
Beszélnek a szemek 
lrta: S ebesl S amu 

Amit alább el fogok beszélni, abban az időben tör 
tént, amikor szenvedélyem volt a kávéházbajárás, aminek 
nélkülözése - ha ideje megérkezett - idegessé és inge
riiltté tett. Szinte úgy éreztem magam, mint az ópiumszívó 
a méregadag nélkülözése miatt. A kávéházban pedig zsém
beltem a rossz kávéra, órákig szívtam a vastag levegőt és 
a J:>őrig átjáró dohányfüstöt és hallgatva merültem bele a 
tömegbeszéd összefolyó zsibongásába. ·Utólagosan sajnál
kozva vallottam be magamnak, hogy ez az időtöltésem a 
csalódásig hasonlított a naplopáshoz. 

Mentségemül azt állapítottam meg, hogy itt embere
ket figyelek. Itt az emberek természetesebbek, közvetleneb
bek, fesztelenebbek, mint a színházban, bálteremben és 
estélyeken, - ahol rendesen ünnepélyesek, ki vannak ele
gánsan vasalva és fölényesen szeretnek pózolni. Az em
ber pedig rendesen embert keres, legszivesebben ott, ahol 
legjobban a maga valóságában találja. Itt kevésbbé feszé 
lyezik az •·lőítéletek , nem kell meghivó és belépőjegy . Ül
het társaságban, vagy maradhat egyedül. 

A gyak~1rlot t kávéházi szemlélő olyan, mint a gon
dolatolvasó. A fejnek egy mozdulatából, a kéznek egv 
gesztusából, a homlok ráncából és a szemek nézéséből ol
vashi tud. Talán ilyen tudományra tehettem szert, · mert 
akárhányszor olvastam a szemekből, a mozdulatokból. 
Egyszer, ennél a tudományomnál fogva , a következő tör
ténetet lestem el: 

Nagy fiistködön keresztül néztem az olvasó, a beszél 
gető, vitatkozó, sakkozó, dominózó és billiárdozó embe
reket. Ezek közt egy magában iilő , kissé sápadt, de jóképű 
fiatal ember vonta magára a figyelmemet. A fiatalemher 
sűrűn nézegetett a felírónő emelvénye felé, ahol a kassza 
tündére trónolt. Csakhamar meg kellett látnom, hogy a 
kasszírnő köti le érdeklődését. A leány csinos, rokonszen
ves és szelíd, a kasszatündérek köteles kacérsága nélkül. 

Most egy fiatalember, akit én a futball pályán, mint 
jeles labda rugót ismertem, - lépett a kávéházba: 

- Pá Jucika, - mondta a kasszirnőnek és a földön 
heverő üres gyufaskatulyát egy spicrugással a szegletbe 
röpítette. Aztán a fiatalemberhez fordult: 

- Szervusz János, köszönté azt is és most már a 
levegőbe rúgott. Még két lépest tett előre, megállt, vissza
nézett. Először Jucikára, aztán Jánosra pi1lantott. A szem
öldökét felhúzta, a fejét oldalt billentette és egy felfedezö 
elégedett mosolyával tovább ment. 

Most tudtam már. hogy a leányt Jucikának, a fiatal 
embert pedig Jánosnak hívják. A labdarugó mosollyal ve
gyített pillantása ezt mondta: 

- Ahá! Ezek szeretik egymást! 
Uj vendég érkezik. Mosolyogva néz Jucikára. Közel 

megy és kezét nyjtújtja. Mikor helyet foglal, akkor sem 
veszi le a szemét a leányról. Jucika megszünt már moso
lyogni. Felír két feketét és egy pohár cognac-ot, de a 
vendég még mind.ig csillogó szemekkel tekint reá: 

- Szép vagy! Kedvemre valói 
János arcán árnyék borong, bús pillantást vet a 

leányra: 
- Borzasztó helyzet, de csak én érzem a kínját. 

Maga közönyösen veszi, hogy itt mindenki fikszirozza . 
Orcájára tapad a vendégek tekintete, a termetét mére
getik és háta mögött szemtelen megjegyzéseket tesznek . 
Persze! a maga szerelme nagy általánosságban mozog. 

Jucika nyájas tekintettel csillapítja János btís pil · 
lantását: 

- Megint kesereg?! Hányszor mondtam, hogy csak 

magát szeretem ... Feli r két pikkolót és egy teát rummal. 
Nyílik az ajtó és egy zajos orgiákban sántult, kopa

szodó, de még mindig kacér, öreg legény érkezik. A fogai 
hamisak, festett bajuszkát visel, - mindazonáltal nőcsá
hftó hirében áll. A mint a kasszatündér előtt elsifitel, meg
billenti a kalapját és valami furcsa viccet mond Juciká
nak, aki csendesen elneveti magát. Tetszik ez az öregedő 
„kandur"-nak . Apró szemei élenkcn pislognak és világo
san fejezik ki a gondolatait: „Ma igazán szellemes vagyok." 

János éppen a feketéjéböl hörpint egy keveset. A csé
szét mérgesen csapja a tálcára , zörejére Jucika riadt arc
cal fordult feléje: 

- Be nagy csacsi 1 
- Mit akar a majommal? kérdi János átható nézése. 
Jucika keskeny szemöldökei között egy finom ránc 

árnyalata látszik: 
- Semmit! Ki nem állhatom! 
János kételkedve mozdítja a fejét és kérelő tekintet

tel nézi: 
- Akkor miért kacagott. Hiszen ragyogott a jókedvtől! 
- Miért adjam tudtára, hogy utálom?! - felelik egy 

kis ajkbiggyesztéssel a Jucika szemei. Jobb ha azt hiszi, 
hogy őt is tartom olyannak, mint a többieket. 

Most egy öreg úr, akit pénzes zsáknak nevez a köz
vélemény, döcög be botjára támaszkodva. Egyenesen Ju
cikához tart. Egy kicsit köhécsel, az ajkait nyalogatja, 
megfogja a Jucika kövér kezecskéit és tapsolja a kézfö 
zsirpárnáit. Eközben nagyokat nyel és nevetgél. Jucika 
visszanevet és úgy tréfálkozik vele, mintha egy kedvenc 
öreg kutyuska volna. A János szemei haragtól szikráznak: 

- A szerelmét árulja ennek a vén tevének ? 
A vén teve tovább csoszog. Jucika egy kis fintort sza. 

!aszt utána és egy picikét csóválja a fejét, s ártatlanul 
néz Jánosra : 

- Maga megint csacsi ... 
A János szemei tovább szikráznak: 
-- Ez romlás , sűlyedés. Beszélhet. Ez bukás az ör

vénybe. 
Jucika szépen simogatja a szemeievel. 
- Ejnye Jancsikám, csak nem gondolja, hogy ... Te

hetek én arról , hogy olyan az iizlet. A főnök · tír meg
kivánja, hogy a vendégekhez nyájas legyek. A beszéd, a 
jókedv, a nevetés, még nem jelenti azt, hogy uticifra az 
ember. És ha innen kiesem, hova leszek . Nincs más lokál 
és mehetek az utcára. 

János lehajtja a fejét. Ugy marad egyideig. Mikor is
mét Jucikára tekint: bágyadt, szomorú a nézése: 

- A főnök akarja, hogy nyájas legyen? Ez a kávé
uzsorás és leánykere kedö. Szép! Külömben tessék! Aki
nek ilyen a főnöke, maga is olyan ... 

Jucika elfordítja a fejét. Mikor ismét Jánosra néz, 
keserűség sír ki a szemeiből: 

- Jól van .Jánosi Hagyjon el, ha olyannak tart . . . 
Én megsiratom magát, megsiratom a tiszta szerelmét, 
mert az volt az én nagy boldogságom. Maga sohasem 
közelített felém hitvány szándékkal. Maga nem akart csá
bítani, nem akart a fertőbe dobni. A maga szerelme tiszta 
volt, azért boldogított, azért volt zegény életem gazdag 
kincse ... 

Egy kicsit szipogott és a fehér kötényével megtörölte 
a szemét, hogy jobban lásson felirni két darab híg tojást , 
egy kapucínert és egy puncsot. 

János a könyökére támaszkodott, Jucika elkomolyo
dott és fgy néztek sokáig egymásra. Ezalatt a szemek be
zséltek; János kezdte: 
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- Nem akarom hinni, hogy-olyan. -
- Mégis azt mondta. 
- Nem ügy gondoltam. 
- Akkor miért mondta? 
- Mert akkor még nem híttam azt a könnycseppet, 

amelyik idepottyant a szívemre. Azérf mondom ·most, 
hogy „ .. 

Megszakította nézését és hívta a fizetőpincért. Ki
fizette a feketét, aztán a kasszához lépett. Amit itt mon
dott azt már a szájával mondta halkan egész halkan, aztán 
etlsietett. Jucika arcán derű, szemeiből boldogság sugár
zott. De ezt talán csak képzeltem. Kiváncsi voltam a vé · 
gére. Mégis mit mondhatott .János? Eszembe jutott a labda
rugó, aki Jánost ismeri. A billiárd szobában azzal mula 
tott, hogy egy eldobott szivarvéget ide-oda rugdosott. 

- Szabad kérném? 
- Tessék. 

. .,.--- Ön bizonyára adhat nekem egy kis felvilágosítá'it 
az . ön barátjáról, Jánosról. Tudja, akit üdvözölt, mikor 
a kávéházba jött. 

- János, uram - ha már tudni óhajtja, egy igen 
j(>r.avaló, derék kereskedő segéd. Dolgozik, gyűjtöget fárad
hatatlanul, de még nincs akkora tőkéje , hogy „önáJlósít
hassa magát". Szeretne nősülni , de ahoz - amint mon<lú, 
egy szép nagy iizlet kell; annyi pénzzel amennyi neki van. 
csak a fecskeutcai kis boltocskát vehetné meg, ahol turót, 

sóshalat, búi-mogyörót, ecetet s ezekhez hasonló jókat 
árulhatna. De a fecskeutcai nem kell. Inkább várakozik 
még, amig megnő a pénze. Addig csak játssza a szerelmes
dit, hol itt, hol ott. Ugy látsz ik. gazdag leá nyra vár. 

Egyszerre megértettem mindezt és ezt mondtam a 
labda rugónak: 

- János a fccskeutcai kis üzl ete t meg fogja venni. 
A labdarugó mint egy nagy kérdőjel meredt rám: 

Honnan tetszik tudni ?! 
- Csak! Tudom. 

• 
Két hét mulva gyönyörü őszi napon a sétatér sárguló 

lombú gesztenyefni alatt élveztem a fényt és merengtem 
a hcrvadáson. Egyszerre a labdarugó termett mellettem: 

- Igaz, igaz ! - kiabálta lelkesen , mintha nagy öröm
hirt hozna nekem . János csakugyan megvette a fecskc 
utcai kis üzletet. 

- És el fogja venni Jucikát - mondtam. 
- Nem akarta magára hagyni hosszasabban , azt az 

édest. Nagyon dongták a darazsak . De hát honnan tet· 
szik ezt is tudni?! 

- Csak! Tudom ! 
Erre a labdarugó egy lúhunk előtt heverő vadgeszte

nyébe ügy helerügott, hogy az m:.lig is gurul valahol , ha 
meg nem állott . 

D8!DA JENŐ VER8EI 

• •. - • 't 

SZOMORÚ TEVEDÉS 

Valami álomból emlékszem rád. 
A básfyafokon rőt moha nő 
s kedves forrásom elapadt, elapadt. 

Az acélkék fecskék rád gondolnak, 
nem szállnak el: meahalnak 
és haldoklik a megállt idő is. 

Te nem tudod. hogy barátod vagyok 
és azért nem közeledsz hozzám I 
Ö, milyen átkos, szomorú tévedés ez ! 

Csuháim kopnak, nemsokára 
szabad mellet mutatok a fáradt napnak: 
remete-éveim hite szakadozik. . 

Nem akar lángolni az esti tűz 
s mezőkön, hegyeken túl késik. 
egyre késik a mindenek gyógyulása. 

.. 

ITT JART VALAKI 
. . 

Fáradtan jövök a mezőről. 
A görbe hold .piros sugara 
beragyogja magányos házamat. 
S íme, lábnyomok fénylenek előtte. 

Rozsdás kulcsom nyiszog a zárban, 
de a · meszelt fal ünnepi fehér, · 
de a küszöb tisztára súrolt 
s· furcsán csillog a kopott kilincs.· 

Meleg fogad és hervadó illat. 
Régi fényképek szeme villog. · 
Hangosvidáman pattog a tűz 
a kemencén. Ki rakott tüzet ? 
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A lámpában új olaj serceg, 
ágyamon friss, fehér lepedő 
hívogat. Nini , dombos párnám is 
fehér! Ki vetett ágyat ? 

Asztalomon kinyitotl könyvek, 
elhintett virágok derengenek 
halványan, mint a jó álmok, 
melyeket hajnalra elfeledünk. 

A piros hold ring, száll az égen, 
beragyogja magányos életemet. 
S én tűnődve ülök ágyamon : 
Ki járt itt? Istenem, ki járt itt? 

NYUGT ALANSAG 

Sokáig voltam remetéd, 
nyugodt voltam és megelégedett. 
Az őszi szeleket túlzúgfa az ének, 
melyet dícséretedre énekeltem. 

De most elfogott valami nyugtalanság, 
sokszor tekintek ki az ablakon, 
délutánonként kiülök deszkaházikóm 
küszöbére s nézem a távolt. 

Kedvenc zsoltárom oly üres, 
ostobák a sárga pergamenek ; 
a hegyélen juhok ballagnak 
lassúléptú, békés pásztorokkal. 

Fenyőtoboz hull és piros levél. 
Nyugtalan vagyok, tele vágyakkal. 
Rongyos ruhámat tisztogatom 
s föl-fölveszem a vándorbotot. 

Pásztortűz, 1929. december 22. 603-604. o.
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