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A városházai közé szorult háromszintes ódon épület falai között 
több éves büntetésüket töltő rabokat tartanak fogva. Ide az egy 
évnél hosszabb elzárásra ítélt, köztörvényes bűnözők, haramiák 
kerülnek, akik mind egy szálig elfeledett számkivetettként tenge-
tik mindennapjaikat. A hatalmas méretű fegyenctelep volt várkas-
tély, kolostor, és az utóbbi időben, mint az egyik leghírhedtebb 
börtönt tarják számon szerte az országban. A szigorúan őrzött 
falak között szabóság, kékfestő üzem, harisnyagyártó részleg és 
egy minden igényt kielégítő asztalos műhely is található. A több 
száz rab legtöbbje abban az üzemrészben dolgozhat, ami tehetsé-
géhez és képességéhez közel áll, hogy ezzel a keresményéből el-
tarthassa magát. Ez idő tájt megszokott dolog ez, hogy étkezésü-
kért a munkadíjuk egy részével fizetnek az itt raboskodók. 

Az elítéltek szigorú napirend szerint élnek. Nem rég végeztek a 
munkával, a szomszédos kolozsvári utcában lévő templomtorony 
órája elütötte már a hét órát. A kalendár lapjain bár november 
huszonkettedikét írnak, mégis kellemes, nyárra emlékeztető lan-
gyos este van. A harmincnyolc cella több száz fős lakója a zárt 
börtönudvaron zsúfolódik össze, hogy elüsse azt a maradék fél-
órát, ami még hátra van a napból. A rabok egy része kisebb cso-
portokba verődik össze az udvar ölén, hogy a nap végén híreket 
cserélhessenek egymással. Magyar szavakra van, aki itt szlovákul 
felel, majd egy másik okoskodó rab német szavakkal mondana 
valami jobbat, de őt meg egy nagy kalapú román ember inti le. Így 
most ő veszi át a szót, ma ő mondana valami okosat a szegényes 
gúnyákban lévő hallgatóságnak. 

Fegyelmezettek és igen csendesek ezek valamennyien. A magas 
fal peremén fegyveres őrök figyelik minden mozdulatukat, a sar-
kakon felállított kisded tornyokból is befelé tekingető egyenru-
hások felügyelik a sétára kiterelt tömeget. 

A többiektől egy idősebb rab elkülönül. Fáradtan pipára gyújt, 
hátát neki veti a börtönudvar falának. Mellette lévő társa jóval 
fiatalabb, ő a visszajáró madarak etetésével van elfoglalva. Folto-
zott zsebében hosszasan matat, majd az újabb marék kenyérmor-
zsát vigyorogva veti oda a repdeső, versengő szárnyasok elé. Kis 
idő elteltével már több fegyenc is csatlakozik e kettő mellé, jól 
mulatnak ők is a versengő madarak bolydulásán. 

A zárt udvar békés nyugalma aztán megváltozik. A Szamos fo-
lyó felől hirtelen nagy vihar kerekedik, hideg fuvallat fut be rájuk, 
felkavarva a börtön udvar porát. A fergeteg olyan hirtelen jött, 
hogy az emberek fuldokolva keresnek menedéket. Felkavart fojtó 
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por kering az udvaron, oly sűrű a lég, hogy a rabok futásnak ered-
nek. 

Az égi áldás teljes erével lecsap a városra is. Viharos szél dönge-
ti a házak falát, a távolban félelmetes villámok cikáznak az égbol-
ton át. Süvít az erős szél, hangos robajjal ostromolja a börtön ma-
gas falát, majd a dörgedelem könnyedén feltépi az egyik sarokto-
rony bádogtetejét. 

Az orkánszerű vihar csak a megérkező eső nyomására csillapo-
dik. Úgy záporozik az eget elborító fekete felleg, mintha dézsából 
öntenék le a földre. Kövér esőcseppek verik végig a tájat, a bör-
tönudvar közepén máris hatalmas tócsákban áll a lehullott víz-
mennyiség. 

Az előbb említett fiatal rab beugrik a legközelebbi kőfal alá. 
Ázott verébként rázza meg magát, az ujjasa végéből kicsavarja a 
nedvességet. Egy közeli boltív alatt többen találtak már menedé-
ket, ők itt várják ki a vihar elültét. 

– Ez a Sándor bá’ megmondta, hogy eső lesz – néz ki a fedezé-
kéből a legény. Soká vizsgálja a még haragos felhőkkel takart eget. 
A villámok ereje ott távolabb, mintha gyengülne már. Tudj’ isten, 
hogy jósolja meg, de sosem téved az öreg – néz a mögötte állókra. 

– Ördöngös szemű ez – érvel az egyik rab. – Megmondta, hogy 
ha a fecske a szárnyát a pocsolyába veri, bizony eső lesz… 

E szavak hallatán csend áll közéjük, csak az eső kopog a köveze-
ten. Ez a Szegedről idehozott rab mindig jó előre megérezte a kö-
zelgő esőt. Volt, hogy csak megemelte orrát, egyszer-kétszer bele-
szippantott a levegőbe és teljes biztonsággal jelentette ki, hogy 
bizony odafenn fészkelődik az eső… 

Volt, hogy a hangyák viselkedését látva lett belőle időjós. Akkor 
két álló napig szakadt a nyári zápor, hogy az áradat majdnem 
elvitte a közelben található járgányos malmot. Amikor megkér-
dezte őt a börtön parancsnoka, hogy honnan van ez a tudománya, 
Sándor bá’ csak megvonta vállát és megpödörte bajuszát. 

– Mit is tudom én – válaszolt a csillogó szemekkel. A pusztázó 
ember tudomány ez. Egyszerűen megérzem a légből és kész… 

Bizony tudományáért nagy becsben tartották az öreget. Ha az 
aratás előtt állók, vagy éppen az őszi betakarítást végzők meg 
akarták tudni a közelgő napok járását, egyszerűen csak kikérték 
Sándor bá’ véleményét, aki kellő pontossággal mondott ilyenkor 
véleményt. 

De most hol időz az öreg? Ma a munkát sem vette fel. Tudják itt 
valamennyien, hogy az utóbbi időben sokat betegeskedett. A bör-
tön falai között működik egy kisebb patika, a doktor már több 
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alkalommal hozatott fel neki onnan orvosságot. Gyenge a tüdeje 
mondják, ezért a harisnyagyártókhoz helyezték át, mert az ereje 
bizony egyre jobban elhagyta. 

A főépület gangján aztán meghúzzák a lármaharangot. Jeladás 
ez az esti névsorolvasásra, létszám ellenőrzésre. Az itt-ott megbú-
vó rabok kényszeredetten ugranak ki eddigi fedezékeikből és futva 
próbálnak áttörni a még záporozó esőfüggöny alatt. 

Hamarosan megtelik a főépület élettel. Csikorgó cella ajtók zaja 
vegyül emberi szavak morajával, odabent apró fények gyúlnak, 
imbolygó árnyakat vetítve a falakra. 

A börtönszinten sorra megtörténik a cellák kötelező, minden-
napos átfésülése. Az őrök megszemlélnek minden egyes sarkot, 
kiüríttetik az éjszakai edényeket, figyelmüket semmi szokatlan 
dolog sem kerülheti el. Ahol a fegyveres őrök a létszám ellenőrzé-
sén is túl vannak, ott nyikorogva teszik be maguk után a nehéz 
vasalt ajtót, arra meg lakat kerül. 

Reggelig senki se ki, se be… 
A cellák szintje a börtöntömb második emeletén van kialakítva. 

Az utóbbi időben hétszázhatvan elítélt él itt, a boltíves folyosó 
végén egy, a gyengélkedők számára kialakított magánzárka talál-
ható. Az itt ellenőrző testes tizedes lassan mozog, szuszogva tárja 
ki a pántolt tölgyfa ajtót. Meglepetésére az ott lévő rab némán és 
aléltan fekszik. Ez a rab bizony nem áll felés nem vágja magát 
vigyázzba a raport alatt. 

A tizedes közelebb emeli a kezében lévő lámpást, a vibráló sár-
ga fény alatt vizslatja a fapriccsen elnyúló, néma rabot. 

Az éltes tizedes látott már ilyet. Beinti a most érkező kísérőjét, 
őneki ezt bizony jelentenie kel… 

– Vigyázd ezt itt! – inti a másik őrt. – Rögvest jövök… 
Imbolygó lámpással a kezében felkeresi felettesét. A rangidős 

őrmester ingre vetkezetten vacsorázik, a felesége főztjét kanalazza 
jóízűen. 

Az őrszobába belépő tizedes szabályosan jelentkezik. Megvárja, 
amíg a felettese két falás közt rátekint. 

– Mi szél hozott? – kérdi az őrmester. 
– Baj van uram, ha mondhatom. Az ezerkettőszázhatvanhetes 

számú elítélt reggel óta agonizál. Ma már a munkát sem vette fel, 
a létszám ellenőrzéstől is távol maradt. Reggelre lehet, hogy már 
visszaadja lelkét a Teremtőnek… 

Az étkező keze leáll, szeme állásán látszik, hogy neki a törzs-
könyvi szám nem sokat mond. 
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– Kicsoda? – törli meg zsíros bajuszát. Ne cifrázd te! – inti em-
berét. 

A tizedes tudja, jól hogy az ügyeletes őrmesterkardos természe-
tű, hirtelen haragú ember, olyan akár a kova. Tétova léptekkel 
közelebb lép az asztalhoz, lehalkítva szavát jelenti aztán: 

– Ez az ördögfattya haramia Szegedről – szól hangosabban. Az 
a vén lókötő betyár, a Rózsa Sándor… 

Az ügyeletes őrmester a név hallatán sem lepődik meg, rezze-
néstelen arccal falatozik tovább. Három napja, ha nem négy, hogy 
a börtön orvosa különítette el a nyüvesét. Még pecsétes papírt is 
kapott az orvostól, hogy tüdőbajos ez a nyavalyás. Itt őrzi valahol 
ezt az igazolást az asztalfiókjában, ámbár neki teljesen mindegy, 
kit és miért véd ennyire az az orvos. Sosem szívlelhette ezt a felfu-
valkodott rabot, mert amikor még ide se hozták, már akkor meg-
előzte hírneve… Aztán meg olyan ázsió vette körül ezt a jöttmen-
tet, hogy miatta ez a hely sokszor egy búcsújáráshoz hasonlított, 
mintsem egy szigorú börtönre. 

Amikor a réveteg őrmester végez az étekkel, egy kendővel meg-
törli fénylő bajuszát, egy hosszú nyakú palackból még bort is tölt 
magának. Az altiszt hátradől székében, majd elgondolkodva szól a 
tizedeshez. 

– No, fene! – vonja meg unottan vállát. – Utolsó kenet nélkül 
még ő sem lehet meg… Ha így áll a szénája, reggelre tán megköny-
nyebbül az öreg, ha feloldozást nyer. – Menj, kerestesd elő a bör-
tönpapot, üzenem néki, hogy legott jönne ide, mert lelki étek nél-
kül senki sem maradhat… 

Az őrparancsnok szava az szent, ma este ő itt az atyaúristen, így 
a tizedes azonnal kijelöl egy pihenőn lévő őrt, aki jó ismeri a vá-
rost. 

Nemsokára kinyílik a vasalt börtönajtó, a küldönc nekiiramodik 
a félelmetes éjnek, gondosan kikerülve a fénylő pocsolyákat. A 
hirtelen jött égi vihar még keményen veri a környéket, a házak 
falán patakokban folyik le a mindent eláztató esővíz. A macskakö-
ves szűk utcákon kevesen járnak, e barátságtalan időben csupán 
egy zárt konflis kocog el a kihalt házak közén. 

Az Úri utca elején egy zsidó szatócsboltja mellett található a rá-
csos ablakos paplak. A jövevény lepergeti köpönyegéről a ráülő 
kövér esőcseppeket, majd durván megdöngeti az ajtót. 

Az utcára néző szobában egy gyenge fény gyúl, majd valaki a 
függöny mögül kinéz. Hamarosan egy fiatal katolikus pap tárja ki 
a parókia ajtaját. 

– Dicsértessék! – emeli fel tekintetét a jövevény. 


