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-- Nem fázol ebben a vékony vászonruhában ~ - kérdezte HZ

cg-yik. - Kellene még inni valahol egy feketet. Furcsa dolog
egy ilyen érettségi találkozó. Te, én most natározottan boldog
vagyok. Gyanakodva sunyítasz felém.•\1.t gondolod, sokat ittam,
azért vagyok ilyen csapong'ó t Hát igen, ittam valamicskét, Mayer
tanár úr helyett is én ittam, - te,' neked fogalmad "incs róla,
hogy milyen boldog vagyok ebbell a p illauutban. Azért moudom,
hogy ebben a pí llanatban, lllert lehet, hogy félóra inúlvu már nem
leszek az. Az ember soha sem tudhatja.. , Megtörténhet például,
hogy különben, hagyjuk. Nézd, ide bemehetnénk eg-y feketére.
Van 'lúJdved hozzá ~ Gyere, még nincs olyan késo: Alig vannak.
-- Szabadj SzabadU - mit ágál ez itt az ajtóban; gyere. Üljünk
oda a sarokba. Negyedóra alatt elmondom az c,~0szet. Ne félj,
nem untatlak sokáig. Lehet, úgyse fogunk találkozui megint vagy
tíz esztendeig. Évig. Esztendeig. Hogy jobM - Két duplát ké
rek, kettő duplát, -- liszt, a vendégem vagy. El se III képzeled,
mennyire örülök, hogy végre elmondhato m valakinek. 'I'ulajdon
képpen jóban voltunk, te ott ültél ai ahlakmelletti sorbau. Utolsó
elötti pad, balra, Melletted a lánghajú Horváth. Közvetlen «löt
ted é-n, Keserű Laci mallett. Emlékszel még' arra 11 szúmtundcl
gczatra'1 Hát azt sohaselll felejtem el. Különben in, f iz év egy
általán nem nagy idő. Szinte hihetetlen, hogy mÚ1' tíz év telt el
azóta, Bizony a hajad, hátul neked is, II i'ejedbúbjíUI. k is sé rit
kább lett - öregem. De nem ezt akarfaut llIollda:li.

Közvetlen érettségi előtt történt, talán egy héttel az o:--ztúly
vizsga előtt, Nagyon ér",ékeny voltam akkori bau. 'I'alú u azért
óreztem át annyira a Muver tanár úr IwlyzetéL Mi lvcn 'lehéz
lehetett neki púposan. sántán ... F}n lIl'llI esúfoltalll Mnvcrt soha,
Nem akarok hencegni, de talán én voltam az egyedűl i, aki soha,
még titokban sem röhög-tem félszeg-ség-éll, Miutha {>rezte volna.
mindig olyan bizalolllmal nézett rám, Miuthu 1UI1t:l v oluu. IHlg'Y
én nem röhögök a háta mög ött, A többiekről azonban ! urlnia kel
lett, hogy titokban k ieúnvoliák. Kővár! azt is megtettr-,
- emlékszel? - hogy óra előtt egy PÚllOS embert rajzolt a táblú
ra. Nem mertem letörölni. Szerettem vol 1111, de nem nu.rtem. Az
egész. osztály ördögi lúzban várta, hogy mi lesz. s én nem mo etem
elrontani kaján játékukat, .merf ha Ietörülöm, talán inezvet nek.
Gyáva voltam. De nem erről akarok beszélni.

Azt hiszem, utolsóelőtti óra volt, kémia. Lgcn, pénteken uiiu
dig kémia volt a negyedik óra. Valamit nem értettem viláuosnu.
A benzol-gyűrűvel soha nem voltam teljesen tisztában Ug'j"an
akkor féltem az érettségitőJ. Kicsit, későn ugyan, de komolvan
akartam venni II kémiát. Óra után odamenteru Muverhez. elc.síp-



tem II folyosón és iuegszól ítnttam, Kérdeztem valamit tóle, úgy
emlékszem, nemcsak a benzol-gyűrűre vonatkozóan. Ö sz inte há
lús volt, amiért megszólítottum és csatlakoztum hozzá; mindiz
olyan árván lődörgött ott a folyosón. - ~·l7;óval, kérdestem vala
mit és ő készségesen magyarázni kezdott. Fel-alú sétáltunk II f6~

lvosón, a többiek ide-oda futkároz tak. Sa,inos, akkoriban volt
C/{Y rossz szokásom, az. hogy hosszú ka mnszkozeme! állandóan
a nadrágzsebembe dugtum. Nem tnrltum lilit .kezdeni a kezern
mel, azért tartottam m i ndig a uadrturzsehben. Akkor is í~:r volt.
Ahogy sétáltunk, egyik kezem a zsebemben volt, íg'~- haladtum
Mayer mellett és hallgattam a mugvarazntot. Ö uuzg,(')n, kész
ségesen magyarázott. Nagyon megbízhatott bennem ez II félszeg
ember, - s hogy nem ok nélkül, ezt becsületemre mondom, --
éR egy pillanatra sikerült levetkőznie beteges félszegség;ét. mert
- képzeld, - hirtelen valami nagy-nagy szer.etettel belémkarolt.
Belémkarolt és úgy sétáltunk tovább. Ilyen még nem volt. Tud
ta, hogy mindenk i húzódozik az ő testi érintésétől. S most T11égis
helémkarolt.

Kicsit megzavarodtam, emlékszem. Váratlanul ért ti dolog.
Ugyanakkor éreztem, hogy mit jelent ez. Mayer Kinyilt felém,
egyedül énfelém, nem félt tőlem, 'hízott bennem és !ie!émkarolt.
Sz.erettem volna valahogy a segítségére lenni, mert éreztem, __
nulyen gyakorlatlan volt ez a mozdulata, milyen fell'nk és uti
lven szemérmes. Szerettem volna ,a tudomására hozni, hogy én
tisztelem őt, nagyon tisztelem, jobban, mirit bármelyik szigorú
tanáromat, - s ekkor eszembe.iutott, hogy én uadraazsebbe du
gott kézzel megyek itt mellette, méghozzá épp az a kezem a
bűnös, amelyikbe ő belekarolt. Mindig tudtam, hogy illetlenség,
sőt bizonyos múrtékig sertés egy idősebb emberrel, tanárral, fel
jebbvalóval beszélgetni nadrágzsebbe dugott kézzel. Ezért, .agyon
óvatosan és észrevétlenül, ki akartam húzni kezem a. zsebern
ből. Már nem is figyeltem oda, hogy mit mond, merf kizáro
lag erre a nehéz és kényes műveletre koncentráltam magarn.
Sajnos, hiába. Bármilyen lassan mozditottam rt kezem. meg
érezte a mozdulatot, És félreértdte.Azt hitte, el akarok hú
zódni tőle, inert ellenszenves a testi érintese. Azonnal, csakncn:
ri adtan, eleugedte a karom, És a mugyarazH tbu is belezavarodott.

Képzelheted, m it éreztem. Tudtam, hogy most olyan sebet
kapott ez a reudkívül él'zékellY em ber, il III i talúu soha sem fog
egészen meggyógyulni. Mert, ha nem velern kapcsolatbau történik
ilyesmi, pontosabbau. ha nem hen ue m csalódik akkor masként
fogja fel az egészet. De bennem It itt. };ded ezt? És nem tahet
tem semmit. Nem magyarázhattam meg', 11eIII mondhattaru azt.
tanár úr kérem, én nem azért ruozzuttam a karom, hanem mert
nem akartam zsebredugott kézzel, - pokolian kínos volt, moudha
tom, És nem magyarázhattam meg a f'élreértést. Ha magyal';":;'
korln i kezdek, m<;rr.iohhml megszégycJlítelll.



Mit tehettem ~ Elvörösödve, pár dadogó szóntlmegki;szön
tem, a magvarázatot. Ö lesütött szemmal elsietatt.

Többé nom nézett rám. Az érettségiJl is kerülte II to!>. inte
temet.

S én napokig Hem tudtam aludni. Rettentően bántott a do
log, de tehetetlen voltam. Nem csinálhattum semmit. Főként a
tehetetlenség kínzott. Nem mondtam el senkinek, apámnak se.
Senki nem értette volna meg igazán. -- Néha anuvira bántott
hogy fl fogam csikorgattam. Almomban gyakran Játt~m őt, amint
engem nézett, mereven, de nem annyira szemreháuvóau, mi.it
inkább leírhatatlan szomorúsággal.

Természetesen, később elmúlt belőlem ez a fájdalom, mint
ahogy idővel rninden fájdalom elmúlik. Az eltelt tíz év alatt t'lbb
SZÖl' voltam olyan helyzetben, amelynek lényemet érintő kínjához
képest igazán eltörpült ennek a régi félreértérmek a fájdalma,
mégsem mondhatorn azt, hogy idővel teljesen túltettem magam
ezen az eseten. Tudtam, hogy ő nem felejtette el, ezért én sem
tudtam elfelejteni. Hiszek abban, hogy van ilyen fnrcsa kötött
ség ember él' ember között , ha őbenne nem maradt volna semmi
nyoma annak II félreértésnek, akkor én is felszabadultam vol na
az emlék nyomása alól.

A tíz év azonban elmúlt és elérkezett a találkozás ideje. Mar
hetekkel előbb valami furcsa izgalommal készültem erre a ta
lálkozásra. Nem az foglalkoztatott, hogy egyik-másik osztály
társamat iniként fogom viszontlátni , képzeletben állandóan
Mayer mellett ültem, mint ahogy csakugyan ott ültem, még r-z
előtt egy órával il', - hála Istennek, sikerült úgy intéznem It

dolgot, ahogy előre elterveztem. Abban bizto,' voltam, hogv
M-aycr el fog jönni a találkozóra, tudtarr., hogy ő is készül rá,
tudtam; hogy mégegyszer látni akar currem az eletben. éppen en
g-tm, aki annyira megbántottam őt. A:r, embernek nemcsak a jo
"'tig és a szeretet kapcsán van köze ,w:~r másik emberhez, nem; a
fájdalom, amit embertársunknak OkOZIII,k, sziutén olyan kapocs,
amely összefűz azzal, akit megbántottunk. néha végzetesebben,
mint a jóság és a szeretet, Sokszor megtiil·tt~nt n.ár, hogy emberek,
ak ik az élet zürzavarában mélységes f'áj.lulmat okoztak egymáa
nak később barátokká lettek, s a szerete t és a baráti érzés csí
l'áj~ már akkor megvolt bennük, amikor még fájó kl'serííHéggel
gondoltak (~gym[tAI'a, te nem tapasztultad?

Biztosan tudom, hogy az elmult 117. év ,ill' ti ),layer sokszor
gondolt erre az esetre. Érhették azóta más sérelmek is. Talán
brutáiaabbak, mint. amilyen az volt. Mégi" én érzem, hogy azok
ueru voltak számára olyan kínzóan érthetetlenek, mint a valam
kapcsolatos Iéireértés. Az ernber il ;'újc\atmat ko-: uy ehbe.n el tud
ja vi"H'Ií,j, h a ért], Mayer azonban uzf nem értette. Nem is ért
hette, Megfejthetetlen volt előtte és éli tudtam. hol-.")' épIl ezért d



kell jÖ,llJ!íe, h~ betegen is, mert az emben' nem tud addig meg
nyugodni, anng- feleletet nem kap valaini érthetetlen kérdósre,

Sokáig csak közömbös dolgokról beszqlgcWink. Közben termé
szetesen beszéltem 'másokkal is. Kocciutsrattarn és ittam, Iátszó
lag vidáman. Belül azonban csupa feszültség voltam Vártam mi
kor érkezik el a kellő pillanat, hogy szóbuhozhassam azt a' tíz
évelőtti dolgot. Nem akartam csak úgy, iisszefüggéR nélkül bele
vágni, mert erőltetett lett volna. Nem akartam clhnmnrkodn i.
Tudtam, ha most nem sikerül meggvözuörn ot, akkor tiiltLé erre
nem lesz alkalom. Természetesen nyiltan rnost scm beszélhettem.
Nem mondhattam azt: én csak a zsebemből akartam kihúzni a
kezem, tanár úr azonban azt hitte, ón azért húzódom el.' mert
visszataszitónak érzem a testi érintését. E,,,t aztán igazán nem
mondhattam,

Előbb másról beszéltem, Egyik-má.sik fiút erulegettem, egy
két eseményt, néhány kémiai-órát, s azt is, mikor Povázai bele
esett a szernétládába, Gyerekesség. De Mayer emlékezett rá és
elmosolyodott. S én felhasználtam ezt a kedvező pillanatot. -~

Miért nevezem ezii- a pillanatot kedvezöuek l Hát azért, mert az,
aki mosolyog és amikor mosolyog, abban a pillanatban valahogy
.ioubsn megközelíthető; amikor az e11\]j(~r mosolyog, akkor önma

'gánál van. akkor valódi. Nem érti félre II dolgokat. Erősebb, mint
máskor. Érted ezt1 Vannak a kedélynek olyan villanásai, am~Iyek
az ember legbelsejéig világítanak. Ilyen volt ez a pillanat is.
Mayer emlékezett és mosolygott. S ekkor a következőket mond
tam: "S aztán egyszer én kérdeztem valamit tanár úrtól a folyosón,
azt hiszem, a benzolgyűrüre vonatkozóan. Fel-alá sétáltunk. tanár
úr magyarázott és belémkárolt. Sajnos, mint mindig, a kezem
akkor is a nadrágzsebemben volt, s minthogy restelltem ezt tl

hányavetiséget, szerettem volna kihúzni. Meg is próbáltam, óva
tosan, a tanár úr azonban -észrevette, -. ekkor vette észre a ta
nál' úr, hogy kezem a nadrágzsebbell volt. S megharagudott érte,
tudom, hogy megharagudott, s ez nekem sokáig annyira fájt,
hogy még most is emlékszem arra az esetre". - Ezt moudtam
neki és úgy néztem rá, hogy a tekintetemben egy árnyalatnyi
szemrehányás volt. Érted ezt1 Érted:, hogy így, visszamenőleg',

hirtelen ő lett fölényben' - Láttad volna az arcát! Az első pilla
natban nagyon meglepődött, aztán felderült, majd olyari jóságos
fény gyulladt II szemében, hogy csaknem elszégyeltem magam.
__ "Dehogy haragudtam én - rnonrlta és nézett rá~l. --; dehogy.
dehogy. Nem haragudtam én, nem, haragadtam, - Ismetelte fel
szabadultan. - Hem haragurltam egy percig' sem".

S ekkor már tudtam, hogy sikerűlt, amit akartam. Sikerült
eltéríteni attól a gyanútól, hogy én az ő testi érintésótől húzódos
tam. Rögtön utána másról kezdtünk beszélni, .:... de hogyan! Mint
ha eddig szakadék lett volna köztünk, s mi azon át kiabáltunk
volna egymásnak, most meg, mintha egymás mellett ülnénk egy



padon. Mintha eddig a bennünk lévő szeretet meg lett volna kö
tözve. S míntha most elszakadt volna ez a kötelék. Mostmár iga
zán felszabadultan beszélgettünk.

A muri végén, mielőttelváltunk, ruegh ivott a lakására.
Budán lakik, a Csalogány utcában. Bízik bennem. Barátok let
tünk. 'I'öbbé nem fog a jószándékombun kótelkedui. Tudom, hogy
mostmár soha nem fog kételkedni. S tudja, hogy én mindig 8ZC

réttem .őt. - Köszönöm, hogy meghallgattál. El kellett monda
nom valakinek. Az ilyesmit mindie el kell mondani valakinek.
S amint látod, kőzbeu teliesen k ijózuuud tnru.

MI EZ .. ' ;;

M i ez a oiul gyűlölködés.

ez a dühön.Qés a szivemben?
mi ez a vad harag? Amit
mondok: keserű és kcttuctlen,
Me.qtelik oele a szoba,
elváltoznak tőle az arcok,
Én mnuasn is elrémülök
attól, mi hatalmában tartott.

Ez történt tegnap este is.
Ettünk és ittunk és a nuúr!
lombek szaua az ablakon
észrevétlen tudott beseálln i.
A lámpa éoeti, Valanút
mondtam. Tagadtad. Erre ennem
megrázott a vad indulat
.~ a .~,z(1)(fimmal ütni kezdtem.

Fölálltam, lángolfam vadul,
mint a kuruulodt ház az éiben,
Ma.id elnémultam, Bosszúsan
hnliaaitam, megmeredve néztem.
Aszivem füst volt és korom.
És fájt. Abban a pillanatban
megértettem. hOflJl cllyediil
1'agyok. ho.qy mattamra maradtam,

Ez marcangol seiinteleuűl.

Ezért vagyok keserű ésvnd.
l gazsá,Qot kiioetelek,
mint a iorradolom, n oérpad,
maoomnak boldoatalanul.
Ezt kell meaértencd, belátnod.
Bocsáss tehát meg, allO.Qyan
én is ma.qamnak meaboceátok.

'l'oldalaJ{i Pál


