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Irta: Bohuniczky Szefi

Barátnőm harminc éves volt, egyébként tanár s megjelent pár
elbeszélése és birálatokat is irt az egyik újhangú folyóiratba. De
még egészen nem hitték el neki, hogy író és ezt ő hitte el legkevésbé.
Talán ezért volt a szája körül kicsi, okos, irónikus mosoly. Nem
tudtuk kitalálni; önismeret vagy önkritika? Most az idei nyár végén
rendkívül nyugtalanul érkezett hozzám. Elmondta, hogy vidéken
nyaralt pár hetet és érdekes élményei voltak! .

- Irhatsz egy jó novellát!
- Talán - felelte és elmosolyodott, de a régi irónia nélkül.

Egyszerűbb volt és titokzatosabb. - Persze, hogy írhatnék! Eddig
elég bajom volt vele. Ha az ember nem érzi magában eléggé azt,
hogy író, a pompásnak vélt élmény úgy kicsurran írás közben, ahogy
a marokbafogott víz eltűnik az ujjak között. Talán most ...

Az ablakot nézte merev feszültséggel. Hallgattam és vártam.
Aztán, hogy beszélni kezdett, már meg se állíthattam. közbeszólá
saímat észre se vette. Azért ezeket nem ís jegyzem ide.

* * *
Igen, volt egy élményem, de előbb hadd jegyezzem meg, ha

te azt hiszed, hogy a tükörben jól látod magadat, tévedsz. A cse
lekedeteink bizony élesebb képet vetítenek s ha egy elrontott cse
lekedetünkbe nyugtalanul nézünk, tisztábban látjuk magunkat, mint
az üvegben. Ezt nemrég világosan éreztem. A kertben sütkéreztem,
az árnyékokban gyönyörködtem és a fényben. Ezek a nyár végén
úgy játszanak,. bujócskáznak egymás körül, mintha valóban élné
nek. Észrevetted, milyen közel van már az ősz? Eh, de eltérek a
tárgytól, így pedig nem lesz se vége, se hossza. Már mondtam,
hogy vidéken voltam pár hetet. Úgy történt, hogy nyár elején éppen,
mikor befejeztük a tanitást, megjelent nálam a feketéző asszonyom.
Képzelj egy mosolytalan, duzzadt szőke nőt, elmeredő kék sze
mekkel és fodros, piros szájjal. Ez a száj, ha jókedvet mutatott,
akkor is mindig keserűre biggyedt. Arra biztatott: menjek hozzá
nyaralni, fölépült a házacskája, van két szoba és veranda, aztán
árnyas kert, sőt nyugágy is. Hát kell egyéb? Én felelet helyett el
tünődtem, hogy miért nem bír ez igazán nevetni; tolvajt sejtettem
vagy másfajta titkos bűnözőt. Úgy látszik, észrevette, mert azt
mondja: - jöhet a nagysága nyugodtan, nem kell semmitől félni
- és aprókat pislogott, mire én lesütöttem szemeimet s már tud
tam, most már csak azért is elmegyek hozzájuk, mert belelátott
a gondolataimba. Aztán elmondta, hogy férfi nincs a háznál, csak
a kislánya. - Csak ott van nagyságám, rend, ahonnan már elvertük
a férfit! Mert az enyém gazember volt, az nem szó, hogy gazember:
- gané volt! - kiáltott föl és mint a gyilkos kés, villant a nézése.
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Többet erről akkor nem mondott. Biztatott, hogy náluk olcsóbban
élek, mint Pesten és a színemet is megjavítja. Azt mondja: - nyár
végére olyan lesz a nagysága, mint a piros tojás, aztán mind a ket
ten jól járunk: a nagysága hizik majd az én kacsáimtól, én meg tör
lesztem a házunkról az adósságot.

- Hamarosan megállapodtunk: koszt és kvártély napi tizenöt
forint. Magamban keveseltem. Azt gondoltam, ha beválik a dolog,
ráfizetek neki. Egy szép, napos reggel kigördültem a vonattal. Iga
zán boldog voltam. Ahogy mezők közé értünk, úgy találtam, egy
szerre minden pompásabb lett: az ég nagyobb, a fák valódibbak
és a mögémkerült városra úgy néztem vissza, mint hamis kulísz
szára, mely talán az idegeneket vígjátékkal kecsegteti, de mi be
honosultak már tudjuk, hogy van ott tragédia, dráma elég. Aztán,
mikor órák mulva beszaladtunk a somogyi dombok közé, örömöm
ben majd kiugrottam az ablakon. Pompás vidék volt, töménytelen
erdő, nagyszerű gyümölcsös ök és a legelőkön hatalmas csordák.
A dombok és völgyek arra oly puhán váltakoznak, ahogyan a szép,
arányos nőtest mutat emelkedést .és mélyűlést. Engemet az egész
Toszkánára emlékeztetett. Mindez nagyszerű volt, de amint leugrot
tam a vonatról, nyomban az én asszonyom komorságába ütköztem.
aki ugyan örülní próbált, de azért ilyeneket mondott: - csak ne
csalódjon a nagysága, nem mind arany, ami fénylik. - A gyerek
is vele volt, egy vizslatószemű, sápadt leány, aki kutatva ide-oda
nézve mezítláb szaladt mellettünk és utamban volt akkor is, ha

.mögöttem szaladt. - Persze fáradt vagyok, azért idegesítenek eny
nyire - igyekeztem magamat nyugtatni, de azt már sehogyse értet
tem meg, hogy lehet az, hogy mig én lelkesen dicsérem a szép
vidéket és a festőien dombra épített faluvároskájukat, ő csak gúnyo
san mosolyog és a gyerek is elém ugrott, hogy lássam, ő is tud már
kicsit csúfolódnil Hát aztán ... Hát igen, aztán ezt is megértettem!
Amikor ott álltam a házacskájuk előtt és külön-külön meg kellett
csodálnom a nyitott verandát, előtte a virágokat, oldalán az ól a
kat, aztán meg kellett csodálnom a szobákat, konyhát, kamrát, akkor
megértettem, hogy Rozi - mert így hívták - az egész világból
csak ennyit lát. Azért lát csak ennyit, mert önerejéből építette, évek
szívós munkájával, miután egy véres verekedés után otthagyta gye
rekével az emberét. Ezt a jelenetet nyomban eljátszotta. Még ki se
bújtam az úti gúnyámból, már élveztem a pompás előadást. Azt
mondja: - tudja, nagyságám, csak annyi volt: napok óta tésztát
főztem neki, őszintén szólva már akkor raktam a garast erre a
házra, aztán egy délben félrelökte a tányért, nem evett. Nem szólt
hozzám, csak tiblábolt egész délután, hogy hozzárn érhessen. Kerül
tem, éreztem, mi lesz a vége. Aztán megtörtént: meglökött. én víssza,
belém rúgott, én is. Akkor éktelen dühvel az asztalhoz csapott, én
csak azért is vissza és nyomban, hogy valami rajta is maradjon,
a körmömet végíg húztam az arcán. Ott is maradt, olyan volt, mintha
macska szántott volna rajta.. Erre elkapta a két karomat, az államba
harapott és addig püfölt, míg elcsendesedve ki nem ment a szobá-
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ból. Tessék elhinni, még csak nem is sirtam, összepakkoltam, talics
kára tettem a motyót, a gyerek még pici volt, a karomra vettem, igy
hagytam ott örökre. Édesanyám három napig kenegette a daganatai
mat és engemet sajnált mindenki, pedig most már azt mondom, min
den úgy volt legjobban, ahogy történt. Mert ha nem bánt és ott
maradok, ez a ház föl nem épül soha, elnyelt volna annak a torka
mindent.

- Eddig Rozi egy szuszra mesélte. Aztán húzott egy nagy
lélegzetet, úgy húzta, ahogy a szomjas ember egy kortyra kiürit
egy poharat és azt mondja: - mert, nagyságám, nekem is csak azért
volt ölé g akaratom ehhez a házhoz, mert mindenáron meg kellett
mutatni, hogy a férfi, az csak egy nagy szemét és nélküle könnyebb
boldogulni. Csak hát ne lennének az emberek olyan gonoszak! Tes
sék elhinni, ha jobbak lennének, az én házam különb lenne, a veran
dám üveges volna. - Mondott az még temérdek egyebet, de nem
akarlak untatni ... Jó, jó, elhiszem, hogy nem unalmas, de akkor
egy hétig se érnék el a tárgyhoz. Még csak annyit jegyzek meg,
hogyaházacska dombtetőn állt. Kaptam egy tiszta szobát és az
ablakból csuda üde képet láttam: szőlődombokat, puha zöld rétet
és temérdek fényt a lombos kert gyepén. Egy szóval el voltam ragad
tatva. Az ágy is jó volt, a nyugágy is megvolt. sőt még egy fotelt
is kaptam és elég masszív asztalt, amit rögtön kipróbáltam: a két
karommal elterültem rajta. Remek! Irhatok. nem fog zötyögnil

Csak az volt a baj, hogy kelekótyaságomban ezeket az apró
örömöket Rozival is közöltem. mire ő elfancsalodott és elmesélte
mindennek a történetét: a ruganyos ágy úri dolog, de az is igaz, hogy
álló évig ingyen mosott érte az orvoséknak, a fotelért a fűszeresék

fáját vágta össze. - A sezlonért meg, nagyságám, amire majd le
dőlhet délután, ha aludni akar, még mindig dógozok a jegyzőéknek:

hetenként kétszer takaritok .náluk. Mert ilyen az élet: amim van,
azért én majd megszakadtam, és végűl is más használja, - Gondol
hatod, ezt nem volt valami kellemes hallgatnom. Zavaromban azt
találtam mondani: - mondja, nem lenne okosabb, ha pénzzel fizetne?
- Erre fölfortyant: - Ugyan, nagyságám, mit gondol: az erőm fogy
hat, de a pénz maradjon!

- Szóval igy kezdődött a nyaralásom. Volt min tépelődnöm:

- micsoda különös emberek, hát ilyennek is kell lenni? - gon-
doltam és nem bírtam sehogyse összeegyeztetni a .bennükrejlő tisz
tességet a beléjük gyökeresedett gyűlölettel. Mert minden jó volt,
a koszt ízletes és sok. Csak ne dicsértem volna! Mert Rozí nyom
ban rávágta: - és látja, ilyet nem becsül meg a férfi: -mind gané,
mind gazember! - Ha az anyja kiabált, a gyerek is előugrott és
arcán megfeszült a sápadt bőr és ijesztően ragyogtak szürke szemei.
Azt mondta: - néni, kérem, már én is megmondtam ám apukának!
Azt mondtam: engemet maga ne marházzon, maga nem keres énrám
kenyeret! Meg azt is mondtam: - ha egyszer megvénül, viheti az
ördög, én nem tartom vissza. Úgy-e, édesanyám, igaz?

- Hát ez a leánygyerek nekem valami csuda volt! Agyon ne-

169



vettem magamat, úgy tudott utánozni. Ha az anyja panaszkodott
és szidta a dologadóit, ő mimikával kísérte. Már tudtam, milyen ,az
orvosné, a jegyzőné, a papné s a többí. Ahogy a gyerek utánozza
őket, csupa pimasz az, mert mig Rozi mos, csapkodja a ruhát, aztán
vasal és zihál, azok henyélnek, hűselnek, pletykálnak. Egyszer aztán
ingerültté váltam: még utóbb rólam is azt híszik, hogy míg rám
sütnek-főznek, én csak fekszem és pusztítom a levegőt a kertj ük
ből. Elég buta voltam, nem mertem nekik elmagyarázni, hogy mi
csoda megfeszitett munka után pihenek most, sőt ígazában nem
ís pihenek, mert olvasgatok és a könyvekről végül írni fogok. Ez
a dolog, amennyiben lehangolt, annyiban fel ís izgatott. Számomra
valami egészen új novellaanyagnak kínálkozott, de hozzá nem fog
hattam. Még zavaros volt, túlközeli; a saját szerepemet még nem
tudtam tísztázni. Két hét leforgása után már sokalltam a dolgot, az
idegen életek titkait szerettem volna magamról lefejtenl, ezért jól
a kert végébe vittem a nyugágyat. Hogy ezt a távolodást megbocsás
sák, felemeltem a kíalkudott napídíjat öt forinttal. Kétségtelenül ön
zésből tettem és ezen most ís nevetnem kell. Fiam, megfigyelted
már, ha mi valami pénzdolgot fölemelünk, annak végső oka, hogy
nőni kívánunk úri mivoltunkban. Én akkor azt híttem, ha fizetek,
kevesebb panaszt hallok és több függetlenséget kapok. Tévedtem:
asszonyom komor maradt és ha szembe kerültünk, úgy érezte, hogy
engemet újból és újból meg kell arról győznie, hogy neki nincs
igénye férfira és ezt meg is mutatja mindenkinek: láthatja az egész
város. Persze, a gyerek is hozzá szólt: - úgy-e, édesanyám, én
vagyok a legjobb tanuló, ezt is tudja mindenki!

Jaj, ez a gyerek! Ez valami ritkaság volt, tudott dalolni, tán
colni és hogy figyelt! Egyszer, ahogy a kert végében pihenek a
nyugágyon, valami fojtott, búgó kacagásra lettem figyelmes. Meg
fordulok és mit látok? Rozi suttog, a gyerek mozdulatokkal kíséri,
kétségtelenül az én mozdulataimmal. Ismered te is azt a mozdulato
mat, hogy szórakozottságomban önkénytelenűl a nyakamhoz kapok
és a tenyeremmel átfogom, hiszen erre már ti is többször figyelmez
tettetek. A kisleány éppen ezt csinálta. Attól kezdve minél inkább
érdekeltek, annál ellenszenvesebbé váltak. Képzelheted, micsoda
helyzet, ha az ember alattomoskodni kezd és úgy tesz, mintha sem
miről se tudna. Elhatároztam, hogy legfeljebb egy hetet maradok
még, de a helyett, hogy bejelentem, igvekvöbb lettem velük és ked
vesebb. A gyereket cukrászdába vittem, s mert a városkában éppen
vándorcirkusz tanyázott, a ringlispilre is befizettem. A gyermek bol
dognak látszott, de Rozí nem mutatott hálát, sőt nekem úgy tetszett,
hogy az adakozásaimat sokszorosítottjózansággal figyeli. Aztán,
mikor mégis be kellett végre jelentenem, hogy távozni készülök,
szinte elkiáltotta: - Tudtam! Lássa, nagysága, mondtam mindjárt:
- nem mínd arany, ami fénylik.

- No, fiam, most aztán kezdj a dologra igazán figyelni, mert
az egészet csak azért mondtam el, hogy megértsd, ami ezután követ
kezík. Szóval búcsúzóul alattomosságomban, hogy valami egészen
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jó megnyugvást szerezzek magamnak, miután a ruhatáramból adtam
pár ajándékot, elővettem a legmelegebb, de egyúttal leghazugabb
hangomat. Azt mondtam, hogy igen megszerettem őket, aztán meg
öleltem a kisleányt és így bíztattam Rozit: - jöjjenek föl Pestre,
szálljanak hozzám, majd a kisleányt megvizsgáltatjuk egy jó gyer
mekorvossal, mert pompás gyerek, de nagyon sápadt és nem tetszik
nekem, hogy elég gyakran köhög ís. Azt is mondtam, hogy van egy
kiváló gyermekorvos ismerősöm. Vártam a hatást, de Rozi komor
sága nyomba elpírított. Úgy éreztem, rájött, hogy ezt a dolgot tény
leg nem gondoltam komolyan. Isten őrizz, hogy feljöjjenek! De azért
erőltettem, mert akkor már nem Rozit, hanem önmagamat vizsgál
tam a váratlan zavarban. Rozi egy szót se szólt. Mielőtt fölugrottarn
a vonatra, megjegyezte: - a nagysága hízott legalább két kilót, én
meg leadtam annyit. - Ezzel a csípéssel robogott el velem ai vonat.

Képzelheted, itthon mennyire megörültem mindennek: megint
egyedül lehettem kétes, alattomos játékok nélkül. Hebehurgya ígé
reteimet persze nyomban tökéletesen elfelejtettem. S képzeld! Most
tíz napja Rozitól levél jött, bejelenti, hogy jönnek, s mehetünk az
orvoshoz. Képzelheted! Azt se tudtam, melyik nagyobb baj: ők vagy
az orvos? Mert igaz: ismertem egy jó gyermekorvost, de nem láttam
évek óta. Hiszen tudod, ez a háborúutáni idő, hogy szétszaggatta az
érintkezést. Egyszer régen társaságban átbeszéltünk egymással egy
kellemes délutánt, most ennek az emlékét próbáltam felidézni, de
az orvos elmosódott, csak akkori önmagamat láttam tisztán. Láttam
a halványkék angoraruhámat, meg a krokodil cipőmet, melyeket
azóta rég elloptak, de akkor rajtam voltak. Azt is láttam, ahogy az
orvos a ruhámat nézte, aztán meg engemet: kétségtelenül meg volt
elégedve. De vajjon megtartott-e belőle egy picit is? Mindegy! Fel
kell keresnem! Képzelheted, mennyit babráltam a tükör előtt, min
denáron a régi akartam lenni. Tudtam, hogy felületesség, tudtam,
hogy ez az egész dolog távol van tőlem, de csak annál inkább bele
lázaItam magamat: úgy néztem a tükörbe, mintha magamba kíván
nék szeretni.

Mikor később benyitottam a rendelő jébe, a tükörképem föl
villant bennem pillanatra, de nyomban éreztem, hogy változik, és
az ijedtség meleget csapott az arcomba. Igy kezdtünk beszélgetni:
- Megismer, doktor úr? - Hogyam kérdezheti? Ugyanaz a parfőml

- Igen: Vera violetta. - Mondja, hol is találkoztunk? - Kutasyék-
nál. - Persze! :t:n hülye! Úgy-e, Kutasy Jánosnál. - Nem: Erríőék

nél! - Idáig ment a dolog. Ekkor elkezdte a homlokát ráncoini és
tudtam biztosan, az égvilágon nem emlékszik semmire. Megint be
szélgettünk, de már nem is titkoltuk egymás előtt, hogy az egész
csak ürügy: én mást akarok, mint amit mondok, ő másra kiváncsi,
mint amihez bólogat. Végre kinyögtem az ígazat. A helyzet nyom
ban megváltozott, az orvos arcán megjelent az egyszeru komolyság,
mellyel elárulja, hogy hívatásában nem férfi, csak kötelesség. Ez
megkönnyitette a dolgomat. tiszteletet ébresztett bennem, s mégis,
mikor kikerültem a rendelőjéből. valami lehűtött és sokkal kevesebb-
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nek éreztem magamat, mint mikor beléptem. Kevésbbé fontosnak.
Megérted, úgy-e? Azt gondoltam magamban: lám, így járunk, ha
kérünk. És otthon, ahogy ledobáltam magamról a szép gúnyát, már
bosszantott, hogy a rendelőben eljátszott emberiességem nem volt
több, mint egy könnyelmű ígéret beváltása s legvégül: presztízs
kérdés.

Két nap mulva megérkeztek Roziék. Már a villamosban meg
tudtam, hogy nem. kívánják ám tőlem ingyen, hoztak lisztet, zsírt,
meg egy tyúkot. En is leadtam a magamét: - a legkiválóbb gyer
mekorvos, nem fog semmibe kerülni és ha valami baj adódna, fel
veszi ingyen az intézetébe. Gondolhatod, mennyit lafatyoltam! Tű

zelt az összemérés: amit mondok és amennyit elhisznek belőle. Meg
jegyzem, folyton igazat mondtam, mégis izgatott a tudat, hogy Rozi
ét pozitívabb és leleplezi azt is bennem, amit csupán az idegeim
élnek. S minél kedvesebbé váltam, a hamisságom annál élesebben
tárta elém az élet olcsóságait. És mert nemcsak éreztem, de meg
is szenvedtem ezt, a leleplezett hazugságaim szégyenét egyre na
gyobb hősiességgel próbáltam lemosni és végül egészen átenged
tem magamat nekik. Három napig jártam velük a klinikát. Első

nap kikérdezés, másnap röntgen, laboratórium és végül harmadik
napon a komoly vizsgálat. Ezekben a drámaian ható percekben
akár Rozi, én is hajlandó voltam már elhinni, hogy a gyerek halálos
beteg. A vizsgálatok alatt az orvos komolysága pillanatokra se eny
hült, nem oldódott ki a súlyos koncentráltságból. Éppen ezért, mikor
végül kijelentette, hogy nincs semmi baj, megnyugtató mosolya úgy
hatott rám, mintha csupán álarcot változtatott volna. Nem hittünk
neki. Rengeteget kérdezgettük s végül, hogy megnvugodjunk, írt
vérszegénység ellen egy receptet.

- El se hiszed, hogy ez az egész milyen kimerítő dolog volt!
Nevess, de annyira' belehecceltem magamat, hogy mikor később ki
kerültünk az utcára, igazán szívbőllelkendeztem és úgy éreztem,
mintha a gyerek kicsit az enyém is lenne.

- Most már tudom, butaság volt, de az első percekben komo
Iyan azt hittem, hogy végre meg fognak előttem őszintén nyilat
kozni és a nagy heccért kapok tőlük egy kis meleget. Akármilyen
hihetetlen, de akkor azokban a percekben meg tudtam volna sze
retni őket. S mi történt? Rozi, ahogyan távolodtunk a rendelőtől,

feledni látszott mindent, sőt valami ilyes megjegyzést tett: - ezért
kár volt felutazni. - A gyerek pedig úgy viselkedett, mint aki a
körülötte nyugtalankodó napok után beérett és a felnőttek fölé
került. Nyafka lett, követelőző, rögtön cukrot, süteményt kellett
vennem. Aztán otthon Roziból kitört a durcásság, azt mondta: 
kellett ez nekem? Csak ne hallgatnék én soha semmiféle tanácsra.
El se képzeli a nagysága, hogy kifárasztott engemet ez a dolog.

Amit a szájával biggyesztett és a vállaival csinált, ennél is több
volt. Elfordultam és csak arra vigyáztam, el ne áruljam magamat.
Nyeltem a könnyeket, és valami furcsa üresség töltött el. Megjelent
bennem az a tétova pillanat, mikor önmagunkkal, a képességeink-
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kel semmit se bírunk kezdeni. Hogvan mernék bármihez fORTIi, mikor
engem mindi j;! minden becsap? Most is jót akartam, voltak pilla
nataim, amikor valóban átjárt valami emberí és lám, a titokzatos
hatalom a jóságból lesodort a semmibe. Az volta legnehezebb, hORY
ezt a semmit nem árulhattam el. Még két napig nálam maradtak,
ezalatt, bár nem távolodtak el, de közelebb se jöttek, az önzésük
minduntalan belém csipett s ahogy közeledett távozásuk ideje, már
ellenséggé váltak. Utolsó rej;!j;!el ép akkor nyitottam rájuk, amikor a
kisleány pompás színészi képességgel a már említett nvakmozdu
latomat utánozta. Onkénytelenül velük kacagtam. de őket ez már
nem hozta zavarba: aki távozik, az bátor.

Aztán, mikor magamban maradva mej;!int a balkonon sütkérez
tem, mindenáron meg akartam magammal értetni a dolgot, Boncol
tam, analizáltam, de csak nyugtalanabb lettem: bennem - úgv lát
szik - valami kezdettől elromlott, ezért van, hogy bármihez fogok,
igazában sohase sikerül. Nevess ki, de úgy sírtam magamon, úRY
panaszkodtam, mint eRY hülye. És akkor utána egészen váratlanul
megnyílt előttem a rejtély: hát persze ez azért történik, mert nem
akarom észrevenni, hoRY mindig lényegtelen dolgoknak dobom oda
magamat és ezek végül megaláznak. - Hátha mégis csak író va
j;!yok és csak ennyi - gondoltam akkor, s valami gyors, ideges
felismerés ej;!yszerre eltolta tőlem a dolgot. Szinte örültem neki, mint
egy jó tükörnek, melyben megláttam végre magamat. És •.. de erről

majd később: az írásról, míg nincsen befejezve, ne beszéljünkl

TITOK
Szücs Lászlónak

Az értelem, amely
az ösztönmélyből lassan kiemel,
- akár a búvár -
immár a fönti fényben
kutatja arcomat.

Ki vagy?
Kagyló? moszat?
tengerfenéki szörny? lágy csillagállat?
- ragyogsz, akár az ében -
így, kimondatlan is szépnek talállak.

Faggatni kezd a józan,
tudós kíváncsiság -
így rendszerezne, szóban,
jeggyel: kagylót, csigát ...
ha föltárnád a mélyet, rengeteg
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