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ESZtIKE AZ UtCáN

Kedves hely az utca szöglete naplopóknak és az élet tanulmányozóinak. 
Nem akarok dicsekedni azzal, hogy az utóbbiak közé szoktam számítani 
magamat, és nem akarok panaszkodni amiatt, hogy az előbbiek között 
szoktak emlegetni.
 Mindegy. Én szeretem az utcasarkot, kivált a Kossuth-utcáét, ott zsi-
bong, tolong, fut, szalad, lökdösi egymást a legtöbb ember, ott rohannak 
előre céltalan, legalább nem látszik, mi ok van rá L. úrnak, hogy siet-
tében az M. úr lábára lépjen, vagy az L. kisasszony uszályát leszakítsa, 
nekem ugyan egyikük se mondja meg az okát.
 Mindegy. Én szeretem az utcasarkot. Ott állok tegnap is, rossz idő 
volt, mint mostanában mindig. Hogyne volna rossz idő, mikor az Ancsa 
is így fakadt ki ma reggel: „Ki látta már, ilyen idő, egyik nap jég, másik 
nap sár.”
 Nekem tulajdonképpen más okom volt, amiért rossznak tartsam az 
időt, hja, mostanában gyakran jut eszembe, hogy még mindig eldöntet-
len a „lenni vagy nem lenni” problémája. Engem pedig egy ilyen eldön-
tetlen probléma rendkívül lever, kivált ha olyan közelről is érdekel, mint 
most.
 Szóval embergyűlölők módjára húztam a kalapot a szememre, s úgy 
tekintgettem szét, hogy ha valami tehetséges, ambiciózus rendőr lett 
volna a közelben, biztosan szemügyre vesz.
 Csak mogorvábban húztam össze a szemem, mikor a népáradat-
ban előtűnt egy ismert ismeretlen. Ő ismert én előttem, én ismeretlen 
 őelőtte. Óh, az a fehér kalap és zöld, földig érő, prémes gallérú télikabát. 
(télikabát masculini generis – a femininumát nem tudom.)
 Még nagyobb kedvem kerekedett az emberevésre. Igazán sajnálni 
kezdtem, hogy nem Kannibáliában hozott napfényre a sors, persze azt 
is óhajtottam, hogy őt is meg azt a fejér kalapot és földig érő, zöldes téli-
kabátot is, ott hozta volna napfényre, ezt ugyan mégis elengedtem volna 
szívességből. Elkeseredésemet még fokozta, hogy olyan fürge lábacskái 
vannak, hogy rettenetes. Fogadom, naponként négy-öt mérföldet sétál, 
és mégis úgy szalad az a zöld kabát…
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 A  letargia óceánjának fenekére süllyedtem. Már-már búvárra lett 
volna szükség, aki felszínre emeljen, mint a drágagyöngyöt ahogy ha-
lásszák, mikor megjelent Esztike.
 Nem tudom ugyan, hogy Esztikének hívják-e, de azért ismerem, na-
gyon ismerem a kicsikét.
 Kicsikét? Na hiszen adna ő annak, aki így szólítaná, hiszen Pista „úr” 
(gimn. IV. B. o. t.) már úgy címezgeti a képes levelezőlapokat neki, hogy 
„Őnagyságának”. Bizony, Őnagysága.
 Csak rá kell nézni, különben ne most tessék ránézni, mert most nem 
tudja, hogy nézik; de mikor tudja, csak rá kell nézni, és rögtön tetszik lát-
ni, hogy nem a kicsike már, hanem őnagysága!
 Most siet, mintha egyedül volna egy őserdőben Indiában. Ah, a hason-
lat nem sikerült, ott jobban széjjelnézne. Ott megbámulná a nagy fákat, 
az ágakon ugráló kis majmokat, az óriáskígyókat, meg a kis Mowglikat. 
Mert tetszik tudni, Indiában nincsen egyéb, csak őserdő, kis majmok, 
óriási kígyók meg farkasok, és azok közt felnőtt kis „emberkölykök”.
 Most mondom, szalad – ah, ez a kisleány katonának született, milyen 
kár, hogy még csak színházban van „Asszonyregiment” – nem nálunk, 
ide nem masírozott be, de ne is jöjjön, kifütyöljük. Katonának született, 
nem onnan jut eszembe, hogy jól tud futni, ámbár ez a fő a katonáéknál 
is, hanem onnan, hogy olyan semmibevevéssel néz szét a kofasátrakon, 
mint egy 13 próbás párbajhős. Ilyet ugyan nem láttam még, de ha láttam 
volna, azt hiszem az is így nézett volna szét, ha nem a kofasátrakon is.
 de nini, már meg minden érdekli. Hja, persze debreceni béles. de 
csak siet – hopp! eltűnt. Hova lett? a boltban van! helyes.
 Mit vett kisasszony, ha szabad kérnem? Ceruzát, irkát, pardon, füze-
tet, pemzlit. áh, ah, a felsőbb iskolás libuskák festeni is tanulnak? Hogy-
ne, hogyne, remélhetőleg minden héten vesz is egy ecsetet, hisz olyan 
szép fogai vannak.
 Nagyszerű, még pénze is maradt. Fel is használja az alkalmat: hogy 
ez a cukor? Hét krajcár. S lám csak, őnagysága milyen jóízűnek találja.
 Ej de siet! Az ember alig bírja nyomon követni. Megint itt ez a debre-
ceni béles – jaj! fájdalom, már elköltöttük a két pízeket, látja ilyen a köny-
nyelműség.
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 rám néz. Szt. Ist… csak nem vette észre, amit magamnak duruzsol-
gatok. Nem, hála az… de mi, újra eltűnt! Hol van, hol van, csak nem sza-
ladt miattam át a túlsó oldalra! Utána! Nem, nem látni sehol. Búsan állok 
meg. Na fiam, mondaná Peti pajtás, ez rád vall, tudtam hogy ilyen ügyes 
vagy.
 Hopp, hó! újra itt van, áh, áh, csak boltban voltunk, selymet vettünk. 
No nézze meg az ember, „miattam”, micsoda önhittség volt abban a szó-
ban. Hogy ő miattam menekült, mintha észrevenne ilyen csekélységet, 
mint én, – mégis ha Pista úr volna itt…
 Újra itt a cukros, no csak nem? – de igen, még egy darabot! Ej, ej, kis-
asszony, csak nem a kanárinak? nem szereti az az ilyen cukrot – vagy 
maga szokott csicseregni is otthon?
 – Úgy, úgy csak siessen; a mama már mondja azóta: hol tölti az időt az 
a fruska? Végignéz egyszer minden kirakatot. Pedig dehogy néz, az már 
nem illik őnagyságához. Kirakatot nézni!
 – Nincs most sehol semmi feltűnő, olyan unalmasok, – meg aztán 
 sietni is kell.
 S Esztike szalad, vidáman lebben piros szoknyácskája. Fürgén csapja 
szét a járdáról a kis tócsákat a szökellő cipőcske, még az öreg Nagytemp-
lom is mintha lemosolyogna fél szemmel reá, a kis hamisra, aki messze 
elkerüli a kollégiumot, mert hátha kinn van Pista úr, de azért a Csokonai 
kert szélső útján szalad végig, mert hátha kinn van Pista úr.

Debreczeni Ellenőr, 1900. jan. 6.

rÓZSIK A BEtEg

Beteg a kis rózsika.
A mi kis rózsikánk, aki hangosan kacag, mint a gerlice; aki úgy cseveg, 
mint a fecskemadár; akinek olyan édes a hangja, mint a kis pacsirtának, 
most csendesen, szótlan fekszik, mint a beteg tubus; olyan, mint a letört 
liliomszál, hervadt, mint a tépett rózsabimbó.
 Szótlanul fekszik a hófehér párnák között. Nem csacsog, nem perel. 
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Játszhat most Józsika a baba főzőkonyhával, mehet rajta vonatocskázni 
Hadházra, nem megy a kis rózsi, hogy visszaperelje tőle a maga jussát.
 Beteg a kis rózsika.
 Az utcán is mintha csendesebben zörögne a szekér; nem süvöltene a 
szél; halkabban csevegnének az iskolából hazafelé özönlő gyerekek.
 Az iskolában, volt ott nagy csudálkozás a kislányok közt, hogy lám, 
csak még most kezdődik az iskola, már hiányzik rózsika. Bizony, nem 
rajta múlik. Nem szokott ő mulasztani soha, ő, akinek „ha beáll az iskola, 
juj mennyi a dolga, olyan sok a lecke”. de hiába sok, annál jobban szere-
ti, tudják ezt a kislányok, s szépen összesúgva-búgva, azt beszélik, hogy:
 – Beteg a kis rózsika.
 Mama is beteg, szegény. Nem mehet a kislánya ágyához, hogy meg-
simítsa égő homlokát; megcsókolja könnyes szemecskéit. Nem ülhet 
mellé, hogy becézgesse, babusgassa, megvigasztalja, felvidítsa a kis szen-
vedőt.
 Mama is beteg, de nem fáj neki a maga fájdalma, egész lelke, egész szí-
ve őérte reszket; minden könnye őérte hull, mert jaj – beteg a kis rózsika.
 Apa is szomorúan, aggódva, nehéz szívvel ül az irodában. Nem tudja 
lefoglalni gondolatát az akta, a poros iratcsomó, ott van az mindig, oda 
száll, míg a más ügyét-baját eligazítja, ott aggódik éberen a két beteg 
 felett.
 Csend van a betegszobában, néha-néha halk sóhaj száll a mama aj-
káról – halkan, csendesen –, meg ne hallja a kicsi beteg. ágyuk mellett 
őrködik Idus. Ő ápolja, őrzi, védi a gonosz, alattomos betegségtől a két 
kedvest. Az ő gondossága, önfeláldozása teszi jóvá, amit az gonoszul 
tönkretesz. Néha-néha halk sóhaj száll az ajakáról is – halkan, csende-
sen, meg ne hallja a két kedves beteg.
 Sóhaja se száll, olyan némán fekszik a kis rózsika. Ott hever a játéka, 
könyve, érintetlenül. Hiába vágyna rá a baba, nem bébézgeti most őt ró-
zsika; hiába várják a mesék, hiába a lecke, hogy őket olvassa, nem gondol 
most reájuk a kis rózsika. A kötés is búsan mereng amott, minden olyan 
szomorú.
 Látja, rózsika, minek beteg maga? Hát jobban szereti azt a csúnya be-
tegséget, mint a játékot, mint a könyvet? Ugyan-ugyan na, hiszen nem 
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érdemes betegnek lenni. Jobb odakünn futkározni, mint az ágyban fe-
küdni naphosszat! Látja. És mégiscsak beteg. Ej, ej, na.
 Hogy nem akart maga beteg lenni? Nem? Na úgy jó, vagyis dehogy jó, 
nem jó biz az. Hogy volna jó, még csak az kéne. de nem is soká lesz be-
teg, ugye? Meglássa csak, fogunk mi még havazódni, ha hó esik egyszer; 
fogunk mi még korcsolyázni, ha jég lesz majd; fogunk mi olvasgatni is, 
tündérmesét, az ezeregy éjszaka regéit, meglássa csak, de jó lesz; fogunk 
majd tanulni is nemsokára, csak ez a csúnya betegség elmúljék. Úgy ám!
 Hát még ha a szép tavasz eljön. Mert eljön az, nem várjuk hiába! Kizöl-
dül az erdő fája, kismadár is száll reája, kimegyünk majd meghallgatni. 
A kertben is kizöldül majd a sok virág, ki is virít – látja, be jó lesz, apa is 
azt mondja:
 – Meglássátok gyerekek, micsoda pompás estéket töltünk mi, csak 
felgyógyuljatok; csak eljöjjön a tavasz! Úgy ám!
 Ne játsszék hát rózsika, ne tréfáljon olyan furcsán, látja, mama is 
meggyógyul, pedig ő még betegebb, mint maga. Ugye meggyógyul? 
Meg? Ígérje meg, ígérje már, na! Megígéri? Éljen, éljen! nem lesz beteg 
rózsika! Megígérte, hogy meggyógyul! Halljátok meg édes bátyák, édes 
nénék, halljátok mindenek!
 – Nem lesz beteg rózsika!
 Éljen, éljen, soká éljen a kis beteg rózsika!

Debreczeni Ellenőr, 1900. jan. 11.

A dÓCZI

Éppen azon töprenkedtem, hogy milyen furcsa az élet.
Különös okom nem volt rá. Az élet mindig furcsa, és ezt eddig elég sokan 
konstatálták. ám ez nem alterált abban a pillanatban, mikor kopogta-
tást hallék az ajtón.
 Kopognak az én ajtómon! Mi lehet az? Pláne milyen kopogás, önkén-
telen is A holló sorai jutnak eszembe, úgyis olyan néma, rideg alkonyra 
járt az idő.




