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NYITÁNY

Esett az eső, még mindig, harmadik napja. De ezen a napon
már nem meatem ki reggel a sétatérre, hogya bokrok mö
gül ebédig lessem Vasady Olgáék házát. Fáradt, elcsüggedt
lehettem már ekkor; legalább is átmenetileg. Két napon át
ott künn kóboroltam délelőtt és délután, vert az eső, átfújt a
szél, végül a térdeim is megroggyantak. Csak ebédre és va
csorára szöktem haza; a 'sebtében váltott száraz ruhában
hangtalan ültem apám és anyám közt az asztalnál. Senkisem
sejthette, hol, merre járok, mi történik velem. A sétatéren
teremtett lélekkel nem találkoztam, üres utcákon siettem ki
és vissza; a város szinte aludt az esőben. Otthon egy-egy el
mormogott hazugsággal feleltem a kérdésekre; de hisz nem
is nagyon faggattak az útjaim felől. Szabad voltam, három
héttel az érettségi után, a nyári hónapok semmittévő nyugal
mában. Annyira szabad, mint soha ez életben mégegyszer,
mintha egyalagut előtt utóljára pillantottam volna szét a vi
lágosságban.

Szabad, de nem éppen boldog. Vagy ilyesféle önkívület
a boldogság? Két napig rázott a láz, szakadatlan lobogott
az agyamban, kihajszolt a zuhogó esőbe. Makacsul lestem egy
kaput, egy ablakot, függöny mögött libegő árnyakat, kimeredt
szemmel, szinte eszméletlen, miközben hátamon és mellemen
már csíkokban siklott a jéghideg víz. Mit láttam? Semmit.
Néha kifordult a kapun egy szoknyás vagy nadrágos esernyő,

talán az anyja, bátyja, hugai egyike; nem ismertem őket.

Suhogtak a fák, seiszegtek a bokrok, de igazában egy-egy pa
rányi nesz rezzentett fel, kavicscsikorgás. Reszkettem. valaki
jön, meglát. De legfeljebb a kert széles útján imbolygott vé
gig egy homályos árny, kendős szolgálólány, suhanc, vagy itt
is csak egy esernyő fekete gombája. S ha ő jött volna, ha
kilép a kapun? Dehogy mertem volna odamenni hozzá. Mire
vártam hát? Semmire. Valami csodálatos, meglepő, mesebeli
fordulatra. Hogy egyszerre elébem lép az egyik bokor
ból, vagy éppen kinő, kivirágzik belőle, - mosolyog, rám
fénylik a szeme, átölel... De mi volt hát ez, mi cövekelt le
ide a fák közé, hogy naphosszat tűrjem az eső csípését, a szél
marását, talán egyetlen pillanat reményében, mikor villanás
ra meglátom az ablakra rajzolódó árnyát?

Az volt, pontosan és szabályosan: első szerelem. Bizo
nyosan az első; de mondhatom-e szerelemnek ? .Meddig tar
tott - két, három, négy napig? Igaz, ameddig tartott, annál
félelmesebben forgatott örvényében. Gátszakadás, inkább így
nevezhetném. Csakugyan, mintha egy zsilip nyilt voln~~eg
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bennem, mely mögött már régen dagadt az ár, anélkül, hogy
sejtelmem lett volna róla. Két könyvtárra való szerelmes
regényt olvastam már, de soha eszembe sem jutott, hogy az
a másik világ a valóságban is létezhet - míg egy nap haza
nem kísértem Vasady Olgát a tenniszpályáról.

Mi történt köztünk? - mennyire szerétnék most emlé
kezni rá. De hisz akkor sem nagyon tudtam, hogy mi törté
nik velem. Azt hiszem, először csak annyi volt, hogy egyál
talán mellette megyek - egy lány mellett. Olga előtt ez rit
kán esett meg velem s az is egészen más volt. Fiúk közt
nőttem fel, intézetben; a lányok valamilyen más csillagzaton
éltek. Még akkor is, ha az orrom előtt voltak, idehaza, szün
időben, T ...-ben. Mire emlékszem még? Mikor Olga először

kimondta a keresztnevemet .'. Valósággal megrőkönyödtem,

csak aztán kezdödött valami furcsa olvadás amellemben.
Kissé nyafka süldőlány-hangja volt, de milyen puha, milyen
üdén és melegen dallamos, - csaknem kínos, felháborít6.
Úgy ejtette ki a nevemet, mintha szinte dajkálná a száján,
ám ugyanekkor rejtett vidámsággal, valami ingerló alázattal
is. S aztán ő maga - Olga. Egy vászonruhás. fehér lány, ki
nek bőrét befutotta az aranyos nyári zománc, bársonyosan
fénylik az arcán, meztelen lábán, mindenütt; feketén csillám
lik a bontott haja, a szeme sötét ibolya-színű. (A szeme, gon
dolom, csakugyan szép volt, de tán az egész tizenhatéves
Olga is; rengetegen legyeskedtek körülötte a pályán.) Egy
nagylány, igazi. És úgy megy mellettem, az oldalamon, mint
ha a világ legtermészetesebb dolgát művelné ezzel. Pedig
milyen véletlen volt, hogy így mehettünk, mennyíre azon
múlt, hogya pálya fabődéjában mindketten elkéstünk az öl
tözéssel, elmaradtunk a többiektől, s milyen kevés választott
el attól, hogy még így sem csatlakozrom hozzá, elslessek
mellette, zavaromban s akkor még közönyömben is!

De hová tünt ez a közönyöm alig néhány lépés után!
Hát még mire Olgáék kapuja elé értünk. Mégis, mi történhe
tett? Talán csak az, hogy elkezdtem beszélni. Olga biztatott
erre? Hisz ő alig szólalt meg útközben. De rámnézett, aztán
mosolygott, ismét elkomolyodott. Aszerint, hogy mit beszél
tem: figvelt a szavaimra, - olykor szinte elhültem. mikor
észrevettem. De később már tán nem is voltam meglepve
tőle. Fesztelenül és könnyedén csevegtem. akár egy szabály
szerű udvarló. Majd hogy tapsoltam ennek a bőrömbe bujt
csodálatos ismeretlennek. És Olga? A maga csöndesebb és
titkosabb módján, mintha ö is ünnepelt volna... Egyre vídá-,
mabb lett, arcán, tekintetében egyre csillogóbb derű játszott;
még a járása üteme is táncosabbá vált. Közömbös szavai al
ján fátyolos bizalmasság, sejtelmés meghittség bujkált. Csak
ugyan így volt? Nem tudom. Bizonyos, hogy mindgyakrab
ban tündökölt arcomba a szeme s egyre inkább úgy, mintha
különös elégedettség fénylene benne, játékos öröm, rejté
lyes ígéret.
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Azzal búcsúzott, hogy másnap a pályán találkozunk. Ed
dig is majd mindennap igy volt, de mennyire máskép hang
zott ez most, Indultam hazafelé. Reszkettem, káprázott a sze
mem, Hajnalra aludtam el. S ólomszürke égre ébredtem, zu
hogott az eső ...

És zuhogott következő nap is. A tenniszről persze szó
sem lehetett. Hová tünt az a sötéthajú, fehér tündér, aki ibo
lyaszín szemekkel nézett rám egy már-már hihetetlennek
tűnő nyári estében, mely kék volt, langyos és csillagos. El
nyelte egy gyászfekete ősz, a vad eső. De valahol mégis élt.
Egy idegen ház falai közt járkált, függönyök, bútorok, embe-
rek rejtették. Két szememmel szinte átszúrtarn a falakat,
hiába. Úgy éreztem, vége!

De harmadik nap mintha valamivel tompabban ébred
tem volna. Közöny és lustaság puffadt a testemben, fáradt
voltam, kiszikkadt. Délelőtt csak ténferegtem. Végre is nyár
van, valamikor csak kisüt a nap. Fellapoztam a könyveket,
visszatértem a regényekhez. S azt hiszem, hogy estére vala
mennyire el is vittek volna a betűk Olgától ...

•
De nem így történt. Délután beállított Gém. Ki volt ez

a Géza? Tenníszálya-ísmeretség, mint Olga is; s ezenkívül
talán az egyetlen emberi lény, akivel valamiféle barátság
fűzött össze T ...-ben. Nem éppen bizalmas és bensőséges.

Csak amolyan hátbaverés pajtáskodás. Gézának őszinte haj
lama volt erre, izgága, kiáradó természet lévén. Fecsegett,
bökdösött, röhögött; elesalt a moziba vagy a cukraszdába.
Ezekre a kirándulásokra nagyrészt ráfízettem, Géza vajmi
kevés pénzt kapott hazulról. Népes tanárcsalád gyermeke
volt, sok testvérrel, akik közül senkit sem ismertem. Soha
sem voltam náluk, nem is hívott. Pedig talán ugyanúgy vá
gyódtam Gézáékhoz, ahogy ö fordított okból hozzánk. A nagy
család, a melegnek és kedélyesnek vélt kisvárosi szegénység
talán sokkal szomjasabban foglalkoztatta a képzeletemet,
mint Gézáét az az izgatónak érzett, a benszülött t ...-i jelleg
től csakugyan elütő légkör, melyet nálunk szimatolt. De er
ről soha nem esett szó közöttünk. Géza bekebelezte a pohár
széken álló süteményes kosár tartalmát, fel-alá járt, mohön
szemlélődött a lakásban, végül pedig hazavitte a kártyán
nyert egy-két pengőt. A játékot ugyanis addig folytattuk,
amíg ö nyert. Ez annál is érthetőbb volt, mert legalább is
adott körűlmények közt, magam kegyetlenül untam a kártyát.
Sokszor csak a tapintat tartott vissza a nyilt csalástól - ön
magam ellen. Mindig nagyon tapintatos voltam Gézával.
Nyilván a bűntudatom okozta, az a titkos érzés és állandó
kétely, hogy minden igyekezetem ellenére képtelen vagyok
igazán megkedvelni őt.

Talán másfél évvel volt idősebb, mint én. De ö is most
érettségizett, frissen. Egykorúaknak is számíthattunk. Hosz-
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szú, nyurga fiú volt, sóvár, szomjas arccal, eigányfekete
szemmel. Fehér ingben, nadrágban, csak úgy kabát nélkül,
otthonosan járt-kelt a városban, amelyben én, aki mindig
csak a szűnídők napjaira tértem haza, korántsem érezhettem
magam ennyire meghitten. Ezért is irigyeltem Gézát. A déli
korzón odacsatlakozott a lányokat kisérő gavallérok uszályá
hoz, mindenkivel kezelt, barátkozott; öntudatosan átérezte az
érettségi révén kapott rangemelést. Kételytelenségében még
csak nevetséges sem volt emiatt. Ahogy igen csekély, vagy
éppen semmi zavart nem vettem észre rajta akkor sem, ha
a cukrászdában kifizettem a süteményét, vagy a moziban a
jegyét. Többnyire ugyanazt a nyájas, barátságos vígyorgást
láttam az arcán, bár nevetésében olykor sajátságos idegesség
bujkált, szeme sötétjében szíkrák villantak. Talán mégsem
volt egészen sima az útja még a t ...-í családias társadalom
ban sem. A nagyobb lányok nem igen álltak széba vele, az
önkéntesek meg gazdászok kitolták az ünnepelt t .. -i szépség
mellől a járda szélére. S pénz is több kellett volna neki,
mint az én egy-két pengőm; az örökös fehér ing meg nadrág
is izgathatta, hiába utalt ez a jelmez a nyárra, meg általában
a fölényes Iesztelenségre. Azt hiszem, csinos fiú lehetett, bár
furcsán behorpadt arcában volt valami sötét és száraz izzás,
rr.elyet nem midenki érezhetett bizalomgerjesztőnek.

Talán túlsok is, amit írtam: Géza sokkal ártatlanabb volt
ennél. Mindez legfeljebb egyetlen pillanatra villant ilyen
élesen elém... Akkor délután semmiesetre sem láttam egye
bet Gézában, mint a szokásos "jópofát", akivel valamennyire
mégis csak összefűzött a sok együttlét, a lődörgések és fe
csegések. A délután különben szerenesésen kezdődött 
mindkettőnk számára. Gyorsan és símán elvesztettem az elő

irányzott két pengőt. Hátra lett volna még az uzsonna, me
lyet Géza mindig nagy étvággyal fogyasztott el nálunk, eset
leg a mozi vagy a cukrászda. Egyformán riasztottak mindezek
a kilátások. De nem is került sor rájuk, egyikre sem. Géza
bezsebelte a pengőket, majd a kártya után mindíg villám
gyorsan kiderülő arcával hirtelen szembefordult velem.

- Tudod, hová megyünk ?
Néhány nappal ezelőtt azt javasolta ilyenkor, hogy men

jünk el a B ...-utcába, mely köztudomásúlag a szerelmi kár
hozat ösvényével volt azonos T ...-ben. Éjjel rőtvörös pokol
fény világolt benne. Akkor visszautasítottam ezt. Most is va
lami hasonló ötletet vártam. Előre készültem a szívós és ma
kacs ellenállásra. S közben az járt a fejemben, hogy sikerül-e
majd ilyen módon leráznom Gézát. Hiába, sokkal jobban za
vart a jelenléte, mint máskor; szinte szúrta a bőröm. Néztem
a hályogos, szűrke ablakot s már hosszú ideje olyasféle gon
dolatok kóvályogtak bennem, hogy ismét ki kellene mennem
a sétatérre ...

Azt hittem, nem hallok jól. Mintha csak egy titkos kisu
gárzás árama csapott volna vissza.
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- Elmegyünk Vasadyékhoz. Ott jöttem el, Olgáék előtt.

Zongóráznak meg táncolnak odabent. Az ám, öregem, tánci
kálnak ...

Homály volt a szobában, borús esőhomály. Géza talán
nem látta, de egyszerre falfehérré válhattam. Nem, képtelen
ség, varázslat I Elhülve, megdermedve néztem Géza szájára,
ahonnan csak úgy kícsusszantak ezek a számára egészen ter
mészetesnek tűnő szavak. Hogy éppen most mondta és éppen
ezt!

- Megőrültél.

Csodálkozva pillantott rám. Igen, hirtelen és vadul csuk
lott f,el a hangom. Talán tud, sejt valamit, vagy éppen most
fog megsejteni ... Dadogva magyarázkodtam.

- Sohasem voltam náluk. De hisz nem is hívtak, lehe
tetlenség.

- Eh! - Géza legyintett. - Azt hiszed, engem hívtak?
Éppen azért jó, ha jössz.

Nem értettem. Géza nevetett.
- Na hallod. A te apád nagy fiú a városban. Vasadyék,

már mint Icu néni, odalesz a megtiszteltetéstől ...
Már értettem. Apám csakugyan "nagy fiú" volt T ...-ben ;

nem kellett ahhoz ott különösebb rang. Elvörösödtem, Még
sohasem mondták ezt így a szemembe és még kevésbbé gon
doltam rá ma,gam ...

De ettől éppenséggel nem kaptam bátorságra. Géza egy
re ingerültebben noszogatott.

- Ha nem jössz, megy ek egyedül. Majd éppen azon iz
gulok, hogy Icu mama kegyeskedett-e meghívni ...

Ezt az Icu nénit, Olga anyját, valamennyire azért én is
ismertem. Inkább csak hallomásból; de egyszer tán be is
mutattak neki. Nyájas, nagykedélyű asszonynak mondták,
ügybuzgó anyának, ki lehetőleg minden épkézláb t ...-i fér
fit a lányai köré csődített volna. De mit gondolak én itt Icu
nénire? Nem, egyáltalán nem őróla van szó. Olgáról, csakis
róla ..

Az ablaknál álltam. Szédültem. az esőfonalak szinte ör
vénylettek előttem az üvegen. Nem, nem, dehogy is akartam
elmenni. S mégis, mintha egyre inkább ősztökélne valami.
Egyszerre fogja és taszítja a vállam. Talán nem is más, csak
maga ez a kegyetlen izgalom. Géza tekíntete égette a háta
mat. Hátha csakugyan tud valamit... Ha erre gondoltam,
lángbaborult az agyam. És ez a hallgatás, mely pillanatról
pillanatra gyanúsbb, - nem, meg kell szólalnom.

Alig ismertem meg a hangomat. - Jó, menjünk 
majdnem eszméletlen nyögtem ki a szavakat.

•
Gézánál esernyő volt, magam csak úgy kabátosan vágt.am

neki az útnak. Átmentünk a Fő-féren, befordultunk a Kos
suth-utcába; üresség, eső, hangtalan terpedő házak. A meg-
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lepő az volt, hogy izgalmam mintha lépésről-lépésre csökkent
volna. Vagy inkább csak elaludt, elbujt. Géza valami helyi
pletyka ingerlő titkain csámcsogott; hősnőjét, a manikürös
Mancit ugyanolyan kevéssé ismertem, mint a csábító jelme
zében tündöklő állatorvost. Hallgattam; az eső és szélzúgás
mintegy felmentett a válaszok alól. Enyhe kábulat burkolt,
később még ez is oldódni kezdett. Egyre nyugodtabb, hűvö
sebb, közönyösebb lettem. Ime, már a sétatéren megyünk át.
Két napon át itt rejtőzködtem és bujkáltam. eszeveszett féle
lemmel és reménnyel. Milyen más most! - akkor szinte
vadon volt, őserdő, rettegő fenevadként loptam benne az éle
temet. Átlátszó, satnya, szegényes kertecske! A főúton me
gyünk és nyílegyenesen tartunk a ház felé, melyet kifeszülő,

megmerevülő szemgolyókkal úgy lestem még tegnap is, akár
gyermekkori könyveimben valaha egy-egy szívdobogtató ké
pet, boszorkánytanyát, vagy tündérek tornyos kastélyát. Rács,
vékony kis kert, sárgatéglás, villaszerű ház; azelőtt százszor
is elmentem előtte, Mindössze egy cikkanás figyelmeztet,
hogy valami mégis csak lapul bennem.

Géza éppen a végére ért históriáiának. Rámpillant, fe
jévelodabök a házra. Csakugyan, zongoraszó szűrődik ki be
lülről, élénk zsivaj. Felcsillan a szeme.

- Na, mit mondtam? Billegnek, öregem, meg tömik a
pofájukat.

A szégyen meggyötör a kapunál s újra bent az ajtónál. Hisz
persze én is el akartam egyszer jönni ide. De nem így, sem
miesetre sem így, hivatlanul, kettesben, fedezettel: akár
egy benyomuló csapat. Ráz az undor, de már vissza sem for
dulhatnék. Nyílik az ajtó, kicsap a zene, Icu néni majd a
keblére ölel. Alig tudok kiszabadulni a karjaiból. Nem, ami
ezt a félelmet illeti, csakugyan nevetséges volt. Részletesen
beszámolek a "kedves mama" és a "kedves papa" hogyléte
ről, azzal végre nekilódulhatok a szobáknak.

Csak félszemmel látok mindent, de meglep, hogy Icu né
niék egészen szepen laknak. A ház, úgy tudom, az övék; meg
boldogult "Vasady bácsi" rémlik fel hirtelen bennem. akivel
szünidóre jövet vagy amikor elutaztam, gyakran találkoztam
az állomáson, illetve apám elegyedett vele kedélyes beszél
getésekbe. Szakállas, zsíros, óraláncos ügyvéd volt, aki szor
gálmasan járt a parasztok nyakára és az utolsó fillérig ki
csavarta belőlük járandóságait. Úgy látszik, nem hiába. A ház
szögletén csinos, üveges verandát látok, bent két jókora szo
ba fogadja be a vendégeket. A mulatság mindazonáltal szo
líd, ami a jelenlévők átlagos életkorából következik. A zö
mük úgy tizenöt és huszonkettő közé esik. Vannak persze
idősebbek is, Margittay, a gyógyszerész például, a t ...-i ösz
szejövetelek elmaradhatatlan figurája, a "tengernagy", aki a
déli korzón porcellániehér nadrágjával és aranygombos! kék
szövet kabátjával kelt minduntalan jelentős feltűnést. De
nagyrészt korombeliek, vagy alig öregebbek nálam. Ismert
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és ismeretlen arcok: Soltecz Pista, Bogdán Sanyi, Ernő, a
"koronás fiú" - a Korona nagyvendéglő jövendő gazdája
és számosan mások. A lányok természetesen még fiatalabbak.
Van köztük nehány olyan tétova és maszatos arcocska, mely
szembetűnő rémülettel tűnődik a helyzet különösségén, ijed
ten szemléli táncosát, vagy a nem tudni mi okból melléje te
lepedett, tagbaszakadt gavallért. A kép némileg leverő is,
mármint Géza számára. A nagy, parádés uzsonna már csak
maradékaival díszlik az asztalon; a jó haboskávé már csak a
csészék alján pislog, a süteményestálakból is csak a roncsai
kandikálnak ki a hajdani pusszerli-hegyeknek. Akad azért
így is némi harapnivaló, kalács, vajaskenyér meg sütemény;
s meglepetésül még néhány jámbor, magányos borosüveg is
feltünedezik egyik-másik sarokban. Olga jön át a szobán;
sima fekete szoknyában, fehér blúzban. Egyszerűbb és meg
nyerőbb, mint a többiek, akik ilyen meg olyan fodraikkal,
szalagjaikkal és csipkedíszeikkel kissé mindannyian mas
karásan festenek. Felkapom a fejem, futólag érzem a tenye
re szorítását; végre léphetek tovább.

Talán, nem is éreztem az előre várt izgalmat. Hogyne,
Olga csinos, nem csunyult meg a két nap alatt, - de éppen
csak ez az, amit most érzékelek. A bemutatkozás körszertar
tása amúgy is elszakít tőle. Nem mondhatnám, hogy nem
örülök neki. Lekezelek míndenkível, négyszer-ötször fel-alá
rovom a két szobát, zúg a fejem: az egész valami buta, lehe
tetlen, agybénító állapot. Alig várom, hogy az illendőségnek

fölösen eleget téve, végre letelepedjek egy már régen kíle
sett, üres sarokba.

Legszívesebben ki sem mozdulnék innen, csak majd, ha
elmegyek. Nézem a táncolókat. Kedélyes zsivaj, az egyik
Vasady-nagynéni gépiesen veri a zongorát, a tárcolók arcán
fénylik a verejték. Mindezt csak fátyolosan látom. hűvös,

üres fejjel.
A tánc nem valami símán megy. A hölgyek buzgón bót

ladoznak, az urak csoszognak. Géza kifeszített könyökkel,
düllesztett mellel táncol; javarészt Olgával látom. Ezt ugyan
olyan mallékesen veszem észre, mint bármi mást a szebában.
Hát igen, Olga itt körülbelül a legcsinosabb . " Egyébként
azonban seínte ugyanaz a lény, akit naponta láttam a pályán,
még mielőtt hazakísértem volna.

De örökké mégsem ülhetek itt a sarokban. Ha már el
jöttem, illő, hogy valamivel adózzam is ezért. Felállok, talá
lomra kiválasztom azt a kis kékruhás lányt, aki míntha már
régen bámulna a szemközti diványról. Most hát én is imboly
gok egy sort, noszegatom magam előtt a kis kékruhást. Vége
a táncnak, visszakísérem a helyére. Maradnom is illik, nem
hagyhatom 'egyedül a dívánvon.

- Maga ugye a ... - a kislány merészen kiejti a ne
vemet. Ő Sárika, a Marton Sárika. Igen, hogyne, az apácákhoz
jár. És énekelní is tanul, mert a mamája szerint SZ6p a
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hangja. Sárika erősen zavarban van, de mintha heves bizal
mat is érezne irántam. Azt hiszem, eddig alig kérték föl a
táncosok. Csak ült, nieregette a szemét, leste az alkalmat,
mint egy ravasz, csunyácska macska. Most hol rám pillogat
nagy odaadással, hol ijedten oldalt pislant. Fél. Hátha valaki
elveszi tőle ezt a váratlan ölébe pottyant szerencsét, melytől

most még a kis tokája is begyesebben gömbölyödik az álla
alatt. .

Rossz sejtelmei beigazolódtak, Olga elindult a szoba túl
só sarkából.

Ez az este, vagy délután, voltakép ekkor kezdődött.

Valójában egy villanással már előbb. Már akkor, mikor ész
revettem, hogy Olga a zongora mellöl tévedhetetlenül engem
néz. A füstön, a szobán, a táncolékon át, egyenest engem.

A szoba egyszerre lefoszlott rólam. Csak őt láttam, való
sággal úgy, mintha egy folyosón közelednék. Felálltam. Re
megett a lábam. Azt hiszem, csak az ő mosolya térített észre.
Már előttem állt. Megbiccentettem a fejem, táncra kértem.
Percekig hangtalanul keringtünk. Arca valahol a vállam tá
ján rejtőzött, nem láttam, az üres levegőnek beszéltem volna.
De azt hiszem, különben sem tudtam volna megszólalni ek
kor. Testemben, szinte a lábujjamíg. hideg szomorúság áradt
szét.

Ismét ő ébresztett fel. Talán a zene tette, hogy olyan
fojtottan szálltak fel a szavai. Suttogó, ingerkedő vidámság
gal.

- Csakhogy eszébe jutott. Szép kis vendég ...
A fagyos kéreg megreszketett a mellemben. Mi ez?

Csak éppen mondta? Vagy igaz a hangsúly is - s mögötte
annyi más? De Olga folytatta.

- Persze maga is sírt a tennisz után. Fu], míesoda csúf
idő. Mit csinált két napig?
. Nem, erre most rögtön igazán nem felelhettem. Nem is

tudtam volna, Olgát lekérték. Visszaültem megint, nem Sá
rikához, hanem az üres sarokba. Zavarodott szemmel csak
bámultam magam elé. Olgát Géza kérte le; azóta már egy
új táncos karján látom. Kicsit vártam, majd odaléptem hoz
zájuk. Táncoltunk, mostmár másodszor, aztán harmadszor
és negyedszer is. Mit tudtunk közben beszélni? Csak szava
kat, de nem is ez volt a fontos. Sokkal inkább Olga sutto
gása, mosolya; néha szinte egy-egy cinkospillantás. Igy volt?
Kételkedtem - és mégis azt kellett látnom, hogy Ohm min
denki mással egészen merev arccal táncol. Igy Gézával is,
akivel pedig ugyancsak sokszor körbefordult a szobában,
Majd mindig ő kérte le tőlem Olgát, széles, baráti vigyorgás
sal.

Szomjúság gyötört. Most már akartam, minél többször és
minél tovább akartam Olga közelében lenni. De szüntelenül
lekérték. Kínomban végül is kinyögtem.

- Ugyancsak kapós. Jobb lenne, ha fel sem kérném.
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Olga felnézett, Szemében szétömlött valami kandi, kun
cogó csillogás. De már le is kérték. űltem a sarokban s v~r
tam, míg sor kerülhet rám. De legközelebb Olga osak a feJét
rázta.

- Nem táncolok.
Elpirultam. Körbepíllantott, mintha osak más táncost

keresne.
- Rettentő hőség van itt. Magának nincs melege? Inkább

leülhetnénk valahol, kicsit felfrissülni.
Szélnéztem. Csupa tömött divány. Hová lehet itt leülni?
- 6, nem itt, hisz attól ugyan felfrissülnénk. Hanem ha

kijön velem a verandára. Ne féljen, nem esik majd az or
rára az eső ...

Mire magamhoz tértem, már künt is voltam vele a ve
randán. Csak kendőt kapott magára, kezembe nyomta a bo
ros üveget s a két poharat. Pillanatok alatt történt: egyszerre
kint voltunk a társaságból. Nem éppen úgy, hogy különö
sebb megbotránkozást kelthettünk volna. Olga voltakép 
szellőztetett. A két előszoba-ajtó nyitva volt, tehát még ki
is lehetett látni hozzánk, Vagy legalább is a veranda köze
pére; mi a sarokban ültünk, az asztalnál. Villanykörte is vi
lágított felettünk, igaz, elég pislán és magasan. Kíszűrödött

a zene, a lárma foszlányai is. De nem hancosabban. mint az
a fínom búgás, mely nyitott táblákon át, küntről, az esőből

áradt be kőzénk.

Elöntött az izgalom. Mindez kissé sehesen ment, megró
hant, még nem is egészen értettem. De Olga felémfordult s
most szinte leplezetlen felfénylett az arcán az az ingerkedő

mosoly, melyet eddig csak pillanatokra láthattam. mint egy
búvópatak szakadozott csillámait.

- Na, van még oka panaszra?
Azt hittem, csakugyan nincs. S ekkor már mintha a né

maságom is szakadozott volna. Tévedtem. Az ajtónyílásban
megjelent valaki. Géza.

Igaz is, Géza ...
Majd hogy megfeledkeztem róla. Arról, hogy együtt jöt

tünk, de még arról is, hogy tánc közben újra meg újra le
kérle Olgát. Mióta idekint ültem, alig egy-két perce, minden
másról is megfeledkeztem. Annál fájdalmasabb volt, hozv
most valósággal ki kellett ugranom magamból: mint átvál
tozö rnűvésznek egyik ruhából a másikba. Mit tehettem mást,
eltorzult szájjal már intettem is Gézának, illetve igyekeztem
közömbös mosollyal felelni a csodálkozó fintorára. Art hi
szem, rögtön hellyel is kínáltam; miközben Olga felé dadog
va folytattam egy meg nem kezdett beszélgetést. Géza be
köszöntő je nem hangzott éppen tapintatosan.

- No, ezt sem hittem volna, mikor idecipeltelek. 
Aztán Olga felé, magyarázólag : - képzelheti, milyen nehéz
volt őt idevonszolni, a maguk szerény házába ...

Még nem sejtettem, hogy ez más is akar lenni, mint egy-
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szerű, faragatlan évődés. Különben sem nagyon figyelhettem
Géza szavaira. Már benne voltam valahogya nagy kínnal
megeredt beszéd' árjában ; úsztam, evickéltem. Géza leült
mellénk, Olga másik oldalára. Egyre élénkebben fecsegtem
erről, arról, tenniszpálya-emlékekról, egy mozidarabról, más
egyébről. Símán, vidáman igyekeztem beszélni, talán sike
rült is; Olga el-elmosolyodott. Géza hallgatott. Már azelőtt is
észrevettem, hogy amilyen bőséggel áradnak a szavat búk
közt, olyan hallgatag, ha lányokkal kerül össze, Minden hang
ra rettentőn ügyelt ilyenkor: fínom akart lenni. Amikor
akart - most aligha járt ilyen törekvés a fejében. Legalább
is nem erre vallott a megszólalása, mikor végre mégis kiug
rott a némaságából.

- Miért jöttek ki?
Ez oly váratlanul és nyersen hangzott, hogy megütődve

kaptam fel a fejem. De még jobban megütődtem attól, amit
láttam. Géza arcától.

A kérdés míndkettönkhöz szólt. De valójában csak Olgá
hoz: ebben a pillanatban nem is léteztem Géza számára.. Ez
volt az, ami hirtelenében nem is annyira megdöbbentett, in
kább mérhetetlenül elcsodálkoztatott, Géza Olgát nézte, me
rev és görcsös tekintettel. Orra, álla, szája, de szinte az egész
arca is valósággal belefeszült az Olgáéba. Düh, fenyegetés,
számonkérés villogott a szemében. Nem is tudom, hogy mi
volt ebben a furcsább és riasztöbb. Gézának ez az arca-e,
vagy egyszerűen csak az, hogy mintha sejtelme sem lett vol
na arról, hogy én is jelen vagyok. Hogy csinálta? Nem tu
dom. Villámgyorsan elfelejtette például azt is, hogy épp az
előbb nem is Olgához, de egyenesen őhozzá intéztem a sza
vaimat, valami közös emlékünkről lévén szó,

Volt-e valami Géza és Olga között? Nem, semmi; leg
alább is ez előtt az este előtt nem. Ha lett volna, már rég
a fülembe fújja a kisvárosi pletyka.

Nem tartott soká. Bár talán jobb lett volna, ha már ek
kor fel kell eszmélnem . " De Olga tekintete hűvösen lesik
lott Géza arcáról s már ismét felém fordult. A hirtelen csönd
ben egyenesen kényszerültem rá, hogy újra megszélaljak.
Megint csak beszéltem s lassan talán az előbbi gyanútlansé
gom is visszatért. Géza hallgatott; a nyomasztó pillanat mint
ha egészen szétioszlott volna. De aztán adódott valami.

Olga egyet szípákolt, majd! zavartan körülpillantott.
- Jaj, persze, nincs nálam zsebkendő. De nézzék, bor

sincs már. Anyához kellene menni.
Már emelkedtem, hogy induljak. De bent ültem a sa

rokban, egészen beszorulva, Olga leintett.
- Ugyan már, még mind a hármunkat felkeltene. Géza

kedves, ha nem akarja, hogy én menjek ... A táskám tán a
zongorán van.

Gézának éppen csak oldalt rezzent a szeme. Csak annyi
volt, mint egy sötét suhintás Olga arcába. Aztán mégis fel-
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kelt. Rögtön jött is vissza. A táska nincs a zongorán, a bor
elfogyott ...

Olga az ajkába harapott; Felpattant, szinte kilebbent kö
zülünk. Csak sejteni lehetett, hogy esetleg vissza sem tér.
Géza nem ült le, az arca révedezve ide-oda mozgott, néhány
fürkésző pillantása belesúrolt az arcomba.

Eltelt néhány perc, kínos, kellemetlen csendben. Végre
én szólaltam meg.

- No, úgy látszik, megszökött tőlünk. - Ezt nem is
mondhattam máskép, mint minél kedélyesebben. Engem is
lesujtott Olga eltűnese. Felálltam. - Legjobb lesz,a he be
megyünk és megkeressük.

Indultam. Vártam, hogy Géza is csatlakozik. De nem
mozdult, csak a szeme lobbant rám hirtelen. Izzón. korom
sötéten, Valamí gyanús vörösség ömlött szét az arcán.

- Hová mész?
- Be ... - feleltem a legtermészetesebb hangon. Nem

értettem a kérdést. Miért nem jön ő is?
- Kit keresel te meg odabent? - Furcsa. himbáló hang

súlya volt a kérdésnek. Amellett ugyanolyan ostobán hang
zott, mint az előbbi. Csak a vállamat rándítottam rá. - 01
gát - mondtam; azzal vártam, hogy végre induljunk.

- Talán megint ki akarod hívni ide... - De erre in
kább csak később emlékeztem vissza. Mint utolsó. némileg
mé!! értelmes szavaira Gézának. Már ezt is úgy mondta, hogy
a vonásai közben szinte összecsomósodtak a torz indulattól.

Máig úgy él bennem ez a kép, mint valószerűtlen álom
jelenet. Lehet, hogy némileg elrajzoltan is; hisz oly váratla
nul csapott rám akkor. Géza előzőleg ihatott is valamennyit;
bár részeg semmiesetre sem volt. Arca vibrált. kezével hado
nászott, egész teste rángott, vonaglott. De még ez volt, amit
utólag jobban értettem. De beszélt is. Valami fröcskendezö,
fortyogó, kábítóan zűrzavaros hangáradat ömlött ki a száján.
Egészen értelmetlen és mégsem... Nem. nemcsak indulat
szavak, mondatok is; szaggatott, összevissza, képtelenül rogy
va beszéd, mégis, felismerhető roncsok is úszkáltak benne...
Hátborzongatóan ostoba hazugságok. Ma sem értem. hogy
kerülhettek egyáltalán a tudatába, még kevésbbé, hogy mint
keveredhettek bele ebbe a jelenetbe. Egyízben például va
lami olyasféle ísmertetésbe vágott bele Géza, hogy én Pe&
ten, az intézetben köztudomásúlag rettentő dolgokat müvelek:
lopáson értek rajta, többször is, csak apám könnyei mentettek
meg a kícsapástól. Nem erről, de semmiféle intézeti ügyem ről

szemernyí tudomása sem lehetett. Honnan szökkent a fejébe
ez a tébolyítóan buta rémregény? De amilyen siralmas, ne
vetséges, sőt szánalmasan gyermekes volt ez egyfelől, annál
ijesztőbben jelzett valami sokkal komolyabbat . .. Mert iga
zában a meztelen indulat tomboltelőUem. a szavak csak
valami kóros önkívület felcsuklásai voltak.

Talán nem is hallottam őket. Elég volt csak annyi,
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amennyit láttam. A rángatózó alak, az esztelen villogó sze
mek, a hörgő, csukló, okádó hang ...

Ha a verandárólel lehet menni, akkor talán azonnal ki
mentem volna az esőbe. De nem lehetett; meg kellett fordul
nom, be kellett mennem a szebába. Még az ajtóhoz sem me
hettem rögtön, zsúfoltan körülállták. Nem volt más meaedé
kem, mint a régi üres sarok.

A többi? Csak ültem, csakugyan valami éber ájulatban.
Néha hallottam a zenét, néha láttam egy-egy táncoló párt.
Olga szeme villant valahonnan felém, kérdöen, csodálkozva ...
De ezt is inkább csak sejtettem. Semmit sem láttam. Aztán
mégis, hogy Olga Gézával táncol ... De erre sem rezdült meg
bennem semmi. A kábulat tartott folyton-folyvást, már eltünt
a szoba, mind, az egész.

Míg végre csak arra ébredtem. hogy Sárika áll előttem.

Láthatólag igen éber, felvillanyozott pofacskával.
- Már nem táncol? - nyávogta.
Ekkor végre megértettem valamit. Felálltam. az oldalaj

tón át kikerültem az elöszobába. Vettem a kabátomat, azzal
nekivágtam az útnak, az esőnek.

•
Még sokáig csak ébredeztem; mentem, mentem, taljn

egy félóráig is. Ekkor végre engedni kezdett a kábulat a le
[emben. Mi történt? Voltakép elég egyszerű dolog. Gézának
tetszett Olga, elvesztette a fejét. Engem látott az ut jában ;
nekemrontott. Igaz, csak szavakkal, de annál förtelmesebb
szavakkal. Szánalmasan ostoba sértésekkel, de ez csak annál
nyilvánvalóbbá tette a szándékát. Ha ugyan volt valami
szándéka, a jelenet emléke nem erre utalt
sokkal valószínűbb, hogyegyszerűen az indulat ömlött ki be
lőle. Mindennek volt egy nevetséges oldala is. Úgy illenék,
hogy most segédek után íutkossak . .. Végre is érettségiztem,
majdnem három hete ... Nem, erre sem akkor, sem azóta
pillanatig sem gondoltam; még' csak az ötletre is elvörösöd
tem most. Amiatt semmi utólagos szégyen nem gyötör, hogy
szó nélkül sarkonfordultam és faképnél hagytam Gézát. De
mi történt azután? Ültem a szobában, igen - és nem kér
tem fel Olgát ...

Ez volt a szégyen, igen, most egyszerre végig is per
zselt a testemen. Meghőköltem, szinte megtántorodtam tőle.

De hogyan, hogy ez is csak most jut eszembe? Féltem?
Nem tudom, nem hiszern. Az igazság az, hogy attól a pilla
nattól kezdve Olga valósággal megszünt. Eltünt, valami füg
göny mögött. Lehetséges ez ? Hisz percekkel előbb még meg
remegtem, ha csak a szoknyája fodra hozzám ért. S lehetsé
ges volna, hogy Olgát még most is szinte erőszakkal kell
visszahoznom a gondolataim közé... És mi lesz holnap?
Nem, soha. Legalább is most így érzem. Lehet, azért mert
Olga azóta tán tud is már valamit ...
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Hogy kitisztult egyszerre a fejem. S milyen távolinak
érzem, ami csak az imént történt. Géza csakugyan förtelmes
volt. " Nem, most sem értem egészen. Hányingert éreztem,
igen, csak azt. De mi köze volt ennek Olgához? Miért, hogy
az undor erősebb volt bennem, mint az a vágy, hogy újra a
közelébe kerülhessek. Most is erősebb. Valójában nem is na
gyon érdekel, hogy Olga megtudott-e valamit. Ez a szégyen
csak befelé marcangol ...

Szerelmcs voltam Olgába?
Igen, persze, álltam az esőben; Géza aligha állt volna.

De csak álltam és, bámultam, lestem a csodát... És bent a
verandán is milyen rémülten vert a szívem... Reszkettem,
hogy Géza észrevesz valamit ... Ö bezzeg nem reszketett,
nem titkolódzott ... Egyenesen az arcomba rikáesolta a titkát.

Most döbbentem meg csak igazán!
Már talán egy órája is elmúlt, hogy kiléptem a kapun.

Azóta elmentem már az állomás mellett, künt jártam az or
szágúton. önkéntelen tartottam erre. A homokbánya felé,
ahol a kápolna is volt. Megszokott helyem volt ez, gyakran
kiszöktem ide. Sokszor egész délutánokat végigolvastam a
kápolna tövében, a dús, puha fűben, a zsongó, zavartalan
napsütésben.

De most éjszaka van. Mégis ide húzott ki valami. Szinte
öntudatlan ledőltem a nedves fűbe. Körülnéztem. Furcsa,
nem esik az eső. Még a csillagok is előjöttek; langyosan tün
döklikaz éjszaka.

Itt, ezen a helyen olvastam el vagy másfélszáz szerelmes
regényt. És együtt dobogott a szívem a hőssel, amint árkon
bokron, banditák és martalócok sövényéri át vágtatott az imá
dott hölgy felé, átugratva várfalakat, belevetve magát akár a
lobogó tűzbe is!

De ez talán már régen volt. Mégis, kamaszszívemet azóta
is csak az dobogtatta meg igazán, ha bármilyen [elrnezben,
de hős nyargalt a könyv lapjain... Aki vívott, verekedett.
míndenét kockára dobta, hogy elnyerje azt, ami végül is
mindig ugyanaz az együgyű varázslat maradt. ..

Igen, a regények. És utánuk egyszerre Olga ...
Megbuktam. Géza a hős. Aki vajmi kevés regényből ta

nulta ezt. Akárhogy is, de ő csakugyan vívott, verekedett ...
Megfutottam. Voltakép rögtön, szinte csak a veszély lehel
letétől.

Ez fájt. Máskép, nem úgy, mint közvetlen érintés, eleven
kín. Kevésbbé és ezerszer jobban. De a közvetlen fJÍjdalom
sem váratott sokáig magára.

Mert ebbena pillanatban - ki tudja honnan? - elém
ugrott Olga arca. Nem is a ma esti, az első, mikor hazakísér
tem, - vagy tán amiről az esőben képze16dtem... Megráz
kódtam, zokogni kezdtem. Valahol vonat fütyült, különben
nagy, sötét némaság vett körül: tenyeremből hallottam a zo-
kogásomat. •
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Csak egyszer láttam még őket, mind a kettőjüket egy-egy
villanásra, Géza rámbiccentett az utcán, talán oda is jött vol
na, de túlságosan beszédes lehetett az arckifejezésem. Olga
valahol a templom környékén suhogott el mellettem. Beszél
ték, hogy gyakran látni őket együtt, a korzón és máshol. Ifa
marosan elutaztam T ...-böl ; a nagybátyám már régen hívott
falura.

Igazi találkozásom nyolc év múlva esett meg velük. Dél
után, egyszer a Nyugati előtt, mikor véletlenül arra vitt az
utam. Akkor érkezhettek. baktattak táskákkal a villamos felé.
Kisvárosban még tán az ördög is hasat eresztene idővel; a
valaha nyurga Géza ugyancsak pohos volt. És Olga - iste
nem, mi lett belőle? Gömbölyű, sete-suta kis galambocska. Ez
a kép önmagáért is beszélt, de tudtam is, hogy Géza vagy
négy esztendeje elvette ülgát.

Mosolyogtam; észrevétlen elmentem mögöttük. Lám, mín
denben nekik volt igazuk. Gézának is, - Olgának meg ép
pen ... Én nem vettem volna feleségül Olgát.

örley István

VÁROSI ISTVÁN:

ISZAPPAL ELTAKARTAN ...
Mélyen vagyok, mint Mária királyné
Két nagy legendás ezüstös hajója
Az esztergomi Duna fenekén.
Iszap rakódott rájuk szemfedőnek,

Fölöttük pontyok, márnák kergetőznek

És nincs tovább. És mégis kérdem én:
Mit akarsz te a Duna fenekén ?
Hát nem jobb fönt a félarasznyi pázsit,

Amelyen kincsnél szebben mosolyoghat
Húsvéthétfő sugaras reggelén
Az összetört pirostojások héja?
Asott kincsnél nem ér-e többet néha
A semmiség, ha reszket rajt a fény?
Mit akarsz hát a Duna fenekén ?

Iramodj föl. Légy búvára magadnak.
Ha máskép nem megy, hagyd lent az ezüstöt,
Hozd föl csupán az elsüllyedt hajót.
Kincs helyett tégy beléje meggyfagallyat:
Kis semmíségét élö.. játszi dalnak
S pirostojásnak . .. Halld meg ezt a szót
És ne hagyd lent a nem odavalót.
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