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4.

Szép Klára angol regényt olvasott az ágyban. Félig könyökölve fe-
küdt. Halványzöld hálóingéből kivillant gömbölyű válla, amint az 
angol szótár után nyúlt, mely ott hevert a vattával tömött, polgá-
ri, meggypiros paplanon. Egy szót keresett, melyet nem értett. Az 
egyik regényalak az ebédnél Hamletből idézett: „Frailty, thy name is 
woman!”… Klára nem tudta, mit jelent frailty. Cigarettája az éjjeli-
szekrényen füstölt a hamutartó szélén. Szőke, göndör haja árnyékot 
vetett arcára, mely komoly volt olvasás közben. Nagy lendülettel fe-
lült az ágyban, s beírta egy irkába: frailty – gyarlóság… ebben a pilla-
natban kopogtak az ajtón.

– Ki az? – kérdezte felrezzenve.
– Bemehetek? – hallatszott az ajtó mögül Ambrus fojtott hangja.
– Mit akarsz?
– Elfelejtettem neked valamit mondani. Már ágyban vagy?...
– Igen. Ne zavarj.
Az ajtó csendesen nyílt, s aztán csukódott. Ambrus ott állt Klára 

előtt. Fényes fekete hajából, mely annyira ellentéte volt Klára szőke-
ségének, egy tincs makacsul felállt a fejbúbján. Nagy, barna szeme, 
mely mindig mintha egy kicsit könnyes lett volna, most is feltűnő-
en fénylett, megtelve ki nem mondott gondolatokkal. Gyűrött, bő 
ruhája lomposan lógott vékony, karcsú alakján. Nadrágjáról régen 
eltűnt a vasalás. A könyöke foltos volt.

– Mit akarsz? – kérdezte Klára barátságtalanul.
Az orra pisze volt, s az arca kicsit szeplős, de tekintetéből nyug-

talanítóan sugárzott egy rejtelmes fény, mely megszépítette finom 
arcát.
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Ambrus nem felelt. Nézte az ágyban gubbasztó leányt, a térdéről 
leomló piros paplant és meztelen fehér karját, mely így, az ágyban, a 
párnán pihenve, éjszakai lámpafényben kék és lila árnyékaival meg-
szédítette. A fiatalember szája, melyet pelyhes, fekete bajusz árnyé-
kolt, keményen összecsukódott. Kiszáradt torkát hangosan megkö-
szörülte.

– Mit állsz ott? Mondd meg már, hogy mit akarsz – faggatta Klára, 
akit ebben a pillanatban mindennél jobban érdekelt ez a sárga fede-
lű Nelson-könyv, melyet tegnap kapott kölcsön a várpataki köror-
vos leányától.

– Még az ágyban is cigarettázol… – állapította meg Ambrus.
Az éjjeliszekrényhez lépett, és eloltotta a hamutartó szélén füstöl-

gő cigarettát.
– Ezért jöttél be, hogy veszekedj?
– Nem illik a szádba a cigaretta – mondta Ambrus szelíden. – 

Tönkreteszed magad ezzel a sok bagózással.
– Mi közöd hozzá?
– Nincs itt senki a házban, aki vigyázna rád… Mamának épp elég 

dolga van a háztartással, meg velem. Mégiscsak a fia vagyok. Veled 
csak akkor törődik, amikor segíteni kell a konyhában vagy a takarí-
tásnál. Az apád?... Nahát, Gede bácsi aztán mindennel törődik, csak 
veled nem. Így aztán nem is csoda, hogy éjfélkor még olvasol és ci-
garettázol…

– Ezért jöttél be?
– Nem.
– Hanem?
Kelenfy Ambrus egy pillanatig gondolkozott. Ócska nyakkendő-

jét, melyen kifakultak a pettyek, megigazította.
– Meg akartam kérdezni tőled, hogy mostanában miért vagy hoz-

zám ilyen barátságtalan…
– Erre pont az éjszakát választod, amikor már mindenki alszik a 

házban?
– Most nyugodtabban beszélgethetünk.
– Tévedsz. Én olvasni akarok és aztán aludni… Miért nézel rám 

ilyen furcsán?
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– Nem nézek rád furcsán. Csak nézlek…
– Mondtam már neked, Ambrus, hogy nem szeretem, ha bejössz 

a szobámba, amikor ágyban vagyok. Nem vagyunk már gyerekek…
– Talán zavarlak?... – kérdezte keserű gúnnyal Ambrus.
– Nemcsak zavarsz, hanem kellemetlen is vagy. Utálatos!
– Nem feleltél a kérdésemre.
– Mit kérdeztél?
– Azt, hogy miért vagy ilyen hozzám.
– Milyen?
– Amilyen most is… Úgy viselkedsz velem, mint egy…
Ambrus hirtelen elhallgatott.
– Mint egy…? – kérdezte türelmetlenül Klára. – Mondd hát!
– Mint egy kényes primadonna, aki kidobta az udvarlóját…
– Bolond! – kiáltotta ingerülten Klára, s a sárga fedelű angol köny-

vet a paplanra csapta.
– Ne kiabálj, mert felébrednek – suttogta Ambrus, s egész az ágy-

hoz lépett. – Csak jelképesen mondtam… Ne haragudj…
– Menj aludni, és máskor válogasd meg a jelképeidet!
Ambrus nem mozdult.
– Menj hát – sürgette kipirult arccal Klára, s a paplant a hónaljá-

ig felhúzta. Világos szemének nagy fekete pupillája kitágult. Fehér, 
vékony ujjai idegesen belemarkoltak a meggyszínű paplan csipkés 
huzatába.

– Nem megyek, amíg azt nem mondod, hogy nem haragszol… 
– szólt Ambrus hirtelen megváltozott hangon, alázatosan és meghu-
nyászkodva. – Amit mondtam, úgy értettem, hogy te mostanában 
már nem vagy az, akivel én minden bajomat megbeszélhetném… 
Elismerem, a hasonlat gyalázatosan rossz volt, de… de ha megint 
megharagszol, akkor is meg kell mondanom, hogy te megváltoztál 
velem szemben… Lehet, hogy nem tehetsz róla, de olyan hangon 
beszélsz velem, hogy ez a hang megbénít közöttünk mindent… Ne-
kem ez fáj. Nem tehetek róla. A primadonna szó csak azért jutott 
eszembe, mert hirtelenében nem találtam jobbat. Azt is mondhattam 
volna, hogy úgy beszélsz velem, mint egy menyasszony, aki mindig 
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csak a vőlegényére gondol. Ez finomabb lett volna, nem tagadom, 
de nem egészen helyénvaló…

– És amit mondtál, az a szamárság, az helyénvaló?
– Kértelek már, hogy ne haragudj…
– Akkor jó éjszakát!
Ambrus újrakezdte suttogó hangon.
– Pedig annyi gondolatom van, amit nem tudnék senkivel sem 

közölni, csak veled…
– Menj és mondd el a lányoknak. Udvarolj nekik. Egészen elva-

dulsz az egyetem és Füzesrét között.
– Nem akarok udvarolni senkinek. Udvarlás!... Undorodom ettől 

a szótól – mondta komoran Ambrus.
– Ott van a Sáska Vali! Észrevettem, hogy tetszel neki. Miért men-

tél be tegnap Pestre, amikor itt volt Vali?
– Mert nem érdekel az a fruska.
– Vali nem fruska, hanem derék, komoly dolgozó nő. Az apját kí-

séri a betegekhez, és már injekciót is tud adni. Tavasszal elvégzi az 
ápolónői tanfolyamot.

Keserű mosoly jelent meg Ambrus színtelen arcán.
– Miért ajánlasz te nekem nőt? – kérdezte halvány gúnnyal. – Én 

nem azért vagyok most itt tenálad, mert te nő vagy és véletlenül 
szép vagy…

– Véletlenül?... Miért mondod, hogy véletlenül? Kikérem ma-
gamnak – tiltakozott Klára elmosolyodva, s feljebb ült az ágyban. Az 
irkát és a ceruzát a paplanról az éjjeliszekrényre tette.

– Azért mondtam, hogy véletlenül, mert az élettan tanárom min-
den előadásában hangsúlyozza, hogy Galenusnak volt igaza és nem 
Descates-nak. Galenus Krisztus után a második században élt és azt 
állította, hogy a fiziológia alapja a véletlen. Descates pedig ponto-
san működő gépnek tekintette az emberi testet… Descates szerint 
te egy remekül megszerkesztett gép vagy, de Galenusnak az lenne 
a véleménye rólad, hogy véletlenül születtél szépnek… Azt hiszem, 
az öreg Galenusnak volna igaza…

– Most aztán hagyj békén a te Galenusoddal! – mondta megint 
türelmetlenül Klára. – egyáltalában nem gondolom, hogy te azért 
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vagy most itt, mert én remek gép vagyok, vagy véletlen csodalény 
vagyok. De most már nem is érdekel, mit akarsz. Eredj szépen! 
Hagyj most már aludni, Ambruska… – tette hozzá gyöngéden, vala-
mi hirtelen támadt női részvéttel. – Kis Ambrus!...

– Jó. Megyek – mondta Ambrus, s tekintete az árnyékra esett, 
mely a hálóing kivágása mögött Klára fehér mellére borult. – Látom, 
már nem haragszol.

– Persze, hogy nem haragszom. De máskor ne mondj butaságo-
kat.

– Nem butaság, ha azt mondom, hogy már nem tudunk úgy 
együtt lenni, mint azelőtt.

Az ágyban kuporgó leány arca megint elpirult.
– Úgy?... Úgy már soha! – felelte sietve. – Mondtam, hogy már 

nem vagyunk gyerekek.
– Nem arra gondoltam, Klára…
– De igen! – mondta a lány felindultan. – Amikor így nézel rám, 

mindig tudom, hogy arra gondolsz… Szégyelld magad!
– Esküszöm, hogy…
– Ne, ne esküdj! Most már hallgass!... Igazán álmos vagyok…
– Végre tudom, hogy mi miért nem tudunk beszélgetni… – sut-

togta Ambrus, súlyosan ejtve ki a szavakat. – Azért, mert te mindig 
azt hiszed, hogy én…

– Könyörgök, hallgass már! Undorodom tőled, amikor így be-
szélsz!... – kiáltotta ingerülten Klára, s maga is megijedt izgatott 
hangjától.

Ambrus gyámolatlanul állt előtte, és megint kopott nyakkendő-
jét babrálta. Szénfekete fényes haja a szemébe hullt. Könnyed és fi-
nom testtartásához nem illett a gyűrött ruha. Volt valami hősi egy-
szerűség abban, hogy könyökén a szegénység jelét, a foltot viselte… 
Dermedten néztek egymásra, s hallgatóztak. Vajon nem ébredt-e fel 
Klára kiáltására „a két öreg”?... Nem jelenik-e meg a következő pil-
lanatban az ajtóban „Gede bácsi” csodálkozó nagy feje, vagy „Hilda 
mama” aggódó, szigorú arca?... Klára a csendben hallotta szívének 
heves dobogását.


