
CSOPICS, BRANKÓ» 

Gyúró színváltozása 
Valamikor régesrégen, körülbelül egy évvel ezelőtt Karan Gyúró is paraszt 

volt, igazi tőrőlmetszett, amolyan gatyásparaszt. Szántott, éjszaka járt a ma-
lomba s az eget kémlelgette, hogy mikor esik az eső (a sok nézelődéstől kissé 
meg is görbült a nyaka), egyszerű falusi eledelekkel táplálkozott: babbal, ká-
posztával, szalonnával és kukoricamáléval, ebéd után pedig annak rendje-módja 
szerint szidta az urakat. 

A felszábadulás előtti időben, amikor Gyúró községi elöljárósági tag volt, 
semmiben sem különbözött a többi paraszttól, talán csak annyiban, hogy sokat 
lótott-futott, nem volt lelkiismeretes a munkájában, soha nem érkezett haza 
idejében ebédre, úgy mint a többi emberek. 

A felszabadulás után azonban teljesen megváltozott. Gyúró tagja lett a já-
rási népi bizottságnak, a városba költözött és egy menzán kezdett étkezni. 

Ez a változás nagy hatással volt a mi Gyúrónkra. Alig egy . év leforgása 
alatt annyira átalakult, hogy' alig lehetett ráismerni. Az egykori parasztból 
csak a régi Karan Gyúró név maradt meg, vagy ahogy a faluban nevezték: Gyu-
rekán. Azonban lassan-lassan ez a név is módosult: a parasztok merő tisztelet-
ből nem hívták többé Gyurekánnak, hanem Gyúrónak, ő pedig az aktákat a kö-
vetkezőképpen írta alá: Gyurad Karanovics. 

Gyúró és a falu között szakadék támadt, amely egyre jobban mélyült. 
Gyúró elsősorban is megszűnt érdeklődni az »időjárási viszontagságok« 

iránt, és azokra a polgár szemével tekintett. Ha az ég beborult és esni készült, 
akkor bosszúsan megjegyezte: 

— Itt van, már megint ez áz eső! Hogyan menjek most ebédelni? Elázom, 
mint az ürge, amíg a menzáig érek. 

Ha a faluban valami nagyobb értékezletet hívtak össze, amelyre a járási 
bizottság is hivatalos volt, csak nehezen állt kötélnek. 

— Már megint ezek a parasztok! Mintha még mindig háború volna, állan-
dóan ezekkel az átkozott gyűlésekkel jönnek. Ma éppen erre volna kedvem! . . . 
Hja, az emberek nem tudják, mi az a hivatal. 

Ült,az irodában az íróasztalon szétdobált hatálmas aktahalmaz közepette, 
előtte terebélyes tintatartó, pecsétnyomó, néhány tollszár, itatós, egyéb holmik, 
melyek egy hivatalban köteles tiszteletet és tekintélyt gerjesztenek. 

— Ó, ezek az emberek az ő gyűléseikkel! Istenem, milyen is a paraszt: 
szüntelenül csak morog, gyűlésezik, lármázik, kiabál! Isten mentsen meg tőlük! 

Innen az irodából a parasztoknak ez az igyekezete különösen értelmetlennek 
és haszontalannak tünt. 

:— Hát testvérkém, látod, ezt jelenti a hatalom és a hivatal.: kézhez kapsz 
egy aktát, elolvasod, beiktatod, majd illetékességből tovább küldöd. Leírsz va-
lami körlevelet, ráütöd a pecsétet, aláírod, hívod a küldöncöt és minden megy a 
maga útján — minden úgy megy, mint a karikacsapás, minden lárma és zajos-
kodás nélkül. Sehol nem csikorog az apparátus, sehol nem akad meg, simán ha-
lad, mintha megkenték volna, izgalom nélkül, fejfájás nélkül, — ime, ez a ha-
talom! . . . 

* A fiatalabb szerb írónemzedék tagja. Fegyverrel harcolt a partizánhadseregben. Ez az 
elbeszélése a „Harmat a szurony hegyén" című elbeszéléskötetéből való. 
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— De az ő gyűléseik, ó jaj! A bocskoraik, meztelen lábaik, ázott ködmö-
neik, mérges dohányuk, tülekedésük, lökdösésük, krákogásuk, mint a jégverés, 
úgy hallatszik: nincsen eke, nincs eső, a lovak elpusztulnak, vetőmagot követel-
nek, iskolai padokat, a rokkantak dörmögnek, az özvegyek siránkoznak, néme-
lyek szakadozó cohdráikat mutogatják, ez anarchia, fejvesztettség! Hogy azok 
odafenn nem jönnek rá arra, hogy be kell tiltani ezeket a gyűlésezéseket és az 
ilyen haszontalan lármázást! Az ember így csak elvesztegeti a drága idejét, ami-
kor a falvak: ilyen ügyeivei-bajaival kell foglalkoznia. 

— Ó, a falu! Ki az ördög beszélte őket rá, h,ogy valahol a hegyek-völgyek 
között, ahova kocsival egyáltalán nem lehet eljutni, falvakat építsenek! H m . . . 
Egy napon rendeletet kellene kiadni egy ilyen falunak, például a következő tar-
talommal: »Mától kezdve tilos parasztoknak falut építeni hozzá nem férhető he-
lyeken! Aki ez ellen a rendelet ellen vét, stb. s tb . . . . 

Gyúró értett ahhoz, hogy nagyszerűen elvezesse, ha akarod, akár az egész 
országot is, csak engedj szabad kezet neki! Akkor látnád csak: tap-tap. . . ! — 
ráütné a pecsétet, — cap-cap . . . — sercegve sorakoznának az aláírásai, — fju . . . 
fju . . . — rohangásznának a kurírok és az országban minden simán menne és° 
folydogálna, csendben és háborítatlanul, a lármás, hangos, lökdösődő paraszt-
gyűlések nélkül. Egyszer s mindenkorrá be kellene látniok, hogy az állam nem 
Karakas Nikola korcsmája. 

Gyakran eltöprengett így álmodozva és édesítve az életét, s valahogyan 
•eszébe jutott az asszony is s bosszúsan megjegyezte: 

— H m . . . Ami az asszonyokat illeti, itt sem megy minden rendben. íme, 
amíg háború volt, amíg meg kellett feszíteni minden idegszálunkat, még vala-
hogy el lehetett viselni őket, de most — nem volna rossz, ha megkurtítanák a 
nyelvüket. * 

íme, az ő boldog felesége, akit Trivunának hívtak, így beszélt. Gyúró resz-
ketett is, mint a vágóhídra hurcolt birka, hogy az asszony egy napon otthagyja 
a házát és a gyerekeit és zsupsz, betoppan hozzá a városba. Isten ments meg 
ettől! Ha Trivuna egy napon megjelenne az irodájában, az asztalra támaszkodna, 
mint valami traktoros, és kiabálva megkérdezné tőle: 

— Mondd csak te, mért nem jössz már két-három hónapja meglátogatni a 
feleséged és a gyermekeidet?!... Aztán mi igaz abból, amit mesélnek, hogy 
gyakran látnak téged az özvegy kocsmárosnéval? Idehallgass Gyúró, és jól je-
gyezd meg magadnak, amit most mondok neked . . . 

— Hm, valóban csúnya dolog vo lna . . . Ami azt a kocsmárosnét illeti, hát 
mit tagadjam, szép asszony, ebből is lehetne valami, ha a felesége meghalna 
vagy szép szóval elválna tőle. Ott van a ház, a föld, csináljon vele, amit akar. 
Hát nem így van? 

Hagyjam ott, az istenit neki?! S lesz, ami lesz! . . . — töpreng Gyúró, aztán 
eszébe jut, hogy az Antifasiszta Nők Szervezete milyen zajt csapott ellene, aztán 
megint bosszúsan kifakadt: 

— Ó, az a női szervezet! Épp ezt a szervezetet kellene megszüntetni! Azok, 
testvérem, terroristák, nem mások! Csak mozdulj meg és hagyd ott Trivunát, 
ha nem félsz tőlük! 

Valóban szép lenne ez a békés élet itt az irodában, csak ne lennének ezek a 
gyűlésezések és a különböző szervezetek, azok mintha összeesküdtek volna, nem 
hagyják békén Gyúrót. Ezek valóban mind szembefordulnak vele és a nyugal-
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mas élete ellen — és sehonnan semmi segítség! — Na és a milícia? — villant k e -
resztül az agyán. 

— Ó, ez a milícia! — válaszolt bosszúsan önmagának. Ezek bezzeg ném az; 
egykori csendőrök, akik még a pillantást is nyomon követik — egy szempillan-
tás alatt elvégzik a dolgukat, a fejed sem fájdul b e l é . . . A milícia! 

Gyúró mérgesen köpött egyet. Eszébe ötlött, hogy a hajdani csendőrök egy 
pillanat alatt szétvertek minden gyűlést és ha most is ott lennének, neki nem. 
kellene a falvakban kinlódnia és vergődnie. Eszébe jutott és felsóhajtott. 

— Isten bizony, a régi Jugoszláviában is voltak jó dolgok, el kell ismer-
n i . . . 

Gyúró mégsem ment el á falujában összehívott gyűlésre. Már hogy is menne 
el vasárnap ebbe a sárfészekbe, amikor aznap a városban éppen nagy mulatság-
lesz, beszélgetések, ivászatok a kocsmárosnénál és táncmulatság is. Egykedvűen 
válaszolt: 

»Halaszthatatlan hivatali munkálatok megakadályoznak abban, hogy részt— 
vegyek . . . satöbbi.« 

— Nahát — szólt önmagához elégedetten —, választ írsz nekik, ráütöd a p e -
csétet, aláírod és kész. Nem kell a falusi utakon tizenöt kilométert végigdöcög-
nöd. 1 

Azonban akadt valaki, akinek nem esett nehezére éppen ezt a tizenöt k i lo-
méteres utat megtenni. Ez a valaki az ő falujabeli parasztnép volt. 

A falusi népnek ez a felvonulása és ezzel Gyúró hatalmának alkonya egy 
hétfői napon, a gyűlés után következett be. S ami Gyúrónak különösen rosszul 
esett, a falu népének a városba való felvonulását éppen azon a gyűlésen hatá-
rozták el. 

Gyúró aznap reggel éppen élvezettel ütötte rá a pecsétjét a gyógynövények 
gyűjtésére vonatkozó körlevelekre, amikor az udvarról leírhatatlan és szokatlan, 
zsivaj hallatszott. Gyúró rémülten felugrott. 

— A »parasztok«! 
Gyúró már régóta félt a parasztoktól, különösen a paraszti tömegektől. Tu-

data alatt is érezte, hogy előtte vannak állandóan és az ördög tudja miért, v a -
lami miatt bűntudatot érzett. És éppen ebben a tömegben van a legfőbb ok, 
amiért az ember nem tud nyugodtan bóbiskolni az akták és a körlevelek fölött. 

— Halló, hol van a mi urunk, aki méltóságán alulinak tartja, hogy a f a -
lusi gyűlésre eljöjjön?.. . hallatszott már az ajtó előtt a gúnyos hang, amely-
nem sok jóval kecsegtetett. 

— Ide azzal a patkánnyal!. . . 
Gyúró most arra várt, hogy a hivatalsegéd majd bejelenti a szokatlan láto-

gatókat s ő azt válaszolja, hogy el van foglalva és nem fogadhatja őket, amikor 
az ajtón át behatolt a parasztok kusza tömege. Avítt gúnyákban, ködmönök— 
ben és mindenféle szedett-vedett kacabajkákban, hagyma, savanyúkáposzta és 
ázott ruha szagát árasztva. 

— Te, kivasalt ficsúr, hát elbújtál?! Hát azért választottunk meg, hogy csak 
a papírost fogyasszad? 

— Milícia, milícia! — üvöltötte Gyúró, a mentő szalmaszálba kapaszkodva^ 
de az udvar mélyéről a milícia parancsnoka személyesen válaszolt neki: 
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— Gyúró elvtárs, hát mit gondolsz, csak nem foglak azzal a néppel szem-
ben megvédelmezni, aki téged ide megválasztott!... 

— Gyere ugyan már, megmondtam! 
•—i Nem megyek! — felelte nyugodtan a parancsnok. A nép megmondta ne-

kem, hogy ne avatkozzam bele az ügyébe. 
— De hát ki itt a gazda? — kiáltotta Gyúró. 
— A nép! — felelte a milícia parancsnoka. 
Közben a parasztok elözönlötték a szobát és száz százalékosan uralták a 

helyzetet. Gyúrót páni rettegés fogta el. 
— Emberek, az isten szerelmére, hisz ez hivatal! — dobta oda utolsó adu-

ját. S arra gondolt, hogy a parasztok majd csak megjuhászodnak, ö k azonban 
süketek maradtak erre a bürokrata közbekiáltásra. 

—— Igen! Hivatal! — morogta egy nagybajuszú paraszt, és belekapott a nyi-
tott tintatartóba. Erre egy másik egészen nyugodtan leszakított a gyógynövé-
nyek gyűjtéséről szóló felhívás papírjából egy darabot és cigarettát sodort be-
lőle. 

— De hisz emberek tudjátok, hogy a járási népi bizottság tagja előtt áll-
tok?! — rikkantotta Gyúró. 

— El vagy csapva! — mormolták a parasztok a ködmönök és gúnyák alól. 
Egy nagybajuszú nihilista hajlamú paraszt tréfásan ajánlotta, markában szoron-
gatva fütykösét: 

— Mi lenne, ha egy kicsit kezelésbe vennénk? Hisz egy munkanapot vesz-
tegettünk el miatta! 

— Ugyan már; hát mire való ez? — emberek, az isten szerelmére — sápíto-
zott Gyúró. 

— Arra, m e r t . . . Hm, hogy is mondják csak, Micsane, te tudós ember 
vagy! 

— Dirokrata! — mondotta ünnepélyesen Micsane, a varázsszavak tudója. 
— Talán bürokrata! — helyesbítétte Gyúró. 
— így is lehet, Gyurekám, ha akarod, akkor akár pirokrata is lehet a ne-

ved — mondotta a nagybajuszú békés hangon. Most pedig takarodj innen! 
— De emberek, hova, merre? — döbbent meg Gyúró', azaz Gyurekán. 
— Haza! Ragadd meg ismét az eke szarvát, hogy megint ember váljék be-

lőled! Sajnálnánk, ha népellenes elemmé válnál — mondotta ki az ítéletet a 
nagybajüszú. 

Gyúró a parasztok tömegétől körülvéve, megadóan tért vissza falujába. A 
parasztok egytől-egyig jókedvűek voltak, csak a nagybotos háborgott tovább. 

— Miért nem adtunk neki valamicske útravalót?! 
— S mi lesz, ha holnap te is a járási népi bizottság tagja leszel? — kér-

dezte tőle valaki. 
— Igazad van, jól mondod, verés nélkül is el lehet intézni! — nyugodott, 

bele a dalia és elhajította botját. 
Fordította: Tornyost Péter 
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