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A sintér 
A fagy csillogó, fehér zuzan óf estéké vél egy éjtszaká álif estette a tájat. 

Lábunk alatt élesen sikongott a hó. A csípős, északi szél könnyeket csalt ki 
szemünkből. A kis szánkó, amelyre egyszerűen összeszegezett koporsó volt 
helyezve, nyöszörögve bukdácsolt a töretlen úton. 

A falut már elhagytuk. Csak a szélső házak kéményeiből előtörő füst lát-
szott, s kicsit távolabb a templom büszke tornya karcolta az alacsonyan szálló 
ködgomolyt. A községi sintérház még a messze kéklő akácerdők közé bújt, 
mintha előlünk rejtené magát. 

Szótlanul, vastag párafelbőt fújva róttuk az utat. Kegyetlen csaholással, 
szűküléssel fogadott egy sereg, oszlophoz, kútágaehóz kötözött, a gyón ütésre 
ítélt kutya. 

A sintér felesége három napig haldoklott. 
Nem ért rá hát a sintér, e kutyák hóhéra, hivatásával törődni. 
Egyik, valamikor valószínűen szelíd természetű házőrző, veszett örjöngósi 

dühében felakasztotta magát a dróthurokra, most két hátsó lábán megdermedve 
dől neki a kerítésnek, teljesen átfagyva mered zavaros, zuzmótól körülfagyott 
szemével kutyatársaira. Nyelve kilóg, mintha csúfolni akarná őket: Én túl 
vagyok már azon, amire még ti vártok. A másik kávétarka, nyálas szájjal rágja 
láncát, megmarna, széttépne minket, ha bírna. Van köztük, amely farkát behúzva, 
a falu felé hámul bamba, kifejezéstelen szemmel, idegei már felmondták a 
szolgálatot. Némelyik, mintha sejtené a veszélyt, szűköl, sír fájdalmában, topog, 
forog maga körül. 

A hangzavar csak fokozódott, amint egészen az udvarra értünk szokatlan 
felszerelesünkkel. Mostmár minden kutya, amely még élt, szidott panaszos 
kutyanyelvén, elátkozott minket, mintha nekik hoztuk volna a koporsót. 

A ház ácsolt kunyhaajtója nem nyílt a leghangosabb csetepatéra sem, 
pedig már szerettük volna magunkat a házon belül, a kutyáktól és a hidegtől 
biztonságban érezni. 

Társam, egy megzöldült, réz gyertyatartóval megzörgette az ajtót. 
Félcigányképű, ismert sintér ágypelyhekkel a hajában és szakállában, 

kisírt szemekkel nyitott ajtót. Most is sírt. Magábafojtott zokogás rángatta 
erős vállát, megkékült körmű ujjaival törölgette sűrűn potyogó könnyeit. 

A konyhába lépve erős savanyúkáposzta szag keveredett, valami csípős 
torokfojtogató szaggal, érezni lehetett a levegőben, hogy a házra hailál vetette 
árnyát. A sintér szó nélkül előrement, nyitvahagyva maga után az ajtót. 

Kemenceiusttől megbarnult falak fogadtak, ai két ablak között cirok-
rámába foglalva üvegnélkül kép lógott. A sintért és feleségét ábrázolta. Talán 
valami búcsún készíttették magukról fiatalabb korukban. A kép talpig mutatta 
őket. A sintér kalapban, mellényben, csizmában állt akkori menyasszonya előtt, 
a menyasszony homlokába húzott hajjal, őszinte vidámsággal kacagott a vándor-
fényképész lencséjébe. A szoba berendezése egy szétrepedezett kemencéből, 
levert karókra szerelt két ágyból s egy rozoga kecskelábú asztalból állt. 

Eszter néni, a sintér felesége lepedőtlen ágyon, kiszakadt szalmazsákon 
feküdt, feje alá huzatnélküli, kevéstollú párna volt gyömöszölve. Rövidujjú, 
klott fekete ruhájában felpuffadt, csupasz keze a hasán kulcsolódott össze. 

Arcán a roaszatálmodók keserű fintorát szilárdította meg a csontkezű 
halál. Szemén még rajta ültek a kétfilléresek, lábán még rajta volt a kendő, 
amellyel maga a sintér kötötte össze annak rendje-módja szerint, nehogy az 
ö felesége illetlen módon menjen utolsó útjára. 
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Gyerek módjára sírt, zokogott ez az erős ember. A faluban „Bunkónak" 
ismerték, és ha elakadt valahol egy rakott kocsi, vagy nem tudtak egy faderekat 
arrább tenni, hát csak .Bunkónak szóltak, elbírta az maga is. Bunkó sín térsége 
mellett mindennel foglalkozott, ami alantas és megvetett volt a faluban. Ki 
tudja, melyik üköregapja óta öröklődött a családban a gintérség, vele együtt 
örökölve a falusiak titkos megvetését, ö tisztította a pöcegödröket, de ő rakta 
ki' hetipiackor a turósasszonyok asztalait is. Sertésvész idején fáradhatatlanul 
hordta kátrányos eketaligából készült kocsiján a dögöket. Naphosszat nyúzott, 
sütötte a zsírt, főzte a szappant, amit végül is Bunkó jósága miatt, nagy 
jajgatással elbarácsoltak tőle a károsultak. 

Mindenki ismerte Bunkót, mindenki megvetette,, titokban még bolondnak 
is tartották. Goromba tréfákat vágtak a fejéhez, leginkább a kocsmában, ahol 
Bunkó maradékra várva alázatosan, szó nélkül, sandán mosolyogva fogadta a 
megjegyzéseket. Soha nem sértődött meg. 

Félnapokat elnézte vasárnap délutánonként a tűzoltók gyakorlatozását. 
Ki tudja, mióta, mi miatt vágyódott a tűzoltógyakorlatok után. Nyáron, ha 
eső miatt elmaradt a gyakorlat, otthon toporgott a konyhában, s az ablakból 
bámulta, hogy füstöl a föld a záportól, és sóhajtozott. Ha felesége kérdezte, csak 
annyit mondott: Hát máma már- nem lösz! És' valahogy nem volt igazi vasár-
nap számára az ilyen. Előfordult, hogy bár esett az eső vasárnap, de délutánra 
kitisztult. Akkor Bunkó elindult a fahiba. Sietett, talán futott is, nehogy más 
húzza ki a.színből a vízipuskát. És ilyenkor Boldog vigyorral, büszkén állitotta 
ki a köves községháza udvarára a régitípusú szivattyút. Csillogtak az öreg 
szerszám rezei, volt rá eset, amikor Bunkó fényesre súrolta, simogatta a gép-
rész réz szélkazánját, tömlőcsavarjait. 

Mikor aztán fazékalakú sapkájukban, kék csíkos, rézgombos ruhájukban 
megérkeztek a tűzoltók, Bunkó cigarettavégekből gyűlt dohánypor-cigarettára 
gyújtott. Sarkára kucorogva a fal tövébe húzódott, a tűzoltók egyetlen mozdu-
latát sem akarta látatlanul hagyni. 

Kiigazította, ha valamit eltévesztettek, még parancsolt is nekik gondo-
latban. Szája is meg-megmozdult, de hang nem jött ki rajta. 

Balos csavar nincs a vízipuskán, motyogta fogai között. Aztán ha találko-
zott Urszujjal, nem volt már meg előtte további becsülete. 

- Hogyis ne, mikor még azt sem tudja, merre csavarodik a szívótömlő, 
rózsája. 

A vízipuska minden szögét, minden csavarját ismerte. 
Egyszer észrevette, hogy lötyög a ráf az egyik keréken. Egy hétbe is bele-

tellett, mire úrrá tudott magán lenni, és a bíróhoz ment, hogy bizony a ráf 
lötyög a vízipuska bal hátsó kerekén! A tényt a községi képviselőtestület 
megvizsgálta annak rendje-módja szerint, s megállapíttatott, hogy a ráf lötyög, 
meg kell húzatni. . . . " 

Bunkó telenként fát vágott a községházán. Ilyenkor belopódzott a tűz-
oltószertárba, és végigvezette a gyakorlatot. Még vezényelt is magának. Néha 
nem jó kézzel fogta meg a csavarkulcsot, vagy más lábbal lépett ki, akkor 
menthetetlenül visszakozt rendélt el magának, és ismételte a gyakorlatot. 

Amennyire a szertár nagysága engedte, kifutott a slagókkal,, aztán bokázva, 
oldalt állva szabályos körökbe összehajtogatta á tömlőt. 

Gyerek után is eleget vágyódott, de hogy tűzoltó lehessen, azért mindent 
megtett volna. Vágyát bosszú ideig feleségének sem vallotta be. Eleinte maga 
előtt is szégyelte, azt mondta Eszternek, hogy a sintér dolga a vízipuskát 
kiállítani vasárnaponként, azért megy be a faluba. Ilyenkor titokban arra 
gondolt, mi lenne, ha ő is tűzoltó lehetne és egyszer csak kiállítana Eszter 
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elébe tűzoltó ruhában. Végül évek múlva, álmatlanul forogva ágyában, elme-
sélte feleségének titkon őrzött vágyát. Eszter halomra döntött Bunkóban min-
dent. 

Mit gondolsz, majd beengednek egy sintért az iparosok közé? Kik vannak 
ott a tűzoltók között? Mind nagy émibörök azok. Ruszka iskolaszolga, a 
parancsnok, Urszuly boltoslegény a csővezető, Zsoldi kisbíró nem tudom mi 
a tűzoltóknál. Ki van ott még? Szabó kovácsmester, Dödös Lajos bognármes-
ter, Bálint suszter, Sisa asztalosmester, mind ebből Van az, hé! 

Ezen az éjszakán Bunkó nem aludt ol. Egyre latolgatta magában, hátha 
bevennék mégis. Ütet nem is a ruha érdekli, pedig hát az is igön-igön szép, 
de elgyakorlatözgatna. ű a magáéba is. Mert hát űtet nem az érdekli, hanem 
hát ű jaj, de nagyon ért mán a szereléshön. Mög majd' mögmutatná ű ennek' 
a Zsoldinak, hogy soha se tévesztené el a szerelést, ha igazibul tűz lönne is, 
mert Zsoldi .eltévesztötte, amikor Kucu Gábornak égött az ólja tavaly előtt, 
el az, mög aztán, jaj, de igön sokat nyernének vele a tűzoltók, ha ű köztük 
lönne, mer ű maga elhúzná a tűzhön az egész vízipuskát, lóé sé köllene szaladni," 
mög mi a fene. 

Egyszer aztán, jó hosszú . idő. eltelt, amikor a bíró szólt Bunkónak az 
iskola pöcegödrének tisztítása ügyében. Hát az" hosszú, fáradságos munka volt. 
Igaz, nem is sietett vele Bunkó, hogy valami alkalmat szerezzen beszélni a 
tűzoltóparancsnokkal, Ruszkával. Sikerült is a vége felé. " 

Bunkó szinte szó szerint megfogalmazta magában mondókáját, és nyálát 
nyelve, kicsit elszorult torokkal megkérdezte Ruszkát; hogy löhetne-e ű tűz-
oltó. A választ mozdulatlanul, kezét leengedve, magát megadva várta, mintha 
most az Úristen .ítélőszéke előtt állna. 

Ruszka fontoskodott, mint akinek mágas a pozíciója, és abban döntő, 
amit mond. — Nem ért kend ahhon, hé! 

De az öreg nem engedett. Kellemetlen illatú lapátjára támaszkodva kezdte 
elsorolni mindazt, amit egy. önkéntes tűzoltó-újoncnak kellett tudni, amikor 
felvették a testületbe. Ruszka meghökkent, soha nem hallotta még Bunkót 
ennyire nyomon beszélni, hiszen neki is az volt a véleménye, hogy Bunkó 
bolond. Aztán újra- visszaszerezte egyensúlyát parancsnoki tisztjéhez méltón, 
és kérdezgetni kezdte a 'sintért, lábával a földet rugdalva. 

— Mennyit nyom ki percenként? — 
— Száz méteres slagon száz litert percönkint — vágta ki a sintér. Ruszka 

tovább faggatva, gondolta' elveszi a kedvét az öregnek a csíkos ruhától. — 
Hány atmoszférát bir el a szélkazán? 

— Ötöt, — vágta ki a sintér, — bár egyikőjük sem tudta, hogy mi az 
atmoszféra. 

— Hogyan oltunk, ha nincs víz? — kérdezte tovább Ruszka. 
— Áz a tűz nagyságától függ; vagy homokkal vagy föllazított főddel 

vagy vizes ponyvával. 
Ez már sok volt egy bolondnak tudni. No, majd erről' még beszélünk, 

hagyta ott Ruszka a sintért, de soha senkinek erről a beszélgetésről nem szólt, 
így a sintér, igazi nevén Ambruzs András, nem lett önkéntes tűzoltó. 

És most tompa fahangján zokogva, zihálva ölelgeti meghalt feleségót, 
csókolgatja ruháját, lábát, kezét simogatja, összeborzolja haját, térdelve csúsz-
kál az ágy előtt, hol a fejéhez, hol a lábához, s hosszú panaszkodásban 
búcsúztatja. Szeméből kifogyhatatlanul patakzik a sűrű, meleg könny, Eszter 
néni ruháján mindenütt nyomot hagyva maga utáni 

' Édös, egyetlen Eszteröm! Hogy mér köllött neköd ahon a nyomorult 
kntyábon mönni, mikor mindig mondtam, hogy né mönny egy dög kutyáhon 
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sé, mög semmit sé csinájj a sin térségbe, mer beteg löszöl. De té mán nagyon 
kévánkoztá az árnyékvilágra, té mán jaj, de nagyon kévánkoztá, hát rossz 
vótam én hozzád, szójjá, rossz vótam? Szójjá no?! Nem mindönt mögcsinál-
tam, amit mondtá? Szójjá! Szójjá no?! Jaj, de mindönt mögcsinálnék én 
ezután íb, csak té szóná, csak té mozdúná! Hun löszök én mög ezután nélkü-
led? Hogy élők mög nélküled? 

Oszt ugyé, azé sé haragszol mán. hogy tűzótó akartam lönni, ügyé, mégis 
nem lőttem, igaz Ruszka se akarta, de nem lőttem. Azé még sé köllött vóna 
az inádat mögharaptatni avval a veszött kutyával, hogy möghajjá! 

Pedig itt is azt mondom utójára is a szömödbe, hogy nem gőgösségbül 
akartam én tűzótó lönni, nem azé, hogy az iparosok közé mönnyek, hanem 
azé, mer mög akartam mutatni, hogy nem csak a sintérséghön értök, nem csak 
nyúzni tudok, nem csak erőm van, de értök a tűzótáshon is! Oszt, látod, ezt 
néköd sé tudtam megmutatni, pedig mán igön erősen akartam, de vártain 
égy nagy tüzet, hogy nekirohantam vóna magam, széttapostam vóna, szét-
hánytam vóna magam. Akkor té is láttad vóna, hogy értök ám hozzá, mög 
a falu is látta vóna, hogy Ambruzs András az igön, az tűzótó, merész, ügyes 
ambör, nem olyan, amilyennek goudótuk. 

Itt már csillapodni kezdett a sírása. 
Szélkavart havas-eső verte a néhány, Eszter néni koporsóját kísérő sze-

gényházibeli koldus arcát a temetésen. A pap a kántorral kocsiról kísérte 
a koporsót, mindketten összehúzódva, a fagytól kékesre csípett arccal, kedvet-
lenül egyengették Eszter néni mennybéli útját. 

A temetés után, Bunkó teljesen magára maradva, megroskadva ért haza. 
Kedvetlenül' üldögélt nyikorgó, kecskelábú padján, eszéhe se jutott, hogy 
meleget csináiljon, még a pipát is elfelejtette ez alatt a néhány nap alatt. 

Mi lössz most mán velem, sóhajtozott , nagyokat fú jva maga elé. S ízetlen, 
mély álomba merült , mint akit fejbeveTtek. Igazibúi ncan is- ébredt fel a 
hgbőségesebb termést Ígérgető tavaszra sem. 

. Pedig ébresztgették is. f j j r a csipkedni kezdték: Mé néni nősüilsz mán 
mög Bunkó? Hát most mán legény vagy újra! Éppen most vált él Dági 
Böske a hatodik urátul, biztosan hozzád mönne! De Bunkó nem is hallva a. 
megjegyzéseket, arcrándulás nélkül ment útjára. 

A nyár különös, nagy díszümiepélyre készülődött. Ember-emlékezet óta' 
nem látott termést kínálgatott a határ. Az útmenti fák, valami nagyra várva, 
diadalkapukként borultak össze, hangosan suttogva azt, amit ezen a vidékén 
még- kevesen tudtak. Hajlongó búza, kukoricatáblák gyakorolgatták magukat 
a szél legyintésére, hogyan fognak üdvözlő intéseket adni. 

A télen és -tavasszal havas csúccsal meredező világosi hegyek is jócskán 
lerázták már magukról á fehér hósipkát, amikor a falu, közel lévén a halár-
hoz, fontos katonai támaszponttá alakult. De inkább alakították! 

Amerre a szem ellátott, katonát, katonai szerelvényeket látott. Autók 
százai fröcskölték össze vastag útiporral az útmenti fák buja leveleit. A sintér-
Ház is átalakult. Meghajolt tetőszerkezete a verekedésben megtépett. tyúkra 
emilékeztetett. A hiányzó cserepek helyén furcsán csillogó műszerek vizsgálták 
a vidéket. 

„Aradért" megyünk most, Arad a mienk lesz, mondogatták a~vérmesebb 
hazafiak. 

És tényleg, az övék lett. Néhány nap múlva púposra rakott, meghajszolt 
lovakkal vontatott kocsival hoztáik a ,.jó hazafiak" a honfoglalás áldását 
Aradról. Volt ott a szájharmonikától kezdve a cipőtaipig minden. 
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Szurokbaöntött sötét éjjel, mikor egy pillanatnyi idő sem volt már 
a katonai raktárak kiürítésére, egyszerű, a katonák által megszokott parancsot 
kapott a GH-s. 

A három "napos esőzés miatt nem tudjuk kivontatni készleteinket, fel-
gyújtani a raktárakat! S nem sok ido múlva a toronyig járt fel a láng. 

A tűztől megvilágított falúból, — a kasból kizúduló méhekhez hasonlóan 
— futottak a katonák, összekeveredve életüket és fejüket vesztett civilekkel. 
Valaki félreverte a harangot. 

Bunkó a sintérházban széthagyott fegyverek, gránátok között botladozva 
ugrott az ablakhoz. 

— Tűz van! — kiáltott fel, mint aki rég várt ajándékot kapott; És úgy 
ahogy volt, sapka nélkül, be sem zárva maga után az ajtót, futott a faluba. 

Első útja a szertárhoz vitt, de kihúzták már a szükségeseket. Most a tűz-
höz futott, néhány villás, lapátos ember forgott a piactéréin, de ezek inkább 
a sarkukkal fenyegették a tüzet. Az oltásra gondolni sem mertek. Bunkó a 
futástól s az izgalomtól kipirulva rikkantott az emberek felé: ótsuk embörök: 

Robbanás fújta millió darabra a tűz egy részét. A légnyomás bédöntötte a 
jegyző deszkakerítését, a templomablakok csörömpölve hulltak a földre. 

Az emberek szétfutottak. Ég a lőször! — nem lőhet itt mán sémmif se 
kezdeni. 

Bunkó egyedül maradt. Fürge szemekkel' kereste, hol kezdje az oltást, 
mit lehet segíteni? A tűz a posta tetőszerkezetére éhezve kóstolgatta először 
a szélvédőt. Hű, ég a posta! Ki köll üríteni, azzal már futott is a körül lezárt 
épülethez. Üjabb robbanás rázta meg a levegőt, a parázs a környező házak, 
cserepeivel együtt úgy hullott, mintha maga a csillagos ég indult volna meg 
a földre. Bunkó feszegette egy csákánnyal az ajtót. Majd én mögmutaton), 
hogy lőhet itt segíteni, majd mögmutatoin én. Olyan erőt érzett magában, 
TTogy legszívesebben ráfeküdt volna a tűzre, csak segíteni tudna. 

Az ajtó kipattant, még belül nem égett semmi, de mire az utolsó dara-
boknál járt, beszakadt a plafon. 

Bunkót elborította a tüzes pörnyével keveredett füst, prüszkölt, köpkö-
dött, szinte megvakult a hőségtől. Haja közül szemébe folyt a vér. Phű, tapo-
gatta magát, vérzik a fejem, s megpróbált kicihe'lődni a kavarodásból. 

Kívül szokatlan szavú kiabalás, motorzúgás keveredett a tűz zsinatába. 
A vértől s a koromtól nem látott semmit, szemét kaibátja ujjába törölgetve, 
kergetve tántorgott a vizesárok felé. 

Valaki hátulról megragadta vállát. 
— Sto sztárik? 
Bunkó hátrafordult, maga sem értve, mi történt. Szemét próbálta ki-

nyitni, de a. vér újra elöntötte, prüszkölve köpködte a vastag, féketélő masszát. 
Többen gyölekeztek körülötte, nevetve, jókedvű hadarással beszéltek, valami 
csörömpölve, földetrázva megállt, aztán szaladgálás, kiabálás keveredett a moto-
rok zajába. 

Bunkót a földre fektették ismeretlen, erős, puhán ölelő karok, s kis idő 
múlva valaki meleg vízzel mosni kezdte arcát. Kabátját kigombolták, a mellén 
habrálgattak komoly, érthetetlen hangon. Semmit sem értett a keveredésből. 
Tán mögbolondultak a falusiak? De mire észbe kapott, fején fehér fásfli 
feszült, és most már látott. 

Feltápászkodott, csodálkozva bámult, körül. A tűz meghunyászkodva 
húzódzkodott össze, körülötte sűrű köd kavargott, valamilyen fényes dobo-
zokból előspriocelve. Katonák, ismeretlen beszédű és öltözetű katonák futká-
roztak a tűz körül, s a tűz szunyókált, mint a megszoptatott csecsemő. 
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Igyál — mondta egy civilruhás Bunkónak, s a mellette álló katona 
lecsavart kupakú kulacsot nyomott a kezébe. 

Bankó zavartalanul összecsókolódzott a kulaccsal, s csukladozva krákogott, 
A katonák nevetni kezdtek, hátba veregették barátságosan valami megjegy-
zéssel kísérve.. 

A civil a mellette álló vállpántos kérdéseit magyarul közvetítette Bunkó 
felé. 

— Ki vagy te? 
— Én? Én a sintér vagyok — mondta. 

. — Itt laksz a faluban? — 
— Nem a, mer a határba, csak vót ez a kis tűz, oszt beszaladtam, — • 
— Más nincs a faluban, csak te? miért nem oltották a tüzet a többiek is? 

Leéghetett volna az egész falu! — . - » 
Néhány kíváncsi falusi is a katonák csoportjához merészkedett, készségesen 

válaszolgatva a vállpántos kérdéseire. 
Ügy látszott, a vállpántos valaimi parancsnok-féle lehetett, mért igen 

erősen érdekelte Itt minden. Mire a civilekből lassacskán összeverődött kis 
csoport a 'községháza udvarára érti, a vállpántos ¡mindent tudott. Éppúgy 
Bunkó kilétét, mint a falu helyzetét. . . 

.Végül a tűzoltószertárhoz értek, ide csak egy pillanatra néztek be; mély-
fenekű vödrök lógtak bosszú rudakon, a falak mellett könnyű létrák nyújtóz-
kodtak, a szekrényekben a tűzoltóruhák lapultak példás rendbe összerakva. 

De valami eszébe juthatott a vállpántosnak. 
A civillel összehajolva beszélt néhány szót, s aztán széles kézmozdulattal 

magához intette a sintért. 
Igyitye szjudá! — A sintér odalépett, kicsit tuszkolni is kellett, a váll-

pántos kaszáló kézmozdulattal a markába csapott, aztán a másik kezével is 
megfogta a sintér kezét. 

— Nu sztarik! Birjotye vszjo, sto tut mozsno nahógyityszja !• — mondta 
hahotázva a vállpántos. 

A sintér zavartan állt előtte, a civil közölte vele a vállpántos szavait. 
,— Mindent neked ad, amit itt találsz, mind a tied, vidd haza! 
— A zenyim? — kérdezte a sintér 'hüvelykujjával magára mutatva. 
— Hiszen ez a Buszkáéké, vagy hogy is mondjam, az elöljáróságé!. 
— Ez csak volt — mondta- a civil, de akkorára a vállpántos kinyalábolva 

a szekrény tartalmát, a sintér előtt állt. 
— Birjotye! -— mondta, de a sintér nem nyúlt a ruhákért. 
— Ez a tűzótóké — motyogta magában. A. vállpántos elunta a ruhák 

tartogatását, a szertár közepére lökve válogatott benne. 
A sintér csak állt a kíváncsiskodók köre előtt, kezét a mellén összekul-

csolva, a jó gazda terroéstvizsgáló szemével nézegette a körüllévőket. Érezte 
belül, hogy vele most az történik, ami még soha. A fél falu bámulja őt, 
a sintért, és valahogy nagyobb hőséget érzett maga körül, mint a tűznél. 

A vállpántos blúzt, nadrágot, csizmát tartva kezében a sintérhez lépett, 
ismeretlen szavakat durúzsolva, öltöztetni kezdte a sintért. 

— Tak, tak — ismételte sűrű egymásutánban a vállpántos. Végül a tűz-
oltók bőrsisakját is a fejére illesztve a háta. mögé került, katonásan meg-
rángatta az öv alatt a blúzt, megtapogatta a csizmaszárat, aztán egészségesen 
nevetve Bunkó hátára csapott. 

— Bugy zdarov — mondta mégegyszer kezetfogva Bunkóval és köszönetet, 
vagy egy jó szót nem várva, a kövér füstöt röfögő acélmasinákhoz ment.-
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— Aztán, oltsd a tüzet ám! — kiáltott vissza még a civil — most már 
tűzoltó vagy — és ő is eltűnt a forgatagban. 

A. tömeg oszolni kezdett. A sintér is útnak indult, előbb csak andalogva, 
aztán határozottan magyarázva magának. 

— Haza köl'l mönni — és hosszú léptekkel nyújtogatta előre a szokatlan 
nyekergéssel beszélő csizmákat, minden lépésnél megkoppant a tűzoltóbalta 
vaskarikás nyele a' csizmaszáron. Büszke, jóleső melegséget érzett belül. 

— Mié? Mer ótottam? Ki löheíött ez? Hű, ha a bíró ezt möghiggya?! 
Végigsimította magát, valami erősen nyomta a mellét. A tűzoltók vizetkérő 
rézeípja volt. Szikrát hányva futott végig rajta a fahegyébe kapaszkodott nap. 

A falu utolsó házaihoz ért, visszanézett —- inkább csak kíváncsiságból — 
s az ablaküveg tükrében megpillantotta magát. Markáns állán feszült a szíj, 
a sisak úgy illett a. fejére, mintha arra szabták volna. 

— Hát kee? — szólt ki az ablakon Göbe Pista, —tűzo l tó? 
— Hát látocT — hagyta ott a sintér Göbe házát, s kimondhatatlan jókedv-

vel ért haza. 

- . Tóth Béla 

PETROVACZ ISTVÁN: 
; Kőművesek álma 

Bekukucskál a hold az ablakon, 
álmodik bent négy kőműves legény . . . 
Az épülő, vakolatlan falat 
rakják ringó állványok tetején, 

A téglasoron tej színű, habos 
malter tükrében ficánkol a nap 
— s ilyen csodát soha, senki nem látott* — 
szinte maguktól nőnek a falak. 
Megcsodálja, aki csak arra jár, 
a négy legény melle büszkén dagad, 
— Bevégezzük holnap! — Elégedetten 
teszik le a vakoló kanalat. 

Beomlik a napfény. Az ablakon. 
egy rekedt veréb ébresztőt dalol, 
a négy. legény az ajtóhoz rohan 
— a büszke falak nincsenek sehol. 

Nem' szólnak egymáshoz, kedvetlenül 
bíbelődnek, — de aztán felragyog 
az egyik borús szempár . . . „Hát fiúk 
csak álmunkban lehetünk mi nagyok?" 

Csak nézik — aztán meggyorsul a kéz . . . 
„Mutassuk meg!... Téglát ide hamar!" 
— s mintha húzná láthatatlan erő, 
olyan gyorsan emelkedik a fal. 

Fárad — de nem tágít a négy legény, 
s mire este elandalog a nap 
a domb mögé, miár készen áll a ház. 
— a megálmodottnál is magasabb! 


