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EGYENLET Irta: Nagy Berta 

ISMEREK egy kisleányt, aki közeláll hozzám s ő jelenti ma 

számomra az ifjúságot. Minden, ami vele történik, oly csodá-
latosan ismerős. Rajta keresztül tanultam meg, hogy amit 

fiatalságunkban személyes sorsnak hiszünk, az a roppant, egyedül-
álló izgalmakból s apró, kínos meglepetésekből nap-nap után 
összerakodó, véletlen-űzött, kényszerek által hajszolt tévedések, 
vereségek és újra-nekilendülések futama — tulajdonképpen tör-
vény, emberi egyenlet, nagyrészt megoldható ismeretlenekkel. 

A kisleány apja előkelő úr, okos, mintaszerű családapa ; anyja 
rendes, átlagos szépasszony, aki semmi különös csodát se lát abban, 
hogy leánya van. Megvásárolja számára minden esztendőben a 
szükséges új kabátot, cipőt, retikült, iskolai egyenruhát és könyve-
ket. Ha eljön az ideje, illően ellátja kelengyével s férjhezadja. 
Szemtől szembe kissé szigorúan bánik vele, de háta mögött csak 
dícséri: — Rendes gyerek — mondja —, kitűnően tanul, talán 
kissé túlságosan is komoly, de igazán becsületes, jóindulatú em-
berke stb. 

Az egyenlet áll tehát, szabályosan, mint valami híd, amely 
az előírt pilléreken ível keresztül egyik parttól a másikig. Minden 
tiszta, világos benne, sehol egy félreírt zárójel, vagy plusz-minusz. 
Keressük hát az ismeretlent: a kisleány törvényét, amelyet gyönge 
növendékteste mélyén, tizenhatesztendős léte mai csúcsán, min-
dennapos ebédtől, családi függéstől és kötelező olvasmányoktól 
messze, föld és ég között parányi végtelenségében magában 
hordoz. 

* * * 

— Mindenkinek szüksége van ideálokra, úgy-e? — kérdezte 
tőlem egy napon s őzbarna szemét aggodalmasan szegezte rám. 
Mindig valami szégyenérzés fog el i lyenkor; átható pillantása 
előtt nem hazudhatok, viszont ha azt válaszolom, amit igaznak 
érzek, baj lesz a neveléssel. Erre a kérdésre azonban könnyen és 
boldogan feleltem : 

— Hogyne. De mire érted? 
A kisleány mosolygott s apró öklére támasztotta fejét. 
— Arra, hogy mindenkinek kell valaki, akit a legtökéletesebb-

nek tart és a legjobban szeret. Én pedig elhatároztam, hogy a mai 
naptól fogva Jolly nénit, a történelemtanárnőnket, tartom a leg-
tökéletesebbnek. Miért nevetsz? Igazán, akármi is a véleményed a 
dologról, mostantól kezdve mindenben őt fogom utánozni és olyan 
akarok lenni, amilyen ő. Tegnapelőtt határoztam el, óra közben, 
míg Micit feleltette. Oly édes volt a fehér kosztümjében, kék blúz-
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zal és kétszer is rámpillantott oldalvást és úgy nevetett mindig ! 
De akkor még volt rajta valami, ami nem tetszett. 

— Micsoda? 
A kisleány habozott egy kicsit, aztán jóízűen elnevette magát. 
— A szemölcs az állán ! De az tegnapelőtt volt és azóta már 

annyira az ideálom lett, hogy most már az a kis dudorodás is 
direkt tetszik nekem. Most már ő a leggyönyörűbb a világon s 
egyetlen kívánságom, hogy valahogy tudtára adhassam, mit gon-
dolsz, örülne neki? 

Az ideálok szükségességének hite bennem is erős, azonkívül 
hiszek az ilyen szemölcsökben is, amelyek egy darabig riasztanak, 
végül pedig gyönyörűségünkké válnak. Ráhagytam hát mindent 
— a Jolly, a magam és az egész világ nevében könnyelműen bele-
egyeztem a végzetes ügybe. 

Azóta eltelt néhány hónap s a kisleány Jolly-imádatát az 
egész család megszokta, meg is unták. A kisleány éjjeli asztalkáján 
ott díszlett a fényképe (suttyomban vásárolta egyik belvárosi fény-
képésztől), ideálja összes rokonainak tudta már a nevét, címét, sőt 
az elhunytak születési és halálozási évszámát is, tudniillik kiment 
egyszer a temetőbe s a sírkövekről összeírta az adatokat. Titkos 
összeköttetést létesített Jolly tanárnő — magános hölgy — 
szobaleányával, unokahugával, házmesterével és a postással, aki 
a leveleit hordja. Szabad óráiban elszökött hazulról s az ablaka 
alatt bujkált, lesve a szoba selyemfüggönyének lebbenését, a fel-
villanó lámpafényt s Jolly néni itt-ott előbukkanó szőke fejét, 
karcsú árnyékát. . . 

A kisleány anyja eleinte mérgelődött, sértve érezte magát egy 
idegen személyért való mellőzöttségében. Apja nevetve legyintett: 
— Ez legalább veszélytelen ügy! — s különben sem ért rá sokat fog-
lalkozni érzelmi dolgokkal. A gépírókisasszony immel-ámmal 
mosolygott, a szakácsnő szörnyűlködött rajta. Én megadással hall-
gattam végig az áradozó vallomásokat. Jolly tudott már róla ; 
lehet, hogy hízelgett neki s meghatotta (nem fiatal s egy időn túl 
minden szeretet bók az embernek), de lehet az is, hogy megijedt a 
szerfölötti ragaszkodástól. Egyik távoli nagynénink beteges von-
zalmat emlegetett s fenyegetően felemelt ujjal intett óvatosságra 
mindnyájunkat. A nap egyébként nyáron melegen, télen meg 
hidegen sütött s a Duna is a megszokott irányba fo ly t . . . 

A helyzet azonban lassankint tarthatatlanná vált. 
A kisleány semmi egyébről sem akart beszélni, csak csodálata 

tárgyáról, s ha nem hallgatták meg, toporzékolni kezdett. Még a 
tanulásban is megakadt, közömbössé vált mindennel szemben, ami 
nem függött össze Jollyval. 

— Buta teremtés — tört ki egy napon anyja. — Egyebet se 
tud, mint a Jollyjáról álmodozni! Mit gondoltok, talán valami égi 
tökéletesség az a nő? Hát tegnap véletlenül mellettem ült a filhar-
monikus estén. Jól megnéztem : akármi legyek, ha százpercenttel 
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szebb nem vagyok nála ! Se ruhája, se megjelenése s nem is fiatal. 
Ez meg úgy rajong érte, mintha világszépe lenne ! Az anyjára rá se 
hederít, ha új ruhát veszek fel, ötször is rá kell szólnom, hogy 
nézze már meg, jól áll-e, nincs-e valami hiba rajta? Mivel különb 
az a Jolly, mint én? Ha már ideál kell neki, választhatná a család-
ból is — itt vagy mindjárt te, elég okos nő vagy, ha éppen ez 
imponál egy ilyen csirkének. Vagy Margit nővérem nem elég 
művelt és csinos talán? 

A bűnös ott lapult haragvó anyja mögött a zongoraszéken. 
Én meg, miután így megdicsértek, kissé sértve éreztem magam s 
összenéztünk. 

Édes, sötétpillájú szeme megrebbenve szegeződött rám; 
szipogott, s dacos csuklások közt védekezve mondta : 

— Nem bánom, ha bolondnak tartotok is, de nem vagyok 
buta, sokszor gondolkozom ezen is, meg mindenfélén . . . Szeretni 
akarok valakit és . . . Ne szólj közbe, tudom mire gondolsz ! De 
nem úgy akarok szeretni, hanem ilyen eszményien, mint ahogy a 
szépet, jót, tökéleteset szeretheti az ember, és hogy legyen valaki, 
aki közeláll hozzám . . . Oly boldog vagyok, ha róla beszélhetek, 
ez kell nekem, nem akarok még gondolni sem arra, hogy egyszer 
talán lesz idő, amikor már nem fogom így szeretni őt . . . Ha el-
veszitek tőlem, senkim se lesz, az pedig lehetetlen, mindenkinek 
kell valakihez ragaszkodni, nem igaz? 

— Nahát, ez már mégis csak sok ! — hüledezett anyja. — 
Hallottad? Hát mi, apja, anyja, rokonok semmik se vagyunk? 

A kisleány tágranyílt szemmel bámult rá. Mintha most hal-
lotta volna először, hogy apja, anyja, rokonai is vannak. 

— De . . . igen, de az más . . . Értsétek meg, hogy más ! — 
kiáltotta sírva s reménytelenül ráncigálta csuklóján lefelé ruhája 
ujját, oly gyámoltalan, részvétet keltő mozdulattal . . . 

Persze más. A kész forma, amelybe a sors születésekor löki az 
embert, semmit sem ér. Az élő lélek tájékozódni kíván, illeszkedik, 
tapogatódzik . . . Annyi drága dolog lehet enyém, s mégis ezerszer 
többet jelent az az olcsó holmi, amelyet saját kedvemből válasz-
tok magamnak. 

— Az érzéseket is tanulni kell — gondoltam magamban. — 
Ez a gyerek most tanítja magát a szeretetre. Kiszámítottan, 
okosan, tárgyilagos igyekezettel, az egész világ értetlensége közben 
világos ösztönnel tudva, hogy mindenki számára más ez az iskola 
s nem szabad eltántoríttatni magát az útról, amely furcsa, gyanus, 
nevetséges talán, de ki tehet arról, hogy olyan s ha nem járhatja 
végig, talán egész élete beletörik . . . 

Átvészeltünk aztán egy Jolly-féle tüdőgyulladást is, végig-
szenvedtük a kisleány izgalmát, sopánkodásait. Naponta láto-
gatta betegét, virágra pénzt kunyorált anyjától. A vizsgák ideje 
közeledett, ő azonban semmitse tanult, bár többek közt olyasféle 
fogadalmat is tett, hogy ha Jolly felgyógyul, éjjel-nappal magolni 
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fog s még külön tantárgyakat is vesz fel a Mindenható nagyobb 
dicsőségére, aki ennek fejében legyen olyan jó és segítse meg őket... 

Meg is segítette. A sors azonban szereti a rikoltó ellentéteket, 
a feltűnő jelenetezést, ért is hozzá nagyon. Az ember kis figura, 
ide-oda állítják, gyötrik, hogy sírjon, csiklandozzák, hogy neves-
sen. Talán ezért történt az is, hogy a nagy riadalom elmúltával egy 
félév se telt el egészen, s már új díszlet jelent meg a színen : a kis-
leány apjának a ravatalánál álltunk. 

Sokan voltunk, rokonok, ismerősök. A halottas szobában 
feketeruhás alakok tömegében, valami különös, másféle kis fekete-
ség is lapult. A gyász méltóságát ezek a felnőtt emberek mind 
ismerték, hordták már azelőtt is, illett is rájuk. A kisleány az ő 
mély feketéjébe most életében először bújt. Mintha fiatal bőre 
egész érzékeny felületén átbizsergő kíváncsisággal tapogatta volna 
az új élményt. . . Néma izgalomban állt a helyén. A virágokat 
nézte ; apja mozdulatlan, érthetetlen arcát ott fenn. Nem sírt, de 
mintha valami fojtott feszültség merevítette volna egy helyre : 
tekintete égett. . . 

Anyja ott zokogott a közelében. Anyagi dolgokról, pénzről 
suttogtak gondterhesen a beavatottak. Résztvevő pillantások 
súrolták a kisleányt, akit ez a csapás a legközelebbről érintett. 

— Nézzétek, nem sír — suttogta anyja. — Nincs szíve talán? 
Én meg csak néztem őt, megint úgy, mint mindig : messzi-

közelségből ; ó, de nagyon emlékeztetett valamire, amit talán 
álmodtam egyszer : hogy a dolgokat senkisem érti jobban, mint a 
fiatalok, s azért tudják ők, hogy sírni csak kicsiségek miatt szabad, 
a nagy csapások erősebb védekezésre ösztönöznek . . . 

Melléje álltam. Egyszerre csak vállamra rejtette arcát s bizal-
masan suttogva szólt: 

— Vajjon Jolly eljön-e, mit gondolsz? Hogy lehet, hogy még 
nincs itt? Én magam címeztem meg neki a g yás z j e l en t é s t . 

— Fontos, hogy eljöjjön? — kérdeztem gépiesen. 
— Persze ! Hogy lássa, milyen szép minden. Sírni is fog, 

úgy-e? És most majd jobban szeret, hogyha sajnálni is kell engem, 
mert nincs már apukám? 

— Inkább . . . ne beszélj — mondtam. 
— Miért? — kérdezte idegenkedve s ijedten. Aztán lehajtotta 

fejét. Egy percig némán hallgatott. 
— Úgy-e rossznak tartasz? — kérdezte végül, halkan. — Én 

is gondoltam már arra, hogy máskép kellene . . . éreznem . . . Apa 
olyan jó vo l t ; igazán nem lesz többé nekem apukám? Oly furcsa, 
nem tehetek róla . . . Mit csináljak, azt is az Isten adta belém, hogy 
ilyen vagyok. Bűn az, hogy most is Jolly nénire gondolok? Sze-
rettem apát, de Jollyt éppen úgy . . . a világon a legjobban szere-
tem. Az is bűn lenne, ha most nem gondolnék őreá, ha megfelejt-
kezném róla, nem igaz? 

Itt állt tehát előttünk megint a Programm s elfedte a szabad 
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kilátást. De ez volt egyúttal a Védekezés is, s egyszerre megértet-
tem mindent. 

— Milyennek kellene lennem, mondd? — Segítségkérő, 
zavart tekintettel meredt rám. 

— Rossz vagy jó, énmagam se tudom — feleltem csendesen. 
— Egyenes út alig van a világon . . . A szeretet pedig . . . nos mind-
egy, minek beszéljünk róla . . . 

Lassan, engedelmesen megindult velem a ravatal felé. Fel-
ment a lépcsőkön ; szeme kitágult, arca piros és fehér lett, amikor 
lehajolt a koporsó fölé. 

Jolly tanárnő akkor lépett be éppen. Talpig feketében, meg-
illetődött arccal közeledett, ide-oda hajlongott, suttogó szavakat 
e j te t t ; zsebkendőjét szájához szorította. Dühösen néztük szegényt 
valamennyien, szemrehányó, dermedt ámulással, mintha oka lett 
volna valaminek, pedig ártatlanabb lény aligha élt még a földön. 
Most végre a kisleányhoz ér t . . . És ebben a percben kiderült, hogy 
Jollynak is volt rendeltetése : levezető szelep, kis világító rés, oldó 
szó, mi minden lehet egy öregedő nő, ha beleszeret a fiatalság ! 
A kisleány, amint megpillantotta, felcsuklott, gyors mozdulattal 
a nyakába borult s egyszerre szívettépő zokogásra fakadt. 

Folytak a könnyei boldog bőséggel, mindent feloldóan. 
Egybemosták Jollyt, apját, kötelesség és szeretet kényszer-képeit, 
élet és halál értelmét, s i f jú élete küzdelmesen forró bugyboré-
kolásából mintha már hideg, síma kövek görgése is neszezett volna, 
amint súlyosan és tisztán sodródnak a kibukkanó part felé . . . 

A terem szinte fellélegzett, mintha nyomás alól szabadult 
volna, a körülállók helyeslően bólogattak ; pedig semmi se történt, 
ami már azelőtt ne lett volna. 

SZEME 
igéző volt. Az élet benne rezgett. 
Azt hittem róla, nem feledhetem. 
Hová keresztet 
hintett kis kezével, 
a melle szép volt, mint virág, vagy ékszer 
s ki tudta volna, hogy varázsa pár 
tavaszutóig tart csak és elillan? 
A száján dőlt az ifjú napsugár — 
Eltékozolta és ma már alig van 
az ifjúságból, mely elszédített. 
Felejtem én. Ti is felejtitek, 
kik dongtatok körötte, mint a méhek 
s egy forró, déli napra lestetek. 
Mindnyájunkat kijátszott így az élet 
és közbe észrevétlen este lett. Toldalaghy Pál 


