
ÍRISZ 
{A Nyugat novella^pályázatán külön jutalommal kitűntetett pályamű) 

1. 

_ Egy nyáron - tizennyolc éves voltam már - ^î^gy^^tyam elvitt 
R . . ..ékhez, akik körülbelül háromnegyed ó r a i kocsijarasnyira, g y o n ^ 
birtokon lévő kastélyban laktak. R . . a k i v e l nagybatyam nem sokká 
a z e S t ismerkedett meg. magas politikai állást foglalt f és a tarsadahm 
életben előkelő szerepet játszott, családjáró pedig azt hal ottam, hogy 
a legkedvesebb és legszimpatikusabb úri csaladok köze tartozik. 

Én sem mondhattam egyebet, amikor ."̂ eg^^^^ f̂tem okét A fer 
már megjelenésével tekintélyt keltett, nyájassagaval pedig m ' ^ d ^ 
megbüvlít. Müveit és sokat olvasott férfiú 
ramentuma, nevelése és az, hogy ^^^^ig megelegedetten es J ^ 
élhetett, erősen konzervatívvá tették nézeteiben. Eleinte csodálkoztam 
azon, miként férhet össze ilyen széles látókörű műveltseg ennyi konzer 
vativizmussal, ám ebből is tanultam valamit: az emberi elme koránt, 
lem oly nagy, hogy szembe tudjon helyezkedni a viszonyok.szulte erze. 
seivel és kedélyhangulatával. , , , , „„u fnltiinőpn 

Az asszony halkszavú, finom, kedves terem meny volt, föltűnően 
beszédes szemekkel, általában egyébként jelentektelen. A fia - a fiata. 
íabWk g y e r m X - mintegy 16 éves, meglepően hasonlított hozza arc. 
ban j ó S t s é és jelentéktelenségben is. Hogy nem erdemes vele 
tâskgSrfogla lkozni , ezt hamarosan észrevettem különösen am^ or 
m e g t S a m legfőbb büszkeségét: hogy az iskolában mindig az első 
S S Ult . Nem tűrte, hogy valamelyik diáktársa megelőzze. És hogy 
e z f a pozícióját megtarthassa, minden s z a b a d ideje arra pazarolta, 
Togy i s S i könyveinek egyetlen sora se maradjon előtte homalyban 
S t e n e t e s mennyiségű idegen verset tanult meg konyvnelkul, allan. 
d ó a n a Eb^nyolultabb algebrai és fizikai feladatokat adta fel maganak 
fsmerte a z S e s őskorszakbeli kiveszett állatfaj^3kat és fel tudta soro m 
Tndazokat a növényeket, amelyek például ^fnka nyugati ^ ^ ^ ^ 
teremnek. De amikor beszélgetni kezdtem ve e, kiderült, h^gy ^ " s a ^ 
következtetni egyáltalában nem tud és nem ismerte f^l ^ J f ^ozonsege 
sebb kutyafajt, amelyet séta közben a gazdasagi udvarban talaltunk 

Nevére - a nevét nem árulom el, hanem talán /résznek fogom 
nevezni, mint ahogy később egy rajongója hívta _ alig egy evvel ehe. 
tett idősebb nála, de mindenesetre sokkal különbnek látszott. F vere 
t S é t a sok tanulás gyengévé és véznává tette, míg a l a n y mozdulatai 
csupa L r c t ú rugalmasságról tanúskodtak. Arca " / ^ ^ l y - k szépségé 
úgy bámultam meg, mint aki csodát lát - az elso percekben a meg. 
Seííthetetlenség benyomását keltette Ha hallgatott embernek az 
volt az érzése, hogy valami magas és elvonatkoztatott vilagban el hogy 
Tosolyogni sem tud és még kevésbé együttérezm akarki massal. De 
T o g y S z ó l a l t s a szemében és az ajka szögletében valami p a j o s 
S kílönös vonás jelent meg, az arckifejezése ezt a foltevest rogton 
megcáfolta. 
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Egész délután ott maradtunk náluk, teáztunk, aztán sétáltunk a park» 
ban, majd R . végigvezetve a gazdasági udvaron, megmutatta birtoká. 
nak modern felszerelését. A férfi is, az asszony is barátságosan beszél» 
getett velem, tanulmányaim és szórakozásaim után érdeklődtek és én 
Igyekeztem illedelmesnek és szerénynek mutatkozni, mint ahogy ezt 
tiatal koromtol bizonyára meg is követelték. 

íriszhez azonban nem voltam ennyire illedelmes. Nem is tudtam 
volna szereny és kedves lenni hozzá, amikor láttam remek formájú 
la^bait és azt a gyönyörű járást, amilyent sem azelőtt, sem azután más» 

? ^mely ekkor végtelenül felvillanyozott és valami 
gyulolkodessel párosult vágyakozást oltott belém. 

R . . . bevezetett minket az istállóba és megmutatta lovait. írisz rög» 
ton odament egy fényesszőrű fiatal ménhez és megsimogatta a nyakiü 

— Nézze ezt a pompás csikót, - mondotta nekem, aki legközelebb 
alltam hozza — ezen szoktam én lovagolni. 

u TT ^ f — mondottam. A többiek nem figyeltek a mi 
beszulgetésünkre, a többi lovat nézték. 

— Miért ne sitnogassam? — kérdezte. 
— Nem szeretem, ha a csupasz kezével állathoz ér. 
Csodálkozva nyitotta tágra a szemét. 
— Nem szereti? Furcsa. — Aztán egyszerre vállat vont. — Én me^ 

szeretem. " 

.••Ku^f?"!'^" otthagyta a lovat, de nekem is hátat fordított és a 
többiekkel együtt kiment az istállóból. 

Ettől kezdve olyan kiállhatatlan volt hozzám, a megjegyzései olyan 
elesek es ke lemetlenek voltak, hogy amikor hazamentünk, úgy é r e z t L : 
gyűlölöm teljes szivemből. A kocsi gyorsan vitt minket hazafelé és az 
éjszakai friss szel mintha lázassá tette volna arcomat. A lovak trappo» 
f/rt t ^ ° ő̂  eltorzított nevét hallottam és a legfantasztikusabb 
M i S n S v m i k é p p e n tudnám őt megalázni? 
Minden Idegem follazadt arra a gondolatra, hogy mindenkinél szebb, 
kulonb es megkozelithetetlenebb, hogy ilyen nő is van a világon, akinek 
legjobban szeretnem a telt, hófehér nyakát a kezem közé fogni és össze» 
^frTní beleharapni, hogy fájjon neki, hogy 
sírjon, hogy kifolyjon a szép piros vére. 

gondolatok pedig egész éj jel nem hagytak 
aludni Égtem, szenvedtem, a körmömet harapdáltam fájdalmamban és 
rajta kivul napokig semmi másra nem tudtam gondolni a világon. 

. f n f f ; ^ f nem tartott sokáig. A gazdasági munka javában folyt 
és rengeteg dolgom akadt. Lassankint lecsillapodtam és egész nap a 
mezon jarva foleledtem a szabad levegőn és írisz alakja kezdett az emlé» 
Kezetemben elmosodni. 

II. 
Szokatlanul forró kánikula köszöntött be. A déli nap elviselhetet» 

len hoseggel pörkölte a földet és a barázdák olyan hevességgel verték 
vissza a tüzét, mintha az ember forró hullámokban járkált volna. Én 
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egy délben az országút mellett álltam, kimerülten támaszkodtam a 
botomra és a verítéket töröltem a homlokomról. A láthatáron egyszerre 
egy közelgő hintót pillantottam meg, fényes, remek alkotmanyt, amely 
elé két szénfekete paripa volt fogva. Kíváncsian néztem, ki ülhet a hm-̂  
tóban? A kocsi nagy porfelhőt vágott és a lovak patkói szikrakat ver< 
tek, hogy szinte elkápráztattak. 

A káprázatom azonban még nagyobb volt, amikor a hintó egészen 
a közelembe ért. Könnyű fehér ruhában, fehér kalapban írisz ült benne, 
közömbös kíváncsisággal nézve felém és amikor elfogultan megemeltem 
a kalapomat, futó mosollyal biccentett. Aztán tovább robogott. A szU 
vem úgy vert, úgy lihegtem, mintha nagy futásból érkeztem volna. 
Olyan gyöngeség fogott el, hogy majdnem összeroskadtam. Néztem, 
hogy hátrafordulse. Mit nem adtam volna érte, ha visszanézi De nem 
nézett vissza, csak ment, robogott és el is tünt csakhamar a szemem elől. 

A szenvedésem újrakezdődött, ha lehet még fokozottabban, niint 
először. Hazamentem, aUg bírtam ebédelni valamit, a kérdésekre szóra^ 
kozottan felelgettem, minden gondolatomat írisz foglalta le. Ahogy eU 
robogott előttem, a mosolya, a biccentése csak egy pillanatig tartott 
és mégis folyton ezt láttam. Este korán lefeküdtem, de előre tudtam, 
hogy egy percre sem fogom lehunyni a szememet. A hőséget okádó 
kánikulában az éjszaka alig hült le valamicskét és az ágyam, a párnám 
mintha tüzet sugárzott volna. Nem feküdtem egy félóra hosszat sem, 
újra fölkeltem és kinéztem az ablakon. Tikkadt éjszaka volt, mozdulat» 
lanul fénylő csillagokkal és kristálytiszta teliholddal. Felöltöztem és ki-. 
mentem a szabadba. Egy csöpp szellő nem mozdult, a mező folott túl» 
fűtött levegő rekedt meg, az országút fái semmi enyheséget nem leheli 
tek. Még mintha a hold nagy, szomjas tányérja is melegített volna. 

Sokáig bolyongtam így, magam sem tudtam, merre. Gépiesen néz» 
tem az árnyékomat, amely előttem mozgott a földön és vezetett. Egye;= 
nesen az árnyékomra léptem, mentem, amerre vitt. Ezerféle merész es 
őrült terv kavargott az agyamban és mindegyik Jrisszel volt összefug» 
gésben. Talán kétórai céltalan és lázas bolyongás után egyszerre magas 
kőkerítés állta az utamat. Meglepetve eszméltem föl, — mintha mar 
láttam volna egyszer ezt a kőkerítést! — és különös érzéssel ébredtem 
arra, hogy R . . .'ék parkja mellett vagyok. De nem is nagyon csodaU 
koztam, csak tétováztam egy percig; a kerítés mögött a magas, fekete 
fák mintha hívtak volna. Aztán nekilendültem és megmásztam a talat. 
Nappal, józan és tiszta fejjel, talán nem tudtam volna feljutni erre a 
magas kerítésre, de most gyerekjáték volt: mintha szárnyaim lennének. 
A túlsó oldalon leereszkedtem a parkba, puha, süppedő Pfzsitra ugrott 
tam. Mit tudtam én, hogy mit akartam itt, mit tudtam akkori A mele» 
gen simogató levegő, a valószerűtlenül vakító hold, a bódito csiUagok 
minden józanságomat elnémították. Mentem előre a puha fuvon, az 
égigérő fák között, a fehérfoltos utakon, ahol a pázsit szele és a bok» 
rok között éles és fekete körvonalak voltak, mintha semmi levegő nem 
lett volna közöttük. Olyan csönd volt, hogy a fülem zúgott bele es mm» 
den olyan légies és bizonytalan, mintha álmodnék. A bokrok arnyeka» 
ban egy töredezett márványszobor»csoportozatot láttam, ahol gorog iste» 

35 
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nek szerelmeskedtek halott mozdulatlanságban. S egyszerre egy sötét 
fatörzs mellett meg kellett állnom, mert távoli lépteket hallottam. 

Szemben velem, a túlsó pázsit közepén hirtelenül szétnyílt egy 
bokor és egy fehér alak surrant ki belőle. A dús, kuszált ágak árnyékán 
ban nem láttam az arcát, a szívem mégis ki akart ugrani a helyéből, 
akkorát dobbant. Kétségtelen, hogy. ő volt, megismertem a csodálatos 
járását, amely oly könnyedén szökellt a füvek fölött, mintha nem is 
érintené a földet. Az öntudatom annyira a végtelenben száguldozott, 
hogy nem is csodálkoztam ezen az éjszakai találkozáson, csak a testem 
remegett minden ízében. Elfúló lélegzettel, de amennyire tőlem tellett, 
vigyázva és óvatosan követtem, hogy zajt ne üssek. Mentem utána, 
némán, meg ne lásson, észre ne vegyen. Olyan gyorsan futott, úgy sikí 
lott a lehajló ágak között, hogy néha majd elvesztettem szem elől. De 
aztán újra megvillant a hófehér ruhája, a hófehér lába, amint a hold 
fénye egyszersegyszer ráesett. 

Óriási park lehetett ez; a titkos üldözés sokáig tartott. Végre azon» 
ban nagy, sűrű, sötétlő élősövény állta utunkat, ő egy résen hirtelen 
átbujt és eltűnt előlem. Nem mertem sietni, a bokrok zörgése elárulhat 
tott volna. Lábujjhegyen lépkedtem odáig, izgatottan kerestem a rést 
és amikor megtaláltam és átjutottam rajta, hirtelen megálltam elkáps 
rázva, mert valami nagy ragyogás majdnem megvakított. 

Vastagtőrzsű, alacsony, fekete fák alatt, szelíden lejtő füves partok 
között egy tündöklő tó tükrözte vissza és százszorozta meg a hold fényét. 
Lehet, hogy csak a lázas szemem látta ilyen ragyogónak, de úgy érezí 
tem, hogy a vakító világosságnak ilyen gazdag és pazar fénylését még 
sohasem láttam. 

Szédülten álltam itt, sötét árnyékban, egy vén fa derekába fogódzva 
és ájuló gyöngeség fogott el, amikor kutató szemem magához tért és 
megpillantotta őt a tó partján, amint csöndesen kikapcsolta a keblén a 
ruháját és leeresztette magáról. Égve és borzongva néztem kitágult 
szemmel az előttem bontakozó csodát, amint lehullt róla a ruha, a 
könnyű kis selyem fehérnemű, a hószínű harisnya, a két pici cipellő. S 
amikor ott állt előttem fürdésre készen, mint egy eleven szobor merő 
ezüstben, tündöklőn emelkedve ki a kék háttérből, azt hittem, meghalok 
a vágytól. Nyújtózkodott, mint a macska, hajlékony vonalai megfeszüli 
tek és a két karját kitárta. Aztán megindult a víz felé. Ott pedig megí 
állt és gyönyörködve nézte magát a tó tükrében. 

De énbennem ekkor már a józanság utolsó húrja is elpattant. Tüzes 
vérhullám csapott rajtam végig, a szemem elborult, kiugrottam a 
homályból és hozzárohantam. Nem törődtem a rémületével, a halk, 
ijedt sikolyával s a védekező karjaival, amelyek úgy feszültek nekem, 
mint egy riadt, fiatal párduc izmai. így, halálos rémületben és ösztönös, 
elszánt védekezésben még gyönyörűbb volt, mint máskor. De nem sikoU 
tozhatott, titkosan és tiltottan lopódzott le a tóhoz! Mégis, néma küzs 
delmében úgy harcolt, a karjában annyi erővel, hogy ha bennem nem 
tombolt volna az ifjúság minden leküzdhetetlen vágya, nem bírtam 
volna vele. De annak a szenvedélyes támadásnak, amellyel megrohaní 
tam, nem lehetett ellenállni. 
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Lefogtam a két karját, a derekát magamhoz rántottam és az arcába 
lihegtem: 

— Gyűlölöm magát! 
Nem felelhetett, mert az ajka már a fogam között volt. Karja izmai 

lassankint elernyedtek, a szeme lehunyódott és leroskadtunk a szikrázó 
pázsitra, amely ágyául szolgált életem legboldogabb és egyben legbol» 
dogtalanabb emlékének. 

III. 

Amikor föleszméltem, a hold mintha fátyolosan és elborulva viláí 
gított volna. A tó vize halvány zöldesbe játszott és mintha megenyhült 
volna a levegő forrósága is. Föltérdeltem és ránéztem, aki arcra borult 
és mámoros ájulatban maradt ott. Gyönyörű testét reszkető kézzel 
mégegyszer végigsimítottam, aztán támolyogva fölálltam. 

Körülnéztem és magam is megijedtem attól, amit tettem. A nevén 
szólítottam, de ö meg se mozdult. Tanácstalanul és lassankint józanodva 
megindultam hát visszafelé. Ügy éreztem, hogy sietve menekülnöm kell 
innen. De elgyöngült lábaim bukdácsoltak és olyan nehezen vitték a 
testemet, mintha mérhetetlen terhet cipeltek volna. A kert falának 
ötször is nekilendültem, amíg át tudtam jutni rajta, holott minden erős 
met összeszedtem. 

Hajnal volt, mire hazaértem. A földmunkások már szállingóztak a 
mezőre és a gazdasági udvar is mozgolódott. De nagybátyámék még 
aludtak. A szobám ajtaját magamra zártam, rádőltem az ágyamra és 
valami rózsaszínű részegségben rögtön elaludtam és aludtam mélyen, 
egyhuzamban egészen délig. 

Ebédtájban, álmomból fölébredve, nem tudtam, vájjon egy óra» 
hosszat aludtamse, vagy napokon keresztül? Felültem az ágyamban és 
gondolkoztam. Most úgy rémlett, hogy csak álmodtam azt, ami történt. 
De a riadt és siető hazatérés, a hajnal, a földmunkások, akik megemel» 
ték a kalapjukat előttem reggel a mezőn, — ez mégsem volt álom. öltözí 
ködni kezdtem. A fejem zavaros volt. Megkíséreltem, hogy visszaidéz» 
zem az egész éjszakát. De valami bizonytalanság volt benne, valami 
fátyol, mint a hold hulló ezüstje. Nem, nem, annyi meseszerűség volt 
itt, a holdfény, a park, a tó, a csodálatos összetalálkozás, mintha egy 
bővérű diákos fantázia találta volna ki. Boldognak kellett volna lennem 
és az fett kétségbeesetté, hogy annyira szép és hihetetlen volt. Elszo= 
ruló szívvel gondoltam arra, hogy semmi sem volt igaz. De rögtön utána 
rémülten ugrottam föl arra a gondolatra, hogy mégis igaz volt. íriszt 
ájultan, mozdulatlanul hagytam ott a pázsiton, vájjon mi történt aztán? 
Mit gondol most felőlem, erről az éjszakai rohamról, amely oly vad, 
esztelen és brutális volt, mint egy gyilkosság? 

Kimentem a ház elé, a nap melegen, változatlanul sütött, mintha 
nem történt volna semmi. Ebéd után a mezőre mentem és hosszan nézs 
tem abba az irányba, amerre R . . .»ék laktak. Ha az országúton valaki 
abból az irányból közeledett, szerettem volna odamenni hozzá és meg« 
kérdezni tőle, hogy nem tudse valamit R . . .fékről. 
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Aztán napokon át azon törtem a fejemet, hogy milyen ürüggyel 
lehetne meglátogatni őket, miképpen vegyem rá nagybátyámat egy 
újabb látogatásra? Minden vágyam ez a találkozás volt, pedig reszketve 
féltem is egyben ettől a találkozástól. Mégis, hamarabb megláthattam 
őket, mint gondoltam. 

Egyetsmást be kellett vásárolnunk s ezért nagybátyámmal kocsin 
bementünk S. városkába, amely körülbelül egyórai kocsijárásnyira volt. 
Amikor az egyik üzletben éppen készen voltunk a vásárlással, az üzlet 
előtt az utcán pompás hintó állott meg, amelyben szívdobogva ismertem 
meg R . . .«ék hintó ját. 

Az arcom a halotthalványságtól a tűzvörösig válthatott színt, ami» 
kor belépett az üzletbe írisz és nyomában az édesapja. Egy pillanatig 
szerettem volna elfutni, elsüllyedni vagy mit tudom én, — amint háttal 
álltak a világosságnak, úgy rémlett, hogy írisz elsápadva mered rám, — 
de aztán megembereltem magamat és bátran szembenéztem velük. Bizos 
nyára káprázott az előbb a szemem: írisz máris nyájasan bólintott 
felénk. Előbb nagybátyámat üdvözölték, R . . . barátságosan nyújtott neki 
kezet, írisz mosolyogva mondott valamit, aztán R . . . kedvesen megveres 
gette a vállamat és írisz, — nos, írisz mosolya szokásos köszönősmoí 
solyra változott és oly hűvösen adta a kezét a kezembe, mint ahogy 
futólagos és jelentéktelen ismerősöknek szokás. Ki akartam nyögni vala» 
mit, valami köszönést vagy megszokott udvariasságot, de egyetlen hane 
got sem bírtam kiszorítani a torkomból. 

Megállapították ezután, hogy mindannyian hazafelé igyekszünk és 
mert a mi birtokunkig együtt vezetett az utunk, elhatározták, hogy 
R . . . és nagybátyám az egyik kocsin mennek, írisz és én a másikon. 
Csakhamar be is szálltunk és el is indultunk. 

Én, írisz közvetlen közelében, fáztam és veritékeztem. A legkülön» 
bözőbb érzések viharzottak végig rajtam percek alatt. Amint néztem 
Irisv; közömbös, elfogulatlanul szemlélődő arcát, szinte bizonyosnak kel« 
lett lennem, hogy az egész éjszakai kaland csak álom volt, aztán amint 
megéreztem a melegségét, szerettem volna neki szenvedélyesen azt mon« 
dani: te édes, te gyönyörű, mit játszol, mit alakoskodsz, te voltál az, 
akit a karomban tartottam, akinek a forróságát éreztem, akit csókold 
tam és akinek az arcát egy percig egészen másként is láttam, átszelle* 
mülve és fájdalmas gyönyörűségben! Vagy szerettem volna megragadni 
a kezét és elébeborulni: bocsásson meg a vad támadásomért, a durva» 
Ságomért, de imádom! 

De ahogy szembefordultam vele és belenéztem az arcába, egy hide« 
gen világító, idegen arcba, megint az a gondolat döbbentett meg: nem 
volt igaz. 

Azonban ekkor mondani kellett valamit, mert ahogy feléje fordul* 
tam, várakozóan nézett rám. Kiértünk a városból és napsugaras mezők 
haladtak el kétoldalt mellettünk és a mezőkőn boldog, gondtalan embe» 
rek munkálkodtak. Ekkor olyan kicsinek és szánalmasnak éreztem 
magamat, mint egy rongy, összeszedtem lélek jelenlétemet és — ennek 
a beszélgetésnek minden szavára tisztán emlékszem — azt mondtam 
neki: 



I f j . Lovászy Márton: írisz ^^^ 

— Én azt h iszem. . . bocsánatot kell kérnem magától. 
— Tőlem? Miért? — kérdezte olyan hangon, amely minden emléí 

kezést a legridegebben visszautasított. 
Mosolyogni próbáltam. 
— M e r t . . . mert tudjase, hogy nemrégen még gyűlöltem magát? 
Fölkacagott, a legezüstösebb kacagással, amely azonban — úgy 

véltem — nem volt híjjával az elfogultságnak. 
— Hát ez igazán csúnya dolog volt! És miért gyűlölt? 
Komolyan ránéztem és azt feleltem: 
— Ha akkor ilyen kedvesen kérdezett volna valamit, nem gyűlöld 

tem volna. 
— Nem voltam kedves magához? Hát ez már csak azért sem lehes 

tett szép, mert amikor nálunk voltak, én voltam a házikisasszony és 
maga a vendég. De bizonyosan maga volt az oka. Talán kiállhatatlan 
volt, nem gondolja? 

— Lehet, hogy kiállhatatlan voltam, — feleltem egy kis gondolkozás 
után, — de ez nem csoda. Nem vette észre, hogy magához vagy nagyon 
kedvesek, vagy nagyon kiállhatatlanok az emberek? 

— Többnyire kedvesek. És miért van így? 
— Vannak lányok, akik sohasem panaszkodhatnak, hogy valaki íöh 

tűnőén kiállhatatlan volt hozzájuk. Ezek jelentéktelenek. Maga azonban 
indulatokat kelt. örüljön neki. Erről nem tehet, de én se tehetek, ha a 
kiállhatatlanságot kiváltotta belőlem. A kiállhatatlanság és a kedvesség 
jobb, mint ha valakit észre sem vesznek. 

Ezeknél a szavaknál, minthogy láttam, hogy érdeklődve néz rám, 
kezdett belém az önbizalom visszatérni. Tehát mindig merészebben 
folytattam: 

— Igaz, hogy az ember rendszerint uralkodni szokott magán és mást 
mutat, mint amit gondol. Ez sokszor szükséges is abban a társadalmi 
berendezkedésben, amelyben vagyunk. De ez a társadalmi berendezi 
kedés rossz és képmutató. A legszebb mégis az, amikor az ember indu< 
latai olyan erősek lesznek, hogy nem tud többé uralkodni rajtuk és az 
őserő kitör. 

— Szóval, ha olyan lesz, mint az állat, — vetette közbe. 
összeráncoltam a szemöldökömet és így feleltem: 
— Világért sem akarom azt mondani, hogy az állatok élete különb, 

mint az embereké. De az bizonyos, hogy az állatok életéből hiányzik 
a képmutatás és a hazugság és általában sok minden, amit bűnnek 
tartunk. 

— És hiányzik a gondolkozás meg a tudás is, — mondotta. 
— Hát mit tudunk mi? — kiáltottam majdnem hevesen. — Azt tud» 

juk, hogy nem lehet fölfogni azt a borzasztó tudatlanságot, amelyben 
élünk. Ha fogalmunk van a világegyetem rémítő nagyságáról, akkor 
gondolhatunk arra, hogy talán egy óriási állat hátán vagy fejében élünk 
és pár pillanatig tart, amit mi évezredeknek gondolunk. Boldoggá tesz 
valakit a tudatlanságnak ez a tudata?.Azt hiszi, nagyon nagy különbség 
van egy ember tudatlansága és például egy okos kutya tudománya 
között? 
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Vállat vont. 
— Aki ezeken sokat töri a fejét, az végül is belebolondul. Jobb, 

ha az ember megmarad a maga kis életének a keretei között. 
— No látja. Ugyanerre a következtetésre akartam jutni én is. 

Csak annyit akartam megmagyarázni, hogy ne beszéljünk gondolkozás^ 
ról, meg tudásról. Beszéljünk arról, ami közvetlenül érdekel minket és 
arról, ami mégis szépnek látszik a mi életünkben. Nem akartam többet 
mondani, csak annyit, hogy engem magával szemben szokatlanul heves 
indulatok fognak el é s . . . és nem lett volna csoda az sem, ha — itt min^ 
den küzdelmem ellenére is rekedt lett a hangom — . . . ha egy kicsit eU 
vesztettem volna a fejemet. 

Nem felelt. De nem nézett rám se és az ajka mintha reszketett 
volna. Én ujjongó szívvel néztem körül a mezőn. A két szürke ló egys 
hangú ügetéssel vitte a kocsit, mögöttünk R . . . szénfekete paripái 
poroszkáltak. Hátrapillantottam. R . . . és nagybátyám nagy beszélgetés^ 
toen voltak elmerülve. Bizonyára jót nevettek volna, ha tudták volna, 
hogy előttük az a két fiatal filozófiai diskurzust folytat. De nem lett 
volna jó, ha ismerték volna ennek a filozófiai fejtegetésnek a súlyos 
há t te ré t . . . 

Ezentúl már nem sokat beszélgettünk írisszel. Hamarosan az útnak 
arra a pontjára értünk, ahol el kellett válnunk. Megálltunk hát, leszáll» 
tunk a kocsikról és én szívdobogva vártam, hogy írisz mond valamit, 
hogy meghív minket magukhoz, vagy jelentősen annyit mond: A 
viszontlátásra! — de mindez nem történt meg. Csak gyorsan megszorít 
totta a kezemet és azt mondta: 

— Isten vele. 
Nagybátyámék szívélyesen elbúcsúztak egymástól, aztán mindenki 

felült a maga kocsijára és elindultunk kétfelé. írisz — mint nagy fáj« 
dalommal megállapítottam — egyszer sem nézett hátra. 

IV. 

A bekövetkezett őszi napok sokszor kétségbeeséssel és fájdalom» 
mai voltak tele. Az eső konok locsogása makacsul írisz nevét isniétel» 
gette, az esőcsatorna sikongatása az én fájdalmamnak és meddő vágya» 
kozásomnak adott hangot. Nagybátyámnak nem akadt dolga R . . .»vei, 
s így semmi ok nem volt arra, hogy meglátogassuk őket, én pedig 
világért elő nem hoztam volna. 

Egy este azonban, amikor már kezdtem belenyugodni sorsomba és 
ismét könyveimnél ültem, küldönc jelent meg, aki levelet hozott nekem. 
Remegve bontottam föl; írisz neve volt aláírva, fölötte pedig ezek a 
sorok: 

Mához egy hétre este hét órakor szívesen látom egy csésze teára. 
Nagy társaság lesz nálunk, okvetlenül várom. 

Nem tudom leírni azt az örömet, amely ekkor megrohant. Órákig 
néztem írisz levelét és betűinek vonásaiból igyekeztem kiolvasni jelle» 
mét. Intelligens, gyakorlott írás volt, bizonyos mértékben elnagyolt, de 
kicsinyesség, affektálás és fölösleges cikornya nélküli. A szokott, közön» 



Ifj. Lovászy Márton: írisz ^^^ 

séges írástól meglehetősen különbözött. De az embert általában egészen 
megzavarta. Néhol temperamentumot, sőt erős szenvedélyt véltem voná* 
saiból kiolvasni, másutt a betűi józanságra és hűvösségre mutattak. 
Aztán megállapítottam, hogy csinosságra törekszik és szeret jól öltöz» 
ködni, majd kétségtelenül konstatáltam, hogy egy szikra hiúság sincs 
benne. Az írás kifürkészhetetlen volt, mint ő maga. 

Kis lámpámnál így ültem féléjszakát a levél mellett, anélkül, hogy 
éjfélkor többet tudtam volna róla, mint este. Almomban mozgó betűk, 
nevető tollvonások és lebegő szavak kisértettek, ainelyek minden pillái 
natban más alakot öltöttek. S reggel fáradtan, de jókedvűen ébredtem. 

Minthogy nem voltam tea^estékre berendezkedve, még délelőtt 
hozzá kellett fognom az előkészületekhez. Az volt a szerencsém, hogy 
nagybátyám, aki tőlem több pénzt kapott, mint amennyit azelőtt maga 
tudott kicsiholni a gazdaságból, nem szólt bele a dolgaimba s így ha 
valamire szükségem volt, önállóan intézkedhettem. Bekocsiztam a vás 
rosba és frakköltönyt rendeltem, azután lakkcipőt, megfelelő gallérokat, 
nyakkendőket, ingeket vásároltam. A szabónak a lelkére kötöttem, 
hogy négy nap alatt készen legyen a ruhám, majd boldogan hazatértem. 
Egyáltalában, ezen a héten, a fájdalmas hónapok után kicserélve és újjá= 
születve éreztem magamat. A nyomasztó kedvetlenség föloldódott és 
öröm fogott el, ha íriszre gondoltam. 

Kétszeri próba után a hatodik napon elkészült a frakkom. Amikor 
fölvettem és boldogan és büszkén a nagytükör elé álltam, el voltam 
ragadtatva. Azelőtt soha eszembe nem jutott, hogy tükör előtt hossza^ 
sabban nézzem magamat. Általában alig néztem tükörbe; a hajamat 
rövidre nyírva viseltem és így nem igen kellett fésülködnöm, az államon 
is gyöngén ütközött még a szakállam és ilyenformán elég volt, ha hetens 
kint egyszer borotválkoztam. Ezúttal azonban forró fürdőben, gondos 
borotválkozást végeztem gyanútlan arcbőrömön és utána úgy véltem, 
hogy kifogástalanul szalonképes vagyok. 

A következő napon, a nagy nap estéjén, minthogy hideg idő 
köszöntött be és egész nap havazott, csilingelő szánkóba fogattam be 
és a prémes bunda alatt ragyogó frakkommal útnak indultam, örömmel 
láttam, hogy az utakon az esős tócsák helyett szikrázó hólepel takar 
mindent és csillagos pihék szállingóznak lassan az égből. Alig vártam, 
hogy odaérjünk; az egyhangú, vékony csilingelés robbanó gondolatokat 
keltett bennem és türelmetlen topogással szerettem volna sarkantyúzni 
a vágtató lovakat. 

A megérkezésem olyan volt, mintha tündérpalotába jutottam volna. 
A kastély fénytengerben úszott, a park bejáratánál gyönyörű fogatok 
paripái prüszköltek. A szokatlan mozgalmasság, a fény, a kastélyból 
kiszűrődő zene meglehetősen megzavarták az úttól és a csípős széltől 
amúgyis zúgó fejemet. Fölmentem a lépcsőn, a pazar előcsarnokban 
inas vette át a kabátomat és a kalapomat és bevitte egy szobába, ahol 
rengeteg bunda, kalap és különböző ruhadarab feketéllett, mint valami 
összezsúfolt tömeg. Bizonytalanul léptem be egy nagy, szárnyas üveg:» 
ajtón és az első pillanatban nem láttam mást, mint ragyogó női vállakat 
és frakkokból kivillanó ingplasztrónokat zongoraszó és színes fény káp» 
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rázatában. Egyskét percig úgy álltam ott, mintha álmodnék. A terem 
részegen forgott körülöttem. Idegennek éreztem magamat, aki végzetes 
tévedése valami szokatlan helyre vitt. És mársmár elkeseredtem abban 
a nagy idegenségben és tanácstalanságban, amellyel ismeretlenül álltam 
egy távoli látomás közepén. 

De ebben a pillanatban, mint valami mentőangyal, írisz mosolygó 
arca bukkant föl előttem. Barátságosan sietett elém, néhány kedves szót 
mondott, a kezét nyújtotta és vezetett be, a forgatagba. Megkönnyeb» 
bülve, megmentve lélegzettem föl és tiszta hálával szerettem volna neki 
kezet csókolni. Abba a szobába mentünk, ahol a zongora szólt, itt írisz 
a társaságnak egy kisebb csoportja elé vezetett, amely egy asztalka 
körül foglalt helyet, kényelmes karosszékekbe és mély pamlagokba 
süllyedve. 

— Bemutatom nektek egyik legkedvesebb szomszédunkat, — mon» 
dotta írisz az ott ülő hölgyek felé fordulva és megmondta a nevemet. 
Én meghajoltam és leültem a pamlag egyik szabadon lévő sarkába. 

— Később én is ideülök maga mellé, — súgta írisz a fülembe, aztán 
kedvesen intett és otthagyott. 

Káprázva néztem utána, ahogy könnyedén lebbent az egyik csoport» 
tói a másikig, karcsú bokájával, hajlékony derekával és rejtelmes arcocs» 
kájával, mint valami tündér. Mindenütt mondott egy-két barátságos 
szót, néha hangosan fölnevetett, aztán továbbment. Fogalmam sincs, 
milyen ruha volt rajta, csak azt tudom, hogy vakítóan szép volt és hogy 
egészen megbolondultam azoktól a szavaktól, amelyeket az imént a 
fülembe súgott. «Később én is ideülök maga mellé!» — ismételgettem 
magamban és éreztem a köztünk levő titkot. Szerelmes voltam, nem= 
csak belé, de ebbe a titokba is, amelyet szerettem volna kikiabálni, 
vagy valamiképpen, akárhogyan, külsőleg is jelezni, hogy megsimítsam 
a kezét, vagy magamhoz vonjam vagy megcsókoljam, mit tudom én, 
őt, aki íme az egész társaság fénypontja, lám, nézzétek, — ekkor a 
gyönyörűségtől borzongva mondtam ki magamban ezt a szót: — az én 
titkos szeretőm. . . De mindeddig úgy rémlett, mintha ez a titok vala» 
hogyan egyoldalú lett volna. Mintha ő erről nem vett volna tudomást, 
hiszen a barátságosság álarca alatt mindig elhárította magától. Csak 
most, ez a mondat, hogy: «később én is odaülök maga mellé» és inkább 
a hang, ahogyan mondta, mintha ez lett volna az első jel, amely meg» 
pendített valamti a közösségünkből. 

Zavaros álmodozásomat a társaságom szakította félbe. Hangosan 
vitatkoztak valamin és egy nő, aki szemben ült velem, egyszer csak 
egyenesen rám nézett és úgy kérdezte: 

— Ugye, hogy nekem van igazam? 
— Ezt nem lehet ilyen határozottan állítani, — válaszoltam naiv 

meglepetésemben és azt hittem, hogy nagyon megvetően fog rámnézni, 
de csalódtam. Némi diadallal fordult ahhoz a fiatalemberhez, akivel a 
leghevesebben vitatkozott és így szólt: 

— No látja, a dolog nem ilyen egyszerű. Ebben a dologban semmi 
se bizonyos. 
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Sejtelmein sem volt, hogy miről van szó, de most jobban megnéz» 
tem ezt a nőt. Magas, teltkarú, feltűnően szőkehajú asszony volt, akin 
az volt a legjellegzetesebb, hogy nagy szemére a szempillái félig leeresz= 
kedtek és sohasem nyíltak föl egészen. Ez meglehetősen különös és egy» 
ben vonzó kifejezést adott arcának, amelyben egyébként is volt valami 
izgató. Szép vonású szája húsos, bár kissé halvány volt és a nyelve 
hegye gyakran megjelent pajkos csillanással az ajkai között. Azonban 
mmdezt igen hűvösen és tárgyilagosan állapítottam meg; a vonzódásom 
mat írisz teljesen lefoglalta. S bár mindig íriszt követtem a szemem» 
mel, a társaságból nem akartam kikapcsolódni és mondanom kellett 
valamit. 

— Olyan ember nincs, — szóltam, — akinek tökéletesen igaza 
volna, de borzasztó, ha vakki mégis ezt hiszi magáról. 

— A, ne ítélje el azokat se, — fordult hozzám az asszony, — a leg< 
több csak tetteti magát. Ez is tettetés, mint minden. 

— Minden? 
— Minden bizony. Merek fogadni például, hogy maga csak tetteti 

magát ilyen komolynak. Azt hiszem, a valóságban a legkedvesebb és 
legpajkosabb gyerek. 

— Gyerek? Miért csúfol ki azzal, amiről nem tehetek? — kérdez» 
tem elmosolyodva. 

— Csacsi, örüljön neki! Tudja, mi a legszebb a világon? Az ifjúság. 
Imádom az ifjúságot. Látja például, Miki, — itt rámutatott a mellettem 
ülő fiatalemberre — folyton udvarol nekem, de hiába, mert már jóval 
túl van a harmincon. A legtöbb nőt csak a harmincon fölül lévő férfiak 
érdeklik. Engem nem. Jó, jó, — intett Miki felé — maga most azt gon» 
dolja, hogy csak a bizonyos koron túl levő nők szeretik ennyire a fiata» 
lókat. Igaza van. Én is túl vagyok bizonyos koron. De amikor kislány 
voltam, akkor is a nálam fiatalabbak tetszettek. Megmondom őszintén, 
erről nem tehetek. No, most beszéljen! 

Miki meghátrálva nyitotta szét a két tenyerét. 
— Akkor visszavonulok és átengedem a teret a gyerekeknek. De a 

reményt azért nem adom föl. 
— Ne is adja, — mosolygott az asszony, — a remény az, ami éltet. 
Nem nagyon figyeltem a társalgás további folyamára, ellenben han» 

gosan megdobbant a szívem, amikor írisz, hirtelen, mint a lepke, hoz» 
zám repült és leült mellém. 

— Most van egy szabad negyedórám, — szólt, — egyelőre eleget 
tettem a házikisasszonyi kötelességemnek. Meséljen egy kicsit, mit 
csinált, amióta nem láttam? 

— Nem én tehetek róla, hogy olyan sokáig nem látott, — feleltem 
olyan pillantással, amelyből nemcsak szemrehányást, de sok minden 
egyebet is kiolvashatott. 

— Hát kicsoda? Talán azt várta, hogy elmenjek magáért? 
Csöndesen beszélgettünk, a többiek nem hallottak belőle semmit. 
— Hallgasson ide, — szóltam ekkor elkeseredett őszinteséggel, — 

én halálosan szerelmes vagyok magába. 
Ez a roham olyan váratlan volt, hogy írisznek torkán akadt a szó. 
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— Miért néz így rám? — kérdeztem szinte gorombán, — talán ezt 

idaig^nem^tudta^^ lett, mint a láng. Hirtelen fölkelt és otthagyott. De 
ahogy végigsietett a szobán, olyan zavartan nézett körül, hogy lehetet» 
len volt észre nem venni az elfogódását. Ha ezt világosan nem látoni. 
azt hittem volna, hogy nagyon nagy ügyetlenséget követtem el és eU 
riasztottam magamtól. 

Tíz perc is beletelt, amíg visszajött a szobába. Odaállt a zongora 
mellé és hallgatta azt a hangos rapszódiát, amely minden társalgást túl= 
harsogott. Fölkeltem és odamentem hozzá. 

— Miért hagyott ott? — kérdeztem, — haragszik? 
Az arca most sápadt volt, a két szeme szokatlanul nagy. 
— Gyerek, — suttogta. 
— Gyerek, — intettem türelmetlenül, — ezt ma már másodszor 

hallom. Mit akar, maga még nálam is fiatalabb. Én tizenkilenc éves 
vagyok, maga tizennyolc. De mit bánnám, ha harmincnyolc volna? 
Akkor is szerelmes volnék és ha akarja még többször is hallani, hát 
szerelmes, szerelmes, szerelmes. 

— Nem, nem, — mondotta elhárítón, — hallgasson. Hiszen alig 
találkoztunk egyszerskétszer. 

Megrántottam a karját. 
— És akkor éjszaka a parkban? Addig azt hittem, hogy gyűlölöm, 

azóta tudom, hogy mi volt ez a gyűlölet. Azóta minden éj jel maga miatt 
rágom összesvissza a párnámat fájdalmamban. Én tudom, hogy bolond 
voltam és nagyon csúnyán rohantam meg magát, de nem tagadhatja le, 
hogy az enyém volt és nem is felejtheti el. 

Mozdulatlanul támaszkodott a zongorának és mereven bámult le a 
billentyűkre. A szeme tele volt könnyel. Egy darabig hallgattam. Aztán 
könyörögve szóltam hozzá: 

— Adja nekem azt a virágot, ami a keblére van tűzve. 
Nem felelt. 
— Adja nekem, drága, kedves, adja nekem, könyörgök magának. 
Nem mozdult, csak az ajkát szorította össze és alig láthatóan 

nemet intett a fejével. 
Kétségbeesve álltam mellette, úgy éreztem, hogy a szívemet hirte» 

lenül olyan őszintén tártam föl, mint még soha, — és egy vigasztaló 
mozdulatot vártam, akármit, a virágot. Valami szimbólumot éreztem 
most ebben a virágban, hónapok óta tartó titkos szerelmemnek és gyöt» 
rődéseimnek a gyógyító írját, megbocsátását, megenyhülését. Azt hit« 
tem, ha most nem adja ide, olyan, mintha arculverne. De nem adta, 
tovább bámult a zongorába. Ekkor valaki megérintette a karomat. írisz 
anyja volt, a háziasszony. 

— No lám, a mi legfiatalabb barátunk is itt van és hogy elbújik! 
Nézze csak, kihűl a teája! — A szőke asszony felé mutatott, ahol az 
előbb ültem. Észre sem vettem, hogy a teát már szervírozták.^ Zavaros 
dottan kezet csókoltam és visszaültem a szőke asszony társaságába. 

Fölkavartam a teát, aztán fogtam a rumosüveget és annyit öntöttem 
bele, hogy a tea kicsordult. Az első kortynál éreztem, hogy hallatlanul 
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erős: mintha tűzfolyam szaladt volna végig a torkomon. De megittam 
az egészet és ez az égető nedv, ahogyan először elállította a lélegzete^ 
met, úgy változtatta meg a hangulatomat is. A fájdalom helyébe valami 
furcsa dac kerekedett bennem egyszerre fölül. Hát nem adta ide a virá» 
gotl Föltártam előtte a szivemet, kértem, könyörögtem, nem adta. Mi 
lett volna az a kis kézmozdulat, levenni a kebléről a virágot és átadni 
nekem, milyen boldoggá tett volna! Nem tette. Hát jó. A rum máris a 
fejembe szállt. Még egy teát kértem és másodszor is teleöntöttem rum» 
mai. Kis híja, hogy rosszul nem lettem, amikor kiittam, de hősiesen ezt 
is lenyeltem. 

Már előbb is észrevettem, hogy a szőke asszony nagy érdeklődéssel 
néz rám. Most még néhány kacér pillantást vetett felém. Gyerek 
vagyok? Igaz, de az előbb nyiltan megmondotta, hogy a fiatalokat szereti. 
Elhatároztam, hogy bosszút állok íriszen és udvarolni fogok a szőke 
asszonynak. Melléje húztam tehát a székemet. 

— Nos, gavallér, hát visszajött ide? — kérdezte, leeresztett szem» 
pillái alól egyenesen a szemembe nézve, — láttam, hogy közben nagyon 
tette a szépet a házikisasszonynak. 

— Kevés sikerrel, — válaszoltam tettetett vidámsággal, — ő nem 
szereti a fiatalokat. 

— Persze hogy nem, hiszen ő maga is csitri lány még. De halijaié, 
beszéljen inkább sajátmagáról. Igaz, hogy maga vezeti a gazdaságát? — Próbálkozom vele. 

— Mondja el, hogyan él reggeltől estig. 
— Ugyan, hiszen ez nem érdekes. 
— De igen, igen, — bizonygatta, — engem nagyon érdekel. 
— H á t . . . reggel fölkelek, dolgozom, este lefekszem, — szóltam 

. nevetve, a sok rumtól meglehetősen kótyagos fejjel. 
— Jó, jó, de azért ezt mégis biztosan máskép csinálja, mint ezek a 

ficsúrok itt. Valószínűleg hajnalban kel föl. 
— Sokszor. 
— No lám, az nagyon szép lehet. Lovagol is, ugye, meg kocsizik? 
— Azt is. 
— Nézze csak, a kis pamlagról fölkeltek. Üljünk oda. 
Átültünk a kis, kétszemélyes pamlagra és az asszony elénk húzta 

a teázóíasztalt. 
— A sok dolga között persze lányokra rá se néz. 
— Az utóbbi időben bizony erre nem nagyon értem rá. 
Ebben a pillanatban elakadt a lélegzetem. Az asszony az asztalka 

védelme alatt fehér kezét rátette a térdemre. A meglepetéstől szinte 
megkövülten ültem ott, mire ő a kezét tovább csúsztatta és ahogy gyön» 
géden megérintett, kiütött rajtam a forróság, önkéntelenül megragadd 
tam a csuklóját, de ő elkapta és a zsebkendője után nyúlt. Olyan forró 
láz öntött el, amilyent még sohasem éreztem. Ránéztem, de ő közömbös 
arccal, kissé huncut mosollyal tekintgetett szét a teremben és az ajkai 
között egy pilanatra megjelent a nyelve piros hegye. 

— Nos, — kérdezte megint hozzám fordulva, — miért nem meséli 
tovább? 
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— Nem tudom, — dadogtam, — itt borzasztó meleg van. 
— Persze, hogyne lenne melege. Két csésze teát ivott annyi rum^ 

mai, amennyi egy Góliátnak is elég lenne. 
— Egy kicsit levegősebb helyre kellene menni, — mondottam, még 

mindig akadozva. 
— Igaza van, jö j jön, — szólt és fölkelt. Követtem. 
Átmentünk a másik termen, majd egy harmadikon is és végül olyan 

szobába értünk, ahol senki sem volt. 
— Lám itt nyitva is van egy ablak, — mondotta — és kitűnő friss 

levegő van. Itt kicsit kiszellőztetheti a fejét. Ugye, jó itt? 
Ezt az utolsó mondatot egészen belemondta az arcomba, a szemét 

szinte belefúrva az enyémbe s a szája, szép, izgató, vonagló szája ott 
tüzelt az enyémtől két centiméternyire. A világ forgott körülöttem és 
szegény, zúgó, bolond fejem csak nekiindult, mint a végzetes mágnesnek 
és rátapadtam a lángoló, szakértő ajkakra, amelyek ekkor egészen meĝ ^ 
őrjítettek. Mintha villamos sugarak eredtek volna belőlük, fölborzolva 
mmden idegszálamat. S én csak elkábulva, részegen kóstolgattam itt az 
asszony raffinált tudományát, amíg egyszerre váratlanul ellökött 
magától. 

A hátam mögött valami neszt hallottam. Megfordultam és majdnem 
fölkiáltottam rémületemben. Az ajtóban írisz állott, halottravált arccal, 
tágranyílt ijedt szemekkel és a kezét úgy szorította a kebléhez, mintha 
valami ki akart volna ugrani onnan. A másik kezében pedig azt a virá» 
got tartotta, amelyet a blúzáról már levett volt. 

— Magát kerestem, a v i r á . . . — mondotta elcsukló hangon, görcsös 
keze összegyűrte a szirmokat, aztán megtántorodott és végigzuhant a 
padlón. 
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