
Far   kasrét: az a szabadság volt; a négy fal s a zárt ajtó azonban a
„bûn”. Péter elpirult, mielõtt a nyelvére jött. Tusi úgy érezheti, hogy
„szo bá ra hítta”. Tusi is gondolt rá; de hogy kérjen biztosítékot?

Egy vasárnap délelõtt, templom után aztán arra kerültek. Tusi az -
nap a szokott Krisztina helyett a Mátyás templomban hallgatott mi -
sét, Péter pedig a hazafelé és hazafelõl folyó templomutáni csavargá-
sokba az õ utcáját is belevette. Mind a ketten kabát nélkül voltak.
Tusin krém nyári kosztüm, férfiszabású kabátja is fehér, csak a kihaj -
tó ján egy viola – a szeme és cipõje színe. Konstantinoszék vigyáztak
rá, hogy bálra, misére, színházra a lányoknak is meglegyen a család-
hoz méltó belépõjük, úgyhogy Péter a megforduló vári és vártövi
tiszt viselõlányok szemében nehéz árát látta a látszólag egyszerû ru -
ha darabnak. A „jövevények” voltak itt: akik a Vízivároson és Krisz -
ti  navároson túllevõ nagy pénzek sikkjét és illatát lengették meg a
pes tishárító Szentháromság alatt. A megsétáltatott krém-kosztüm
Pétert is fegyelme alá vette: ruganyosan és évõdésbe játszó orcával
lép  kedett, mint akinek az a kötelessége, hogy egy kedves, nem agyar-
kodó udvarlót mutasson a tekinteteknek. A felöltõ bõ héjából õ is
vi lágosan és karcsúan guvadt ki; egy havi diáktanítás szürke „fél an -
gol” szövetbe szabva; – a cipõ is hosszasorrú, ha nem is a divatfiak
ke csege-szabású láb-torpedója. – Nézze, itt lakom, állt meg Péter az
ut cában, amely még ilyenkor, templom után sem vesztette el vi dé ki
kon gását. – Csakugyan? állt meg Tusi, s a kihajtó violája is szem lett,
ami nézhet és mosolyoghat. – Tudja, hogy egész édes. Nem gon dol -
tam, hogy ilyen édes helyen lakik. Az a nyitott, az a maga ab lak ja? –
A szoba még kedvesebb... Nem ugrunk föl egy pillanat ra?...

Tusi nagy fényekben, pírokban és árnyékokban fürdõ orcával mér-
legelte a kedves, szonatina-összhang szerint odabiggyesztett eme   leti
ablakokat. Röstellte elárulni, hogy õt, a habnak-lángnak futó Tu sit,
ez a bájos úri szoba mint „legénylakás” tudja szorongatni. – Jó,
mond  ta bátran. De nem botránkoznak meg a házigazdái? – Ugyan,
nem olyan botránkozók, cáfolta Péter elõbb a botránkozni valót.
Kü lön   ben sincsenek otthon. – Igaz, a Balatonon, hisz mondta, tet-
tette Tusi a feledékenyt, s õ volt az, aki megindult... – Még mindig?
pil lantott vissza Péterre már a kapualjból, nyilván azért, hogy a föl -
me netelt „természetesen” végigbeszélgessék. – Egész nyáron át.
Úgy látszik, ott fest. – Hogy hívják õt? – Bükki. – Nem hallottam a
ne vét. – Én sem. Pedig számontartják. A múltkor egy ismerõsöm
kér di (az ismerõs Kõrösi Tibi volt): „Kinél laksz te az Úri utcában?”
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Mon dom: „Egy festõnél”. „Csak nem az öreg Bükki”. S elmondta,
hogy az õ pártfogója, Váradi Weisz báró, gyakran vesz tõle képet. Az
pe dig nagy mûértõ, tette hozzá (kulcsfordítás közben). – Juj, ez a
lép csõ, szuszogta mókásan Tusi. A gyógyszállóban három is kitelik
egy bõl, s dobogó szívére nyomta a kezét.

A wertheim-kulcs elvégezte mûvét, s lökött egyet a különbejára-
ton. Tusi elõtt ott állt a „legénylakás”. Egy percig a küszöbrõl ba rát -
ko zott vele, aztán nagy bátran bement a közepére. Péter egy kis rést
ha gyott az ajtón, mint amin úgyis kimennek mindjárt, s félreállva
hagy ta, hogy a szoba közepén játszó bátor kis szív a lámpalázát túl -
be szélje. – Nagyon bájos, mondta az elevenkedve s megforogva.
Semmi sem illik össze, s mégis kedves. Ilyet nem mutatnak a lakbe -
ren dezõ vásáron. Margitkánál minden stílusos, minden szobának va -
la milyen stílusa van, mégsem kedves. Körülöttem legyen ott, amit
sze  retek. Én nem akarok stílusban lakni. Az, hogy én szeretem õket,
a stílus. Ez a buzsáki terítõ: egy borzalom ebben a szobában, muta-
tott Péter ágyára... De mért ne legyen magának itthon is egy ka kukk -
hegyi rétje?... Majd, hogy a terítõrõl az ágy jutott eszébe, gyorsan
másfelé nézett: – S a függöny mögött? Ehe, Péter úr belvilága. Szép
kis rend: mézesüveg és görög szótár. Ezt a levelet ki írta? emelt ki
gyorsan egy öreg, tántorgó betûs levelet. – Hazulról, mondta Péter.
Majd észrevéve, hogy ebben egy kis röstelkedés is van: – Az édes -
anyám... – Nincs fényképe róla?... Nem volt, de talán ha lett vol na,
sem mutatja meg. Most hogy a korzóról jöttek...

Tusi visszament elsõ helyére a szoba közepére. A krém kosztüm
vi gyázott rá, Péter nélkül is. A bútorok sanda nénikként húzódtak
vissza az omlósra vasalt ruhadarabtól; a vak tükör, amelybe be le né -
zett, azt mondta: ki ez. Még Pétert sem akarták megismerni. Mért
van ezen ma kecsege cipõ, s mért nincs föltúrva a haja? – Igazán
ked  ves, játszott a kis szív egyre könnyebben a szoba közepén. Érezte
õ már, hogy Péteren nem tör ki a vadság, ami legénylakásokon és
nász éjszakákon a férfiakat egy gyermekkortól rettegett legenda sze -
rint törni kezdi. Az meg csak lõdörgött, ácsorgott; mintha egy nála
öre gebb férfi-álnokság vigyázott volna a viselkedésére. „Berepültél;
nem kapkodok, megvárom, amíg megnyugszik a szárnyad” du do -
rász ta, mialatt õmaga csak annyit gondolt: ne félj, bátor kis szív, hoz-
zád sem érek. Tusi a szoba közepérõl visszalépett a küszöbre, s on -
nét még egyszer hátrapillantva õ simult hozzá hálálkodón a fiúhoz.
A lépcsõn már belé is csimpaszkodott; az utcán sem törõdött a szem -
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bejövõkkel, csak csimpaszkodott s dorombolt, s játszani az arcá ba
vitte a Péter kezét. És ahogy a sarki cukrászuk mellett abba a kis köz -
be értek, amely a sétányra nyit, hálásan belecsókolt a te nyerébe.

Most már nem volt más hátra, mint hogy csendes diplomáciával a
következõ fölmenetelre egyezményt kössenek. A zárás elõtti esték-
ben erre megvolt az alkalom. A mostoha visszatérése óta Péter tu do -
má sul vett fiú volt. Jenci rémhírei és a gyógyszállót bebúgó séfjósla-
tok után, úgy látszik, okosabb volt polgári formák közé vezetni a
viszonyt. („Tudjátok Tusi milyen vad, még odadobja magát”.) Péter -
rel már nemcsak a mostoha beszélgetett a sanremói játékbankról,
ha  nem Konstantinosz is megállt futtában, s kezet fogott vele. A csa -
lád el szántságát csak Tusi ismerhette, akinek az apja, Margitka, a só -
go ra fiai hallban, színházban, a lipótvárosi palotában nap-nap után
mu  tat ták be az állammal-barát építési vállalkozókat, a kegyelmes só -
gort keresõ fogalmazókat, sõt a nagy-Schlager-féle facér nõ pusz tí tó -
kat is. Ez azonban abban a másik világban történt, melyrõl Péter csak
annyit tudott, hogy oda a családja kényszeríti Tusit. A megmaradt
es té ken, ha a mostoha vacsora után is otthon volt, fönn az emeleti
do hány zóban beszélgethettek, ha nem, elnézett dolog volt, hogy a
kasszában hallgassák a szellõztetõn bezengõ nagyvárosi tavaszt s a
mo  sogatóból át-átcsörrenõ edényeket. Minthogy Konstantinoszék
sze rettek idegen szállodákban és vendéglõkben egy feketét meginni,
s egy pár táncfordulat s egy kis üzleti érdeklõdés után testes borra -
va lóval növelni tekintélyük, ezek a kasszai virrasztások nem voltak
igen ritkák: a Sallai-Schlager nász hetei után azonban mégiscsak a fo -
gyó és feszélyesedõ együttlétek borúja volt rajtuk.

Egy ilyen estén, amikor a kassza úgy baktatott velük, mint bé ke -
kori városligeti konflis egy utolsót kocsizó szerelmespárral; Tusi a
nõk ostobaságáról és önérzethiányáról beszélt. Hogy mennyire ga -
ran cia nélkül ugranak viszonyokba. A nagyobbik Schlager fiú egy
csinos, vidéki lányt mutat neki a múlt héten a hallban. „Elhiszed,
hogy ezt a nõt holnap kiviszem a Hungária-Ferencváros meccsre, s
mér kõzés után ahova akarom?” Énnekem, magyarázta Tusi, már
elõbb re is föltûnt az a kislány (Tusi a magával egyidõs fiatal lányokat
mint csinos, de súlytalan bébéket kislányozta); szép angolos alakja
van. Egy öreg nagynénikéjét kísérte föl a csúzát füröszteni. Azt
mond  ják, õ az örököse, az öregasszony járatta intézetbe is. „Na azt
nem”, mondom Jencinek. „Fogadjunk”... S hol voltak, hol nem, más -
nap itt landoltak félkilenckor az oldalbejárónál. A kisasszony a sze -
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mély zeti lépcsõn szökött föl, hogy a vacsoráról feljövõ nagynéni a
szo bában találja. Hát lehet az? Ilyenkor röstellem, hogy asszony va -
gyok. Hogy lehet egy nõ ennyire esztelen? Énnekem elsõ egy férfi -
ban, hogy bízni tudjak benne. Még megcirógatni sem hagyom ma -
gam egy férfitól, ha nem tudom azt, hogy halálos komolyan vesz. Ez
az eleje, hogy a másik mindenét föltegye. Vannak jópofa fiúk, akiken
le het röhögni, de hogy õk röhögjenek rajtam? Ez a legelemibb büsz -
keség dolga... És ha nem büszke, tette hozzá, legalább féljen; hátha
bajba dönti. – De hátha a landoló örökösnõ is megbízik? mondta
Péter az Úri utcai szobára s a szoba közepén szavaló krém-ruhára
gon dolva. A szélhámosoknak épp az az erejük, hogy bizalom kel tõb -
bek. – Már akiben bizalmat keltenek, tiltakozott Tusi az önérzet ele -
ven ségével. Énnekem, úgy látszik, igen ravasz õsanyáim voltak, mert
elõbb voltam bizalmatlan, mint nõ. Már mint kis polgárista lány a
fér fiak homlokáról olvastam: ez hazudik, ez igazat mond. Akinek az
autójába én egyszer beszállok, annak az én sorsom fontosabb lesz a
magáénál.

Annak az autónak, amelyre Tusi gondolt, természetesen batiszt -
vit rázs volt az ablakán, a pamlagán virágos buzsáki terítõ, s egy csip -
ke függöny mögött összemézezett szótárak és behajigált cipõk rej -
tõz ködtek. Péternek oda volt tálalva a gépkocsivezetõi kérdés:
„Hozzám beszállna-e?” De neki viszolygott ezt a „bizalmi kérdést”
ilyen ötórai teásan elintézni. – A megbízhatóság, mondta (a tûzhely
ál modozásba elmerült szutykos rézedényein túl a majolika-kék mesz -
szeségbe nézve) – a szerelemben túlságosan üzleti fogalom. Olyas mi
lappang benne, mint „leszállítod-e, amire elõleget adtam vagy meg -
lógsz vele”. Én úgy hiszem, hogy az igazi szerelmes nem is tud más
lenni, mint megbízható. A nõknek tehát nem azt kellene vizs gálniuk,
hogy akibe beleszeretnek, mennyire dzsentlmen (a sze re lemben
dzsentl mennek lenni majdnem utálatos), hanem hogy iga zi sze rel -
mes-e, olyan ember-e, hogy igazi szerelmes lehet. A sze re lem beesés
maga is olyasforma, mint következménye: a foganás; ha egy szer meg-
van, ki kell hordani... Azzal a különbséggel, hogy a sze re lem ki hor -
dá sához nem kilenc hónap kell, hanem egy emberélet. – Vigyázzon.
Akkor maga csak Margitkába lehet holtáig szerelmes, ne vetett Tusi...
Mint minden nõ, õ is el volt érzékenyülve, ha a sze re lem örökké-
valóságáról beszéltek elõtte, de mint igazi Kons tan ti nosz: rögtön
gya nakodott és kötõdött is a meghatottságával. – Mar gitka? vonta el
Péter a száját. Õ csak vágy volt a szerelemre. Az igazi sze relemhez,
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mint a foganáshoz, ketten kellenek. Egy, aki beleáll – s én egyedül
vol tam. – S a kis varrólány? Az sem állt bele? – Õ csak is kola volt,
szegény. Egy agyrém elûzõje, adózott Péter egy kis át su ha nó bûntu-
dattal a temetõdombi beavatónak.

Tusi száján még egy kérdés, vagy tán kettõ is lebegett: egy orv és
egy kacér, árnyát és fényét váltogatva („És Barbiánné?” „Hát én?”),
de leküzdte, s hagyta, hogy Péter tovább valljon általánosságban. –
Az igazi szerelmet, én úgy gondolom, épp arról vesszük észre, hogy
egy  szerre csak benne vagyunk egy kísérletben, harcban, alkotásban,
ame lyik életre megy, s nem is szólhat az életnél rövidebb idõre...
hac sak a halál vagy a másik fél mesterségesen meg nem szakítja. Ha
az értékes emberek életét átkutathatnák, a legtöbbrõl az tudódna ki,
hogy igazi szerelemmel vagy egyszer fogantak, vagy egyszer sem...
A maga Adyja is, egyszer elsietve és torzul, s egyszer megkésetten és
bé nán. Mármost: hogy lehet egy ember, ha ember, amikor az éle té -
nél nagyobbról, az élete sikerérõl van szó: megbízhatatlan? Másrészt
mi féle bûnöket követhet el az igazi szerelem? Érintheti-e egymást
úgy két összekötött lélek, hogy azt Isten vagy természet véteknek
te kinthesse. Amit a testek egymással ûznek: az mindig bûn, ha sze -
re lem nélkül ûzik, és sosem az, ha azzal. Az emberek szentesítéseire
én nem adok. Az én házasságom akkor kezdõdik, amikor ezt a „más -
ál lapotot” magamban fölfedeztem. Az egyházi esküvõ, az még igen...
Ha volna egyházam: szép volna, mint az elsõ kalászt, ezt a „fo ganást”
is bemutatni és megáldatni. A polgári: velem szemben fö lös leges fis -
ká lis biztosíték. Az emberi nem iránti részvéttel – aláírom...

Tusi bíbor-pirosan hallgatott... Magas éneket hallott, ami után ne -
héz volt: a maga szüzességivel szatócskodni. Õ nem is tartotta olyan
szent és büszkélkedni való dolognak azt a szüzességet. Inkább va -
lami buta, mulatságos természeti pecsétnek vagy lakatnak, amely nek
a felbontása felõl õ, a bátor és a vállalkozókedvû Tusi is véres mon -
dákat hordoz magában: összezúzott méhekrõl, orvosi segítség rõl.
Vannak kis hegyes lányok, akiken inger az, hogy szüzek. Õ akkor
lesz az, ami, ha túllesz a szüzességen. A Péter szent érvei mögül
azon ban mégiscsak kihallatszott valami madarász-füttyféle. „Amit
egy  mással csinálnak” „a házasság ott kezdõdik”: ezzel tárgyalni kell.
Az Úri utcai szobába egy egész Édent és az egész Budát be lehetne
hoz ni; Péter kösse viszont meg csak a maga vademberét, aki a férfi -
ak ból ki szokott törni. Mért kínozzák õt az apja „bukott lány” balla -
dái, amikor arra hármójuk közül úgyis csak annak a „vad”-nak van
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szük sége. – Igen, mondta a nevetését is átitató pirulással. De az em -
ber mégiscsak az emberek ítélete alatt él. És azok nem a rossz sze -
rel meseket büntetik, hanem a bajbajutottakat... A szent és madarász
va lami diplomáciai formulán tanakodtak a Péter arca mögött. – Igen,
s az természetes is, hogy az igazi szerelmes tõlük is félti a párját,
mint a betegségtõl, strapától, kikerülhetõ gondoktól... Végül a há -
zas ságban is vannak esetek, amikor kímélniük kell egymást. De ahol
az együttlét az öröm, ez a kímélés majdnem olyan édes, mint az
együtt hálás...

A formula jó volt, ha nem is egészen ártatlan. Még az a csúnya
„együtthálás” is olyan melegen és borzalom nélkül gördült ki a Péter
száján, hogy Tusi a lakattörés buta balladái helyett cserépkályhán
meg melegített dunyhákat érzett benne, jó zimankói elvegyülést egy
mes tergerendás szobában. Hát a „kímélés”: abban még valami édes
vad ember-mentes gyöngédség is volt; odaillett az Úri utcába. Tusi
nem szólt semmit, csak most is olyanformán nézte Pétert, mint ami -
kor a hónapos szobából lejöttek. A kezét a kassza lapjára vonta s ott
ci rógatta; éppen hogy meg nem csókolta a felírónõ és a fejükkel szuny-
nyadó és kezükkel légy után kapkodó szakácstanulók szeme elõtt.

Így történt, hogy amikor Barbiánné egy júniusi délután a fe nye ge -
té sét beváltotta, Tusi már koptatója volt a századok döngõ, koppa -
nó, vonszolt, sántító, libbenõ lépteitõl kivájult falépcsõknek. Péter
rendesen negyedórák óta leste õt akkor már. Ha az idõ csukott ab la -
kot kívánt, a vitrázsba rejtve arcát; nyitott ablaknál a szoba mélyibõl
fi gyelve az utcagörbületet, ahol a szatócsüzlet fölött két lábon ült a
med ve (összetett mancsában mintha csak cukrot vagy valami más fû -
szer árut tartana szopogatni), s elõször tûnt föl, aki a túlsó járdán a
Szent  háromság tér felõl erre tévedt. Tusi a vári siklót választotta
nyil  vános és rejtett élete közt közlekedési vagy, inkább felillanási
esz közül. Az ember a város felé indult; épp ellenkezõ irányba, mint
a Péterhez vivõ fedett lépcsõ. Aztán a várkert néptelen alján a Lánc -
híd felé csapott. Itt még mindig azt lehetett hinni, hogy a két orosz -
lán közt sétál át Pestre. Aztán usgyi: egyszerre elnyelte a mese. Egy
öreg kalitkában száll fölfelé, s nézi az olajos sodronyt, amely a másik
ka litkát hozza, s annál jobban reng, minél közelebb van a találkozás
per ce, amikor a másik, felénk mozgó és mégis elsikló sors a belézárt
em berekkel a várkert mély háborítatlan fái közé süllyed mellettünk.
Az európai gyógyszálló és a budai sikló: két olyan különbözõ játék-
szere volt az életnek, hogy a találkozás itt (messze, hivatal után kü -
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lö nösen) csaknem kizárt volt; az átkapcsolás egyik világból a másik-
ba annál gyorsabb, tökéletesebb.

A várban azért számontartotta még a prepa-barátnõt, akinek az
ap ját az asztmája kárhoztatta rá, hogy Vajtról fölkerülve, továbbra is
egy kisvárosban éljen, a minisztériuma alján. Amióta Pesten laktak,
egy szer sem kereste föl, de tudta, hogy itt lakik, a Dísz tér táján. Ha
a hajtók közül eggyel össze talál akadni, bemegy hozzája s meghívja
– alibiül. Az Úri utcában az átellenes járdára vágott, hogy fejforgatás
nél kül tudjon az ablakra fölsandítni. Jó, bátor lépésekkel kongatta a
kö vet, nézelõdõn hányva-vetve magát, mint aki átmenõben tévedt e
fur  csa, régies utcácskába. A medvénél még semmi sem mutatta, hogy
más irányt is vehetne, mint a járda széle; csak a lépést mérte úgy,
hogy ha valaki épp akkorra érne elõtte a közhöz, elõbb tûnjék el,
mint õ átvág. Néha még a harisnyáját is megigazította, vagy a ki haj -
tóján tûzte meg jobban a violát, vagy a retiküljében keresgélt, hogy
a tükribõl maga mögött is átlássa az utcát. Aztán anélkül, hogy új ra
megnézte volna ott fönn a virágot, nagy, kissé fesztelenebb ma ga -
dobálással, mint természetes volt, becikázott a kapualjba.

A „jöhetsz”: titkos morzéjukban a fukszia volt; a „nem vagyok
ott  hon” vagy „ne jöjj fel, veszély”: a begónia. A két cserép, melyet
Bük  kiné hagyott itt nyárra, mintegy megbízhatósági bizonyítványul
a lakójának: váltakozva volt benn a kis tojásdad asztalon, vagy kinn
az ablak közt, néha a põre ablakdeszkán; csak együtt soha, mint a
sik lókalitkák. Tusi órájában, négy-öt közt persze ritkán volt „begó-
nia”. Annak a barna sávjai s puha tüskéi csak délelõtt vagy diákta ní -
tás idején szomorkodtak az ablakban. A fukszia piros fülönfüggõi
viszont sokszor már egy órával elõbb ott biztatták a mackót, hogy
csak szopja bátran a cukrot – fûszer nélkül értelmetlen az élet. Tusi
lát ta a fuksziát (Péter egyszer maga is vett egyet, s attól fogva kettõ -
vel várta: jöhetsz, nagyon jöhetsz), s az arca mögött tele lett mo -
soly gással. Olyan szimpatikus és mulatságos az, hogy valaki be van
zár va egy szobába, szeli a kenyeret, maszatol valami könyvön, jár le-
föl, odadugja az orrát az ablakhoz, vagy csak az odú mélyibõl les ki
ra gadozó szemmel, s mindez – mert mi õhozzá tartunk. S ha nem
tar tunk, ha nálunk jött közbe begónia, akkor késõ estélig járkál így,
az ágyba csapja a könyvet, s elfarigcsálja az egész kenyeret, mert el -
ma radt egy kedvesen hánykolódó alak a mackó alatt, s egy föl sem
pil lantó szemhéjon nem huncutkodik át a tudat, hogy a fukszia mö -
gött két szem villog most koncához jutottan.
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Amikor Tusit a kapualj, hopp, behammolta, Péter a különbejá rat -
hoz ment, s fél kulcsfordulattal egy kis rést kattintott rajta. Ez a
hang: jel volt lefelé a két föligyekvõ cipõsaroknak. Péter sosem hitte,
hogy egy ilyen kip-kopoló neszben, amit nem is maga ver az ember,
ha nem egy bõrtalp és egy faék a talpa alatt – valakinek a jelleme eny -
nyire benne lehet. „Én vagyok. Nyithatod, jövök. Jön a nem rettegõ
és bemenõ Tusi. A bátor, aki minden habba bemegy, minden habba,
lángba, ha az istene úgy kívánja. Most úgy kívánja, s ha ez a lép csõ -
ház mégis egy erdõ a szívének, õ akkor is bátor nõ.” Ahelyett, hogy
ket tesével venné a lépcsõt, inkább kényelmesen himbálja rajt magát.
„Egy kis dúdolásforma hang is van a gégémben, aki a mellem felé ha -
jol, meghallhatja.” Péter meghatottan hallgatta ezeknek a lépéseknek
a jelt adó dúdolását (ezek a hangok lehetnek egy megszeretett egyé -
ni ségnek késõbbi viszályok idején a legjobb ügyvédjei); a lé leg ze té -
bõl azonban õ is kifogyott (álltában is) kicsit, akárcsak az, aki feljött.

Az az egy perc mindig kritikus volt, s Péter úgy izgult érte, a ki -
kat tant ajtó mögött, mint anya a mélyvízen át hozzáúszó gyerek
tem pójáért. Ha nem történt útközben semmi, s szinte sohasem tör -
tént, Tusi is úgy ért a küszöbre. Itt vagyok, hõs voltam, megúsztam.
Amikor azonban elõször akadt össze a lenti altiszttel, sápadtságához
szin te kísértetszerû volt a nyugodtra erõszakolt hangja: „Te, ki az a
pos tás-sapkás ember a házatokban?” S egész nap tele volt rebbenés-
sel. Az altisztet Péter elintézte valahogy. (Nem keresett az asszony-
húgom? kérdezte tõle másnap. – A tanár úr húga? – Egy szõke nõ,
úgy volt, hogy elviszi a ruhám. – Tegnap járt itt egy hölgy a lépcsõn.
De azt hittem, itthon tetszik lenni... – Nem voltam.) Tusinak tet-
szett a kivágás; nem is tételezett föl Péterben ekkora furfangot; a
lép csõház azonban továbbra is Retyezát maradt; s az altiszt felesége,
Péter nyári takarítónõje, egy csak a férjnél eszesebb ragadozók kö -
zül. Hátha otthon már nyomoztak utána, s a detektív köhög le szem -
be, vagy az apja várja a fordulóban. A fölismerés itt egy volt a szét -
szag gatással.

A veszély után a belépés már csak a zavarnak volt kedves közjáté-
ka. Ez a zavar, akár a veszély, nem illant el az ismétléssel. A „legény-
lakás” védte magát; küszöbétõl a közepéig nem engedett el egy kis
zavar-eltüntetõ komédiázást. Néha groteszk bókolással állított be,
ahogy az Auguszta kisasszony Koki papagája mondta a nevét, mély
han gon, meghajolva. Máskor megállt kívül a küszöbön, s nem jött
be. A csönd volt a móka az elhangzott lépések s az elmaradt belépés
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közt. Máskor Péter segített neki. Az asztalhoz ült, olvasott, mintha
az ajtót az együttlét csináló istenek kattintották volna fel, s õt csók -
kal kellene felriasztani az olvasásból. Vagy a függöny mögé állt, s an -
nak a lyukain át nézte, hogy játsszák rokokó-némajátékuk a tréfásan
szét nézõ lány s a mogorván mosolyra bírt szoba. A közjátékkal Tusi
át pördült a kámpoló húgok és nénék karán, akik oldalról, az ágy és
az ajtó mögül, s hátulról, a lépcsõházból elhúzott iskolásgyerek-han -
gon ingerelték amazon önérzetét. „Jé, Tusi, te bementél egy fiú la -
ká sára. Sosem hittem, hogy egy Konstantinosz Tusit így lássunk egy
le génylakásba belopózni”. „Kuss; ennek az egynek mindent”, rúgott
vissza õ; mialatt Péter a küszöbrõl bevonta, vagy õ csókolta meg füle
alatt a nyakát az olvasónak. A varázskör bezárult; a „kímélés” meg -
kez dõdhetett.

Az „igazi szerelmes” vigyázott rá, vagy a „madarász”-e, hogy Tu -
sit a legénylakás meg ne alázhassa? Õk benn vannak abban a halálig
tartó „más-állapotban”; egymás színe elõtt házasok tehát. Bújó he -
lyük is szent, mint minden hely, ahol az igazi szerelem fészkel; a világ
megbotránkozását úgy küzdhetik le magukban, ha különös gyön -
géd séget vesznek föl az egymás megbecsülésére és kímélésére. Így
tar totta magát az egyezményhez a szerelmes, s a madarász is ráfüty -
tyen tett a magasból: csínyján a leánnyal. Tusinak nem lehetett pa na -
sza Péterre: a „vadember” el volt zárva, bele sem mordult suttogása -
ik ba, s csókjaikba. Az elsõ nap mindjárt egy kis szertartásfélivel kez -
dõdött: az egyház helyett az õsöknek mutatták be a „házasságuk”.
Péter épp aznap délelõtt jött vissza Sáriból, az ünneprõl (harmadnap
az új egyezmény megkötése után). Az elõzõ évben ilyentájt rég ott -
hon volt már az egyetemrõl; egy pesti pünkösddel nem volt szabad
az anyját tovább „gyaláznia”. Egy kis zavarûzõ közjáték után a sári -
ak kat kezdték a beszédet. – Erre jöttem megnézni: itthon van-e
már? De láttam, hogy nyitva az ablaka. Gondoltam, rányitok: kivel
pün kösdözik itt, mialatt nekem azt mondja, hogy a szüleinél van. –
Hagy ja el; így is csupa sérelem volt az édesanyám. Te, fiam, olyan
vagy, mintha már nem is hozzánk tartoznál. Megérem, hogy föl me -
gyek Pestre, s meg sem akarsz majd ismerni. – S te mivel védted ma -
gad? – A tanítványommal, az egyetemmel. – Felõlem nem faggattak?
emlékezett Tusi a télire. – De igen. – S te mit mondtál? – Beis mer -
tem. – Be? pillantott rá Tusi, s a szeme színének vigyáznia kellett,
hogy a feszes, kicsit meredt mosolygásával a hirtelen feltóduló meg -
ha tottságot visszatartsa. Akármilyen egyszerû asszony a Péter anyja;

149
a másik mester

NL

NL_Szerdai_masikmester-2011_ISBN-nel:NL_Szerdai_masikmester-2011_ISBN-nel.qxd  2012.0



ez mégis nagy perc, amikor õt mint menyet, hacsak árnyként is, elé -
vezették...

– Hogy volt? Meséld el. – Hogy? Templom alatt egyedül marad-
tunk. Õ a rétest zsírozta; én meg mellette álltam. – Te, Péter, mond-
ta, hát igazán nem jössz meg a nyárra. – Meg, de csak a dereka felé.
– Csak a dereka felé? – Azt mondom én, fiam, késõn lesz dereka en -
nek a nyárnak. – Mért gondolja, édesanyám? – Mert téged valami nõ
tar tóztat. Ismerd be, látom az arcodról... Én csak nevettem s nem ta -
gadtam. – Gyanítom én ezt már régen; emlékezz: megjósoltam már,
hogy húsvétkor itthon voltál... Egy darabig csak zsírozott, ké szít -
gette a rétest: mintha valami halottat balzsamozna. Aztán rámnéz, s
látja, hogy én meg bátran mosolygom õt. – Aztán micsoda? Vala mi
úrinõ, ugye?... Tudni kell, hogy az úrinõ a Molnár-lányok közt olyas-
valami, mint a bibliai parázna, éppen, hogy rangja van, tisz telni kell.
– Ezt gondolom, nyomja el Tusi nevetéssel az izgatott sá gát. – A Jó-
fiúk alapján. – De azért dolgozik is, mondom. Én is ott ud varolok
neki a konyhában... Erre megsértõdik. Hogyan, hát be sem ve zet -
nek? Ja, az nem olyan konyha. Egy nagy szállodának a kony hája, s õ
ott ül a kasszában. – Te, de csak nem olyan kasszír nõ féle, néz rám
ijedten. – Akivel a tisztek dorbézolnak? – Nem: ez a bér lõnek a
lánya. Ismeri édesanyám a szállodájuk, ez az, ami a Rác für dõre épült.
– Azt, amelyik a Rácfürdõt megette, hogyne. Látom, nem tudja,
iszonyodjék tõle vagy tetsszen neki. – Te, nagyon nagy dá ma lesz az
hozzád. Látod, Imre bátyád nem is olyan nagy lányt vett el s mégis
a bolondja volt csak... – Ez sem olyan gazdag: mosto ha anyjuk van...
Erre számol. – No akkor ki is nullázzák. – Az nem baj, édesanyám; a
fontos az, hogy egymásban megtaláljuk a számításunk. Néz s látja,
hogy jókedvû vagyok. – Aztán azt hiszed,  megbecsül majd? – Meg
is verem, ha nem. (– Ezt mondtad? kiált közbe Tusi? – Ezt neked
mondom, csókolja meg, a legényszobában elõ ször, Péter.) – Hát
nem bánom, fiam, meséli Péter tovább. De ben nün ket nem fog majd
lenézni? – Ó, nem olyan, sõt igen összeba rát koz nak. – Nem mond-
ja majd, hallod, de csúnya repedt körme van a te anyádnak? –
Dehogy mondja, az õ nagyanyja épp ilyen. Nem is hiszi, édesanyám,
hogy milyen barátságos mindenkihez (különösen, aki nadrágban jár:
kellett volna mondanom, hogyha igaz vagyok... Ssss, megy egy
tenyér a szájára). – A személyzet õt szereti a családból. – Erre meg-
nyugodott? kérdezi Tusi jó végét látva a dolognak. – A képedet
kérte. Nem akarta elhinni, hogy nincs. – Milyen fiatalember vagy te,
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fiam, hogy még képed sincs a jövendõbelidrõl? – Ez csak ugyan
gyalázat: még képet se kértél, szól közbe Tusi... Hol nap tól ott kell
len nie egynek a tárcádban. – Mondom neki, hogy minek édes anyám
a kép. Ha a szemem behunyom, úgy is látom, igazabbul, mint a fény -
ké pezõgép... – Kérdés, nevet Tusi, a bemutatás alatt hoz záhúzódva.
(Amíg attól lehetett tartani, hogy az öregasszony til ta kozni fog el le -
ne, benne is emelgette a tollát egy truccra kész asszony ka; most,
hogy jó vége lett, úgy állt Péter mellett, mintha azt mu  tatná, meny -
nyire szereti a fiát.) – Persze, róluk sincs képed még, néz Péterre, e
simu láshoz egy arcot is kívánva. – De igen, elhoztam egyet, szedi elõ
Péter a tárcáját.

Egy õszbeborult öregember s egy kendõs nénike: elõttük a ha -
gyo mányos fotográfusasztal. – Ez még a Rácfürdõ mellõl való, adja át
Pé ter a képet... Otthon megfontolta kicsit, hogy a két-három kép
kö zül melyikkel barátkozik meg legelébb Tusi. Ez volt a legpolgá -
ribb. Egy pantallós farmer, aki mellett csak a fejkendõ s két meg rö -
kö nyödött asszonyszem õrzi a múltat. Tusi átveszi s vigyáz, hogy ne
bánt son és ne is hazudjon. Jó Istvánnal barátkozik meg elõbb. – Az
apja még ma is szép férfi, mondja. De egyáltalán nem látszik olyan
ke ménynek, mint maga mondja... Jó csakugyan nyájasan meg eresz -
ked ve áll ottan, mint aki sok helyen megfordult már, s a fény ké pe zõ -
gép be is olyan barátságos magatudással néz, ahogy a kancsót tette
Bö gözi vagy akár a képviselõ elé... Péter nem szól, csak áthajol a vál -
lán, várja, hogy Tusi még mit néz ki belõlük. Az érzi, hogy az asz -
szony ról kellene mondani valamit. De mit mondjon errõl a kendõje
alól kirökönyödött, komikus ünneplõs kabátkájú anyókáról? Mintha
nem is a fényképezõgépbe nézne; hanem õt, az úrinõt bámulná
ijedten az ura mögül, elfutásra vagy leguggolásra készen. – A szeme
azon ban az édesanyjáé, találja meg a kapcsolatot, s lefedi orrtól a
Péter arcát. Itt fölötte a két csont s ez az ijedt, gyanakvó pillantás...
Õ is mindig meg lehet sértve, néz Péterre nevetve. Ó igen, de én nem,
tiltakozik Péter, s most gondolja el elõször, hogy talán mégis csak iga -
za van Tusinak, ha mindig a sértõdhetnékjén nyargal. Az any ja foly ton
szorongó, folyton gyanakvó, vad szimatú, sikerben is elé ge det len,
nagyszerû ösztönû természete az, ami az apja eszét hajt ja és zaklatja
benne. Tusi is örül, hogy megvan a szerethetõ kö zös: a sze mük...
Átfog ják egymás derekát, s így nézik tovább a képet. Így állnak a
Péter apja és anyja s azoknak az apjai és anyjai elõtt. – Hozzád ké pest
elég korosak már, szólal meg Tusi. – Igen, a néném fia csak négy évvel
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