
D É L I B Á B . 

A M I K O R világosodik, megunom a kényelmetlen fekvést a hajó tár-
salgójában s kiegyenesítve elgémberedett tagjaimat, elindulok 
a fedélzetre. Egész testemben didergek, i t t a Dunán kegyetlenül 

hideg a nyári éjtszaka. 
Elsétálok a második osztály előtt. Még halványan dereng odabent 

a lámpa, az ablakok el vannak függönyözve, de egy kis résen belesek : 
ott ül még a pap az asztal előtt s mereven nézi üres söröspoharát, most 
már nem beszél, inkább mintha ébren aludna. Pedig milyen választéko-
sak voltak a gesztusai, amikor elmondta, hogy Pádua a legszebb városa 
a földnek . . . Vele szemközt ott horkol az állítólagos gyógyszerész is, 
aki most akar kivándorolni Olaszországba, mert azt mondják : Mussolini-
nek szüksége van vegyészekre . . . Éjjel háromféle nyelven is magya-
rázta ezt a papnak, most azonban hátravetett fejjel horkol, szája tátva 
mered a mennyezetre s a halvány lámpa olyan halotti színűre festi, 
mintha a Duna dermesztő fenekéről húzták volna ki. S a többiek is 
szanaszéjjel henteregnek kis hajószékeken, padokon, a legképtelenebb 
helyzetben, kitört nyakkal, kicsavart kézzel-lábbal, megnyaklott derék-
kal, tátogva, sárgán és zölden, hörgéshez hasonlóan hortyogva, mintha 
megcsúfolta és legázolta volna őket valamely ezeréves szellem. Csak 
ott, ahol a bejárat a gépházhoz vezetett, áll rendületlenül a vaskorlátnak 
dőlve és a sistergő vizet bámulva a szerelmespár, melyet éjtszaka több-
ször figyeltem unalmamban, amikor nem tudván beszélni senkivel s 
megkótyagosodva az olvasástól, elténferegtem a hajón. Most csak a 
leány harisnyája fénylik a homályban, alakjuk összefolyik a szürkületben. 

A gépek is unottan s fáradatlanul dolgoznak, a hatalmas acélrudak 
előre-hátra kapkodnak és dohog a hajó teste. 

Felmegyek egy keskeny lépcsőn. Didergek. Leülök a korlát mellé. 
Alattam a hajó orrában egymáshoz bújik egy csapat diák s halkan 
beszélget, dudolgat. Ott a kémény tövében, a kazán felett meleg van, 
ideáramlik hozzám és körülfoly, szelíden, mint a simogatás. Milyen 
egyedül vagyok . . . Köröskörül a Csallóköz végtelen erdőségei. Évszá-
zados fák burkolóznak a hajnal derengő ködébe, szinte kékek. A Duna 
szélesen terül el, két vége a hideg, ólomszínű látóhatárba vész. Az erdőket 
néha áradásos öblök szakítják meg, ahol pedig valami mellékfolyó ömlik 
a folyamba, ott sistereg a víz, habzik és áramlik és széles, titokzatos 
deltákat alkot. Keleten fényes csík húzódik az ég alján. Most sirályok 
kerekednek fel, lebegnek a víz felett, mint tovasodort fehér rongy-
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darabok. Magányos madarak ezek, érzi az ember, hogy semmi szeretet 
nem tar t ja őket össze, vadak és szilaj ok, rátelepszenek a hajótól felvert 
dagadó hullámokra es ringattatják magukat. Egyikük pláne a vízből 
kiálló száraz ágra ül s ott tollászkodik, a víz sodra ütemesen ringatja az 
ágat és fel-felcsap a madárig, de ő oda sem hederít. Nem úgy, mint a 
vadkacsák amott, a füzek és sásbokrok felett. Azok nagy csapatba 
verődve repülnek, rémült hápogással, nyakukat előrenyujtva és nehéz 
szárnyukkal szaporán s lomhán csapkodva, míg el nem tűnnek a vad 
áradások között. 

Afrikai t á j . . . Elhagyott, most is olyan, mint amilyen ezelőtt ezer 
esztendővel volt. Víz és erdő, sás és bokor, vadkacsa, gém, sirály, sehol 
egy csónak, sehol emberi hang, mozgás. De nem. Messze, jobbról, lassan 
előhúz egy csónak, két vége mereven felágaskodik a vízről, valaki ül 
benne s tempósan, igyekezet nélkül húzza az evezőket. Halász. Benn-
szülött. Ősöm, aki ezer évvel ezelőtt jött ide lóháton, leszállt, a lovat 
kicsapta legelni, ő maga csónakot váj t egy fatörzsből, halászkészséget 
font marha- és juhbélből s még most is itt él, egyedül, csendesen s halá-
szik. A lova azóta felfordult, csontvázát fehérre mosta a zápor, kiszik-
kasztotta a fagy, ott hever valahol bent, az erdő mélyén egy tisztáson, 
vicsorgó s örökké vidám koponyával. Maga a halász örökéletű. Meghalt 
Szvatopluk, jöttek és mentek a tatárok, lovaikat i tat ták a fekete sereg 
katonái, jódliztak a labancok, multak évszázadok után évszázadok, ő 
itt van most is, ősöm, a halász. 

A hajó egyenletesen törtet felfelé, sustorog a víz, egyre jobban 
kékül és egyre kékebb és szelídebb az égboltozat. Felkerekednek a vad-
ludak, a gém figyelmesen méregeti a víz sekélyesét a partok mellett, 
elhagyott, korhadt, rokkant vizimalom feketél amott, lapátjai meg-
álltak, csak a játékos kis szélkerék forog rajta vidáman, hajdani molná-
rok gyermekes mulatsága és őröli a szelet télen-nyáron, éjjel-nappal. 
S megint némaság, elhagyatottság a kerek világon. Felkel a nap. 

* * * 

Az Ősi Város kikötőjében zajongás, tolongás, mindenki elkészíti 
csomagjait, a hajóslegények kibontják a vastag drótköteleket, a hajó 
farol, orra feltúrja a vizet, már dübörög a deszkapalló, a vaskorláttól 
rebbenve menekül a leány és a férfi. Ragyog a napfény. Ragyognak a 
vadonatúj paloták a parton és lelkendeznek az évszázados kis házak is 
a nyári napfényben. Lám, senkit sem ismerek itt, soha senkit sem láttam 
még, aki itt él. Milyen nevük van itt az utcáknak? Milyen színűek a villa-
mosok? A hajón becsaptak a pénzváltásnál, most zsebembe dugom a 
kezem és félve szorongatom kis pénzeimet: hátha ebédre sem lesz ele-
gendő? Hátha még kocsira is kevés? Az a hatalmas termetű, hirtelen-
szőke, tejbőrű német asszonyka azt mondta a reggelinél, hogy itt iszonyú 
drága a kocsi. Pedig gyalog nem mehetek a bőröndömmel. Fent, az Ősi 
Város dombon elterülő utcájában lakik az az író barátom, akit életem-
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ben soha nem láttam — sőt, az igazat megvallva : akit soha nem is 
olvastam — s akihez most be fogok állítani. Gerincemen izgalom futkos. 
Felfedezem, hogy ez ugyanaz az izgalom, amellyel diákkoromban kiszáll-
tam egy-egy ismeretlen városban vagy faluban, barangolásaim közben. 
Hát mégsem vagyok még annyira kiábrándult, elkeseredett, elfáradt 
ember ! Maradt még bennem valami a régi gyerekből, aki mindenre 
kíváncsi volt s mindennek örül t ! Valósággal fellelkesülök ezen, nem 
érzem már fáradtnak magam, csak a pénzemet szorongatom, hátha 
nagyon kevés? A kocsis ki fog nevetni . . . Nem tudom azt sem, mennyi 
borravalót adnak itt a kocsisnak és adnak-e egyáltalában? Talán ki sem 
nevet, hanem összeszid, botrányt csap, nem adja oda a bőröndömet, 
káromkodik, rendőrt hív . . . Talán meg sem fogom érteni, szlávul na-
gyon keveset tudok. Körülvesz a tömeg. Röhögnek rajtam. Ujjal muto-
gatnak rám : ez az a magyarországi csavargó, aki nem fizeti ki a kocsit . . . 
A rendőr bekísér. Értetlenül beszélek magyarul, németül, franciául, 
megpróbálok visszaemlékezni néhány orosz mondatra, amit még hadi-
foglyoktól tanultam a háború a l a t t . . . Hiába, gyanus vagyok, idegen, 
bezárnak, kihallgatnak, megvernek, elveszik az útlevelemet. Idegen 
világ ez, idegen emberek, mégsem vagyok én már olyan bátor, lelkes és 
őszinte gyerek, mint valamikor . . . 

De semmi sem történik. Ülök az ócska konflisban, tapogatom a 
pénzemet. Arany felírások szikráznak a palotákon, idegen nyelvű cég-
táblák. Modern épületek fehér falain ragyog a napfény, kis rozzant 
házak húzódnak meg a tövükben. Rendőr, kék ruhában, gummibottal. 
Nem néz rám, oda se hederít, sétál és bámészkodik, játszik a gummi-
bottal. Milyen rettegést, milyen gyávaságot neveltek belém tíz esztendő 
a la t t ! Csak ülne itt mellettem valaki a kocsiban, akit megkérdezhetnék, 
hogy micsoda bank ez itt, micsoda hivatal az amott, miféle templom ez, 
milyen szobor . . . A villamos szép zöld, mint a fű. Csodálatos színfolt 
a szürkék és fehérek síkjai között, kiragyog a lila árnyékokból. Békés 
asszonyok ballagnak szatyorral a karjukon. Biciklik siklanak, autók. 
Most már sokkal bátorságosabb minden. Emberekezek, mindenütt egy-
formák. Talán a kocsis sem fog káromkodni, ha kevés lesz a pénzem. 
Szépen megmondom neki : Nézze, bocsásson meg, nincs több, de fel-
írom a címét és még ma elküldöm a több i t . . . Mosolyog, megemeli a 
sapkáját, barátságos ember, nem is fiatal már, vörös bajusza van s úgy 
gubbaszt a bakon, mint valaha az öreg pesti kocsisok. Néha suhint az 
ostorral, de nem üti a gebét, jószívű ember . . . 

Szép, szép az élet, drága jó emberek, mind valamennyien, meg-
ölellek benneteket, ha nem értek is a nyelveteken, igen, téged is, te 
rokkant vénasszony, pedig az ábrázatod olyan, mint a birkáé, te erről 
nem tehetsz, téged is szeretlek ! Jó emberek vagytok valamennyien ! 
Szépek a dombok, a régi vár fent a hegyen olyan, mint a nagyapám, 
szigorú, rideg, de azért szeretem . . . Csak ülne itt mellettem egy szép 
kis leány, piros kalappal, kék ruhában, megfognám a kezét s elmonda-

40* 



612 

nám neki, hogy nagyon szeretem ezt a várost, amelyet először láttam 
életemben és ezeket a házakat, a moderneket épen úgy, mint a régieket 
a dombokat és a villákat a dombokon, a rendőrt, a konfliskocsist és a 
lovát. Megfognám a kezét s ő azonnal érezné, hogy a testvére vagyok s 
mindenkinek a testvére . . . Lám, a gyalogjárón az a kékruhás leány hogy 
rámnézett, még meg is fordult utánam, én is megfordulok, intek neki, 
csodálkozik és mosolyog, aztán íves lábaival továbbsiet. Bizonyosan 
töri a fejét, hogy ki lehetek s miért mosolygok, otthon is nevetni fog, 
sőt egy hét mulva is, ha eszébe jut ez az intés. No, öreg mama, neked 
is intek, ne nézz olyan mérgesen . . . De ő bosszusan csóválja a fejét, 
megsértődött, azt hiszi, hogy gúnyolódom. 

A pénz elég. Sok is ! Alig fogyott a készletem. A kocsis leszáll a 
bakról, leveszi a táskámat, köszön s csettint a nyelvével. Most már 
tudom, miért vagyok olyan boldog ! Ez a város épen olyan, mint az, 
amelyben diákoskodtam. Ugyanolyan keskeny, tiszta, kedves kis utcák. 
Hátha valami délibáb ez és én most megint a vidéki kisvárosban vagyok? 
Vagy az is megtörténhetett talán, hogy mindent álmodtam s most ébred-
tem fel? Hogy álom volt közben a háború, a felfordulás, a vizsgák és 
szekundák, a szerelmek, kétségbeesések, virrasztások, könyvek, írás, 
éhezés, hónapos szobák, család, gyerekek, adók, perek, újságcikkek, 
betegség, vándorlás . . . mindez álom volt? Hátha ez a konflis ugyanaz, 
amelyben apámmal mentem az állomásra, mint kis diák s épen haza 
akartam utazni vakációra, amikor valami furcsa rontás esett rám, el-
aludtam és félóra alatt, tíz perc alatt végigálmodtam tizennyolc esz-
tendő történetét? Most aztán felébredtem és ugyanabban a városban 
vagyok, ugyanaz a test és lélek? 

Ja j , nem, ez a kapu idegen, magam is idegen vagyok i t t és ez az 
álom, ez, amikor ugyanannak érzem magamat, aki voltam . . . 

* * * 

Most, ahogy visszagondolok az egészre, csodálkozom : hát csak 
ennyi kell ahhoz, hogy az emberből kibontakozzék a jól elfojtott, elteme-
tet t , eltagadott gyermekkor. Mindent olyan egynek látok, nem tudom 
megállapítani, hol van hát a határvonal, ahol megszűntem az lenni, aki 
ma vagyok s az lettem, aki valaha voltam. A hajón alakultam át? 
A kocsiban? Hol, hogyan? S milyen csodálatosan és különösen szövődik 
össze az emberben a régi énje és a mai. 

Mert amikor ott ültem állítólagos barátom szobájában az ablaknál 
s vártam őt, megesküdtem volna rá, hogy saját régi diákszobámban 
ülök, az asztalon az én irataim hevernek szanaszét, az utcán pedig el fog 
libegni az a kis leány, akit Cukorbaba néven az egész iskola ismert. 
Nagyon boldog vagyok itt, ebben a kis szobában ! Harmonikus, csodá-
latosan harmonikus vagyok. 

Csak amikor belép egy magas, kissé hajlott, borotváltképű, szürke-
ruhás úr az ajtón, akkor zökkenek vissza abba az énembe, amelyet olyan 
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könnyen s olyan vidáman el-elveszítek, mint a kígyó a bőrét. Csak hát 
ez fordítva van : én az újat veszítem el minduntalan s a régit öltöm fel 
újra. A szürkeruhás úr összecsípi a szemét s kényelmetlenül néz rám. 
Látom rajta, hogy nem szereti az idegeneket. Valamiért állandóan bűnös-
nek érezheti magát, hogy annyira fé l ! Én szigoruan nézem, megfigyelem 
a mozdulatait. Ötvenéves, de többnek látszik. Valamikor szép szál ember 
volt, most pipogya, rokkant, keserű. Úgy áll a küszöbön, mintha táma-
dást várna, de egészen bizonyos, hogy nem védekezne, ha rátámadnék, 
hanem elfutna. Szolgalélek. Az arca gyűrött, olyan, mintha kifacsarták 
volna, de a szemében sok naivság van és a szája körül jóság. Puhaság. 

Szándékosan nem szólok semmit, hogy kényelmetlenebbé tegyem 
számára a dolgot. Végre észbekap s elmosolyodik. A nevemet mondja. 

— Az vagyok — mondom nevetve s felállok. 
— Mindjárt gondoltam, hogy ön az ! — kiált fel. Önnek szólít, 

pedig leveleinkben tegeztük egymást. — Hozta Isten. Szerencséje, hogy 
itthon talál, délután akartam elutazni Bécsbe. 

Leülünk, egy csomagból körtét, barackot, zsemlyét szed elő, meg-
kínál. 

— Ma valószínűleg ez lesz az ebédünk — mondja — mert egy 
fillérem sincsen. Feleségem szanatóriumban van, a gyerekeimért is tar-
tást kell fizetnem. De hát ön hogy áll pénz dolgában? Ejnye, most jut 
eszembe, hogy mi már összetegeződtünk ! Szervusz, kedves barátom. 

Engem a lap érdekel, amelynek a szerkesztőjéül felkértek. De ő 
csak beszél, beszél s észreveszem, hogy a szavak végét elnyujtja és le-
ereszti, mintha rétest nyujtana belőlük. Ez rossz jel, gondolom, az ilyen 
emberek kétszínűek, ravaszok, álaskodók. Lágynak s engedékenynek 
akarja mutatni magát, pedig makacs és önző. Igy figyelgetem. Ő faragja 
a körtét és sebesen eszik, mint a nyúl. Mohó, nehezen lakik jól. Ez nem 
fizikai éhség nála, hanem elnyomott belső életét akarja kielégíteni így. 
Megfontolandó. Lám, már nem is vagyok, aki voltam az imént : lelkes, 
kíváncsi, jóindulatú diák, már figyelem ezt az embert és könyörtelen 
vagyok vele szemben. Mintha az apám lenne . . . 

Kiderül, hogy barátom, nevezzük Tapolczainak, rengeteget futkos, 
hogy soha rá nem ér, hogy nem olvas, nem ír, csak szerkeszt, levelez és 
adminisztrál, hogy délutánra randevuja van egy kávéházban egy hirde-
tési ügynökkel, de nem tudja melyik kávéházban, hogy egyszerre hét 
felé kell tépnie magát s az ő vállán nyugszik az Ősi Város legnagyobb 
lapjának s kiadóvállalatának minden gondja. Rossz jel, gondolom, az 
ilyen ember nagy hűhót csinál semmiért. De azért annyira bánt a ma-
gam lustasága, léha semmittevése, lézengése, hogy még rágyujtani is 
alig merek s szégyenlem magam, amért én kevesebbet levelezek, ad-
minisztrálok, futkosok és csak épen, hogy írok. 

— Nem nagyon érünk rá, kedves barátom — mondja Tapolczai 
és ide-oda futkos a szobában, kapkod az asztalán — rendet kéne már 
teremteni, de soha nem érek rá. Délután itt lesz a kisasszony és diktál-
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nom ke-e-e-ell. Borzasztó. Még az a kritika sincs meg arról a könyvről, 
pedig fontos. Lennél szíves te diktálni majd egy kritikát, tudod, amilyet 
gondolsz, hiszen ismered a könyvet. Addig én elintézem az ügynököt. 
Helyes? 

— Borzalmasan nyakamra érnek a dolgok — kezdi újra — min-
dent magam csinálok. Szét vagyok darabolva. Most elmegyünk ebédelni. 
Van pénzed? 

Önkénytelenül zsebembe dugom a kezemet és védem a pénzt. 
— Nincs — mondom — de hiszen most ettünk körtét, barackot, 

minek az ebéd? Én nem vagyok éhes. 
— Borzalmasan éhes vagyok. Mi az a kis körte-e-e? Gyerünk 

barátom, ne légy stupid ember. Ezzel nekem nem imponálsz. 
De maradok. Megnézi az óráját, fejéhez kap : Na, már megint nem 

érek rá ebédelni! Rémes ! Magam végezek mindent. Most szaladok a 
kávéházba, csak azt nem tudom biztosan: melyik kávéház. Na, mind-
egy. Szervusz. Egy óra mulva itt leszek. 

Elrohan. A folyosóról visszajön s azt mondja : Most jut eszembe, 
nekem még sürgős leveleket kéne elintéznem, igazán rémes, mennyire 
egyedül állok a dolgokka-a-al! Lecsapja az irattáskáját, kapkod az 
asztalon : Nem lehet itt megtalálni semmit, igazán itt az ideje, hogy 
segítsen valaki, mert egyedül nem győzö-ö-öm. Na, i t t kéne már lenni 
a kisasszonynak is, nem tudom, hol késik, megint nem intézünk el 
semmit. Pénzt is kéne keríteni. Rémes ! 

De az ajtó felett megszólalt a csengő s Tapolczai kiszalad. Biztosan 
a kisasszony. Csakugyan ő, a gépírólány. Alacsony, szinte kislány. 
Egyszerű világoskék ruha van rajta, fején piros kalap. Mennyire egy-
formán öltöznek a nők s mégis mennyire más mindegyik. Ez nem szép, 
de kedves, valóságos gyermek. Szép magas homloka van, haja egészen 
rövidre nyírva, ami csak fokozza arcának gyermekességét. Kékszemű. 
A szája kicsiny és ártatlanul fodros. Keze, mint a babáé. Ahogy bemutat-
kozik : Vilma vagyok, apró pukkedlit vág. 

— Maga német? — kérdezem. 
— Hogy találhatta ki? — mondja csodálkozva, mintha varázsló 

lennék s a szeme tágra nyílik. 
— Ördöngös ember ez, kedves kisasszony, mindent kitalá-á-ál! — 

nevet Tapolczai és sürög-forog a szobában, látszik raj ta : a kislánynak 
is imponálni akar a rengeteg dolgával. 

— Ezt csak könnyű volt kitalálni — mondom én. — Rá van írva 
az arcára. Igazi kisvárosi, bennszülött német arc. Valami olyan, mint 
Werther Laurájának az arca. Vagy, mint ahogy a schilleri nőt elképzeli 
az ember. 

— Német vagyok — mondja szégyenkezve. — Igen, mi nagyon 
régen élünk itt , talán minden ősünk itt lakott. Odahaza nem is beszé-
lünk másként, csak németül. Mikor az iskolába beiratkoztam, még egy 
szót sem tudtam magyarú l . . . 
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Kis csend támad a szobában. 
— No, most nekem el kell menne-e-em, tudod, vár a kávéházban 

a hirdetési ügynök. Rohanok. Kedves barátom, hát te addig, amíg 
visszajövök, leszel szíves lediktálni a kisasszonynak azt a kritikát. Ked-
ves kisasszony, ha lenne még ideje, írja meg azokat a leveleket, amiket 
mondtam. Most rohanok — beszél sebesen Tapolczai s ide-oda futkos 
a szobában, megáll, a homlokához kap : Mit is felejtek itthon? Kihúzza 
az óráját, száját összecsücsöríti: Ejnye, már ott is kellene lenne-e-e-em ! 
Rémes ! Kiszalad és elmegy. 

* * * 

Most hát én itt ülök a díványon és az írógép mellé letelepszik Vilma. 
Várakozón néz rám. Nekem pedig diktálnom kellene. Kényelmetlenül 
érzem magamat. Nézem a lányt. Milyen komoly, egész lényében van 
valami erőszakolt szerénység, valami félénk mozdulni-nemtudás. Kezét 
az ölébe ereszti. 

— Nézze, Vilmácska — mondom — nekem igen kényelmetlen 
volt világéletemben a diktálás. Szívesebben írok magam. Üljön ide a 
diványra és olvasson valamit, én majd megpróbálok írni. 

Csodálkozva nyitja rám a szemét: 
— De hát miért? 
— Minden munkáltatás között a diktálás a legmegalázóbb — 

folytatom én. — Mert ha diktálok, akkor maga nemcsak a fizikai mun-
káját bocsátja rendelkezésemre, hanem a szellemét is alárendeli nekem. 
Nem gondolhat egyébre, csak arra, amit én mondok. Akár bántja Valami, 
akár örül valaminek, akár álmos, akár éhes, akár fáradt, akár friss, csak 
arra gondolhat, amit diktálok. Ez a legnagyobb rabszolgaság. Nem 
gondolja? 

Vállat von: — Én már úgy megszoktam és azért kapok f ize tés t . . . 
Mégis megpróbálok írni. Tudom, hogy mit akarok s hogyan aka-

rom, de a géppel nem boldogulok. Egészen más típus, mint amin én 
szoktam írni és a betűk között vannak olyanok, amelyeket csak szláv 
szövegben használnak : ipszilonok ékezettel, cék kis háztetővel s egye-
bek. Minduntalan rosszat ütök és gyakran nem találok olyan betűt, 
amire szükségem lenne. Nagynehezen leírom a cikk címét, azonban 
máris ideges vagyok, érzem, hogy fullasztó meleg van a szobában, 
ámbár az ablakok nyitva vannak. Igazán bosszantó, ezt a cikket nekem 
kellene megírnom s most csak úgy kapjak bele? 

— Nem megy — mondom bosszúsan és cigarettára gyujtok. 
— No látja, majd mégis inkább csak én . . . Jó? 
Olyan szolgálatkész, igazi anyatípus. Az ilyen nő csak szolgálni 

akar. Hirtelen erős vágyat érzek, hogy megsimogassam a haját ennek a 
komoly, fojtott életet élő, szerény, szelíd és áldozatkész gyermeknek, 
aki a lelkében régen nem gyermek már. De erőt veszek magamon s 
azonnal megállapítom, hogy csak ürügyet kerestem a testi közelségre. 
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Vilma visszaül s én elkezdek diktálni. Furcsa, bosszantóan szo-
morú és ideges vagyok. Micsoda ostobaság : két ember most látja egy-
mást először életében s máris az úr és szolga, a munkás és munkáltató 
viszonyába keveredik, ahelyett, hogy a legtermészetesebb, legősibb 
viszony állana elő közöttük : a férfinak a nőhöz való közeledése, kap-
csolódása. 

Rágom a cigarettát, fujkálom a füstöt, előveszem a ceruzámat és 
a diványra feküdve, arcokat rajzolok a padlón. Már nem is gondolok a 
cikkre, Vilmára sem, egészen elmerülök a rajzolásba, mint régen, diák-
koromban, amikor nagyon szerettem arcokat rajzolgatni. Szakállas, 
szigorú öregúr feje bontakozik ki a padlón. A szeme hideg és szúró, a 
homloka magas, redős, bajusza összefoly a szakállával és az orra úgy-
nevezett római orr. Hirtelen feleszmélek és vizsgálgatom: kihez is 
hasonlít ez a fej, amelyet én most egészen öntudatlanul, ösztönösen 
rajzoltam. Nem tudok rájönni. Végre halványan dereng bennem valami: 
ez az apám feje, az ő magas, szigorú homloka, erős orra, a szeme akkor 
szúrt így, ha beszélgetéseinkben nőről, vagy társadalomszemléletről 
esett szó. S lám a bajuszát azért rajzoltam ilyen bozontosra, azért rajzol-
tam ekkora éktelen szakállt is, (noha ő borotváltképű), hogy eszembe ne 
jusson, kit rajzolok . . . Lám, életem sötét pontja az apám, hiába nem 
láttam már majd egy évtizede, hiába felejtettem el úgyszólván teljesen, 
hiába élem a magam egészen más, különálló életét, ide is utánam jön, 
országhatárokon túl, száz és száz kilométereken túl, anélkül, hogy tud-
nám. Nagyon szomorú dolog ez . . . 

Feltekintek : Vilma nyugodtan néz rám, keze az ölében, kis szája 
körül szomorkás mosoly játszik. Diktáljak? Megpróbálom. Diktálok egy 
mondatot. Gyorsan pattognak ujjai alatt az írógép billentyűi. Milyen 
ostobaságot diktáltam ! Legjobb lesz kihúzni. Húzza csak ki, kedves 
Vilma, mondom, ez ostobaság. 

— Sőt, nagyon is értelmes — mondja furcsálkodva. 
— Csak húzza k i ! Úgy. Most már sokkal jobban érzem magam. 

Azt mondta az előbb, hogy régi bennszülött német családból származik. 
Meséljen valamit magáról. . . Nincs érdekesebb dolog, mint megismer-
kedni egy ember életével. . . 

Vállat von : — Ugyan mit beszélhetnék én magamról? Engem senki-
sem kérdezett még és senkit sem érdekelt az életem.. . — Elbiggyeszti 
a száját, hallgat, a cipője orrát nézi. — De igaz, mégis, az unokaöcsém az 
egyetlen, aki megszokott kérdezni. . . Hogy mit gondolok, mit csiná-
lok . . . De az úgyszólván a testvérem, mert én is egyedül vagyok, neki 
sincs testvére és öt évig is együtt nevelkedtünk, hát úgy tekintem, mint 
a testvéremet. . . 

— Hány éves az unokaöccse? 
Az arca kiragyog, egészen átszellemül, látszik rajta, hogy most 

arról a lényről fog beszélni, aki a legdrágább neki, aki számára az ifjú-
ságot, a szabadságot, az örömet és vidámságot jelenti. 
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— Tizenhatéves . . . De nagyon erős fiú, sokat sportol, képzelje, 
csónakon elment egészen Hamburgig két bará t jáva l ! Hamburgig csóna-
kon ! Akkor mindennap írt nekem és milyen tréfás leveleket! Össze-
gyüjtöttem a leveleit, van közöttük tizenhatoldalas is és némelyikben 
valóságos filozófus. Nagyon okos fiú . . . 

— Mi akar lenni? 
— Izé . . . — S e l p i r u l . . . — Naturwissenschaft. . . Nem tudom 

magyarul . . . 
— Természettudomány. 
— Igen, igen, természettudomány ! Az az ő eleme ! De olvas filo-

zófiát is, már Kantot is olvassa. 
Arra gondolok, hogy én is ilyen diák voltam, mint ez a tizenhat-

éves gimnázista. Elképzeltem ő t : épen, hogy pelyhedzik a szakálla, 
szeme kék, haja világosbarna és hátra van fésülve, homloka olyan nyilt 
és tiszta, mint azé a kis gépírólányé, a szája gyermekes és komoly, de ha 
kell, szívből s harsányan tud nevetni! Vállára hátizsákot kapcsol, jól 
megtömve mindenféle praktikus szerszámmal és ott van persze Kant is, 
a vaskos «Tiszta ész kritikája». . . Vállára veti az evezőt. Elbámulja a 
hegyeket, erdőket, a csillogó vizet és rövid nadrágjából kibukkan mesz-
telen, erős térde . . . 

Eh, megint ugyanazt a fejet rajzolgatom, mégiscsak diktálni 
kellene már ! Kedves Vilma, ne haragudjék, próbáljunk meg írni. Foly-
tassuk. T e h á t : «Ez a regény a háború utáni magyar irodalom egyik 
legjelentősebb alkotása . . .» Ostobaság ! Jelentős eseménynek nevezek 
egy kis szerelmi regényt! Talán mégsem egészen így áll a dolog? Most 
hazudtam. Miért hazudtam? 

— No és persze maga nagyon szereti az unokaöccsét ? — kérde-
zem hirtelen s úgy várom a feleletét, mintha nagyon fontos lenne szá-
momra. 

— Ó, nagyon ! Nagyon szeretem ! Az egyetlen ember, akit szere-
tek, az egyetlen ! Olyan ő, mint a testvérem, én legalább így képzelem 
el a testvéremet. Ha lenne, ilyen lenne. S milyen jókedvű ! Engem Árvács-
kának nevez s mikor jön, mindig megkérdezi: No, Árvácska, hát mikor 
virulsz már ki? Még mindig csak hervadozol? Mert én olyan egykedvű 
vagyok . . . 

— Nagyon ráillik az Árvácska elnevezés . . . Igaza van az unoka-
öccsének . . . 

Milyen szentimentális ! Tőrülmetszett n é m e t . . . — gondolom. 
— Aztán elkezd tréfálni és addig nem nyugszik, amíg el nem 

nevetem magam ! Sokszor kergetőzik velem, futkos, bosszant, végül 
akkora hancúrozást csap, hogy a mamám, aki beteg . . . 

No lám, i t t a beteg mama ! Milyen egyforma a világon minden ! 
— Mi baja a mamának? 
— A mama . . . Szegény, ő már régen beteg. S egyre betegebb. 

Nagyon sok orvos megvizsgálta már, átvi t tük Bécsbe is, de egyik sem 
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tudja megállapítani, hogy mi baja. Különösen azóta, hogy elmult a 
háború és i t t úgy megváltozott minden. Én akkor még kis lány voltam, 
második polgárista, de emlékszem, hogy szegény mama hirtelen meg-
betegedett és azóta nem is tud meggyógyulni. Sokszor arra gondoltam, 
hogy valami lelki bajának kell l e n n i . . . én nem értek hozzá, csak úgy 
érzem . . . 

Nagyot sóhajt. Finom balkezével elsimítja a homlokába hullott 
hajcsomót. Érdekes, a nők milyen biztosan megéreznek mindent. Világos, 
hogy a mama neurotikus, azóta beteg, mióta megváltozott körülötte a 
világ, vannak ilyen emberek. Belebetegszenek az életük megváltozásába. 

— Van házuk? Szőlőjük is talán, valahol a hegyen? 
Legyint. Ajka két csücske lebiggyed. Olyan puha és ártatlanul 

szomorú most a szája. 
— Nekünk ! Nincs nekünk semmink ! A papám is elvesztette az 

állását, nincsen semmink. Épen azért vállaltam el ezt az állást, mégis 
valami kis k e r e s e t . . . Most már csak két hétre van pénzünk, azután . . . 
azután nem tudom, mi lesz . . . 

— Ez minden jövedelmük? Ez, amit maga keres? 
— Ez. 
— És ebből akarnak maguk hárman megélni? 
Vállat von. 
— De hát ez borzasztó ! Maga egyedül akarja fenntartani az 

apját, anyját? 
Ismét vállat von. Mosolyog, látszik rajta, hogy maga sem hiszi, 

de muszáj hinnie. Mert e nélkül a hit nélkül mindnyájan öngyilkosok 
lehetnének. 

— Papa már húsz éve belső munkatársa volt itt egy nagy lapnak. 
Politikai munkatársa és ő vezette a gazdasági rovatot is. Faktor volt, 
nem tudott magyarul. Német lapnál volt, ismeri — s egy nagy német lap 
címét mondja. — De amikor vége lett a háborúnak és kivonultak a 
magyarok, egészen más politikai irányban kellett volna dolgozni és a 
gazdasági élet is megváltozott és a papám ezt már úgysem bírta volna, 
felmondtak neki. Most már nincsen semmink. Mindent eladtunk, el-
fogyott a végkielégítés is, ó az már régen elfogyott, nincs már ékszerünk, 
porcellánunk, eladtuk az ezüst evőeszközöket is, aztán a kredencet, 
legutoljára a zongorát, amit a mamám nekem szánt, mert nagyon szere-
tek zongorázni. . . Kedves zeneszerzőm Beethoven, Bach meg Mozart. 
Most már csak nagyon ritkán zongorázok, de nem is érnék rá, mert 
reggel hatkor kelek és . . . 

Hirtelen elpirul s elhallgat. Sürgetőleg nézek rá. 
— Csak mondja, mondja, nagyon érdekel, hogy hogyan él! 

Ne szégyelje magá t ! 
— Hát jó, ha é r d e k l i . . . Hatkor kelek, kitakarítok, reggelit készí-

tek, aztán bevásárolok, megfőzöm az ebédet, elmosogatok . . . De igazán, 
ez nem érdekelheti magá t . . . 



619 

Mikor megnyugtatom, belemelegszik, kipirul az arca, látszik rajta, 
hogy én vagyok az első idegen, akinek beszámol az életéről. Milyen 
boldogító, édes érzés lehet neki, hogy egy idegen férfi előtt, akit most 
látott életében először, beszámolhat a hétköznapjairól! Milyen fel-
szabadulás lehet, mennyi gátlás levetkőzését jelenti számára ! Mint aki 
sokáig, sokáig gyalogolt éjjel-nappal, álmatlanul ugyanabban a ruhában 
s végre menedékházhoz ér, ott levetkőzhet és kinyujtózhat, szabad és 
természetes ember lehet, ledobálhatja magáról a nehéz bakancsokat, a 
fullasztó ruhákat és kesztyűket. Igy vetkőzik le lélekben előttem s bár 
szégyenkezik egy kicsit, mégis hálás és boldog ! 

— Délután mama is, papa is lefekszik, papám olvas, rendesen az 
ujságokat böngészi, hogy mikor változik meg már minden, mamám 
meg regényeket olvas, mindig regényeket olvas, én meg eljövök ide s 
itt dolgozom néha este nyolcig is, akkor hazarohanok, csinálok hamar 
vacsorát és aztán este van. Este van . . . — ismétli önkénytelenül. 

— És vasárnap elmegy a moziba? . . . 
— Jaj , imádom Chaplint, imádom, de nem tudok raj ta nevetni, 

ha nevetek is, könnyes a szemem ! Nagyon ritkán láthatok Chaplin-
filmet, mert a mamám nem enged moziba és igaza is van, mi nagyon 
szegények vagyunk . . . 

— Akkor bizonyosan sokat olvas. 
— Ááá, azt nem engedi a mamám, azt mondja, hogy az olvasás árt 

és nem is hasznos, azalatt, amig egy könyvet elolvas az ember, hát egész 
csomó harisnyát meg lehet stoppolni. — Nevet. Ezen is tud nevetni! — 
Csak akkor vagyok igazán boldog, ha eljön az unokaöcsém, az a drága 
gyerek, akkor jókedvem van, ő mesél mindenről, nagyon okos, most is 
mesélt nekem valami Einsteinről és a relativitásról, olyan szép volt, 
arról magának fogalma sincsen. Olyan, mint valami nagyon-nagyon szép 
regény . . . 

Ekkor a kis karkötő-órájára pillant s megrémül. Minden érzés 
olyan pontosan kifejeződik puha s ártatlan gyermekarcán, hogy olvasni 
lehet rajta. Mint a legtöbb emberén, aki szavakkal nem számolhat be 
magáról, mert esztendőkön át némaságra kényszerítik. De most látha-
tatlan korbács suhan meg a háta mögött, amiért beszélni mert és nem 
dolgozott. Szeme kerekre nyílik s rám bámul. Nevetek. 

— Mindjárt i t t lesz Tapolczai úr és mi nem dolgoztunk semmit! 
Csak beszéltünk, loptuk az idő t ! 

— No jó, Tapolczai csak hadd lármázzon. Én most megismertem 
egy embert és ez többet ér, mintha megkritizáltam volna egy másik 
embert, akit nem ismerek. 

Úgy nézünk most egymásra, mintha mindig ismertük volna 
egymást és ez boldoggá teszi Vilmát s valami könnyű, kellemes, sugaras 
érzéssel tölt el engem is. Minden ok nélkül mosolygunk egymáson, két 
összeesküvő, aki kijátszotta az egész világ jól szervezett terrorját és 
megmutatta a lelkét egymásnak. 
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— Hát akkor hamar diktálok valamit — mondom vidáman. — 
Most már látja, hogy nem akarom magát szolgálatomba hajtani és 
kihasználni a munká já t . . . Meg fogja bocsátani, ha diktálok, hiszen 
csak azért teszem, hogy a vén Tapolczai ne lármázzon magával, drága 
Vilma. Jó? 

— Jó ! — s vidáman nevet, megigazítja a ruháját, az írógéphez 
fordul és várakozón néz rám. 

S most csakugyan gyorsan diktálom a kritikát. Nem feszélyez 
immár semmi, nevetek a mondataimon, haj t a rutin, értem annyira a 
mesterségemet, hogy csupa muszájból értelmes mondatokat mondjak 
egy könyvről, amelyet elég jónak tartok amúgy is. Az írógép pattog, 
Vilma kis gyermekkezei röpködnek a billentyűk felett, látszik, hogy ő is 
megkönnyebbülve dolgozik, boldogan és felszabadult szívvel, talán 
nem is hallja, hogy mit mondok, hogyan fűzöm a szavakat egymáshoz. 
A padlóra írt fejet stilizálgatom észrevétlenül, majd áthúzom egészen, 
bemázolom, fátyol mögé rejtem, eltűnik a kemény római sasorr, a rideg 
szakáll, a rejtegető bajusz, nevetgélek magamban, mert megfoghatatlan, 
érthetetlen vidámság kergetőzik a szívemben. S az összekuszált fej 
mellé másikat rajzolgatok, miközben sem a cikken, sem a rajzon nem 
gondolkozom semmit. Raj ta kapom magam, hogy Vilma etonfrizurás 
gyermekfejét próbálom lerajzolni. Ugyan, ugyan, csóválgatom a feje-
met, milyen régen voltál már diák s milyen régen rajzolgattad egy kis-
lány finom profilját az iskolapadra, meg otthon az asztalodra, miközben 
unalmas ostobaságokon törted a fejed ! De nem szégyenlem magam. 
Mégis csak jó volt gyermeknek lenni s az a legmegtisztítóbb érzés, ha az 
eltemetett gyermek feltámad egy-egy órácskára ! 

Kulcs zörög az előszobaajtón s berohan Tapolczai. Irattáskáját 
az asztalra dobja, homloka izzadt, ő maga elnyúzott és bosszús. 

— Na, az ördög vigye el, berohantam az egész váro-o-ost ! Rémes 
ez, kedves barátom. Elmentem egy kávéházba, ott ültem egy órát, 
akkor jutot t eszembe, hogy egészen más kávéházban adtunk egymásnak 
randevut, persze a város másik végébe-e-en. Szaladok oda, azt mondják, 
épen most ment el. Nosza, utána. Végignyargaltam az egész váro-o-ost, 
de persze, nem tudtam elcsípni. Rémes, hogy mindent magamnak kell 
végeznem-e-em . . . 

Törölgeti a homlokát. 
— Naaa, kedves barátom, hát ti szorgalmasak voltatok? Dolgoz-

tatok ? 
Rámnéz, szeretnék a szemébe nevetni. Vilma épen rámkacsint, 

most egészen huncutul csillog a szeme, magában bizonyosan vén szamár-
nak nevezi Tapolczait, már rájött a lázadás ízére . . . 

Mondom, hogy mennyit dolgoztam. Megvan elégedve. Közben 
rakosgat az asztalon s arról beszél, hogy rendet kéne már csinálni, nem 
talál meg semmit. Összemosolygunk Vilmával. Tegnap még néhányszáz 
kilométerre voltunk egymástól s azt sem tudtuk, hogy ilyen eton-
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frizurás, kékszemű lány s ilyen sovány, borotváltképű férfi a világon 
van. S íme, összenevetünk ennek az öreg úrnak a háta mögött, mint két 
cinkos, akik évek óta együtt követik el a cs inyeket . . . 

Most azonban Tapolczai kezd diktálni. Száraz levelek peregnek ki 
ajkai közül, mint az őszi szélben lesodort falevelek, amelyekben már 
nincsen semmi élet, semmi frisseség. Már egész avarréteg borítja az 
íróasztalt. Én egy német folyóiratot forgatok végigheverve a dívánon, 
de a lap széle fölött állandóan Vilmát nézegetem, apróra vizsgálom az 
arcát, két ajka szögletén kicsiny gödrök vannak s a halántékán kis barna 
anyajegy, megkísérlem követni a gondolatait, érzéseit s úgy vélem, 
rám gondol ő is, mert néha a szeme sarkából felém pillant s ilyenkor 
alig észrevehetően elmosolyodik, de csak a szája csücske mozdul meg 
egy árnyalatnyira . . . Majd, amikor a levelekkel végeznek, Tapolczai 
megint az asztalhoz fut , rendez és közben szünet nélkül panaszkodik. 
Hogy itt a bűnügyi regénye is, amit pénzért csinál egy német kiadónak, 
most be akarják perelni, mert tartozik a regény végével, de a pénz is 
kéne, azért most azt kell í rni . . . Vilma nagyot sóhajt s rám néz, pillan-
tásában benne van, hogy : Ezért a regényért átkozom én el a munkámat, 
azért átkozom meg azt is, aki feltalálta az í rógépe t . . . Az én szemem 
pedig ezt üzeni neki : Gyere, menjünk innét, miért vagyunk emberek, 
ha annyi szabadságunk sincsen, hogy egy unalmas, kétségbeejtő bűnügyi 
regényt a faképnél hagyhassunk? Milyen békésen és szerelmesen moso-
lyog a délutáni napfény, lemegyünk a Dunapartra, nézzük a szorgal-
mas hajókat, a játszó gyermekeket, a parti fákat és a csillogó hullámo-
kat . . . Az ő szeme hosszan raj tam felejtődik, látom, hogy megértett, 
de felel: Beteg az anyám, összetört ember az apám, két hétre van csak 
pénzünk, mit ér nekem, hogy a huszadik században élünk, hogy van 
repülőgép és rádió, automobil és film, én rabszolga vagyok és annyi 
hatalmam sincs az életem felett, hogy elmenjek veled a Dunapartra, 
amit megtehet egy vad néger, vagy indián . . . 

Dühös vagyok. Felfedezem, hogy Tapolczai kétségbeejtően hasonlít 
egy iskolatársamhoz, akivel együtt laktam s aki állandóan megzavarta 
a munkámat. Hisz ez a Tapolczai nem is valami ötvenesztendős öreg 
író, aki nekem apám lehetne, ez egy zöld fickó, tele rosszindulattal s 
annyira ostoba, mint az öreg fejsze. Hisz nekem lakótársam ez az ember, 
azért diktál Vilmának, mert el akar készülni a holnapi leckéjével s 
egyedül nem menne semmire ! 

A ponyvaregény száraz, kimért mondatai peregnek az ajkáról. 
Nehézkesen, kínosan, izzadságszagosan. A gyilkosság már kiderült, 
három emberre gyanakszanak. Ki lesz az igazi gyilkos? Ez valóban 
idegfeszítő probléma. Lélektani magyarázatok következnek, nyilatkozik 
a kriminálpszichológus, a vizsgálóbíró, az ügyész . . . Tudat, tudat-
alatti . . . Az «én» a tudat mélységébe h u l l . . . A tudat az «én» mélységébe 
szakad . . . Borzalmas. Ezzel az emberrel akarok én lapot csinálni! 
Ezzel, aki itt diktál nyakra-főre, ahelyett hogy kimenne a Dunapartra, 
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nézegetné a szorgalmas hajókat, a csillogó víz felett úszó füstöt, a nyári 
díszben ragyogó fákat, a hancurozó gyermekeket. . . 

Nem bírom tovább. Ott kell hagynom a diákszobát, mint annyi-
szor, amikor belevették magukat a bölcseségre nem hajlamos társak. 
Veszem a kalapomat, botomat, indulok. Ezalatt Tapolczai valamit 
keres az asztalon s látom, hogy Vilma szomorúan néz rám, majd ceruzát 
vesz a kezébe s hamar ír valamit egy papírdarabra. Megnézem, ez van 
rajta : «Miért hagy i t t? Kétségbeejtően unalmas ez a munka»! Kutatón 
nézek az arcába. Lám, hát már egészen fellázadt! Milyen egyszerűen 
megy ez. Fogom a ceruzát s a mondata alá írom : «Ej, Vilmácska, hol a 
régi, nem is oly régi alázatos engedelmesség? Ez lázadás !» Elolvassa az 
írást, vállat von, összeszorítja az ajkát s mereven a földre néz. 

— Hétkor ! — mondom én önkétlenenül, a küszöbön. Látom, 
megérti. Valóságos összeesküvés. 

* * * 

Hétig sétálok az utcákon. Figyelem az idegen város életét. Idegen 
város? Hol idegen, miért idegen? Csak egyre különösebb, de nem idegen ! 
Ezt a vidám sürgést-forgást, ezt a német beszédet, ezt az elevenséget, 
nyugalmat, tisztaságot és békét ismerem én, húszesztendővel ezelőtt 
már éltem itt, csakhogy jött egy rossz álom és elfelejtettem m i n d e n t . . . 
Budapest elsüllyedt a látóhatár peremén. A fáradt, ideges, dühös embe-
rek, az enervált nők, a futkosok és lézengők . . . Minden, ami beteg 
és elkínzott: elmult előlem. A térségen álmosan sétálgat a rendőr. 
Amott két ember összeveszett, csehül kiabálnak egymásra, arcuk 
kivörösödik, csakhamar karéjban állanak körülöttük a szájtátók. 
A rendőr odaballag, de csak arra vigyáz, hogy az emberek el ne állják 
a villamossíneket. Egy darabig nézem őket, megejt az illuzió, hogy diák 
vagyok és a városban iskolautáni sétámat végzem. Ósdi templomtorony-
ban megszólal a harang, épen olyan hangja van, mint annak a harang-
nak, amely gyerekkoromban szólt a szobámmal szemben a franciskánu-
soknál. Lám, eszembe jut, hogy abban a templomban akartam én örök 
hűséget esküdni egy tízéves kis lánynak, első szerelmemnek ! Izgalom 
fog el, végigbizsereg a hátamon : azóta sem csókolt meg senki úgy, 
mint ő, a barnahajú pajkos kis l ány . .. 

Visszakerülök az utcasarokra, idegesen várom Vilmát. Múlnak a 
negyedórák. Igy vártam valamikor az utcasarkokon őt is, a legelsőt, 
így lestem, hogy mikor bukkan fel gömbölyű kis gyereklába és libegő 
piros haj szalagja a napfényben. Cigarettázom s mindössze ez a cigaretta 
különböztet meg akkori énemtől. 

Egyszercsak felbukkan a piros kalap és világoskék ruha a kapuban. 
Vilma. Megáll egy pillanatra és gyorsan körülnéz. Majd sebesen elindul 
felém s mosolyog. Úgylátszik, benne is bujkál valami reminiszcencia, 
mert ideges a járása és az arca halványpiros. 

— Hát megvárt? Jaj , nagyon unalmas volt, mondta is Tapolczai úr, 
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hogy tele van az írás hibával. Soha még ilyen nehezemre nem esett 
a munka ! 

Kezét a kezemben felejti, nem néz rám, kapkod a szeme, de kis 
puha szája boldogan s gyerekesen mosolyog. Milyen kicsi lány, a vállamig 
ér s olyan törékeny és finom, mint egy porcellánfigura. Erős vágyat 
érzek, hogy átkaroljam a derekát s így menjek vele a csendes utcán 
lefelé, de szívembe üt a tudat, hogy nem vagyok már gyerek és mégis-
csak furcsa lenne ez a bizalmaskodás, talán meg is ijeszteném ezt a 
fojtottan élő lelket. Elindulunk egymás mellett s ha nem fogjuk is 
egymás kezét, mégis érezzük, hogy összetartozunk s hogy ez az önkén-
telen összetartozás örömmel tölt el mindkettőnket. 

A Dunapart felé megyünk. Fűzöldre lakkozott villamosok futnak el 
mellettünk és piros autóbuszok. Már látszik a hajók füstje és balról 
méltóságosan emelkedik az egyetem barna épülete, aranyosan csillog 
rajta a felírás. Virágágyakban tűzpiros virágok illatoznak és a nyírott 
gyep olyan, mint a perzsaszőnyeg. Leülünk egy padra, körülöttünk 
lármáznak, labdáznak és fogócskáznak a gyerekek, lányok sétálnak 
pávásan, délceg testük ütemesen ringatózik a napsütésben. Egy öreg 
bácsi botjával ábrákat rajzol a homokba. A napfény villog a Duna 
apró hullámain, egy kis hajó fürgén iparkodik a part felé, csónakok 
libegnek a fényben. S mi ülünk a padon. 

— Meddig maradhat velem? 
Karkötőórájára pillant, vállat von. 
— Máskor haza szoktam menni már ilyenkor, a mamám nagyon 

félt, nekem nem szabad elmennem a strandra, mint más lánynak, én 
nem csónakázom, mint a barátnőim . . . Ilyenkor otthon szoktam lenni, 
ha már nincs dolgom Tapolczai úrnál, de ma este . . . . — S megint 
rámnéz, elmosolyodik. 

— Mindjárt lenyugszik a nap — mondom. Halvány ködök eresz-
kednek nyugaton a vízre s a nap aranypirosra festi a bárányfelhőket. — 
Mit fog szólni a mamája, ha valaki meglátja itt velem és elmondja 
otthon? 

— Talán nem lát meg senki . . . De azt sem bánom.. . Nem bánom ! 
— Mintha megdöbbenne önmagán, kutatva bámul kis cipője orrára, 
száját összeszorítja és homlokán apró barázdák futnak össze. Aztán 
megint vállat von. Elmosolyodik. 

— Csak az unokaöcsémmel érzem magam olyan jól, mint most 
magával. Nem is tudom, hogy lehet ez. Már amikor az ajtón beléptem 
és ott láttam magát Tapolczainál, olyan furcsa volt, mintha mindig 
ismertem volna, csak épen a nevét nem tudtam. Olyan ismerős volt az 
arca és olyan kedves . . . Nem, mit is beszélek ! — kiált fel elpirulva és 
egymásra veti a lábait. — Ne értsen félre ! Csak olyan érzés ez, mint 
amit valami kedves rokonával szemben érez az ember, mintha maga, 
mondjuk, az unokaöcsém testvére lenne, ak i t . . . 

— Szóval: mintha a maga unokabátyja lennék. 
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— Igen, de azért van benne valami más is. Valami idegen. És épen 
ez az, amire kíváncsi vagyok. Maga olyan unokabátyám nekem, aki 
most született meg, ebben a pillanatban szinte, de én már régen ismerem 
magát, anélkül, hogy lá t tam volna . . . Mert eddig csak egy igazi barátom 
volt, az unokaöcsém : Erik. De most i t t van maga is. Mondja — fordul 
felém hirtelen és kérőn —, úgy-e, ha elutazik, fog írni nekem, csak egy 
lapot, egy sort? Csak a n n y i t : «Kedves Vilma, most magára gondolok 
és üdvözlöm.» Jó? 

Nevetek. Annyira ismerem már ezeket a szavakat és mégis milyen 
melegséggel jár ják át a szívemet, mintha most hallanám először. Szinte 
azt is tudom, mi következik most. Milyen mondatok fognak születni. 
S amit ő most nekem mondott, tulaj donképen burkolt vallomás. Nem is 
burkolt, csak az ő szemében vannak elburkolva a dolgok s ha meg-
mondanám neki, megijedne és tiltakozna. De persze, írok majd, nem is 
levelezőlapot, hanem levelet, négy oldalasat s pontosan beszámolok 
arról, hogy mit csinálok s hogyan érzem magam. Ezek a levelek kissé 
humorosak, kissé kötekedők s ártatlanul érzelmesek lesznek, mint 
amilyeneket elvár az ilyen gyermekes, komoly, pesszimista és ábrán-
dozó leány. 

— Tudja, én csak három szót fogok írni magának — mondom 
aztán. — Anny i t : «Kedves Vilmácska, üdvözli . . .» S maga képzeletben 
tetszése szerint ki fogja tölteni a helyet, ami a három szó közé esik. 
Maga megírja a levelet úgy, ahogy szeretné, hogy meg legyen írva. 

— S mit írhatok majd a megszólítás és aláírás közé? — kérdi izga-
lommal s félszemmel rámnéz. Szaporán nyitogatja és csukja a kézitás-
káját , gyűri a kesztyűjét. Amikor észreveszi, hogy figyelem a mozdu-
latait és jól meg is jegyzem magamnak, megint elpirul s zavartan 
mosolyog. 

— Amit csak akar. Mindent, amit csak akar. 
— Mégis? — teszi fel a kérdést, a «mégis»-t. 
— Hát próbálgassa csak. Hadd lássuk. 
Ez a kis játék izgalommal tölt el bennünket. Én élesen nézem 

az arcát, ő magába mélyed, de a szeme sarkából rám-rámpillant. Kezét 
öntudatlanul a kezemre teszi. 

— No jó. — S nevetgél magában, izeg-mozog a padon. — Hát 
például e z t : «Kedves Vilma . . .» 

— Vilmácska . . . 
— «Vil. . . mácska . . . Már két hónapja, hogy találkoztunk és 

most végre eszembe jutot t maga is. Szeretettel üdvöz l i . . . » 
— «Öleli és csókolja . . .» 

(Vége köv.) Kodolányi János. 


