
N A P K E L E T 

EMBERI S Z I N J Á T É K . 
Regény. 

AZ ÁPRILIS madárfüttyből írt trillát a tavaszi szelek kottája fölé. 
A padokon egyetemi hallgatók szívták minél titokzatosabban 
S minél fölényesebben a cigarettájukat. Ha csapatban voltak, 

szemtelen bátorsággal vetették magukat egy-egy feszes selyemharisnya 
után, míg a magánosok hipnotizáló makacssággal bámulták az olvasást 
mimelő német kisasszonyokat. A lompos öregasszony, aki a padjegyeket 
osztogatta, nem győzött átkozódni. A diákok felugráltak előle s oda-
telepedtek, ahol már behajtotta a pénzt. Mások a közönség hangos 
örömrivalgása közt villamos jegyeket, elszakított ruhatári számokat 
és mozijegyeket nyomtak a markába, bevárták, amíg csipás, rövidlátó 
szemeihez emeli s dühösen elhajítja, aztán egy másikat, harmadikat. Az 
asszony a nagy, kopott bőrtarsolyát emelte rájuk ; akkor elmenekültek s 
otthagyták az öreget az elbájolt bakfisok vihotája közt. Az emberek szíve 
megoldódott, közlékenyekké váltak s a barátjára váró nőcske szóba eresz-
kedett az ikergyerekeit széles kocsiban sütkéreztető iparosmamával. 

Láng kolléga is átült Zoltánhoz s megmutatta a Nyugat áprilisi 
számát, amelyben két verse is jött. Ó, nem a legjobb versei, de Zoltán 
talán értékelni fogja. Ezzel a Láng kollégával Zoltán eddig három szót 
sem váltott. Talán egyszer kért tüzet tőle az egyetem folyosóján és 
ő mentegette magát, hogy nem dohányzik, mire Láng elmosolyodott 
s azt mondta : okos ember. Most mégis úgy ült Zoltán mellé, mint régi 
jö ismerőse, nyilván meg kellett osztania valakivel ezt a gyönyörű 
délelőttöt, a kibírhatatlan boldogságot, melyet versei húszszori, har-
mincszor! felolvasása keltett. 

Finom szálú, de dús szőke szőr futotta be Láng kolléga képét, 
csodálatosan hosszú oldalszakálla a szája szeglete felé legyezősen szét-
terülve enyészett el s finom ívű bajúsza aranyosan csillogott a napban. 
Széthajló gallérjában és halványszürke keztyűjében volt valami finoman 
stilizált, mult századbeli. Zoltánnak, ha ránézett, a regényillusztrációk 
postakocsijára kellett gondolnia s a felül szélesedő cilindert kereste a 
fején. Nyilván Láng kolléga is ezt a cilindert irigyelte legjobban a mult 
század elejétől, mert versei egyike a biedermayer Budáról szólt a másik 
pedig arról a kis törékeny kolléganőről, akivel Zoltán sülve-főve együtt 
látta s akit ő Kármán Fannyjához hasonlított. 

Zoltán nem értette jól a kezébe nyomott verseket. Zavarta, hogy 
a szerző ellenőrizheti az arcán a hatást. Olyan boldog volt Láng kolléga 
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ezen a délelőttön, hogy Zoltán olvasás helyett a tulajdon arcizmai játé-
kára figyelt, minél elégedettebbnek akart látszani. Anélkül, hogy egy 
mukkot is értett volna, fényes megértés és tetszésvillámokat bocsájtott 
át a tulajdon képén, közben halálosan szégyelte magát ezért a szín-
lelésért. Amikor már annyi ideig nézte a kihajtott Nyugat lapot, amennyi 
a legalaposabb elolvasásához sem szükséges, visszaadta. 

— Nagyon szép — mondta annak a megilletődésével, aki illeték-
telen a bírálatra. 

Láng kolléga meg lehetett elégedve Zoltán arcjátékával, mert 
egyszerre kiloccsant a szíve vödre s elmondta, hogy írt ő tegnap este 
a városligeti tónál egy egész csodálatos verset. Pianissimo a címe, az 
Egyetemi Kör jövő pénteki óráján talán felolvassa, bár nem tudja, 
«beveszik-e» a kollégák. 

— Mert, tudja uram, ezek most kerültek ki a szilasbalhási Önképző 
Körből s van köztük, aki Váradi Antalt tartja a legnagyobb magyar 
lirikusnak. 

Zoltán meghallgatta a Pianissimót, amelyet Láng kolléga szinte 
az izgatottan skandáló ujjai hegyével mondott el s úgy találta, hogy 
ezt a szilasbalhásiak is bevehetik. Ő maga Ládon végzett, de érti. 

— Ön, az más — mondta áprilisi szeretetrohamában Láng. — Ön, 
fogadok költő, legalább tíz verse van a kabátzsebében. 

Zoltán arca kigyult: háromszor annyi volt. 
— No látja — nevetett a Nyugatban-jöttek fölényével a kolléga 

s nagylelkűségében már ajánlatot akart tenni, hogy olvasson fel nehá-
nyat közülük. De ebben a pillanatban észrevette a sétány tulsó felén 
Fanny pipes derekát s visszaszívta az ajánlatot. 

— Tudja mit, uram, péntekre úgy sincs programmom, én vagyok 
az Egyetemi Kör titkára, alig tudok érdemes műsort összeeszkábálni. 
Olvasson fel ön is valamit. 

Zoltán elsápadt erre a lehetőségre. Mintha egy nagy fal indult 
volna meg fölötte vagy alatta s ellenállhatatlan erők ragadnák magukkal. 

— Én nem iratkoztam be az Egyetemi Körbe — dadogta. 
— Baj is az — intett Láng kolléga oly finoman, hogy ez az intés 

egyszersmind Fannynak is szólt, aki megállt a szomszéd padnál, föl-
tartotta az összecsukott napernyőjét, így jelezte enyhe türelmetlenségét. 

— Mivel jön : verssel, novellával? 
— Verssel — makogta Zoltán ellenállhatatlan kényszer alatt. Láng 

kolléga kikapta a noteszét, beleírta Zoltán nevét, utána : Versek. 
— Három-négynél több ne legyen — kiáltotta vissza búcsúzó-

ban — a tanár-elnök nem szereti — s már ott hajladozott Fanny mellett, 
aki alig ért a válláig s ép olyan szőke volt, mint ő. Kigyult finom szálú 
hajuk köré arany sugárzást írt a nap, a két gloriola összeért; úgy mentek 
a luftballonjukra kötözött bébik s a labdájukat a csősz elől mentő fiúk 
közt, mint két modern szent. 

Zoltán homloka még meleg volt a vérhullámtól, melyet a poétai 
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megmutatkozó ösztön dobott fel rá, de már égette nyelvét a hirtelen 
igéret s lábai cövekké váltak az ijedelemtől. Utána szeretett volna futni 
Lángnak, bocsánatot kérni, hogy tévedés volt. Pénteken? Ő pénteken 
nem ér rá. Isten őrizz, dehogy. De csak állt a széke előtt s értelmetlenül 
bámulta a jegyszedő asszonyt, aki már az egész béreltszék intézményt 
elmagyarázta neki, csakhogy az egykoronást kiszedje belőle. 

Majd csak elfelejti Láng, gondolta, míg a Liliom-utcai szoba dívá-
nyán a bátyja vatatgatással, kigyujtással és eloltással összekötött éjtsza-
kai sétáját figyelte. Amilyen szerelmes, el is felejti. Ez mindenkinek 
akar valami kedveset mondani. Galambház a szája, folyton repülnek 
belőle a turbékoló szavak. Az a kislány pedig, mint egy apró, túlízelt 
bogár. Igazán kedvesek, akarta gondolni s már majdnem belemoso-
lyodott: a párnájába, amikor Gyula ledöntötte az éjjeli szekrényről 
a vizet, nagyot káromkodott s a tenyerét megcuppogtatta a pocsétában. 
A konyhában is megmozdult a szobaasszony s nem egészen szelíd pár-
beszédet folytatott az özvegyi ágyát környező félhomállyal. 

Másnap Zoltán biztonság kedvéért mégis csak bement az egye-
temre s mit lát először? A tulajdon nevét. Ott lóg a XII . számú tan-
terem ajtaján, a harmadik sorban. Boda Zoltán : Versek, úgy, ahogy 
a noteszban állt. Az éjtszaka eltökélte, hogy ha netalán mégis kiírnák, 
okvetlen beszél Lánggal. Ő nem olvas fel, semmi esetre sem. Ő magá-
nak ír, ő nem érzi még magát annyira késznek. S most mégis nem hogy 
bosszankodott volna, de büszke izgalom nyilait át rajta, mintha be-
lökték volna egy porondra, ahol rögtön megmutatja Toldi-voltát. 
Hiúság ! intette le magát. Egy rongyos papír, dohogta s odébb ment, 
hogy ne bámulja olyan soká a műsort. Néhány pillanat mulva azonban 
megint arra settengetett s orvul, csak egy fél szemvillanással odalesett, 
hogy ott van-e még a neve? Ott volt s ő még vagy négyszer végigsétálta 
a folyosót, csakhogy újra és újra meggyőződhessék róla. Ötödszörre nem 
birt ellentállni, odaállt megint a műsor elé, mintha csak most érkezett 
volna s minél hamarabb át akarná futni. Ebben a pillanatban valaki 
mögéje állt. Az ő árnyéka egy szélesebb test árnyékába fut s mély, 
valószinűtlenül tiszta férfihang szól rá : 

— Kolléga úr versekkel szerepel? 
Zoltán hátranézett, gyönyörű mészárosarcú fiú volt, hatalmas, 

szívtől csorduló szemek, gesztenyeszínű bajúsz. Típusa a vidéki ifjú-
nak, aki Pestre hozza a romlatlanságát. Zoltán néhány előadáson mel-
lette ült, tudta, hogy fehérmegyei, az apja tanító s ő maga a jambus 
drámát akarja új életre kelteni. 

— Hány verset fog felolvasni? 
— Négyet, ötöt — mondta hirtelen határozottsággal Zoltán. Öröm 

volt ennek a nagy embernek azt mondani, hogy négyet, ötöt. 
— Meghallgatom — igérte az Ökörszemű. — Én is bemutatom 

egy kis egyfelvonásosomat. Ezt különben Fehérvárott elő is adták már, 
közvetlenül a kormányzó bevonulása után. 
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S az előadás hibáiról beszélt, majd egy irodalomtörténeti fölfede-
zését közölte, amely szerint Petőfi nem Koltón írta a Szeptember végét, 
hanem Pesten, ő be tudja bizonyítani és be is fogja. Szerencsére csön-
gettek, az Ökörszeműnek ókorira kellett mennie, mert magyar történet-
szakos volt s Zoltán is megszabadulhatott. 

Egész délelőtt az utcákat csatangolta, alkalmas helyet keresett, 
ahol a verseit elolvashatná. Mintha kettéhasadt volna. Az egyik fele 
gyerekes bizalommal építette ki szereplését, a sikert, sőt az országhírt, 
a másik makacsul és rosszalón figyelte az ábrándozót, le-lehurrogta s 
ilyeneket mondott : egész kezdetleges, nem üti meg a mértékünket, 
arcátlanság ilyennel föliratkozni. Lehúzódott a Duna mellé, a Ferenc 
József- és az Erzsébet-híd közt sétálgatott. Leült a lépcsőkre ; szemben 
a Gellért-hegy barna arcát zöld foltokkal ragyázta a tavasz s a dunai 
hajókra neki vetkezett matrózok kötélen himbáló vödrökben rángatták 
fel fedélzetmosáshoz a vizet. 

Zoltán előkotorta zsebéből a füzetet, melybe tél óta a verseit írta. 
Két régi szótárfüzet tisztán maradt részét varrta össze és egy félbevágott 
könyvfedelet ragasztott rá borítékul. Akkoriban nem akart kimozdulni 
hazulról, inkább egy ilyen furcsa füzetet tákolt össze. Azóta hozzá-
szokott, olyan volt ennek a könyvnek minden lapja, mint jól megdol-
gozott tészta, látszott rajta a beléölt munka s a sok lapon együtt a fél-
esztendei gyönyörűség. Ha lemásolja, áthúzások, javítások nélkül el 
sem hiszi, hogy ezek az ő versei. 

Hol itt, hol ott kapott belé az elpiszkosodott füzetbe, de nem jött 
rá a szavak ízére. Süketen kattogtak a sorok, szinte halálfélelmet keltő 
üresnek tünt minden vers. Nem pattantak fel, nem tudott hozzájuk 
férni, elképzelhetetlen volt, hogy ezeket akármilyen hallgatóság előtt is 
felolvassa. Becsapta a könyvet a zsebébe s a szeme előtt éhség karikákkal 
járt föl-alá a zöld víz partján. A nap már a Halászbástya mögé guggolt 
s ő még nem is ebédelt. Visszaindult a Liliom-utca felé. A hitehagyottak 
szomorúsága lankasztotta s hirtelen a boldogult Zádor tanár úrra kellett 
gondolnia, amint ott fekszik a tábori kórház szalmazsákján, Matyi szólo-
gatja s ő nem felel. S ebben a pillanatban, ép a Molnár-utca sarkán 
különös képzettársítás folytán egyik verse első strófája szállt át a lelkén. 

Nem tudom a botanikát, 
Hajbókolgató erdő hűsén 
A kedves növényeket 
Nevükön nem szólíthatom. 

Ez a bizarr strófa ebben a pillanatban annyira gyöngédnek, finoman 
árnyaltnak, lánykézként elomlónak tünt, hogy megállt, nekitámasz-
kodott a templom falának, kikereste füzetjéből a verset s hangosan 
olvasta tovább : 

Csak a cifra juhart s a csert 
Ismerem s a törékeny nyirfát, 
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De hány különtitkú sarj 
Tolakodik még kívülük. 

Végigfutotta az egész költeményt, aztán az egész füzetet. Sötétedett 
már, a járókelők meg-meglökték, egyesek azt hitték, rosszul, van azért 
támaszkodik a falnak, egy inas rákámpolt. Zoltán azonban eredeti üde-
ségében érezte a verseit. A teremtő pillanatok minden nyilalása vissza-
járt belé. Ó, ha itt lett volna az a dobogó, amelyen helyt kell állani az 
ő kincseiért. Szédülve emelte föl könnybe mosott szemét a szomszéd 
utcalámpára, amelyet akkor lobbantott ki a lámpagyujtó. 

Amíg a Baross-utcán végig ment, soronként hivogatta vissza az 
olvasott verseket, csakhogy mámoros önbizalmát ébren tartsa. De a 
sorok egyre idegenebbül kattogtak, nem tudta összeállítani őket s otthon 
hiába esett neki a füzetének, a versek megint becsukódtak, mint szeszé-
lyes virágok, melyek egy erőszakos érintésre tüskés zöld csészéjükbe 
húzzák színes fejüket. 

— Új verseket kell írnom — mondta Zoltán —, péntekig két nap, 
az alatt hármat is írhatok. 

Másnap reggeltől estig járt egy kétségbeesett strófával, amely 
sehogy se akart megfiadzani. 

— Lesz, ahogy lesz, nem is gondolok rá — vágta el magától a pén-
tek délután gondját. Reggeltől estig órán ült, még olyan tanárokat is 
meghallgatott, akiket a tanrendjébe föl sem vett. 

Péntek délután egy órával az ülés előtt válogatta össze, hogy mit 
fog felolvasni. A Nagy Költemény első kész fejezetével, a Zölddisznó 
legendájával kezdi. A Zöld disznó, amint sárga agyarával és éles tüs-
kéivel a farakáson áll s ő a zászlóvá csomózott zsebkendővel feléje 
kúszik : ez a legkorábbi gyermekemléke annyira az ő életét jelentette, 
kezdheti-e jobb prológussal. Aztán jöjjön a «Ki tanít meg botanikára?», 
melyet a Molnár-utcában fedezett fel. Aztán az aszkétaízű Csonkaság 
dicsérete s befejezésül a férfias Óda a reménytelenséghez. 

Megnyugodva húzódott be a hatalmas terembe, ahol már hetven-
nyolcvan diák és diákleány nyüzsgött, forrt s biztató baráti körökben 
ülte körül az ismertebb szereplőket. Zoltán a megvilágítatlan hátsó 
sorok egyikébe fészkelte be magát. Láng így is fölfedezte, jóakaratúan 
intett, hogy majd meglátja, mit tud. De a másik pillanatban már a kis 
Fannyjával sutyorgott; ezeket nem lehetett szétválasztani. 

Negyed hatkor a tanári szoba ajtaja is kinyilt és a dobogóra lépett 
a professzor. Dús ősz haja határozott férfiarcot körített. A tarkóján egy 
letapasztott kelés éktelenkedett s emiatt különös mereven kellett föl-
szegnie a nyakát, ami fokozta tudós külseje tekintélyét. Láng odalépett 
a dobogóhoz, átnyujtotta a műsort s úgy mosolygott az öregúrra, mint 
kedves urunk-bátyjára szokás. A professzor áttanulmányozta a papírt 
s csak annyit mondot t : kissé hosszú. Amire Láng megkockáztatott egy 
halk szellemességet, melyet azonban csak az előlülők érthettek, de azok 
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ildomos derültséggel jutalmaztak. A professzor újra áttanulmányozta 
a műsort s fölszólította Nádler urat, hogy Hungária ébredés című egy-
felvonásosát felolvassa. 

Ez a Nádler úr az Ökörszemű volt s a Hungária ébredése rövid 
jambus dráma, amelyben az ébredő Hungárián kívül még a Bánat, az 
Ármány, a Hír, egy hirnök, a főnemes-, nemes- és paraszt-magyar is 
szerepeltek. Hungária több mint egy félórán át dörgölte ki szeméből a 
kommunisták mákonyát s közben hibátlan jambusokban számolt be 
zsigerei állapotáról, amelyek görcsbe rándultak, ha Szamuelly hóhér-
kodásait jelezte a hirnök, zsábát kaptak az oláhoktól, de csergő patak-
ként eredt meg bennük a vér, mihelyt a siófoki főhadiszállás üzenetét 
vették. Gyönyörű dallamos hangja volt Nádler kollégának, hintáztatta 
a hangját, az ember szinte tengeri betegséget kapott, föl-le, föl-le, szug-
gerálta ez a hang s azt a tévérzést keltette a hallgatókban, hogy egy 
Vörösmarty verset hallanak, anélkül, hogy belső költői tulajdonok ezt 
a hitet alátámasztották volna. A professzor mereven ült a helyén s mikor 
a Hír végleg elfutott, hogy a négy folyó mentén szétvigye Hungária teljes 
fölébredésének az örvendetes újságát, néhány udvarias kérdést intézett 
a szerzőhöz a székesfehérvári előadás körülményeit illetőleg. 

A második felolvasó egy idősebb kolléganő volt, az a fajta, akire 
az ember azt mondja magában, imhol egy delnő. Igazán nem lehetett 
ráfogni, hogy görnyedt, hátbamell termet lett volna, sőt volt benne 
valami a mozdonyok előretörő alkatából. A szavai azonban lágyan 
peregtek, mint könnyekkel átitatott szirmok, azzal a különbséggel, hogy 
nem fogytak el soha. Egyenletesen estek-estek, szinte betemették a ter-
met, a katedrán ülő tanárt, a felolvasónő kebleit figyelő bunfordi kollé-
gákat s annyi lelki jóillatot termeltek, hogy az fölnyomta a mennyezetet, 
elárasztotta az emeletsorokat, kidobta az épület fedelét s ellenállhatatlan 
illatkürtőn emelte a novellát a Jóisten trónusa felé. A hullámzó keblű 
leányon kívül még ketten szerepeltek a novellában, a katonatiszt és a 
tanár. A probléma az volt, erényes legyen-e a delnő, vagy még erénye-
sebb. Persze még erényesebbnek kellett lennie szegénynek, de ezt az 
áldozatot alaposan megbosszulta a hallgatókon. Az ívek hihetetlen 
lassan fogytak s a professzor kétszer is megnézte az óráját. Végre végzett 
a delnő, elnézett a terem fölött, forró taps zúgott föl s a professzor lova-
giassága is kipréselt egy elismerő, sőt hálálkodó mosolyt. Maj d fölvette 
a műsort s felolvasta a hátralevő öt úr nevét. Sajnos, mind az öten meg-
jelentek, ami igazán hallatlan. 

Ilyen előzmények után került Zoltánra a sor. Zoltán iparkodott 
elszánt léptekkel hatolni a dobogóra s kissé túlozta is ezt az elszántságot, 
mert az öreg fa kelletlenül csikordult meg az ugrása alatt. Odaállt a 
hosszú asztal mögé s kihúzta a megtörött fedelű füzetet. De elébb a bal-
zsebébe nyult s csak aztán a jobba, amit egyesek fiatalos hanyags ágfitog-
tatásra magyaráztak. Sehogysem tudott a Zölddisznó legendája című 
versre rátalálni. Mindig összefogta azt az oldalt az utána következővel, 
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s amikorra odaért, hogy a verscímet felolvashatta, a füzet kiállítása 
a professzorban már felhalmozott egy megjegyzési rosszalást. 

— Helytelenítem, hogy az urak itt hanyagul, ceruzával odavetett 
szöveget olvassanak fel. Tartozunk egy pár köbmiliméter tintával s némi 
figyelemmel a tulajdon munkánknak. Én minden előadásomat gondosan 
lemásolom s ha én negyven évi tanárkodás után meg tudom 
tenni, az urak is megtehetik. 

Zoltán alig figyelt oda, újra elmondta a verscímet s belekezdett az 
olvasásba. De a professzor szíve annyira megtelt a negyven évvel s talán 
némi bevallatlan keserűséggel is, amiért az előadásait mindig lemásolta, 
hogy nem is hallotta az első sorokat. 

— Hogyan, hogy mondta? Mi a költemény címe? — állította meg 
Zoltánt. Zoltán most már idegesen ütötte föl fejét a füzetből és szemébe 
nézett az öregnek. 

— A Zölddisznó legendája. 
De a tanár a rosszulfestett asztal hólyagosodását figyelte s meg-

csóválta a fejét. Sohsem szokott a szereplők műveibe kötni, de most a 
hosszú felolvasás is kimerítette s Zoltán föllépésében valami éretlen 
perfidséget érzett, amely mögött fellegesen tódultak fel azok az emlékek, 
amelyek más, nem egyetemi, de annál perfidebb fiatalokra vonatkoztak. 

— Tudja, öcsém, mi az a zöld disznó? 
Zoltán némi kínzottsággal elegy csodálkozással pillantott a pro-

fesszorra. De annak az arca még nyugodtabb volt, mint máskor, az a 
halálos nyugodtság ült rajta, mellyel alapvizsgán a bukásra szántnak 
szokta adni az utolsó kérdést. A diákok ismerték ezt az arcát s csillogó 
szemmel várták a színjátékot. 

— Mindjárt gondoltam, hogy nem tudja, mi az a zöld disznó, 
különben nem beszélne a zöld disznó legendájáról. A zöld disznó mese 
úgynevezett csali mese. Nyűgös, mesekérő gyereknek mondja az anyja : 
meséljek-e a zöld disznóról? 

Zoltán ezt valóban nem tudta, neki nem csali mese volt a Zöld 
disznóról szóló, hanem valóságos. Az ő apja nem csalta őt, hanem igazán 
mesélt róla s nem tudta, hogy ezután a felvilágosítás után elolvashatja-e 
a versét. A diákokat mulattatta Zoltán szorultsága s innen is, onnan is 
felkuncogott valaki. Hallgatóság és tanár már kiegyezkedtek a bűnbak 
fölött. Olyan unalmasan indult az ülés, kellett az áldozat. 

Zoltán hitetlen, meg-megbicsakló hangon olvasta a hosszú verset, 
amelyből senki sem értett egy kukkot sem. Mit akar a zöld disznó a fa-
rakáson? S miféle farakás az? S mióta rohamozzák zászlóval a zöld 
disznókat? Zoltán itt is, ott is egy morgáshullámot hallott fölcsapódni, 
a hullámok összefolytak s amikorra fölvetette a szemét, az egész terem 
egy szétnyult száj volt, csak a második padból nézte őt szomorú, csodál-
kozó szánalommal egy filozopternő. A tanár az egész verset végigdobolta 
sárga, eres ujjaival s nyilván a tulajdon gondolatmenetét folytatta egész 
idő alatt, mert így szólt: 
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— Manapság könnyelműen társítják a szavakat. A legenda mégis 
csak szentek élettörténete s a zöld disznóra alkalmazni legalább is profa-
nizálás. 

Zoltán makogott valamit, hogy nem a zöld disznó ennek a legendá-
nak a hőse, hanem az ő gyermektisztasága. De a hallgatóság humorra 
ajzott pofaizmai már mindentől széthúzódtak s a tanár csak legyintett 
a kezével. 

— No lássuk, mi van még, azzal talán szerencsésebb lesz. 
Zoltán fellapozta a második verset s halk, alig hallható hangon 

olvasta : Ki tanít meg botanikára? Ez a cím új s óriási röhögés-gomolyt 
kavart föl a tanteremből, a diákok az oldalukat fogták. 

— Van még valami? — kérdezte a professzor a vers után. — Hát 
csak essünk túl rajta, ha már rászántuk magunkat. 

Zoltán átlapozta a Csonkaság dicséretét, minél előbb túl akart esni 
ezen a lelki vesszőfutáson. Belenézett a röhögő fejeket villogtató terembe, 
amely most százszorozva hozta feléje a boldogult Ács Feri gúnyos 
vigyorát s a megszorított állat vad gyűlölete gyult föl benne. 

— Óda a reménytelenséghez — kiáltotta bele a terembe. Úgy meg-
nyult, úgy felizzott, hogy a röhögők sunyi várakozásba húzták a nya-
kukat és a tanár ujjai egész élesen törtek föl a beállt csöndben a szavaló 
hangja mögül. Kár, hogy a vers csak tizenhat sorból állt, ez az elszánt 
kiáltás még megmenthette volna a helyzetet. Amikor Zoltán azt sza-
valta : «Engem a remény ellapít, Dombocskái közt megful látköröm, 
Érdekek kátyuja cibál S a pillanat szennyes sodra . . . Más ez a szél-
fölötti poszt, Itt fogózni is csak Istenbe lehet. . .», a gonoszabb hátakat 
is meglúdbőrözte a költészet szele. S amikor az utolsó sort is belé-
kiáltotta a doboló ujjak neszét elállító csöndbe : «Boldog vagyok s nincs 
reményem. . . » a nyáj összenézett, hogy ugyan milyen álláspontra 
helyezkedjék ezzel a tarka báránnyal szemben. De a tanár úr már nem 
volt fiatal s megrögzöttebb az ítéletében : 

— Ezt az ódát a társadalmi vagy a művészi reménytelenséghez 
írta? — kérdezte szelíd iróniával. 

Ez az ártatlan kérdőmondat felemelt karmesteri pálca volt. A köte-
les és önkéntes kacagás trombitái, cintányérai és dobjai egyszerre bele-
vágtak, még a kis filozopternő is elmosolyodott a második sorban. Zoltán 
nem válaszolt, de a dobogó megint megnyekkent s ő már a padsorok 
mellett gázolt a kalapja felé. Érezte, amint a röhögéstől kipirult arcok 
feléje rohannak, szinte összecsapnak fölötte, mint egy vörös óceán. 
Néhányan vigasztalásból, gúnyból-e odanyujtották felé a kezüket, de 
Zoltán félretolta őket az útjából s amikor elérte a kalapját, nagy robajjal 
az ajtó felé menekült. A tanár a bírálókat jelölte ki. Valaki utána mor-
gott : miért hagyta magát? De Zoltán csak az ajtót nézte, botladozva 
gázolt át azokon, akik későn jöttek s az ajtó körül állingóztak. 

A folyosó végtelennek tünt föl, mint a szabadulás. Azon kapta 
magát, hogy valaki húzza a balkezét. Odafordult, Behr Alfréd volt. 
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— Talán észre vennéd a szegény embert? — mosolygott Alfréd s 
hirtelen, komolyan: — Beszélnem kell veled. 

Félrehúzta Zoltánt a folyosó egy alig megvilágított zugába s titok-
zatosra fogta a hangját. 

— Gratulálok, a verseid gyönyörűek. Nem adhatnád ide egy-két 
napra? 

Alfréd bizonyára nem vette volna Zoltánt védelmébe az Egyetemi 
Kör dobogóján s talán volt abban is némi lojalitás az egyetem intéz-
ménye iránt, hogy csak egy sötét zugban merte közölni elragadtatását. 
Viszont ugyanakkor kötelességének érezte, hogy a megszégyenített 
mellé álljon. Homályos rokonságérzés támadt föl benne, mintha a haj-
dani palánkhoz szorított, megdobált Behr riadt volna fel a röhögések 
kődobásai alatt. A verseket az ajtóból nem jól értette, inkább a szimata 
hozta el hozzá az ujdonság szagát, mégis megvolt győződve, hogy ezek 
a versek jók s ő a stréber, aki elvből csak magáért nyomakodott, nagy 
barátság hullámában hajlandó volt szerkesztőségekbe szaladni, csakhogy 
kiválóságukat bebizonyítsa. 

Zoltán könnytől káprázó szemekkel nézte az elegáns emberkét. 
Rémlett valami, hogy Alfréd is bölcsész (német, francia, angol, ó, Alfréd 
tökéletes a nyelvekben), de most nem törődött ezzel s intett, hogy 
menni akar. 

— Úgy sem tudod elolvasni. 
De Alfréd szelíden kifejtette a kezéből a füzetet s lapozgatta. 
— Egész jól olvashatók. Ne törődj ezekkel. Kitünőek, én mondom. 
Zoltán előtt ebben a pillanatban olyan kívánatosnak, olyan belát-

hatatlan szabadságnak tünt föl a Múzeum-körút, hogy valami mentség-
félét hebegett «megbocsáss, én nem időzhetek» s neki iramodott a folyosó-
nak. Otthagyta Alfréd kezében a verseit s ki, ki a szabadba. Csak akkor 
hökkent meg, amikor a gyéren világított körútra ért. Azt várta, hogy 
a kövezet déli napban fog úszni, még azon sem lepődött volna meg, ha 
szemben a bérházak helyén, beláthatatlan virágos rétet talál. De hét 
óra felé járt, hideg szél süvöltött s a férfiak fölhajtották a tavaszi kabát-
juk gallérját. A fakultás kertjéből diákok egy előre esett folytonosan 
«de uraim» ott rikácsoló alakot lökdöstek ki s közben nagyokat sóztak 
a botladozó emberke hátára. 

Zoltán másnap nem ment be az egyetemre s nem ment el a menzára 
sem. Már ott állt a Molnár-utcai étkezde forgatható kapujában, amikor 
látta, hogy a sarkon az Ökörszemű jön a Shelley-fordító púpos kollégá-
val. Zoltán irtózott tőle, hogy ezekkel a tegnapi szégyenéről beszéljen. 
Érezte a kis púpos szemében az emberevő kárörömet s inkább sarkon 
fordult, nehogy találkoznia kelljen velük. Aznap negyedkiló pékkenyéren 
bőjtölt, ami nem is volt olyan nagy megszorítás a menzai koszt után. 
Vasárnap úgyis étkezőjegyet kellett váltania, átiratkozott az orvostan-
hallgatók menzájára. Itt is ép olyan lyukas, viaszkos vásznon evett az 
ember, a pléhtányéroknak ép olyan mosogatóié szaguk volt s ép úgy 



890 

kellett félni, hogy a kiszolgáló kollégák, különösen a gólyák, az ember 
nyakába csurrantják a levest. De bölcsészmentes volt a levegő, Zoltán 
a «piszkos»-t is kitünőnek találta, pedig egy veréb piszoknyi híg szilva-
lekvárral kellett a nagy tányér szétfőtt tésztát elkevernie. 

Ahogy felüti a fejét a tésztából, ki ül vele szemben : Horváth 
Laci. Tíz perce ettek együtt s nem vették észre egymást. Zoltán legalább 
nem s Laci is úgy tett, legföljebb a gyors pirulása volt gyanus. Mind a ket-
ten fölálltak s míg a vasárnapi vacsorakolbászt kiváltották (vasárnap 
estére a menza is kimenőt kapott), Laci hangoskodva iparkodott zavarát 
elleplezni. 

— Tudod, délután boncolnunk kell és sok időt vesztenék, ha haza 
mennék. Idekaptam én is a menzára. 

Látszott, hogy a hajdani átyolt-pátyolt gyerek szégyenkezik a 
lecsúszásáért. Siralmas cipők voltak szegény Lacin. Ormótlan, túlon 
nagy bakancs, felöltő helyett foszlott zöld katonabekecs, a ruhája nyil-
ván az apjáé s bizony, Laci nem lett testesebb ember az apjánál. Finom 
arcán is valami lárva, erőltetett s kissé nyers jókedv, amelynek tág, 
meredt nézéssel mondott ellent szomorú szeme. 

— Hát még nem untad meg finn-ugorékat? — vidámkodott most 
is, míg a kolbászt a bekecse zsebébe csusztatta. — Szájöblögetés az egész. 
Előbb-utóbb át fogsz ugorni hozzánk. 

Zoltán ebben a pillanatban nem tartotta olyan elképzelhetetlen-
nek, hogy átugrik hozzájuk. Ő csak egyet nem tudott elképzelni, hogy 
vissza menjen a XII . tanterembe, ahol még az üres falakról is röhögő 
arcok rohannak felé. Szeretett volna többet tudni Laci medikus életéről. 

— Mit csinálsz délután? 
— Kimegyek a budai hegyekbe. Nem jösz velem? 
— Szivesen, úgy sem tudom elütni az időt. 
Felültek egy villanyosra. Horváth Laci voltakép nem számított 

rá, hogy Zoltán vele jön, már bánta is a könnyelmű hívást. Aznap vette 
meg Szabó Dezső két friss tanulmány kötetét, gondolta, elhúzódik a 
Hüvösvölgy egy sarkába s olvas, amíg beesteledik. Most nyakán a 
kolonc. Kárpótlásul legalább kedvenc írójára vitte a szót s az Elsodort 
falu felől faggatta Zoltánt, melyet télen a figyelmébe ajánlott. Zoltán 
néhány hét előtt olvasta a könyvet, Gyulától kapta kölcsön, aki kizá-
rólag pornográf füzetecskéket szokott vásárolni, de most ezt is megvette. 
Valaki az Elsodort falut mint pornográf-csemegét ajánlotta neki, de 
nem lehetett megelégedve vele, mert az ötvenedik oldalon túl abba 
maradtak az aláhúzások és felkiáltójelek, a híres bélyegvicc volt az 
utolsó s a becsapott inyenc Zoltánnak ajándékozta a könyvet. Ezt talán 
érdekli a sok vezércikk. 

Zoltán Horváth Laci lelkesedésén át kissé húzódozott a regénytől, 
neki nem tetszhet az, ami Lacinak. Kétszer is visszadobta a könyvet, 
de amikor végre belefanyalodott az olvasásba, egyrohamban futott végig 
rajta. Az ellentmondás olyan dühét szította föl benne, amely többet ért 



891 

a legfinnyásabb műélvezésnél. Azóta azonban nem gondolt a könyvre, 
úgy maradt benne, mint seb, amelyet nem akart érinteni. Laci kérdéseire 
himezett-hámozott. «Nagy kifejező erő, hatalmas képek», ilyesmikkel 
próbálta lelkesedését kielégíteni. De Laci engesztelhetetlen volt. 

— Ez mind mellékes. A fontos az, hogy az Elsodort falu új irodalmi 
korszakot nyitott. Ady kortársai az egyéniségük beteges kinövéseit 
túlozták el, csakhogy minél egyénibbek legyenek. Az életben is a külö-
nöst, a szélsőt, a pathologikust hajszolták. Szabó Dezső nem ismer 
egyént. Ő a mindenünk életében visszatérő örök dolgok : a banalitások 
költője. Az egyénekre nem tagolt élet dübörög benne ; az egész ember 
élete. Ő a magyar irodalom egészsége. 

Zoltán nem akart vitatkozni, de Horváth Laci érvelése annyira 
az életérdekei mélyére csapott, hogy felhorkant. 

— Utálom az egészséget. Szép az, ha Kertész urabácsi a térdére 
löttyenti a pocakját s azt mondja : Hej, de gyönyörű kövér vagyok. 
De hogy egy író a tulajdon egészségében tetszelegjen, az legalább is 
betegség. Az író olyan, amilyen. Betegség és egészség nagyon gyatra 
segédfogalmak a jellemzésére. Különben is mi az a betegség? Neked az 
az író beteg, akinek tüdőbaja van, nekem az, aki hazug. Ady Endre 
minden alkoholizmusa és vérbaja ellenére is egészségesebb magyar író és 
százszor teljesebb ember, mint Szabó Dezső. Mert nem az az egész em-
ber, aki felfohászkodik : Ó, én ringó izmaim és ujjong, hogy a fák, az 
ég és a horizont ő belé rohannak, hanem aki örökös cikázásban élete ege 
és pokla közt a legnagyobb emberi távolságokat futja be. 

Zoltán Laci téli látogatása óta sokat gondolkozott ezen a témán, 
készen és bőven folytak belőle a mondatok. Szenvedélyességével azt 
a halk ellentmondást kiáltotta túl, amely belsejében Laci pártjára állt. 

— Itt vagyunk a multkori összeakaszkodásunknál! — mondta 
Horváth Laci. A villanyos a Rézmál lankái alatt szaladt el. Elől a vezető 
vidáman és fölöslegesen verte a csengőt s a kocsi sarkában két egész 
fiatal szerelmes ült összefeszített lábakkal. Horváth Laci Szabó Dezső 
fél tanulmánykötetnyi érvét hordta az iszákjában s nyugodtan vállalta 
a vitát. 

— Ez a mult századvég betegsége : az individualizmusé, amely 
sorsára hagyja az egyént: vergődj pózaidban és nyomorékságodban. 
Az irodalom az elárvult emberek vízbefuló tusájává vagy szélhámos 
mutatványaivá vált. 

— S mi más az élet? — kiáltotta Zoltán oly indulatosan, hogy a 
kocsisarok szerelmesei szétkapták a lábukat. Vízbefulók és szélhámosok : 
van egy harmadikféle ember is? 

A tétel éles volt, Zoltán maga is csodálkozott hirtelenkedésén. 
— Van — felelte Laci az ortodoxok meggyőződésével. 
Berobogtak a hűvösvölgyi végállomásra. Zoltán még soha sem járt 

erre s egy pillanatra megszorította őt a rügyek apró szuronyait föltüz-
delő erdő s a szaggatott madárdal, mely kérdéseket tett föl s hirtelen 
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elállt, mintha a búgó ágak válaszát várta volna. A gyep közt a tüdőfű 
friss kék fürtjei váltották a fáradt gyöngyikét. Zoltán ebben a pillanat-
ban nem tudott haragosan érvelni az egészség ellen. 

— Én kegyetlennek és igazságtalannak tartom a ti atléta-higiénikus 
dogmátokat. Csak a hetvenöt kilós az ember, csak a dupla rostélyostevő 
az ember. Nem egy felfokozott nyárspolgáriság ez a ti egészséghitetek, 
a «norma» görcsös félelmével és tiszteletével ? 

— A norma a boldogság — kapott rajta Laci. — Az eltérés a nor-
mától a boldogtalanság. Ez a hit a mi korunk legerősebb hite. A háború 
óta járványszerűen terjed a sport, a harmonikus test a legfőbb j ó s a lelki 
ficamokban szenvedőket már nem bámulják körül a mult század tabu 
tiszteletével. Brutálisabb kor ez, de hősibb levegőjű. A keresztény üdvös-
ség értelmét vesztette. Az ember nem hiszi, hogy az erkölcsi tökéletesedés 
létráján bemászhat a mennyországba. A mi üdvösségünk a minden élet 
működésében összehangolt ember, ezt kell magunkból kiváltani. 

A kishárshegyi kilátó terrasszán álltak. Buda fényes tornyai 
átbökték a lenge köd takaróját, a hegyekbe nyuló kertvárosok virág-
gyapjas házai ijedten menekültek a nagyváros tömött nyája felé, mintha 
a tavaszi hegyek pásztorkurjantásaitól rebbentek volna meg. Zoltán 
enyhe gúnnyal nézte Lacit. Meg se érintette ez a térdrekényszerítő táj-
kép, látszott rajta, hogy a maga gondolatait űzi tovább. Sebekkel meg-
nyomorított lélek ez, szavalhat az egészségről, egy egészséges ember itt 
kétszer olyan mélyet szippantana, sétáltatná a szemét s nem volna egy 
fia gondolata. 

— Már pedig én azt mondom, hogy a keresztény üdvösség ma is 
elevenebb dolog, mint az atléta higiénikus üdvösség. Ez legalább min-
denkié. De ti a fizikum előkelőinek tartjátok fenn. Igen, a kereszténység 
az egyetlen demokrácia — kiáltott fel megörülve, mert még sohasem 
gondolkozott ezen s most meglepte a tulajdon gondolata. — Egyetlen út 
van, amely mindenki előtt, aki képes rá, nyitott: Az Isten és ember 
útja. Ti a legkomiszabb arisztokraták vagytok. Nemes levelet kértek 
az embertől. Elég tág-e a mellkasod, nem vagy-e siketnéma, nem vagy-e 
nyavalyatörős? S ha untauglichnak bizonyulsz, ki veled az atléta-
üdvösségből. 

— Egyeseknek el kell hullaniok — heveskedett Laci — ez a min-
denütt visszatérő természeti törvény. Mennyi csir pocsékolódik el egy 
életért. De a kereszténység a természet szerinti harmónia megbontását 
követeli egy fiktiv harmóniáért. Szerencsére, az emberek nem olyan 
bolondok, mint amilyennek mutatkoznak. Színlelik a kereszténységet s 
belül pogányok. 

Zoltánnak nem volt kedve tovább vitatkozni. A Szép Juhászné-
ban fiatalok kapaszkodtak össze, átbocsájtották testükön az olcsó tánc-
zenét, mások az asztaloknál söröztek, a levegőben vajaskenyerek és 
csirkecombok villogtak, elkésett ebéd vagy korai uzsonna : itt össze-
folytak az étkezések. 
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Zoltán úgy érezte, hogy azon át, amit a kereszténységről találomra 
mondott, rés nyilik valahová. Ha most itt hagyhatná a barátját, elbúj-
hatna egy bokor alatt, talán meg is találná azt a rést. De Laci szíve 
váratlanul megindult s oda kellett figyelnie az ömledezésére. A leányok 
fehér libbenése hatotta meg vagy a csirkecombok? A tulajdon élete 
nyomorúságáról kezdett beszélni. 

Az apja visszatértére nem számíthattak. Másfél éve egy soruk 
sincs tőle. Az anyját a háborús várakozás teljesen felőrölte s ő eszten-
dőkön át kiszolgáltatva egy beteg asszony szeszélyeinek. Egyszerre 
ezek a szeszélyek is szünnek, az anyja mogorván ül egy széken, nem 
eszik, nem alszik, arcán a harag és az aggodalom ráncai kereszteződnek, 
csupa mély barázda ez az angyalarc s nem fogadja el tőle a tejet, mert 
hátha megmérgezi. Féléven át reménykedett, hogy talán mégis feltisztul. 
Addig ő takarított, ő szerezte be az ételt, ő veszekedett a mosónővel. 
S az elszállítás napja ! Hogy fogadta az anyja az orvost. Átkai, amikor 
a betegszállító kocsiba tuszkolták. Lacinak egy fillére sem marad, 
az egész fizetés a szanatóriumra megy. Egyetlen diákja van, abból fizeti 
a menzát, az apja ruháit hordja s a Segítő Egyletben tanul. 

— Látod — tért vissza az előbbi témára — sohasem hittem, hogy 
irott betűk, egy messzi ember gondolatai ennyit számíthassanak az élet 
szorongató tényei előtt. Nekem kell ez a higiénikus-atléta hit, ahogy te 
nevezed. Erős test, jó munka, tiszta család. Engem csak az a hit tart 
életben, hogy ezt kiverekedhetem magamnak. 

A János-hegy oldalán kapaszkodtak fölfelé. Itt vízmosások vágják 
át a szerpentin kanyargóját, a két fiú abban törtetett fölfelé. Friss 
kecskerágó gallyak vágtak az arcukba ; Laci részéről egész kis erő-
mutatvány volt azt a kapaszkodót végig szónokolni. Olykor már át-át-
tört a lihegése a beszéden, de ő görcsösen erőltette, hogy szavai a mon-
datai s ne a lélekzése ritmusát kövessék. Még erőltette a tempót s meg-
megnógatta Zoltánt, aki életében sem mászott a Gerenyásnál nagyobb 
hegyet s most a combjaira támasztott kézzel szuszogott utána. 

— A legyektől tanultál falramászni — tréfálkozott Zoltán orv 
részvéttel, hogy barátja atléta büszkeségét megcirógassa. Ő maga csak 
annál jobban csetlett-botlott, hadd lássa Laci, hogy mennyivel fáradság-
biróbb nála. 

Zoltán most nem találta oly mulatságosnak Lacit, mint máskor. 
Eszébe jutott a Gulyásék szérűje, a kis úrifiú a masina körül, amint a 
búza konkolyszázalékát számítgatja, aztán a színjeles diák, aki a 
Karthágói harangokat szavalja, a háború kitörése, ahogy a Hindenburg 
győzelmét zászlózza Behrrel. Olyan volt ez a kis Horváth Laci, mint 
egy gyermekékszer. Egy pesti Lacika, akin csak csodálkozni lehet. S az 
ma is. Hát nem az? Ráfogták, hogy ő már serdülő fiú s ő iparkodott 
a serdülésnek is eleget tenni, ahogy a fizikának és a szabadkézi rajznak 
s nem nyugodott, amíg rá nem dőlt a pincében a fa. S most nyugodt 
lélekkel mondja, hogy ő férfi. S hallotta, hogy a férfiaknak világnézetük 
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van, hát utána nézett, hogy neki is legyen. Pedig hozzá az illett volna, 
hogy legyen egy szép oldaltbetűs notesze, ahová beírja A : Arcübasev 
világnézete, B : Baudelaire világnézete. Talán kétszáz világnézetet is 
megtanulhatott volna s ha egy masinásgazda bácsi hozzáül a részes 
zsákra s megkérdi: No, azt mondja meg féltanár úr, annak a Hőder-
leinnek, miféle világnézete volt, ő elfújja s hozzátegye de még a Hégelét 
is tudom. Csakhogy Lacinak komoly, szép fogalma volt a férfiasságról 
s nem tanult meg kétszáz világnézetet, hanem kiválasztott egyet, hogy 
az az övé. Persze, ha már meg kell maradni mellette, jó férfias legyen, 
így akadt Szabó Dezsőbe. Mennyire összeillettek ! 

Zoltán eltűnődött. Ha minden hamis is, a végeredmény mégis jó, 
mert, ni, Laci gyíkként kúszik a vízmosásban s atléta büszkeségében 
elfelejti a szanatóriumi szobát, a buta diákját, akinek göndör haja alá 
nem fér be a hármasszabály, ránevet Zoltánra és a kezét nyujtja : 

— Majd felhúzlak. — Zoltán nem állhatja meg, összetapogatja a 
barátja karját. 

— Micsoda békád van, ha így izmosodsz, nem vitatkozom veled — 
amitől Lacinak olyan jó kedve támad, hogy össze-vissza fecseg a jövőjéről. 

Az Erzsébet kilátó csigalépcsőjén kanyarogtak fölfelé. Előttük 
iparos leányok libegtették tavaszi batisztjaikat. A szél fölkapta a szok-
nyát, a leányok, akik érezték a mögöttük törtető fiúkat, sikongatva 
fogták le a ruhájukat, persze csak elől, a térdükön, közben kissé meg is 
kellett hajolniok. S ettől még izgatóbbá vált a fölfelé haladó, előre-
hátra lengő lábak harangnyelv játéka. Laci, akinek csak imént dicsérték 
meg a békáját, most annál inkább meg akarta mutatni, milyen szilaj 
fickó ő s utánozta a leányok sikongatását. Szép kilátás — mondta strici-
szellemességgel s még vaskosabb dolgokat is súgott. Látszott, hogy nem 
bir magával, úgy érzi, sikerül feltörnie szemérmessége báb burkát, olyan 
ő is, mint azok a gáncsvető inasgyerekek, akiket úgy csodált gyerek-
korában. Olyan különös volt ez a gyermekszáj, amint vihogni próbált, 
a naiv ívű ajkak, amint trágár szavakban tagadták meg természetüket. 
Zoltánba ebben a pillanatban csapott belé az a gondolat, mely később 
annyit foglalkoztatta. Az embereknek van egy ösztönük, amely ép 
olyan heves, mint az önfenntartás ösztöne. Hasonlítani akarnak egy-
máshoz, vagy inkább ahhoz a képhez, melyet egymásról alkottak. Mi 
másért vihog most Laci az iparos leányok után, akiket úgy sem fog meg-
szólítani. Ebben a vihogásban ő is a nyájhoz tartozik, nem kell vállalnia 
azt a gyermekszemérmességet, amely az ő külön sorsa. Most olyan, 
amilyennek mint normális fiatal embernek lennie kell. Megszabadult 
önmagától, egy lehet a sok közt. Valami kínos rugó szaladt le benne, 
megkötött erők szabadulnak föl nevetéssé, ugrándozássá. Az ember 
szeret különállónak látszani, de nem szeret külön állani. Az eredetis-
kedés is csak ezt a hasonuló ösztönt szolgálja. Van egy külön sorsunk, 
de félünk, hogy a nyáj soha meg nem értené s találunk ki helyette egy 
másikat, amely rikít, de mégis elfogadható. 
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A kilátó tetején derült ki, hogy az iparos leányok nem voltak egye-
dül. Két, vasárnapra kikent lakatosforma várta őket. Az egyiknek egy 
futball a hóna alatt s hogy bátorságát fitogtassa, kiült a korlátra s ugrás-
kísérletekkel sikongattatta a leányokat. Laciban felvillant az össze-
ütközés lehetősége s nem mert többé a barátságosan rámosolygó leányok 
felé nézni. 

— Emlékszel a Molnár Zsófikára — kérdezte hirtelen, míg látszólag 
a nagyváros eléjük nyilt szürke tengerét fürkészte. — Ő is szerepelt azon 
a műkedvelő előadáson. Pécsett van intézetben, állandóan levelezünk. 
Gyönyörű teremtés vált belőle. Táncosnő akart lenni, de megelégszik 
már, ha körorvosné lehet. 

Zoltán alig emlékezett Zsófikára. Finom kis portéka, volt fölfelé 
szélesedett, mint egy karcsú, konvulvulusz tölcsér. Annál világosabban 
állt előtte a mamája, amint ott terpeszkedik próbák alatt a leánya 
mellett s különös szatócs édességgel falja Lacit. Szegény kis bogár, hogy 
felszúródott az ő nagy szerelme gombostű hegyére. Zoltán elgondolta, 
mi van a molnárné széles arca mögött. Hogy zsarolta ez a szegénységet 
a háború alatt. Vagyont gyüjtött a tilos őrletésből s ez a mostani már 
a harmadik ura, a másik kettőt az ital szabadította meg tőle. No, sze-
gény Laci, csak meséld a terveidet. Hét gyerek kell? Csak rajta. S micsoda 
boldogság lesz az a molnárék Zsófikájával. 

Igy értek le a János-hegyi vendéglőhöz. A gyönyörű áprilisvégi 
vasárnap délután megtömte a vendéglő terraszát s a sétaútra néző 
asztalokat. Színes selymek és éles kacagások cifrázták az amúgy is hival-
kodó tavaszt. A vendéglő előtt leállított motorbiciklik és unatkozó 
autók várták gazdájukat. Zoltán arra lett figyelmes, hogy a nevét 
kiáltják. A kiáltás irányába nézett. Senkit sem látott, aki őt keresné, 
de észre vette Behrt, egy barna bőrkabátos férfi s egy cifrán öltözött 
nő társaságában ült és belevágta fejét egy előtte fekvő étlapba. 

Zoltán tanácstalanul állt. Nem hihette, hogy Alfréd kiáltott. 
Viszont a kiáltás s a kiáltás irányában Behr a véletlennek mégis csak 
különös játéka. Ebben a pillanatban Behr fölvetette a fejét az étlapból; 
ez a fejfölvetés hihetetlenül sunyi volt, lassan bújt ki a papír mögül s 
mégis egyenesen arra a helyre tekintett, ahol Zoltán állt. Nem, ezt nem 
lehetett félreérteni. Mégis csak ő kiáltott, de miért bánta meg? 

Zoltán tovább akart sietni, neki se volt kellemes ez a találkozás, 
hisz Behr tanuja az ő pénteki kudarcának s azok az átkozott versek is 
nála vannak. De a szemük egy pillanatra találkozott. Behr belátta, hogy 
súlyos sértés, ha a székén ragad s ő nem az az ember, aki akárkit is meg-
szokott sérteni. Fölkelt, átlépett az alacsony sövényen s úgy üdvözölte 
a fiúkat, mintha nagy fáradságába került volna a figyelmüket magára 
terelnie. 

— Szervusztok, nem győzök kiabálni utánatok. Téged föl akar-
talak keresni, csak nem tudtam a címedet — fordult Zoltánhoz — a ver-
seidről van szó. 
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Zoltán zavarodottan nézett Lacira, akinek egy kukkot sem árult 
el a kudarcából s azon gondolkozott, ne rohanjon-e el minden megokolás 
nélkül. De ebben a pillanatban a Behr asztalánál ülő hölgy is érdeklődni 
kezdett, hová tünt Alfréd. Fölemelte piros napernyőjét s a két fiú egy 
ismerős gyöngytyúk hangra lett figyelmes. 

— Zoltán ! Laci ! Jönnek ide mindjárt. Alfréd, el ne ereszd őket. 
Róna Teri volt. Alfréd nem állhatta meg, hogy végig ne szalajtsa 

a tekintetét a két kopott fiún, ott állapodott meg a Laci bakancsain s 
mintha csak a maga fölényéről akart volna meggyőződni, megigazította 
a pettyes selyem nyakkendőjét. 

— Csakugyan, ha nem sietős a dolgotok — motyogta ő maga is 
kelletlenül. De Róna Teri már személyesen jött értük s odavonszolta 
őket az asztalához. A két fiú félszegen feszengett a kiöltözött úrinép 
közt, még jobban feszengett a zsebükben búsúló tíz, esetleg kétkoronás, 
pláne amikor Teri haboskávét rendelt nekik s rájuk zúdította a kér-
déseit. 

— Laci medikus? Ő is mindig medika szeretett volna lenni. Imádja 
a pályáját, ő most szininövendék, az gyönyörű pálya, képzelje, a taps, 
állandó kontaktus az emberekkel, de az orvosnő pályája még magasz-
tosabb. Csakhogy ő olyan állhatatlan s mondják, ott nagyon sokat kell 
tanulni. Ugy-e, borzasztók a boncolások, huh az a sok hulla. Hát Zoltán? 
Hallja, hogy gyönyörű verseket ír. Színdarabokkal nem foglalkozik? Az 
jobban fizet. Akkor én is udvarolnék magának, vagy fél az én udvar-
lásomtól s inkább lemond a színdarabírásról? 

Zoltán csakugyan olyan meghökkenéssel nézett a Teri japánosra 
kikészített arcába, hogy még Alfréd is elnevette magát. 

— Zoltán azt hiszi, gúnyolódsz. Ő még csak azt tudja, hogy a ver-
seit a bölcsészethallgatók kikacagták. Én azonban elvittem azt a füzetet, 
azon melegében X . . . szerkesztőhöz, ép pénteken van szerkesztőségi 
összejövetelünk. Némelyiket egy kissé nehéz volt kibetűzni, de a szer-
kesztő el van ragadtatva s okvetlen beszélni akar veled. 

Zoltán meghökkenve nézett Alfrédra, tréfa ez, vagy sem. Laci, aki 
maga is írt parasztnovellákat, amelyeket azonban egyelőre nem helyez-
hetett el, iparkodott jó arccal gratulálni. 

— X . . . szerkesztő véleményem szerint elpusztítja ugyan a fiatal 
tehetségeket, de biztosan fölismeri őket, mint ahogy némely kéjenc is 
csalhatatlan érzékkel szimatolja ki a behálózható fiatal leányokat. 

Alfréd ismerte Laci irodalmi vélekedéseit s mélyen megvetette 
őket. Nem állhatta meg, hogy ne üssön az ő «szittya műbarbárkodásain», 
melyet ő, ki tudja miért, az antiszemitizmus egy kevésbbé őszinte vál-
fajának tartott. 

— Igazi európai költészet a Zoltáné — mondta — nem afféle 
zamat-depó. Semmi édes Székelyföldünk állat és ember faunája, semmi 
huj, huj és semmi ángyom térdekalácsa. 

Zoltán nem értette verseinek ezt a méltatását s csak lassan ocsu-
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dott rá, hogy mégis van valami az Alfréd meséiben. Laci azonban meg-
érezte, hogy az ángyom térdekalácsa ő ellene irányul és az európaiságon 
kezdett gúnyolódni. 

Róna Teri, miután kiadta örvendezés zuhatagát s megmutatta, 
hogy kopott és mulya fiúcskákkal is tud kedves lenni, unni kezdte a 
vitát, melybe Alfréd elhatározása ellenére is belecsúszott. Szája folytonos 
grimaszai megüllepedtek s pillanatnyi némaságában szinte ijesztő volt 
örök mozgásra kikészített arcocskája. Eredetileg vastag szemöldökei 
keskeny, föl- és szétfutó vonalba voltak borotválva, szeme alatt abszurd 
kék folt s halvány ajkain rögökben állt a festék. Nagyot ásított s a kar-
órájára nézett. 

— Alfréd, nem akarom a baráti együttest zavarni. Ti csak beszél-
gessetek, mi előre megyünk Károllyal motorbiciklin. 

— Elvégre mi is végezhetünk — motyogta Alfréd s szeme egy 
pillanat alatt az érzések egész filmjét gombolyította le. Előbb kérdő 
csodálkozás, aztán türelmetlenség a fiúk iránt, mint ahogy kutya rázza 
szőriről a vizet s az egész szemjáték egy hosszú, szomorú bocisan-
alázatos tekintetbe halt, melyben Alfréd minden kiszolgáltatottsága ott 
borongott. De Terit, úgy látszik, bosszantották ezek a bociszemek, mert 
nem engedett. 

— A világért sem, te csak maradj a barátaiddal. 
A bőrkabátos, aki idáig ült és hallgatott s csak ha nevetni kellett, 

eresztette le udvarias hehetére hegyes és aránytalanul hosszú állcsontját, 
maga is visszanyomta Alfrédet s szolgaian utána mondta : 

— A világért se, Alfrédkám. 
Azután odafüttyentette a pincért, súgott-búgott vele s egy száz-

koronást nyujtott át neki. Majd az asztalhoz lépett s a fiúkhoz fordult: 
— Pardon, az uraké is rendezve van. 
Zoltán ebben a pillanatban Alfrédra nézett s látta, hogy az behúzza 

a nyakát s kínosan elvigyorodik, mint ahogy az övéiért szokott vigyo-
rogni. Teri ernyője ott libegett a sütkérezők kopasz és nem kopasz 
fejei fölött, a bőrkabátos előberregtette a motorbiciklit s Teri zöld sálja 
már a fordulónál úszott a robogó bicikli kosara mögött. 

Alfréd arca félremagyarázhatatlanul besötétedett. A három fiú 
annyira utána veszett az elrobogó biciklinek s a tulajdon érzéseiknek, 
hogy amikor megint összenéztek, az udvariasság sem moshatta le róluk 
utolsó gondolatukat. A három arc önmagáért beszélt. Alfréd arca ezt 
mondta : A nyomorultak, itt hagytak ezekkel a koszosokkal. Laci arca : 
Lám a zsidók ! És én bakancsot hordok. Zoltán : Csak én szökhetnék 
meg. Néhány percig csöndben ültek egymással szemben és nézték az 
üres kávésfindzsát. Zoltán tért először magához. 

— Ki volt ez az úr, mintha láttam volna már. 
S csakugyan ez a hosszába nyult, hegyes állú ostobán hehetéző 

arc egész idő alatt piszkálta az emlékezetét, sőt mintha az emlékezés-
nek ez az állandó megfeszülése okozta volna szinte tűrhetetlen rossz-

Napkelet 57 
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érzését. Alfréd még nem ocsudott föl az elmentek iránti bosszú-
ságából. 

— Ez a bátyám. Amint látjátok, egyáltalán nem entellektüel. 
Soffőrtípus. Autó- és motorbicikli képviselete van. 

Ebben a pillanatban jutott eszébe, hogy hiszen ez a két fiú hodosi, 
ismerik Károlyt még a masinától s nyakig elvörösödött. 

— Károly? — böffent ki ijedten Laciból. 
S ebben a pillanatban mind a hárman ugyanarra gondoltak. Ká-

rolyt látták, a fűtőt, akinek a masinások egeret dugtak a nadrágjába, 
s akit beleharaptattak a piszokkal bélelt almába. De hisz ezt még Her-
mann tanító is hülyének számította. S most ehol. Sokáig hallgattak. 
Alfréd olvasott a fiúk arcából és sunyi szemébe nála is erősebb, leplez-
hetetlen diadalérzés ült ki. 

— No igen, nem volt lumen, de odaállítottuk a gép mellé, s ő össze-
barátkozott vele. Nem filozofál, de az autóhoz ért. Az apám tőkéjével 
kezdte, alig egy éve s ma a fél Hodost kifizethetné. Igaza van, az ilyeneké 
a világ. Mit akarunk mi fáradt betűkukacok? A végén még műveltebb 
is lesz nálunk, beszáguldja a világot s ráragad ez-az. A nőkhöz úgy ért 
máris, hogy csak ámulok. Könnyű neki. 80 km-re állítja a gépét, viszi, 
repíti őket, ki tudja, mit gondolnak azok, hová repíti s egyszerre a nya-
kába esnek. 

Minden bosszúság eltünt az arcáról, megfeledkezett róla, hogy most 
alkalmasint Teri esik a nyakába, csak a családja diadalát érezte. S mintha 
ez a diadalérzés erősebb lett volna nála az ízlésénél, a személyes indula-
tainál s akarata ellenére ragadta volna magával. 

— La-la-la — dudolta magában Laci. Most olvasta Dosztojevszkij 
emlékiratait a Holtak házából. Ott van szó egy Fomics Ézsau nevű 
ugri-bugri zsidócskáról, aki valahányszor megszégyenített egy hitetlent, 
diadalmas la-la-la-lába tört ki. Fomics Ézsau szerint hasonló esetben 
minden zsidó így tesz magában. Ez bizonyára nem igaz, de Horváth 
Laci elhitte ebben a pillanatban. 

A barátok együtt maradtak még néhány órát, de nem sikerült 
visszamelegedniök a Horváth-kert diófái alá. Behr Alfréd kellemeseket 
mondott Zoltán költői kilátásairól s Lacinak is alkalmat adott, hogy 
néhány medikus viccét elsüthesse. De azért mindnyájan örültek, amikor 
elváltak. Behr, amikor egy percre egyedül maradt Zoltánnal, nem 
állhatta meg, hogy meg ne jegyezze. 

— Nem értem, hogy birod ki ezzel a Horváthtal. Ha vannak tév-
eszmék, ez valóságos tévember. 

Zoltán, noha egész délután ugyanezt gondolta, most határozott 
sértődést érzett, valami hallatlan gorombaságot szeretett volna Alfréd 
képébe vágni, olyat, mint «Lotti Alfréd» vagy «Károly, jó volt az alma», 
csakhogy az is érezze azt a fájdalmat, melyet ő érzett ebben a pillanat-
ban a kis Horváth Laciért. 

Abban állapodtak meg, hogy másnap estefelé együtt keresik fel 
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a híres szerkesztőt, akinek Zoltán versei annyira megtetszettek. A szer-
kesztő így esténként egy nagykörúti kávéház egyik fülkéjében trónolt, 
ott fogadta a köré sereglett ifjú tehetségek udvarlását, akik mind rajta 
át akartak érvényesülni s köteteiket neki ajánlották. Amikor Alfréd és 
Zoltán beléptek, a szerkesztő ép egy csinos, fiatal nő ostromát tűrte s 
nyilván nagy erőfeszítésébe került, hogy az illetővel olyan elutasítóan 
bánjon, mint azt versei megérdemelték. Hosszú, hátra fésült ősz haja 
s remete arca ellenére sem volt öreg ember, időnként egy különös selmás-
győzelmes mosoly öntötte el, amely lemosta róla a kort, szinte fölmen-
tette őt az idő kategóriája alól. Játszó macska volt, aki a végén mégsem 
eszi meg a maga egerét. Most is ahelyett, hogy végleg elzavarta volna 
a tolakodó nőt, vagy a kezét kezdte volna szorongatni, mint más szer-
kesztők, belekapaszkodott dadogó védekezésébe, komolyan vette szá-
nalmas érveit s ravaszul feltett kérdésekkel zavarta őt bele még nevet-
ségesebb ellentmondásokba. Behr mély köszönését hasonló mélyen, de 
közömbösen fogadta, Zoltánon azonban fennakadt a szeme. Kitalálta 
ki az s egyszerre egész erélyesen vetett véget a haszontalan disputának. 

— Nem, asszonyom, ez nem úgy van, ebben ön téved — mondta 
hirtelen, felállt és Zoltánék asztalához lépett. 

— Bors Alfréd elhozta nekem az ön verseit — fordult szivélyesen 
Zoltánhoz. — Elmondta, milyen körülmények közt kerültek hozzá és 
én örülök, hogy megismerhetem önt. 

Zoltánt a «Bors Alfréd» lepte meg. Ezt a nevet többször látta egy-
két újkeletű folyóirat címlapján, de nem tudta, hogy a név mögött 
Alfréd lappang. A szerkesztő mosolygó szemei mögül sugárzó figyelem 
is megzavarta. Nem szólt egy szót sem. 

— Nem mondom, hogy az ön versei egész készek — folytatta a 
szerkesztő —, de meglepően nagy kvalitásokat mutatnak. 

Zoltán meg se rezzent. A szerkesztő szemében megcsillant valami, 
amiből ő azt olvasta, hogy ez nem csak őt kutatja, de ugyanakkor azt 
a benyomást is kémli, amelyet ő maga tesz Zoltánra. Mintha az egyéni-
sége varázsa alá akarta volna őt vonni. Ez az intellektuális kacérság az 
éber védekezés egy nemét csiholta fel Zoltánban. 

— Különösen tiszteletreméltó önben az önuralomra törekvés rop-
pant ereje. Az a dac, amely fölötte akar maradni szenvedéseinek. A mi 
korunkban ritka az ilyen tüzes, aszkéta lélek. Némi ellentmondás persze 
van e közt az aszkéta hajlandóság és az ön ellenállhatatlan exhibicioniz-
musa közt, amely néha már-már kellemetlen. De talán ez is megérthető, 
különösen ilyen fiatal embernél. Hiszen aki föltétlen úr akar maradni 
sorsa és szenvedései fölött, olykor ellenállhatatlan kényszert érez, hogy 
ezeket a szenvedéseket egész mélységükben, költészetre nem tartozó 
realitásukban feltárja. 

Figyelmesen nézett Zoltánra, aki idáig egy kukkot sem szólt, úgy 
ült a helyén, mint aki nem is képes követni a szerkesztő magyarázatát. 
Valóban, Zoltán alig tudta, mi az az exhibicionizmus, most kapirgálta 
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ki a fogalmat a szó latin értelméből. Alfréd már a segítségére akart 
sietni, amikor Zoltán megszólalt. 

— Én azt hiszem, az ember azért ír, hogy az életével rendbe jőjjön. 
Az írás tisztáz. Irás közben ismerjük meg magunkat és szenvedéseink 
természetét. Miért ne ismerjük meg őket egész mélységükben? 

— Nem, uram, az írás nem tisztáz, az írás felmutat. A művelet a 
lélekben folyik, az írás az eredményt számolja el. A kész lélek előtt gyű-
löletes az én. Ezt Flaubert mondta s úgy van. Az egész világ a költőé. Az 
egész világban magát érzékelteti. Nincs szüksége fölösleges vallomá-
sokra. A vallomások nem tartoznak a költészetre . . . Mindezt persze 
nem érinti azt — fűzte hozzá mosolyogva — amit a versei értékéről 
mondtam. 

De Zoltán arca hirtelen fölkavarodott. 
— Nem, nem. Nagyon is érinti. Önnek igaza lehet. Nem csak a ver-

seim nem készek, de én sem. Tudja, mit gondolok én minden írásomról? 
Nemcsak minden írásomról, minden napomról is? Hogy ez mind semmi, 
ez csak próba s történik velem valami, ami felfordít mindent s akkor 
én egész máskép fogok írni, vagy talán nem is írok. Ön azt mondta, 
bámulatos erővel gyűröm le szenvedéseimet. Ez azért van, mert én nem 
szenvedésre születtem. Egész határozottan érzem, rég érzem, hogy 
valamiféle diadalt kell kivívnom, talán holnap már, csak azt nem tudom, 
milyet. 

— Holnap kezdődik az élet — tréfálkozott Behr, aki zagyvának 
találta barátja viselkedését. De Zoltán nem tágított, az arca piros lett, 
hebegett s látszott rajta, hogy ez a vers rendkívül fontos neki. 

— Önnek talán igaza is van, nem vagyok költő. Én nem akartam 
semmit felmutatni. Meg sem találtam, amit felmutassak. Keresek. Önnek 
igaza van, a költészet semmit sem tisztáz. Aki kész, az felmutatja magát, 
aki nem kész, vergődik. Csak az élet tisztáz. Ha én holnap rendbe jövök 
magammal, nem írok többet. Tudják, mit teszek? Örülök magamnak. 
Igen, egész világos, nem vagyok költő. 

— Ön túloz — mosolygott a szerkesztő. — Ön nagyon fiatal és 
nagyon tehetséges. Itt a füzete, másolja le nekem a megjelölt darabokat, 
hogy nyomdahiba nélkül hozhassam őket. — És megmutatott négy-öt 
verset, ép azokat, amelyeket Zoltán a legjelentéktelenebbnek tartott. 

— Az öreg nagyon a kegyébe vett — mondta Behr az utcán, irigy-
séggel elegy tisztelettel — a poétai jövődet bebiztosítottad. Szereti a 
konfuzus és bátor fejeket. Emlékszel, amikor Rimbaudhoz hasonlítot-
talak? 

Zoltán nem emlékezett, alig várta, hogy elváljanak. Órák hosszat 
kóborolt a Dunaparton, átment a Lánchídon s egyszer csak fönt találta 
magát a Halászbástyán. Kilenc óra lehetett. Egy virágzó ezüstfa átható, 
édes illattal öblögette a fehér köveket. A szerelmesek ott feledkeztek 
a meleg estében, némelyek behúzódtak a saroktornyok fülkéjébe, mások 
egész arcátlanul falták egymást az emelet kőpadjain. Zoltán körül 
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három-négy pár súgott-búgott. Nem zavarták egymást, sőt édes cin-
kosság alakult ki az ismeretlen emberek közt. Olyan nagy mézeskalács 
kastély az éjtszaka, ki itt tör le belőle, ki ott, jut is, marad is ; testvéri 
együttesben pákosztoskodtak. 

Zoltán messze kihajolt a lépcsőket szegő kert fái fölé. A Dunapart 
és a hidak lámpásai elmosódva reszkettek a folyón s Pest fénykígyói 
a láthatár csillagjai felé futottak. A szél el-elöntötte a Bástya kőből 
vont hajófedélzetét, minden hullám új illattömeget bukott föl s minden 
illatroham után új csókok csattantak el. 

— Az élet! Az élet! — mondta félhalkan Zoltán. A melle robbanni 
készülő, lőporos hordó volt. Csak az élet tisztáz, villantak belé a kávé-
házban mondott szavai. Nézte a nagyvárost s a lelke úgy dagadt, csap-
kodott, mint indulásra húzott, duzzadt vitorla a tenger előtt. Meghódí-
tani, meghódítani! 

Másnap nem küldte el a verseket s nem küldte el harmadnap sem. 
Még csak egy kimentő levelet sem írt. 

(Folyt. köv.) Németh László. 

EZ A TAVASZ. 

Bolond dolog: de süt a nap, 
bomlik a rügy 
és bomlik a szív 
s bolond mosoly a nagy világ; 
ibolyacsokrok, mind lilák 
illatcsókokkal intenek 
és bánatok? — Ma nincsenek! 

Ez a tavasz, ahogyan vártad, 
ez a szíved, ahogy kívántad! 
Ez a nagy, zengő ölelés, 
trillázó szellő, halk, zenés, 
megáldó, édes üzenés: 
ez mind neked van! Mind neked! 

Ez a tavasz: szeresd! 
Ez a szíved! — A rest, 
a régi elmaradt. 
Ünnep és himnusz a szavad. 
Pacsirta, gerle éneke, 
ezer virág dicsérete, 
ibolyacsokrok, szép, lilák 
s a bolond, mosolygó világ 
ma mind tenéked integet, 
hogy meggyógyítsa a szíved. 

Vitnyédi Németh István. 


