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1.

A Márvány utcai bérházban volt felvonó, elegáns, tükrös,
bársonyüléses felvonó, de Tóth Albert gyalog indult fölfe-
lé a lépcsőn, puha, könnyed léptekkel. A második emele-
ti fordulónál megállt, lélegzése sípolt, köhécselt; szeren-
csére üres a lépcsőház, mégiscsak gyalázat, hogy az em-
ber két emelet megmászásától kifullad! Tűrhetetlen és szé-
gyenletes, hogy vele, Tóth Alberttal történik ilyesmi. Foly-
tatta fölfelé az utat, rugalmas léptekkel, utóvégre ötven esz-
tendő még nem kor! Alkalomadtán újra megnézeti magát
professzor barátjával, nem sürgős. Vagy mégis? Magában
vitatkozott valamely láthatatlan hatalmassággal, aki a pro-
fesszor képét viselte, és kulcsaival csörömpölve nyitotta az
előszobaajtót.

Tóth Albert, a legtekintélyesebb magyar napilap
országos hírű munkatársa, szürke kalapját az előszoba to-
rockói szőttessel letakart tulipántos ládájára hajította, s fia-
talabbik lánya szobája felé menet egy pillantást vetett a tü-
körbe, keresve az iménti elfáradás nyomait. Á, semmi! Ter-
mete a hajdani egyetemi diáké, középmagas, keskeny csí-
pőjű, sehol egy grammnyi fölösleges háj, sötétszőke haja
simán hátrafésülve s enyhén, finoman illatos; tagadhatatla-
nul vonzó jelenség. Halkan kopogtatott Júlia ajtaján, semmi
válasz. Benyitott, Júlia sehol.

Kelletlenül ment tovább, s a szomszédos ajtót zajosan
kitárva kiáltotta:

– Szervusz és hogy vagy, Fifirli?
Ettől a „Fifirli”-től a lánya epeömlést kap. A gyomrából

kúszik fel a mellkasába, a torkát szorongatja, s men-
ten megfojtja a felkívánkozó: „Hagyj békében, papa!” Ez
csupán egy másodperc, arcának mogorván elutasító kifeje-
zésén nem változtat, de a hangján uralkodik.

–  Szervusz, papa. Félórát még dolgozok, azután
vacsorázunk.
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–  Kiváló program, helyes, nagyon helyes! – Kis híján
hozzátette: „Fifirli”, de a lánya kis kézmozdulattal kiküldte
a szobájából. Pedig szerette volna megkérdezni, hol van Jú-
lia, két lánya közül a szívének kedvesebb, de Jozefin már a
munkájába temetkezett, legalábbis a látszat szerint.

Az előszobában az apa lassan csoszogott az ebédlő fe-
lé. A csoszogást is Jozefin ingerlésére találta ki, mert az öt-
venéves Tóth Albert külsejét és belső adottságait tekintve,
koránál jóval fiatalabbnak tetszett. Friss mozgású, elmés,
hódító, könnyelmű és felelőtlen, így jellemezte magában
idősebbik lánya, s e két utóbbi tulajdonság joggal hangol-
ta ellene a komoly, tudós Jozefint. Szenvedett, ha meg-
hallotta apja csoszogó lépteit, szenvedett, és nem szólt,
némán nyelt egyet, és csupán egyszer kívánkozott ki be-
lőle: „Nagy léhűtő vagy te, papa!”… Az apát ez jókedvre
derítette. Kitűnő, a léhűtő a magyar nyelvnek egyik szelle-
mes és sokoldalú kifejezése. S magában azt is hozzátette,
hogy ha Jozefin néma fortyogásának levét valami lehűtené,
bizony nem ártana. Olyan, akár a napsütésben, eső híján
kókadó virág, mert mindenek ellenére Jozefin szép, büszke
virágszál, bájtalan, illat nélküli.

Egészen halkan fütyörészett. A  fifirlizéssel legalább si-
került felbosszantania az aggszüzet, ahogy magában és ki-
terjedt baráti körében nevezte a huszonnégy éves Joze-
fint. A  terített asztalnál elfoglalta a főhelyet, ujjaival tü-
relmetlenül dobolt. Vajon hol lehet kicsi, gyönyörűséges
Júliája? A  dobolás néhány taktusából rávágná: „Helyet-
tem kis virág… „ Mert az magától értetődő gyerekjáték,
hogy a ta-ta-ta-ta a Sors szimfónia, de tegyük fel, a Hoff-
mann meséi Barcarolája már keményebb dió, Júlia abszo-
lút hallása mégis felismeri, és Schumannt, Schubertet, min-
dent. Azután Júlia dobol, és korholja az apját: – Nem isme-
red Debussyt? Richard Strausst? Öregszel, papa.

Ezen nevettek, Júlia is tudta, hogy a papa feltűnően jó-
képű fiatal férfi, egészséges, és ha nem dohányozna annyit,
megszűnnének a kínzó köhögési rohamok. Semmi baj, be-
vesz egy pirulát, a köhögésnek vége, nincs jelentősége.
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„Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen…” –
dobolták a türelmetlen ujjak. Juci – ó, elnézést! –, Júlia
jöhetne már. Neki a Juci kedvesebb, de amikor legutóbb
Jucikának szólította, a lány öklével az apja mellét verte,
kiabált:

– Ha még egyszer Jucikázol, papa, Isten bizony… szóval
szakítok veled. Júlia vagyok – s hozzátette: – Rómeó nélkül.

– Azért, angyalkám, mert a férfiak vakok és ostobák. Egy
napon bevágtat a Márvány utcába a walesi herceg, lovát ka-
punk előtt a villanyoszlophoz köti, s kopogtat érted. Hellyel
kínálom és szivarral…

– És tippet kérsz tőle az epsomi versenyre.
Nevettek, mint máskor is, kissé fojtottan Jozefin miatt,

aki mindig gyanakszik, pillantása a vizsgálóbíróé. Ugyan,
ellenkezőleg! Hiszen csak félti őket, örökké nyugtalan:
hol jár a papa, mit csinál, a könnyelműségével mennyire
befolyásolja Júliát?

Kisebbik lányának kívánsága parancs, az elfogult apai
szeretet tiszteletben tartja, mégis megszegte, éppen az-
nap. Meghallva a lánya lépteit, felugrott az asztaltól, az
előszobán át surranva, kopogtatás nélkül nyitott a lánya
szobájába.

– Szervusz és jó estét, tündér Juci!
– Papa! Ha még egyszer…
–  Lassan a testtel, gyermekem! – Maga mellé vonta a

díványra. – Ide figyelj. Ma a kétévesek versenyén a Ju-
ci nevű ló autszájder volt, általános vélemény szerint te-
hetségtelenebb kanca még nem futott a pályán. De en-
gem megfogott a neve, tudod, nekem a Juci rokonszenve-
sebb, mint a te Júliád, nem láttad Lábass Jucit fénykorában,
ámbár ma is alle Achtung!1 De ahogy akarod. Kérlek, mint-
ha megszállt volna a szentlélek, tettem Jucira egy halom
pénzt. Juci úgy kullogott hátul, hogy rossz volt nézni. És
egyszerre szárnyakat kapott. Te, ez úgy futott be elsőnek,

1: Jelentése ebben az esetben: igen figyelemre méltó (német)
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mint a kilőtt ágyúgolyó! – Köhögött, könnyes szemét törül-
te, és a zsebéből gőgös lassúsággal hullajtott a díványra
egy halom papírpénzt. – Egész kosárra való. Mennyi kell,
Júliám?

A lány, áttetszően vékony, preraffaelita figura, a mellette
görnyedező apa hátát veregette.

– Na, megint kezded. Még megfulladsz nekem.
A férfi könnyedén legyintett, cigarettát vett elő, Júliát is

kínálta, s míg rágyújtottak, a pénz a díványon hevert. Fújták
maguk elé a füstöt, Júlia suttogott:

–  Tedd el. Bejön és meglátja. Kiderül, hogy nekem
versenyhistóriát mesélsz. Nem bánom, adj valamennyit.

– Parancsolj, amennyi kell. Vegyél magadnak néhány fi-
nom dolgot, kalapot, vagy amit akarsz.

– Köszönet, papa. Ügyes voltál. Jozefin… neki is kellene…
– Visszautasítja. Szerinte mindenféle verseny tisztesség-

telen dolog. A Beethoven-zongoraversenyek is… A hét vé-
gén elutazok talán egy hónapra…

– Hová?
– Párizsba. Meg Brüsszelben is van dolgom.
– Papa! Igazat beszélsz?
Tóth Albert fölemelte a két ujját.
– Esküszöm! Hát majd Párizsból hozok Jozefinnek vala-

mi szép, hozzá illő diszkrét dolgot. Talán egy hócipőt, mit
gondolsz?

Pusmogtak, nevetgéltek. Júlia feje az apja vállán. Borcsa,
a vénasszony, ismerős a csecsemőkorból, résnyire nyitotta
az ajtót. Az apa gyorsan ráült a papírpénzre.

–  Jozefin már várja magukat. Mondom, az úr trafikál
Júliával.

– Fizesd ki, papa – súgta Júlia.
– Az egészet?
– Hát. Háromhavi bérét.
A  férfi könnyedén megemelte a bal hátsórészét. Júlia

kiáltott:
– Jöjj ide, Borcsa néni!
– No?
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Az apa homlokát ráncolta. Mennyi? Három hónap?
– Máskor szóljon, nénémasszony, ha elfelejtkezek a béré-

ről, nem káptalan az én fejem, kedves nénémasszony.
– Ugyan, hagyja már el a komédiát. Szépen köszönöm.

Asztalon a vacsora.
Felálltak, hogy induljanak az ebédlőnek berendezett

hall felé. Júlia sebesen mondta magában: nyosszaménén,
nyosszaménén… Első elemista korában lett úrrá rajta a
gyakran már gyötrelmessé vált szokás, hogy önkéntelenül
megfordítja a szavakat, eleinte csak az üzletek cégtábláit,
azután lassan egész mondatokat, s hovatovább folyékonyan
beszélt fordítva. Megszólalt, hogy szabaduljon a „nyossza-
ménén"-től.

– Mondd, papa, te szándékosan ingereled az embereket,
vagy csak modor, inkább modorosság? A szerkesztőségben
meg a hírlapírók körében ez a divat?

– Szó sincs divatról. Mindenkinek megvan a maga egyéni
modorossága. Csupa állat, de az egyik ilyen állat, a másik
olyan állat. Másutt nem tudnak élni, csak az állatkertben,
a klub az otthonuk.

– A tied is.
Jozefin borús arccal nézte a tányérját. Az asztalon borjú-

pörkölt, galuska, fejes saláta. Júlia, mielőtt elhelyezkedett,
megcsókolta nővére feje búbját, s az rámosolygott, majd
mindhármuknak osztott. Az apa nem állta sokáig a csöndet.

– Szólni kellene Borcsának, ne változtassa meg a tárgyak
helyét. A  sarokban a fal mellett áll a két karosszék, kö-
zépütt az asztalka, s Borcsa ferdére állítja a székeket.
A tálalón saját ízlése szerint rendezi el az ezüstféleséget,
a kristálytartókat, mifenét, meg a kredencen, asztalkákon,
a falon a cserépholmit. Az ebédlő berendezését, a toroc-
kói népművészet remekeit anyátok hozta az erdélyi szülői
házból, minden darabnak ő szabta meg a rendjét. Maradjon
úgy, ahogy szerette.

Jozefin kissé felvonta a vállát.
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– Szólhatok, de unalmas naponta ismételni ugyanazt. Ma-
kacs vénasszony, meggyőződése, hogy mi semmihez sem ér-
tünk. És hogy te, papa, amúgy sem veszed észre, meg nem
is fontos neked.

Júlia felugrott, helyére igazította a két karosszéket, se-
besen rendezkedett a tálalón.

– Így jó, papa?
– Hogyne. Egészen más. Sokkal „gemüttlichebb”2.
– A német kiejtésed – mondta Jozefin – hamisítatlan óbu-

dai.
– Amint tudod, kislányom, Eperjesen születtem, kassai

diák voltam az első elemitől az érettségiig. Két hónap múl-
va betöltöm az ötvenedik évemet, a szülőházamra felkerül
a tábla: „E házban született Tóth Albert 1873. február 5.
napján.” Beszédek és koszorúk…

– De papa! Hiszen még élsz!
– No persze. – Cigarettára gyújtott, az első szippantás

után másodpercekig fuldokolva köhögött. – Hogy a nyava-
lya… – Azután már élvezettel nyeldeste a füstöt, székében
hátratámaszkodva, majd felpattant. – Isten veletek, gyer-
mekeim, hív a kötelesség!

A két lány utána nézett. A járása rugalmas, karcsúsága és
a koponyájára simuló szőke haja a hajdani jogászé, hihetet-
len! Ha az ember szembekerül vele, a tekintetében mutat-
kozik némi fáradtság, a szeme alján enyhe duzzanat, s hogy
az idő még az ilyen ritka sugaras arcon is végigboronál, el-
búsította és meghatotta a kemény Jozefint is.

– Büntetlenül nem lehet ilyen tempóban élni. Igaz, hogy
kifizette Borcsa háromhavi elmaradt bérét?

– Igaz.
– Szóval délután az ügsin volt.
Júlia kuncogó hangot hallatott. Jozefin szájából az ügsi

elképesztően groteszk. Mintha azt mondaná: Petőfi Sand-
ri… Wilde Oszi… A nagylányból kitört:

2: Meghittebb (német)
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– Boldog ember! A lovak viszonozzák a szerelmét. – El-
gondolkozva simítgatta az abroszt. Júlia a mellette levő szé-
ken heverő újságban az apja vezércikkét olvasta.

– Szellemes ember a papa. Nagyszerűen ír – mondta. Jo-
zefin egy idő után felelt, a hangjában nyoma sem volt rossz-
indulatnak:

–  Valóban szellemes. Az átlagos újságolvasót kielégíti,
sőt elragadja. A papában nincs mélység, felületes, pontosan
azt írja, ami Sommer Gusztáv közönségének megfelel. Elke-
serítelek? Sajnálom. De az igazságot könnyebb befogadni,
mint a kiábrándulást. – Felállt, s már az ajtóból szólt vissza:
– Véglegesítenek. A  jövő tanévben az ötödik gimnazisták
osztályfőnöke leszek. Gondold el, Júlia, szép fizetés, nyug-
díjas állás, munka, amit szeretek, és három nyári hónap
utazásra, tanulásra.

–  Jozefin, mennyire örülök! – Egy másodpercig
tétovázott. – És mondd, Jozefin drága, ha férjhez mész, és
gyerekeid lesznek, akkor is folytatod a munkát?

– Soha nem megyek férjhez. Semmi kedvem bőgő cse-
csemőkkel vesződni, más életcélt tűztem magam elé, és
azt végre is hajtom. –Az ajtóban álldogálva látszott, hogy
van még mondanivalója, s Júlia magában már fogalmazta
is: „Senki sem sürget, de jó volna, ha ősszel folytatnád az
egyetemi tanulmányaidat…” Jozefin egyebet mondott: – Jö-
vő héten Balaton környéki útra megyek két kolléganőmmel.

– Okosan teszed.
Jozefin mindeddig óradíjas tanárnő volt az Andrássy úti

Állami Felsőbb Leányiskola és Leánygimnáziumban, s most
véglegesítik. Franciául megtanult régi nevelőnőjüktől, Ma-
demoiselle Mathilde-tól. Most egy kellemes, finom öregúr-
tól angolul tanul. Az egyetemen francia és történelem sza-
kos volt. Fix fizetés, nyugdíj. Soha nem megy férjhez, máris
inkább vénkisasszony, bármilyen szép fiatal nő. Júlia azt írta
a naplójába: „Milyen öröm, a drága Jozefin boldog! A szere-
lem nem kap helyet a programjában. És én? Valami kellene,
valami nagyszerűség, és semmi sem vagyok. Nagy nulla va-
gyok. Bennem nincs ambíció, mit akarok én? Talán gyere-
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keket. Fürdetném, a popsiját beszórnám hintőporral, pelen-
ka, guminadrágocska – Jozefin már eleve megfosztja magát
ettől az örömtől. Drága testvérem, a fontos, hogy boldog.”
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