
LEVELEK. 
I . 

REDVES ANYÁM! Január 6. 

Lilla húgom tegnap megérkezett. Amikor megjelent a vonat 
ajtajában, az jutott eszembe, hogy most bimbó fakad. Üde 

volt és szép. Van ebben a leányban valami abból az eleganciából, 
amilyet csak Spanyolországban láttam. Azok, akik a nőt is úgy nézik, 
mint a kutyát meg a lovat, azok azt mondják erre, hogy race. Pedig 
nem egyéb, mint az ősi szépségnek, a paradicsomi bájnak valami fen-
séges felbugyogása. Azt hiszem, hogy szemének mélységesen mély 
tüze, magas, karcsú, izmos testének a hajlékonysága, bőrének a barna-
sága, szavának tiszta csengése, mozdulatainak a temperamentuma még 
abból az időből származik, amikor az asszonyaink a férfiakkal egy 
sorban harcoltak és a férfiakkal egy sorban űzték a vadat. A többi : 
finommetszésű szája, orra, keskeny ujjai, apró lába, szellemessége, 
okossága már nyugatról ered, talán valamelyik középkori király udva-
rából. 

Amint látod, kedves anyám, szerelmes vagyok — a saját húgomba. 
Csoda-e? Hiszen már elmult egy éve, hogy nem láttam. És akkor 

is alig egy pár napig az ujfalusi kurián. Akkor,amikor sokesztendei 
külföldi bolyongás után megint útban voltam vissza Budapestre. Lilla 
akkor még talán nem volt annyira kifejlődve, mint most, vagy talán 
az én fejem zsongott a nagyvilág lármájától, de bizonyos, hogy akkor 
nem láttam Lillát olyannak, mint amilyennek most látom. Az lehet 
az oka, hogy a nők egészen mások otthon, mint az otthonon kívül. 
Otthon mindennapiak. Az otthonon kívül pedig mindig vasárnapot 
élnek. 

A pályaudvarról autón vit tük haza a vendéget. Ebéd utáni idő 
lévén, az utcákon alig volt forgalom. Az autó repült és benne három 
boldog, összetartozó ember kacagott. 

Lillát készen várta a szobája. Anna leánykori hálóját kértük el 
az anyósomtól és azzal rendeztük be a kis szalont. Ott, a hófehér búto-
rok között fog majd Lilla aludni. És talán álmodni is. 

Nagyon köszönjük, kedves anyám, hogy Lilla a téli hónapokat 
nálunk töltheti. Anna különösen örül, mert hiszen ő eddig meglehető-
sen egyedül volt. Én az egész napomat a szerkesztőségben meg a párt-
klubbokban töltöm. Ez a mesterségem. Délben félóra alatt kell meg-
ebédelnem és nagy kérdés, hogy az alatt a félóra alatt is nem hívnak-e 



841 

kétszer-háromszor a telefonhoz. Este néha szabad vagyok. Ennyi az 
életem. Annának most már van barátnője, akivel mindig együtt lehet 
és akivel szerethetik egymást. 

Lilla a legjobbkor jött. A színházakban most következnek a 
premierek. A téli tárlat vasárnap megnyilik. A hangversenyek egymást 
érik. Anna a mellett nagyszerűen ért a kalauzoláshoz. Majd megmu-
ta t ja a várost, a múzeumokat, a templomokat. Nem hiszem, hogy 
Lillának sok ideje maradna az unatkozásra. Mához egy hétre a Kis-
faludy-Társaságban székfoglalót tartok. Lillát valószínűleg az is érde-
kelni fogja. 

Csak az fáj nagyon, hogy Te, kedves anyám, nem lehetsz közöt-
tünk. Mennyivel hangulatosabb, felejthetetlenebb lenne it t minden, 
hogyha az az átkozott reuma nem szögezne a karosszékedhez és itt, 
minálunk, egy kedves, szép öregasszony ülne az asztalfőn, a gyermekei 
között, az én kedves, jó anyám, akinek a kezét hálásan csókolja 

Laci. 

II. 

Kedves Anyám! Január 10. 
Leveledet itt, a szerkesztőségben kaptam meg. Mindjárt válaszo-

lok is, mert ma még ebédre se mehetek haza. A Házban nagyon fontos 
ülés van. 

Tehát tudomásul veszem, hogy Lilla nem a színházak kedvéért 
és nem a hangversenyek kedvéért és valószinűleg nem is az én ked-
vemért jött Pestre, hanem egész egyszerűen azért, hogy férjet keres-
sen és találjon. Már Lilla is mondott valami hasonlót. 

Bocsáss meg, kedves anyám, hogy én erre nem gondoltam. Ez 
azonban annyira az asszonyok dolga, hogy nekem eszembe se jutott . 
Meg aztán én, mint fiatal férj, annyira a magam életét élem és annyira 
el vagyok foglalva a magam kis boldogságával, hogy lám, még a saját 
nővérem életének a problémáit is csak anyai figyelmeztetés után tudom 
felfogni. 

Teljesen igazad van. Lilla már 26 éves és férjhezmenésre kell 
gondolnia. Nem hinném, hogy akadályok lennének. Lilla szép, okos, 
kedves és nem is szegény. 

Azt mondod, hogy más világot élünk, mint régen. Azelőtt a 
fiatalemberek hajszolták a leányok kegyét, ők mentek a leányért. Azt 
mondod, hogy most fordítva van. Lehet. Nem tudom. Mi nem járunk 
társaságba. Én megszerettem Annát és feleségül vettem. Nálunk így 
történt. De még ha igazad lenne is, ha csakugyan felfordult volna 
is az egész világ, akkor se hinném el, hogy Lilla ne lenne kivétel. Én 
mindjárt feleségül venném, ha nem volna a nővérem. 

Mindenesetre elmegyünk a bálokra, fogadunk társaságokat. Zsúro-
kat rendezünk és fiatalembereket hívunk. 

Anna majd ráér. Én is szakítok időt, ha lehet. Hogyha majd 
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a politika vizei egy kicsit lecsillapodnak. Ne beszélj, kérlek, áldozatról. 
Ez nem áldozat. Lilláért mindig mindent szívesen. 

Kezedet csókolja 
Laci. 

III. 

Kedves Anyám ! Januór 16. 
A Kisfaludy-Társaságban nagy sikerem volt. A siker, hiába, jól 

esik az embernek. Ne gondold, hogy ez a hiúsággal van összefüggés-
ben. Nem. A sikerre szüksége van minden művésznek, mert az ihlet 
a sikerből táplálkozik. Azt mondják, hogy az igazi művész akkor is 
tud alkotni, ha sikertelenség a sorsa. Lehet. De ki tudná megállapítani 
azt, hogy mennyivel volna értékesebb a munkája akkor, ha siker és 
dicsőség fűtené? 

No de hiszen nem erről van szó. Túlságosan szürke ember vagyok 
ahhoz, hogy művésznek képzelhetném magamat. Talán le tudok írni 
két-három épkézláb mondatot egymás után. Ez az egész. Ez is érzék 
dolga, tehát nem érdem. 

Tegnap bálban voltunk a nagy Vigadóban. Lilla szép volt. Anna 
szintén. Én is igyekeztem túltenni magamon. Kivasaltattam a frakko-
mat és kiszellőztettem belőle a naftalinszagot. Ismerős hamarosan 
akadt. A kollégáim. Lillának annyi táncosa volt, hogy reggelig le 
sem ült. 

Annának nem akartam megengedni, hogy táncoljon. 
Nem akartam megengedni! Micsoda rettenetes férfiatlanság nyöszö-

rög ebben a három szóban ! 
Hogy miért? Anna az esküvőnk óta nem táncolt. Az esküvőnk 

óta nem ért más férfihez. És most, amikor arról volt szó, hogy tíz, húsz 
idegen férfi, más férfi ölelésében táncolja végig a Vigadó termét, akkor 
valami irtóztatóan kellemetlen és szomorú érzést éreztem a szívemben. 
A torkom elszorult, a vérem kalapált a halántékomon. 

A mai modern tánc nem egyszerű körséta, mint a száz év előtti 
volt, nem is az az ártatlan ölelkezés, amit a háború előtt táncoltunk, 
hanem két testnek, egy férfi testnek meg egy női testnek az össze-
tapadása, az együttes mozgása. 

Azt éreztem, hogyha Anna táncolni menne, akkor elveszítenék 
valamit. Azt éreztem, hogy akkor megosztanám a feleségemet. Mással! 
Más férfiakkal ! 

Mindezt elmondtam Annának. Ugy, ahogyan gondoltam. 
A felelete nagyon egyszerű volt. Csak két szó : önző vagy ! Lehaj-

to t tam a fejemet és nem tudtam, hogy nincs-e igaza? 
Tehát megengedtem, hogy táncoljon. Örömmel libbent el egy 

gavallér karján. Szinte megmosolyogtam az örömét. És táncolt reggelig. 
Néha odajött hozzám. Szólt néhány szót, megsimogatott s aztán ment 
vissza a táncterembe. 
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Én meg unatkoztam. És reggel, amikor a kocsin hazafelé mentünk, 
azt éreztem, hogy Anna helyén egy idegen asszony ül mellettem. Meg-
borzongtam. 

Lilla nagyon jól mulatott. A táncosait meg néhány nőtlen ismerő-
sömet meghívtuk teára. Hívtunk hölgyeket is, de ezeknek az össze-
válogatásánál Lilla nagyon vigyázott arra, hogy nálánál szebbek ne 
legyenek. Mondhatom, hogy nem volt nehéz a válogatás. 

Ird meg, kérlek, hogy hogyan vagy? A nyáron majd elküldünk 
valami jó fürdőhelyre. Kezeidet csókolja 

Laci. 

IV. 

Kedves Anyám! Január 27. 
Megvolt a zsúr, amit Lilla tiszteletére rendeztünk. Huszonöt vendé-

günk volt. Köztük miniszteri hivatalnokok, bírák, tanárok, katona-
tisztek, ujságírók. Azt gondolom, hogy Lilla meg volt elégedve. 

Én magam megint újabb tapasztalatokkal gazdagodtam. Vagy 
talán az volna a helyes kifejezés, hogy szegényedtem. 

Szörnyű az, amikor az ember csak nyitott szemmel tud járni. 
A lelkek mélyén valami borzasztó romlottság fetreng. Erre vallanak 
a táncok, a témák, a megjegyzések, a sikamlósságok és minden. A férfiak 
viszik a hangot, de a nők biztatják őket. Mindenki tele szájjal falja 
az erkölcstelenséget. 

Akik gondolkodni mernek, azok azt mondják, hogy mindennek 
a vesztett háború az oka. És azt mondják, hogy a történelem folyamán 
mindig így volt minden vesztett háború után. Dehát ha tényleg min-
dig így volt is, azért sohasem lehet máskép? Hát csakugyan igaz az, 
hogy egy helyben állunk s hogy az emberiség haladása csak illuzió? Sohase 
tudjuk leküzdeni az őserdei származást? Az intelligencia, a kultúra mindig 
csak külső máz marad, amely legelső vihar tüzében lepattogzik? 

Amikor erről véleményt mondtam, akkor azt kiáltották, hogy 
ünneprontó vagyok. Lilla azt mondta, hogy öreg vagyok. Én az én 
harminc esztendőmmel! Én, aki mindig azt gondoltam, hogy modern 
vagyok és egy lépéssel a többiek előtt járok ! 

Anna kinevetett. 
Tea után tánc következett, amelyhez én zongoráztam. Közben 

nem tudtam megszabadulni attól az érzéstől, hogy minden taktussal 
bűnt követek el. 

Lilla nem úgy viselkedett, mint ahogyan szerettem volna és 
mint ahogyan illett volna. Nem az a szándékom, hogy megszomorítsa-
lak, de meg kell írnom, kötelességem. A bátyja vagyok. Lilla kacér volt. 
Fölöslegesen. Mert minden nőben kell lennie bizonyos mennyiségű 
kacérságnak, de csak annyinak, amennyi a nőiességhez hozzátartozik. 
Nem szándékozom részletezni a dolgokat, de ismétlem, hogy Lilla 
kacér volt. Feltünően és bántóan. 
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Utólag figyelmeztettem. 
Szóról-szóra ezt felelte : 
— Édes Lacikám, te mindehhez nem értesz. Én férjhez akarok 

menni. Ez az egész. Punktum. 
Anna az ő pártjára állt. 
A többi leány meg egy fikarcnyival sem volt jobb Lillánál. Vala-

mennyi elszámlálta, hogy a tango nélkül nem tud meglenni, hogy 
mennyire imádja a pikantériát, hogy a saját bőrének máma milyen 
jó szaga van. Mondtak malacságokat olyan arccal, mint hogyha való-
ban értenék. A lábukat térden felül mutogatták. Hol az egyik, hol 
a másik sarokba vonultak, hol ezzel, hol meg azzal a lovaggal és ott 
suttogtak, kuncogtak, vihogtak, minthogyha, Isten tudja, miről beszél-
tek volna. Én meg félve kerülgettem őket, nehogy akaratlanul is tanuja 
legyek valami komolyabb intimitásnak. 

Miért van szükség minderre? 
És hol marad az idealizmus, a szív, a szerelem? 
Ugy látszik, hogy én ehhez csakugyan nem értek. 

Kezedet csókolja 
Laci. 

V. 
Kedves Anyám! Január 31. 
Leveledet megkaptam. Ha nem ismerném az írásodat, akkor el 

se hinném, hogy Te írtad. Nem avatkozom bele a dolgotokba és nem 
is vitatkozom. Azt mondod, hogy Lillának még ebben az évben férjhez 
kell mennie, mert már 26 éves és mert már két-három partija nem 
sikerült és azt mondod, hogy ennek a célnak az eléréséhez minden eszköz 
jó. Én félreállok. Azt mondod, hogy az eszközök megválogatása nem 
az egyesek dolga, hanem a mai kor szellemének, a mai kor moráljának 
a feladata. Ebben igazad lehet. Amióta társaságba járunk, azóta sok 
mindent másképen látok, mint azelőtt. Eleinte azt gondoltam, hogy 
maguk a nők rontják meg a saját tekintélyüket, hogy ők maguk hord-
ják le azt a piedesztált, amelyre mi férfiak állítottuk őket. Most már 
tudom, hogy nem így van. Tudom azt, hogy a férfi is romlott. A mai 
férfi nem keres ideált, hanem szeretőt. A nőt nem piedesztálra állítja, 
hanem crêpe de Chine-párnák közé dobja. A mai férfi nem érdemel 
többet, mint csak a mai nőt. Rossz a világ ! Talán nincs is más meg-
oldás, mint az özönvíz. Sajnálom Lillát és sajnálom mindazokat, akik 
kénytelenek ebben a forgatagban élni és hozzá alkalmazkodni. 

Akárhogyan van is, én meghajolok a saját anyám érvei előtt, 
félreállok, de a következményekért felelősséget nem vállalok. Mert 
arról aztán ne beszéljünk, hogy micsoda érzésekkel vezeti oltár elé 
a menyasszonyát az a férfi, akit a kokottok eszközeivel szédítettek meg 
és arról, hogy minő tisztelettel tekint a feleségére az a férj, akiben 
csak az állati érzékeket ébresztették fel, akinek a lelke épen olyan 
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messze van a násztól, mint a felesége őnagyságáé. Arról jobb nem 
beszélni! 

A zsúr óta minden nap van látogató. Néha több is. Leginkább 
fiatalemberek. Vagy amint most mondják : fiúk. Anna és Lilla el-
eimennek velük kávéházba, a Gerbeaudba vagy az Asztoriába, ahol 
ötórai tea jelige alatt táncolnak. Anna nagyon szívesen gardirozza 
Lillát és nagyon jókedve van. Én magam csak ritkán tar thatok velük. 

Kezeidet csókolja 
Laci. 

VI. 

Kedves Anyám! Február 5. 
Őrültség ! Mind a ketten levágatták a hajukat. Rövidre, divatosra. 

Ez volt a déli meglepetésem. 
A középkorban büntetésből vágták le az asszonyok haját . Eddig 

az volt a véleményem, hogy a modern világban is csak azok vágatják 
le a hajukat, akik a középkorban megérdemelték volna a pellengért. 
Most aztán ilyen hirtelen, két tál étel között, igazán nem tudom a 
véleményemet megváltoztatni. 

Őrültség ! Patáliát csaptam, veszekedtem, mint valami vén kofa. 
Persze eredménytelenül. Elvégre a levágott kontyot már nem lehet 
visszaragasztani. Tehát komikus voltam és kinevettek. 

Uj ruhát is csináltattak. Se ujja, se nyaka, se háta. Térden felül 
végződik. Szűk, mint a zsák és nincs a női testnek porcikája, amelyet 
ki ne domborítana. 

Lilla — persze — minderre azt feleli: 
— Okvetlenül férjhez kell mennem. 
Jó ! Rendben van ! Bánom is én ! 
De Anna ! Mi szüksége van minderre épen Annának? Miért akar 

ő olyan titkokat vinni a vásárra, amelyek csak a hites férj előtt tárul-
hatnak föl? Miért? Miért? 

Anna elsírta magát, mert hiszen ő is tudja, hogy ez az asszonyok 
legerősebb fegyvere és azt vágta a fejemhez, hogy el akarom venni 
a kedvét az élettől. Mert hogy minden asszony így jár és mert ez a divat 
és mert ő sem akar elmaradni és mert hogy én egy önző fráter vagyok 
és az ő arcáról el akarom lopni a nevetést. Ezt mondta ! Hogy én el 
akarom lopni a nevetését! 

Megmondtam nekik, hogy én dolgozó ember vagyok, az én idegeim 
nem bírnak el mindent. Ha nekik nem tetszik, hát arról se tehetek. 
És megmutatom, hogy azt a ruhát nem fogják magukra venni. 

Kezedet csókolja 
Laci. 
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VII. 

Kedves Anyám! Februát 7. 
Tegnapelőtti levelemben megint tévedtem. A klubbom báljára 

készültünk. Én késő estig el voltam foglalva. A bálon adtam nekik 
randevut. Az új ruha rajtuk volt. Tilalmam és akaratom ellenére. 
Nekik többet ér az a rongy, mint az én akaratom ! Jó ! Tudomásul 
vettem ! 

Azonnal haza akartam vinni őket. De több száz ismerős között 
ez mindenesetre botrány lett volna. 

Igazság szerint le kellett volna tépnem róluk a ruhát ott, hely-
ben, hogy pőrék legyenek és hazugság nélkül valók. És a többivel is 
mind valamennyivel ugyanezt kellett volna tennem. Ha lúd, hát legyen 
kövér. Hiszen, úgy látszik, hogy az egész világ örömtanya és a nők 
és férfiak mind, mind egyformák benne ! 

Csak én akarok más lenni ! Kezeidet csókolja 
Laci. 

VIII. 
Kedves Anyám ! F e b r u á r 11. 

Azt írod, hogy tulságosan érzékeny vagyok. Igazad van. Az 
ember tulságosan nagy jelentőséget tulajdonít az életnek és önmagá-
nak. Pedig ez tulaj donképen szamárság. 

Megnyugodtam. Vagy legalább is megvan bennem a vágy, hogy 
meg tudjak nyugodni. 

Örülök, hogy jobban érzed magadat. Kezedet csókolja fiad, 
Laci. 

IX. 
Kedves Anyám ! Február 20. 
Az utolsó levelem óta az ismert kerékvágásban ment az élet. 

Mulatság, zsúr, tánc, társaság, heje-huja, léhaság. Nem hinném, hogy 
mindennek a tüzetes leírása Téged vagy akárkit is különösebben érde-
kelne. Én magam igyekszem estétől-reggelig és reggeltől-estig jó képet 
vágni, már amennyire erre képes vagyok. Azt mondják, hogy unal-
mas vagyok. Az mindenesetre igaz, hogy a sok munka fáraszt és az 
idegeim nyugalmat kívánnak. Meg az is igaz, hogy abban a parfőmös 
és erotikus kaoszban, mely a mai társadalmi életet teszi, nem tudom 
magamat jól érezni. 

Térjünk át azonban Lilla dolgára. 
Lillának nagyon sok udvarlója van, akik között akad komoly 

jelölt is. Négy lovag azonban különösen sokat forgolódik a házunk 
tájékán. Gálffy Levente meg épen minden nap itt van. Azt veszem 
észre, hogy Lilla őt tünteti ki valamennyi közt a legjobban. Tipikus 
zsúrfiú és tánchiéna. Jóképű gyerek, ügyes társalgó, érti a nők nyelvét 
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és nem is nagyon buta. De más aztán semmi. Bankban volt, de B-listára 
került és most az apja tar t ja . Azt hiszem, hogy Lillánál fiatalabb. 
Tehát egyáltalán nem értem, hogy Lilla mit akar vele. A második 
számú udvarló, akit Lilla szintén ki szokott tűntetni a kedvességé-
vel, sőt kacérságával, Ivány Aladár, aki régi nemesi familia sarja, 
körülbelül nyolcszáz hold príma birtok ura, de 45 esztendős, kártyás, 
kaszinózó agglegény. Talán a szíve fellángolt egy kicsit, de nem hiszem, 
hogy házasságra gondol. Ezek az agglegények különben az utolsó 
roham elől szoktak megfutni, de akkor aztán visszavonhatatlanul. 
Lillának az apja lehetne. Dr. Nagy Árpád miniszteri t i tkár a pénz-
ügyben. Negyven felé jár. Erős, egészséges férfi. Jóbarátom. Nem 
valami szép fiú, meg is nőhetett volna jobban, de komoly és becsüle-
tes. Lilla nem is igen néz rá. Dr. Bocskor Jenő gimnáziumi tanár az 
én jelöltem. Kiváló férfi, tudós koponya, tele intelligenciával és szellemi 
értékkel. Lilla jól járna vele. 

Akármi lesz is, bizonyos, hogy kedves anyám megkérdezése nél-
kül nem határozunk. Kezedet csókolja 

Laci. 
X. 

Kedves Anyám ! F e b r u á r 22. 

Bocskor tanár máma megkérte tőlem Lilla kezét. Azt mondtam 
neki, hogy én nem határozhatok, forduljon egyenesen Lillához. 

És Lilla kikosarazta. Egyszerűen, majdnem gorombán. Hogy ő 
nem lehet egy igen tiszteletreméltó, de szürke tudós felesége. Mert ő 
ragyogásra született. 

Lilla, úgy látszik, meg van bolondulva. Vagy a fejébe szállott 
valami. Bocskor Jenőnél jobbat nem kívánhat. Gimnáziumi tanár, 
i t t Pesten. Karrier előtt áll. Bizonyos, hogy egyetemi katedrára kerül. 
Lilla mire vár? Az a vén agglegény kell neki vagy talán Gálffy? Irj , 
kérlek, neki azonnal és beszélj a fejével. Kézcsókkal 

Laci. 

X I . 
Kedves Anyám ! Február 24. 
Tegnapelőtti levelemre már nem kérek választ. 
Annával ma délután hivatalos látogatást tet tünk és haza érve 

Lillát Ivány Aladár társaságában találtuk. Azt is mondhatnám, hogy 
Ivány Aladár ölében találtuk. Ivány Aladár természetesen van olyan 
úr, hogy tudja , mi a kötelessége. Ázonnal megkérte Lilla kezét és ő 
a nyakába ugrott. 

Tehát ennyire vagyunk. Furcsa, hogy Lilla egy pesti lakásban 
egyedül fogad egy férfit. Meg is mondtam neki. De úgy látszik, hogy 
a lelkiismerete egészen nyugodt. Ma sok minden szabad és még több 
lehet. Anna különben azt állítja, hogy Lilla szántszándékkal rendezte 
így a dolgot. 
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Kedves Anyám ! Te nagyon jól tudod, hogy én nem vagyok híve 
ennek a megoldásnak. Aladár harminc évvel idősebb a menyasszonyá-
nál. Gazdag, elkényeztetett ember, aki már hozzászokott az agglegény-
séghez meg ahhoz, hogy mindennap kaszinóba menjen. Talán bele-
szédült Lilla szemébe, de kérdés, hogy ez a szédülés meddig tar t . Lilla 
azt mondja, hogy ő még csak szimpatiát sem érez a vőlegényével szem-
ben. De gazdag akar lenni és semmi mással nem törődik. 

Magyarul ez azt jelenti, hogy egy úri leány oda adja magát egy 
férfinak pénzért, vagyonért, nyolcszáz holdért. Hol itt az erkölcs, hol 
i t t a tisztesség? Mert hogy egy holdért teszi-e vagy nyolcszázért, az 
egészen egyre megy. 

És ugyan mi lesz majd az alapja ennek a házasságnak? 
Nyolcszáz hold nagy terület. Sok mindent lehet rá építeni. De 

lehet-e rá boldogságot is építeni, ha nincs semmi, ami ennek a könnyű 
épületnek a fundamentumát megásná? 

Az asszonyt meddig elégíti ki majd a pénz? És a férj tudja-e 
majd tisztelni a feleségét? 

Kérdések, melyekre egyelőre nincsen felelet. 
Kezeidet csókolja 

Laci. 
XII. 

Kedves Anyám ! Február 28. 
Fel vagyok háborodva ! 
Lilla több ízben szerét ejtette, hogy egyedül menjen sétára vagy 

üzletbe. Ma délután is. 
Mindezt csak ma tudtam meg Annától. 
Délután ugyanis a szerkesztőségbe menet egy körúti cukrászdá-

ból Lillát láttam kijönni egy fiatalemberrel. A fiatalember nem a 
vőlegénye volt, hanem Gálffy Levente. Beültek egy csukott autóba 
és elrobogtak. 

Lillát természetesen a vacsora alatt kérdőre vontam. 
Kíváncsi vagy rá, hogy mit válaszolt? Ime : 
— Kedves Lacikám, csak nem képzeled, hogy én így, amint 

vagyok, ezzel a szépséggel, az egész életen keresztül megelégszem 
egyetlenegy férfival? Csak nem képzeled? Gondold meg, Lacikám, 
hogy az az egyetlen férfi ötvenötesztendős. Az övé leszek a pénzéért. 
Jól akarok élni, gazdag akarok lenni. De szeretni mást fogok. Mert 
minden embernek joga van a szerelemhez. Nekem is ! Mindenkinek! 

Ezt felelte ! E z t ! Igy ! Szemérmetlenül és erkölcstelenül. Még 
csak el se pirult. 

Nekem, a férfinak, torkomon akadt a szó. Honnan vette ezeket 
a szavakat, ezeket a gondolatokat? Talán valamelyik ősanyám tán-
cosnő volt valami tengerparti csapszékben s most az ő vére üt ki a késő 
unokában? 

Mit tudom én? ! 
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Anna Lilla mellé állott és parázs kis előadást tartott a szerelem 
hatalmáról és a szerelem jogairól. Kijelentette, hogy az emberi törvé-
nyek és a társadalmi korlátok értéktelen fogalmak s fontos csak egy : 
a szerelem. Anna tette ezt ! 

Lilla nem maradhat itt tovább. Én nem tudok rá vigyázni és 
félek tőle. Félek az elveitől, a gondolataitól, a szavaitól, amelyek 
mind tele vannak méreggel. Ha ránézek, azt hiszem, hogy valami 
démon áll előttem, aki az éjtszakából jött és emberi alakot öltött. 

Hívd haza, kérlek. Kezedet csókolja 
Laci. 

XIII. 
Kedves Anyám! Március 1. 
Tegnapi nyers írásomat már nem vonhatom vissza. Csak a bocsá-

natodat kérhetem, mint ahogyan kértem már számtalanszor, hol keser-
ves szóval, hol némán, hol csak egyetlen kézmozdulattal, hol meg-
csak egy-egy, távoli országból küldött sóhajjal. Bocsáss meg, kérlek, 
mint ahogyan eddig is mindig megbocsátottál. 

Lilla megjelenése új színekbe öltöztette az otthonunkat. Ezek 
a színek eleinte a napsütés színei voltak. Örültünk. Mind a hárman. 
De aztán Lilla egyszer csak elkezdte az ő külön életét. És Anna egy-
kettőre, máról-holnapra hozzá idomult. Annában felébredt mindaz, 
ami ott szunnyad minden asszony lelkében. Felébredt benne az asszonyi 
hiúságnak az a formája, amely már nem elégszik meg többé az élet-
telen tükrök elismerésével, hanem élő tükrök, férfiak hódolatára szomja-
zik. Felébredt benne az élet féktelen habzsolásának az ösztöne, amely 
azt súgja, hogy bármennyit éljünk is, sohasem tudunk eleget élni. 
Mert az idő mindig kevés és mert az élet mindig rohan. És felébredt 
benne az örök forradalom szelleme. Legyűrni minden féket, fittyet-
hányni minden törvénynek s csak önmagáért, önmagának élni. Ez 
a forradalom. Lilla húgom tehát alaposan felforgatta a házat. Talán 
lesz idő, amikor mindezt ő maga is belátja és amikor majd megbo-
csátja, hogy védekezni mertem. Sajnálom, hogy addig elvetemült 
bűnös, modortalan vadember leszek a szemében. 

Kedves anyám, arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem. Ideges 
voltam, türelmetlen voltam, de nem akartalak megbántani, nem akarta-
lak megszomorítani. 

Lilla holnap utazik a vőlegényével együtt hozzád. Azt kívánom 
neki és útravalóul ezt a kívánságot adom, hogy lelje meg a boldogsá-
gát még ezen a földön. Mi meg Annával itt maradunk ketten. 

És megpróbáljuk fölépíteni a lerombolt falakat. 
Lassan tavaszodik. A napsugár kibujt. Apró gyerekek ibolyát 

árulnak. Ilyenkor új szerelmek születnek és a régi szerelmek is új 
erőre kapnak. Kezeidet csókolja szerető fiad, 

Laci. 
Berecz Dezső. 

Napkelet 54 


