
ve, aki eljön patikát vizsgálni, s közben fogalma sincs - 
mert nem is lehet magáról a gyógyszerészeiről. Bepau- 
kolják a vizsgálat sémájára a tisztiorvosi tanfolyamon, és 
egyszerre revizor válik belőle. Sokszor tudatlanságból, 
máskor rigolyából túllépi hatáskörét, és dörgedelmes 
jegyzőkönyvet szerkeszt, aminek rendszerint pénzbírság 
a vége.

No Pistám, ha ezt a beszélgetésünket végighallgatta 
volna valaki, forradalmároknak kiáltana ki, jóllehet, min
denben osztom a felfogásodat fejezte be a beszélgetést 
Rác. Most azonban mennünk kell, mert későre jár az 
idő, s nekem még egy cikket is meg kell irnom.

Megkezdjük az akciót szólt Füsti és reméljük, si
kerülni fog az „Új Frontot" megteremteni.



-Isten adja, hogy sikerrel járjatok! -búcsúzott tőlük 
Pető István dr.

A két barát csendesen lépegetett a kihalt Belvároson 
keresztül. Rác Valér megszólalt:

- Ez a Pista jófejű ember, éppen ezért nem hiszem, 
hogy sokáig elnök lehet, ha netán megválasztják.

- Miért?
- A karban nem bűn, ha valaki buta, de nem bírják, ha 

többet tud az átlagnál. Abban a pillanatban félnek tőle, ki
alakul az emberekben az alacsonyabbrcndűségből fakadó 
szégyenérzet, ami gyűlölködésben és rosszmájúságban 
nyilvánul meg, előbb vagy utóbb. Ez fogja kikészíteni 
Pistát is.

- Gondolod?
-Tudom, mert ismerem a saját fajtánkat. Ez azonban 

nem gátol meg bennünket, hogy a szervezkedést meg ne 
indítsuk. Független emberek vagyunk mind a kettőn, s 
egyikünk sem a saját pecsenyéjét akarja megsütni.

A pestkörnyéki gyógyszerészek a „Szürke Haskában’ 
jöttek össze az első megbeszélésre. Egymásutánban álltak 
meg autóik a belváros egyik kis utcájában lévő vendéglő 
ajtaja előtt, s feleségeikkel együtt, vidám zajongások között 
foglaltak helyet a „Flaska" különszobájában. Barátságos 
érzülettel fogtak kezet Füstivel, akit akkor láttak először.

Vacsoraidőre már zsúfolásig megtöltötték a kis szobát. 
A pincérek izzadó homlokkal hordták a söröket. Kedély
ben és vígságban nem volt hiány.

Abban a különhúzódó férfiak pillanatok alatt meg
egyeztek, hogy a jelenlegi elnökséget a legsürgősebben 
meg kell buktatni, mert a dolgok így nem folyhatnak to
vább. Füsti éppen ki akarta fejteni nézetét a jövő terveiről , 
amikor Starter Béla kiadta a jelszót:

-Éhgyomorra pedig nem tanácskozunk! Előbb jöjjön 
a vacsora!

Amikor már a „Szürke Flaska” házi specialitását, 
a lángost is legyűrték és nagyot szippantottak a cigaret
tákból, megindult a csendes politizálás.
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füsti előadta terveit. Ismertette az „Új Front” megala
kításának szükségességét. A jelenlévők figyelmesen hall
gatták minden szavát. Amikor befejezte, várta a hozzá
szólásokat. Az egyik kolléga megszólalt:

- Amit elmondottál, az mind nagyon helyes és szép. 
A dolgot azonban valahol el kell kezdeni.

Természetesen - válaszolta Füsti -, a szervezést ha
ladéktalanul meg kell indítani. Az ezzel járó adminisztra
tív munkát vállalom. Körleveleket kell kiküldeni az or
szág minden gyógyszertárába, és ebben meg kell adni 
programunkat. Rá kell mutatni az elnökség mulasztásai
ra, s rendkívüli közgyűlés összehívása mellett kell 
kardoskodni. A körlevél szövegét már el is készítettem. 
Tessék, olvassátok cl! A kinyomtatáshoz, szétküldéshez 
azonban pénzre is van szükség. Én szegény alkalmazott 
vagyok, akinek gyengén csurran, de mindenesetre fel
ajánlok tíz pengőt. Mindenki adjon erejéhez mérten!

Az arcok hirtelen megnyúltak, s látszott a jelenlevő
kön. hogy erre az eshetőségre nem számítottak.

-Szóval, guberáljunk ki neked pénzt? - kérdezte az 
egyik savanyúan.

- Nem nekem kérlek, hanem a közös célnak. Én min
denről elszámolok, szabályos nyugtákkal.

Nehezen nyúltak a pénztárcájukhoz. Az első, akinek 
igen jól menő gyógyszertára volt Rákosgödön, 10 pengőt 
adott. Annyit volt hajlandó áldozni, mint a patikajog nél
küli Füsti.

Kínosan összegyűlt 80 pengő. Ketten nem is fizettek, 
azzal védekeztek, hogy nem hoztak magukkal elegendő 
pénzt.

Füsti Pálnak elkeseredett a szája. Lehet így elindulni? 
Lehet Új Frontot alakítani? Ha ezek a kartársak ennyire 
kicsinyesek, milyenek lehetnek a többiek? Az egyik fel
vetette az új elnök megválasztásának kérdését.

- Kit válasszunk meg elnöknek?
Füsti azonnal megadta a választ:
--Olyan férfit kell az élre állítani, aki a politikai élet

ben stabil szerepet tölt be. Szóval, kormánypárti képvi



selőt. Két képviselőnk is van, valamelyiket a kettő közül 
kell kombinációba vennünk.

Starter felhördült:
-Ti nekem azt mondottátok - fordult kollégái felé -. 

hogy engem jelöltök. Tájékoztattátok erről Füsti doktort?
Kényszeredett hümmögés volt a válasz.
Pali kényelmetlenül érezte magát. Önjelölthöz még 

nem volt szerencséje eddig. Nem tudta, mit mondjon.
A kínos helyzetnek Kántor Jani vetett véget, elkoty- 

tyantva magát:
- Meg kell választani Starter Bélát a legközelebbi kép

viselőválasztáson. Februárban lesz a voksolás. Addigra 
megszervezkedünk kellőképpen.

Starter kegyesen bólintott, és szalagos szivarját átgu- 
rítva szája bal szögletébe, dölyfosen jegyezte meg:

- Olyan pártom van már most is, hogy a fene eszi 
az ellenfelemet.

- Éljen szeretett képviselőjelöltünk és elnökünk! lel
kendezett Kántor.

-Pincér! Három liter bort az asztalra, szóda nélkül!
- vágta ki foghegvről az új jelölt.

Mert, ha csak tíz pengőt adott is a szervezésre, a kép
viselőjelöltségének lehetőségétől úgy elkapta a gavallérja, 
hogy menten fizetett. Italt.

Az est hátralevő részében. Starter vitte a szót fenn
hangon. Elmagyarázta, hogy miként fogja megbuktatni 
a szoedem programmal fellépő riválisát.

- Pocsékká silányítom a gyalázatost, csak ide bízza
tok! Majd én megmutatom neki. ki az a Starter gyógysze
rész. Tudjátok, hogy szeretnek engem a kerületemben? 
Messziről megsiivegelnek, és azon módon egészségi álla
potom iránt érdeklődnek. Ebből is látszik, hogy a jövő 
emberének tartanak. Féltik az egészségem. Pincér, még 
három liter bort, de szóda nélkül! Itt egy országgyűlési 
képviselő mulat, ha nem tudná!

-Te Pali - lökte a szomszédja oldalba Füstit , ez 
a Béla az újabb borok benyakalása után mar egyenesen ál
lamtitkárnak fogja képzelni magát.
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Nincs kizárva, mert már most úgy beszél a kerüle
téről, mintha holnap adnák a megbízólevelét. Van egyál
talában neki esélye?

Fenét! ismerik jól a városban, de azontúl semmi. 
A nagyravágyáson és gőgön kívül semmiféle képviselői 
allűrökkel nem rendelkezik.

Starter hirtelen kirúgta maga alól a széket.
Barátaim! Én, mint az Új Front vezére, s mint or

szággyűlési képviselőjelölt, ki óhajtom fejteni előttetek 
elgondolásaimat. Lartozom ezzel nektek, de tartozom ve
le magamnak is. Barátaim! Az elnöki székben első dol
gom lesz...

Béla! Megyünk haza! Elég volt mára! - szólalt meg 
valaki hirtelen, éles, metsző hangon.

Mindnyájan arrafelé fordultak.
Az asszonyok között ott állt teljes magasságában kie

gyenesedve a vezér és képviselőjelölt sudár felesége. Sze
mei nem árultak cl olthatatlan szerelmet Béla iránt, sőt 
kifejezetten rosszallóan fúródtak a vezér borospoharába.

Béla, fizess!
Igen szívem, feltétlenül. Pincér, a számlámat!
Starternek negyven pengőjébe került a képviselői 

álmodozás.
Amikor a társaság kifelé ballagott a vendéglőből, va

laki megszólalt Füsti mögött:
- Bélát ki kell kapcsolni a szervezkedésből. Nem azért 

jöttem ide, hogy belőle csináljak képviselőt. Akkor ma
radjon inkább minden a régiben.

Többen helyeseltek.
Beszálltak a kocsikba, és zajos búcsúzkodás után elro

bogtak. Füstit magára hagyták a kihalt utcában. Egyedül.
Egyiknek sem jutott eszébe, hogy egy kis vargabetűt 

csinálva, elvigye lakásáig. Az „Új Front” kopott apostola 
rántott egyet a vállán, s elgyalogolt az Üllői útra. Közben 

i megállapította, hogy sokkal könnyebb egy tevének azon 
a bizonyos tűfokon átevickélni, mint a gyógyszerészi 
együttest közös frontba tömöríteni. Vissza azonban nem 
fog táncolni, hanem megpróbálja a lehetetlent, kiküldi
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a körleveleket. Ha másra nem, tapasztalatgyűjtésre min
denesetre jó lesz.

Elmosolyodott. Eszébe ötlött, hogy odahaza milyen 
fejmosást kap talán éppen most Starter Béla, úgyis mint 
az Új Front vezérjelöltje, s úgyis mint honatyaságáról 
álmodozó bugyuta férj.

Amíg az Új Front vidéki szeivezkedése csak kínosan 
indult, addig a fővárosi gyógyszerészek tömörítése sokkal 
több reménnyel biztatott. Rácnak könnyebb is volt a dol
ga, mert minden gyógyszerésszel személyesen tudott 
beszélni, élőszóval kapacitálta őket. Lassan kialakult 
a budapesti ellenzék, amelyik követelte a Budapesti 
Gyógyszerész Kör elnökségének távozását.

A Budapesti Kör elnöke, nemes Bornemisza Gottfried 
vékony, cingár, alacsony emberke volt. Örök rejtély ma
rad az utókor számára, hogy miért éppen őt választották 
meg elnökül. Mert ha valaki szimpla és egyszerű lélek, 
az még nem ajánlólevél a vezető szerepre. Bornemisza 
pedig ilyen volt. Azonban elnök lett, és e hivatalát hiva
tásszerűen űzte. Megjelent délelőtt 10 óra tájban az Agg
házi utcában, fogadta a hivatalnokok köszönését, a gép
írókisasszonyok mosolyát, s azután bevonult a főtitkári 
szobába Ordentlich Bencéhez.

Ordentlich volt a testület főtitkára. Magas, közel két
méteres termetű patikárius volt, aki remek dalos kedély- 
lyel, és némi alkoholt rajongó szenvedelemmel áldatott 
meg a jó Istentől. Elnökével minden tekintetben meg
egyezett. Szerette a szépasszonyokat, s imádta a szeszt. 
Kiélhették kedvtelésüket mindketten, elvégre agglegé
nyek voltak.

Amikor az elnök után bezárult a főtitkári szoba ajtaja, 
megszólalt a házi telefon az irodában. Jött az utasítás, 
hogy senki ne zavarja sem az elnököt, sem a főtitkár urat, 
mert a postát beszélik meg, és a folyó ügyeket intézik.

A parancsból a „folyó ügy” teljesen megfelelt az igaz
ságnak. Mert Ordentlich szaktárs elővette a Wertheim 
kassza kulcsát, és áhítattal horgászta elő a trezorban őrzött 
konyakos üveget, két pohárka díszkíséretében.
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A „folyó ügy” belecsordult a két pohárkába, s a két 
testvérlélek égnek meredő szemmel nyelte le az italt. Az
után egymásra néztek, és csillogó szemekkel egyszerre 
lehelték:

Há...

Füsti Pál nyakig ült a szervezési munkában. Az első 
nyomtatott körlevelet követte a második, s ehhez már vá
lasz levelezőlapot mellékeltek, hogy a csatlakozást a vi
déki kartársak bejelenthessék. A válaszok szálingóztak. 
Lassan, bizonytalanul, de jöttek. A bejelentkezésekhez 
igen sokan írtak kísérőlevelet is, amiben rámutattak a vi
déken élők sérelmére. Ezekre a levelekre mind Füstinek 
kellett az Új Front intézőbizottsága nevében válaszolni. 
Éjfélig ült írógépe mellett, és gépelte a vigasztaló, kitar
tásra buzdító sorokat.

Lassan négyszázra emelkedett a csatlakozottak száma. 
Ez már elég tekintélyes tömeg volt ahhoz, hogy fel lehes
sen vele lépni, és erélyesen követelni a rendszerváltozást.

A törzskarban azonban, annál nagyobb volt a széthú
zás. Startert nem akarták elejteni, de viszont elnöknek 
sem kívánták. Mindenkinek megvoltak a maga elgondo
lásai, felfogása a jövő megoldásairól, csak éppen elnökje
löltet nem tudtak állítani. Kombináltak négy-öt személyt, 
de egyik sem volt teljesen kielégítő.

Füsti és Rác verejtékező homlokkal tanácskoztak. 
Kényszermegoldásként végül is, el kellett fogadniok azt 
az egyetlen valamirevaló ötletet, hogy egy évig elnöki ta
nács vezeti majd az ügyeket.

Ezekben a lázas napokban kapott idézést a katonaság
tól Füsti Pál.

Emléklapjának kiállítása végett jelentkeznie kellett 
a Mária Terézia laktanyában.

Elrohant a kitűzött időben az Üllői útra. Zsebében vol
tak a katonai iratai, előléptetését igazoló okmányai, a ki
tüntetésekről szóló igazolások.

A hivatalos helyiségben fent, a harmadik emeleten -, 
fiatal százados vette át az iratait. Átnézte őket alaposan.
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majd elővett egy nyomtatott blankettát, és sablonszerűén 
kezdte a rovatokat kitölteni. Amikor a foglalkozásához 
ért, kérdően nézett Palira.

-Gyógyszerészdoktor vagyok, miniszteri képviselő.
- Gyógyszerész vagy? Akkor valószínűleg oda is aka

rod magad osztatni, ugye?
- Természetesen.
- Rendben van. Beosztásodat megcsinálom, de akkor 

elveszíted a tiszti rangodat.
- Miért veszíteném el?
- A szabályzat értelmében a gyógyszerész csak tisztvi

selője, és nem pedig tisztje a hadseregnek. Ha téged át
minősítünk, úgy gyógyszerészügyi tisztviselő leszel, és 
nem hadnagy. Csillag helyett rozettát fogsz viselni.

-A kitüntetésemet nem kell elajándékoznom? kér
dezte Pali gúnyosan.

- Ne viccelj kérlek, ez komoly dolog!
- Ne haragudj, de ez nem lehet komoly dolog! Ha va

laki gyógyszerészi diplomát szerez, azért a hadseregben 
rangfosztás, vagy másféle büntetés jár? Ugyanakkor az 
érettségizett ember oklevél nélkül, tartalékos tiszt lehet? 
De tiszt lesz az orvos, a mérnök, a jogász, a bölcsész, csak 
éppen a gyógyszerész nem? Úgy látom, cudarul megbe
csülnek bennünket. De a tiszti rangomat nem adom! Légy 
szíves, húzd ki a gyógyszerészdoktort, és csak miniszteri 
tisztviselőt írj be! Le kell tagadnom úgy látszik, saját ér
dekemben gyógyszerészi minősítésemet.

-Sajnálom kérlek, de én a bemondott adatokon nem 
kívánok változtatni. Aki gyógyszerész, az legyen gyógy
szerész. Ilyenekre is szükség van!

Füsti szó nélkül meghajolt, és bevágta maga után az 
ajtót, hogy csak úgy durrant.

Füsti Pál dr., volt császárvadász hadnagy, elveszítette 
a tiszti rangját tisztán azért, mert a sors gyógyszereszi 
pályára sodorta.
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XXII. FEJEZET,
melyben az I y Front megbukik, de Füsti Piil elölt 

kihinti a gyógyszerészi karrier kapuja.

1932, év február elsején az Új Lipótvárosban, a Tátra 
utcában vett ki egyszoba-hallos, teljesen komfortos la
kást. Fent volt ez a kis pirinyó zug a modern bérház ne
gyedik emeletén. Az egyetlen szoba egyetlen ablaka üres 
grundra nézett, ahol néhány agyon rozsdásodott, ócska, 
kerék nélküli autó hevert oldalára fordulva. De a nap 
egész délután besütött, s meleg fénnyel szórta tele a la
kást. Jutott a napfényből a kis halinak is. A konyhában és 
a cselédszobában viszont reggeltől délig ragyogott be 
a napsugár Füstinek igen tetszett. Képzeletében már be
rendezte az egészet modern, praktikus bútorokkal. Lefi
zette az első három hónapi bért, aláírta a szerződést, s úgy 
fordult ki a kapun, mint egy komoly főbérlő.

A február szervezkedéssel, és az asztalossal folytatott 
megbeszélésekkel lelt el. Az Új Front budapesti csoport
ja teljesen megszervezve állott már készen a március ele
jén tartandó, tisztújító közgyűlésre. Pető István megvá
lasztása bizonyosnak látszott.

A vidéki Új Front száma közben négyszázról három
százra csökkent. Kb. 40-50 embert kiemeltek közben 
Penkaláék. A frontosok bedobták utolsó erőfeszítésüket 
a harcba. Rendkívüli közgyűlés összehívását követelték. 
A Pcnkala-Róka-Garas triász számvetést csinálva a ren
delkezésünkre álló emberekkel, elfogadták a feléjük do
bott kesztyűt.

Meg akarom az. egész kar előtt mutatni, hogy igenis 
a többség bizalma tart még ma is a helyemen! -hetven- 
kedett a piócás elnök. És kitűzte a rendkívüli közgyűlést 
március húszadikára.

A Ciyógyszerészi Kurír harsogta szünet nélkül a Front 
igazságait, és fiilmináns cikkekben mutatott rá az elnök
ség tehetetlenségére. Füsti Ráccal, nap mint nap éjfélig 
dolgozott. Levelezett, tanácskozott, agitált, szaladgált és 
dühöngött. Mert egy képviselőválasztási harc könnyed
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Iepketánc ahhoz a nehéz munkához, amit ennek a két em
bernek a Front együtt tartása érdekében ki kellett fejteni. 
A gyógyszerészi kar tagjai nehezen mozduló emberek 
voltak, akik hallgattak az ellenzéki szóra, de áldozatot, 
személyes kiállást nem akartak vállalni.

Március harmadikén zajlott le a Budapesti Kör tiszt
újító közgyűlése. Zajlás nem is igen volt. Bornemisza 
Gottfried úgy megbukott, mint a vöcsök. Amikor a szava
zás eredményét kihirdették, s Pető Istvánt abszolút szó
többséggel megválasztottnak jelentették ki, felállt búesúz- 
kodni. Szónoklata rövid volt, viszont velős.

- Búcsúzom az elnöki széktől. Megbuktam, visszavo
nulok. De - és itt felemelte a hangját - ha én el is megyek, 
az ígéreteim itt maradnak. Itt maradnak, hogy utódom 
megvalósítsa őket. Minden részvétem az övé. Isten vele
tek!

Lelépett a dobogóról, és méltóságteljesen kivonult 
a teremből. Felbaktatott a kaszinóba sörözni.

Az elnöki széket Pető foglalta el, a jelenlévők lelkes 
tapsai mellett.

- Barátaim! Az új elnöknek programot illik adni, és 
vázolnia kell azokat a célkitűzéseket, amikért küzdeni, 
amiknek megvalósításáért dolgozni akar. Én nem kívá
nok részletes tervet a t. közgyűlés elé terjeszteni. Mun
kám, célom csak egy lehet; felemelni a kart, fokozni tel
jesítményét, megbecsülést kivívni a közönség, állami 
hatóságaink részéről a mi szűkebb társadalmunk számá
ra. Pályánkat lenézik, munkánkat nem becsülik. Nem 
a közegészségügy katonáinak tekintenek bennünket, ha
nem egyszerű kereskedőknek. Ennek részben magunk is 
okai vagyunk. Az a gyógyszertár, ahol kalmárszellem üt 
tanyát, az nem is számíthat a nagyközönség megkülön
böztetett megbecsülésére. Elnökségem első percében 
a leghatározottabban ki kell jelentenem, hogy a legkímé
letlenebb harcot kívánom megindítani a pcrcentezés el
len. Ha ezt ki tudtam irtani, hozzálátok a többi probléma 
megoldásához. Munkás ember voltam eddig is, ezután 
sem leszek más. Munkámat megosztom patikám és egye
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sületem között. Ahogy én dolgoztam, azt a tempót fogom 
megkívánni a testület tisztviselői karától is. ígérem végül 
azt, hogy lesz bennem annyi önkritika is, ha látom azt, 
hogy nem tudom a rám rótt feladatokat megoldani, ön
ként távozom, s átadom helyemet olyannak, aki arra 
alkalmasabbnak bizonyul. Kérem a ti segítségeteket, tá
mogatásotokat, szereteteteket. Ha a gondviselés és ti se
gíteni fogtok, s megértitek az én elgondolásaimat, meg 
vagyok győződve, hogy munkánknak lesz eredménye. 
Isten segítsen bennünket, és áldja meg a magyar gyógy
szerészetet.

Dörgő taps fogadta a bemutatkozó beszédet, s ezzel az 
ülés véget ért.

Az ülés után csoportok indultak fel a kaszinóba, egy 
pohár hideg sörrel leöblíteni a választás izgalmait.

Fent, sörözés közben a kedélyek már szabadabban 
csapongtak. Az emberek őszintébbek lettek, fesztelenül 
mondták el egymásnak gondolataikat. A hangulat itt már 
korántsem volt olyan egyöntetű Pető Istvános, mint az 
ülésteremben. A pereentezés döfködte a kedélyeket.

Nem tudom, hogy képzeli Pető a pereentezés meg
szüntetését? Mert teszem azt, én abbahagyom, de ugyan
akkor a szomszéd patika tovább folytatja. Tudjátok, mi 
lesz a vége? A kuncsaft elmegy oda, én meg foghatom 
a koldusbotot háborgott Schreiber

A jó kedélyéről közismert Ruzicska közbeszólt:
No, nézd csak a Schreibert! Úgy mutatkozik be előt

tünk, mint aki betartaná majd a megállapodást. Megeszem 
a pisztilusomat, ha így lesz! Én azonban megmondom 
nektek, hol van a kutya eltemetve. Mi pestiek, állandóan 
arra várunk, hogy más kezdje el a pereentezés beszünteté
sét, s ne mi magunk. Mivel mindenki a másiktól várja 
a kezdeményezést, erre fel, vígan adjuk az eredményt, s 
adni is fogjuk, míg a világ fennáll. Utánunk pedig mi jö
het? Legfeljebb az özönvíz. Erre szólj valamit, Schreiber!

- Én csak annyit mondok, hogy ha egy elnök azzal 
kezdi, hogy saját beliigyeinkbe avatkozik, hát ő lássa 
a következményeket. Ellenzékbe megyek!
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-Nem szégyelled magad? Nem mindenki ilyen per- 
centpárti azért közöttünk sem!

- Kifelé nem. Ámde befelé, komám! Befelé! Hajaj!
Pető István népszerűsége már megválasztása napján

alászállott. Fokozta ezt Bornemisza szapora megnyilatko
zása is. Lépten-nyomon hangoztatta egyik söröző asztal
tól a másikhoz menve, hogy íme, ő ezt a kérdést soha nem 
piszkálta, de nem is volt szándékában. Elvégre, ez min
denkinek legsajátosabb magánügye, üzletvezetési techni
ka, amihez a testületi elnöknek semmi köze sincsen. Hja, 
de nekem meg kellett buknom, hát lássátok, mire fogtok 
menni az „új fiúval".

Pető István dr.-t Rác és Füsti kísérték haza.
A mérkőzés első fordulóját megnyertük szólt vígan 

Füsti.
-A percentezésről hallgatnod kellett volna egyelőre, 

Pista - csóválta fejét Rác Valér.
- Miért hallgattam volna? Valóban ezt akarom kiirtani 

legelőször Rákfenéje a pesti patikaknak. Vidéken ilyes
mit nem ismernek, csak itt, ahol az üzleti szellem túlteng 
egyesekben.

Jó, jó, de egyúttal a legérzékenyebb oldaluk is.
Majd meglátjuk! De nektek szívből köszönöm, bará

ti segítségeteket. Nem fogom elfelejteni. Palival terveim 
vannak. Ordentlich mellé akarom beosztani titkárnak. 
Friss, modern ember kell az irodába, mert ott is reformo
kat akarok, főként fokozottabb munkateljesítményt. Regi 
tervem ez már, de csak most szólhattam róla, amikor már 
választás után vagyunk. Vállalod, Pali?

- Boldogan. Mindig az volt a vágyam, hogy a kari 
életben működhessem. Végtelenül boldog lennék, ha si
kerülne.

- Mennyi most a jövedelmed?
- A drogista iskolával, és a két laptól kapott tisztelet- 

díjjal együtt 320-350 pengő körül mozog.
400 pengős lizetést fogok javasolni a választmány

nak. A drogista iskoláról le kell mondanod, s a drogista 
lap munkatársi minőségéről is. A Kurírnál megmarad
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hatsz. Tanítani is taníthatsz majd továbbra is, de csak 
gyógyszerészeket.

Füstivel madarat lehetett volna fogatni. Soha nem hit
te volna, hogy ilyen perspektíva nyílik meg előtte. 
A Körben titkár lesz, a kar jelentősebb tényezője, aki tár
gyal, hatóságokkal érintkezik, és szép fizetés mellett 
gondtalanul élhet. Talán még budapesti jogot is kap, ha 
megöregszik.

Hosszú levélben számolt be a jövő reménységeiről 
Katinkának.

A március bővelkedett a Füstit érintő eseményekben.
Néhány nappal a közgyűlés után telefonált a gyakor

noki iskola egyik igen értékes előadó tanára, s kérte, men
jen ki hozzá a patikába.

Kíváncsian ment ki délután.
A délutáni pilledt forgalom mellett nyugodtan lehetett 

beszélgetni a kellemesen fűtött irodában.
Kedves kollégám! A tanfolyam vezetője úgy látná 

helyesnek, ha ön is bekapcsolódnék az iskolai Oktatásba. 
Hetenként délelőtt előadná egy órában a kémiai számítá
sokat. délutánonként pedig a laboratóriumban dolgozna 
velem, s felügyelne a hallgatóságra.

Füstinek majd kiugrott a szíve az örömtől. Az előadó 
tanár azonban folytatta:

- Sajnos mint a tanfolyam vezetője közölte pilla
natnyilag a tanfolyam nincsen abban a helyzetben, hogy 
munkásságát honorálni tudná. De úgy véljük, hogy a kur- 
zustartással, melyet mi magunk is támogatni fogunk, 
kárpótolhatja majd magát.

Füsti agyában egymást kergették a gondolatok, s 
a szégyenteljes ajánlattól elvörösödött az arca. Mert ta
gadhatatlan volt ugyan az, hogy ismét egy lépéssel előb
bre juthat, s nagyobb megbecsülést vívhat ki magának, de 
ugyanakkor be kellene látnia azt is, hogy ez az ajánlat 
csupán kényszer, s abból a materialista elgondolásból fa- 

I kad, hogy vele, mint olyannal, aki fizető praxikat hódíthat 
I el a tanfolyamtól, ki kell egyezni. Ámde ezt az egyessé- 
I get mindenesetre pénz nélkül kívánják megoldani. Mit te
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gyen? Legyen önérzetes, és vágja oda a véleményét nyer
sen, s vegye a kalapján?

Katinkára gondolt, s a Tátra utcai egyszoba-hallos la
kásra.

Legyűrte dühét, és szinte túl csendes hangon vála
szolta:

- Az ajánlat elbírja ugyan a jogos kritikát, de nehogy 
azt mondhassák, hogy velem nem lehet békés egyezséget 
kötni, elfogadom. Nem kívánok annak a kínos kérdésnek 
részleteibe sem beleszólni, hogy vajon az én munkám 
annyira értéktelen-e, amiért nem érdemes egyetlen pengő 
honoráriumot sem adni. Arra sem térek ki, hogy miként 
fognak azok az urak a szemembe nézni, akik eddig fenn
hangon hirdették rólam, hogy zugkurzustartó vagyok, s 
annyit ér a tanításom, mintha egy laboráns tartaná. Remé
lem, ezeket a megállapításokat kartárs úr is bizonyos ké
nyelmetlen érzésekkel hallgatja, bár tudom jól azt, hogy 
ön volt az egyetlen tanár, aki ebben a szavalókórusban 
nem vett részt.

- Ne haragudjon kartársam, ha ezekre a megjegyzé
sekre nem válaszolok. Hiszem ellenben azt, hogy mi ket- 
ten meg fogjuk érteni egymást. Baráti érzéssel indulok 
erre a munkára. Azt hiszem, én vagyok az öregebb. Szer
vusz!

Mint két jóbarát váltak el, s megállapodtak abban, 
hogy másnap délután már bemegy szétnézni a laboratóri
umba, megismerkedik a viszonyokkal, s két nap múlva 
tartja az első óráját.

Kis meghatódottságot érzett, amikor két nap után. 
először lépte át a tanári szoba küszöbét. Két évtizeddel 
ezelőtt, mint fiatal gyerekember ült az iskola padjaiban, s 
most, mint előadó érkezik meg első órájára. Húsz esz
tendő alatt milyen sok minden történt az életében.

És most ott viharzik bent az új nemzedék. Hangosko
dik, lármázik, nagyokat nevet gondtalanul. Ott ülnek 
a Füsti Pálok, Bérezel Katinkák, lletyky Péterek zöldfü
lűén, tapasztalatlanul, de mindenesetre fiatalon. Előttük 
az élet, szépnek látnak mindent, s elönti fejüket a vér. ha
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valamelyik csinos, szívüknek kedves kollegina kezét lop
va megszoríthatják. Vajon ők ilyen sok harcot vívnak 
majd az életben, mint ő?

Csengettek. Belépett a terembe. A hallgatóság tiszte
lettudóan állott fel, és kíváncsian nézegette az új előadót, 
aki közvetlen hangon kezdte magyarázni a molekulasúlyt.

Az Országos Gyógyszerészi Egyesület rendkívüli köz
gyűlése előtt kellemetlen meglepetés érte az Új Front ve
zetőségét. Starter, a Front közgyűlési vezérszónoka min
den további nélkül átpártolt Penkaláékhoz. Úgy otthagyta 
a Frontot, mint Szent Pál az oláhokat. Ez a köpönyegfor
gatás leírhatatlan felháborodást keltett. Fokozta a felindu
lást még az is, hogy Starter az átpártolás után egyre-más- 
ra írta a Gyógyszerészi Hírekben a fulmináns támadó 
cikkeket az Új Front ellen. Ezeket a lapszámokat megkül- 
dötték díjtalanul minden patikának, s így Starter bűzbom
bái robbantak a Frontosok háza táján is. Az Új Front me
gingott.

- Mi a kórság lelhette ezt a Startert? - dühöngött Füs
ti Rácnak.

-Jó vicc! Penkalák bizonyára a képviselőség mellé 
még kormányfőtanácsosságot is ígértek, s tudod, hogy az 
ilyen mániákust meg lehet könnyen szédíteni.

- De tönkretette az egész mozgalmat!
- Az valószínű. De nem jelenti azt, hogy ami nem si

került most, az nem fog sikerülni a jövőben. Gondolj csak 
arra az együgyű bogárra, amelyik számtalanszor vissza
esik a Iáiról, de csökönyösen újrakezdi. Addig kínozza

S magát, míg végre is felér a tetőre. így vagyunk mi a kari 
összefogásért indított mozgalmakkal is. Elbukunk vagy 

I: ötször, tízszer, de végül mégiscsak felérünk a fal tetejére. 
I Az igazság a mi oldalunkon van, s ha el is tipornak most, 
I előbb-utóbb győzni kell. Vigasztaljon bennünket az a tu- 

1 dat, hogy legalább a Budapesti Körben egészségesebb lett 
§ a szellem. Mondd - már oly régen akartam kérdezni -, 
m hogy érzed magad a gyakornoki iskolában?

- Megvagyok. A laboratórium vezetőjével barátságot
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kötöttem. A tanfolyam vezetője néhány nappal ezelőtt fél
rehívott, és bizalmasan megkért, hogy fia menyasszonyát 
vegyem be a kurzusomba. El nem tudod képzelni, milyen 
elégtétel volt ez nekem. Az illusztris úr volt az, aki a leg
többet agitált ellenem. Most én fogom tanítani a jövendő 
menyét.

- És a többi tanárokkal?
- Nemigen találkozom velük. Pedig van belőlük 

annyi, hogy igazán módomban lehetne összeütközni 
egyikkel-másikkal. A gyakorlati gyógyszerészelet tanítják 
legalább négyen. Képzelheted, mennyien lehetnek!

- Vagyonos ember lesz belőled. Pali.
- Attól még messze vagyok. Egyelőre meg szeretnék 

élni. Talán ha titkár leszek, jobban el leszek eresztve. Ha 
asszony lesz mellettem, összeszedem magam. Erről jut 
eszembe! Mi van a te családoddal? Mikor költöznek fel?

- Most nyáron. A bérletet sikerült nyélbe ütni, így nyu
godtan feljöhetnek már Igen nélkülözöm őket. Ilonka 
nélkül fél embernek érzem magam.

- Szeretném már őket megismerni!

A rendkívüli közgyűlés olyan simán zajlott le, mini 
egy egységes párti közebéd. Az Új Front tagjai közül csak 
a legszilárdabb meggyőződésűek jöttek el, felvenni a már 
kilátástalan harcot. Az Énekművészeti Főiskola kistermé
ben az emelvényen, magabízó arccal ült a három vezér: 
Róka, Penkala, Garas. Lebilincselő mosollyal üdvözölték 
az érkezőket, majd pedig, amikor az egyik kolléga vala
mit súgott a fülükbe, hirtelen felkerekedtek, és a kijárat 
felé siettek.

A közgyűlésre érkező belügyminiszteri államtitkárt fo
gadták, és azonnal a dobogó díszhelyére ültették.

A Penkala triász ezt tartogatta az Új Front számára 
végső kegyelemdöfésnek.

Az ellenakciót ügyesen lefolytatták Starter kiugratásá
val, és a sorozatos cikkekkel, amiknek egy részét ke
csegtető ígéretek halmozásával Starterrel íratták meg. 
Helyzeti előnyüket fokozta az is, hogy az Új Front tagja
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inak túlnyomó része szerényebb viszonyok között élő, vi
déki kisgyógyszerész volt, akiknek a közgyűlésre felutaz
ni súlyos anyagi megterhelést jelentett, s ezért, alig néhá- 
nyan tudtak csak megjelenni. Penkaláék ezzel szemben 
összeszedték párthíveiket, s megküldve nekik a vasúti 
költségeket, nagyobb számban vonultatták fel őket ma
guk mellett.

Számbeli fölényük tehát kétségtelen volt.
És most, ehhez járult még az államtitkár megjelenése, 

akinek személye olyan tiszteletben és megbecsülésben 
állott a gyógyszerészi kar előtt, hogy jelenlétével feltét
lenül bénítólag hatott az ellenzéki felszólalások lendüle
tére.

Penkaláék igen ügyesen agyalták ki ezzel a megoldás
sal az esetleges indulatok megfékezését.

A közgyűlés valóban hervadt ellenzékiség mellett dar- 
vadozott.

A vége felé Penkala annyira bizonyossá vált a dolgá
ban, hogy egy halk ellenzéki közbeszólásra műfelhábo
rodva ugrott fel, és így kiáltott:

A közbeszóló úgy látszik, bizalmatlan a mai ve
zetőséggel szemben! Úgy értettem, hogy közbeszólását 
többek nevében intézte hozzám. Kartársak! Bizalom nél
kül nem maradhatok a helyemen. Kérem, álljanak fel 
azok, akik bizalmatlanok velem szemben!

Alig álltak fel néhányan. Az elnök meglepetésszerűen, 
szélvészmódra rontott rá a jelenlevőkre ezzel a hirtelen 
felvetett bizalmi kérdéssel, úgyhogy még azok sem álltak 
fel, akik valóban meggyőződéses ellenfelei voltak a pió
catenyésztő elnöknek.

Amikor Penkala látta a számára előnyös eredményt, 
dörögve folytatta:

- íme barátaim, saját szemetekkel győződhettetek 
meg arról, hogy milyen jelentéktelen kis akarnokcsoport 
az, mely mindenáron, de egyben a legkisebb komoly ok 
nélkül, nyilván gyerekes passzióból, meg akarja bontani 
a kar békéjét. Produktív munkánkat azonban nem fogják 
tudni megzavarni. Amíg a bizalom engem parancsol
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a magyar gyógyszerészet őrhelyére, addig nyugodtak le
hettek, baj nem történhetik. Egyre azonban figyelmeztet
lek benneteket, és ez az, hogy a kari egységet ne hagyjá
tok megbontani ellenzéki frakciók éretlenkedéseivel. 
Köszönöm bizalmatokat!

Diadalmasan leült.
-Te! Ez úgy beszél itt, mint maga Pál apostol! for

dult keserűen Rác Valérhoz Füsti.
-- Lesz ő még szerényebb is! Ellenben ezek után gye

rünk innen, mert felfordul a gyomrom!
Beültek a Pátria kávéházba. Míg a kávéjukat kavargat- 

ták, csendes szóval elparentálták az Új Frontot. Belátták, 
hogy egy ideig teljesen meddő lenne újabb akciót kezde
ni. Várni kell legalább fél évet, míg ismét elindíthatják. 
Ennyi idő alatt Penkaláék majd elkövetnek annyi hibái, 
hogy a kart fel lehet rázni bénult nemtörődömségéből.

- De fel lehet-e rázni egyáltalában?
-Fel! Ha most nem, egy év múlva, vagy húsz esz

tendő után. Ha nem ennél az elnökségnél, úgy a második
nál vagy ötödiknél. De egyszer csak magára kell találnia 
ennek a szerencsétlen társadalmi rendnek, különben el
pusztul. Elnyeli a közöny, megsemmisíti széttagoltsága. 
Rá kell jönnie erre, mert a könnyelmű ember is észbe kap 
akkor, ha már látja, hogy torkán a kés.

A közgyűlésről csoportokban kezdtek szálingózni az 
emberek.

Rácék az üvegablak mögül nézték, hogy milyen gond
talanul, nem törődve a holnappal, húznak a Royal étterem 
irányába.

Mentek a közebédre.
-Jegyezd meg Pali - szólalt meg ironikusan Valér.................. ,

minden közgyűlésnél többet ér kartársainknak egy jó, íz
letes közebéd. Úgy elfelejtik a rostélyos mellett a problé
máikat, mint a gyermekek. Bankettező és szónokló nép 
vagyunk mi, kollégám, és ez igen nagy baj. Mert „plcnus 
venter”, ki törődik elvekkel?
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XXIII. FEJEZET,
melyben Füsti Pál megkapja munkája jutalmát, 

amúgy gyógyszerészmódra, és ez annyira féllelkesíti, 
hogy kisétál a Duna partra.

Ebben az időben tűnt fel Budapesten egy gyógysze
rész. Senki nem tudta először kicsoda, honnan jött, mi 
volt régebben. Máról holnapra. Kispesten lett gyógyszer- 
tár tulajdonos. A neve is különös volt: Sobri Livadar. 
Megjelent a Gyógyszerész Körben is, elbeszélgetett a da
los kedvű igazgatóval, aztán eltűnt. Hosszabb ideig nem 
hallatott magáról, majd ismét megjelent a Körben, s je
lentkezett tagnak. Kispesti patikáját eladta, s megvette 
helyette a Soroksári úton Jóljárt Gyula gyógyszertárát.

Felvették szabályszerűen.
Jóljárt Gyula azonban, ennél az eladásnál alaposan rá

cáfolt a nevére. Nemhogy jól nem járt, de egyenesen 
pórul járt. Olyan rafináltan megszövegezett szerződést 
íratott vele alá Sobri, hogy arról koldult.

Kisült, hogy a patikát Sobri nem is a maga nevére, ha
nem feleségére íratta, aki szintén gyógyszerész volt, s ő 
maga csak, mint üzlettárs szerepelt. Esze ágában sem volt 
fizetni.

Jóljárt szaladgált fűhöz-fához, de a dolgon nem sike
rült segíteni. A szerződés szabályos volt, alaki hibát nem 
lehetett benne felfedezni. Mestermunka volt, olyan, ami
lyet maga Belzebub sem tudott volna pokoliabban meg
szövegezni.

A koldussá tett Jóljárt egy darabig könyörgött Sobri- 
nak, kérlelte, ne tegye tönkre, de csak cinikus válaszokat 
kapott.

Elkeseredésében szerzett egy kutyakorbácsot, és a nyílt 
utcán véresre verte Sobrit.

Sobri lemosta arcáról a vért, leflastromozta a felre- 
pesztett bőrt arcátlan képén, s utána nyugodtan elment 
a Gyógyszerész Kaszinóba tarokkozni.

A Körben rövidesen bekerült a választmányba, a ka
szinóban is vezető szerepet játszott. Hadirokkant jelvény
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nyel a gomblyukában, mint a világháború egyik megrok
kant zászlósa szerepelt, s mint ilyen, különböző előnyöket 
panamázott ki magának.

A kar - jellemző nemtörődömségével - befogadta ezt 
a gyanús, és ismeretlen múlttal rendelkező Sobrit, aki 
a legszebb úton volt a kari vezető szerep felé. Mindenütt 
megjelent, mindenütt hallatta a hangját.

Csak Jóljárt Gyula nyomozott utána, és több hónapos 
fáradtságos munkával sikerült sok ékes dolgot kiderítenie 
a kar eme illusztris alakjáról.

Megtudta Sobriról, hogy fiatal korában némi üzérke
désben vett részt, amin hatalmas összeget keresett. Ezen 
telket vásárolt. A manipulációkért lefogták, s héthónapi 
fogházat kapott. Szépen leülte. Kiszabadulás után meghá
zasodott, eladta horribilis áron a telkek egy részét, s azon, 
felesége nevére megvásárolta a kispesti patikát. C), mint 
büntetett előéletű, jogot már nem írathatott magára. A kis
pesti patikát eladta - kellő agyafúrtságok mellett - egy jó
hiszemű kollégájának négyszeres áron, s a tetejébe még 
be is pörölte, s a per folyamán lepénzelt tanúkkal bizonyí
totta be, miszerint a vevő a tanúk előtt ígéretet tett neki ar
ra, hogy külön 10 000 pengő jutalékot fizet ki Sobrinak. 
mint közvetítőnek. Elvégre, ő nem a saját patikáját adta 
el, hanem a feleségéét, s így teljesen valószínűnek lát
szott, hogy ilyen ígéretet kapott az alperestől.

Meg is nyerte a pert.
A szerencsétlen tulajdonos fizetett és átkozódott.
Ekkor jött sorra Jóljárt, akit szintén kiforgatott a va

gyonából.
De kinyomozta Jóljárt azt is, hogy Sobri a világhábo

rú alatt állandóan Budapesten tartózkodott, s így igen 
rejtélyes hadirokkantságának eredete, nemkülönben az 
a néhány kitüntetés is, amiknek kicsinyített mását oly szí
vesen mutogatta szmokingja gomblyukában.

Bizonyítékokkal a kezében elrohant a Körbe, s ott az il
letékesek elé tárta bizonyítékait, majd felkereste a kaszinó 
igazgatóját, és előtte is bizonyította állításait. Rámutatott 
ennek a sötét kollégának minden erkölcstelen üzelmére.
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Azután várt.
Nem történt semmi.
Sobri Tivadar vígan élte egyesületi életét, s úgy elfog

ta a kaszinó igazgatójának huszonegyesét, hogy csakúgy 
ropogott. Élt, virult, intrikált, félt tőle mindenki, senki 
sem merte megmondani, hogy hagyja el a kaszinót, és vo
nuljon vissza az egyesületi élettől is.

Amikor akadt valaki, és megjegyezte, hogy azért ez 
mégsem egészen helyes, ilyen egyént megtűrni egy erköl
csi egyesületben vagy társadalmi alakulásban, legyintet
tek és kijelentették, hogy amit tett, azért megbűnhődött, 
spongyát a múltra!

Füsti füléhez is eljutottak ezek a hírek, s elmondotta 
Rácnak.

- Te, Valér! Én ezt nem tudom megérteni! Minden pá
lyán akad söpredék, minden intellektuel csoportnak meg
vannak a maga elesett emberei. De ezeket kidobja magá
ból a közösség, s nem engedi szóhoz jutni. Hogy lehet az, 
hogy nálunk fordul elő ilyen?

Őszintén megmondom, magam sem értem az egé
szet. Valami megfoghatatlan nemtörődömségből eredhet 
az egész. Én a magam részéről, azért nem lettem tagja 
a kaszinónak, mert Sobri is tagja. Olyan helyre, ahol ilyen 
alak nyert polgárjogot, nem teszem be a lábam! Most kü
lönben úgy hallottam, hogy lapot alapított, „Gyógyszeré
szi Kritika” címmel.

- Büntetett előéletűnek adnak lapengedélyt?
Nem adnak. Ilyen csekélységen azonban, barátunk 

nem akad fenn. Fogott magának egy szegény újságárust - 
elvégre a szakmánál kell maradni, igaz? -, aki kikérte 
a lapengedélyt. A rikkancs a laptulajdonos, míg Sobri 
a főmunkatárs. Úgy hiszem, a rikkancs az első sarki lap
árus Pesten, aki egyben saját lappal is dicsekedhetik.

Beszéltél már erről az ügyről Pető doktorral?
- Megtárgyaltuk mi ezt alaposan. A jövő héten lesz 

választmányi ülés. Pető Pista, mint új elnök, legelőször is 
azt fogja indítványozni, hogy Sobri választmányi tagsá
gát szüntessék meg. Azt hiszem, simán fog menni. Fél
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telin egy kicsit Pistát az izgalmaktól. Angina pectorisa 
van szegénynek.

- Azzal sokáig el lehet élni, ha kíméli magát az ember.
- Igen, de Pető nem az a típus, aki tud magára vigyáz

ni. Mindig sokat dolgozott életében, s még most sem tud
ja csökkenteni az iramot.

A „Gyógyszerészi Kritika” első száma megjelent. 
Megjelenésének időpontja kis különbséggel összeesett az 
új elnök vezetése alatt megtartott első választmányi ülés
sel. Sobri kizárási indítványára azonban nem került sor. 
Valahogyan megsejtette a készülő eseményeket, s a vá
lasztmányi ülést megelőző napon lemondott. Megüzente 
azonban azt is, hogy Pető dr. még mélységesen fogja 
sajnálni azt, hogy egy hadirokkant, családos ember becsü
letébe kívánt belegázolni.

Pető István mosolygott. Az ülésen, többségi határozat
tal kimondotta, hogy a percentezések ügyében a leghatá
rozottabban eljárnak. Minden tag ezerpengős váltót ad az 
egyesületnek, s abban az esetben, ha engedményt nyúj
tott, a váltót haladék nélkül prezentálják. Az engedménya
dást próbavásárlásokkal fogják ellenőrizni.

Az elnök első lépése igen jó hatást keltett a komolyabb 
tagoknál, de annál nagyobb megütközést azok között, 
akik a percentezés hívei voltak.

Ellenkezni azonban senki sem mert. A váltókat szépen 
beküldötték az egyesület választott tanácsának, s máról 
holnapra megszűnt a perccntezés a fővárosban.

Füsti Pál közben boldogan dolgozott.
Délelőtt a minisztériumban ellátta hivatalát, délután 

a gyakornoki tanfolyam laboratóriumában irányította 
a praxik munkáját, vagy a drogista iskolában tanította 
a kémiai ismereteket. Amikor délután munkájával 
végzett, kurzusát tartotta meg, vagy a szerkesztőségbe 
szaladt fel, átbeszélni a megírandó anyagot. Este a szak
lapok számára írta közleményeit, vagy készülő, új szak
munkáján dolgozott. Éjfél felé halottfaradtan dőlt az 
ágyba.
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Llalvás előtt boldogan gondolt arra, hogy egy nappal 
ismét közelebb jutott a májushoz, közelebb került Katin
kához. A bútorokat is serényen készíti a cég, s a vételár 
felét le is fizette.

Ls néhány hét múlva választmányi ülés elé viszi Pető 
István az ő titkári megválasztását is. Mégiscsak érdemes 
volt küzdeni, dolgozni, pofonokat elviselni.

Teltek a napok. Közelgett a választmányi ülés ideje.
Három nappal az ülés előtt meghívta magához Pető 

Füstit és Rácot.
- Azért kértem, hogy jöjjetek el hozzám, mert meg 

szeretném beszélni Palival a titkárság ügyét. A választ
mány tagjaival beszéltem, a többség helyesli, úgyhogy 
a megválasztásnak nincsen akadálya, simán fog menni. 
Amivel lefegyvereztem az ellenzéket, az a percentezés 
elleni küzdelemmel felmerülő többletmunka volt. Való
ban úgyis van. A Testület adminisztrációja megduzzadt, 
azt egy ember irányítani már képtelen. Szükség van friss 
erőre. Lz te leszel, Pali! Most úgy gondoltam, hogy 
hónap szépen lemondasz az állásodról, liquidálod mi
nisztériumi ügyeidet, s a választmányi ülést követő nap 
reggelén átveszed hivatalodat. Sürgősen mondd le a dro- 
gistáknál viselt tisztségedet is!

Köszönöm kedves elnököm a bizalmadat. Minden 
ügyemet elintézem, s boldogan megyek dolgozni hozzá
tok. Nem fogtok csalódni bennem!

Paliért tűzbe teszem a kezem! - lelkendezett a jóba
rát szeretctével Rác.

Sokáig beszélgettek még csendes cigarettázás mellett, 
s terveket szőttek a jövőre. A cél mindhármuk előtt csak 
egy volt: felemelni elesettségéből a gyógyszerészi kart, 
mindenáron.

Füsti másnap bement Jávorka számvevőségi igaz
gatóhoz, s közölte, hogy lemond állásáról. Megköszönte 
a vele szemben tanúsított szeretetet és pártfogást, s el
mondotta indítóokait is távozásának.

Igen sajnálom, hogy megválsz tőlünk, azonban be
látom azt is, hogy az a munkakör, amelyet betölteni
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kívánsz, inkább neked való. Lemondásodat elfogadom, 
s az elbocsátó iratot, mire elköszöntél kollégáidtól, meg- j 
kapod. Isten áldjon meg! Sok szerencsét új pályádon!

Végigbúcsúzta a szemvevőséget, magához vette az el
bocsátó iratot, kezet fogott a sujtásos portással, és szép

r r r Itavaszias napsütésben, könnyű szívvel vágott neki a Vil
mos császár útnak.

Odahaza megírta lemondólevelét a drogista iskola 
igazgatójának, a drogista lap szerkesztőjének is, a levele
ket borítékba zárta, és feladta.

Elsétált a Kurír szerkesztőségébe beszélgetni Ráccal.
A szerkesztő mosolyogva húzott elő a fiókból egy kefele- 
vonatot:

- Olvasd, titkárom!
A cikk Füsti dr, a Testület új titkárának üdvözlését 

tartalmazta.
- íme egy-komám, minden készen várja dicső bevo

nulásodat. A fehér ruhás szüzek immár sorakoznak, a saj
tó harsonái készenlétben állnak, a kar ajzottan figyeli 
minden lépésedet. Üdv neked! - szónokolta harsányan 
Valér

Füsti boldogan nevetett.
Másnap délelőtt - egy nappal a választmányi ülés 

előtt Pali kényelmeskedve hevert az ágyában. Dolga 
nem volt, délelőttjével szabadon rendelkezett. Magában 
mosolyogva gondolta, hogy a minisztériumban éppen 
ilyen időben osztják ki a postát, szignálják a darabokat. 
Lengyel tata morogva dolgozik, Zajac pedig kétségbees
ve böngészi a ráosztott aktát. Szokása szerint nem érti 
a szerencsétlen.

A háziasszonya kopogott be.
- Doktor úr! A Kurírtól jött át a gépírókisasszony. 

Rác dr sürgősen kéreti, tessék azonnal átmenni hozzá!
- Azonnal, csak felöltözöm.
Valér sápadtan fogadta.
- Olvasd! - és elébe tette a Gyógyszerész Kritika az

napi számát.
A vezércikk öles betűkkel ordította:
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A grál lovag, és ami e mögött lapul!
Pető István dr elnök úr szemérmetlenül percentezik!

Bizonyítunk!
A krajcáros újság tónusában megírt címek után Sobri 

Tivadar, négy hasábon keresztül teregette ki bizonyí
tékait. Elmondotta elöljáróban, hogy az új testületi elnök 
ténykedése a percentezés ellen irányult. Mindenki helye
selte - folytatta szennyiratát ájtatos szemforgatások 
mellett Sobri -, és mindenki hitt is az elnök tisztakezü el
gondolásában. Egyre azonban senki nem gondolt. Arra, 
hogy maga az elnök lesz az első, aki egy határozatot 
hoz csak azért, hogy ő maga profitáljon abból.

Sobri óvatos ember volt, aki nem bízik senkiben sem, 
ezért próbavásárlást végeztetett egyik ismerősével, s 
megkérte őt, hogy a vásárláskor kérjen engedményt. Az 
ismerős elment, vásárolt egy nagy Caola szappant, s en
gedmény fejében a kis Caola árát számították. Ugyanígy 
vett másféle gyógyszereket is, azoknál is kapott enged
ményt. A Caola blokkját el is tette, melyet íme,- fotókópiá
ban be is mutat a lap szerkesztője.

Lemondani! Ez az egyetlen megoldás, ilyen kínos 
esetekben - folytatta tovább a vezércikk -, mert lehe
tetlen, hogy olyan elnök álljon egy erkölcsi testület élén, 
aki azzal kezdi a rendszabályok életbeléptetését, hogy 
saját maga rúgja fel azokat!

Lemondani! - Kiáltja ma minden jó érzésű budapesti 
gyógyszerész. Vissza a régi elnökkel, aki soha nem szegte 
meg adott szavát, és becsülettel vitte előre a gyógysze
részet zászlaját.

Füsti undorodva dobta el a lapot. Kevergett a gyomra 
erre a feneketlen aljasságra. Nem anya szülte azt. aki 
ilyen becstelenségeket mer leírni.

- Gyalázat!
- Én azt sem tudom, mit csináljak! - dühöngött Rác. 

-Talán a legjobb lenne, ha beverném a fejét ennek a...
-Helyes! Ebben én is a legnagyobb készséggel 

részt veszek. Hazaugrom a botomért, és elmegyünk en
nek a fickónak a lakására.
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Hirtelen felsírt a telefon.
Rác dr. felvette a kagylót.
-Nem lehet! Nem szabad megijedni! Azonnal me

gyünk! Kezét csókolom! - szólt bele a kagylóba Rác, 
majd visszatéve a helyére a kagylót, izgatottan mondotta:

-Taxiba ülni, gyorsan! Pető szívrohamot kapott. Na
gyon rosszul van. Felesége telefonált.

Balsejtelmektől lehangolva száguldottak keresztül 
a Belvároson. A patika szomszédságában, a templom 
tövében, egy ódon ház első emeletén laktak Pctőék, há
romszobás lakásban.

Felrohantak a lépcsőn.
Az előszoba ajtaja nyitva, a magyaros bútorzaté hall

ban egy férfifelöltő a szék karfájára dobva, az asztalon ka
lap, mellette kifordított műszertáska szanaszét gurult 
dobozokkal, receptlapokkal. A levegőben az éter-kámfor 
jellegzetes illata.

Belépnek a szobába. A heverőn halottsápadt arccal 
fekszik Pető István. Keze lelóg a szőnyegre, éppen akkor 
emeli fel az orvos, s visszahelyezi a mellére. Petőné üve
ges szemekkel nézi az urát, és félhangon, öntudat nélkül 
mormolja: Miatyánk, Úristen... Miatyánk, Úristen...

Kint megszólal a harang.
Az oivos a hozzálépő Rác kérdő pillantására lehajtja 

a fejét.
Kint szól a harang, s viszi fel a lelkét Pető István 

gyógyszerésznek a Mindenható ítélőszéke elé. Megölte az 
emberi aljasság, elpusztította a becstelenségbe mártott 
toll.

És az özvegy csak mormolja, vég nélkül:
-Miatyánk, Úristen... Miatyánk, Úristen...

Két nap múlva, a Kör választmánya gyűlést tartott. 1:1- 
parentálták Pető Istvánt, megemlékeztek érdemeiről, 
munkás életéről, s egyhangúan kimondották, hogy a ta
nácsterem számára megfestik arcképét.

A tárgysorozat első pontjaként a testületi titkári állás 
betöltése szerepelt.
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A kérdéshez elsősorban az elnöklő Okos dr szólott 
hozzá, s feltétlenül helyesnek találta a tervet, meleg sza
vakkal méltatta ajelölt személyét.

Fagyos csend fogadta felszólalását.
A csendben keserűen jegyezte meg, a jegyzőkönyvet 

vezető Ordentlich:
- Félre akartok tenni az útból? Engem?
Az egyik választmányi tag indítványozta, hogy a titká

ri tisztség betöltéséről elsősorban általánosságban szavaz
zanak. Tegyék fel a kérdést: szükség van-e egyáltalán tit
kári állásra? Igen, vagy nem?

Szavaztak.
A szavazás összeszámolása után, az elnöklő Okos dr 

megállapította, hogy tizennégyen a titkári állás ellen, né
gyen mellette foglaltak állást,

A javaslatot el kellett vetni.
A kihirdetés után valaki félhangosan megjegyezte: 

Nem kell percentellenőr!
A titkári állás tervének elejtése után természetesen, 

szó sem lehetett arról, hogy Füsti Pált alkalmazzák. 
Győzedelmeskedett Sobri Tivadar, elérték céljukat 
azok. akik igen kényelmetlenül érezték volna magukat 
akkor ha valaki kissé utánanéz különös üzleti politi
kájuknak.

Hogy Füsti Pállal mi lesz, azzal egyikük sem törődött.
A választmányi ülés utolsó pontjaként az új elnök 

személyének kijelölése szerepelt.
A jelenlevők többsége Bornemisza Gottfriedet, a régi 

elnököt jelölte.
Bornemiszát visszahúzták hátrahagyott ígéretei.
A választmányi ülés idején Füsti Pál a Kurír szer

kesztőségében üldögélt Rácnál. Hatása alatt állottak még 
nagyon Pető elhunytának, de ettől eltekintve Füstit bal
sejtelmek is kínozták. Rosszat várt a választmányi 
Üléstől. Valér vigasztalta.

Öregem! Én nem szedettem ki hiába a cikket, arról 
meg lehetsz győződve. Amit egyszer megorrontottam, 
az be is válik. Egy óra múlva szól a telefon, bemondják,
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hogy megválasztottak, és minden rendben lesz. Nem 
olyan nagy dolog a titkárválasztás!

- Valami kicsit én is reménykedem, de rossz sejtel
meim is vannak. Ha szegény Pető még élne, nyugodt 
lennék. De így...

- Okos dr. a mi emberünk. Beszélt a választmány 
tagjaival, megígérték neki támogatásukat, nem fognak 
a szavukkal játszani.

Csengett a készülék.
Füsti izgatottan kapott utána. Okos dr. jelentkezett.
- No, mi újság? - kérdezte Füsti remegő szájjal.
- Hát... semmi jó... mert az tudod, úgy volt, hogy...
-- Ne kertelj! Megbuktam, igaz?
- Igaz. De én nem tehetek róla. De még nincsen min

den veszve. Talán a következő választmányi ülésen több 
sikerünk lesz. Mert afelől nyugodt lehet...

Füsti nem hallgatta tovább. Sápadt arccal tette helyére 
a kagylót. Szájában keserű ízt érzett, szíve rendetlenül 
dobogott. Nekiszaladt, azután kihagyott megint. Mintha 
nikotinmérgezése lett volna. Füle zúgott, agyában csak 
egy gondolat száguldott, fel és alá.

- Tönkretettek...
Nem tudta, mit beszél hozzá Rác Valér. Hangok csa

pódtak a füléhez valahonnan a messzeségből, kongtak 
a dobhártyáján értelem nélkül. Gépiesen vette a kalapját, 
kabátját, kinyitotta az ajtót, és kilépett a szerkesztőségből.

- Később még visszajövök - szólott Ráchoz -, leve
gőre van szükségem.

-- Elkísérlek!
-Nem! Egyedül akarok maradni! Mondtam már. 

hogy később visszajövök! Hagyj békén!
Lement az utcára. A tavasz bontogatta szárnyait. Kis, 

zöld rügyek pattantak ki az ágakon. Langyos szél fújt 
a Hármashatár-hegy felől, elhozta a föld tavaszi szagát. 
Fent ragyogott a nap, s az öreg Duna is, mintha vígab- 
ban borzolgatta volna szürkés-sárga hátát. Anyák tolták 
a kocsiban szendergő, pufók gyermekeiket a Gellért
hegy oldalára, friss levegőt szívni. Tavaszodon.
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Füsti földnek ejtett Tejjel ténfergett az utcán. Nekiment 
lépten-nyomon a járókelőknek.

Az emberek utána fordultak, rosszallóan csóválták 
fejüket.

Füsti csak ment tovább.
Áthaladt a Ferenc József hídon, nekivágott a Gellért

hegynek. Felkapaszkodott a Citadella mellé, továbbment. 
A Szép Juhászné előtt leereszkedett a túlsó oldalon, és 
délután lehetett már mire a Farkasréti temető bejáratánál 
találta magát. Barangolt a sírok között. Nem érzett éhsé
get, fáradtságot, nem érzett semmit. De mindig dobolt 
agyában a már szinte rögeszméjévé vált gondolat: 

Tönkretettek! Halálra ítéltek téged, Füsti Pál!
A temetőből alkonyaikor kiküldték.
Beült szemben egy vendéglőbe. Rumot kért és levél

papírt. Lenyelte az italt, majd néhány sort vetett papírra. 
A levelet borítékba tette és megcímezte Rác Valémak. 
A levél rövid volt, alig néhány sorból állt:

,, Kedves Valér! Nincs erőm újrakezdeni mindent. Elfá
radtam, és nem tudok többé hinni az emberekben. Elme
gyek. Ne kerestess, mert azzal csak engem bántanál. 
Köszönöm a jóságodat. Ólellek, igaz szeretettel: Pali. ”

Újabb rumot rendelt. Ivott.
Alkonyodott. amikor tántorogva felállott. Fizetett, s 

megkérte a vendéglőst, hogy levelét adja fel. Adott rá 
pénzt.

A fehér kötényes kocsmáros részvéttel adta kezébe 
a kalapját.

- Bizony szomorú, ha valaki itthagy bennünket. De 
bizonyára tetszett olvasni a kapun a felírást: „Feltáma
dunk!" Tessék nagyságos úr, vigasztalódni! Talán még 
egy rum jót fog tenni!

Füsti értelmetlenül nézett rá. Csak jó idő után kapott 
észhez. A kocsmáros azt hiszi, hogy egy kedves halottat 
látogatott. Nem is olyan rossz ötlet. Ellenben még egy 
rum, nem fog ártani.
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- Igaza van, egy stampedli rum még jót fog tenni 
a magamfajta, gyászoló embernek.

Lassan sétált lefelé a hegyen. Könnyűnek érezte a fe
jét, nehéznek a lábait.

Átért Pestre.
Beesteledett.
Lekanyarodott az Erzsébet-híd mellé.
Lelépdelt a lépcsőkön a Dunához.
Fent ragyogtak a csillagok. A királyi vár fekete szilu

ettjéből csak egy-két ablak hunyorgott ki rózsaszínű fén
nyel. A Duna-palota teraszán néhány ember kint üldögélt 
már felöltőben, s nézte a kivilágított, lefelé úszó mohácsi 
hajót. A hajó hullámai odaloccsantak a lépcsők aljához, 
ahol néhány fokkal feljebb egy magába roskadt ember ül
dögélt.

Füsti Pál bámulta a vizet, s közben lepergett szeme 
előtt sokat hányatott élete. Küzdött, boldogulni szeretett 
volna, s az emberi örök rosszindulat mindig elgáncsolta. 
Verekedett, eltiporták. A tudás fáklyáját szerette volna 
magasra tartani, de kiütötték a kezéből, s felkapták azok. 
akik ha tudni nem is tudtak, de sokkal jobban tudták 
nem létező tudásukat, elhitetni másokkal. Mert a tudás
nak is önreklám kell a gyógyszerészi karban. Vásári 
dob, síp és duda. Akkor tudós leszel, másként nem. O 
hirdette az összetartást, közös táborba akarta gyűjteni 
kartársait, cserben hagyták. Dolgozni akart értük, kol
dussá tették.

Lent némán csillant meg a víz.
Vajon fejlődhet, izmosodhat-e az olyan társadalmi ré

teg, amelyik nélkülözi a kollektivizmusnak még a szikrá
ját is, és egyedeire széthullva éli önös, szűklátókörű, 
szimpla életét? Vajon megállhat-e az életben az, aki nem 
törődik a mával, nem néz a holnap felé, csak szólamokat 
tesz magáévá, minden kritika nélkül? Vajon érdemel az 
ilyen réteg mást, mint a csendes elmúlást?

A lépcsőn üldögélő ember nézte a vizet, és szeméből 
legördült két könnycsepp a lábai elé.

Valahonnan halk zene hangját hozta a szél.
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Később egy uszályhajó pöfögött, megrakva szénnel, 
felfelé, valamerre Vác irányába.

A hajó hullámokat vert. A vízfodrok eljutottak a Duna 
part kőlépcsőjéhez is, oda, ahol ezelőtt néhány pillanattal 
még egy magába roskadt ember nézte a folyót mozdulat
lanul.

A lépcsőfokon már csak egy gazdátlan kalap hevert.
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XXIV. FEJEZET,
melyben egy töredékét olvashatjuk Sípos András 
hadapród őrmester Rác Valérhoz írt levelének.

Megkértél arra, liogy az erdélyi bevonulásunkról leve
lekben tudósítsalak, és beszámoljak azokról az élmé
nyekről, amiket mint gyógyszerész átéltem. Előző két hír
adásomban már leírtam a fogadtatást, amiben részünk 
volt Nagybányán és Kolozsváron.

Téged azonban nem ezek az általános benyomások 
fognak érdekelni, hanem az erdélyi gyógyszerészek sorsa, 
magatartása.

Minden patikába bementem, kezet fogni a kollégáim
mal.

A legnagyobb, és egyben legérdekesebb élményem 
abban a kis városkában volt, ahová utolsó állomásként 
vonultunk be. A hegyek közé ékelve, közel az Ördögszo
roshoz fekszik ez a kedves, bájos városka, színmagyar 
székely lakosságával. A neve Sáraranyos.

A városka főterén hatalmas tömeg fogadott, lelkes él
jenzéssel. Felsorakoztunk a városházával szemben.

Elsőnek Sáraranyos polgármestere üdvözölt bennün
ket szíves szóval.

A polgármester után egy érdekes arcú, intelligens fér
fi lépett ki a városháza erkélyére. Igazi székely típus. Sze
mei okosan, bátran tekintettek az alant álló katonákra, és 
az őket körülvevő tömegre. Haja ősz volt már erősen 
a halántéka körül, de mozdulatai fiatalosan rugalmasak, 
energikusak voltak.

Soha olyan szép beszédet még nem hallottam! Végig
hallgattam legalább harmincat, de soha úgy el nem érzé
kenyültem, mint akkor

Odafordultam a közelemben levő öreg székely góbé
hoz:

- Ki ez az ember testvér?
- Az itteni gyógyszerész, mindnyájunk istápolója.
- Gyógyszerész?
- Az.
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Az első gyógyszerész-szónok volt ő bevonulásom 
alatt, s ő beszélt a legszebben.

Az ünnepség után szállásunkra vonultunk, rendesen 
lemálháztunk. Én elindultam sétálni.

Első utam a gyógyszertárba vezetett.
A Főtéren két patika állt, úgyszólván egymással szem

ben. Az egyikben egy szakállas szent festménye díszel
gett, „Szent Lukácsé”. A másikban aranyháromszögben 
egy szem, az „Isten szeme”.

Először a Szent Lukácsba fordultam be. A patika 
a Koczák örökösöké jelenleg. Édesatyjuk híres aranyke
reső volt a környéken. Egy rokkant vájárral kopogtatták 
a hegyek sziklás mellkasát. Keresték az aranyat, és he
lyette, hosszú évek sikertelen munkája után, végül is ta
láltak mangánt. Koczák megvette a területet, s a bányát jó 
áron eladta. Jó sorban éltek, egészen az 1918-as összeom
lásig. Ezt követően Koczákék lassan elszegényedtek. Hű
séges segítőtársuk Geréb Sanya, egy öreg nem-okleveles, 
velük maradt. Ott is halt meg a kis inspekciós Szobában, 
néhány évvel ezelőtt. Nemsokára követte őt Koczák 
gyógyszerész úr, akinek patikáját - súlyos pénzek lefize
tése után - Iia vette át, ifj. Koczák János. Ő mondotta el 
nekem ezeket az adatokat ott, abban a kellemes benyo
mást keltő officinában. If]. Koczák János bizony nem 
gyerekember. Közeledik erősen az ötvenhez. Két jóképű 
Iia van, mindkettő gyógyszerésznek készül. Koczák kar
társam alig mondotta el a patika rövid történetét, snapszos 
poharakat varázsolt elő az egyik fiókból, és olyan finom 
fenyőpálinkával koccintottunk, hogy még a fülem is két
felé állt tőle.

- Isten éltesse, kedves bátyám!
- Szervusz, kedves öcsém!

A szomszéd kollégával megfértek?
- Hogy megférünk-e? A legjobb testi-lelki barátság fűz 

össze bennünket. Kiváló ember! Nem is idevaló, olyan a 
tehetsége. Kiváló gyógyszerész, úgy érti a dolgokat, mint 
kevés ember közöttünk. A pályájának él. Ma is kísérletez, 
kutat és olvas állandóan. Legalább három könyvre való
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kézirata áll készen. Amellett ő volt itt a városka lelke. Min
denkin segített, tanácsokat adott. Ö lett a magyar kultúrház 
vezetője, megszervezte a magyarságot, megalapította a 
„szegény asztalt”, amelynél minden rászoruló megkapta a 
segítséget, akár pénzben, akár természetben. Felesége 
ugyanakkor a nőket gyűjtötte táborba. A legközelebbi vá
lasztáson bizonyosan bekerült volna szenátornak a parla
mentbe. A nép él-hal érte, felesége imádja.

- Gyermekük van?
-Sajnos nincsen. Későn házasodtak össze. Sok min

denen mentek keresztül, amíg eljutottak ebbe a patikába.
- Átmegyek hozzájuk.
- Eredj csak! Ma este náluk leszünk mi is, szűk baráti 

körben.
Elköszöntem, és elindultam az „Isten szeme” patikába.
Az „Isten szeme” gyógyszertár bejáratánál két oldalt, 

fehér papírszalaggal átragasztott füli üvegtáblán magyarul 
feketéllett az írás: Gyógyszertár az „Isten szeméhez”.

Az ajtó felett megfakult aranyozással, háromszögbe 
zártan, egy,hatalmas szem nézett a közeledőre. A három
szögből stilizált fénysugarak koszorúzták az Isten sze
mét, hirdetve a Mindenhatóba vetett hitet, és a Teremtő 
jelenlétét.

Két, gödrösre taposott lépcsőn értem fel az ajtóhoz.
Benyitottam.
Az officinában megcsapott a gyógyszertárak jól ismert 

illata. Bent éppen akkor ütötte a harangos óra a délutáni 
négyet.

Az óra alatt, a tára mögött, fehér köpenyében ott állott 
az a férfi, akit a szónoki emelvényen láttam. Állt az óra 
alatt messze néző szemekkel, s csak arra rezzent fel, ami
kor az ajtót becsuktam magam mögött.

Hozzáléptem, bemutatkoztam.
Felderült az arca, amikor meghallotta, hogy gyógysze

rész vagyok. Két kézzel fogta meg a kezem, és hosszú 
ideig szorította.

-Nagyon örülök, hogy megismerhetlek, kedves 
öcsém! Dr Füsti Pál vagyok.
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Abban a pillanatban, amikor meghallottam a nevét, át
futott az agyamon az a hosszú történet, amit te annak ide
jén, egy Füsti nevezetű gyógyszerészről meséltél, aki ön
gyilkos lett jó néhány évvel ezelőtt.

- Mondd kedves bátyám, nem ismered Rác Valért, 
a Gyógyszerészi Kurír szerkesztőjét?

Felragyogott a szeme.
- Már hogyne ismerném! O volt sok évvel ezelőtt 

a legkedvesebb barátom. Még ma is olyan szeretettel gon
dolok rá, mintha a testvérem lenne.

Kezdett valami bennem derengeni.
-- Nem éltél te sokáig Budapesten?
- Miéit érdekel ez téged?
- Rác Valér dr. lapjának a munkatársa vagyok. Valér, 

bátyám jóbarátja. Sok mindent elmondott, s bizonyosan 
tudom, hogy azonnal vonatra ül, ha megtudja azt, amit én 
még csak sejtek.

-Gyere be hozzánk! Ráérsz?
- Ráérek, itt maradunk holnapig.
Karon fogott, és bevezetett a lakásba.
Áthaladtunk egy mintaszerűen felszerelt laboratóriu

mon, a ragyogó tiszta materiális kamrán, ahonnan tapétás 
ajtó nyílott Füsti Pál dolgozószobájába. A szobában hatal
mas könyvszekrény és egy íróasztal uralta a terepet. Mel
lettük kényelmes bőrfotelek, dohányzóasztalkával. Egy 
zöld falrészen vadászfegyverek függtek, középen gyalog
sági karddal, amely alatt megfakult katonasapka húzó
dott. A fegyvertár mellett berámázva, üveg alatt világhá
borús kitüntetések igazolták, hogy gazdájuk nem volt 
ijedős férfi már fiatalkorában sem. A könyvszekrényben 
szakkönyvek, bekötött folyóiratok százai. Ami ezenkívül 
a szobában volt, az már mind egy gyöngéd feleség keze 
munkáját dicsérte. Kézimunkák a fotelekben, kényelmes 
párnák, hímzett falvédő, ragyogó tisztaság és rend mutat
ta, hogy aki itt él, az nagyon szeretheti az urát, és imád
hatja az otthonát.

-Parancsolj! Foglalj helyet! Szólok a feleségemnek. 
Addig gyújts rá, pajtás!
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Magamra hagyott.
Elnéztem a cigarettám füstje után, s mind szilárdabbá 

vált bennem a meggyőződés, hogy ez a Füsti Pál azonos 
lesz azzal a sokat hányatott Füstivel, akiről azt hitte min
denki, hogy annak idején a Dunába ölte magát. Izgatottan 
vártam, hogy visszajöjjön. Elhatároztam, még egyszer 
nekiszegezem a fegyvert, és vallomásra bírom.

Néhány perc múlva ketten léptek be a szobába. Ö és 
a felesége.

Füsti Pálné barna hajú, igen csinos asszony volt. 
Ahogy ott állt az ura mellett, sugárzott belőle az odaadás 
és alázatos szerelem.

- Katinkám, engedje meg, hogy bemutassam kedves 
vendégünket és kollegánkat, aki nemcsak mint gyógysze
rész, hanem mint a Gyógyszerészi Kurír munkatársa is 
felkeresett bennünket. Rác Valér bizalmas barátja - mon
dotta jelentős hangsúllyal a feleségének.

Katinka asszony barátságos mosollyal nyújtotta felém 
a kezét. Arcán, amikor mosolygott, két kis gödröcske 
támadt.

- Isten hozta! Foglaljon helyet! Palikám - fordult az 
ura felé -, a vendégünk bizonyára szomjas. Szólok a leány
nak, hozzon jegelt szódát és egy kis bort.

- Jó, szívem. De azután jöjjön vissza, mert szeretném, 
ha maga is velünk lenne. A patikában ma aligha lesz for
galom.

Kettesben maradtunk.
Csendben vártuk Katinka visszatérését.
Amikor együtt voltunk, még egyszer feltettem a kérdést:
- Mondd kérlek, nem vagy te azonos „azzal” a Füsti 

Pállal? Megmondhatod nyugodtan, sokáig úgysem lehet 
ezt már titokban tartani. Én valahogyan úgy érzem, hogy 
nem tévedek. Te vagy dr. Füsti, aki a Dunaparton hagyta 
a kalapját.

Füsti Pál komolyan nézett rám, majd megfogva felesé
ge kezét, így szólt:

- Én vagyok.
-Hála Istennek! - kiáltottam fel boldogan. Nem is

378



tudod, milyen nagy öröme lesz Rác Valér barátomnak, ha 
ezt megírom neki. Mondj el nekem mindent!

- Jó. Limesélem az utolsó este történetét. Az előzmé
nyekről már úgyis tudsz. Előre bocsátom azonban, hogy 
amit elmondok, nem azért leszem, mintha abból riporta
nyagot lehetne feldolgozni. Szó sincs róla! Én meghaltam 
az anyaországi kartársaknak, és nem is akarok számukra 
feltámadni többé. Elmondom neked, hogy Valér barátom 
mielőbb megtudhassa tőled. Remélem, nemsokára eljön 
hozzánk ő is! Azt el ne felejtsd neki megmondani, hogy 
szeretettel várjuk feleségemmel, s egyben számítunk 
diszkréciójára. De a tiedre is, kedves öcsém! Előbb azon
ban igyunk egy spriccert!

Ittunk. Utána Füsti Pál folytatta:
- Akkor este, ott a Dunapart lépcsőin, csak egy igen

igen vékonyka szál tartott már vissza attól, hogy el ne 
dobjam magamtól az életet. Mindenből kiforgatva, csa
lódva, összetört lélekkel, szinte eszelően ültem a lépcsőn, 
s bámultam a feketén csillogó vizet. A víz húzott maga fe
lé. Már csak két lépcsőfok választott el a Dunától. Imád
kozni kezdtem, s lehunytam a szemem, hogy megtegyem 
az utolsó lépést. Ekkor, még ma sem tudom, hogyan 
lehetséges - valószínűleg az agyonizgatott agyvelő játé
kaként-, hirtelen egy női hangot hallottam, amint kétség
beesve kiáltotta: Pali! Annyira intenzív volt ez a halluci
náció, hogy önkéntelenül is visszakaptam a fejem, 
hátranéztem. Ott, a lépcsőfok felett a járda szélén egy nőt 
láttam, amint megáll egy pillanatra, rám néz, majd lassan 
továbbmegy a híd felé. Ráismertem: Berczel Katinka 
volt, az én régi szerelmem, s menyasszonyom. Mint 
az őrült, futottam fel a lépcsőn - akkor maradt ott a kala
pom -, és rohantam utána. Elkaptam a karját, és magam
hoz rántottam. A nő felsikoltott, rendőrért kezdett kiabál
ni. Megdöbbenve eresztettem el. Idegen volt, akit 
sohasem láttam eddig az életemben. Dadogtam valami 
bocsánatkérésfélét, és felrohantam a Kossuth Lajos utca 
felé vezető lépcsőkön. A villanylámpák fénye magamhoz 
térített. Ott, hajadonfővel a járókelők között, hirtelen rá-
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döbbentem arra, hogy milyen jóvátehetetlen ostobaságot 
akartam elkövetni akkor, amikor nekem édesanyám, test
véreim, menyasszonyom van, aki búcsúzáskor megmond
ta már, hogy ha valamikor is elfáradok az életben, menjek 
haza a kis patikába, ahol ketten nyugodtan megélhetünk.
Ö volt az, aki utolsó pillanatban most is megfogta a ke
zem, és visszahúzott a meredek széléről. Hozzá kell men
nem, menekülnöm kell az ő megértő szivéhez, simogató 
kezéhez, de azonnal ! Rohantam haza a lakásomra. Beha- 
jigáltam a kofferembe mindent, ami érték volt számomra, 
azután leültem az asztalhoz, és hosszú levelet írtam Rác 
barátomnak. Amikor elkészültem vele elolvastam, és 
összetéptem. Elhatároztam, hogy teljesen megsemmisí
tem magam, felégetek minden hidat. Ha nem kellettem 
a gyógyszerészeknek, legyek levegő a számukra. Hajna
lig ültem az asztal mellett, és törtem a fejem, mint oldjam 
meg az eltűnésemet. Útlevelet nem akartam váltani, mert 
azzal támpontot adtam volna a rendőrségnek, de a baráta
imnak is. Újra átgondoltam mindent, s azután visszarak
tam a holmimat a szekrénybe, csupán a takarékkönyve
met vettem magamhoz. Csendben felöltöztem, letettem a 
szoba bérét az asztalra, s egy cédulára ráírtam, hogy elme
gyek, holmimat küldjék át Rác Valérnak. Ráhagyom. 
Késő este jöttem haza, a háziasszonyék már aludtak, így 
nyugodtan elrendezhettem mindent. Hajnalban halkan ki
mentem a lakásból, a kulcsot az ajtó ablakán bedobtam. 
Délelőtt kivettem a bankból a pénzemet, s a délutáni 
vonattal elutaztam Pestről. Átszöktem a határon. A többit 
már nem nehéz kitalálni. Három nap múlva ráborulhattam 
Katinka kezére. Felépíthettem még egyszer az életemet 
amellett az asszony mellett, akinek az életemet köszön
hetem.

Füsti Pál szeretettel simogatta meg, felesége kezét, 
myl vg} WV^VAttiY.

SkcttanNOSOVi. VcWö oWmsok \e\~vzetcse után noszt\- 
fikáltattam a diplomámat, elismertettem a doktorátuso
mat, s beálltam a tára mellé a feleségemhez. Dolgoztam 
boldogan. Igyekeztem segíteni az itt élő székely testvére-
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imen. Hála Istennek, sikerült! Megbecsülnek, szeretnek. 
Ennyi volt, azt hiszem, ami téged érdekelt.

Nagyot hallgattunk, azután megjegyeztem:
- Nem bántott az téged, hogy a jóbarátaid halottnak 

tartanak?
- Csak Rác dr. miatt furdalt a lelkiismeret. De belát

tam, ha komolyan veszem a színjátékot, úgy nem szabad 
itt sem gyengének lennem. Azt azonban elhatároztam az 
utóbbi hónapokban - erre Katinka a tanúm -, hogy első 
dolgom lesz Valért értesíteni.

- Nem haragszol már az anyaországbeli kartársakra?
- Nem érzek irántuk semmiféle ellenszenvet. Megbo

csátottam Waldmann Tercsinek és a kari politika összes 
korifeusainak. Valószínűleg letűntek már a közélet csú
szós színpadáról, és jobb vezetők kerültek az élre, akik 
majd meg fogják oldani azokat a feladatokat, amik nélkül 
nincs gyógyszerészi jövő, nincsen előrehaladás. Talán 
egyszer akadni fog olyan ember is közöttük, aki a kollek
tivizmust is meg tudja majd valósítani, és eggyé ková
csolja a lelkeket. Hinni kell ebben, máskülönben igen sö
tétnek látnék a jövendőt. Legalább olyan sötétnek, mint 
amilyennek én azon este a Duna vizét láttam.

Lassan készülődni kezdtem.
Hova sietsz annyira? - kérdezte Füsti vendégsze- 

retően.
- Utána kell néznem a szakaszomnak, és leülök leve

let irni Valér bátyámnak, Budapestre. Nem bírom egy per
cig sem magamban tartani ezt a szenzációt.

Füsti Pál mosolyogva bocsátott utamra.
- Elengedlek, de csak egy feltétellel. Estére el kell 

jönnöd hozzánk vacsorára. Csak a legszűkebb baráti kö
röm fog rajta részt venni. Úgyszólván családi vacsora 
lesz. Megígéred?

- Hálásan köszönöm a meghívást, eljövök.
Estig készen lettem a levelem felével. Akkor nekiáll

tam, és kellőképpen kitisztálkodva elindultam Füsti Pá- 
lékhoz.

Amikor beléptem, már együtt voltak a vendégek.
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Füsti Pál legelőször egy ősz hajú, IöpörödöIt, kis. 
agyondolgozott asszonyhoz vitt.

- Az édesanyám - mondta olyan szeretettel, amivel 
csak székely ember tud rajongani az édesanyjáért.

Hiába kapkodta, dugdosta előlem a kezét, megcsó
koltam.

Megismerkedtem ifj. Koczák kollega féleségével és 
gyermekeivel, majd egy mosolygós szemű, jó mozgású 
férfinak mutattak be.

- Hetyky Péter vagyok, asztalosba ojtott patikus és 
fajkeverő - jelentette kis a társaság gaudiumára.

- Talán bajkeverő? - ékelődtem vissza.
- Nagyon jó beköpés volt, bratyesz harsogott derül

ten Hetyky -, azonban jól mondtam én azt. Fajkeverő 
vagyok, mégpedig a javából! Mert amikor a táramérleg 
után a gyalut vettem a kezembe, s kezdett mozogni az üz
let, gondoltam magamban, hogy no, Péter, neked meg kell 
nősülnöd! A gyergyóalmási szüzek közül legjobban az 
ínyemre valónak a román végrehajtó lányát találtam, Ma- 
ricát. Én sem lehettem neki kifejezetten undorító egyéni
ség, mert amikor háromheti udvarlás után elkaptam a de
rekát, olyan csókot kaptam tőle, hogy a két metszőfogam 
is megingott utána. Elmentem másnap az apjához.

- Elveszem a leányodat feleségül.
- Beszéltél már vele?
- Szamár vagy tisztelt apósom, mert tudhatnád, hogy 

nálunk magyaroknál először a hajadonnal tisztázzuk 
a kérdés mibenlétét, és csak azután szólunk a családnak.

-Ha megegyeztetek, áldásom reátok!
- Hohó! Nem addig van az! Ha én a vejed leszek, nem 

lehet ám csakúgy mimix-dirnix zaklatni a komáimat az 
adóval!

- Rendben van, a komáidat nem bántom.
- Helyes a szólam, már csak annyival is inkább, mert 

tudvalévő, hogy nekem az egész város komám. Ennél lóg
va, minden végrehajtás előtt bejössz majd hozzánk, és né
mi pálinkázás mellezz megbeszéljük az aznapi tennivalót.

Megtartottuk az esküvőt. Az apóst köröm közé kap
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tam, és attól kezdve csend lett. Nem volt végrehajtás. 
Mert ha az após megkapta az írást, bejött hozzám. Én el
szalasztottam az inast a komáért, és szépen elintéztük 
nálam a részletfizetést Nemsokára városatya lettem, 
majd pedig Marica négy olyan süvölvénnyel ajándékozott 
meg, hogy az valódi gyönyörűség. Hol vannak azok 
a gazemberek?

- Kint duhajkodnak az udvaron - válaszolt mosolyog
va Füsti.

Hetyky kikiabált az ajtón:
Péter! Pali! Jani! István!

Négy fekete szemű ördögfíóka rontott be egymás he
gyen-hátán a szobába, és katonásan felsorakoztak. Orgo
nasíp módjára.

Fekete szemű, fekete hajú, igazi román szépség for
dult be az ajtón, kipirult arccal. A konyháról jött be, ahol 
Katinka asszonynak segített.

- íme, a feleségem - mutatott rá büszkén Hetyky.
Vacsorához ültünk.
Hetyky került mellém. Az egyes fogások közben 

beszélgettünk.
Gyakorlod-e még a patikusságot, kedves bátyám? 

kérdeztem tőle.
Időnként apám, időnként. Mert tudod, úgy van az 

ember ezzel a pályával, hogy akármilyen messzire kerül 
is tőle, bármennyire is szidja, a szíve azért csak vissza
húzza. Olyan ez, mint a savanyú borocska. Az ember, ha 
iszik belőle, szidja, mint a bokrot, de ha üres a flaska, 
mégis csak kívánja. így vagyok én is. Hiába lettem aszta
los, mégis csak gyógyszerész vagyok idebéviil - és a mel
lére ütött. - De tán innánk egyet!

Elpilledve a kitűnő vacsora után, mi férfiak átvonul
tunk a férfiszobába.

Ott ittuk meg a feketét, csendes beszélgetés közben.
Egyszerre csak Hetyky bratyesz elrikkantotta magát:
- Nézzünk azután, amiből élünk! Hol a tarokk?
Leültünk krajcárba tarokkozni.
Füsti Pál kegyetlenül rossz játékos volt, Koczák és
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Hetyky ezzel szemben valóságos matadorok. Rövidesen 
ügy elfogták Füsti huszonegyesét, hogy csak úgy zengett 
a ház a diadalordítástól.

- Paccer vagy, Palkóm! Nemhiába, kezdő vagy még e 
téren!

-Ti viszont profi nyerészkedők vagytok! riposzto
zott nevetve Füsti.

- Firnájsz a mi tudományunk, bratyesz! Életemben 
egyetlen művészével találkoztam a tarokknak, és az 
a szegény boldogult tanítómesterem, Geréb Sanya volt. 
Az úgy tudott játszani, hogy az ember csak kapkodott le
vegő után a csodálattól. Gyerünk, te osztasz, „polgár- 
mester” úr!

Folyt a játék tovább.
Éjfélre egy pengő 64 fillérrel lettem szegényebb, s az 

oldalam megfájdult a kacagástól. Hetyky Péter maga volt 
a derültség és jókedv.

Kimondottuk a skíz oszt, nem osztot.
A kör után készülődni kezdtem.
Elköszöntem a ház asszonyától, Katinkától, kezet csó

koltam Füsti édesanyjának, kezet szorítottam a férfiakkal, 
és elindultam.

Kikísértek a kapuig.
Újabb búcsúzkodás következett.
- El ne felejtsd megmondani Valérnak, hogy igaz sze

retettel várjuk. Jöjjön minél előbb! kötötte lelkemre 
Füsti Pál.

Mentem át a Főtéren. Fent ragyogtak a csillagok, vala
honnan harmonikaszó hallatszott.

Hűvös szél indult el az erdélyi havasok felől.
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