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SZEREL MI V A L L O M Á S 
Irta: Majthényi György 

A HÁZ nem családi háznak készült, mégis jóformán az lett belőle. 
Az utcai földszinten Janika és anyja, az udvar felé Jolánka, a 
sógor húga, iakott. A sógor, aki a házat építette, Janika nővéré-

vel és a gyerekekkel az emeleten lakott. Más nem fért már be. 
Janika tavaly érettségizett, most már hivatalba járt s ezzel jóformán 

betetőzte anyja álmát, aki szép, nyugdíjas állást kívánt fiának s a biztos 
kereset elébe helyezte a szabad pályán esetleg elérhető nagyobb, de 
bizonytalan jövőnek és jövedelemnek. 

Kert is volt a házhoz, igaz, hogy kicsi, de viszont a ház előtt szinte 
parknak is beillő nagyobb tér terült el s így, ha Mama duzzogott, nem a 
kertbe ült, hogy unokáival szórakozzék, hanem a tér padjain nézte a 
világ folyását és kesergett gyermekei háládatlanságán. Olykor azonban 
ezzel sem elégedett meg, hanem barátnőihez ment és akkor ki is pana-
szolhatta búbánatát alaposan. Évek óta ez volt a legjobban bevált szer 
mindenféle házi duzzogás ellen és senki se talált benne kivetnivalót. 

Ma is ez volt az eset. Mama alighanem Kissnéhez ment, mert Zsenike 
a déli nagy melegben nem volt hajlandó a gyerekei előtt — akik együtt-
véve sem tettek ki öt esztendőt — pongyolát ölteni magára, hanem egy 
ujjnélküli, de hátul begombolható nagy kötényben szaladgált. 

— Miféle példát látnak benned a gyermekeid? — füstölt Mama. 
Mire Zsenike megfenyegette, hogy fürdőtrikóba bújik. Konok teremtés 

volt, nem lehetett rajta segíteni s Mama elment duzzogni. 
Délután esett egy kevesett s a levegő le is hűlt. Mama nem. Kiké-

szítette Janikának a vacsorát s elment. Janika hivatal után kávéházba 
ment barátaival és csak úgy nyolc óra tájban vetődött haza. A kikészí-
tett vacsoráról tudta, hogy hányat ütött az óra. Szótlanul, unalmaskodva 
ette meg. Közben Jolánkára gondolt. Talán a szobájában lesz. Vagy fönn, 
Zseniéknél. A szemétől nem tudott szabadulni. Valami csodálatosan bűvölő 
volt a tekintetében: melegség, hívás, mosolygás. Repülni szeretett volna, 
ha meglátta, hozzárepülni. Persze, erről szó sem lehetett. Jolán tanítónő 
volt. Áthelyezték és szeptemberben foglalja el új állását. Addig itt pihen, 
vendégeskedik a bátyjánál. Szívesen segítene a sógornőjének, de ettől 
keményen eltiltották. 

— Elég, ha a magad szobáját rendbehozod, aztán erigy fürödni, na-
pozni. 
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A bátyja félti. Tizenketten voltak testvérek és már csak öten vannak. 
Mindnek a tüdejével volt baja, az vitte kora sírjába. Jolánka is köhhent 
néha s ilyenkor megrezzennek a felnőttek, még Mama is, holott takarí-
táskor már ezerszer is megpiszkálta Zsenit. 

— Mért nem segít neked az a leány? Elvégre fiatal még, ne heverjen 
csak úgy kényire-kedvire egész n a p . . . Hogy beteg! Egy kis takarításba 
még nem halt bele senki . . . 

Elmagyarázták aztán Mamának, hogy az iskola mennyire igénybe ve-
szi egy ilyen fiatal teremtés egészségét s mennyire fontos, hogy leg-
alább a szünidőben kipihenje magát. Mama megértette, hogyne értette 
volna meg? De másnap újra kezdte, hogy a fiatalság ma már más, mint 
az ő idejében volt, bezzeg akkor . . . 

Janika végzett a vacsorával és nyomban kiment a lakásból. Ahogy 
a ház sarkára ért, megpillantotta a világosságot Jolán ablakában. Öröm-
mel ment feléje. 

— Kezicsókolom, Jolánka! Mit csinál? 
Még csak a szekrény csillogó lapját látta az egész szobából a füg-

gönyön át, amikor Jolánka hangját meghallotta. 
— Fekszem, Janika. Hol van? Behívnám, de már bezártam az ajtót és 

nem akarok kikelni. Borzongok egy kicsit. . . 
— Ebben a melegben? 
— Lehet, hogy meghűltem valahol. Eh, olyan nyavalyás vagyok, rös-

telem is. 
Janika az ablak párkányára ugrott s ott ülve, kissé szétnyitotta a 

könnyű függönyt. Jolánka ágya az ablak és a fal közti sarokban állt és ő 
az ablaknak fejtől feküdt. Most kissé ferdén helyezkedett el, hogy be-
szélgethessen, mert különben igen rosszul esett volna fektéből hátrafelé 
nézegetni. 

— Aspirin? Tea? — kérdezte Janika. 
— Tea, az jó volna, de odafönt vendégek vannak és ezért a Bözsit 

borért szalajtották. 
— Főzök én, Jolánka! Tudok ám, csak azt mondja szőkén szereti, 

vagy barnán? 
— Sötétszőkén — nevetett Jolánka. — De ne fáradjon, Janika, majd 

megjön a Bözsi és megcsinálja. 
De Janika csupa készség volt s rohant vissza, a lakásukba. A kis 

szekrényben mindent kézre kapott. Szép rendben ott volt a cukor, a tea, 
a rum, lent pedig a teafözőlábos. Két csészére való vizet eresztett bele 
s a gázra tette. Várt. A homlokát törölgette. — Ilyen meleg estén bor-
zong! — gondolta. — Én meg majd elolvadok.. . De milyen szépen csil-
logott a szeme!.. . S milyen szemérmesen tette a mellére a kezét ott, 
ahol a kivágásból úgy kifehérlett a bőre . . . 
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A víz felforrt. Eloltotta a gázt, bedobta a teát s tovább várt. 
— Legalább három évvel idősebb nálam — gondolta és nem tudta: 

sok-e ez a korkülönbség? Megrázta a fejét, hogy nem bánja, aztán le-
szűrte a teát, tálcára tette az egészet és óvatosan egyensúlyozta a tál-
cát, visszaindult Jolánhoz. 

— Na, tessék, parancsoljon! Itt az egész. Cukrot is hoztam, rumot is, 
úgy készítheti el, ahogy a legjobban szereti. 

Jolán felült, átvette az ügyesen benyujtott tálcát, a térdére tette és 
kiöntötte a csészébe a teát. 

— Éppen olyan, amilyennek szeretem! — mondta kedvesen. 
Janika behajolt mélyen a szobába. Ugyan egy kicsit szemérmetlen-

nek találta ezt a maga részéről, de így jobban láthatta Jolánkát. Nagy 
csalódására azonban Jolánka nyakában s hátán most mór valami könnyű 
selyemkendő volt, nem sokat láthatott belőle. Nem zavartatta meg ezzel 
magát és beszélgetni kezdett. Hogy kik vannak odafönn, aztán, hogy nem 
tudja-e, miért orrolt meg ma Mama s több effélét kérdezett még. Aztán 
magáról kezdett beszámolni. Hogy szeptembertől kezdve alighanem elő-
lép a bankban, mert egyik kollégáját, aki a gazdasághoz is ért, elküldik 
Szlavóniába, ahol a bank egy nagyobb földbirtokot vásárolt és itteni be-
osztását ő kapja meg. Ez — reméli — fizetésemeléssel is fog járni. 

— Pedig alig egy éve vagyok itt. És — tudja — ez fiatal bank, nagy 
fejlődés előtt áll. Az igazgatókat nem tekintve, csupa fiatalember dolgo-
zik itt. Ha nekidurálom magam, akkor négy-öt év mulva . . . 

— Meg is házasodhat — vágott a szavába Jolánka. 
Janika meghökkent. Ha nem is akarta kimondani, de ez is megfordult 

a fejében. — Jolánka is erre gondol? Talán rám is? Izgatott lett. 
— Nézze . . . a szüleim házassága, a bátyámé, a nővéremé és még 

sok más, voltaképen nem tetszik nekem. Mit tudhatom én azt ma, hogy 
akit ma megszeretek, mivé alakul tíz-húsz év alatt? Nemcsak fizikailag 
gondolom, hanem lelkileg. 

— A maga nevelésétől függ — szólt Jolánkából a tanítónő. 
— Én meg az ő nevelésétől? — s nevetett. — Jó is volna! Ha csak 

ezen múlna minden... Én azt hiszem, a szerelem dönt el mindent — 
mondta szilárd hangon és vágyakozva nézett Jolánka felé, aki az utolsó 
korty teát hörpintette ki. 

A kendő lecsúszott a válláról, fedetlen nyaka kecses ívben hajlott 
hátra és ez a mozdulat megmutatta a könnyű és feszülő hálóingre kiraj-
zolódó finom kis mellét. 

— Köszönöm szépen — mondta most. — Pompás volt a tea, az Isten 
fizesse meg magának — és mosolyogva nyujtotta hátra a tálcát Jani-
kának. 

— Nem issza meg a második csészét? 
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— Nem, nem, elég volt. Ez jól átmelegített... Épp erre vágytam. 
Köszönöm — s már a takaró alá csúszott. 

Janika elrendezte maga mellett a tálcán az edényeket s még min-
dig maga előtt látta Jolánka kívánatos alakját, ha ő maga a takaró alá 
bújt is. 

— A szerelem — folytatta a megkezdett témát — döntő a férfi és 
a nő viszonyában — és boldog volt, hogy ezt ilyen szépen kifejezte. Ez 
tetszeni fog Jolánkának, meglátja belőle, hogy nem vagyok éretlen 
fickó. — De ki tudja, honnan jön ez az érzés. Meglep, mint a szél, mint 
a vihar és ha Isten hűséget teremtett, hogy lehet, hogy egy ilyen érzés 
félbeszakadhat? Vagy ő vet véget neki, aki a vihart is eláll ít ja?... Jo-
lánka — s a hangja halk volt, szinte suttogó — mondja, maga volt már 
szerelmes? 

— Á! — mondta Jolánka bágyadtan s Janikának úgy tetszett, hogy 
lehúnyta a szemét. Nem látta világosan, mert csak az olvasólámpa égett 
s a falra akasztva, azt világította meg, nem az ágyban fekvő alakot. 

Most szeretett volna benyúlni, hogy megsimogassa a finom arcot, 
amelyet az árnyék még kívánatosabbá tett, mint a valóságban, de még 
moccanni se mert, mivel valami kimondhatatlanul édes érzés lepte meg. 

— Jolánka — suttogta — én azt hiszem, hogy Isten rendez el min-
dent, magunknak csak ügyelnünk kell arra, hogy le ne térjünk az útról... 
ÉS ha valaki megtalálta a párját és meggyőződött arról, hogy ez az 
igazi, akivel egész életen á t . . . Jolánka, én úgy érzem, hogy magával 
együtt járni csodálatos boldogság lehet. . . Már akkor éreztem ezt, ami-
kor a Marchalniel rózsáknál megláttam először, akkor este, amikor meg-
érkezett . . . Tüstént megszerettem, nem szégyenlem megvallani és — iz-
gatottan nyomorgatta ujjait, rá se mert már nézni Jolánkára — egyetlen 
vágyam az volna, ha maga i s . . . 

A könyökével könnyedén megzördítette a tálcán álló edényt és meg-
riadt ettől az idegen hangtól. Kissé beljebb hajolt a szobába, hogy Jo-
lánka válaszát meghallja, kimeresztette a szemét, de csak a takarót 
látta, amint egyenletes ütemben emelkedett Jolánka melle fölött. 

Szégyenében elvörösödött: Jolánka elaludt. 
Óvatosan visszahúzódott, elővette zsebkendőjét és megtörölte verí-

tékes homlokát. Aztán zavartan állt egy darabig, majd halkan leemelte a 
tálcát az ablakpárkányról és lassan, hangtalanul, szinte lopózva ment 
haza, a maguk lakásába és ott gyorsan mosogatni, rendezkedni kezdett, 
nehogy Mama hazajőve, egyetlen áruló nyomot is találjon. 


