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VII.

Budán, a Fő utcai bérházban a vicéné már a lépcsőházat súrolta, ami-
kor Iván megérkezett. A lakók pokrócokat teregettek a belső folyosó 
vaskorlátjára, a kíváncsiság megállította kezükben a porolóvesszőt 
az első emeleten is, a harmadikon is, amikor Iván becsöngetett má-
sodik emeleti lakása ajtaján. Lovákné, a háziasszonya összecsapta a 
két tenyerét.

– Hát vissza tudott jönni, Bodák úr? Azt hittem, sohasem látom 
többet, hogy nem is lehet onnét fentről visszajönni.

Iván mosolygós jókedvvel rázta meg az öregasszony kezét.
– Hogy vissza tudtam-e jönni, az most nem fontos, mert itt va-

gyok. De több az annál, Lovák néni, hogy nagyon hideg volt éjszaka 
a vonaton, tessék jól befűteni. De hamar ám!

Az öregasszony betessékelte Ivánt a szobájába, hamar hozott pi-
ros parazsat, és lángra lobbantotta a szegényes, vékony tűzifát. Iván 
elébe állt.

– Most pedig mondja el, Lovák néni, mi újság!
– Mindjárt, mindjárt, először hozok egy kis reggelit, azután majd 

elmondok mindent.
Lovákné különös tisztelettel kezelte lakói közül Bodák Ivánt. Ez 

a sovány öregasszony szolgálója volt harmincegy esztendeig egy já-
rásbírósági irodaigazgatónak, a harminckettedik évben felesége, a 
harmincharmadik évben pedig özvegye lett. Özvegységében három 
szobája közül hármat adott ki diákembereknek, ő maga pedig ágyát 
a konyhában állította fel. A lakóit különös szigorúsággal válogatta 
meg, csakis közös ismerősök jótállása mellett lehetett hozzá beke-
rülni, mert nagyon félt, hogy egyszer megölik. Aki pedig kicsoma-
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golta nála egyszer a kofferjét, azzal azután anyai szigorral bánt. A 
kis, cvikkeres Fränkel szobájából egy este leányviháncolást hallott, 
másnap Fränkelnek csomagolnia kellett. Fenyves Károly, a másik 
szobaúr szórakozott volt, és az előszobaajtóban felejtette a kulcsot. 
A kulcsot Lovákné azonnal bevonta, és soha többet ki nem adta a 
kezéből, így aztán Fenyvesnek naponta néha huszonötször is várnia 
kellett, amíg neki ajtót nyitottak.

Amikor Iván beköltözött a szobába, csudálatos rend és tisztaság 
volt minden szögletben. Másnap reggel pedig, amikor Lovákné be-
hozta a reggelit, nem ösmert rá a szobára. Minden asztalon, min-
den szekrényen, a könyvespolcon szerteszéjjel papirosok, könyvek 
terjengtek, az asztalterítőn dohánypor és cigarettahüvely, a széken 
tus- és akvarellfesték. Mielőtt még kitörhetett volna belőle a kétség-
beesés, Iván erélyesen szálasodott fel előtte.

– Itt pedig, Lovák néni, ne rendezzen semmit. A port letörölheti, 
kiseperhet, de ebből a szobából egy darab papirosnak sem szabad 
kikerülnie. Amit felvesz Lovák néni, oda tegye vissza, ahonnan fel-
vette.

A parancsoló hang béklyóba verte az öregasszony nyelvét, és ez 
a béklyó ott is maradt azóta. Iván nem kérdezett semmit, és neki 
szabad volt minden. Az a mindennapi esemény történt itt is, hogy 
egy erőszakos akaratnak egy erősebb akarat került fölébe, és az erő-
szakos akaratból engedelmes akarat lett. Még csak pár napos lakója 
volt Iván a szobának, amikor egy tikkadt nyári délután a barátnő-
je csöngetett az előszoba ajtaján. Lovákné nyitott ajtót, a lány Iván 
felől érdeklődött. Lováknénak éles volt a szeme, látta, hogy ez se 
nem rokon, se nem érdektelen ismerős, mégis szépen betessékelte a 
szobába. Még aznap elmondta a másik lakónak, hogy odaát hölgy-
látogató volt. Fenyves méltatlankodva kelt ki, hogy Ivánnak szabad, 
neki meg nem, mire Lovákné fölényesen intette le:

– Az más, kérem, Fenyves úr, az egészen más, Bodák úrhoz a 
hölgy nappal jött, és különben is igen jóravaló, csinos leányka.

Azontúl is, ha felment hozzá a lány, mindig előzékenyen nyitott 
neki ajtót, sőt később már el is ment ilyenkor hazulról, csupa tapin-
tatból.
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Iván számára a szerelem sohasem volt elsőrendű fontosságú do-
log, és így, amikor a vizsgák jöttek, a látogatás elmaradt. Néhány hé-
tig szótlanul nézte Lovákné ezt a dolgot, végre mégis megkérdezte 
Ivánt:

– Mondja csak, Bodák úr, mi történt maguk között? Csak nem ha-
ragszik, az istenért? Fiataloknak nem szabad haragudniuk egymás-
ra, fiataloknak szeretniük kell egymást.

Iván nem válaszolt akkor semmit, mert nem tudta volna megma-
gyarázni az öregasszonynak, hogy akikben végzetes nagy lánggal 
lobog a test szerelme, azok ritkán szokták a szerelemmel a lelküket 
is megégetni.

Lovákné behozta a reggelit, Iván az asztalhoz ült, ő pedig megállt 
szemben vele, az asztal előtt.

– Hogy mi újság, Bodák úr? Hát nincs, kérem, semmi különös 
újság, legfeljebb az, hogy Faragóéknál felmondott Julis, már úgy 
volt, hogy el is megy, de aztán mégis maradt. A harmadikon pedig, 
Tiringerékhez új lakó jött elsején, nagyon fess fiatalember, gondo-
lom, örülnek neki a Tiringer lányok. A Katit már láttam is vele a 
Duna-parton, ott ültek a Margit hídi lócán. Csócsinak nem nagyon 
kell, neki van udvarlója, a Fojth kalapos fia, úgy mondják, hogy már 
veszi is… Én nem hiszek benne.

Iván szeretett volna hallani valamit Máriáékról, de nem mert kér-
dezni. Lovákné úgyis sorra vesz ilyenkor minden lakót, talán rájuk 
kerül a sor.

– Hát az őrmesterék mit csinálnak?
Azért kérdezte ezt Iván, mert az őrmesterék Máriáék szomszéd-

ságában laktak.
– Az őrmesterék? Az asszony most valami szövőgépet vett, sző-

nyeget akart csinálni, olyant, mint a törökök. Azt mondja: turáni 
szőnyeg. Én még nem láttam, de biztosan szép.

Itt az öregasszony nagyot szippantott a szoba melegedő levegő-
jéből.

– No, de Lengyeléknél volt a múlt héten nagy riadalom!
Iván ijedten kapta fel a fejét. Mi történhetett Máriával? Lovákné 

széket húzott magához, leült.


