
Lovass Gyula hagyatékából

Lovass Gyula a Nyugat harmadik nemzedékének egyik legnagyobb tehetsége volt,
kivételes müveltségü; összefoglaló' szemléletü irodalomtörténész, ígéretes elbeszélő.

Kiteljesedő életútját, melynek kiemelkedő állomása volt az Ezüstkorban megjelent
Játékos Európa cimú tanulmánya, huszonnyolc esztendos korában, 1943-ban met
szette el tragikusan korai halála. Alakját megörökítették barátai és nemzedéktársai.
Rónay György, Sőtér István és Thurzo Gábor, kikkel folyóiratukat alapították. Életé
ben Papu és Honfitársnőm: Micheline címmel kisregénye jelent meg, majd hosszú hall
gatás után egy válogatás idézte emlékezetét Kilenc hős visszatér címmel. Rendszeres
munkatársa, megbecsült írója volt a háború előtti Vigiliának is, a lap kritikai rovatá
nak egyik nagy erőssége s még ígéretesebb tehetsége.

Az író hagyatékából előkerült cím nélküli elbeszélés kozreadásával emléke előtt

tisztelgünk, egyben a háborús esztendők alatt tragikusan félbemaradt életmúre kí
vánjuk irányítani a figyelmet.

A Vigilia szerkesztdsége

A taxiból először a lányka szállt ki, prémes, kinőtt kabátkájában, aztán a férfi: finom
városi bunda, sötét, majdnem fekete szövetböl, széleskarimájú kalap, rövid szakáll.
Mindketten hunyorogva néztek a napfényben és hóban csillogó szállodára.

.Hollay Károly, egyetemi tanár és leánya, Ágnes" - írta a férfi a bejelentőlapra. Az
első emeleten nyittatott két szobát, a szállodai szolgák felvitték a böröndoket. a férfi
a kisebbet átvitte a másik szobába. Aztán nyugodt, természetes mozdulatokkal le
vette a kabátját. A lány tanácstalanul állt mellette. A férfi megkereste a mosdót, kezet
mosott, oda sem gondoló gépies gondossággal. A tükörben megnézte magát, nyak
kendő, kabát rendben, végigsimított a haján. A fürdőszoba ajtaját is gondosan be
csukta maga után, s akkor, ahogy megfordult, látta, hogya lánya még mindig ott áll a
szoba közepén. Kézenfogva átvitte a másik szobába.

- Ez lesz a szobája, Ágnes. Azt hiszem, kényelmes lesz. A ruháit majd rakja el a
szekrénybe.

Könnyedén meghajolt, egy pillanatra a felesége jutott eszébe, attól szokott így bú
csúzni, aztán visszament a szobájába s behúzta az elválasztó ajtót.

Rendezkedett. Ruháit a szekrénybe, a fürdőszoba tükre alá a toiIette szereket, száj
vizet, hajszeszt, kölnit. .. Aztán olvasni kezdett. Spanyol jogtörtérset. Francia szerzö,
Néha mosolygott. Az elegáns és sima szöveg itt-ott elfogultságokat tárt föl, vagy lega
lább is egy másik tudós szellemének apró, jellegzetes korlátait. Aztán akadt egyszerre
egy adat, melyet eddig nem ismert. Ahogy tünődött, hogy feljegyezze-e? felkeljen? hol
is a jegyzetfüzet? - eszébe jutott a lánya. A másik szobában csönd volt, gyanús csönd.
Mit csinálhat Ágnes? Nincs-e szüksége valamire? Át tud-e öltözni egyedül? Meg tud-e
fésülködni maga? Vajon megmosta-e a kezét? Tegnapelőtt, hogyanevelőnőtelkerget
te, mindez nem jutott az eszébe. Ágnes bután makacskodott, hogy ha Francise nem
maradhat, neki sem kell, s csak ennek az utazásnak az ígéretével lehetett lecsil
lapítani.

Felkelt, és lassan kinyitotta az ajtót.
- Csak azt akarom kérdezni, hogy nincs-e szüksége valamire?
Ágnes megrázta a fejét.
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- Be tudja füzni a cipöjét? - suta igyekezetében hirtelen más kérdés nem jutott
eszébe.

- Be tudom füzni, Nincs szükségem másik nevelönöre,
Érezte Ágnesben az ellenkezést és a dacot. Miféle furcsa anyagból is van a lánya?

Egy hónappal ezelött még panaszkodott a nevelönöjére. most meg siratja s ilyen ér
telmetlen. gyanakvó daccal őrzi az emlékét, Ezt a szeszélyességét az anyjától örököl
hette. Gyakran érték ezekben a napokban ilyen megzavaró. cseppet elkedvetlenítő

tapasztalatok. Érezte. hogy lányát le kellene foglalnia valamivel, szórakozást kellene
nyújtani neki, de nem igen tudta, hogyan kezdjen hozzá. Volt benne valami nehézkes
ség, az elvonatkoztató és általánosító megfigyelés leküzdhetetlen szokása s ez mindig
megfeküdte beszélgetésüket. Szeretett a nyugszéken feküdni. órákon át. csöndben s
nem igen értette, Ágnes miért izeg-mozog minduntalan. Ilyenkor szelíden kérte, le
gyen türelmesebb. csak jót tesz neki, hirtelen növésének. bizonyára gyenge tüdejé
nek a magaslati napsütés. Aztán. mikor már belátta, hogy lánya egyre idegesebb lesz.
mintha lelkiismeretfurdalás szállotta volna meg. gyorsan fölkelt, kiment aszállóból,
összevásárolt mindenféle játékot, hogy megbékítse Ágnest. Labda, társasjáték, baba
folyt a keze alól, hirtelen bőkezűsége áradatában. Nem minden játék volt lánynak
való, a berregő és fényszórós autó például nem érdekelte Ágnest s tizennégy éves,
koraérett eszét már a bárgyúbb társasjátékok sem tudták lekötni. Ágnes inkább
könyveket kért. Az elsőt megvette neki, a másodiknál elfogta a bizonytalanság,
hátha nem való az ilyesmi Ágnesnek. Elmélyülő beszélgetést kezdett a trafikos
hölggyel - ravaszul megkerülve a témát, mert gyanakodott, hogy a termetes hölgybe n
az üzleti érdek elnyomhatja az igazmondást - s kitudta. hogy a hölgy nem olvassa a
bódéjában lévő leányregényeket. Túlzott lelkiismeretességében először arra gondolt,
hogy maga olvaisa el a lányának szánt könyveket, dehát ez mégis nagy áldozat lett
volna. Egybe belelapozott s nem igen hitte, hogy ilyesmi érdekelhetné Ágnest. Mégis
a trafikosbódé körül tört ki köztük az első láthatóbb feszültség. Ágnes meglátott egy
furcsa tollszárat, üveggolyó volt a közepén, közönséges üveggolyó, de az egész havas
világ tükröződött benne, csillogva. tisztán. végtelenül kicsinyítve, mintha a hegyek, a
szálloda, a házak mind a törpék birodalmából valók lennének. Ágnes az első napok
ajándékzuhatagától felbátorítva kéri a tollszárat. Ez az első kérése, mióta itt vannak.
Ágnes tudja ezt, csak a férfi nem gondol rá, s valamiért hallatlanná teszi.

Ágnes elismétli a kérést.
- Ugyan, minek magának az a buta tollszár? - mondja a férfi kedvetlenül.
Ágnesnek már félig elromlott a hangulata s a "buta tollszár" most megmerevíti:
- Mert akarom!
- Annyi mindent kapott a napokban. Szebb, értékesebb holmikat is. Minek ve-

gyünk össze minden értéktelen dolgot! Hiszen holnap eldobná.
A napsütés szikrázik a havon. "Holnap eldobná." - A szó úgy cseng vissza a kislány

fülében, mint szörnyü, igazságtalan sértés, Először kér valamit. Nem olyan rossz gye
rek ő. Miért dobné el? Nem szokta eIdobáIni a játékait. Nem szól, hallgat, megrántja a
kabát kinűtt ujját, a nevelőnőre gondol, akit apja elkúldött s könnyes lesz a szeme.

A férfi sajnálja s tehetetlenül szeretné vigasztalni. Megvehetné azt a tollszárat. De
ha már azt mondta, hogy nem! - Következetesség kell agyerekneveléshez - jut
eszébe.

Merthogy most már Ágnes úgysem örülne neki igazán. - De meg kellene ma
gyarázni. És rákezdi szelíden:

- Ágnes, kérem, maga már nagy lány. Nem kell azért az értéktelen tollszárért búsul
nia. Az életben néha fékeznünk kell vágyainkat. Tudnunk kell lemondani. Nem lehet
úgy élni, hogy amit megkívántunk, mindjárt utána is nyúljunk. Az élet nem törődik a.
vágyainkkal! Most talán fáj. hogy nem kapta meg a tollszárat, de higyje el, tanult vala-
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mit. Tanult lényeges dolgot. Jobb apránként hozzászokni a lemondáshoz. Annyit kell
majd lemondania az életben, hogy nem is kezdheti elég korán. Nem azért nem ve
szem meg magának a tollszárat, mert fájdalmat akarok okozni magának ...

- Hanem mert nem szeret! - A lány összeharapott szájjal, dacosan néz a szemébe.
- De, Ágnes, legyen okos, miért pe szeretném! - fáj az ütés. de a hang szelíd marad.
- Miért ne szeretném. Csak okosan szeretem. Hogy a javára szolgáljon. Az a neve-

lési elv vezet, hogy nem árt megismerkedni a lemondással. .. Mert az életen csak az
elvek vezetnek keresztül.

Azóta gyakran gondol rá, hogy Ágnes eddig nök között nőtt fel, nevelését aligha
irányíthatták következetes elvek szerint. A lánya értelmi nevelése is hagy hátra bio
zonyára kívánnivalókat. Néha eszébe jutott. hogy Ágnes tanulmányait sem kellene
elhanyagolnia. Iskoláskönyveket nem hoztak. De újságot vett, külföldi újságokat,
maga mellé ültette Ágnest:

- Olvassa, fordítsa.
Ha ismeretlen fogalom került elő, megmagyarázta. "Matiéra premiére" - "Mező

gazdasági, állattenyészeti és bányászati terrnelvények, melyek az ipar alapanyagait
szolgáltatják.' - Nem is gondolt arra, hogy magyarázatait szemléletessé, világossá
tegye.

Máskor hosszú sétákra vitte lányát, s ha az fáradni kezdett, példázgatolódott, hogy
tornásznia kellene, edzenie magát. A férfi erős volt, sok munkája közben is fordított
időt sportra. ápoltságában, nyugodt közérzetében néha aggódva nézte lánya ideges
ségét és soványságát. Máskor az unalom látható jeleit sokalIta meg Ágnesen. Egy este
zsebrulettet vett s kiterített az asztalra egy csomó nikkel- meg rézpénzt. Sokáig ját
szottak, a fillére k vándoroltak az asztalon, a lány belepirult az izgalomba s a férfi sem
unatkozott, valószínűségszámítástkevert gondolatban a kis golyó szeszélyes útjához.
De másnap este, mikor Ágnes kérte, hogy játsszanak újra, egyszerre kedvetlen lett.

- Nem lehet - mondta. Kár lenne, ha ilyen korán rászoknék a játékszenvedélyrt.
Nem is tudom, miért musattam meg ezt az egészet. Mintha elfelejtkeztem volna a
felelősségről, mely nevelése tekintetében engem terhel ...

Így éltek. Apja viselkedése mögött a lányka még mindig egy új nevelőnő elfogad
tatására irányuló mesterkedést látott. Az unalom és a csalódottság fájt, zárkózottá
tette s valami dacot kevert fel benne, inkább nem panaszkodott, inkább nem kért,
fájdalmasan elhagyottnak, kijátszottnak érezte magát, de nem szólt.

Nyolc-tíz gyerek verődött össze a szállodában. Összebarátkoztak, és ha jó idő volt,
délelőttönkint kék meg piros mackóruhákban nagy hócsatákat rendeztek a parkban.
Ágnes nem szólt, hogy szeretne velük tartani; egy cseppet félt is a vad játéktól. érezte
hosszú- keze, megnyúlt teste sutaságát. Ö lett volna a legnagyobb a gyerekek közt. De
azért szívesen, bátortalan vágyakozással nézte játékukat, valahányszor séta közben,
vagy a szálló halljából meglátta őket. A férfi is megállt ilyenkor, hadd nézze Ágnes a
gyerekeket. Hogy kívánkozhat közéjük. hogy bátorítani kellene, esetleg közéjük kül
deni, eszébe sem jutott.

Így történt, hogy egy délelőtt a férfi újságot olvasott a hallban s a háta mögött egy
szerre egy női hangot hallott:

- Szegény kislány!
Először nem figyelt rá. Aztán, hogy másodszor is hallotta, felütötte a fejét s körül

nézett. Nem volt a hallban más gyerek. csak Ágnes, a parkba vezető ajtó elött állt,
vékony orrát az űvegre nyomta, nézte a hógolyózó gyerekeket. Aztán a hang tulajdo
nosát kereste meg a férfi: ősz hajú, vékony kis asszony, egészen elveszett a nagy
székben, de azt azért félreérthetetlenül láthatta. hogy melegbarna szeme Ágnesre
néz. A férfi kedvetlenül bújt vissza az újságja mögé. De a vád - mert vád volt - nem
hagyta nyugton. Lassan fölkelt.
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Megnézte, megkerülte az asszonyt. Aztán mégis odament hozzá.
- Bocsánat - mondta s meghajolt, finom és nyugodt volt a mozdulat s az arc hitet

lenkedő. - Bocsánat, azt hiszem, az én kislányomon sajnálkozik, asszonyom. Valóban
úgy hiszi, hogy sajnálnia kell Ágnest valamiért?

- Nem látja, hogy szeretne kimenni játszani?
- Kérem, sohasem mondta egy szóval sem. Igazán nem jutott eszembe, hogy játsza-

ni szeretne azokkal a gyerkőcökkel . .. Ez az utolsó szó gúnyos, kicsinyítő formájával
már nem igen illett lelkiállapotához, mert fájón, lassan úgy érezte, míntha nem lenne
elég mentség, hogy Ágnes nem kéretőzötta hógolyózók közé, mintha Ágnes hallgatag
sága, csöndessége nem nyugalmat jelentene, hanem valami mást, bezárkózó fájdal
mat, haragot. Gyorsan meghajolt az asszony előtt, elegáns, hosszú léptekkel átsietett
a hallon, s kinyitotta az ajtót Ágnes előtt:

- Nem akarsz kimenni? - Aztán nézte az öröm és a zavar felvillanását a sovány
arcon, lánya bátortalan szaladását a hóban. - Hátha meghűl - villant át rajta, s majd
nem utánaszólt már, de megint elfogta az a szomorkás gyanú, hogy az élet tán nem is
mindig világos és logikus.

Délután szánkót fogadott s a csilingelésben, Ágnes örömében, sikongó hancúrozá
sában - ki a szokatlan délelőtt után hálásan és boldogan fogadta ezt a ráadást 
megint megnyugodott valamennyire. Megnyugodott, s szerette volna ezt a sima, nyu
galmas érzést minél tovább megőrizni, hát visszafordult, amikor meglátta, hogya dé
lelőtti kis öregasszony szembe jön vele a folyosón.

De harmadnap az asszony úgy állt elé, mint aki most már nem engedi félrenézni,
visszafordulni. Megadta magát, mosolygott: beletörődöm a molesztálásba, mert úgyis
tudom, hogy megtettem mindent.

- Nem vette észre, hogy a kislánya kabátjáról két gomb leszakadt?
Meglepődött. - Nem, nem vettem észre. De ha már megkérdezte a nagyságos

asszony - egyébként hálásan köszönöm a figyelmeztetést - csak ez mégsem lényeg
és ... és most ő szeretne kérdezni valamit.

- Azt hiszi - kérdezte a férfi lassan -, hogy nem szeretem a kislányom?
- Nem - mondta az asszony csöndesen -, csak attól félek, hogy nem ért hozzá.
- Ó! - Az első pillanatban tiltakozni akart. Kegyetlen volt ez a szó. Soha eszébe nem

jutott, hogy Ágneshez érteni is kell, vagy másképp is lehet érteni hozzá, mint ő teszi.
De aztán eszébe jutott múltkori gyanúja, megint érezte valami bajnak, zavarnak a
jelenlétét. - Higyje el - mondta -, hogy én a legjobb akarattal... Azt hiszem,
hosszabb ideje figyel kettőnket ... - s hogy az asszony bólintott, úgy érezte, mintha
valóban nagy bűnök és mulasztások terhelnék, olyan méltóságteljes, komoly, kárhoz
tató volt ez a bólintás, hogy elkapta a fejét, az ajtóra nézett, hova múltkor Ágnes oda
nyomta az orrát. .. Nos, tán azt hiszi, hogy szeszélyes vagyok, szeleburdi vagy önző,

vagy ... pedig hát, Istenem ... Két éve meghalt a feleségem. Addig ő nevelte Ágnest.
Aztán egy nevelönö. De azt ma már három hete el kellett küldenem. Lényegtelen,
hogy miért... Nem láttam biztosítottnak Ágnes erkölcsi nevelését. Aztán Ágnes
olyan hevesen tiltakozott minden más nevelönö ellen, olyan jeleneteket csinált ...
Lehetséges, hogy némikép gyakorlatlan vagyok a vele való bánásban. Míg a felesé
gem élt, míg a nevelönö itt volt, ők intéztek mindent Ágnes körül. Engem eléggé le
foglaltak a könyveim, a tanítványaim. Hogy így egyszerre egyedül maradtam vele,
igazán igyekeztem mindent megadni neki, amire szüksége van. Teljesíteni azt is, amit
akar, feltéve, hogy helyesnek tartom. És Ágnes nem panaszkodott. Jóformán egy szó
val sem. .. Azt hiszi, hogy hiányzik neki valami, hogy. .. hogy... boldogtalan? - Az
utolsó szót óvatosan, viszolyogva mondta ki. Olyan bizonytalan tartalmú ez a szó,
aligha lehet komoly beszédben ajkunkra venni. Korrekt ember és tudós aligha hasz
nálhat ilyen szavakat. Ha mégis kimondja, inkább a kényszer vezeti, hogy menekülni
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szeretne, feloldozást szeretne kapni s mégsem hiszi, hogy ekkora vádat vállalni mer
jen az asszony ...

De az hallgatott. Nem mondott sem igent, sem nemet. És hallgatása belekergette é

férfit a töprengésbe.
- A szeretet, a szeretet - mondta - formái eltérőek és különbözőek. - Atollszárn

gondolt. - Én mindig megőriztem benne a természetességet és a józan okosságot
Elvégre ...

- Nem gondolja - kezdte újra -, hogy Ágnes idegessége és nyugtalansága. amennyi
re egyáltalában vannak ilyen tünetek, inkább korával függ össze? A pubertás za
varai. .. Talán el kellene olvasnom néhány gyermekpszichológiai munkát. Valóban
asszonyom, igazán mindent meg akarok tenni Ágnesért! - Fölemelkedett és fölcsat
tant a hangja. - De elvégre, elvégre mégiscsak a magam módján tudom szeretni
Ezért nem ítélhet el!

- Nem ítélem el - mondta az öregasszony s megértő szomorúsággal meg enyhe
gúnnyal nézett a fölhevült arcba. - Az életben annyit tévedünk mindnyájan. De ~

gombokat ne felejtse el fölvarratni.
- Bocsásson meg.
A férfi lassan végigsimította szakállát, az asszony egyszerre meglátta benne az ős,

szálakat. Megint meghajolt, de most tétova volt a mozdulata, mintha a test nyugodt
önuralma s a lélek hideg ápoltsága eltünt volna belőle. - Mit fog kezdeni Ágnessel
most, hogy tudja ...

Kilátástalannak, tévedésnek tetszett minden. Egyszerre sajnálni kezdte Ágnest, sa}
nálni fájó, vádló, tehetetlen szeretettel. Visszafordult, megragadta az asszony kezét,
görcsösen, segélykérően,mint a gyerek, ha anyjának könyörög, hogy kergesse el a kí
sértetet, kitágult szemmel, akadozó lélegzettel bámult rá s azt dadogta:

- Gondolja, hogy a feleségem is boldogtalan volt?
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