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Másfél évvel azután, hogy az élete párja meghalt, az öreg Arva Jáno:!
is átköltözött a másvilágra. Rozál egyedül maradt a házban.

A temetés után a többiek sokáig a sírok közt tereferéltek s mondogat
ták, hogy lám, szegény János bácsi is megunta ezt az istenverte világot,
bizony jobb is neki odaát a Jula nénénk mellett. A kis Rozál szlneha
gyott, kék karton ruhájában egy ideig ott ténfergett a friss hant körül:
aztán, hogy senki nem törődött vele, fogta magát s hazament. Leült ott
hon a küszöbre, fölhúzta a térdét, arra ráfektette az állát s bámult bele
az őszi napsütésbe. Mint az aranypénz, hulldogált már az akácok le
vele.

Tizennegyedik esztendejébe lépett ezen az őszön. Kései gyerek volt:
Julis, a nénje már régen férjnél Gazdik Péternél; szép, tágas házuk van
a faluvégén, föld is hozzá, a határ legszebb tizenkét holdja, tisztabúza is
megterem benne. De Péter akkor már két éve odavolt a háborúban.
Julis maga vitte a gazdaságot.

Csúnya, szeplős, lófejű lány volt ez a Rozál. Kijárta az iskolát, 8 at
tól fogva öreg édesapját gondozta; mert másfél esztendeje, talán a fele
sége után való nagy bánatában, szél csapta meg az öreg Arvát. Azóta
amolyan félember volt, húzta a lábát, s többnyire már csak a napon sze
retett sütkérezni. Rozál főzött, takarított rá, ahogy éppen tudott. Mert az
öreg sehogyan sem akart átmenni Julisékhoz. "Itt éltem anyátokkal öt
ven esztendeig, itt is akarok meghalni - mondogatta - én innét el nem
pártolok, hacsak nem a temetőbe".

Nem erőltették; s lám el is pártolt hamarosan. Rozál nézte, hogy
hullnak a levelek, nagyokat keringve, lassan, mintha minduntalan meg
akarnának állni a levegőben. Aztán csak libbentek egyet s hirtelen le
estek.

Arra riadt, hogy valaki jön. Julis jött, a nénje. Megállt előtte s az!
mondta:

- Te meg mit gubbasztasz itt, mint a beteg túzok? Itt nem marad
hatsz, apádat is csak irgalomból tűrték eddig a házban. Szedd a cókmó
kodat s gyere, nálam ellehetsz. Még hasznodat is vehetem a ház körül.
meg kint a földön.

Rozál batyuba kötötte hát a holmiját s ment szótlanul a nénje
után.

Ketten éltek a házban, jó egyetértésben. Még csak szóváltás sem
volt soha köztük. Julis parancsolt, s Rozál megtette. amit parancsoltak
neki. Keveset beszélt, még kevesebbet evett; ha nagy dologidőben nem
értek rá főzni, napokig elrágódott egy karaj száraz kenyéren. A Juli!'!
levetett ruháit kapta meg; kicsit bő volt neki, de azért már viselhette,
mert erősen megnyúlt, nagy, csontos, hallgatag lány lett belőle. Julis
néha elnézte a tornácról , ahogy a trágyát hordta, vagy kapával a vál
lán kifelé indult a határba; arra gondolt, itt tartja magánál egész éle
tére, ennél úgysem kaphat olcsóbb cselédet; s ugyan ki venne el egy
ilyen rusnya lófejút? Meg aztán koldús is, nincs ennek semmije, még
egy vánkoscihája sem; az öreg Arva után nem maradt más, csak egy
csorba tükör, amiben borotválkozni szokott; még az egy szál ruháját is



magával vitte a sírba. Csoda, hogy éhen nem vesztek Rozállal az utolsó
esztendőben.

A Gazdik-portán nem látszott meg, hogy nincs fétfi a háznál. Julis
sem félt a munkától, Rozál meg dolgozott látástul vakulásig, húzta az
igát, akár az ökör; ment az eke után, hordta a zsákot, nem akadt olyan
férfi-rnurika, amit nehéznek talált volna.

- Aranyat ér neked ez a lány - mondogatták Julisnak irígyen a
falubeli gazda-asszonyok, akik maguk is férfi nélkül kínlódtak, s még
ez volt a jobbik, mert olyan is került koztük, aki csonkán, lábatlanul,
vagy vakon kapta vissza az urát. - Csak vigyázz is rá, nehogy egyszer
csak elcsalják aházadtól !

- Ezt ugyan nem! - nevetett Julis ilyenkor. - Nem gondol ez a
legényekre ! Meg aztán Idnek is kéne ez a rusnya, mikor annyi eladó
lány van!

Igaz is, lány volt elég, de legény annál kevesebb. Aki felcseperedett,
azt vitték. Jó, ha hírt tudott adni magáról.

Pétertől is jött egy-egy koszos, gyűrött tábori lap, vagy üzenet néha
napján. Aztán sokáig nem jött semmi. Vége lett a háborúnak, szállín
gőztak haza az emberek. Olyan is, aki vele együtt szolgált. Mondták, hogy
fogságba esett.

Julis keményen viselte a sorsát. De azért este, ha bezárkóztak, már
volt úgy, hogy elővette a szekrényből a Péter fényképét és sírt egy ki
csit fölötte. Rozál csak nézte, nézte bambán, lógatta a csunyá lófejét és
nem szólt egy árva szót sem.

De ez is elmult. Egy délelőtt, tél utóján, lélekszakadva rontott be a
Mártonék kis Zsigája.

- .'Julis néném, édesanyám azt üzeni, látta a tulajdon szemével. jön
a Julis néném ura.

De míre befejezte, már ott is állt a küszöbön az ember. Borostás volt,
sovány, beesett szemü, S öreg, nagyon öreg.

Hanem aztán egy-kettőre visszafiatalodott. Kihízlalták; a bajusza is
olyan kackiásan állt, mint régen: Utána néztek menyecskék, lányok, ha
glancos csizmában végigmént a falun. S mondogatták:

- No, ezen a Péteren aztán nem látszik a háború, nyomorúság. Bez
zeg az én szegény Janimon, a féllábával ...

Tavasz volt, sűrű, párás, zsúfolt tavasz. Gőzölgött benne a világ.
Rozál a trágyát hányta villával az istálló előtt. Hajladozott munka köz
ben, megfeszült a csípője, himbálódzott a dereka, harangozott a szoknyá
ja. Meztélláb taposott a trágyaleves sárban, s ahogy le-legörnyedt, meg
föl-fölemelkedett, a hosszú kék karton szoknya alól kivillant vagy egy
arasznyi a lábaszárából a boka fölött. Péter a tornácon állt, az oszlop
nak támaszkodva nézte, frissen borotválva, ingujjban, mellényben, csíz
másan, A kabátot még nem vette föl, az ott volt a szobában, kikészít-
ve a székre. Lajosra készültek, lóvétel ügyében a Molnárék Ferijével. An
nak a kocsiján mennek; Péter átballag hozzájuk, onnét indulnak. S La
joson hálnak, mert holnap van a vásár. Jó lovakat szoktak főlhajtani a
lajosí vásárra.

Ahogy ott állt, egyszer csak átfonta valaki a nyakát a karjával. Julis
volt. Olyan halkan jött ki a szobából, hogy nem is vette észre. Egymás
mellé símulva álltak egy percig.

- Ha időd kerülközik, vehetnél egy tálat a cserepeseknél. Olyan kék
mázast ...

De Péter mintha nem is hallotta volna. Az asszony odahajtotta a fejét
a vállára, tréfásan egy kicsit meg is döfte a fejével:



- No, mi az, hol jár az eszed!
A férfi meg, lassan:
- Csak elnézem ezt a Rozált. Hogy mílyen koszos kis kölyök volt.

S milyen formás, sudár lány lett belőle ...
Az asszony egyszerre odébb lépett.
- Elkésel, Péter, mindjárt tizenegy, már talán várnak is ...
- Igaz - dünnyögte a férfi. Fölvette a kabátot, megcsókolta az 882-

szonyt s elment. Talán egy negyedóra sem telt el, kocsizörgés hallatszott.
Julis kinézett az ablakon. Ök voltak, Feri meg az ura; a vasúton túl el
tünt a kocsi a fordulóban. Várt még egy percet, akkor kiment a tornaera.
s lekiáltott az udvarba:

- Rozál!
A lány megfordult, letette a villát.
- Gyere csak, valamit mondani akarok. Na, gyere már!
Az lassan cammogott föl a lépcsőn és megállt előtte. A munkától

szeplői alatt kipirult kicsit a bőre. Istállószaga volt, trágyaszaga.
- Ide figyelj, Rozál. Nem mondhatsz rám semmit, jó testvéred vol

tam, magamhoz vettelek, amikor árvaságra jutottál. Akkor gyerek vol
tál, megszántalak. De most már nem élhetsz tovább a nyakamon, érted?
Elég vén vagy hozzá, hogy megállj a magad lábán. Más is van, aki sze
gény, az nem ok arra, hogy itt lebzselj a házamban. Ha más megteheti,
tedd meg te is: eredj szolgálni, ha nem tudsz egyebet. Nekem ebből elég
volt, megértetted?

- Meg - mondta Rozál. - Csak még azt a trágyát föl kell rakni ..
- Jó, azt még rakd föl, aztán készülj. Még ma délután el kell men-

ned. Különben ... Nem bánom; ne mondd, hogy rossz vagyok .hozzád:
még ma éjjel itt albatsz. Minek kódorognál késő este abban a nagy ide
gen városban. Majd elmégy holnap a reggeli vonattal; megértetted? Uti
költséget adok, meg kapsz pár koronát, hogy legyen, ha kell; aztán úgyis
rögtön helybe állhatsz... Bemégy a szerzőbe, ott egy-kettő elkommen
dálnak ... Tudod, ahol én is voltam, mikor az édesapánk szolgální kül
dött ... Legalább kitanuJod a sütést-főzést valami rendes úri helyen ...
Éppen ideje, hogy kikupálódjál ... Tudom Istenem, fogsz te még hálál
kodni nekem, hogy nem hagytalak itt buta baromnak ...

- Akkor megyek - mondta Rozál - föl rakom a trágyát.

A rügyele már kifakadtak, kis selyemzöld leveleklibegtek a fákon,
harmatosan. Egy-egy fuvalom surrant s fésülte a7. araszcs rozsokat. Mesz
sze, a hartyáni erdő fölött megjelent sárga izzással a nap. A sínek, mint
két egymás mellett futó csík, csillognt kezdtek az ala-sony töltésen.

Rozál meztélláb volt, kímélte a cipőjét. Kis batyut lóbált a jobbkezé
ben, az volt minden holmija. Sietve lépkedett, mert messze, Örkény felé
már mintha látszott volna a vonat füstje. De mikor az átjáróhoz ért.
valaki utánakiáltott :

- Rozál! Rozál! Megyek én is, várj meg, hallod!
Julis szaladt utána. Kikísérte, megváltotta a jegyét. Bejött a vonat;

akkor átölelte, megcsókolta és föltuszkolta a kocsiba. Rozál nem csó
kolta vissza; még soha senkit nem csókolt meg, őt sem csókolta meg soha
senki. Egy kir sit szédült, amikor a kocsi meglódult s a vonat elindult.
Nem nézett ki, nem integetett. Lassan elmúlt a svédülése. Akkor bement
a v()~s;h'1. hatvu iát letette a földre és leült. Kezét a térdére tette, 16feje
jobbra-balra ringott, ahogy a vicinális ütemesen zötyögtette.
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Sokáig bolyongott, amíg megtalálta Budán a szerzőt. A bejárata olyan
volt, mint egy bolté; az ajtó mellett egész hosszában fekete tábla, üveg
.alatt, rajta arany betűkkel: "Inasok. Szebalányok. Háztartási alkalma
zottak." Még más is volt kiírva, de azt már nem olvasta el. Bement. ke
reste a naccságát. Nagy, kövér, pirosarcú naccsága volt. Kikérdezte, rnít
tud, mit vállal, nagy és kísrnosást végez-e, tud-e főzni, ért-e gyerekekhez,
mik az igényei. Végül türelmetlen lett.

. - Ugyan, fiam, nem kell olyan maflának lenni! Megmondja mit kér,
.aztán slusz-pász t Néma gyereknek az anyja se érti a szavát; nem igaz?

Egy nagy szobában ültek, székeken, sorban a fal mellett. Volt, aki
minden félórában kikente a száját.

- Tudja, szívem, manapság disztingváltnak kell lennI, mindjárt más
képp kezelik az embert.

- Főképp a fiatalurak, mi ? - kacarászott a sarokban egy keseszőke,

.az is ki vol t festve.
Rozál lehajtotta a fejét, ült szótlanuk a széken, ölébe tett kézzel. Nem

is ebédelt. Délelőtt többen is jöttek szolgálóért, de még csak rá se nés
tek.

- Legalább mosolyogjon, ha kuncsaft jön! - szólt rá a naccsága.
Rozál mereven elmosolyodott, kivillantotta nagy, sárga lófogait.
- Tudja mit? Inkább ne mosolyogjon - mondta a naccsága, és a

többiek összevihogtak.
Délután, nem sokkal alkonyat előtt, bejött egy hölgy. A szoba egy

szerre tele lett a szagával. Azt mondta:
- Mindeneslány kellene. Olyan, aki mindent vállal, vigyáz a gye

rekre is, és nincsenek nagy igényei.
- Kérem, kérem - kellemkedett a naccsága - állunk rendelkezé

sére, tessék talán ...
De a höl gy nem törődött vele. Körülnézett a szobában, egyenese.

odament Rozálhoz.
- No, volnae kedve eljönni hozzánk? Három szoba, konyha, magá

nak nagyon rendes cselédszebája lesz, a bérben majd megegyezünk ...
Nos?

- Leaalább mosotyogjon, ha kuncsaft jön! - szólt rá a naccsága
Rozál fölállt, szoknyáját lesímította a kezével.

- Hajlandó beállni a nagyságos asszonyhoz? Most azonnal? Ugyebár
most azonnal? - fordult a hölgyhöz.

Az bólintott, s Rozálra nézett.
- Jó helye lesz, meglátja. Mi az alkalmazottat családtagnak tekint-

jük.
Rozál lehajolt a batyujáért s ment a hölgy után.

Nagy lakás volt, rengeteget kellett dolgozni, míg rendbetette az em
ber. Az úr ügvvéd volt s egész nap a városban járt. A nagyságos asz
szony perzsaszőnyegekkel és arannyal kereskedett. A gyerek elhagyatot
tan ténfergett a lakásban. Anyja néha levitte magával a kávéházba.
Nagy lármával jöttek aztán haza, a gyer~ toporzékolt, a nagyságos asz
szony pofonütötte, közben különféle emberekkel tárgyalt, akik szőnyege

ket göngyöltek ki az előszobában, veszekedtek, hogy hamisítvány-e vagy
igazi, vagy karkötőket pakoltak ki, és a nagyságos asszony idegeskední
kezdett, sikoltozott, a homlokához kapott:

- Jesszus Máriám, meg kellőrülni ettől a kölyöktől ! - Akarjánál



fogva kilódította a konyhába. - Vigyázzon rá, Rozál, be ne engedje;
érti, nem birom, nem birom!

A gyerek leült a sarokba a konyhaszékre, konok tekíntetsel figyelte·
Rozált. Később lemászott a székről, melléje sompolygott és teljes erejéből

belerúgott.
- Te rohadt dög! Te büdös paraszt! - kiáltotta.
Aztán vadul, rázkódva sírni kezdett. Odavetette magát a konyhakőre.

a lány lába elé, átkulcsolta a lábát, beletemette arcát a szoknyáiába és
zokogott. Rozál lehajolt érte, csontos karjába vette, bevitte a szobába és
lefektette.

Az úrnak gondjai voltak. Sokszor veszekedtek is.
- De Rita kérlek, az így mégsem mehet tovább, itt valami rendet

kell teremteni, ezek a te ügyleteid ... És utóvégre a magad ura vagy, de
a formák ...

Az asszony sikoltozott.
- Válni akarsz! Tudtam, válni akarsz, csirkefogó ! Hát jó, váljunk

el, vedd el a cafrádat, de a gyerek ...
Mindegyík ragaszkodott a gyerekhez; utána kibékültek, mert vendé

geket vártak vacsorára. Rozálnak le kellett szaladnia felvágottért. süte
ményért. Nem adtak elég pénzt, éppen nem volt a háznál, Rozál a magáé
ból pótolta, pedig mindig tartoztak a bérével.

- Vegyen huszonöt téliszalámít, zsúrkenyeret, húsz minyont ... öten
leszünk, mindenkire számítok kettőt. .. .

- Anya, nekem ls vegyél minyont - siránkozott a gyerek.
- Most nem kapsz, nem lehet. Gyereknek semmi dolga a felnőttek

közt ...
Rozál vett a gyereknek a maga pénzéből, eléje tette, titokban, hogy

az anyja ne lássa.
- Ezt tőled kaptam? - kérdezte a kisfiú.
- Anyukádtól - mondta csöndesen Rozál.
- Nem - mondta a kisfiú konokul. - Hazudsz, mert én tudom.

hogy tőled kaptam. Te hazudós disznó!
S hirtelen az arcába vágta a mosogatórongyot,
- Nesze! Amiért ilyen hazudós vagy !
A rongy lehullott a földre. Rozál fölemelte, ráakasztotta a gáztűz

hely szélére. Arcán a lámpafényben csillogott, mint a verejték, a rongy
mocskos leve. Le'akarta törülní, de akkor a kisfiú odaugrott hozzá, föl
kapaszkodott a nyakába, forró kis arcát szenvedélyesen odaszorította ta
padós, szennyes Iétől nyirkos bőréhez és fülébe súgta:

- Ne haragudj, Rozál ... Hiszen én csak téged szeretlek a világon .
Es soha többet nem bántalak, amiért az anyukám olyan gonosz hozzám .

Akkor már több mint egy éve volt náluk. Minden vasárnap kime
nője lett volna, de a nagyságos asszony délután moziba ment, az úr meg
kávéházba. Nem akarta egyedül hagyni a kisfiút, hát inkább otthon ma
radt. Beültek a cselédszobába, ott ültek egymás mellett az ágy szélén
csendesen, míg be nem alkonyult.

Osz elején, másfél évvel azután, hogy helybeállt. Rozál nekiült s
levelet írt haza.

"Kedves néném Julis !
Tudatom veled, hogy hejben vagyok és nagyon jó helyem van. T!!en

finom urak. Nekem semiben híjányom nincs, mejhez hasonló jókat kíván,

szeretö húgod:
Arva Rozál."



Délután, mikor a kisfiúval sétálni ment, bedobta a levelet. Szél fújt,
nagy halom őszi levelet söpört valahonnét csörömpölve az utcán. Rozál
nak eszébe jutottak a sínek, hogy mílyen szépen csillogtak akkor reggel,
amikor eljött a falujából. Hűvösödött már, összefogta magán a kendőt.

Kézenfogva mentek hazafelé a kisfiúval. Éppen akkor gyulladtak meg
a lámpák. Egyszerre hátbavágta valaki. .

- Né, a Rozál! Az Arva Rozál!
Tera volt, a Süttőék Terája. Az is Pesten szolgált, Hogy eddig nem

találkoztak, mikor ő már majd egy éve itt van! Nem szokott kimenni
vasárnap aNyugatihoz ? Mind ott korzóznak; no majd most vasárnap
kibeszélik magukat, ötre várja az őránál a banánszigeten.

Tera akkor míndjárt faggatni kezdte: milyen a helye, mennyit fizet
nek, mi a dolog.

- A, bolond vagy te, Rozál! Annyiért én a kisujjamat se mozdíta
nám meg! Kihasználnak azok téged, és még a béred se adják meg ren
desen! No megállj, majd én szerzek neked olyan helyet, hogy mind a
tíz körmöd megnyalhatod ! Ha hazamégy, egy-kettő ki vele: vagy emel-'
nek, vagy felmcmdsz.

- Nem lehet - motyogta Rozál. - Mi lesz a Buksival ?
- Mi az a Buksi?
- Hát a gyerek!
- A gyerek? - kacagott Tera. - Mit fáj neked a más kölyke? Aki

világra hozta, törődjön is vele! Még a kutya is maga törődik a kölyké
vel!

- Nem úgy Van az ...
Nem tudta volna megmondani, hogy van. Szerencsére lányok, legé

nyek jöttek. környékbeliek, szomszéd falubéliek.
- Nahát! Az Arva Rozál! Alófejű Arva Rozál! s örvendeztek neki,

vihogtak, hajladoztak, kacarásztak este nyolcig. De Rozál nem nevetgélt,
nem is értette, min mulatnak; csak álldogált, vagy sétálgatott velük, me
rev derékkal, mint egy facövek, lófejét ingatva, szótlanul, mintha ott se
volna.

Még kétszer-háromszor elment a Nyugatihoz. Már mind tudták, mí
lyen a helye, és hogy nem akar fölmondani. Mikor föltűnt az utcán, szí
káran, csontosan, az ócska berlíner-kendőben, azzal fogadták:

- Jön a Buksi Rozálja!
A következő tavaszon Tera hazament.
- Édesanyám írta, kellek otthon a nyári munkára, Meg aztán őszön

úgyis megesküszünk a Jóskával ...
Attól fogva Rozál sem járt többé a Nyugatíhoz,

Osszel egyszerre két levelet kapott. Az egyiket Tera írta; ezt olvasta
el először. Hogy megvoJt a lakzi, de közben Rozálról sem feledkezett el:
van itt egy katonaviselt derék özvegyember a faluban, nemrég költözött.
ide, három kis gyereke van, asszony kéne a házhoz, s három ilyen buk
síért, meg egy ilyen megállapodott emberért megéri, hogy otthagyja azt
az egy Buksit.

A másik levél pedig így szólt:

"Kedves Rozál kisasszony,
Megbocsásson, hogy ismeretlenül soraimmal háborgatni bátor va

gyok. Sok jót és szépet hallottam Magácskáról kedves barátnéja, Süttő

Terézia kisasszony részéről. Melynek alapján bátorkodtam magamnak bá-
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torságot venni arra, hogy kegyedet soraimmal felkeressem. Negyvenhá
rom éves özvegy ember vagyok, három gyermek édesapja, kik édesany
jukat szomorú betegségben elvesztették, az én kedves első feleségemet;
kinek emlékezete legyen áldva. Hideg otthonomban a Magácska kedves

. melegsége tudna nekem s kedves gyermekeimnek szíves állapotot hozni.
Bátorleodom tehát azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulni kegyedhez, vol
na-e szívében hajlandóság egy katonaviselt komoly felnőtt emberrel életét
megosztani és neveletlen gyermekeinek elhalálozott édesanyjuk helyett
édesanyjuk lenni. Szíves válaszát várja kegyedtől reménykedve tísztelő

híve és kezének kérője:

Banes István asztalos mester.
U. I. Egyben tudatom anyagi helyzetemet, mely szerint teljesen fel

szerelt múhelyem van itt helyben és hozzá másfél hold szölőrn, mit most
szereztem, a hartyáni határban."

Rozál a szebájában ült, kétszer, háromszor is elolvasta a levelet. Egy
derék, megállapodott ember, aki feleségül kéri. Banes István asztalos
mester. Vége volna a küszködésnek, Biztosítva volna haláláig. Maga elé
meredt, karját a térdére, arcát a tenyerébe támasztotta. Akkor halkan,
félénken kinyílt a cselédszoba ajtaja. A fiú állt ott, Buksi, a már na
gyocska, sovány, ideges Buksi. Azt mondta:

- Anyuka megszökött egy illetővelIsztambulba.

Olyan halkan mondta, hogy Rozál először nem is értette. Csak akkor
fogta föl a szavait, mikor a fiúcska már ott ült mellette a cselédszeba
nyikorgós, vassodronyos ágyán, és lassan az ölébe hajtotta a fejét.

- Rozál, te ugye nem vagy olyan, mint anyuka? Te ugye soha nem
hagysz el engem ?

- Nem, - mondta Rozál. Érdesen, reszelősen felelt, mintha berozs
dásodott volna a torka az évek folyamán. - Én soha nem hagyom el a
kis urfit.

Az úr hangja hallatszott a konyhából.
- Rozál? Hol van, Rozál kérem?
- Itt vagyok - felelte. Fölállt, lesímította a szoknyáját, kiment a:

konyhába.
Az úr fején csillogott a konyhai lámpa világa. Füle fölött kétoldalt

volt némi kis haj, pár őszes tincs; a feje többi része egészen kopasz volt,
alul, körben, rózsaszínes, fent, a tetején furcsa halottsárga. Arca is puf
fadtan fakó. Halántékán finoman gyöngyözött a verejték. Zavartan, elve
szetten állt a lámpa alatt, szemüvegét törölgette.

- Azt akarom mondani, Rozál kérem... A feleségemre egy ideig
nem számíthatunk a háztartásban ... Magának kell ellátni mindent, mínt
ha maga volna a háziasszony... Tekintettel a nagyobb munkára és fe
lelősségre, ezennel felemelem a fizetését... Elsejétől visszamenőleg...
Mennyi is volt eddig magának? Persze, nagyon kevés, azt sem kapta
meg rendesen ... Hiába, ilyen körűlmények között... Szóval adok magá
nak havonta huszonöt pengót . .. Nem, harmincat, Rozál, harmincat ...
Harmincötöt . .. Csak vigyázzon erre a Buksira ...

Megsímította a gyerek arcát, mert az közben odatipegett hozzájuk;
hangja elcsuklott, furcsa hörgés szakadt föl a melléből ; válla megrázkó
dott; megfordult és kisietett a konyhából. .

Buksit már nem Buksinak hívták, hanem Ervinnek. Iskolába járt;
reggel ment el, délben jött haza; szerette a számtant, mérnök akart lenni,
Az ügyvéd úrból igazgató úr lett; dolgozószobájában szanaszét levélpapí~
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rok, boritékok hevertek: "Bel -és Külkereskedelmi Vállalat. Igazgatóság".
'Egy délelőtt váratlanul beállított az úr testvére. Szakasztott az úr

mása, de ennek haja is volt. Hosszas, izgatottan viattkoztak odabent; az
ajtót nyitva hagyták, minden szó kihallatszott a konyhába.

- Az ilyen gründolásoknak többnyire ez a végük. Megmondtam ne
ked, de te nem hallgattál rám.

- Lehetetlen. Mondom, hogy lehetetlen! Egy tőkeerős vállalkozás
csak úgy egyik napról a másikra ...

- Először is nem tőkeerős. Másodszor az ilyen tőzsdei krachok .•. '
- Szóval szerinted menthetetlen .
- Optimális esetben börtön nélkül Rosszabb esetben ...
Ekkor, végre, becsukták az ajtót. Később az úr testvére, elment. Az

úr sokáig járt fel-alá a szobájában, Rozál egy órán át hallotta a lépé
seit. Majd fiókokat nyitott, csukott. Utána sokáig csönd volt. Rozál ak
kor leszaladt a fűszereshez, mert nem volt paprika a háznál.

Mikor visszament, nekilátott a főzésnek. hogy készen legyen az ebéd
kettőre, mire Ervin úrfi hazajön. Bent megcsendült a telefon. Csengett,
csengett, de nem vette föl senki. Egy negyedóra mulva újra csengett.
Aztán egy újabb negyedóra mulva ismét. .

Rozál azt gondolta: "úgy látszik, amíg odavoltam, az úr elment ha
zulról." Benyitott a dolgozószobába. A telefon még egyet rikoltott, aztán
elhallgatott. Az úr ott fékült ráborulva az íróasztalra, a Bel- és~ülke

reskedelmi Vállalat eimkés papírjaira. A fehér levélpapiron vörös patak
ban kanyargott a vér s az asztal szélén ütemesen csöpögött le a földre.
Olyan egyhangúan, mint egy vízcsap, A fejtől nem messze, az íróasztal
barna lapján, meg két sötétkötésű könyvnek a fedőlapjánkülönös, szap
panyhabszerű kis pamacsok fehérlettek, fehérjükben vékony piros szá
lakkal.

Rozál lement aházfelügyelőhöz.

- Krámer úr kérem, legyen szíves, intézkedjen, amit kell. Az úr
megölte magát, míg én lent voltam a boltban.

A házfelügyelő ismerte a családot. Először az úr testvérének telefo
nált a bankba, ahol igazgató volt.

Ervin három napig a nagybátyjánál lakott. Mikor a halottat elvitték,
Rozál nekíállt, hogy fölsúrolja a parkettot s eltüntesse a szebából a vér
nyomokot meg a szétfröcskölt agyvelő darabjait. De a temetés után
mégsem ide gyűltek, hanem a szalonba. A bankigazgató azt mondta:

- Kedves Ervin fiam, legcélszerűbbnek látnám, ha intézetbe men
nél. Azt hiszem, neked is jót tenne a környezetváltozás. ez után a meg
rázkódtatás után ...

- Itt maradunk Rozállal - felelte a fiú. - Nem akarok elmenni
innét sehova.

- De Rozál talán szívesen hazamenne a falujába Végtére is nem
lehet íl!y rendelkeznünk egy független ember sorsával .

A fiú felelet helyett kiment a konyhába.
- Rozál, ugye itt maradsz velem?
Rozál éppen a temetés utáni villásreggeli edényeit mosta el. Felnézett,

egyik kezében a ronggyal, másikban egy kistányérral.
- Ifen, maradok - mondta érdes, rekedt hangján, és szeplős, csú

nya Iéfe íével 'rábótintott,
Az il'az/tató eltűnődött,

- Hát, ha mindenképpen így szeretnéd ... No, majd még beszélünk
a dologról. Utóvégre nem azért lettem a gyámod, hogy erőszakoskodjam
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veled. Ismered a fölfogásomat: mindenkinek a maximális egyéni szabad
ságot. Azt hiszem, nem lesznek diferenciáink egymással.

Másnap délelőtt, míg Ervin iskolában volt, ismét becsöngetett. Be
hívta Rozált az úr volt dolgozószobájába.

- üljön le kérem - mondta és belevetette magát az egyik karos
székbe.

Rozál is leült, félszegen, éppen csak a fotöj szélére. Térdére tette a
kezét és csöndesen várakozott. Az igazgató mintha gondolataiba merült
volna. Végre mégis elkezdte:

- Nézze, kedves Arva Rozál, nyíltan beszélek magával; olyan régen
van a háznál, hogy valósággal családtagnak tekinthetjük. Hiszen tanúja
volt ezeknek a sajnálatos dolgoknak, ezeknek a tragédíáknak, amelyek
szegény öcsém életét földúlták . .. A sajátos viszonynál fogva, amelyben
az unokaöcsémmel került, ugyebár... Hogy is fejezzem ki magam ...
Attól fogva, hogy szegény Rita sógornöm azt a meggondolatlanságót el
követte. Ervin csodálatos módon úgy ragaszkodik magához, mintha az
anyja volna; mondhatnám maga az egyetlen lény a világon, kedves Rozál,
akihez ragaszkodik. Ert engem ?

.- Igenis.
- Mert ha nem ért, ha túl elvontan fogalmazom meg a dolgot, csak

szakítson 'félbe nyugodtan, mondja, hogy nem érti. Megértette?
- Igen.
- Ervin ragaszkodik magához. Zsarnoki módon ragaszkodik, hogy

helyesen fejezzem ki magam. Gyermeki naivsággal egyszerűen igényt tart
a maga életére. Ertí, kérem, mit mondok? Magának nem volt magán
élete, nem lehetett magánélete. Ez a szegény anyátlan gyermek ... No de
hagyjuk ezt. Arról van szó, hogy maga hajlandó-e továbbra is vállalni
ezt az áldozatos szerepet az unokaöcsém mellett. Ez a kérdés. f:rti ?

- Nem értem, kérem.
Az igazgató türelmetlen mozdulatot tett.
- Ej, kérem, az a kérdés, hogy marad, vagy nem marad.
- Maradok.
- Nahát, akkor ezzel végeztünk. Maga itt marad, gondoskodtk az

unokaöcsémről. A bérét tőlem fogja kapni. A lakást én fozom fenntar
tani, maguknak azzal semmi dolguk. A háztartás költségeit én fedezem.
Tőlem kapja a pénzt, nekem számol el. Megértettük egymást? Egyéb
ként minden marad a régiben.

- Igenis,
- Az unokaöcsémnek azonban nincs szükséze három szobára. Egy

szeba természetesen az övé. Magának ott a cselédszoba, remélem meg
feJe1.

- Igenis.
-- A másik két szebára én tartok igényt. Bizonyos célokra. bízonyos

hivatalos célokra, érti, bizonvos megbeszélésekre, időnkint igénybe fo
gom venni azt a két szobát. Ha valamí kívánságom van ezzel kapcsolat
ban, azt előre közlöm magával. Ertette ?

A lépcsőházból még egyszer visszajött.
- Ha külön munkáia votna. azt opr<;"e küiön meafizetern m;lp:>n"k.

Bs ha esetleg a feleségem feljön vatamilven okból. mondiuk meetáto
gatni az unokaöcsémet. maga nem tud semmit. ~rti? Akármit !<:{>rdpz
nek, maga nem tud semmit. Na, Isten vele. Rozál. Ha valami baj van,
csak forduljon hozzám bizalommal. Isten áldja, fiam, Isten áldja ...



64.1

Igy éltek éveken át. Rozál egyre csontosabb, egyre szikárabb lett.
'Kezdett őszülni a haja. A sok munka elnyűtte. Húsz évvel többnek lát
szott a koránál. Ha beszélt, kivíllogtak nagy, sárga Iófogaí. Nagy 16fejét
ingatva járt az utcán, a lépcsőházban, az udvaron, a gangon. Ez volt az
ő világa. Ismerőse nem volt. Levelet nem írt, nem kapott. Senkije nem
volt ezen a földön. .

Ervin elvégezte a gimnáziumot, leérettségizett, beíratkozott az egye
temre. Szótlan, tűnődő, ideges fiatalember lett belőle. Néha köhécselt.
Nagybátyja elvitte egy tüdőszakorvoshoz. Az megállapította, hogy kez
dődő csúcshurutja van.

- Elsősorban a városból kellene kiköltöznie. Valahova a budai he
gyekbe. Gyengetüdejűekneka jó levegő fél egészség.

A bankigazgatónak volt egy kétszobás, kertes villája a Farkasréten.
Azt fölajánlotta a fiúnak: költözzék oda, a ház úgyis üresen áll, legföl
jebb ha a nyári hónapokban töltenek ott pár hetet. No de a nyaralast
majd megoldják másként. Egyelőre Ervin egészsége a legfontosabb.

A bankigazgató már túl járt a hatvanon. Nem volt szüksége már
diszkrét tárgyalásokhoz a lakásra. Ervin kiköltözött Rozállal a Farkas
rétre, nem messzire a temetőtől. Osz volt, avarszag. köd; langyos, szo
morkás ősz. Ervin szorgalmasan járt az egyetemre. Nem mérnöknek írat
kozott be, hanem rm'fvészettörténésznek a bölcsészetre,

- Tudod mít, Rozál? Jövőre, vagy két év múlva elmegyünk Olasz
orszáaba. Te is velem jössz. Megnézzük Firenzét, Assisit, Rómát, Siénát...
Vilásot fogsz látni, Rozál ...

Esténkint Rozálnak ott kellett virrasztania mellette a szobában, s
nézegetnie sorra a rengeteg könyvet, amit Ervin hazahozott: festménye
ket, szobrokat, épületeket. Fájt a háta, égett a szeme, sajogtak a csont
jai. Gépiesen ismételte. valahányszor Ervin új lapra fordított:

- Jaj de szép ... Istenem, de szép ...
Néha olyan fáradt volt, hogy nem is látott semmit. De erőt vett ma

gán, elhessentette magától a ködöt; ránézett Ervin vékony, ideges ar
cára, erre a kicsit lányos, kicsit elgyötört, finom, sápadt arcra, s ilyenkor
nazy, ernyedt békesség terjedt el benne. Homályosan arra gondolt: mi
volt az élete? Dolgozott. dolgozott. Mindig másnak. Mindig másokra.

Mi volt az élete? Nem is volt élete. Ez az élete itt, az a fiatalember.
Ez a kisfiú, aki az arcába dobta a mosoaatórongyot, Aki megverte őt és
sírva a karjába borult, amiért az édesanyja olyan gonosz volt hozzá.

Ahogy így elnézte ezt a kettős képet: az olasz templomokat rnutogató
fiatal férfit, meg a hajdani zokogó, vad, kétségbeesett kisgyereket: sze
rette volna mezsírnosatní. Néha olyan erős volt benne ez az érzés, hogy
önkéntelenül meaemelte a kezét. De aztán szerény cselédmozdulattal ujra
visszaejtette az ölébe. .

-.Egy este Ervin ecvszerre odafordult hozzá.
- Mondd csak, Rozál, rnit szótnál hozzá, ha megnösülnék ?
Rozál rábámult, olyan elképedve, hogy a fiú elnevette magát.
- No ne félj, öreg Rozál, messze vagyunk még attól! Csak tréfál

tam! Különben is - tette hozzá eltűnődve - ha megnősülnék. velem
maradnál. ('fYY. aho"vfln edn;!!. Hová is mennél, nem igaz?

E'l lanozta tovább az albumot.
De Pozálnak mintha mearebbent volna a szívében. Igaz: hová

menne? Nincs hová mennie, üres előtte a víláz. El'Yszer csak vége van,
nincs tovább. és ő belehullik a semmiségbe. Odaadta az életét ennek a
fi(mak. Ha visszaadták neki, mit csináljon vele? Ezzel az ő elfáradt, el
öregedett, elcsontosodott életével?



ls' amíg Ervin ruháit kefélte, tűnődve, szorongva szimatolta a fiú
esebkendöín az idegen kölnivíz illatát. Néha leült ilyenkor és hosszan
maga elé bámult. Vajon milyen lehet a lány, aki elveszi tőle Ervint ':
Megpróbálta maga elé képzelni. Hol szőkének látta, hol barnának, hol
kék, hol fekete szeműnek, a hangját hol bársonyosan mélynek, hol vidám
madárcsacsogásnak. Csak olyan lenne, aki megérti, úgy, ahogyan ó meg
értette. Olyan, aki mindent oda tud adni érte, ahogyan ő odaadott mín
dent, Hiszen annak, akihez gonosz volt, akitől elszökött az édesanyja, soha
nem adhat eleget, aki szeretni akarja ...

De Ervin sokszor ideges volt, kedvetlen és szomorú. Rozál érezte.
hogy a lány nem olyan, amilyennek lennie kellene.

Már a második őszön laktak a Farkasréten a víllában. Alkonyat volt.
ilyenkor a temető felől leszáll a köd; könnyezni kezdenek az ágak. Csön
gettek. Egy fiatal nő állt az ajtóban, fekete, kékszemű nő. Ervint kereste.

De Ervin már jött is. Izgatottan félretolta Rozált; ajtót nyitott, be
vezette a lányt:

- Hagyd csak, Rozál, majd én... majd én ...
Az előszoba egyszerre tele lett az Ervin zsebkendőinek idegen illa

tával.
Tíz percig sem tartott az egész. Könnyű macskaléptek surrantak át

az elöszobán, kattant az ajtó, a könnyű kis sarkak, távolodva, végigfu
tottak a kapuhoz vivő keskeny aszfalt úton, a bukszus-sövény közt, aztán
erősen becsapódott a kapu. Utána nehezebb férfi-léptek, ugyanígy vé
gig az előszobán, a kerten, a kapuig, s egy név, rekedt, riadt kiáltás.
tompán a ködben, kétszer egymás után:

- Judit! ... Judit ...
Sokáig állt a vasrácsos kapunak támaszkodva. Aztán megfordult, s

visszament a házba. Késő estig ült a sötétben, és Rozál nem mert be
menni hozzá. De amikor az óra kilencet ütött, mégis benyitott.

- Hozhatom a vacsorát?
A fiú megmozdult a karosszékben, a sötétben.
- Nem - mondta tompán, messziről. - Nem kérek vacsorát.
Aztán, mikor Rozál hátralépett:
- Ne menj el, Rozál. Maradj itt. Gyere ide, ülj ide a rekamiéra. Én

is melléd ülök, Rozál. Jó, ha itt vagy; olyan nehéz az embernek egye
dül. .. Olyan nehéz .. ,

És mintha valami tűrhetetlen súly húzná lefelé, ültében lassan le
hajtotta a fejét Rozál ölébe. Arca az öreg lány kezén pihent; és Rozál
érezte, hogy a fiú szeméből melegen szivárog a könny a kezére. Akkor
ft másik kezét lassan, félénken a fiú fejére tette, először alig érintve
a haját, aztán egészen ráejtve érdes, pókos Greg kezét, s elkezdte símo
gatní, mint egy kisfiút.

Talán egy órát is ültek így. Aztán a fiú fölegyenesedett.
- Késő van, Rozál. Fáradt lehetsz. Menj szépen aludni, Én is le

fekszem lassan. Megpróbálok aludni. Altatót is veszek be, fáj fi fejem ...
egy tabletta Evipánt ... Ugye hozol egy pohár vizet hozzá ?

Rozál reggel ötkor kelt. Először mindig takarítani szokott a, nap
paliban. Mint mindig, most is be akarta csukni az ajtót, hogy ne zavarja
a fiút, aki a szomszéd szebában aludt.

A nappaliban égett a villany. Hunyorogva nézett be a sötét szornszéd
ba. Csönd volt. Rozál maga .sem tudta, míért más ez a csönd, mint más-
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kor, A fiú míntha görcsbe merevedett volna, és a takarót lerugta magá
ról.

Lábujjhegyen odament hozzá, hogy betakarja, nehogy megfázzék.
De akkor valami küiönös, félelmes bizonyosság támadt benne, hogy

nem kell betakarnia, mert soha, soha nem fog megfázni többé.
Az orvos, akit áthívott egy közeli bérházból, sokáig nézte az asztal

kán a feltört három fiolát. A pohár vízből nem hiányzott több három
ujjnyinál.

A szobában, az egész házban még míndíg ott lebegett az a különös,
fanyarkás, rebbenő illat, amit a lány hagyott maga után alkonyatkor.

A temetőben a bankigazgató, mielőtt beszállt volna az autójába, oda
intette magához Arva Rozált.·

- Maga, fiam, holnap délelőtt jőjjön el hozzám a bankba. Tudjuk,
milyen hűségesen szolgálta szegény unokaöcsémet. Nyugodt lehet, nem
fogunk megfeledkezni magáról. Kap majd annyit, hogy vehet rajta ma
gának egy-két holdat otthon.

Az autó elsuhant, a gyászolók elmentek. Kevesen voltak: a családból
csak a bankigazgató, s kívüle a fiú néhány egyetemi társa. Kora dél
után volt, alacsony, ólomszürke éggel. Szitálni kezdett az eső. Az út las- .
san megfeketedett, mintha azt is bevonták volna fekete posztóval.

Arva Rozál fázott, összevonta magán a kendőt s elindult gépiesen
lefelé a lejtőn. Egyre sötétebb lett. Most már mindig ebben a nyirkos
sötétségben fog menni, egyedül. Mi lesz vele? Ráncos arcát finom kis
tűivel szurkálta az eső. Vehet egy-két holdat otthon? Neki már nincs
otthon a földön. üres rnínden, ő is üres, az egész élete üres lett. Megy
lefelé a temető mentén az úton, egy üres Arva Rozál, akiben nincs már
semmi.

Elment a ház mellett, ahol laktak, és eszébe sem jutott, hogy betér
jen. Lábai mintha ólomból lettek volna. Nemcsak a lábai: az egész teste,
Mintha egy halottat hurcolna az ölében. Egy halottat, úgy, ahogyan há
rom napja az élő pihent az ölében. De hiába akarná megsímogatní: -nín
csen. Az élők akkor a legsúlyosabbak, amikor már nem élnek.

Világosabb városrészre ért, ahol több a lámpa. A járókelők meg
megfordultak, nézték ezt a csúnya, szíkár öregasszonyt, ezt a lófejű, im
bolygó árnyékot. O nem vette észre, hogy nézik. Csak ment, át Budán,
át a hídon, át Pesten, az idegen, sosemlátott városban, míg egyszer csak
úgy érezte, hogy már nem bir tovább menni.

Kis téren állt. A tér sarkán templom; gyenge fény szűrődött ki a
kapuján. Végre valahol leülhet. Ülhet békén, nem kérdezi senki, mít
akar, honnét jön. Belemerülhet a homályba. A semmiségbe.

Bement és leroskadt az egyik padban. Sokáig nem nézett, nem látott
semmit. Később, mikor szeme megszekta a rozsdás, homályos világítást,
kezdte sorra kivenni a tárgyakat: a szobrokat, oltárokat.

Oldalt, üveg alatt, egy oltár fölött, halvány fényben' egy szebor de
rengett. Egy asszony, kék palásban. szenvedéstől merev viaszarccal. Az
ölében egy test, egy férfi, egy halott, olyan súlyosan. hogy színte kifor
dult a földre az öléből.

De mégis az ölében tartotta halott fiát, akármilyen súlyos volt is.
Arva Rozál nézte, nézte a szobrot. O is egy halottat tartott az ölében.

Ketten voltak, és míndeayíkük egy-egy halottat tartott az ölében.
Lassan, lassan lehajtotta a fejét apadra.


