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VII.

Általában kevés vendég járt a házhoz. Két he ten-
kint eljött ek Szabónéhoz a barátnői, Szabó pedig 
szerdánkint hol tábornok sógoránál sakkozott , hol 
pedig nála volt sakk- vagy kártya-délután. Ilyen-
kor néha asszonyok is jött ek. Szabóné ügyesen, de 
nem túlságos kedvvel játszott . A lányok közül Etel-
ka szinte tökéletességre vitt e a bridzsjátékot, éppen 
ezért nem szívesen ültek le vele a vendégek. Juszti 
észrevett e mindjárt az első alkalommal, amint kö-
rülvitt e a feketekávés csészéket. Észrevett e azt is, 
hogy Etelkát bántja a mellőzésnek érzett  idegen-
kedés. Amikor éjfél után elmentek a vendégek, és 
Juszti bement Etelka szobájába a cipőjéért, majd-
nem kimondta, amit gondolt. De mégis hallgatott . 
Nincs még itt  az ideje. Etelka keserűen, keményen, 
türelmetlenül állt ott , és várta, hogy Juszti egyedül 
hagyja. Sovány, szegletes vállán árnyékot vetett  a 
kiálló csont. Juszti ezt is észrevett e.

– Méltóságos asszony, kérem – mondta másnap, 
amikor megbeszélték az ebédet –, jó lenne egy kis 
májpástétomot készíteni. Azt olvastam, hogy táp-
láló. Abból csomagolnánk Etelka kisasszonynak 
tízóraira. És arra is gondoltam, hogy tennénk a 
levestányérjába mindennap egy szép friss tojást. 
Ebéd után pedig tessék lefektetni, hogy pihenjen. 
Az én tanító nénim ott , falun mindig lefogyott  a 
vizsgák előtt , mert félt a tanfelügyelő úrtól. Akkor 
az édesanyja így tett  vele. És mire elmúltak a vizs-
gák, és eljött  a vőlegénye látogatóba, már szép telt 
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volt megint az arca. De Etelka kisasszonynak nem 
kell semmit sem szólni…

Szabóné kicsit összehúzta a szemét, és kiegye-
nesedett . Nem szerett e, ha kéretlen tanácsot kapott  
valakitől.

Juszti elhallgatott . De Szabóné aznap délben fi -
gyelmesen megnézte a legidősebb leány arcát, és 
be kellett  vallania, hogy Etelka valóban nagyon 
sovány. Szinte kihegyesedett  az orra, s emiatt  még 
kellemetlenebb, kesernyésebb lett  az arckifejezése, 
mint máskor.

– Csinálhat egy kis májpástétomot, megpróbál-
hatjuk – mondta következő reggel. – Csak ne legyen 
fűszeres, Juszti. A tojást pedig úgy kell intézni, hogy 
ne csak Etelka kisasszony kapjon, de mindenki, 
mert feltűnő lenne.

– Igenis, méltóságos asszonykám. Mindenkire 
ráfér. Sárika kisasszony is sokáig tanul éjszaka; de 
ne tessék hinni, hogy Dini fi atalúr korán fekszik le.

– Nem? – döbbent meg Szabóné.
– Nem. Csak vigyáz rá, hogy ki ne szűrődjék szo-

bájából a világosság. Újságpapirost gyömöszöl az 
ajtó alá. Sokszor éjfélig marad fenn, és amióta reg-
gel világos van, már fél hatkor kel. Ír.

– De mit?
– Azt nem tudom.
Szabóné felkelt.
– Megyek, megkérdezem…
Juszti megfogta az asszonya kezét. Vakmerően.
– Ne tessék, méltóságos asszony. Az ilyen fi út 

nem szabad megriasztani. Most sokat tépelődik 
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magában. Valahol ki kell hogy jöjjön belőle a sokféle 
minden. Nekem is van két bátyám, méltóságos asz-
szony, kérem, és mikor nagyon rosszak voltak, ak-
kor is azt mondta édesanyám, szegény: „Ne bánd, 
Juszti, most tisztul.” Ahogyan az arcán kiüt a pat-
tanás, úgy üt ki a lelkén is. És tessék elhinni, olyan 
áldott  jó ember lett  Mihály is meg Berci is.

Szabónéból kitört az aggodalom:
– De hát mit csináljak?
– Tessék szépen szólni hozzá. Mindig! A szép szó 

a legjobb orvosság, mondta szegény édesanyám. 
Mindenkinek. Betegnek, egészségesnek, fi atalnak, 
öregnek. Úrnak és…

Nyelt egyet, de azért befejezte a mondatot az asz-
szonya szemébe nézve, bátran:

– …és cselédnek is.
Aztán, mert megérezte, hogy egyelőre eleget 

mondott , kiment a szobából a háztartási könyvvel 
meg a megmutatni hozott  borjúveséssel. Szabóné 
fejcsóválva nézett  utána.

– Furcsa teremtés ez a Juszti – mondta az urának 
délben. – De hogy mindig van valami abban, amit 
mond, azt be kell látni. Az anyja okos asszony lehe-
tett , sok mindenre tanított a.

– Inkább arra tanított a volna meg, hogyan kell fel-
szolgálni – nézett  fel a tányérjáról Magda. – Neki arra 
lenne szüksége, nem pedig arra, hogy fi lozofáljon.

Másnapra vendégeket hívott , és mikor megkér-
dezte Jusztit, tud-e felszolgálni, Juszti azt felelte, 
hogy nem tudja, jó lesz-e a városban, ahogyan ő ott -
hon a tanító kisasszonyéknál szolgált fel.
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– Félek én ett ől az egész dologtól – mondta Mag-
da idegesen. – Bárcsak el se küldtem volna a meghí-
vókat. De hát most már nem mondhatom le. Bár… 
ha megtelefonálhatnám, hogy a fejem fáj…

– Most már ne fájjon a fejed – szólalt meg Szabó 
az újságja mögül. – A meghívásokat viszonozni kell, 
essünk túl rajta.
Ő könnyen beszélt. A sógorához készült. Etelka 

helyett esítést vállalt a hivatalban aznap délutánra, 
és csak este kilencre ígérkezett  haza. Irtózott  a zajos 
társaságtól. Dini cserkészelőadásra ment.

– Te bejössz, Sári – mondta az anyja. – De nehogy 
az iskolai zubbonyodban maradj.

– Anyukám – felelte Sárika –, ne haragudj, de 
nem mehetek be. Tudod, hogy tanulnom  kell. Há-
rom hét múlva érett ségizünk.

– Úgysem tudsz tanulni, ha ennyi vendég lesz a 
lakásban.

Sárika felhúzta a vállát.
– Majd keresek magamnak valami nyugodt sar-

kot. Az érett ségi biztosnak nem mondhatom azt, 
hogy kérem, a nővérem vendégeket hívott , tíz tételt, 
amit aznapra osztott am be magamnak, nem tudtam 
átvenni. Kimegyek Juszti szobájába, és meggyújtom 
a lámpát.

– A Juszti szobájába?
– Hová máshová? A vendégek mindenüvé bejön-

nek. Ismerem őket. Itt  lesz Pufi ka is?
– Itt  – felelte Magda.
– Tessék! Mondom, hogy Juszti szobájába fogok 

menni.
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– Oda nem mehetsz, nagyleány létedre.
– Mondhatok valamit, anyukám? Nem haragszol 

meg?
– Mondhatsz.
– Ha nyolcéves lennék, odaengednél, mert ez így 

szokás. Akkor még rábízzák a gyereket a cselédre. 
Egy Nini nevű német kisasszony volt nálunk akkor, 
kivitt  a cselédszobába egyszer, amikor nagy társa-
ság volt itt , és elmondta nekem részletesen, hogy 
hogyan csalta meg őt a vőlegénye. Azóta sem tu-
dom elfelejteni, pedig nagyon szeretném. Most már 
tudom, mit hallgatok meg, és mit nem, mégis fél-
tesz att ól, hogy kimenjek?

– Igaza van Sárikának – mondta Szabó. – Külön-
ben is Jusztinak nem lesz ideje, hogy melléje üljön 
és pletykálgasson.

Úgy tett , mintha tovább olvasna. De nem olva-
sott . Várta, hogy kimenjenek a többiek és egyedül 
maradhasson a feleségével. Odafordult hozzá:

– Édes fi am, nem értett ed meg Sárikát. Nem akar 
ő mást, mint kikerülni a Magda útjából, nehogy 
megismétlődjék a tavalyi húsvéti eset. Ha már ta-
valy féltékeny volt rá Magda, most még inkább az 
lenne. Hagyd csak rá.

Szabóné hallgatott . Úgy érezte, nehéz a szíve. 
Nem tudta, szívdobogás-e, amit érez, vagy a leá-
nyai miatt i aggodalom.

Tavaly húsvétkor Magdának valami udvarlója 
volt. Fekete bajuszú, alacsony, nagyon egyenes tar-
tású városi hivatalnok. Eljött  bemutatkozni. Kezet 
csókolt Szabónénak, aztán, amikor bejött  Sárika, 
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megpödörte bajuszát, és vele kezdett  beszélgetni, 
mintha Magda ott  sem lenne. Sárika soká nem vett e 
észre, hogy baj van. Csak a harmadik látogatásnál. 
Magda akkor tüntetően kiment a szobából, és kint 
is maradt. Amikor a vendég elment, Sárika szaladt, 
hogy megkeresse.

– Miért nem jött él be? Ott  kellett  ülnöm azzal az 
unalmas alakkal.

– Unalmas alakkal? Ó, te kétszínű, te szenteske-
dő! Azt hiszed, nincs szemem?

Rámeresztett e a szemét, hogy Sárika lássa: van 
neki. Vörösre volt sírva.

– Mi a bajod? – kérdezte Sárika. – Miért sírtál?
– Mintha nem tudnád! – kiáltott a Magda. – Menj 

innen! Hagyj sírni legalább!
Megfogta Sárika karját, kilódított a az ajtón, és be-

zárkózott .
A fekete bajszú városi hivatalnok nem jött  el töb-

bé. Sárika egyszer találkozott  vele az utcán. A fi ú 
haza akarta kísérni, de Sárika megmondta neki, 
hogy az iskolában felolvasták a szabályokat, ame-
lyek szerint tilos minden férfi kíséret.

– Köszönöm – mondta a fekete bajszú. – Akinek 
akarják, emlegetik, akinek nem akarják, nem. Kezét 
csókolom!

Peckesen elment, nem látt ák többé.
Ezért volt a veszekedés húsvétkor Magda és Sá-

rika között , és alapjában véve valóban ezért bújt be 
Sárika azon az estén a Juszti szobájába.

Tanulni ugyan keveset tanulhatott , mert nagy lár-
ma volt odabent. Az egyik szobában a rádió szólt, a 
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másikban zongoráztak. Juszti fehér kötényt vett  fel 
a fekete ruhájára, és Magda kívánságára bóbitát is 
tűzött , bár azt mondta Sárikának, úgy érzi magát, 
mintha maskarában lenne.

– Megteszem a kedviért – mondta.
– Milyen csinos így maga, Juszti – lepődött  meg 

Sárika.
Juszti ránézett :
– Hát hiszen én sem vagyok még éppen Matuzsá-

lem. Két évvel volnék fi atalabb Magda kisasszony-
nál, ha nem érezném magam olyan vénnek, mint az 
országút.

Odabent megvitatt ák a legutóbbi teniszversenyt, 
a Werner Babi esküvőjét, Kelemen Béla válását, az 
opera műsorát és Pufi  új autóját. Pufi  a szőnyegen 
ült törökösen, és követelte, hogy a fürdőkádba 
eresszenek vizet, mert ő meg akarja mutatni, ho-
gyan halászott  Arisztid pisztrángot a fürdőszobá-
ban.

Kilenckor megérkezett  Etelka. Megállt az előszo-
bában félszegen és tévetegen, mintha idegen lakás-
ba lépett  volna be. Látt a a fogason a sok kabátot, 
nem tudta, hova tegye a magáét.

– Tessék ideadni, beteszem a szobámba – mondta 
Juszti.

Juszti szobájában égett  a lámpa. Etelka betekin-
tett . A fehérre mázolt asztalka mellett  ült Sárika, 
és jóízűen ett e a legfi nomabb falatokat, melyeket 
Juszti hozott  ki neki.

– Akarsz? – kérdezte Etelkát, és odanyújtott  neki 
egy mandulás perecet. Etelka elfogadta. Kicsit gon-



58

Kosáryné Réz Lola

dolkozott , körülnézett , aztán leült ő is. Sárika rög-
tön felállt.

– Itt  jobb helyed lesz. Majd én ülök oda, a rozoga 
székre.

Etelka szája megrándult.
– A rossz lábam miatt ?
– Ugyan! – mondta Sárika. – Csak azért gondol-

tam, mert te vagy az idősebb.
– Persze – bólintott  Etelka. – Sokkal idősebb va-

gyok nálad…
– Édes Etelkám – mondta Sárika –, én nem akar-

lak bántani. Olyan ritkán lehetünk együtt ! Emlék-
szel, rég, amikor kicsi voltam, hogyan szerett él? Az 
öledbe ültett él mindig, és felolvastál nekem.

– Akkor én még én voltam – mondta Etelka tom-
pán. – Most már nem vagyok én. Az a valaki, aki itt  
él énbennem, idegen és szánalmas lény. Alig várja, 
hogy mindennek vége legyen.

De azért megevett  még egy mandulás kifl it. Sári-
ka sóhajtva hallgatott .

Etelka kiskorától kezdve táncolni tanult. Ötéves 
korában gyönyörű, könnyűlábú szőke kis tündér 
volt, csodájára jártak. Amint zenét hallott , táncolt. 
Táncolt reggel és este, világosban és sötétben, má-
sok előtt  és egyedül. Hatéves korában vitt e édesapja 
először a jégpályára, és a következő télen már meg-
tapsolták a körülálló idegenek.

– Micsoda tüneményes tehetség – mondták az 
ismerősök és a rokonok. – Édes Emmám, büszke le-
hetsz erre a gyerekre!


