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1.

A város közepén, a főtéren egymással szemben állt a három
templom: katolikus, református, görögkeleti. A katolikussal
átellenben az új gimnáziumépület zárta be a teret. A kapun
zajongva tódultak ki a gyerekek. Egy óra volt.

Kovács Miklós, a helyettes igazgató, még várakozott egy
ideig az üres tanári szobában. Várta, míg szétoszlik a diák
csapat és kiürül a tér. Irtózott a csoportosulásoktöl, míndig az
volt az érzése, hogy valami nevetséges van rajta és az ér
telmetlenül fölcsattanó röhejek neki szólnak. Ha fölsősök kö
szöntötték, először nem a kalapjához nyúlt, hanem a nyak
kendőjéhez, amely rendszerint félrecsúszott és úgy lógott ki
magas gallérja alól, mint egy összesodrott rongydarab.

A tanáriban a mosdó fölött aranykeretes tükör függött,
de a helyettes igazgató nem nézett bele. Félt, hogy valamelyik
kollégája rányit és észreveszi. A kékfödeles dolgozatfüzeteket
lapozgatta.

A főtér kiürült. Egy-egy hivatalnok sietett haza szorosan
a fal mellett az árnyékban. Kovács Miklós elrendezte a füze
teket és elindult. A lépcsőházban megnézte az órát. Negyed
kettőt mutatott. Pontban háromnegyedkor ebéd: Lenka sze.
reti a pontosságot, percre beoszt mindent, és évtizedek óta
nem fordult elő, hogy változtatott volna a házirenden.

A felhőtlen májusi égről tikkasztóan sütött le a nap. A
téren megrekedt a hőség és a nehéz ákácillat. A terebélyes
fák leveleit nem bolygatta fuvalom; úgy tetszett: ebben a for
ró déli órában megállt az élet. Ernyedt csönd feküdt a váro
son. A széles Széchenyi-sétány elején olyanok voltak az ab
lakok lehúzott zöld zsalugáterei, mint álomra csukódott nagy
szemek.

Egy darabig hunyorogva állt a téren, aztán befordult a
Kossuth-utcába. A csöndben tisztán hallotta az óraütést. Fél
kettőt ütött.

Az utcán egyetlen lelket sem lehetett látni. Ez már a
bennszülöttek városrésze volt. A hepehupás kövezet szélén
vaskos földszintes házak álltak. Köztük magas kőkerítések

húzódtak. A kerítéseken kihajoltak és az út fölé lógatták fe
hérvirágos ágaikat az ákácok. A dús fürtökről csorgott a ne
héz illat. De a virágillatba istállószag is keveredett: itt még
a téres udvarok végében is istálló állt és tágas kocsiszín. Né
ha hallani lehetett a kerekeskút láncának zörrenését, vagy
egy-egy vén vadászeb álmos kaffantását.
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Kovács Miklós egy pillanatra megállt: mintha rég látott
ismerős közelednék. A fiatal nyár meglepetésszerűen, hival
kodó bizalmassággal, színte tolakodva köszönt rá.

Levette a kalapját, végigsimított kopaszodó fején és ösz
tönösen közepére rántotta félrecsúszott nyakkendőjét. A me
leg fény égette arcát. Az utca végében ott fehérlett a három
emeletes Kupa Vezér. A teraszon a kifeszített tarka ernyő

alatt a főjegyző ült habos sör mellett,
"Mindjárt ebédidő" - gondolta. Ebben a pillanatban va

lami démoni, mámoros szédülés fogta el, egy ismeretlen, ka
landos lázadás szédüléte.. Meggyorsította lépteit, de nem tért
be az Arpád-utcába, ahol laktak, hanem került egyet és át
sietett a Korona-téren.

Ez volt a város igazi középpontja. A Kupa Vezér mellett
állt az új bank szíkrázó nagy üvegablakaival, odébb a ba
rokk ízlésben épült, még malterszagú kultúrpalota, szemközt
a kaszinó, mínt egy ittfelejtett vidéki kúria, a sarkon pedig
a takarékpénztár iromba épülettömbje, melynek fél földszint
jét a választékos kirakatú ruhaüzlet foglalta el.

Elhaladt a körönd mellett, melynek középén szökőkút

csobogott. A vékony vízsugarak bágyadtan permeteztek a ló
tuszokkal telehintett kis tóba. A sziklákon parányi szárnyas
ámorok hegyezgették nyilaikat. Mögöttük stilizált parton kar
csú Vénusz állt, oldott leplekkel, de még nyakig beborítva:
idomait csak a keblén kissé megfeszülő ruha összefutó ráncaí
sejtették. Alkonyat felé itt szoktak várakozni aberándult
urak fogatai. A lovak nyakában abrakostarisznya lóg, a kocsi
sok a tó beton párkányán ülnek, cifra ruhájuk sujtását pisz
kálják és pipálnak.

Megállt az Arpád-utca sarkán, a ruhaüzlet kirakata előtt.

Az új ingeket és nyakkendőket nézegette. Az ablak tükrében
meglátta magát. Előrehajolt és rosszindulatú kiváncsisággal
szemügyre vette ruházatát. Gallérja Iölcsúszott, jobboldalt ki
szabadult alóla az ing és keskeny csíkban kilátszott az inas
nyak és a csontos váll kezdete. Odakapott, hogy vísszagyömö
szölje, de a makacs fehérnemű ellenállt. Elvörösödött, keze
remegett. Szorosan az ablaktáblahoz lapult, hogy eleve elte
relje a figyelmet, mintha minden gondja a középütt gondo
san csokorba kötött pöttyös nyakkendő volna. Közben azon
ban a tulajdon kapkodó mozdnlataít leste. De keze egyszerre
megakadt. Ujjait visszahúzta és az előtűnő különös foltot
szemlélte. Egy percig megbabonázva nézett farkasszemet ve
le: durva, nagyszálú stoppolás volt az áttetszőre mosott fehér
ingen.

Hirtelen harag öntötte el, érezte, hogy halántéka lüktet.
Mintha Lenka hangját hallotta volna: "Ó, minek az nekünk,"
és a szőllőre gondolt, az új hordókra, a régiek helyére ülte
tett fiatal gyümölcsfákra : a vagyonra, amit gyűjtöttek, és ami
ért le kellett mondania mindenről. Valahol a gyomra táján
ideges remegéssel forrósodott a gyűlölet. Messziről kettőt

ütöttek a toronyórák.
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- Alázatos szolgája, igazgató úr. Szolgálhatunk esetleg
valamivel, szép angol újdonságaink vannak, parancsoljon ta
lán megtekinteni.

A segéd állt a bolt ajtajában, mosolyogva mutatott befe
lé. Kovács Miklós előrelépett, szíve a készülő bosszú és a me
rénylő szabadság hevességével vert. De rögtön meg is tor
pant: egyszerre végtelenül tájékozatlannak érezte magát.

- Nem, nem, - dadogta verejtékezve, - köszönöm,
most igazán nem lehet, hanem majd egyszer bejövünk, a fe
leségemmel, különben is már vár, az ebéddel ...

Arcába áradt a vér, megfordult és elsietett, hazafelé.

2.

Gyors léptekkel haladt, most erősen vágyott arra, hogy
Lenka közelében legyen. Lenka mellett, aki a világnak ezek
ben a jelentéktelen, gyakorlati kérdéseiben is határozott és
fölényes. Nem úgy, mint ő, aki riadtan tartotta a pénzt a ke
zében, és ha bélyeget vásárolt a trafikban, állandóan attól
rettegett, hogy rosszul fognak visszaadni. Soha nem adtak
rosszul vissza, és mégsem tudott szabadulni ettől az érzéstől.

Az .elmaradottak, kisemmizettek irígységévelnézett a jólöl
tözött fiatalemberekre, akik gondosan rakták ezüst tárcájukba
a szakértelemmel megropogtatott cigarettákat, aztán csak úgy
mellékesen a pénzt is eltették, összegyűrték a papír tízeseket
és hanyag semmibevevéssel szórták be utána a marokra fo
gott aprót.

Irígyelte és megvetette őket. "Ingyenélő léhák" - mond
ta magában, és titokban maga is szívesen lett volna ilyen ré
vedező világfi, csak egy órára legalább. Néha meg is próbál.
kozott vele, de az első sarkon megállt utána, előszedte a
pénzt és gondosan megolvasta. Ha pár fillér hiányzott két
ségbeesetten kutatta át a zsebeit, kiszedte a 'zsebke~dőjét,
noteszát, lakáskulcsait, míg rá nem akadt az elkallódott va
gyonra. "Sok kicsi sokra megy" - mondogatta Lenka, és ő
a 'szőlásban kötelező törvényt látott, amely ösztönévé vált és
kényszerítette, hogy visszavárja az ujságárustól azt a két fil
lért, amit mások borravalónak 'hagynak nála. Egy életen át
vágyott erre a "csak hagyja" mozdulatra, az úri legyintésre,
a könnyed odébblépésre. és nem tudta megtenni soha. Csak
egyetlen egyszer, nagyon régen.

Szelíd, jóságos kis asszony volt édesanyja, az egykori
adóhivatali tisztviselő özvegye. Parasztos feketében járt mín
dig, kínosan takarékoskodott, de a szerény fizetésből és ké
sőbb a még szerényebb nyugdíjból nem tudott félretenni sem:'
mit. Még élni is nehezen lehetett belőle. De ők megéltek, és
ez volt édesanyja nagy, napról napra szívósan kíharcolt dia
dala: ez a nélkülözés örök rémeitől fenyegetett szűkös polgári
jólét. Az édesanyja legalábbis [ölétnek tudta, ha volt mit en
niük, ha meg tudták talpaltatni az elkopott cipőket és ha tel-
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lett új vászon alsöruhára, ha a régit már nem lehetett tovább
foltozni.

Kovács Miklós tanítványokat vállalt; éjszaka készült,
nappal előkelő urak buta gyerekeivel vesződött, míg iskola
társai métáztak, lányokhoz jártak vagyanagyerdőbencígaret
táztak. Szorgalma, szegénydiákos [óvíselkedése mélyén egyre
hevesebb elégedetlenséget és várakozást táplált, s mikor ki
állta a vizsga próbáját, úgy érezte, megnyílik előtte a világ,
új élet kezdődik és ezután minden máskép lesz. Arcán attól
a perctől, hogy megkapta a bizonyítványt, merev győzelmi

mosoly ült. A banketton óvatosan költött; korán hazaszökött,
míelött társai megmámorosodnak és pezsgőt rendelnek. Ez a
hivalgó társas dorbézolás nem az ő lakomája volt: itt elve
szett a Iélrehúzödó, riadt szegényfiúk között. Ö pedig tündö
kölni akart, be akarta bizonyítani rátermettségét: hatalmas
mozdulattal kitárni az új élet kapuját és bemutatni a küszö
bön túli csillogásba: íme, ez mind az enyém. És kinek bi
zonykodhatott volna jobban és méltóbban, mint az édesanyjá
nak, aki vaksivá törődött a cselédtelen kiskonyha gőzében !
"Holnap elviszem cukrászdába" - mondta magában, hanyatt
fekve az ágyban, és ezzel a gondolattal aludt el. Nem mesz
sze laktak anagyvendéglőtől: a nyitott ablakon át behallat
szott a cigányzene és a kurjongatás.

Az öregasszony riadtan kuporgott a csöndes cukrászda
plüsdíványán. Eres, kimart kezében reszketett a háromágú
ezüstvilla. Apró szeme zavartan hunyorgott. Boldogan maj
szolta a tortaszeletet és áhítozva pillantott a végére tartoga
tott haboskávéra.

A cukrászda a poros alföldi kisváros főterén állt. Az üveg
ajtón át néha kocsikat láttak elhaladni : elvisek zörgő lőesős

kocsijait és urak cífraszerszámos fogatait. A fiatalember úgy
találta, mindez roppant választékos és nagyvilági, talán nem
is igaz: csak álom, mese az egész.

Később fizetett. Húsz fillér borravalót tett a tálcára. Az
tán hirtelen tüntetően odahajított még egy egykoronást. lzga
tottan fölugrott, karonfogta az édesanyját és vonszolta a hű
vös, homályos helyiségen át, kifelé. Ahogya térről befordul
tak az első mellékutcába, az asszony megállt.

- Mi volt az a korona? - kérdezte élesen.
A fiú elpirult. A másik oldalon egy volt iskolatársa jött

egy lánnyal. Könnyedén odaköszönt.
- Semmi, - dadogta és sürgetve belekarolt édesanyjába.

De az nem mozdult, Szigorú szeme a tekintetét kereste.
- Mi volt az? - ismételte türelmetlenül.
- Semmi, - felelte, - semmi. - És utánavetette: -

Borravaló.
- Úgy? Borravaló?
A kis asszony lábujjhegyre állt és keményen arconütötte.
- Nesze egy korona borravaló!
Ez az anyai pofon végigkisérte egész életén. Ha később

Lenka uralma ellen lázadozni kezdett, egyszerre megérezte ar-
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cán a régi ütés fájdalmát, lelkében az ütés nyomán fölzúduló
haragot és rögtön utána az orvosolhatatlan szégyent is: az
édesanyának igaza volt. Az új világ kapuja végleg bezárult;
kívül rekedt és nem mert több próbát tenni. Tehetetlen és
gyáva maradt a pénz dolgaiban, mínt egy garasokon tengődő
diák.

Talán Lenkával minden máskép lett volna, ha ő is tud
kezdettől fogva más lenni: erélyes férfi, ház ura. De pipogya
volt, segélyt kérő és magában gyámoltalan, maga hajtotta fe
jét az iga alá. Menekült az irányítás felelősségétől, és szinte
könyörgött: mentsék meg a számolástól, hagyják meg az isko
lának, a dolgozatoknak és ne várjanak tőle semmit. Lenka
hatalma lassan terebélyesedett fölébe, és ő nem tudott szaba
dulni az érzéstől, hogy az asszonyarátermettebb, erősebb,

különb nála. Lenka lett a hatalom, az alap, az összetartó erő,

ő volt a hatalmas kötelék, amely körülöleli és megtartja a
családot. A helyettes igazgató éjszaka néha fölriadt és dobogó
szívvel, rettegve és mámorosan gondolt arra, hogy egyszer va
laki elmetszi ezt a köteléket. Akkor megszűník a varázs, kez
dődik a szabadság és talán mindennek vége.

3.

Az Arpád-utca közepetáján állt Kovács Miklösék nagy
homlokú háza. öt zöldzsalus ablaka nézett az utcára. Kora
tavasztól késő őszig lehúzva őrizték a zsaluk a szobák hűvös

ségét. A kapu itt is a magas kőfalba nyílt. Széles, híntöknak
való kétszárnyas kapu volt: ezen vágtatott be régen Marinek
kényes fogata. Most a kaput állandóan zárva tartották, a vas
tag fa megrepedezett, lepattogzott róla a festék és a vasalást
rozsda emésztette. Mikor a házat újrafestették, Lenka tünte
tően kihagyatta, csak a jobb szárnyába vágott kis ajtót má
zoltatta be rikító élénkzölddel. Az ajtó az övék volt, de a kapu
idegen, pöffeszkedő tágasságában nem tartozott hozzájuk,
csak úgy rájuk maradt; befalazni költséges lett volna, és Len
ka inkább átadta a pusztító időnek, mint mindent, ami a
Marinek-korszakra emlékeztette. A ház végében laktak akkor
két szűk szobában, albérletben a gazdag rác birtokosnál; szé
gyenkezve osontak el a tornác alatt és lesütötték szemüket,
ha a Marinek-család valamelyik tagjával találkoztak. A gazda
gyakran jött haza boros fejjel a kaszínöból, és egy ködös téli
napon zavartan kopogott be hozzájuk: kölcsönre volt szük
sége.

- Azt nem, - mondta Lenka, - de a szőllőt megveszem.
Megvették. !:s később megvették a házat is, előre költöz

tek, kényelmesen berendezkedtek, rendbehozták a kopott la
kást, mely lassan valóságos vár lett, ahonnét Lenka éber ka
pitányi számítással irányítja a család növekvő hatalmát. Új
bútorokat, képeket, szőnyegeket vásároltak, de hátul elhagyot
tan omladozott a hajdani istálló: rokkant szerszárnok álltak
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benne rendetlen halomban és felét lebontották, mikor az új
présházhoz kellett a tégla.

Annál gondozottabb volt a ház. A tornác ragyogott a tisz
taságtól, az ajtók sárgaréz kilincse villogott és a folyosón ba
rátságosan és komolyan mosolyogtak a leánderek rózsaszín
virágai. Középütt a pár lépcsős följáró két oldalán vak kő

oroszlánok őrködtek; üres szemük a kerekeskúthoz vezető, tég
lázott utat vigyázta. Fönt, az oroszlánok fölött két nádszék
állt, mindig használatlanul, inkább csak dísznek: a gyerekek
úgy érezték, ezekhez a székekhez csak a szülőknek van joguk,
a szülők pedig félénk önérzettel álltak ellent a kényelmes bú
torok kisértésének. Lett volna valami hivalkodóan és kárho
zatosan födesuras abban, hogy egyszer szelíd nyárestéri elter
peszkednek bennük és kémlelik a gyúlongó csillagokat.

Kovács Miklós azonnal észrevette, hogy az egyik szék
karján hanyagulodavetve egy ruhadarab hever, egy könnyü
női selyemkabátka. Megtorpant, riadtan és bűntudattal nézte;
hirtelen baljóslatú érzés kerítette hatalmába.

Vigyázva tette be maga után az ajtót. Az előszobában hű

vös volt. A sarokban egy kétségbeesett légy dongott, hirtelen
elszántsággal nekirepült az ablaküvegnek és sérült szárnnyal
koppant földre. Lehajolt, sokáig figyelte bágyadt kapálódzá
sát, aztán gondosan eltaposta.

Az előszoba falát háromtagú tükrös szekrény foglalta el.
Elé állt és belenézett a tükörbe. Egész közel hajolt hozzá, ap
rólékosan végigvizsgálta ráncos, fakó arcát. A kabátját is ki
gombolta, ujjával a nyaka felé tapintott, előrehúzta kissé az
ingét és beletartotta a fényes tükörlapba az elnagyolt, durva
stoppolast. Észrevette, hogya siető kéz a szálakat túlságosan
szorosra húzta és a folt körül apró, összefutó ráncokat vet az
ing: olyan, mint egy kővel zúzott kirakatüveg.
'. Lábujjhegyen ment az ebédlőajtóig, egy percig lélekzetét

visszafojtva figyelt, aztán hirtelen benyitott.
, Nagyot csattant a kezéből elszabadult kilincs. Hunyorog
va topogott a homályos szoba küszöbén. Az asztalfőn az öblös
karosszékbe veszve Lenka kuporgott. Szemközt vele, az asz
tal végén kinyúlva, lobogó szemmel, támadásra készen állt
Mária, a nagyobbik lánya. ,

Halk köszönésére egyikük sem felelt. Füle hirtelen átíor
rósodott.
, - Talán szólok a lánynak, - mondta tanácstalanul, ......,.

Ideje, hogy együnk.
- Úgy? - csattant föl Lenka, - enni! Ez vagy te! Én

itt türök, harcolok egész délelőtt, míg te, Isten tudja hol ke},
szálsz, aztánbeállítasz és jöhet az ebéd. A többi nem érdekel,
egyszavad nincs az egészről. Nem gondolod, hogy túl kényel
mea-vagy?
, - De hát mi történt? - fordult segélyt kérően Mária

telé, - valami baj .van? Mikor érkeztél? Mi van itt tulajdon-
képpen? ,

',A Jány vállat vont, .
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~ Semmi, ~ mondta és az ablakhoz ment, fölbúzta kissé
a zsalut és kinézett az utcára.

~ Semmi? - kiáltott Lenka, -- egy sort sem írsz, beállí
tasz ezzel a lehetetlenséggel, ez neked semmi I Hát azért gyöt
rődtem én egy életen át, hogy így bánjatok velem? - Vadul
fölsírt, úgy folytatta, zokogástól rázkódva. - Hogy elherdálja
tok mindent, a magatok feje után menjetek, meg se kérdezzé
tek az anyátokat, nem, csak parancsolgassatok: így akarom?
Hát mit gondoltok, kutyátok vagyok én?

- Miért? - vágott vissza Mária és szembefordult vele,
- miért? Azért, mert szeretem? Ez nem ház, nem szőllő, eb-
be nem szélhat bele.

- Az anyád vagyok I
- Nem mondta senki, hogy nem az.
,- Hogy beszélsz velem, te taknyos?
űtésre emelte a kezét. Mária hideg gúnnyal mérte végig.
~ Igy akar meggyőzni?

Lenka keze lehanyatlott.
- Hát jó, - mondta, külön megnyomva minden szót, 

De amíg én élek ...
- Amíg, maga él? - vágott bele indulatosan Mária. Vé

kony teste kinyúlt, lobogott a harag szelében, két sötét szeme
lángolt. - Amíg él, nem enged hozzá, rendben van, ne en
gedjen. Mit ért anyám ehhez? Mit tudja, mi az: igazán sze
retni valakit? - Egy pillanatra elakadt, aztán hirtelen kivág
ta, parányi megvetéssel: ~ aki igazán csak a pénzt szerette I

Nagy csönd támadt. A helyettes igazgató döbbenten várta,
hogy Lenka fölszökken a vádra, nekirohan a lányának, vagy
kirohan, lógó hajjal és porig alázottan, nyüszítve, mint egy
háztól elvert hűséges öreg kutya. De az asszonynak csak az
arca rándult meg, és a következő pillanatban már az is meg
keményedett. Mikor később megszólalt, hangja olyan nyugodt
volt, mint azé, aki életével vet számot egy döntő pillanatban.
:- 'Lehet, hogy azt hiszitek, hogy csak a pénzt szeréttem.
Úgy itéltek, ahogy tetszik. Ha akarjátok, a' látszat után. Azért,
amit tettem, nem tartozom felelősséggel,legkevésbbé neked. Én
tudom legjobban, mit csináltam, az én lelkem rajta. Te tehe
ted, amit helyesnek tartasz. Semmi közöm hozzá. Hozzáme
hetsz,de én nem engedlek hozzá. Ennyi az egész.

, Lassú, merev lépésekkel elindult az ajtó felé. Keze már a
kilincsen volt, mikor visszaszólt.

-'- Ami pedig a pénzt illeti: valakinek ezt is kellett. Ne
ked magyarázzam? Hiszen te láttad. Valakinek kellett. Ha ez
a valaki nem az apátok volt, nem én tehetek róla.
, - De Lenkal - tört ki a, gyáva ellenkezés a férfiból. Köz

ben .cínkosan Máriára pillantott. De a lány közönyösen elné
zett fölötte.

- Te szólsz? -vetette oda az asszony. -Ha te az let
tél volna, - mondta keseriien, - aminek kellett volna .len
ned; . ",

Legyintett, mintha fölöslegesnektarianá a további magya-
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rázatot, Kezében megzörrentek a kulcsok. A helyettes igazgató
vérvörösen hajtotta le a fejét. Mária fehér papírlapot emelt
föl az asztalról, ujjai reszkettek.

- Nem? - kérdezte halkan és anyja felé tartotta a
papírt.

Nem.
Akkor a szeretője leszek!
A te dolgod.
Tudja, hogy itt van a városban?
Tudom.
Mégsem?

Az asszony nem felelt. Lenyomta a kilincset és elhagyta
a szobát,

A helyettes igazgató a sarokban álló régi bőr karosszékhez
ment és leült. A következő pillanatban már megbánta: mínt
ha szentségtörést követett volna el. Aztán dacosan vállatvont,
keresztberakta a lábát és hivalkodó kényelemmel hátradült.
Lopva Máriára pillantott: Lenka kegyeltje, gondolta elégtétel
lel és féltékeny kárörömmel. Újra elfogta a mámoros szédü
let. De rögtön utána hideg rémület futott át rajta; legszíve
sebben segítségért kiáltott volna, mint a hajósok, mikor szét
válnak a hajó bordái és minden süllyedni kezd.

Hűs verejték lepte be. Tanácstalanságában a nyakát va
kargatta, és ujja alattomosan rátalált ingén a durva foltra.

Elcsukló sírásra riadt: Mária az asztal végén állt, zoko
gásban vonagló szájjal. Fölugrott, tétován körülnézett. Oda
ment a lányhoz, vállára tette a kezét.

- No, semmi, fiacskám, - dadogta zavartan.
Mária ajkába harapott: a helyettes igazgató látta, hogya

fogak alatt megfehéredik a vékony piros hús. Elkapta a kezét.
A lány hátatfordított, letörölte könnyeit, tükrőt vett elő kézi
táskájából, bepúderozta az arcát. Majd fölkapta az asztalról
a papírlapot és köszönés nélkül, elszántan, kemény lépésekkel
kiment. Mögötte dörrent az ajtó.

4.

Az utcák néptelenek voltak. Fönt a paras levegőben állt
a nap. A Korona-téren bágyadtan csorgott a szökőkút és körü
lötte a növények levele összezsugorodott a hőségtől. A Kupa
Vezér teraszán egy sarokban ebédeltek a pincérek.

Mária átsietett a téren és csak akkor lassított, mikor ki
ért az állomás felé eső városrész elhagyatott, szűk utcáíba, Ek
kor olyan erővel tört rá a fáradtság, hogy meg kellett állnia,
neki kellett támaszkodnia az egyik szegényes, alacsony ház
falának. Arcvonásai elernyedtek, végtelenül elhagyottnak érez
te magát. Leült egy padra és tenyerébe hajtotta a homlokát.

A szegények negyede volt ez, apró parasztházak zsúfo
lódtak egymásra és lakóik csökönyösen megőrizték a régí,
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gazdagabb falusi élet jelvényeit, a padot a ház előtt és a
homlokzaton a pingált keresztet, az évszámot és a tulajdonos
nevének kacskaringósan kirajzolt kezdőbetűit. Az apró abla
kokban néhol muskátli virított.

Mária visszagondolt a hajnali utazásra, Előre érezte, hogy
így lesz, így kell lennie. Ismerte jól az anyát és terveit:
igényt tart egész életére, a maga helyére akarja állítani, őr

nek és lemondó virrasztónak a család gondosan megépített
várának bástyáira. És ismerte rendíthetetlenségét is, tudta,
hogy a küzdelem elkeseredett lesz. Egyformán vesztesek lesz
nek mind a ketten és Akosért nagy árat kell fizetniük: egy
hosszú, szígorú élet művét gyujtják föl s vetik a lángba. De
Mária vállalta ezt, Akosért mindent vállalt volna, ha kell,
máglyára áll, mint a régi mártírok, esztelen szerelmében.

A fiút lassan álomba himbálta a vonat, feje félrecsuklott
és ráhanyatlott a vállára. Rajta különös, boldog borzongás
futott végig. Míg Akost nézte: csukott szemét, összeszorított
gyermeki száját, alvó arca zavartalan nyugalmát, egy pilla
natra elfeledkezett mindenről: az anyáról, a szülői ház más
fajta, ridegebb törvényeiről, és arról a szívet elszorító bi
zonytalanságról is, amely előttük áll. Mert ha sikerült is
minden, ha az anya beleegyezik is: mi lesz aztán velük, mi
ből fognak élni? Nem tudott, nem is akart felelni. Követelte
a szerelern felelőtlen vakságát, s magában tiltakozva kiáltott
az anya számító, jövőt fontolgató, okos szavaira: "Mi közöm
hozzá? Értsétek meg: szeretem!"

De sejtette: szülei soha nem érthetik meg. Megvetette,
fölöttük állónak érezte magát, viharmadárnak az ő gyáva, kö
vet kőre hordó szorgalmuk fölött, és hitte: joga van ehhez a
megvetéshez. joga van merészen átgázolni mindenen a szere
lem, a lobogó szenvedély szentsége nevében.

Minél jobban közeledtek a szülővároshoz, annál inkább
nőtt benne a dac és az elkeseredés az anya ellen. Fölidézte
magában az otthoni évek szűkös emlékeit, és alig jutott
eszébe egyéb, mint konyhai tanácskozások, receptek, bölcs
tervek a jövőre és idején elejtett szavak a kötelességről és a
felelősségről. "Hát ennyi volt az egész" - mondta magában
keserűen és fájdalmas harag támadt benne az eljátszott if
júságért. A barátnők majálison táncoltak, leveleket gyüjtöt
tek titkos imádóiktól s összefogódva, sóhajtozva sétáltak a
fasorban, mikor nyílt az ákác és mákonyosan felhőzött a vá
ros fölött az illat. Ö alkonyat után jött meg a szőllőből, fiú
san kemény lépésekkel, vékony mogyorófavesszővel a kezé
ben, s egy-egy villanásra látta a lányok libbenő ruháját, a
fiúk frissen vasalt fehér nadrágját a park este elé bókoló bo
korágain túl.

Nem, a fiúkkal igazán nem volt semmi dolga. űnnepek

utáni napon a társnők készületlenül lapultak, idegesen la
poztak bele alattomban a könyvbe, neveket firkáltak magya
rázat alatt a padra és húnyt pillákkal, tehetetlenül adták meg
magukat az édes, ragályos ábrándozásnak. Ö nyugodtan, fö-
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l'ényesen, emelt fejjel ült a helyén, józan volt, öntudatos és
mindig kész a helyes, kimért, hivalkodás nélküli feleletre. A
társnők tisztelettel néztek rá, de kerülték, és abbahagyták a
lázas sugdolózást, ha közelükbe ért.

A vonat zakatolt, Akos aludt és Mária egyre sűrűsödő

gyűlölettel kérte számon az anyán az ifjúság éveit. "Mit
adott nekem? - kérdezte, - mí volt, aminek örülhettem
volna, mi volt, csak egyetlen egyszer is, egyedül értem, az én
kedvemért?" Nem volt semmi. Szívtelen zsarnoknak Játta az
anyát, amint tiltva int az öröm felé és rideg paranccsal kény
szeríti szövetségük komor igájába. Úgy érezte, bele tudna
vágni ököllel az arcába a szeme alá, hogy minél jobban
fájjon.

Messze a síkon föltüntek a város tornyai. Furcsa szoron
gás támadt benne, ahogy sorra fölismerte őket. A tetökön
csillogott a korai nap, a ritka gyárkéményekböl vékony lila
füst szállt föl és távol, mint egy elejtett nagy tükör, villant
meg a tó.

Egy éve nem járt itthon. Karácsonykor, húsvétkor a fő

városban maradt, az apácák tanítónőképzőjének lányotthoná
ban, a zsúfolt vonatokra hivatkozott és arra, hogy tanulnia
kell: utolsó vízsgája előtt áll. Nem vágyott haza és mégis
rosszulesett, hogy Lenka nem hívja: örömmel vette tudomá
sul szándékát és dicsérte okosságát.

A bőven termő szöllök biztonságos öve mögött egyre nőtt

a város, mint egy becsuködott, rosszindulatúan hallgatag ide
gen táj, mint egy ravaszul ellenséges vidék.

(Folytat juk.)

l:
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Rónay György.
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