
T A M Á S  I S T V Á N

A KÉK VONAT

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR KÖNYVTÁR



JUGOSZLÁVIAI MAGYAR KÖNYVTÁR
SZERKESZTI* S T B E L IT Z K Y  DÉNES

IX. KÖTET

TAMÁS: A  KÉK VONAT I.



TAMÁS ISTVÁN

A  KÉK VONAT
REGÉNY

L KÖTET

KIADJA
JUGOSZLÁVIAI MAGYAR KÖNYVTÁR

SZUBOT1CA



„URÁNIA* NYOMDAI MÜINTÉZET, KOMLÓS MÁRTON, NOYISZÁD



I.
JUDIT.

Már harmadszor sikoltott fel élesen, dobhártyahaso- 
gatón a telefon. A fiuk, akik Íróasztalukra hajolva kör- 
möltek, vagy jegyzeteikkel vesződtek, még jobban meg
lapultak. A csengő sivalkodott, idegtépőn, hisztérikusan 
és a másik szobában végre elfogyott a szerkesztő tü
relme :

— A telefonhoz menjen valaki! — orditotta félmé
teres ollóját csapkodva, mint valami gigászi rák.

A középső teremben, a telefonasztalka körül öten 
terpeszkedtek, de senki se moccant. Hat óra múlt, ilyen
kor futnak be a beográdi, pesti, zágrebi és vidéki inter- 
urbánok, minden perc drága és gyorsan kell jegyezni a 
tudósitó hadarását, negyed, sokszor félóra hosszat, 
hogy aztán, mivel a szerkesztőségnek csak két Írógépe 
van, melyek állandóan foglaltak, sajátkezüleg vessék pa
pírra az anyagot, őszitő és őrjítő kulimunka. A kulik ir
tóztak tőle a legjobban. A szerkesztő ajtaja tárva és 
épen odalátott az öreg Bubányira, a törvényszéki rovat
vezetőre, aki vaksi szemével hunyorogva aktfotografiá- 
kat nézegetett, lopva, félig tárt ujságlap mögött, mint 
vásott diák a padalatti olvasmányt. Hogy elfogta felet
tese karvalypülantását, kényelmetlenül fészkelődött és 
át szólt a vele szemközt ülő »színes embernek«:
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— Berkó, vegye fel hát a hallgatót!
A fiatal újságíró harapósan mordult vissza:
— Nem látja, hogy dolgom van? — és fülig merült 

munkájába. Bubányi, aki attól félt, hogy végül is az ő 
nyakába szakad a telefon, ellenségesen recsegte:

— Mi lesz, a teremtésit?
Berkó a legfiatalabb tagja a szerkesztőségnek. Nem 

ellenkezhetett tovább. Kelletlenül nyúlt a kagyló után:
— Halló! Itt Bácskai Újság! Ki beszél? Nem, ké

rem, ez nem a szappangyár. Téves kapcsolás! — és siet
ve visszaakasztotta a kagylót.

Általános megkönnyebbülés az arcokon. Berkó gú
nyos pillantást vetett az őszhajú törvényszéki tudósitóra: 
»Mégis megúsztam!« Kocsis, a külpolitikus, fontosko- 
dón jegyezte meg:

— Lehetetlen rossz nálunk a beosztás! .Közös szobá
ban nincs helye a telefonnak! Mikor a Pesti Hírlapnál 
dolgoztam, minden munkatársnak külön cellája és. . ,

Senki se figyelt rá. Az évek során hozzászoktak mo
noton kérkedéséhez, repertoárját kivülről ismerték a 
szedőtanoncok is, a fiatalabb ujságirók csak mosolyogtak 
rajta és a feleségén, aki este, vacsoraidőben érte jött és 
kötelességszerűen kedveskedett a kollégáknak:

— Hogy vannak, fiuk? Mi újság? Mit főzött az 
asszony? Nálunk krumplipaprikás lesz, debrecenivel. 
Az uram gyengéje . . .

Berkó beletemetkezett a kutyanyelvekbe és ép egy 
hatásos, lendületes befejező sort keresett juliusi elégiájá
hoz, amikor ismét remegni kezdett a telefon harangjá
nak csöpp ércgomja. Mintha előbb erőt gyűjtene a teljes
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tüdőből való visitáshoz ez az acélból és drótból való 
ellenség. A költő ismerte a készülék kitörés előtti tüne
teit, akár egy tevehajcsár rosszindulatu barmának jel
legzetes szokásait, felugrott és villámgyorsan kiszökött 
a mosdóba. A következő pillanatban már berregett a 
rém, méltatlankodva, bosszúsan, mint a hopponmaradt 
hitelező, kinek orra előtt illant el az adósa.

— Halló! Becskerek? Igen, én vagyok öregem. Hát 
csak kezdjük . . .

Berkó fellélegzett. Csincsák esett a csapdába és már 
veszi is Becskereket. Visszalopódzott az asztalához. Rossz
kedvűen rágta a tollszár végét. Nehezen jutott előre a 
lírai hírfejjel, pedig máskor könnyedén a kézelőjéből 
rázta ki az eféléket. Agya csökönyös, akár egy öszvér. 
Máson járt az esze. Nyolcóráig a főszerkesztő asztalán 
kell lenni a kéziratnak, különben elölről kezdődik a teg
napi cirkusz: »Semmit se dolgozik! Nagyon elkényez
tettük a kisfiút!« Este, a kávéházban pedig ott lesz a 
szép műkedvelőprimadonna, Kernácsné, akivel már két 
hete nézik egymást, cukrászdában, moziban, az uccán, 
ezideig azonban még nem sikerült megismerkedniök. A 
férje »féltékeny vadállat« és úgy őrzi, mint ahogy a há
remhölgyeket őrzik. Szemecskézés, lopott mosolyok, 
rejtelmes, sokat igérő pülantások: ez minden amit két 
hét alatt elért.

— Berkó! Szomibort vedd át!
Déri, a segédszerkesztő bömbölt utána. Mint félre

vert lélekharangok, zengtek, sikoltoztak a szomszéd szo
bák telefonjai. Egymás után dördültek a »nehéz üte
gek« : Beográd, Budapest, Zágreb. . .  még jó, hogy neki 
csak Szombor jutott, a derék Pilisi bácsi, akivel legalább
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lehet egy kissé gorombáskodni: »Ez nem érdekes! írja 
meg levélben!« Csendes káromkodással kapcsolta fülére 
a meleg kagylót és ingerülten hallózott:

— Lassabban, hé! Ne száguldjon úgy!
Püisi, a szom bori tudósitó sordijas, tehát nem mert 

véleményt nyüvánitani, csak befelé pukkadozott a »tak- 
nyos« szemtelenkedésén. Minden nyomtatott sor egy di
nárt jelent Püisinek. És Berkó, ha olyan anyagot kap a 
kezébe, ami »fekszik« másfél hasábot is kiszorít a leg
reménytelenebb kacsából. De ma az ördög bujt a fiúba:

— Szurkálás? Kell a fenének!
— Édes fiam — könyörgött kétségbeesetten — nap

hosszat talpaltam utána! Helyi szenzáció! Az egész uc- 
ca várja a reggeli lapot!

Berkó elmosolyodott. A kövér Pilisi most kinlódva 
verejtékezik a drót másik végén és úgy érzi, hogy kilop
tak a zsebéből ötven sort, ötven dinárt! Amit a szurká- 
lással keresett volna. »Eh, vigye kánya, csináljunk belő
le pecsenyét!« És enyhültebben kérdezte a tudósitótól:

— Meghalt az áldozat?
A vajdasági telefonokra még nincs távolbalátó fel

szerelve, de az öreg ujságiró mégis látja, tudja, érzi, 
hogy »az a kölyök« jó szivvel van iránta. Buzgón krá- 
kogta:

— Még nem... de rendkivül súlyos az állapota!
— Ne halandzsázzon Püisi atya! A tárgyra! Egyet

len hulla sincs? Három sort se ér az egész!
Pilisi bácsi egész lelkét leheli a villamos drótba:
— Esküszöm neked, hogy nem; éri mieg a holnapot! 

Ijesztően sok vért vesztett. . .
Pilisi atyával nem lehet vitatkozni. Pilisinek négy;
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gyermeke van és égető szüksége műiden nyomtatott sor
ra, amelyből kenyér, tejecske, hús, cipő, ruha, tandij 
lesz a kis Pilisik számára. Dedikált fényképüket évről- 
évre hűségesen elküldi Berkónak, aki szereti az okos, 
aranyos kölyköket, különösen a legkisebb leánykát, Puc- 
kót. Az öreg tudósító sohase felejti el a munka végén, mi
előtt le tenné a kagylót, átadni az üdvözletét: «Pucika 
csókoltat!« Berkó tehát némi berzenkedés után megadta 
magát:

— Halljuk azt a családirtást!
És gyorsírással firkálta a főbb slágvortokat. Tíz 

percig száguldott ceruzája a papíron, aztán kifogyott a 
szuszból Pilisi és bucsufohászát rebegte az űrön át:

— Édes fiam a tenyészállatvásárról szóló hirt ki 
ne felejtsd!

— Nem! Alászolgája!
— Pucika csó. . .  — a többit már nem hallja Berkó 

mert elnémította az apparátust. Vidáman kelt fel a he
lyéről, hogy megvívja második ütközetét egy szabad Író
gépért, amikor Bubányi orvul, lesből tört rá:

— Átadom Beográdot!
Máskor ilyen esetben süketnek teteti magát és to

vább sétál. Végzetére azonban épen akkor haladt át a 
szobán a főszerkesztő. Berkó fogcsikorgatva engedelmes
kedett. Beográddal nem lehetett kukoricázni, a belpoli
tika a lap gerincét képezte és a beográdi szerkesztő az 
orrán keresztül énekelt, mint egy müezzin. Amikor Ber
kó hangját meghallotta, jajveszékelésbe tört ki:

— Ajaj! Berkó! Hát nincs ott más rendes ember?
Ez volt a jónapotja. Három év óta mindig igy

kezdte, ha a költő ment a távbeszélőhöz. Nagyzási hó
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boriban szenvedett és különös kitüntetésnek szánta, 
hogy fiatalabb kolléga is vehette tudósításait. A beográ- 
di telefont előbb »ki kellett érdemelni«. Primadonnás- 
kodott és ha másnap nem úgy jelentek meg a cikkei, 
ahogy diktálta, dührohamot kapott és bosszút állt. Pe
dig legtöbbször nem is az ujságiró tehetett róla: ha sok 
anyag gyűlt össze, a szerkesztő megkurtitotta a beográdi 
jelentéseket. Este aztán soron kivül a telefonhoz kérte a 
laptulajdonost és vésztjóslón huhogta fülébe:

— Kujuncsics miniszter nyilatkozatát meghamisi- 
tották. A legfontosabb része kimaradt. Beszéltem a mi
niszter urral, aki szörnyen dühös. Sikerült egy ujabb 
ellenséget szerezni a lapnak . . .

A kiadó ijedten vonta felelősségre a tettest, felmon
dással fenyegetőzött és a beográdi tudósitó elégedetten 
dörzsölgette kezét: a bűnös meglakolt! Kujuncsics ter
mészetesen el se olvasta a cikket. . .  Érthető hát, hogy 
Berkó félt a széllel bélelt terroristától.

— A szkupstina legutóbbi ülésén Csakovec. . .
— Ismételje a nevet, nem jól értettem!
Csak erre várt a másik ott lenn a fővárosban:
— Évek óta pusztítja a papirost a redakcióban és 

nem tudja ki az erdőügyi miniszterünk? Hallatlan! Ol
vassa vissza amit eddig írt!

A visszaolvasás persze csődöt mondott. Berkó egyéni 
rövidítései a bősz tempó mellett kusza ákombákomokká 
torzultak és nem képes kibetüzni saját jegyzeteit. A 
beográdi Néró epekövei úgy csörögnek, hogy Szuboticáig 
hallatszik:

— Bozse moj! Mért nem megy más pályára? Ez 
nem líra? Ez újságírás.
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Berkó, mint a sarokba szorított farkas, kitört:
— Diktáljon és ne egzeciroztasson! Gyerünk to

vább!
Az hitte, erre lecsap a menykő. De a beográdi szer

kesztő, mint a legtöbb tirannus, alapjában véve gyáva 
fráter: sietve behúzta szarvait. Most már kíméletesebb 
irammal folytatta és Berkó, a megrögzött álmodozó, el
merenghetett. önfeledten dudorászott, egy népdalt züm
mögött és csodálattal szögezte le, hogy az évszázados 
csiszolás milyen nemes, utolérhetetlenül finom sorokba 
kovácsolta az egyszerű gondolatokat, vágyakat, igazsá
gokat. Ha más költők műveit is átírnák, átköltenék öt- 
tíz évenként az újonnan felbukkanó tehetségek, száz esz
tendő múlva remekművekké desztillálódénak a legjelen
téktelenebb versek is. Lenyesegetnék róluk a mulandót, 
uj szépségekkel gazdagítanák és kikristályosodna a 
Tökéletes! Ami soha el nem évülhet! Érdekes lenne egy 
ilyen irodalmi verseny, amit elkezdene a huszadik szá
zad és ötszáz év múlva fejeznének be! A még megsem 
született poéták . . .

— Halló! Megsüketült?
A költő visszarezzent a valóságba. Körmölt, halló

zott, aztán — mintha a hadaró nagyszáját tömné be ez
zel a mozdulattal — lecsapta a kagylót a horogra és fel- 
nyalábolta a jegyzet-kazalt. Éjfél lesz, mire elkészül 
vele! Segítséget kérőn pillantott körül. Legokosabb ha 
megvesztegeti Csincsákot. A jó Csincsákról köztudomá
sú, hogy szenvedélyes dohányos, viszont gyenge a tüdeje 
és az orvos eltiltotta szivartól, cigarettától. Felesége 
szigorúan betartatja vele az előírást és a férj csak va- 
sámaponkint gyújthatott rá kedvenc szivarjára. Az asz-
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szony szűkre szabta a zsebpénzét is, parára elszámoltat
ta és igy Csincsáknak mindig kapóra jött Berkó aján
lata:

— Nem huznál ki a vizből?
— Hoci!
— Köszönöm! — és máris átadta beográdi anyagát.

— Hazafelé menet a kiisuccában elszívunk egy trabukkót!
Ezzel pecsételték meg az alkut. A nőtlen, huszon

egyéves fiatalembernek nemrég jelent meg első verseskö
tete, amely sikert is hozott és a főszerkesztő megígérte, 
hogy kiküldi Párisba. özvegy édesanyja vidéken, egy kis 
faluban tanitónősködött és cseppet sem örült, amikor 
fia kijelentette, hogy újságíró lesz. De nem tudta elté
ríteni szándékától és Berkó ottragadt a szerkesztőség
ben, ahová még gimnázista korában küldözgette első 
»zsengéit«. A lapnál hasznát vették, szerették és a har
madik évben már takarosnak mondható fizetéssel jutal
mazták munkásságát.

— Mehetünk! — vezényelte féltiz tájban Csincsák. 
A sötét mellékutcában rágyújtott a »vérdijra«, Berkó 
pedig benyitott a kávéházba. A törzsasztal körül már 
együtt ült a szokott kompánia. Feszült érdeklődéssel 
hallgatták Bubányit, aki a régi Kolozsvárról rántotta le 
a leplet.

Bubányi mindig tudott meglepő szenzációkat a 
történelemből és a jelenkorból. A város botránykróniká
ját senki se ismerte jobban nála. A házasságtörő nők ta
lán már maguk is elfelejtették régebbi kilengéseiket, ám 
nem felejtett Bubányi, az eleven scandál-lexikon. Külö
nös tehetsége volt a legrejtettebb törvénytelen kapcso
latok kinyomozásához. Mint a kollégák állították: meg-
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érezte a bűnt a nőkön az illatukról, a hazugságot hang
lejtésükből és könnyű lépteik ritmusából görbe útjaikat.

A szerkesztőség mellett egy kozmetikai szalon m<ű- 
működött. Tulajdonosnője egy nap elfogta Berkót:

— Micsoda pattanásai vannak! Hogy lehet igy em
berek közt járni!

A költő félszegen nevetgélt és a jólelkű hölgy már 
cipelte is a rendelőbe, lenyomta a fehér forgószékbe, le- 
pedőnyi vásznat kötött a nyakába és a reflektor vakító 
fáklyája tüzében alaposan megvizsgálta.

— No majd én rendbe hozom! — és az asszisztens- 
nőjének kiáltott. — Bözsi! Kapcsolja be a villanyfúrót!

Berkó feszengett: arra gondolt mibe kerül majd ez 
a szépészeti kicsapongás. Nem tartozott a könnyelmű 
»bohémek« közé, főpincérek számolócédula-csekkjein se 
szerepelt az aláirása és most, hogy Páris előtt állt, kü
lönösképen takarékoskodott. Mitesser-irtás helyett in
kább kalapot venne ezért a pénzért! A doktorkisasszony 
mintha csak a veséjébe látna, megnyugtatta:

— Ellenszámlára csinosítjuk a szerkesztő urat! Ha, 
meglesz velünk elégedve, ír rólunk egy cikket! Rend
ben?

Berkó hálásan mosolygott rá. Gőzölték, nyomkod
ták a bőrét, pácolták, kvarcolták, elektromos árammal 
bizseregtették, egészen belekábult és rákvörös, nyúzott 
képpel támolygott ki a boszorkánykonyhából.

— A kedves mamája se fog ráismerni önre — biz
tatta a kozmetikusnő és Berkó másnap már magától je
lentkezett az arcápoló szalonban. Az elfüggönyözött ka-
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litkákból asszonyi nevetés, csicsergés hallatszott. Is
mét munkába vették és csak amikor uj vendég érkezett, 
adta át a doktornő a segédjének. Berkó felpillantott a 
drótok és tégelyek közül és a tükörben meglátta Ker- 
nácsnét. Nagyot dobbant a szive és feje búbjáig elpi
rult: milyen nevetséges helyzetben találkoznak! A pat
tanásait nyomogatják! A doktornő azonban sietve eluj- 
ságolta, kit nyúznak a szomszéd cellában.

— A mi kis költőnk pofikáját vasalják!
Berkó dühöngött: »Pofikáját!« Micsoda nyegle tó

nus! Micsoda tiszteletlenség! Pojácát csinálnak belőle! 
Az asszony örökre kiábrándul. Két heti keserves mun
kája veszett kárba. . .  De Kemácsné nem hitte, hogy az 
ő kedvéért folyamodott ehhez a fortélyhoz a fiú és mig 
a szemöldökét tépdesték, élénken, hogy a férfi is hall
ja, mesélte:

— Képzelje, öngyilkos lett a szobalányom! Vero
náit vett be!

— Meghalt?
— Nem. Gyomormosást kapott a kórházban.
Berkó egyszerre felvidult. Kemácsné a nőegyleti

műkedvelőgárda disze. Igaz, nem valami egetverő tehet
ség, de vidéken, ahol nincs rendes színtársulat, meg* 
járja. Legfőbb bánata, hogy keveset írnak róla. Fellépé
seit »nem lovagolják ki«. Most végre alkalma nyílik 
majd nyilatkoznia a sajtónak! Az életunt szobalány bol- 
hányi esetét elefánttá kell felfújni, ha törik, szakad! 
Megrendítő szerencsétlenséggé, hogy ezáltal a szobalány 
úrnője is főszerephez jusson. Lemosta az arcát alkohol
lal és bemutatkozott: véletlenül fültanuja volt a be
szélgetésnek. Ha a nagyságos asszony kegyeskednék né
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hány szót... Hogy történt? Ki vette észre? Semmit se 
tessék elhallgatni!

Ha a földkerekség legnagyobb gyémántját rakja 
parányi lábai elé hódolata jeléül, ha véres kardpárbajt 
vív érte a walesi herceggel, ha a legfényesebb csillagot 
szakítja le kedvéért az égről, akkor sem bájolhatta vol
na el tökéletesebben, mint ezzel a gesztussal. Kemácsné 
mély lélegzetet vett, erőt gyűjtött és beszélt. Berkó sza
porán jegyezte szavait. A kozmetikusnő,, akinek ereiben 
némi kék (harisnya) vér csergedezett, elragadtatásában 
táncra perdült. A nap eseménye indul világgá intéze
téből! Az interjú végén, mikor már a műkedvelőprima
donna is távozni készült, Berkó csatlakozni próbált:

— Megengedi asszonyom* hogy elkísérjem?
— Isten ments — tiltakozott — az uram vár lenn!
És keresetlen szavakkal panaszolta, hogy féltékeny

férje sehová se engedi egyedül, minden lépéséről számot 
kell adnia, csak ide jöhet el hetenkínt kétszer. Az újság
író csüggedten horgasztotta le a fejét.

— Hanem tudja mit — szólalt meg rövid habozás 
után — vasárnap délelőtt ismét itt leszek a kozmetiká
ban!

És ezzel, mint aki a többit a férfira bízza, tova lib
bent.

A szerkesztőségben nem mindig harapós a hangu
lat. Ha túljutottak a munka oroszlánrészén és a szer
kesztő barométere, a »tükör« azt mutatta, hogy a lap 
háromnegyedrésze kész, az anyag a nyomdában és a 
mettőr, ez az örökké kéziratra éhes bálvány, se küldi
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riogató üzeneteit: »Állnak a szedőgépek!« — enged az. 
általános feszültség és az előbb még acsarkodó tigrisek 
békés juhászkutyákká szelidülnek. A második zágrebi 
telefont várták épen. János bácsi, a harcsabajszu szolga, 
körüljárt a söröspoharakkal, Berkó egy verssel viasko
dott, Bubányi uj meztelensorozatát vette tüzesen szem
ügyre és rövidlátó szeméhez nyomkodva a képeket, or
rával szánkázott a kecses idomokon. Déri B îdapesttel be
szélt. Ceruzája sercegve száguldott a papiron. Néha meg
állt, kérdezett, vagy neveket ismételt, ^ztán valami 
rendkivüli dolgot halhatott, mert izgalmában kirúgta, 
maga alól a széket és majd felborította a sántíkáló író
asztalt:

— Micsodát? — üvöltötte kétkedőn — a Pátzay di
jat? Száz aranyat? Hát ez igazán szeenzáációós!

Egészen kihozta a sodrából a rendkivüli hir, amit a 
pesti tudósitó közölt vele. A fiuk mind a fülüket he
gyezték: mi történt? Déri összeseperte jegyzeteit, vissza
kurjantott Pestnek: »Igen, átadom a gratulációt!
Szolgája!« — és lecsapta a kagylót. Kocsis kíváncsian 
kérdezte:

— No mi az a világrengető érdekesség?
— Mi? — bömbölte Déri — ez a gyerek!
És rácsapott a gyanútlan költő vállára:
— Berkó kapta az idei Pátzay dijat!
— Mii az a Pátzay díj ? — recsegte ünneprontón Bu

bányi.
— Minden évben száz arannyal jutalmazzák az utód

államokban megjelent legjobb verskötetet! — harsogta 
Déri — és az idén Berkónak ítélték! Hurrá! Éljen!

Viharosan megölelgette a költőt és a forgószél a.
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többieket is elragadta. Melegen szorongatták a kezét, lel
kendeztek, csak Berkó fogadta vegyes érzelmekkel a 
váratlan kinyilatkoztatást. Csuklott, nyelt, hápogott és 
mikor elöntötte a diadalmámor, hirtelen kijózanodott: 
eszébe jutott néhány gálád beugratás, mielynek más kol
légák estek áldozatul. Ezek az esetek most felrémlettek az 
újságíróban, aki érthetően élt a gyanúperrel és meglehe
tősen tartózkodóan fogadta az üdvözléseket. Amiért 
nyomban meg is rótták, mondván, hogy szinészkedik és 
mimeli a hidegvért.

Berkó izzott és forrt az ellentétes indulatoktól. Szi
vében a Vezúv tüze lángolt. Egy országot, a száz arany 
felét adta volna a feltétlen bizonyosságért. A főszerkesz
tő is értesült a ritka eseményről, gyengéden megszorította 
a kezét, a kollégák pedig ismét helyükre oldalogtak és a 
szerkesztőség élete folyt tovább. Berkó résen volt. Fél
szemmel egyre Dérit leste, aki javában irta cikkét, átadta 
a szerkesztőnek, aki ráfirkantotta a jelzést, hogy milyen 
betűtípusból szedjék és a kéziratkosárba csúsztatta, 
ahonnan a többi anyaggal együtt máris vitték le a 
nyomdába.

»Lóvá tesznek! Légy résen!« — huhogta lelke mé
lyén egy ármánykodó hang, de ugyanakkor az önérzete 
is feltámadt: »Miért ne lehetne igaz? Utóvégre egészen 
jó a verseskötetem! Mért olyan hihetetlen, hogy egy
szer rám is mosolyog végre a szerencse?«

Vacsora után hajadonfőt rohant át a nyomdába. 
Eldiskurált a mettőrrel és közben lélegzetvisszafojtva 
állapította meg, hogy Déri cikke ott áll már a táblán, ki
szedve, kéthasábos címmel: »Berkó János kapta az idei 
Pátzay díjat!« A mettőr kedveskedőn ígérte:
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— Hármas oldalon hozzuk, felül!
Ez az érdekességek számára fenntartott oldal, az 

olvasók is itt nyitják ki elsőnek. Berkó megköszönte és 
visszalopózott a kávéházba. A törzsasztal mellett róla 
beszélgettek. Gyakran ismétlődtek ezek a szavak:

— Kiugrott! Befutott! Siker!
Találgatták, mihez kezd a száz arannyal és hogy 

mennyi is az honi valutában. Kocsis szerint legalább tíz
ezer dinár. Az irodalmi zsákkereskedő, aki hűségesen ott 
lebzselt köztük estéről estére, letorkolta:

— Sokkal több!
Berkó leikéről lassan elpárolgott az óvatos gyanú. 

Elérzékenyült és bort hozatott.
— Vendégeim vagytok! — jelentette ki királyian.
Sorra koccintott kartársaival és szorongását biza

kodó élénkség váltotta fel. Már restelte előbbi kishitű
ségét.

— Nem azért fiuk — tárta ki a szivét — mintha a 
száz arany. . .  de az anyám miatt örülök, az ő örömét 
érzem. . .  — és hamis mosollyal tette hozzá — ámbár a 
száz aranynak is száz helye lesz. . .

Hirtelen árnyék borult a homlokára:
— De mért nem kaptam értesítést hivatalosan is?
Déri megnyugtatta:
— Hisz csak ma hirdették ki a határozatot! Pár 

nap múlva befut az irodalmi társaság levele.
Berkó pityókásan tervezgetett:
— Felmegyek Pestre és személyesen veszem át a 

pénzt!
A főpincér körülötte settenkedett. Gőgösen vetette

oda:
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— Henrik írja össze a cehhet! Hetven dinár? No, 
futja tán még a száz aranyomból!

A fiuk hahotáztak, Vámos »tőkepénzesnek« csúfol
ta, Ranolder, a zsákos pedig azt ajánlotta, hogy fektes
se pénzét valami jövedelmező üzletbe. Éjfél után cihelőd- 
tek. Jókedvűen, bortól és a boldogságtól félnótásan án- 
dalgott haza a szállására Berkó. Másnap reggel kiszólt 
háziasszonyának, aki a kávéját készítette épen:

— Dornstadter néni! Olvasta már az újságot?
— Nem én. Ott fekszik még az ajtó alatt.
— Nyissa csak ki a harmadik oldalon!
— Biztos a Berkó úr irt egy szép elbeszélést megint ?
A mosdótálból, ahol a fejét buktatta meg, dicse

kedett:
— Á, szó se róla! Ezúttal engem szerkesztettek ki!
A néni azt még elnézte, hogy valaki újságba ir, de

akiről irtak, hm.. .  az nem tiszta dolog. . .  ott baj van a 
kréta körül. . .  mert mifélék nevével találkozik már negy
ven éve a lapok hasábjain? Rablók, tolvajok, sikkasztok, 
angyalcsinálók, árdrágítók és kéteshirű személyek ke
rülnek pellengére az újságban . . .  Berkót is amolyan 
hóhérsegéd-inasnak tartotta, aki a bűnbe tévedt embe
riséget segít a nyilvánosság kinpadjára vonni tollával. 
Nézte, forgatta a lapot, de nem talált semmit, Berkó ki
vette a kezéből, felütötte a harmadik oldalt, de a dicső
ségét hirdető cikknek se hire, se hamva. Átfutotta a 
többi lapokat is: hiába. Nedvesen, csepegő fejjel rogyott 
a pamlagra. Fontosabb anyag érkezett az éjjel? Vagy. . .  
Minél kétségbeesettebben igyekezett elhesegetni magától 
a feltámadó kételyt, annál mardosóbban, mint vihorászó 
ördög-csapat, rontott rá és ujjongta körül az elkerül-
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hetetlen magyarázat: rászedték! Felültették! Lépre
ment, akár a balga Csincsák! Mindenki rajta röhög! És 
Déri tette ezt vele!

Bárgyún nézett maga elé. Mi lesz ma este a szer̂  
kesztőségben! Legokosabb ha beteget jelent és otthon 
marad néhány napig. . .  A düh fojtogatta, mint a vasa
lóból áradó széngáz. Legjobban azt szégyelte, hogy el
lágyult, az anyját emlegette és terveket szőtt. Micsoda 
pecsenyét tálalt ezzel a banda elé! Pünkösdi királyságát 
a pokol kinjaival fizettetik meg!

Délelőtt Lukovichot kereste fel, aki már hetek óta 
feküdt szállodai ágyán, a »matrácsirban« mindenkitől 
elhagyatva, magányosan, mint a pusztai sas. A valami
kor oly fürge és életerős újságíróba már csak hálni járt 
a lélek. Csonttá és bőrré aszott teste erőtlenül nyúl': el 
a rojtos szélű paplan alatt. A tüdővész leteperte és 
alig negyven éves korában, alattomos harc után két váll
ra fektette. A szállóból kiakarták telepíteni, de Lukovich 
szivettépően könyörgött és olyan makacsul ragaszko
dott a félhomályos, hátsó udvari szobához, hogy irga
lomból megtűrték. Inkább kucorgott itt a rosszul szellő
zött kis odúban, semhogy kórházba vigyék. Berkó vi
gasztalta, felolvasott neki, összekötő kapocs volt számá
ra a világ és a betegágy között. Lukovich piszkos kár
tyacsomót vett elő és játékra tessékelte. Huszonegyez- 
tek. Berkó néha a szájához érintette az ujját. Ilyenkor 
köhögve figyelmeztette:

— Vigyázzon fiami! Ragályos!
A szobaasszony jött be takarítani. Lukovich a tü

dőbajosok hiperérzékeny sexualitásával, csontos, besüp
pedt arcából kimeredő szemgolyókkal leste a fiatal no
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meztelen lábát, karját, erős, telt melleit. Berkóra rá se 
hederitve kérlelte:

— Jöjjön ide mellém.
A pirospozsgás asszony a seprő nyelére támaszko

dott:
— Ugyan szerkesztő úr!
A beteg erőlködve, évődött a húzódozó takarítónő

vel:
— No! Elférünk itt ketten is! — mutatott a paplan

alá.
Az asszony kitérőn felelt:
Majd ha meggyógyult.
Lukovich sárga fogai kivigyorogtak vértelen ajkai 

közül:
— Addig nem várhatok. Tud huszonegyezni?
— Valamennyire . . .
— Játszón velem!
— Nincs pénzem.
— Ha csak az a baj, adok én kölcsön! — párnája 

alá nyúlt és bankjegycsomót huzott elő. Egész kis va
gyonát itt őrizte. Megnyálazta ráncos ujját, levett egy 
százdinárost a csomagból és feléje nyújtotta:

— Tessék! Mennyi kell?
A lompos takaritóasszony éhes volt a pénzre, Lu

kovich pedig a nőre. Másodpercekig farkasszemet néz
tek. A nő nyilván arra gondolt, hogy a pénzt játék és 
szerelem nélkül is ráér majd a beteg halála után ellopni 
a párnák alól. Habozón közeledett. A férfi csontos kar
ja mohón tárult feléje:

— Foglaljon helyet! Itt közelebb, no, csak nem 
fél tőlem?
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Félszegen, félcombbal az ágy szélén, a másikkal a 
padlón helyezkedett el az asszony és torz mosollyal vet
te kézbe a kártyákat. Lukovich átkarolta a derekát és 
magához (szorította, mintha erőt, egészséget, életet akar
na átömleszteni korhadt mellkasába.

— Megkeverjem?
— Keverje . . .
Sipolva lélegzett és bibor rózsák gyultak pergamen- 

szinű arcán. Fejét egészen beletemette az asszony duz
zadó mellébe. Berkó megkövültén bámulta a jelenetet. 
Aztán kisurrant, lángoló szomorúsággal, mint egy meg
vert kutya.

Délután valami különös nyugtalanság uralkodott el 
Berkón és felnézett a beteghez. Almát vitt, ezt szerette 
Lukovich. Kopogtatására nem jött válasz. »Biztosan al
szik« — gondolta és óvatosan lépett be. Lukovich moz
dulatlanul feküdt, nyitott, üveges szemmel és tátott 
szájából elviselhetetlenül rossz illat áradt. Acélkék don
gólegyek muzsikáltak az orra körül. Berkó becsöngette 
a szobaasszonyt, aki sivalkodva siratta a halottat, 
tiszta inget huzott rá és lefogta a szemét. A költő át
telefonált a szerkesztőségbe:

— Jöjjön valaki gyorsan intézkedni. Meghalt Lu
kovich.

A kollega halála elterelte róla a közfigyelmet. Va
lamennyien sajnálták, emlékeket idéztek és néhány órára 
feltámasztották a megboldogult szellemét. Berkóról 
egészen megfeledkeztek és a fiatal újságíró szinte hálás 
volt az elhunytnak, aki a legjobbkor lépett közbe.. . .
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Szombaton egy fekete bakfis kereste a szerkesztő
ségben. Kemény, katonás léptekkel állt íróasztala előtt 
és kéziratokat nyújtott át:

— Novellákat hoztam — mondta nyílt tekintettel
— tessék elolvasni és ha jó, közölni.

A vasárnapi melléklet összeállításában segédkezett 
Berkó a szerkesztőnek, ami azt jelentette, hogy rábíz
ták a munka kellemetlenebbik részét, tördelést, a vi
dékről és helyből áradó kezdők rostálását és udvarias 
visszautasítását. Ha megsértődtek: neki tett szemre
hányást a szerkesztő, hogy mért »vadítja el az embere
ket!« Ha nem sértődnek meg és továbbra is ontották 
kézirataikat: szintén Berkóra nehezteltek: »Ránk sza
badítja ezt a siserehadat!«

— Tessék csak itthagyni — nézett a szép lányra bi
zonytalanul. Ugyanekkor ment át a szobán Déri. Majd 
felfalta szemével a csinos leányzót. Oldalba bökte Ber
két:

— Irodalom?
És a helyeslő bólintás után lelkesen jelentette ki:
— Feltétlenül közöljük!
A karcsú bokáju szerző csodálkozott:
— De hisz még el se olvasta a szerkesztő úr!
— Annyi baj legyen. Láttam magát és az orráról 

olvastam le, hogy kitűnő irónő! Bocsánat, engedj# meg, 
hogy bemutatkozzam Déri.

— Kiss Kató vagyok.
Élénk csevegésbe merültek. A hölgyike elárulta 

messzemjenő terveit, kétkötetes regényen dolgozik, sa
ját verseire saját zenét szerez és »mondja szerkesztő úr, 
nem lenne kedve társulni velem egy dráma erejéig?«
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Amikor ideért vallomásaiban, Berkó nem állhatta tovább 
Déri cinizmusát, aki szavát adta, hogy társszerzője lesz 
és még a télen előadatja darabját egy pesti színházban.
— »Ugylátszik itt felesleges vagyok!« — kiáltással 
kirohant, mint ama Zrínyi, csak persze a zsebében nem 
csörgedezett száz arany.

— No még ezt a mitessert!
— Köszönöm... de már egész gyulladásos a ké

pem.
— Percek múlva leapad.
Vasárnap délelőtt volt, a kozmetikában, a költő 

nyakában a fehér kendővel, várakozón pislogott az ajtó 
felé. De Kemácsnénak se hire, se hamva. Tán nem en
gedte el az ura? Vagy elakadt a villamos? Idegesen 
fészkelődött a forgósszékben:

— Hány óra?
— Tizenegy.
Némán, akár egy fakir, tűrte, hogy izzó tűkkel döf- 

ködjék a bőrét és már menni készült, amikor berobogott 
a szépasszony. Viharosan körülüdvözölt mindenkit és 
utoljára, véletlenül vette észre lovagját:

— Á! Maga is itt van? — és máris a doktornő felé 
fordult — ma nem ülök le kedvesem, csak megakartam 
mondani, hogy holnap jövök kezelésre. Várnak lenn! 
Pá! — ismét a férfire mosolygott, aki fancsali ábrázat- 
tal várakozott. — Merre miegy? Végig a korzón? Kisér- 
jien el!

Együtt távoztak, de alig csukódott be mögöttük a 
szépítő intézet ajtaja, ennivaló kedvességgel súgta oda:
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— Nos, mi a terve? Erre az órára szabad vagyok!
Berkó szédült és hirtelen ötlettel igy szólt:
— Jöjjön a szerkesztőségbe! Ilyenkor vasárnap 

délelőtt egy árva, lélek sincs fenn!
Elővette a kulcsát, kizárta az ajtót és előreengedte 

az asszonyt, aki vonakodás nélkül lépte át a küszöböt.
—  ó!
A főszerkesztő szobájának falain Bayros és más 

mesterek sikamlós témájú képei lógtak, érzékcsiklandó 
metszetek és merész karcok, melyekhez Berkó az évek 
során annyira hozzászokott, hogy már észre se vette 
őket. De Kernácsné most látta először és alaposan meg
hökkent. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy 
gondosan végig ne nézze valamennyit. Jóízűen nevetgélt 
a »csodabogár gyűjteményen«, amely szintén Berkó ha
táskörébe tartozott: felragasztgatni az üvegajtó falára 
a vidéki lapokból kivágott elírásokat és sajtóhibákat. 
Ezután került sor az ötödik helyiségre, melyet a laptu
lajdonos pihenőnek rendezett be az éjszakai szolgálato
sok részére, pamlaggal, házigyógyszertárral és olvasó
lámpával.

— Milyen jól felszerelt redakció ez — jegyezte meg 
ártatlan arccal, de hangjában némi csipős éllel Kernács
né, amikor feltárult előtte a kis szoba és a férfi leültette 
.mellé a heverőre.

— Minden nagyobb lapnál igy van ez — igyekezett 
megnyugtatni az asszonyt és hárfázón siklottak ujja! 
a karján.

Kernácsné nem ellenkezett. Talán ha bőségesebb 
idő áll rendelkezésükre, hónapok, hetek, napok, vagy 
♦délutánok: úgy tovább kéreti, kelleti magát és végig-
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játsza a köteles macska-egér harcot, üldözést, menekü
lést, neme és a természet törvényei szerint. De most 
minden perc drága volt, az ura tudja, hogy a szalonban 
tartózkodik és hosszú időbe telik, mig ismét összekerül
het a fiúval. A vallomást, az egész előjátékot elengedte, 
pedig épen erről mondanak le legkevésbé szivesen az. 
asszonyok. Berkó nem tartozott az ostromkedvelő fér
fiak közé, ilyen nagyfokú engedékenységre mégse szá- 
mitott. A műkedvelőszinésznő csupán annyit árult el, 
hogy szivesen olvasgatja verseit. Az ujságiró, mig re
megő kézzel babrált kapcsokkal, gombokkal, öntelten 
szögezte le, hogy ez már a harmadik nő, akit a verseskö- 
ti&tének köszönhet. Más honoráriumot úgyse kapott 
érte. . .

— ír majd hozzám is egy költeményt?
— Okvetlenül!
— De ne szabadverset. . .  rímeset. . .
Nem tudta meddig feküdtek egymás karjaiban, csak 

arra eszmélt, hogy az előszobái vízvezeték csapjának 
zuhogását hallja. Aztán prüszkölést, krákogást, torok
öblögetés zaját és ekkor már ráismert Bubányi sajátos 
roggyanó, csoszogó lépteire. Hogy sülyedne el a vén ma
jom, épen ma hozta ide a balcsillaga! Az agglegény ri
porter csak a szerkesztőségben érezte jól magát, akár a 
bikaviador az arénában és vasárnap is hűségesen fel
járt újságot olvasni. Kernácsné, aki aléltan simult a mel
lére, párducként szökkent talpra és begörbített ujjal, 
ellenségesen sziszegte:

— Maga azt Ígérte, hogy nem lesz itt egy lélek 
sem!

Berkó kétségbeesetten védekezett:
— Esküszöm, hogy sose fordult még elő!
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— Szép dolog, mondhatom! — nézte lesújtó tekin
tettel és máris öltözködni kezdett. Berkó ostobán ug
rált körülötte és ruhadarabjait adogatta a kezébe. Nem 
veszekedhettek hangosan, mert Bubányi máris megne- 
szelhetett valamit és a szoba felé közeledett. Berkó vil
lámgyorsan megfordította a zárban a kulcsot és lélegzet
fojtva figyelt. A rövidlátó törvényszéki tudósitó hallása 
olyan, akár a vadászeb szimata. És a szimata, akár a ke
selyűé. Orrát csiklandozta a nő parfömjének illata, a 
íhalk susogás és felfokozott érzékiségével megsejtette 
az összefüggést — hisz nem Berkó az első (és utolsó) 
aki ebben a kellemes pihenőszobában élvezi pásztorórá
ját! A kulcslyukhoz hajolva, görbedt gerinccel leskelő- 
dött. A zár másik oldalán Berkó kémlelte a betolakodó 
hadmozdulatait. Vígjátéki helyzet. De egyikük se találta 
mulatságosnak, őnagysága kedve végkép elborult. Már 
a cipőjét húzta és gyűlölködve fújta a fejétvesztett fiú 
fülébe:

— Mennem kell!
— Rögtön eltávolitom ezt az alakot. . .
Pár pillanatig tanácstalanul keringett, aztán cselek

vésre szánta rá magát. JKedvesét a sarokba húzta, nagy 
zajjal forgatta meg a kulcsot, hogy az öregnek ideje 
maradjon elugrani és kitárta az ajtót. Kilépett és máris 
becsukta a háta mögött.

— Á, Bubányi úr!
— Á, Berkó kolléga! — vigyorgott vastag szemüve

ge mögül, de tapodtat sem mozdult. Berkó tudta, hogy 
hiába próbálna a másik lovagias érzületére hivatkozni, 
a sunyi vénember csak kinevetné. Erőszakot alkalmaz
zon? Lopva körülsanditott és a lexikonokkal, régi ujságr
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fcötegekkel rakott polcot találta legalkalmasabbnak erre 
a célra. Ha rádőlne véletlenül. . .  Ekkor megcsendült a 
telefon. Némán hallgatták a vad, fülsértő csilingelését.

— Talán magát keresik! — biztatta Bubányi.
— Aligha, — legyintett a költő — különben se va

gyok itt senkinek.
Bubányiban győzött a kötelességtudó kuli a kiván

csi szatir fölött. A homályos üvegajtót szélesre tárva 
hátrált a készülékig, hogy szemmel tarthassa a terepük 
Az előszobában mindig égett a villany, mert ablak nem 
lévén, éjjel-nappal homály borult rá.

— Halló!
Berkó csak erre várt. Leoltotta a lámpát és a koromr 

sötét előszobán át kiszöktette az asszonyt a folyosóra. 
Műre Bubányi észhez kapott és méltatlankodva ordítozott 
a gálád csalás miatt, már elkésett. A szép Kernácsné nem 
adott több találkát Berkónak és a költő is elmaradt a 
kozmetikából.

Ünnepnapokon Csincsákéknál töltötte délutánjait, 
amin fiatalabb kartársai nem győztek eleget csodálkozni. 
Csincsákék ugyanis a világ legunalmasabb népei. Az 
asszony ha nem főzött, egész nap horgolt, térítőkét hím
zett, vagy harisnyát foltozott, mig férje, papucsban, 
gallérnélküli ingben ült mellette, felolvasott, dünnyögótt 
és a kezét fogta az asztal alatt.

— Úgy élnek, akár a galambok! — ezt még a leg
epésebb ujságirófeleségek is elismerték róluk.

Berkó ezért a tiszta, hét éve tartó csendes házas
életért szerette őket. De volt egy másik erényük is: so
hase zavarták, ha elterült a hintaszékben, vagy nyáron
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künn a kert függőágyán mélázott, óraszám nem szólt 
hozzá senki, rá se hederitettek, igy aztán pompásan ki
jöttek egymással. Csincsákék úgy tekintették, akár egy 
családtagot, jött, ment, amikor kedve tartotta és ha nem 
tartózkodtak otthon épen, leakasztotta a szegről a kul
csot és egyedül birtokolta a lakást. Most a bosszantó 
kudarc után kereste a magányt. Kiült a kis kertbe, a 
bóditó hárs alá és öntudatlan révületben vetette papírra 
kusza érzéseit:

»Mint mikor a vontatókötél kisiklik a fáradt hajós
kezéből,,

úgy vettem át én is apámtól az életet, 
oly természetesnek találtuk ezt mindaketten, 
ő nem adott tanácsokat
és nem kérdeztem tőle érdemes-e tovább silbakolni 
a tisztelt vén hajót, mely Ádámmal indult 
és megőrizni — a törvény értelmében — vihartól* 
kalózoktól, asszonyoktól,
vagy hagyjam sorsára esztelen, mig zátonyra nem 

fut és lesz belőle halak rezidenciája? 
Csak álltunk a roppant égi bazilika alatt, 
fejünk fölött kis arany meteorok égtek, 
a harangok zsurja épen elkezdődött: 
bim-bam-bim-bam
és körültáncolt bennünket a vörös alkonyat.«
Este megérkeztek Csincsákék. Az asszony, aki kitű

nően főzött és a szomszédok szerint »a gyomrán keresz
tül tartotta féken az urát«, elsőnek olvasta el a verset,, 
kijelentette, hogy szép és ottfogta vacsorára a költőt. 
Szelid lámpafény árasztott világosságot a tornácon, szú
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nyögök zümmögtek, távol az árokparton pedig rendes 
esti hangversenyükbe fogtak a mélyhangú kecskebékák.

Henrik, a fizetőpincér öngyilkos lett. A bohém főúr, 
az ujságiró asztal kedvence megunta az életét, akár egy 
nyűtt ruhát és itthagyta a várost, a törzsvendégeket, vi
rágáruslányokat, kaszirnőt, pikolót, kucsébert, bliccelő
ket. Berkót küldték ki riportra és a fiatalembert megren- 
ditette a látvány. A földön feküdt a kis főúr, kiloccsant 
agyvelővel, véresen, kezét, lábát szétcsapva és elnyúlva, 
akár az ágy előtt szomorkodó kopott medvebőr. Henrik 
leszámolt és fizetett egy revolvergolyóval. Megható cikk 
lesz belőle és a törzsvendégek könnyezve olvassák majd 
másnap a kapucinerjüket — szűrve habbal! — kavargat- 
va . . .  Berkó javában irta a beszámolót, amikor odaszólt 
neki Gajdusek:

— Az egyes vonalon keres Szenta!
Lomhán fordult hátra:
— Látod, hogy nem érek rá!
— Privát kér {kormos!
Kormos a szentai tudóisitó. Berkó bosszankodva sie

tett a telefonhoz és bemondta nevét.
— Halló, te vagy az Berkó? Várj egy pillanatra!
Mielőtt még gorombáskodhatött volna, kellemes,

kislányos hang csicsergett a fülébe:
— Itt Balla Judit! Bocsásson meg szerkesztő úr, de 

én vettem rá Kormost, hogy hivja a telefonhoz!
— Parancsoljon — udvariaskodott tűkön ülve.
— Egy kérésem lenne. . .
— Tessék! — és magában: »Biztos valami novel

lája fekszik nálam és azt akarja sürgetni!«

30



— A verskötetébe szeretnék egy kis dedikációt. . .
Berkó nyomban megenyhült:
— Szivesen!
— Holnap elküldöm postán. Nem haragszik, hogy 

zavartam?
— Sőt, örültem!
— A viszontlátásra!
— Kezétcsókolom!
Alig tette le a kagylót. Szakáll, a szinházi kritikus 

rontott rá izgatottan:
— Itt van Karácsonyi!
— Hol?
Az öreg szobájában!
Karácsonyi, a hires pesti iró, felolvasó turnén járt 

a Bácskában és kötelességszerűen meglátogatta a szer
kesztőségeket is. Berkót behivták a főszerkesztőhöz és 
a fiatalember alig találta helyét a megilletődöttségtőL 
Csak nézte, leplezetlen csodálattal a bálványt, akinek 
regényeit gyermekkora óta falta és szerette. így az ol
dalán, szemtől-szembe érezte, milyen kicsi ő, mennyire 
kezdő és vidéki. Egy ilyen élő nagyság pusztán szelle
mének súlyával agyonnyomhat, lehengerelhet minden in
duló fiatalt, elbátortalanitja a múltjával, mely már mö
götte van és elrettenti jövőjétől, melyet nem ismer. 
Soha iró nem kaphat több meghatott tiszteletet olvasói
tól, mint egy másik toliforgatótól, aki mesterét bámulja 
T>enne. Berkó nem értett a hizelgéshez, annál szemér- 
metlenebbül udvarolt Karácsonyinak hajdani iskolatársa 
Szakáll, aki menedzsernek csapott fel és körülkalauzolta 
a városban. A kritikussal nem lehetett birni, egyszerűen 
kisajátította magának a »Nagy Embert«, végighurcolta 
& déli korzón és sorra bemutogatta kávéházi és kaszinó
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partnereit, boldog-boldogtalannak osztogatta az autó- 
grammját és ha az „Illusztris Vendég” tiltakozott, Sza
káll sebesen odasúgta:

— Ez egy fontos Mukiy kérlek szépen... A propaganda 
érdekében minden skalpra szükségünk van!

Ez volt Szakáll nagy napja. Megesküdött, hogy esté
re telt házat toboroz össze és Karácsonyi, aki ihletett 
percein kivül józan, hűvös üzletember, meghajolt érvei 
előtt, igyekezett nyájas lenni a tolakodókhoz, elragadta
tottan nyilatkozott a város fejlődéséről, a vajdasági iro- 
lomról, a nőkről — a tulbuzgó Szakáll néhány olcsó szép
séget (szállított fel szállodai szobájába, nem számolva az 
iró jelenlevő feleségével, aki aztán jégszerű viselkedésé- 
sével csakhamar elmarta a »kis női csukákat« — és meg
ígérte, hogy ha hazaér, első dolga lesz Budapest számára 
is felfedezni a délszlávorezági magyar irodalmat.

— A Nyugatban ismertetem — hangzott a modoros 
ígéret a hozzáözönlő önkiadásu kötetek szerzői felé, akik 
alázatos ajánlásokkal ellátott műveik diszkötéses példá
nyát nyújtották át a mesternek.

— Mennyi izmos tehetség! — mondta karácsonyi 
elismeréssel, de kissé kétértelműen, tekintve, hogy Csángó 
állt előtte, a tagbaszakadt, öles, majdnem kétméteres el* 
beszélő.

Zsúfolásig megtelt este a színházterem, ahol fel
olvasását tartotta és zenésitett verseit szavalta. Felesé
ge, akit az ura állandóan leánykori vezetéknevén, per 
»Zsedényi« szólított, ellenőrizte a pénztárt és mint ama 
betlehemi pásztorok a boldog híradást, hozta a kulisszák 
közé a dús bevétel hirét.

— Zsedényi a pénzügyminiszterem — mosolygott
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kedvesen, gyermekien a mester — én nem értek az anya
giakhoz.

De azért az étteremben ragaszkodott a húsz százalé
kos újságírói kedvezményhez és elutazás előtt melegen 
érdeklődött a dinár árfolyama iránt.

— Hallod, Zsedényi — figyelmeztette az asszonyt — 
elég jó a kurzus.

Aztán, mert erősen tapsoltak, kecsesen, ruganyos 
léptekkel ismét kiment a függönyök elé, hogy ráadás
ként hangulatos konferanszt tartson minden betonerő- 
ditménynél erősebb váráról, a leikéről, melynek elefánt
csonttornyában él, a csülagokat kémlelve . . .

Már mindenki erről beszélt, csak Berkó jött rá utol
jára, akár egy férj, aki legkésőbben tud meg mindent, 
hogy legjobb barátja, Déri, belegabalyodott a szép kék
harisnyába. Novelláit, melyeket átirt, hogy nyomdafes
ték állók legyenek, a vasárnapi mellékleteken hozta és 
ökölnyi betűkkel szedette az édes nevét. Eddig Berkóval 
töltötte szabad ideje java részét, most a lánnyal bujkál
tak künn Palicson, vagy a város külső részein, temetőben, 
kiserdőben, ahol nem találkozhatnak ismerősökkel. De ha 
ők nem is láttak senkit, annál többen vették észre őket 
és hamarosan besúgták a dolgot a lány szüleinek. Régi 
szinte már kötelező hagyomány vidéken, hogy a polgári 
szülők irtóznak az újságírótól. Ahogy a leveli béka esőt, 
úgy az újságíró csak bajt jelent. Ahol feltűnik, ott bizto
san »történt valami«. A cselédlány leugrott az emeletről, 
a papa valutát csempészett, a szerelmében csalódott vici- 
né nyitva hagyta a gázcsapot. . .  Érthető idegenkedéssel
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fogadták Kissék a szerényen hajlongó Dérit. Hiába hi
vatkozott kitűnő állására, fizetésére, jövőjére kikosaraz
ták. A szülői ellenkezés csak olajat öntött a tűzre. A tit
kos találkák során ismét jelentős szerephez jutott a szer
kesztőségi pihenő szoba és a lány a lehető legcélraveze
tőbb megoldást választotta: erélyesen és szivósan köve
telte a fiútól, hogy csábitsa el. Déri eleinte kétségbeeset
ten tiltakozott. Lelke legmélyén nyárspolgár volt és es
küvőről, nászutról ábrándozott. Lassankint azonban ki
fogyott összes érveiből és annyira sarokba szorult, hogy 
megadta magát és elbukott. Ezután következett volna az 
eset kellemetlenebbik része: ismét a bősz atya elé állani 
és tudomására hozni azt, amit visszacsinálni ebben &b 
életben már nem lehet, legfeljebb sietve jóvátenni egy 
gyors házassággal. Kató sokkal messzebbmenő terveket 
szőtt:

— Megszökünk!
— Hová? — rémüldözött Déri.
— Bánom is én, de el innen!
Az újságíró kezét tördelte:
— Az állásom, a szüleid, a botrány!
— Ahá, félsz?
— Igen, az őrültségeidtől!
Napokig tusakodtak, de a vita kimenetele pillanatra 

ee volt kétséges. Kató álláspontja győzött és Berkó is 
segített rábeszélni Dérit:

— Menjetek Dubrovnikba. Gyönyörű hely és a ten
gerparton a kutya se fog keresni benneteket!

Kató olyan erőszakosan ragaszkodott a kereketol* 
dáshoz, akár más lányok a mirtuszkoszorus, papos, vő- 
félyes esküvőhöz. Déri egy gyenge percében igent mon-
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dott és harmadnapra már a dalmiát Riviéra felé repitette 
őket a gyors. Két boldog hetet töltöttek az Adria ölében, 
mig otthon a szülők majd megőrültek a szégyentől és a 
.kétségbeeséstől. Mivel a rendőrség segítségére másként 
nem számíthattak, feljelentést tettek és azon a címen, 
hogy ékszerek tűntek el a lánnyal, megindult a nyomo
zás. Tíz nap múlva egy cérnautazó felismerte a párocs
kát a dubrovniki strandon. Rendőr kisérte őket a plázs- 
ról a szállóba, onnan pedig az ötszáz éves öregbörtön 
dohos cellájába. Az apa, a távirati értesítésre sietve ér
tük utazott. A történelmi multu várbörtön folyosóján 
játszódott le a kinos jelenet: Déri megkapta az obiigát
nyaklevest, amely után a haragos apa igy kiáltott:

— Remélem, tudja a kötelességét, csirkefogó!
— Igenis!
fis most jött a különös fordulat, amelyre egyikük se 

számított és amely jellemzően világította meg ennék a 
furcsa lánynak az arcképét. Mikor az apa kijelentette, 
hogy beleegyezik a házasságkötésbe, Kató csak a vállát 
vonogatta:

— Hozzáadtok? De én nem megyek!
Apa és szerető elhülve meredtek rá. Kiss úr vérbe* 

borult szemmel, felemelt ököllel rohant feléje. De a lány
nak pülája se rezdült. Állati konoksággal hajtogatta:

— Ha agyonütsz, se leszek a felesége!
Meggyötörtén, a hetek óta tartó vívódásoktól fel

őrölt idegekkel, majdnem sírva kérdezte a boldogtalan 
öregúr:

— Hát már nem szereted?
JKató tárgyilagosan, karcsú felsőtestét mórikálva 

mondta:
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— Szeretem. De más a szerelem és más a házasság. 
És épen azért, mert szeretem, nem akarok a felesége 
lenni!

Az apa csak azt látta, hogy lányával csúf eset tör
tént, odébb állt egy férfivel, aki nem a hites ura és most, 
amikor a veszett fejsze nyelét kéne menteni, ellenszegül. 
Tökéletesen bolond, gonosz, elvetemült teremtés! Felor- 
ditott, mert már kifogyott az érveiből:

— Megkótyagosodtál a sok hülye regénytől!
Kató szelid fölénnyel intette le:
— Apuskám, te ezt nem érted. Én különben is film- 

szinésznő leszek. A filmnél pedig egy férj csak akadály.
Déri megsemmisülten hallgatta a párviadalt. Pár 

perccel előbb még szentül hitte, hogy tökéletesen ismeri 
a kedvesét, minden rejtett gondolatát, kívánságát és mit 
sem talált természetesebbnek, mint az anyakönywezetö 
előtt finiselő megoldást. Biztosra vette, hogy az ősi ko
média ismétlődött meg százezeregyedszer, a régi jó recept 
szerint: ellenkező szülők, elszánt szerelmesek, akik tűzön, 
vizen át kitartanak és jöhet a happy end. És most egy 
vadidegen nő állt előtte, ugyanaz, aki nemrég még 
szemérmes pirulással bujt az ölébe, egy céltudatos amazon 
határozottságával beszél arról, hogy moziszinésznőnek 
megy! Mikor főzte ki ezt a tervet? Amig vele andalgott 
és közös jövőjükről csacsogott?

— Kacikám térj eszedre — próbálta szép szóval az 
apja.

De hiábavalónak bizonyult minden kérés, fenyegetés, 
verés. Vörös csikók tarkították a lány arcát, de csak még 
jobban nekimakacsodott. Hazautaztak és Déri egész utón 
hallgatott, mint akit taglóval kólintottak főbe. Az apa
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elhatározta, hogy »erélyes lesz«. Bezárta a lányt, a lakás* 
bán tartotta őrizetben, ráküldte az anyját, a rokonsá
got, keresztszüléket: hiába. Napok multak és az egész vá
ros várta, sürgette az esküvőt. A közvélemény, amely 
ilyen esetekben rendszerint magáévá teszi a fiatalok 
ügyét, nem hitte el, hogy a lány vonakodik és a »kegyet
len apa« számlájára irták a huzavonát. így ésszerűbb is 
volt a dolog. Végül is a családfő tört meg: engedett. Jó, 
menjen Berlinbe ez a kergült személy, ha a végzet igy 
rendelte a sorsát, hogy a nagyváros mocsarában tűnjön 
el. Havi négyezer dinár apanázst kap tőlük és boldogul
jon, ahogy tud. Nekik nem lányuk többé. Egy egész vi
lág omlott össze a szerencsétlen emberekben.

Déri már csak a levélből értesült a fejleményekről, 
amelyet Berlinből irt neki a kedvese, aki hivta, jöjjön ki 
utána. Sóhajtozva mutatta mieg Berkónak, aki a barátját 
hibáztatta. Annyira szokatlan és szabályellenes volt az 
eset, annyira nem hétköznapi, hogy senki, még Berkó se 
fogadta el a tényleges magyarázatot, titkokat szimatolt 
és más, nemlétező okokra gyanakodott. Úgy vélekedett, 
hogy Dérinek a lány oldalán a helye. Déri azonban egye
lőre nem tudott dönteni. Mihez kezdjen Berlinben? Há be
szél is németül, Írással aligha kereshetné meg a kenye
rét. Töprengések közt illant tova a tavasz és köszöntött 
rájuk a nyár, amikor Berkóval együtt kiköltöztek Palics- 
ra, ahol egy düledező villában két szobát béreltek. In
nen jártak be délutánonkint a tizpercnyire levő városba 
és este, szerkesztőség után ugyancsak villamoson döcög
tek haza a nyaralóba. A falusias életmód lelkiekben is 
megerősítette Dérit, már nem hevert életuntán a kerti 
nyugágyban, úszott, evezett a tavon és jóindulatuan ele-
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fántkodott egy kezdődő flirtnél, melyet Berkó egy ugyan
csak Palicson nyaraló szalmaözveggyel folytatott. A 
hölgy szívesen látta a költőt, de sehogy se akarta megér
teni célzásait és amikor, Déri bujtogatására bejelentette, 
hogy egyik este meglátogatja a tó másik partján álló ma
gános villában, ahol két hatalmas szelindek őrizetében 
egyedül élt, őnagysága kereken elutasította. Berkó nem 
vétte túlságosan szivére a dolgot, de Déri, aki a dubrovniki 
eset óta fokozott érzékenységgel reagált minden sérelem
re, mélységesen felháborodott és kijelentette, hogy a ke
gyetlent méltó büntetésben kell részesíteni

— Megőrültél? — nevetett Berkől — miféle bünte
tésben?

Az újságíró szemében sárga fény cikázott:
Bízd rám. A bestia megfogja emlegetni.
Többet nem árult el, de másnap este hatalmas cso

maggal jött vissza a városból. Berkó csak bámult: röp
pentyűkkel, csillagszórókkal, tüzijátékanyaggal volt teli 
a paksaméta. Kérdőjellé görbült arcát látva, gúnyosan 
jegyezte meg Déri:

— Egy üyen minta-tisztességes asszony megér
demli, hogy méltón ünnepeljék az erényét.

Éjféltájt, az ujhold bágyadt fénye mellett, gyuta
csokkal, gyujtózsinórral és rakétákkal felszerelve, némán 
közelítették meg a kihalt, sötét vülát. Déri körülcsavarta 
a fakerítés négy oldalán a belülgyujtós, viaszos zsinórt, 
majd ötlépésenkint egy-egy rakétát erősített a rácsra. 
Szakértelemmel dolgozott és Berkó elismeréssel súgta:

— Remekül csinálod! Hol tanultad?
Kurtán felelte:
— Tüzér voltam.
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— Tetszelgőn nézegette munkáját, aztán mjeggyuj- 
totta a kanócot, vakító sugár lobbant és a láng mohón 
iparkodott az első rakéta gyutacsa felé.

— Lógás! —• lökte oldalba a tűzvarázstól bénult köl
tőt. — Mingyárt explodál!

Futásnak eredtek. A következő percben egetverő 
durranással robbant a rakéta. Aztán félpercenkint követ
te a többi, csupa erőshangu, színes »béka,« melyek menny
dörögve sisteregtek a magasba. Mintha ágyuznának, úgy 
visszhangzott lármájuk az álombamerült, néptelen villa
negyedben. A szépasszony nyaralója lángtengerben 
úszott. A bengáli tűz kilóméternyire elviláglott a síkságon 
és a környék riadozó lakói azt hitték, hogy ég az épület. 
Déri és Berkó, egyre visszakacsingatva gyönyörködtek a 
rendkívüli látványban. És ekkor megpillantották a nap
pali fényárban, az egyik felszakitott szárnyú ablakban 
bomlott hajjal, éjszakai hálóköntösében az erényes szaJ- 
maözvegyet. Nem volt egyedül. Mellette egy pizsamás 
férfi hadonászott. . .  A két újságíró összenézett: ilyen
pokoli tűzijátékot kellett rendezniük, hogy megleljék ma
gyarázatát a szokatlan hűségnek! De ugyanakkor futó 
lábak dobaja és a lovascsendőrség hatásainak patkócsat
togása verte fel a kövezetet. Az elmlilt nyáron több betö
rés történt a környéken és azóta lovasjárőrök cirkáltak 
az országutakon. Déri és Berkó lélekszakadva menekül
tek, az alacsony ablakon át másztak szobájukba, ledobták 
ruháikat, pizsamát huztak és most már mint két álmában 
felvert érdeklődő könyököltek ki az uocára. A villasor 
megelevenedett, tűzoltókért telefonáltak, teljes volt a fel
fordulás. Az ijedtségtől félholt asszonyt, akinek szemé
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lyében Déri az egész női nemet sújtotta, kimentették szo
rongatott helyzetéből. Az ócska villa előtt árnyak suhan
tak. Egy rendőr gummibotját lóbálva érdeklődött:

— Nem láttak az urak senkit?
Déri bólintott és biztatón mutatta a buzgó police- 

mannak:
— De igen! Többen lehetettek és a tó felé szalad

tak!

Berkónak volt egy flóberpuskája, amit annak ide
jén ellenszámlára vásárolt a helybeli fegyverkereskedés
ben. Folytatásos regénye jött a lapban és a puskamű
ves, aki állandóan modern reklámötleteken törte a fejét, 
többizben kérte, hogy irja bele őt is a vidám, kalandos 
történetbe. Eleinte nem talált rá módot, hogy avassa re
gényhőssé a kereskedőt, végül is úgy oldotta meg a gor- 
ditisi csomót, hogy a hősnővel nála vásároltatta mega 
végzetes revolvert, amellyel elpusztítják a ármánykodót. 
\A hálás kereskedő egy vontcsövű, tizenkettes belga 
fegyvert ajándékozott a szerzőnek. Semmi szükségét 
nem érezte ennek a flóbernek, de ha már megvolt, nem 
akarta tétlenül hevertetni. Vadgalambra, varjura és ve
rebekre vadászott. Körülményes és fáradtságos szóra
kozás, néha félnapokat kutyagolt az erdőben a meglehe
tősen sovány zsákmányért. Amellett állandó kellemet
lenségei támadtak a tanyalakókkal, akik makacsul azt 
állították, hogy a lelőtt gerle egyáltalán nem vad ma
dár, hanem szelid galamb, amely a dúcból röppent ki, 
vesztére a vadász elé. A csetepaté végén megkellett fi
zetni a szárnyast. Déri sokkal célszerűbb megoldást ta
lált. Már régen fájt a foguk Bubányi éléstárára. Az öreg 
Ínyenc állandóan a legfinomabb fajgyümölcsöket, drá
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ga nemes szőlőt, banánt, narancsot, almát, primőröket, 
külföldi jófalatokat fogyasztott Fél fizetését erre köl
tötte. Külön wertheimzáras fiókban őrizte az ezerjót a 
szerkesztőségi asztalában. Déri egy nap igy szólt az al
kalmi Nimródhoz:

— Nos, ha olyan nagy vadász vagy, mutasd meg a 
tudományodat — és odavezette a csodálatos fiókhoz — 
felfesziteni nem lehet és nem is merném. De ha szétlő
néd a lakatot. . .  hogy ne maradjanak külsérelmi nyo
mok . . .  az öreg majd azt hiszi, hogy elemi csapás. . .

őrültségnek látszott, de azért belement a tréfába, 
nem annyira a gyümölcsök kedvéért, mint inkább afölöt
ti örömében, hogy alaposan megleckéztetheti a vén dör- 
mögőt. Kora reggel, amikor még lélek se tartózkodott 
a szerkesztőségben, egyetlen! lövéssel felpattantotta a 
zárat. A golyó olyan hevesen vágódott az acélnak, hogy 
az agyafúrt lakat magától felnyílt, de csak alig észre
vehető horpadás maradt az acéllapon. A fiókot aztán 
szabályszerűen kifosztották és ott a helyszínen elfo
gyasztották dús tartalmát. A diákos csíny határtalan jó
kedvre derítette Dérit. Hát még amikor Bubányi mezte
lensorozatát megkaparintotta! Pokoli ötlete támadt. 
Xierohant az uccára és a legközelebbi könyvkereskedés
ben bibliai tárgyú színes szentképeket vásárolt. Ezeket 
csempészte a gondosan válogatott erkölcstelen fotók he
lyébe. Az összes barackmagokat is visszatették a fiókba, 
melyet aztán ismét becsuktak. Bubányinak sohase sike
rült kinyomozni a tettest. De sorra gyanúsította mind a 
tizenkét kartársát, rendőrséggel fenyegetőzött és ki
akart lépni a laptól. Miivel nem nagyon marasztalták, el- 
csittult, de még esztendők múlva is felorditott, ha vala
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ki célzást tett az esetre. Főleg Gajdusekre gyanakodott,, 
akiről tudta, hogy ért a lakatosmesterséghez, tekintve* 
hogy az apja is ezt a mesterséget űzte. Dérit a komoly 
szerkesztőt azonban álmában se merte volna ilyen vád* 
dal illetni.

Egy nap ismét levél érkezett Berlinből. Kató ulti
mátumot küldött Dérinek:

»— Ha nem jössz, isten áldjon. Akad nem egy, aki 
helyedbe álljon.«

A rímes fenyegetőzés előbb megnevettette, aztán 
gondolkodóba ejtette. Kihallgatásra jelentkezett a lap
tulajdonosnál, egész délután tárgyaltak és este Déri su
gárzón újságolta barátjának:

— Megyek Berlinbe! Kifizetik a hat hónapomat és. 
én leszek a lap berlini tudósitója!

Berkó fájlalta elvesztését. Aggódva kérdezte:
— Fixet kapsz?
— Nem, cikkenként.
— Tudod, mit jelent ez!
—Hogy majd alaposan neki kell feküdnöm a munká

nak.
— És a végén beleizzadsz, mig kivasalod a pénzedet 

a kiadóhivataltól! Sordijasok és cikkirók mindig utólag 
jutnak a honoráriumukhoz!

— Annyi baj legyen!
A harctérre induló bakák készülődnek ilyen gya

nús jókedvvel, mint Déri a berlini útra. Csomagolás köz
ben fütyürészett, mint aki sötét erdőn halad át és nem 
látja még az ut másik végét. Olyan kétségbeesetten fi
togtatta a hidegvérét, hogy Berkó egyre jobban sajnál
ta. Kisdiákok, akik most hagyják el a kollégium falait,.
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tesznek igy fogadalmat, mint a két ujságiró, mikor a pá
lyaudvaron búcsút vettek egymástól. Aztán fütty, trom
bitálás, füstfellegek, lárma, taszigálás és Déri, a szere
lem bácskai Lohengrinje a fekete gőzhattyu hátán, fél
kézzel a lépcsőfeljáró korlátjába kapaszkodva, lassan 
kirobogott az indóházból. Nézték egymást, mig csak el 
nem nyelte őket a közéjük tolakodó füst, könny és gőz
pára . . .

— Halló, te vagy az Berkó?
— Én!
— Várj, adom a kagylót.
Ez a párbeszéd egyre sűrűbben ismétlődött a szentai 

tudósitó és a költő között. Most már rendszeresen Berkó 
vette Szentát, bőséges, hosszú lére eresztett cikkel há
lálva meg a légi postillon d’amour segítségét. Szegény 
Pilisi bácsit végzetesen elhanyagolta, hiába küldözgette 
az öreg a kislánya legújabb fényképét, alatta elemistás 
szarkalábakkal: »Ezer puszit a drága Jankó bácsinak Pu- 
cika!« De a kis Puci csak nyolc éves, mig a tiszaparti Ju
dit tizenhét. Ezt a nagy különbséget sikertelenül pró
bálta behozni Pilisi.

— Halló Juditka?
— Én vagyok, kedves Berkó!
— Már azt hittem, hogy ma nem jelentkezik.
Kicsit késtem, mert anya jött velem és neki persze

nem szabad tudni ezekről a telefonokról. . .  de a főpostá
nál elszöktem tőle, azzal, hogy a barátnőmhöz megyek . . .

— Hazugságra kényszerült miattam!
Miről beszélgettek? Semtmiről. Hogy tudtak mégia
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annyit beszélni róla? Ez a fiatalok titka, akiknek nem a 
szükreszabott három percek, ahogy a posta méri az in-t 
terurbánt, de órák is túlságosan kevésnek tűnnek, ha 
egyszer belekezdtek ebbe az épen a témátlansága miatt 
annyira kimeríthetetlen tereferébe. A városi telefon azon
ban pénzbe kerül és az illetményeket nem Berkó, hanem 
a lap fizette. Már az egész szerkesztőség figyelemmel ki
sérte a telefonidillt és Berkót több izben is intették, hogy 
vigyázzon, mert az interurbán drága mulatság. A költő 
csak kacagott. Elsején aztán, mikor feltépte a fizetését 
tartalmazó kék borítékot, elpárolgott a jókedve. Bank
jegyek helyett nyugtákat talált, melyben köszönettel 
elismerte a kiadóhivatal, hogy szentai távbeszélgetéseiért 
hatszázhetven dinárt felvettek, illetve levonásba hoztak 
és az összeget a postának átutalták. Ki súghatta be a 
dolgot a főszerkesztőnek ? JKinyomozása nem kivánt külö
nösebb éleimé jüséget, csak rá kellett nézni Bubányi kéj- 
gyönyörben úszó ábrázatára, melyen a jólvégzett munka 
dicsfénye ragyogott. . .  így aztán Berkó, bármennyire 
fázott is a magánhasználatra szolgáló Írástól, áttért a 
olcsóbbnak ígérkező levelezésre. Judit illatos kék papí
ron válaszolt és sürgette:

— Jöjjön le Szentára!
— Majd — ígérte a fiú és kitért a meghívás elől. Ér

dekelte a lány, de irtózott az utazástól.
Mikor jön? — igy kezdődtek Judit levelei. Végre 

is kicsikarta tőle az ígéretet: a legközelebbi vasárnapot 
Szentán tölti. De mivel Berkó úgy vélte, hogy az óvatos
ság sose árt és Kormos Ízlésébe se bízott száz százalé
kig, hogy a kislány a legédesebb teremtés a Tisza part
ján, egy fényképet kért. Judit hamar az elevenére ta
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pintott a körmönfont gyengédséggel adagolt kívánságnak 
és a legközelebbi beszélgetésük alkalmával, amikor Berkó 
azt magyarázta, hogy ő tulajdonképen egy láthatatlan, été- 
rikus személlyel kötött barátságot, akinek csak a hangit 
ját ismeri, nevetve kiáltotta a telefonba:

— Ahá, maga óvatos duhaj! Ne féljen, nem1 vagyok 
se szeplős, se kancsal!

— De kérem... igazán félreértett!
— Jó, jó, kedve© poéta laureátus! Nem akart zsák

ba macskát venni, ez a maguk őszintesége! Lélekről, iro
dalomról szavalnak és a végén a bokánkra kiváncsiak. . .

De mivel Judit is csak nő volt, nem haragudott a 
méltatlan kandiságért és másnap befutott a szerkesztő
ségbe a strandkép, amely fürdőruhában ábrázolta a 
pompás alakú, széparcu lányt és amely várakozáson felül 
megnyerte a férfi tetszését. Most már határozott lelkese
déssel nézett szentai útja elé.

Az ujságiróasztal körül kibicelő polgári elemek gon
doskodtak a társaság dohányszükségletéről. Ez koránt
sem képezte hivatalos, vagy szerződésekben lefektetett 
megállapodás tárgyát, csak úgy a szokásjog alapján fej
lődött idáig a dolog. Kérés nélkül kinálgatták a szerkesz
tőket jobbfajta szivarokkal és cigarettákkal, mintegy hű
béradóként:

Parancsolj kérlek rágyújtani. Princessás! Rózsaié  ̂
velű Abdullah!

A hírlapíró aztán válogathatott. Ez volt a »civil« 
váltságdíja, belépőjegye ebbe az egyébként oly zártkörű 
céhbe. Amelyik idegent már gyengéd célzással kellett kö
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telességeire figyelmeztetni, mondván: »öregem, nincs vé
letlenül egy cigije?« annak a jövője nem látszott hosszú- 
életűnek a törzsasztalnál. Hát még az olyan sodródók, 
akik az egyenes felszólításra alattomos mosollyal kapták 
elő tárcájukat, melynek fenekén egyetlen szál cigaretta 
lapult, az is házilag töltött és fanyalogva tolták az újság
író kezeügyébe:

— Ez az utolsó épen. . .  de ha parancsolod. . .
Az ilyent kinézték maguk közül és megtörtént, hogy 

egy ügyvédet, aki kullancsként tapadt és esténkint hű* 
ségesen elsőnek telepedett törzsasztalukhoz, miután el
eresztette füle mellett célzásaikat, faképnél hagyták és 
az egész cimboraság átvándorolt uj hazát alapítani a ká
véház másik sarkába. A »jobbak közé« tartozott Ranol- 
der, a zsáknagykereskedő. Sohase követte el azt a ta
pintatlanságot, hogy üres szivartárcával ült volna közé
jük. Tökéletes kártyapartnernek tartották: udvariasan 
vesztett, készpénzben fizetett, viszont azoktól, akik neki 
tartoztak, beérte egy bizonytalan »majd megadom« csek
kel is. Mintaszerűbb billiárd játszótársat pedig álmukban 
aemj kívántak az újságírók, egyik karambolt a másik után 
rontotta el. Csak. a sakkban maradt önfejű és makacs, 
itt nem tágított, amióta egyszer Maróczy, a bajnok mér
kőzött vele szimultán partiban a kaszinóbeli nagy tornán 
és a mester feladta a küzdelmet Ranolderrel szemben. 
Ekkor került először újságba a zsákkereskedő neve éfl 
ettől kezdve bűvös mágnesként vonzotta a sajtó. Egy 
'este félrevonta Berkót :

— Kedves barátom, szigorúan bizalmas ügy!
— Halljuk!
Ranolder roppant körülményesen, zavartan kezdte:
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— Én rövidesen megnősülök. . .
— Fogadja szerencsekivánataimat! Ki az ellenje

lölt?
— Salgó Magda. Maga nem ismeri. Féléve már, hogy 

Bécsben él, rokonainál. . .
— Ahá. De az esküvőre remélhetőleg hazajön? — 

évődött Berkó.
— Attól függ — sóhajtotta a zsákos — hogy alakul

nak a dolgok. . .  jövendőbelim ugyanis még nemi tud róla, 
hogy én. . .  szóval ide figyeljen! Nekem tetszik az a 
lány és a családom se ellenzi, Sajnos, rendkívül művelt, 
egyetemre is járt és nyelveket beszél. . .

— Mért bánkódik emiatt?
— Az ilyen elkényeztetett egyetlenke aztán lenézi 

a  vidéki fiatalembereket.
— Ismerje el, joggal.
A kereskedő neheztelőn karikáztatta szivarja füst

jét:
— Az más lapra tartozik. Én már közel járok a har

minchoz, itt az ideje, hogy családot alapítsak. Anyám be
szélt a lány szüleivel, nekik sincsen ellenem kifogásuk. 
Csak Magdától félnek. Szeszélyes, nagyravágyó teremtés. 
Színházi hóbortjaiból is alig tudták kigyógyitani. Hát 
szóval, ha érzek hozzá magamban elég erőt, főzzem meg. 
írjak neki. Ezt könnyű mondani. Én világéletemben Utál
tam az irást. Nem kenyerem. Mindjárt az elején örökre 
becsuknám mögöttem az ajtót. . .

Berkó sejtette, hová fognak kilyukadni.
Tehát én . . .
Fellélegezve zongorázott tömpe ujjaival a mjárvány- 

lapon:
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— No látja, helyben vagyunk. Nyomban magára 
gondoltam. Olyan finom stílusa van. . .  érzelgős és behi- 
zelgő. . .  — és üzleti árnyalattal folytatta — vállalja?

— Miért ne?
— Az anyagiakat bizza rám! Jobban fizetem, mint 

az újság! Levelenkint kap tőlem. . .  várjon csak. . .  Bzáz 
dinárt!

A költő nem esett hasra:
— Kevés. Hisz a legrövidebb különcikkemért száz

ötvenet fizetnek. És ez nem könnyű munka, rendszeres 
ostrom alá kell venni egy szép lányt, aki ráadásul okos 
is . . .  önnek ne érne meg? Apropó! Mennyi a kicsike ho
zománya?

Ranolder gyorsan elhárította ezt a kérdést:
— Az nem tartozik ide! Rendben van, megadom a 

százötvenet. Hanem aztán hosszú és szívhez szóló levelek 
legyenek!

— Majd mérje le a rőfjével!
— Nono, fiatalember! — pacskolt kezére csillapítón*

— Mikor kezdjük az attakot?
Berkó vállat vont:
— Akár ma este! Tájékoztasson, hogy körülbelül 

mit kíván neki irai?
A kereskedő kopaszodó tarkóját vakargatta:
— Ha én azt tudnám!
— Na jó — nyugtatta meg a fiú — bizza csak 

rám.. .  csupán azt szeretném még hallani, mik az előz
ményei ennek az ismeretségnek?

— Jóformán semmi. Néhányszor hazakisértem a 
tenniszpályáról. . .  egyszer cukrászdában ültünk . . .

— Kezdetnek elegendő. De milyen alapon fordul hoz
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zá levéllel ? Egy kifogás kéne... esetleg azt mondjuk, 
hogy Bécsbe készül és kéri, hogy legyen segítségére az 
idegen városban. . .

Ranolder a körmét rágicsálta:
— Legalább tucatszor jártam már Bécsben!
— Annyi baj legyen — ugrott fel Berkó — holnap 

átadom az első levelet!
És visszaültek a zsibongó törzsasztalhoz.

A templomtorony órája háromnegyed nyolcat muta
tott. Berkó fel-alá járt a téren, a hűvös reggelben, aztán el
unta az ácsorgást és leereszkedett egy padra. Álmos volt, 
fáradt és rosszkedvű. Már erősen bánta, hogy erre a ka
landos útra vállalkozott. Kora hajnalban kelt, a vicinális 
miajd kirázta a lelkét és most itt áll egy idegen városban, 
hogy a titokzatos Judittal találkozzék, aki levélben ezt 
a helyet jelölte meg légyottra legalkalmasabbnak. Bal- 
láék mit sem tudtak az egész ismeretségről és ôrmo-4 
sékhoz menni ilyenkor még szintén korai. Judit nyolc 
órára indul a templomba az iskolai évzáró misére és 
úgy egyeztek meg, hogy itt vár majd rá. A fűszálakon 
harmat csülogott, mint a gyöngykaláris, a torony gomb
ján varjú tollászkodott és kertész fésülte a kert pázsit
ját. A kanyarodónál feltűnt egy karcsú, nyúlánk fruska, 
kurta szoknyája térdig ért, hóna alatt könyvek. Berkó 
ásitott: ez sem az. De a kislány, amikor melléje ért, meg
szólalt:

— Rán se ismer?
— Judit!
Mindaketten elfogódottan méregették egymást. A
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lány arca lángolt, a férfi nyakát csavargatta, ami nála 
rendszerint a legmagasabb fokú érdeklődést jelentette. 
Szeretett volna könnyed és fölényes maradni, mint a vo
naton, ahol elképzelte ezt a jelenetet. A lány nyerte visz- 
sza a hangját elsőnek:

— Nem is olyan csúnya . . .
— Mint amilyennek gondolt? — kapott a szón 

Berkó.
— Kormos azzal ijesztgetett, hogy ökölnyi patta

nások borítják az arcát és olyan hosszú a nyaka, akár 
egy zsiráfé! — nevetett a lány.

— És maga mégse rémült meg!
— Amint látja!
Lassan lépegettek. Berkó az orgonabokrok ágait se

perte kitárt tenyerével:
— Honnan ismert rám?
— A hangjáról!
— De hiszen maga szólitott meg! És ha mégse én 

lettem volna?
Judit tágra meresztette szemét:
— Akkor tovább megyek. . .
Berkó rejtélyesen mosolygott:
— És mi biztosítja arról, hogy én csakugyan azo* 

nos vagyok Berkó Jánossal? Hátha már a szerkesztőség
ben se az igazi költővel telefonálgatott, hanem valaki 
más ment helyette a készülékhez. . .  és végigcsinálta ezt 
a térfát egész Szentáig. . .

A lány egy pülanatra elkomorodott, összerezzent, 
és aztán a fejét rázta:

— Engem nem lehet becsapni!
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A toronyóra nyolcat ütött. Judit kapkodva búcsú
zott:

— Rohanok! Az osztály együtt indul! De fél tizre 
ott leszek Kormoséknál! Pá! — és szöcske módra tova
iramodott.

A Kormos házaspár szívélyesen fogadta Berkót. Az 
asszony felemelt mutatóujjal fenyegette:

— El ne csavarja ennek a kislánynak a fejét!
Kormos füttyentett:
— Már úgyis késő lenne! Elcsavarta azt alaposan 

a telefonjaival és leveleivel.
Tíz óra tájt megjött Judit. Mjost ő hozta szóba az 

.»ismertetőjel« kérdését és szabályszerűen leigazoltatta 
Berkót. A kolléga jelenléte feszélyezte őket, de Kormos 
a világért se tágitott:

— Én vagyok felelős értetek! — jelentette ki eré
lyesen.

Komolyan vette kötelességét, sőt túlzásba is vitte, 
csak amikor déltájban el kellett mennie, anyag után néz
ni, ruházta át kényes tisztjét a feleségére. Az asszony 
kituszkolta:

— Jó, jó, csak bizd rám!
De alig távozott, máris kettesben hagyta a fiatalo

kat. Berkó közelebb húzódott és mig beszélt, karját a 
lány derekára csúsztatta. Judit nem1 tiltakozott, de csí
pősen jegyezte meg:

— Ez is a programmjához tartozik?
Berkó összerezzent:
— Mi?
A lány a tükörre mutatott, amely hűen, akár egy 

fénykép, adta vissza az érzelmes jelenetet. így persze
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mulatságosan hatott, mintha csak egyszerre négyen let
tek volna a szobában és Berkó idegenül nézte azt a má
sik kettőt, akik enyelgően, nevetségesen ültek a pamla- 
gon. Amennyire felemelő és boldog érzés egy ilyen bizal
mas tété a tété, olyannyira derültséget keltő ha másokat 
lepünk meg ebben a helyzetben, vagy akár saját magun-4 
kát látjuk a fénykép, vagy a tükör leleplező őszintesé
gében. ősi idegenkedés ez, akár a bivalyé, amely szin
tén rögtön öklelésre készen ront tükörbeli hasonmása 
felé. Berkó némi nehezteléssel mondta:

— Maga cinikus!
— Világért se! De elképzeltem, hogy idefele jövet a 

vonaton biztos gondolt rá, mit fog mondani nekem.. - 
és számított arra is, hogy megcsókol. . .

— De hiisz nem csókoltam meg!
— Fogadni mernék, hogy ez is benne volt a műso

rában !
— Berkó léháskodva kérdezte:
— És ha igen? Lenne ellene kifogása?
Judit neheztelően húzódott el a közeléből:
— Úgy beszél, akár a szentai udvarlóim, akiket ki 

nem állhatok.
— Ha úgy utaznék vissza, hogy ujjal se érintettem, 

biztosan tökfilkónak tartana!
Választ nem kapott, mert Kormosné jött be és erre 

ismét semleges dolgokról diskuráltak. Berkó elmesélte, 
hogy ősszel Párisba megy. A lány szeme felragyogott. 
Ó, Páris!

— Boldog ember!
— A legboldogabb — tette hozzá a fiú.
— Estére bál lesz — újságolta Judit — eljön ?
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— örömmel.
^Kormos lihegett haza, olyan aggodalmas képpel, mint 

aki a pénztárcáját felejtette egy kávéházi asztalon és az
ért szurkol, hogy még ott találja. Megkönnyebbülten lát
ta, hogy felesége is a szobában tartózkodott és beleegye
zett, hogy velük tart a gimnázium báljára, ahol majd 
hivatalosan is bemutatják Berkót Juditnak és a szüleinek, 
akiknek erről az előzetes ismeretségről nem volt szabad 
iudniok.

— A viszontlátásra! — búcsúzott a lány.
A diákmulatság, melyen kamasz nyolcadikosok, pör- 

senéses sihederek táncoltatták Juditot, csak megerősí
tette gyanújában a fiút: egy koraérett bakfissal kezdett 
regényes játékot. Pillanatig restelkedett: ennek a kis ha
todikos gimnazistának a kedvéért utazott ide? Nem ál- 
hatta meg kérdés nélkül:

— Judit — kezdte a szünetben, amikor Balláék és 
Kormosék társaságában csevegtek egy asztal mellett — 
a múltkor azt irta, hogy tizenhét éves. Becsületszavára 
igaz ez?

— Szavamra. Csak azért jártam hatodikba, mert 
egy évet betegeskedtem és később Írattak az elemibe. . .

— Értem már. . .
Mintha ki se csöppent volna még ebből a tündérvi-* 

lágból és maga is közéjük tartozna, szivei, lélekkel merült 
el a diákbál örömeiben Berkó. A kórussal gajdolta a 
»Gaudeamus igiturt«, izgult a tomboláért, megmérkőzött 
a kucséberrel és sikerült is nyernie egy furcsa, rugóra 
járó tollas ördögöt, amit Juditnak ajándékozott.

— Cserébe ezért a pompás estéért! — hajolt meg
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esetlenül, akár az előbbi kis gimnazista, aki keringőre 
kérte a lányt.

Éjfélután hazakisérte Balláékat és azzal vált el tő
lük, hogy legközelebb ismét átruccan Szentára.

—i Akkor majd megkapja azt a csókot is — súgta 
Judit, mág az édesapja a kapuzárral vesződött — de 
semmi program! — és forrón megszorította a fiú kezét.

A bécsi levélre hetekig nem érkezett válasz és Berkó 
már azt hitte, nem is fog felelni a lány. Ranolder nem 
fukarkodott élénk szemrehányásokkal, sőt a költő tehet
ségére is tett néhány epés célzást és természetesen őt 
tette felelőssé kudarcáért. De aztán befutott a bécsi 
híradás, kedves, meleghangú irás és a zsákos harminc
kilencfokos lázban ugrált Berkó körül:

— Most aztán tegyen ki magáért apukám!
Berkónak is megjött a hangja:
— Bizza csak rám, mister Ranolder!
A Cyranó szerepe egész szépen jövedelmezett. Ra

nolder sajátkezűleg másolta le Berkó leveleit, melyek 
egyre sűrűbben váltódtak Szubotica és Bécs között. A 
költőnek valósággal könyörögni kellett, hogy azokat a 
könyveket, melyekről véleményt cseréltek, el is olvassa 
a zsákos. Mint a bábjátékos, aki saját előadásában gyö
nyörködik, olyan gyengéd szeretettel nézte az ébredő 
szerelmet, amit idegen lányból csiholt ki a betű varázsá
val. És ami a legkülönösebb: Ranolder is belemelegedetx 
a kalandba, fokozatosan, lépésről lépésre vesztette el a 
fejét, lángra lobbant, cseppet sem érezte méltatlannak 
passziv szerepét, mintha csak úgy okoskodott volna, hogy;
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a pénzével nemcsak a leveleket, de azoknak szellemét is 
magához váltotta. Büszkén idézte a lány válaszait, melyek 
névszerint neki szóltak, bár igazában Berkót illették. Né
ha valósággal hencegett hóditásával. Az újságíró csak 
mosolygott, de annál jobban haragudott, ha tanítványa 
elbliccelte a rászabott olvasási órát. Ilyenkor azzal fe-» 
nyegette, hogy faképnél hagyja:

— ökör! — mert most már nem vigyázott válasz
tékos beszédmodorára — nem érti, hogy rájön mindenre ? 
Ha hazajön és maga kinyitja a fellengős száját, azonnal 
megtudja, hogy becsapták!

Néha határozottan hajbakaptak a zsákossal, aki 
egészen belezavarodott a sok olvasásba és ösztönszerűleg 
védekezett a könyvek igézete ellen. Csak annyit fogyasz
tott, amennyi épen elkerülhetetlen. . .  igy is megsínyli 
üzlete ezt a közművelődési kiruccanást. Ügyfelei máris 
bizalmatlanul pislognak rá, amikor Bemard Shaw kötet
tel a kezében látják üldögélni a pult mögött. Egyre har
sányabban követelte:

— Hivja haza! Elég volt a főzőcskéből!
Berkó csittitotta:
— Még nem érkezett el az ideje!
Egyébként nem ismert lelküsmeretfurdalást, még 

csak eszébe se jutott, hogy gálád játékot folytat és egy 
gyanútlan nő életét készül tönkre tenni, csak azért, hogy 
hiúságát kielégítse és néhány száz dinárt keressen.

— Majd összeszoknak — gondolta felületesen és fe
lelőtlenül — az efajta nőknél végeredményben a sexuális 
kapocs a legfontosabb. . .  ha már a felesége lesz, nem 
kapálódzik ellene . . .

Ekkor kapták kézhez a bécsi lány legmeghatóbb val
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lomását, amely tulajdonképen a meghódolást jelentette 
és amelyben bizalmas titkait tárta a férfi elé, sóvárgását, 
nyugtalanságát, félelmét, hogy üresen, egy csak az üz
letnek élő élettárs mjellett kell lemorzsolnia legszebb 
éveit, ami a gazdag lányok elkerülhetetlen sorsa. »Szü4 
leim már régóta sürgetnek, — irta — hogy menjek 
férjhez. Huszonkét esztendős vagyok. Eddig sikerült ki
menekülnöm a hurokból és a szörnyű temetőből, amit 
vidéki életnek hivnak. . .«

Berkó tökéletesen átérezte a lány igazát. Ha nem 
költi), hanem vaiami más pályán mozog, egész biztosan 
még idejében megkongatja a vészharangot: »menekül
jön!« És fittyet hány a zsákos dühére. De művészi becs
vágyát izgatta a rendkívüli feladat, akár a vadászt a 
ritka zsákmány, vagy a nyugati prérik cowboyát a vad 
csikó: kezes báránnyá szelídíteni ezt a sohasem látott 
pompás teremtést! Ranolderről is megfeledkezett telje
sen, amikor ennek az utolsó, döntő levélnek nekifeküdt 
és remekelt, mintha a saját boldogsága függne tőle.

A zsákkereskedő utóiratban jelentette be a lánynak, 
hogy a jövő hét folyamán Bécsbe érkezik. Express for
dult a válasz:

— Jó!
Félhivatalos vőlegényként ült a vonatra Ranolder 

és tiz nap múlva haza érkezett menyasszonyával. Sziv- 
dobogva ment le este a kávéházba Berkó és szinte félté
kenyen nézte őket a nagy ezüst tükör alatt, ahol az el
jegyzési vacsora után üldögéltek családi körben.

»Salgó Magda« — mormogta magában a nevét és 
csak bámulta a cigányzene hullámain ringatózó bájos 
arcot, szénfekete szemeket, melyek álhatatosan csüng-
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lek Ranolder öntelt, dagadt ábrázatán. Most első ízben 
fogta el valami meghatározatlan nyugtalanság: talán
mégsem lett volna szabad ennyire vinni a dolgot?

Másnap a zsákossal poharazgattak a törzsasztalnál. 
Ranolder örömében pertut ivott a költővel, kifizette 
hátralékát és amikor Berkó köszönés nélkül zsebregyűrte 
a pénzt, méltatlankodva ráncolta busa szemöldökét. Ber
kó belekötött:

— Majd talán kezet csókolok neked, potrohos 
pénzeszsák! Épen eleget kerestél rajtam! Hallottam 
tegnap, hogy háromszázezer dinár a hozománya!

Ranolder dohogott, töltött, aztán vigyorogva dicse
kedett:

— Olaszországba megyünk nászúira! Imád engem 
ez a lány!

Aggodalmasan pattintgatott az ujjával:
— Csak folyton olyan elvont dolgokról érdeklődik! 

Apropó, hol van az a Pinquinek szigete ?
Berkó nem nevette ki, bőszen vágta hátba:
— Hisz megvetettem veled a könyvet, lusta kutya!

Ez egy Anatole Francé regény! Már figyelmeztettelek 
néhányszor, hogy. . .  — és lehordta, megfenyegette,
akár egy tanitó a hanyag növendékét.

Ranolder nyaka közé huzott fejjel hallgatott. Ha
marosan lezajlott a fényes esküvő és az ifjú pár eluta
zott Olaszországba.

Csincsákék házasságuk hetedig évfordulóját ünne
pelték. Berkó malomkeréknagyságu mézeskalács-szivet 

ajándékozott nekik, középütt aranyos betűkkel: »Philé-
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mon és Baucis.« A mintaházaspárt a főszerkesztő kö
szöntötte fel, mondván, hogy az ilyen ritka feleséget,, 
mint Csincsákné, titkolni, rejtegetni kell, nem pedig di~ 
csekedni vele, nehogy felhívják rá más férfiak figyelműét.

— Egyébként — folytatta — önök csak kivételek, 
akik arra jók, hogy megerősítsék a régi szabályt, amely 
szerint nincsenek jó házasságok.

— Majd az ezüstlakodalmunkon merje ezt mondani, 
ugye édesem? — fordult az urához Csincsákné.

— Igen, lelkem!
Úgy az ebéd, mint a hangulat határozottan lélek

emelő volt. A többiek még maradtak, csak Berkó sietett: 
a délutáni vonattal érkezett Judit az édesanyjával és 
ott akart lenni, hogy fogadja őket. A kislánynak sike
rült keresztülvinni, hogy a szünidőből két hetet Pali- 
cson töltsenek. Berkó is kivette a szabadságát és most 
tündéri napok következtek. Korai felkelések, séták a 
fenyveserdőben, verébvadászatok, melynek a villa kerté
sze látta a hasznát, vacsorára fogyasztva el a flóber- 
puska áldozatait és félnapos sütkérezések a tóparti ho
mokban. Balláné nyitva tartotta a szemét. Nem kellett 
különösebb találékonyság hozzá, hogy rájöjjön: a fiata
lok még Szentán főzhették ki ezt a tervet és nem vélet
lenül kerültek össze, mint ahogy Judit megpróbálta az, 
anyjával elhitetni. A kései nyár, illatozó fák, virágok, 
holdas esték, csónakpartik: mindezek olyan összeható 
erők, melyek ellen senki sincs bebiztosítva és amelyek 
ellen lehetetlenség védekezni. Hiába próbált közbelépni 
Balláné, ha Juditnak még tudott is, a természetnek 
azonban nem parancsolhatott. Szava volt a Nőegyletben>. 
súlya a Gyermekvédő Liga választmányi bizottságában,.
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de itt senki se hederitett rá. Fák, füvek, ég és föld, viz 
és napsugár, mind ellene szegődtek.

A hetedik napon, amikor a Genezis szerint az Ur is 
megnyugodott, végérvényesen csókokkal és szóval leszö
gezték, hogy szeretik egymást. Judit kedvelte a talá
nyos titokzatos dolgokat. Átszellemülten, meggyőződés
sel mondta:

— Én már az első beszélgetésünk alkalmával tud
tam, hogy mi összetartozunk . . .

Berkó életében Judit az első tiszta nő — eddig 
csak futó kalandocskák, kudarcok és tán még ezeknél 
is rosszabb »sikerek« sorakoztak mögötte — aki közös 
»jövőről« ábrándozott. Aki sziwel, lélekkel csüngött raj
ta, számitott rá és terveket szőtt. Kellemes meghatódás- 
sál hallgatta csacsogását, de meglepetése nem ismert ha
tárt, amikor a lány egy nap igy szólt hozzá álmodozón: 

Karácsonyra megesküdhetnénk. . .
A költőnek tetszett, hogy ennyire komolyan veszik 

és egyáltalán számitásba jöhet, mint férj-alany. Hisz a 
szerkesztőségben az idősebb kollégák minden koraérett
sége ellenére gyereknek tekintették és valósággal ketté
választották személyét: az egyiket, az újságíró Berkót
maguk közé fogadták, de a másikat, a huszonegyéves 
fiatalembert csak a tolla kedvéért nézték el az előbbinek.

—> De édesem — szedte össze magát — hisz én a 
télen kimegyek Párisba!

Judit almavirág arcára árnyék borult:
— Szent Isten, erről majd megfeledkeztem. . .  per

sze a tanulmányút. . .  hát akkor. . .
Várta, hogy a költő tegyen közvetítő indítványt,, 

amely közös nevezőre hozza ezt a kettőt, Párist és a sze
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relmet. De Berkóban sokkal erősebben élt a vágyódás, 
régibb keletű vonzalom volt ez a hamvas nyári idillnél 
és elkáprázott, ha királyi kedvesének: Párisnak képe 
szikrázott fel a lelkében. A Szajna királynője nem tűr 
vetélytársnőt! Rábeszélőn, kedveskedőn simogatta a 
lány karját:

— Tiz hónapra megyek csak. . .  és te iskolába jársa 
még! Legalább addig elvégezed a hetediket! Én naponta 
irok majd természetesen . . .

Judit lelkesedése lehűlt és fagyosan felelte:
— No, ami az iskolát illeti, magánúton is tanul

hattam volna tovább. . .  de persze világért se akarok a 
terhedre lenni . . .  azt hittem, hogy te is örülsz a do
lognak . . .

Aznap nem beszéltek többet róla, de annál inkább 
gondoltak rá. Judit nem akarta túlfeszíteni a húrt és 
legközelebbi találkozásuk alkalmával engedékenyebben 
folytatta:

— Rájöttem, hogy igazad van. . .
— Ugye drágám! — kiáltotta megkönnyebbülten *

fiú.
— Mikor utazol?
— Szeptember közepén . . .
Judit az ujjain számolgatta:
— Október, november, december. . .  tehát jövő év 

júliusában jössz haza! Addigra éppen kijártam a hete
diket . . .

Berkó hálásan csókolta meg a cseresznyeajkakat. A 
lány hozzábujt és forró lehelettel súgta a fülébe:

— De a jegygyűrűket megveszed?
— Feltétlenül! Még holnap!
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Judit frontot változtatott:
— Csak ne siessük el! Hisz anyus mit sem tud az 

egészről.
— Beszéljek vele?
— Isten őrizz! Épen az éjszaka civódott miattad.... 

mindenáron haza akar utazni és kijelentette, hogy egy 
percig se marad tovább, mert sülve, főve együtt va
gyunk és szörnyen fél apától. Azt pedig kereken a tu
domásomra hozta, hogy ne is ringatózzak olyan ábrán
dokban, mintha valaha is a feleséged lehetnék.

Berkót szivén találta ez a mondat. Amig a lány 
kecsegtette a házasság gondolatával, elsáncolta magát 
Páris mögé, akár egy fedezékbe, most azonban védetle- 
nül hagyta árkait és sértődötten tárta oda a csupasz 
mellét:

— Mi kifogása van ellenem?
— Semmi. De hát ismered az embereket. . .  minden 

anya ragyogó partiról képzelődik. . .  és te csak egy új
ságíró vagy a szemükben . . .

»Csak egy újságíró!« Berkó napokig neheztelt a ga- 
lambszelidségű Ballánéra. Aztán egy napon beállított 
Balla ur, hogy haza vigye családját. Észre se vették, úgy 
repült el a két hét. . .  A bizalmas sétáknak végesza- 
kadt, ismét bekellett tartani azt a bizonyos három lépés
nyi távolságot. A pályaudvaron, míg bucsuzkodtak, a ka
tonás, komoly férfiú, mikor látta, hogy mennyire szol
gálatkész és szives hozzájuk az újságíró, udvariasan 
invitálta:

— Ha egyszer ismét Szentára jönne, legyen sze
rencsénk kedves öcsémuram!
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Berkó hajlongott, kezet szorított az apával és el
kapta a mentőövet:

— Élni fogok az engedelemmel.
Kézcsók, zsebkendőlengetés, Judit ujjongó szeme úgy 

ragyog, akár a leopárdé, sálja lobog, mint a hajóstársa
ságok ismertető füzetein az óceánjáró fedélzetén könyök
lő előkelő ladyké, csinos, ennivaló és szól valamit, de 
szavát elnyeli a fütty és a vonat, a falánk sárkány kiro
bog áldozataival.

»A lagúnák csodálatos városából köszönti egy bol
dog pár: Ranolderék.« A levelezőlap természetesen a 
Márkus teret ábrázolta, temploma előtt a kukoricát szóró 
ifjú párral, egy galambcsorda kellős közepén, száz és száz 
verdeső galambszárny felhőjében, mintha egyenesen ez 
égbe készülnének szállni.

—« Egy boldog pár — ismételte Berkó fennhangon, 
mig a képeslapot forgatta apáskodó jóakarattal. — Shy- 
lock és Desdemona egymásra találtak a dózsék városá
ban.

Nem ért rá foglalkozni velük, annyira lekötötték a 
várva várt párisi ut előkészületei. A kiadóhivatal végre 
megszavazta a tizezer dináros előleget és Írásban is le
szögezték, hogy Berkó szeptember közepén tiz hónapra 
Franciaországba utazik. Csatát nyert hadvezér nem ül 
nagyobb elégtétellel a harci ménje hátán, mint Berkó 
az íróasztala előtt. És ebből a hangulatából uj vers szü
letett:
„Tíem tagadom : néha csordultig vagyok jósággal,
akár a bárányok, órákig elbámészkodom olyan egyszerű dolgokon
mint az ég, a ielho, vagy a kémény iüstje,
isteni kötél, angyalok barna varkocsa,
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ielnyajlózik a végtelenig, de embert nem lar a hálán.
Sn nem tadnék ennyire büszke lenni, 
a napsütéssel is jóba vagyok, az árnyék is barátom 
és az esői nem lenne szivem megsérteni esernyővel.
<5, eső, tej, bor, vér, könny,
isién harmatja mind. én lelkem szép fürdővizei,
de szégyen a mai világban ilyen délibábkedvü fiatalember,
nem verékedős, nem mérges, a mama kedvence,
még vérbaja se volt, egy csendes kis fiacska,
ahová ültetik ott marad, anyák glóriái haznak baksi fejére
és ezt mondják előtte rossz kölykeiknek:
.„Hálod, olyan légy te is, mini a Jancsika 1“

Veronából, Rómeó és Júlia városából csapott le rá 
«gy sürgöny:

»Ki az a Renan? Stop. Válasz húsz szóig fizetve 
-stop. Ranolder. Hotel Viktor Emánuel. Verona«.

Igyekezett húsz szóba tömöríteni az iró jelentősé
gét, lexikális adatait és közben fájt a szive, hogy mért 
nincs jelen Déri, aki méltányolni tudná ezt a »remek 
esetet« és együtt mulatnának az ostoba zsákoson. Lelki 
szemével elképzelte a sarokba szorított Ranoldert, amint 
hebegve halandzsázik és tantaluszi kinokat áll ki, mig a 
felesége a világ legmjagától értetődőbb hangján lirizál és 
értekezik Renanról. Ranolder megszenvedi a magyarok 
istenét, amiért »szerelmi házasságot« kötött. Tisztes
séges érdekházasságnál, ahol mindkét fél nyilt kártyák
kal játszik és nyilt sisakkal, a közvetitő-ámorok gondo
láján evez az esküvő lagúnájába, nem érhetik ilyen kí
nos meglepetések. De a telhetetlen zsákos azt kívánta, 
hogy imádja a felesége! Bámulatot akart kelteni és mfi-
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veit, emelkedett szellemű nőt feleségül! Ha már Berkóra 
nem hallgatott, legalább a régi jó közmondásokat vette 
volna fontolóra. Bünhődése már a nászuton elkezdődött- 
Nemsokára haza jöttek Szuboticára és az ifjú férj fel
kereste Berkót. Zavarodott volt, kimerült, sápadt és leg
alább hét kilót fogyott. Szemében petróleum-sárga fé
nyek lobbantak. Szórakozottan pörgette óraláncát és a 
költő kérdéseire, hogy érezték magukat Itáliában, hűm- 
mögve válaszolt.

— Fenékig úszol a boldogságban, ml? — faggatta 
az újságíró.

— Fenékig. . .  csak az aggaszt kérlek, hogy a fe
leségem állandóan irodalmi, estélyeket rendez velem. . .  
rendben van, a mézeshetek alatt még megjárja, elvégre 
idealizmusra is szüksége van az embernek, de ugyebár 
nekem ott az üzletem, a hétköznapok... az egész élet csak 
nem állhat csupa festspielből? Kenyér is kell, nemcsak 
mézeskalács!

Kedvenc hasonlatára büszkén, hatásvadászón nézett 
Berkóra, mintegy kérkedően: »Látod, én is értek az ef
félékhez!« Aztán visszazökkent borongó hangulatába és 
kesernyésen, fanyarul, mintha bodzát szopogatna, foly
tatta:

— Azt se bánom, hogy Magdát nem érdekli az én 
prózai mesterségem, len, juta, kender ésatöbbi, hisz nem 
valami mulatságos és én a világért se kívánom tőle, hogy 
a boltban ácsorogjon és lesse a vevőket, vagy az ügynö
kökkel feleseljen. Maradjon csak az a tip-top uriasszony„ 
akinek imádom. . .  de — és a körmét rágcsálta, mint 
mindig ha alkalmas kifejezést keresett — a robot elvon

64



engem az ő álomvilágától. . .  a könyvektől. . .  Renantól 
és a Pinquinek szigetétől. . .

Berkó kelletlenül szakította félbe:
— Jó, jó, de mért meséled ezt nekem? Én a leve

leződ voltam. Házassági tanácsadónak azonban aligha 
válnék be.

Ranolder fátyolos szempael legyintett:
— Fütyülök a tanácsodra! Mást akarok. Ma este 

gyere át hozzánk vacsorára. Beszélgetés közben aztán 
finoman és persze csak úgy általánosságban tereld a szót 
erre a témára. Hogy egy férfinek az igazi célja a mun
ka. . .  a szürke hétköznapoknak is megvannak a maga 
szépségei. . .  és más efféléket. Ha az anyja, vagy én ho
zom elő, akkor azzal torkol le bennünket, hogy ez kukli- 
prédikáció és bedugja a fülét. De ha egy költőről hallja, 
az egészen más — és csufolódón tette hozzá — az már 
irodalom.. .  az Írásaidat ismeri, én adtam oda a verses
könyvedet is . . .

Berkó nem nagy kedvet érzett a látogatáshoz, de 
némi felelősségérzet is noszogatta és kiérezte a zsákos 
hangjából a néma szemrehányást. Megadta magát:

— Jó, eljövök.
A bemjutatkozás stílusosan folyt le. Ranoldemé se

lyem kimonóban fogadta a vendéget és a vacsora hangu
latosan indult. Az asztalon virág, hűtött bor, likőr és a 
gramímjofón halk, simulékony lemezeket játszott. A férj 
félszemmel kérkedett: »Nos mit szólsz, micsoda pom
pás teremtés! ízig-vérig uriasszony!« Berkó cinkostár
si egyetértéssel hunyorgott vissza: »Tüneményes!« A jó 
bor és a jó vacsora csak felvillanyozta a kedélyeket. Ele
inte hármasban beszélgettek, de Ranolder lépten, nyo
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mon lemaradt, elakadt, nem tudott lépést tartani, hoz
zászólni, legfeljebb kátyúba vitte a társalgást és Ber- 
kónak, vagy az asszonynak kellett ismét felszitani a 
diskurzus pislákoló parazsát. így aztán a férj önként 
visszavonult és más oldalról igyekezett hasznosítani ma
gát: hallgatagon kezelte a grammofónt, töltött a meg
ürült poharakba és csengetett a szobalánynak, ha terí
téket kellett váltani. Vacsora után dicsekvőn vezette 
körül a négyszobás lakásban:

— Bidermeier! Antik!
A könyvszekrény előtt hosszan ácsorogtak?
— A feleségem bibliotékája!
Német, francia és magyar kötetek sorakoztak a 

pácolt barna polcokon. Ranolder alattomosan kesergett, 
hogy ő nem a szavak embere, igazi eleme a levél, de ha 
beszélni kell »mintha csak megkukultam volna!« Berkó 
pléharccal jegyezte meg:

— Ki kéne analizáltatni egy freudista orvossal. Biz
tosan tudatalatti gátlások játszanak közre. . .

Az asszony helyeselt: igen, ő is észrevette a különös 
ellentmondást, ami férje személyében megnyilvánul. 
Berkó elérkezettnek látta az időt, hogy Ranolder »kom
plexumát« tisztázza.

—' Kedves férje a munka embere . . .
Úgy kezdte, akár egy demagóg kortes a hordó te

tején a választási beszédet. Hamisan csengett a hangja 
és hiányzott belőle a meggyőződés sava, borsa. Dehát 
nem hátrálhatott. Élénk taglejtésekkel próbálta ellensú
lyozni lapos mondatait: »Kötelesség, élet, harc, család, 
jövő. . .«

Ranoldemé figyelmesen hallgatta, aztán félbeszakí
totta:
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— Mintha az anyósomat hallanám! Az ennyire ki
csinyes, aggodalmas és szőrszálhasogató. . .  de maga 
egy költő, kedves Berkó!

Berkó elnémult. Az elevenére tapintottak. Ranolder 
mérgesen károgott közbe:

ők se élnek a levegőből, kis osibémj! Pénz nélkül a 
poéta is csak olyan, mint a szárnyaszegett páva!

Lovagolva ült a rekamier támláján, kekszet rág
csált és kétségbeesetten, bujtogatón integetett Berkónak, 
aki azonban nem akarta észrevenni és búcsúzott:

— Igazán kellemes este volt. . .
— Remélem gyakran látjuk majd — mosolygott az 

asszony.
—' Hogyne . . .  ámbár szeptember végén Párisba 

utazom.. .
— ó, Párisba! Hosszabb időre?
—  T í z  h ó n a p r a .

— Boldog ember! Hát addig is a mielőbbi viszont
látásra!

—■ Kezétcsókolom — emelte szájához a hosszú úja
kat és a férj felé, mint valami alamizsnát dobta oda — 
szervusz!

Ha személyesen nem győződik meg róla, aligha hi
szi, hogy ilyesmi is előfordulhat vidéken: egy negyven
ötéves családfő, aki este, lefekvés előtt Goethét, Heinét, 
Shakespearet olvassa eredetiben és minden újdonságot 
elsőnek vásáról meg a kisvárosban. Judit sokkal köze
lebb állt az apjához, semhogy észrevette volna, de Ber
kónak nyomban feltűnt az angolul, franciául, németül és 
szerbül tökéletesen beszélő Balla hatalmas műveltsége 
és igy első látogatása alkalmával inkább az apát, mint a
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lányát csodálta. Társaságában is többet időzött, hosszan 
beszélgettek és mikor már sikerült a javakorbeli férfi 
bizalmába férkőzni, kiderült, hogy Balla ur imi is szo
kott. Finom, kulturált, érdekes Írások voltak ezek, de 
szerzőjük nem helyezett rájuk különösebb súlyt, el
vonta tőle az élet más száz apró-cseprő gondja. Délben 
ott tartották ebédre, este pedig vacsorára és Judit örült 
a váratlan vonzalomnak, azt hitte, hogy a fiú a kedvéért 
udvarol az édesapjának. A legközelebbi vasárnap ismét 
Szentán találta Berkót. Szeptember elején jártak, végig, 
amerre a vonat elhaladt, vérükvesztett fák szomorkod- 
tak. Az ősz martalócbandája megrohanta a mezőt, ki
fosztotta az erdőt és kinpadra vonta a szelid, ösztövér 
országúti fákat. Mindenütt, amerre hordája elvonult, 
nyúzott lombok, kopasz csonkok meredtek az égnek, jaj- 
veszékelőn, karjukat tördelve és pőrén, akár a teremtés 
napján. Mint egy bősz kozák-pogrom, úgy viharzott át 
rajtuk a vénasszonyok nyara. . .  A vidékre köd eresz
kedett, lázat, bút, okozó párás üledék. Ez az időjárás 
állatot, embert egyaránt kedveszegetté betegitett. Ber
kó már a fogadtatáson észrevette, hogy a hangulat ko
rántsem olyan meleg és szívélyes, mint előző ittlétekor. 
Hallgatagon kisérték az ebédlőbe és Judit arcán feszült 
várakozás szivárványfénye játszott: a vér hol az arcába 
szökkent, hol pedig elsápadt és megremegett. Nyugtalan* 
ságát mosollyal próbálta palástolni. Könnyen kitalálta: 
itt valamit titkolnak előtte, vagy épen a tudomására ké
szülnek hozni. És hogy ez a hir nem lehet kellemes, azt 
kivette a szülők viselkedéséből. Judittal pillanatra se 
hagyták egyedül..Az ebéd némán folyt le, akár egy ha
lotti tor. Feketekávé után megszólalt Balla ur:
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— Berkó öcsém hány éves?
— Huszonegy — felelte halkan.
Az apa megrovón pillantott a lányára és Judit men

tegetőzve kiáltotta:
— Jé, csakugyan? Én a múltkor úgy értettem, 

hogy huszonnégy!
Az apa egyetlen mozdulattal elhallgattatta és az 

almahámozó kést egy csutkába döfve, igy folytatta:
— Judit mindent bevallott. . .
Berkónak torkán akadt a hámozott gyümölcs és 

rémülten várta, mi sül ki ebből ? Micsoda bevallani valója 
lehetett a lánynak vele kapcsolatban? Balla méltóság- 
teljesen vetette fel a fejét:

— Rendben van gyerekek, én nem is ellenzem a 
dolgot. . .  ámbár a lelketekre kötöm, fontoljátok meg 
jól! Hisz oly fiatalok vagytok még mindaketten! Judit 
csak tizenhatéves! Tudom — fordult a fiú felé — te 
nemj mertél szólni nekünk. . .  azért könnyitem meg a 
helyzetedet. . .  de újra elismétlem, ne hamarkodjátok el 
ezt a fontos lépést!

Az ujságiró sóbálvánnyá dermedt az elképedéstől. 
Kérdőn nézett a lányra, de Judit lesütötte szemét és ma
kacsul kerülte tekintetét. Mit nem ellenez Balla ur? Mi
ről beszél? Csak nem házasságról? De hiszen ebbe bele 
lehet bolondulni! Az apa mélabusan nyilatkozta tovább:

— Anya és én nem görditünk akadályokat a fri
gyetek elé, csak azt kérjük várjatok még két esztendőt.

Mégis jól sejtette! Judit ostrom alá vette szüleit és 
kicsikarta beleegyezésüket! Micsoda lány! De hisz 
úgyis csak Páris utánra tervezték az esküvőt! Hogy tul-
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jutott a meglepetés nehezebbik részén, megkönnyebbül
ten lélegzett fel és hálásan felelte az apának:

— Köszönöm a jóságukat. . .  természetesen úgy 
lesz, ahogy kivánják! Én e hó végén úgyis Párisba uta
zom . . .

A szülők arca kiderült, megölelték a fiút, kedves 
gyermekükké fogadták és Balláné jóakarattól sugárzón 
ismerte be: álmában se jutott eszébe soha, hogy újság
író lesz a veje. Mikor kettesben maradtak, Judit könnyes 
szemmel kulcsolta át a nyakát:

— Haragszol?
—Miért, csacsikám?
— Amiért szóltam az öregeknek. . .
— Előbb, utóbb csak sor került volna rá . . .  de mért 

füllentettél nekem? Vénitetted magad!
— Féltem, hogy túl fiatalnak találsz majd!
— És mért öregitettél az apád előtt?
— Ugyanazért! Hogy komolyabban vegyen! Annyit 

sírtam, kértem, fenyegetőztem, mig végre elértem, hogy 
egyáltalán foglalkozni kezdjenek a dologgal! Apus ve
rést igért, nem vőlegényt, anya pedig intézetbe akart 
küldeni!

—i De most mégis a menyasszonyom vagy!
Boldogan bújtak össze. Balla a kaszinóba ment, 

az anyának az udvaron akadt elintézni valója. Berkó 
megkérte a lányt:

— Egyelőre ne hozzuk nyilvánosságra az eljegyzést, 
mert ha a főszerkesztőm tudomására jut, fuccs a párisi 
utamnak. Az a rögeszméje, hogy a nős újságíró elveszett 
ember. . .
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— Judit valósággal szerencsétlennek érezte magát, 
hogy nem közölhette barátnőivel a rendkívüli esemény 
hirét. És jegygyűrűt se csillogtathat az ujján! És más
ért is neheztelt. Durcásan panaszolta:

— Nem szeretsz igazán!
— De kicsikém. . .
— Mért egyeztél bele olyan gyorsan a kétévi vára

kozásba ?
— Mit tehettem volna? — védekezett a fiú.
— Harcolni értem! Mint ahogy én is kiverekedtem 

ezt a mai beszélgetést apától!
Berkó más véleményen volt:
—i Édesapádnak igaza van. . .  túl fiatalok vagyunk 

még. . .  annál szebb lesz majd, ha kiálltuk a próbát.
Judit haraggal fordult el, leült a zongorához és nem 

szólt hozzá többé, amig el nem következett a bucsu órá
ja. Átölelte, megcsókolta és körmiéit mjélyen a tenyere 
húsába vájta:

— írj még reggel!
— írok!
— Jó utat drágám! — és állt a kapuban, mig csak 

el nem nyelte a fiú alakját a homály.

Ranolder házassága korántsem nyert befejezést az 
esküvővel és nászuttal. Az igazi fordulatok csak ezután 
következtek. Az összecsapott irodalmi gyorstanfolya- 
mjok fabatkát se értek. MJintha csak egy sülyedő hajón 
próbálná betömni az egyre szaporodó réseket. Az asz- 
szony kihámozta a gyenge burokból az ura igazi egyé
niségét, az oroszlánbőrből kilátszott a szamárfül és sze
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gény Ranolder már félt hazamenni, mert nyomban el
kezdődtek kínjai. Szívesebben veti alá magát az inkvi
zíciónak mintsem hogy a felesége hisztériás faggatását 
hallgassa estéről estére. Mint fuldokló a szalmaszálba, 
kapaszkodott Berkóba, vinnyogva és fenyegetőzve, sok
szor egészen kisgyermekké hülyülve és azzal próbált hat
ni a költőre, hogy esküdözve fogadta: mindent bevall a 
feleségének! Berkó legszívesebben visszafizette volna a 
levelek árát, csakhogy szabaduljon tőle és a feleségé
től és a felelősségtől, amely ennek a két össze nem illő 
embernek kezdődő drámájával nyakába szakadt. Néha 
olyan düh fogta el, hogy nádpálcát akart ragadni és el
nadrágolni a mulya férjet, akinek idegei már-már fel
mondták a szolgálatot. Annyit azonban sikerült megér
tetnie vele, hogy létérdeke csökönyösen ragaszkodni a 
hazugsághoz: igen, ő irta a szerelmes leveleket! A leg
közelebbi vacsorán, mig Ranolder buzgón kurblizta a 
grammofónkulcsot, az asszony közel hajolt az újságíróhoz 
és mélyen a szemébe nézve kérdezte:

— Mondja Berkó, de őszintén, min alapul a maguk 
barátsága?

Az újságíró meghökkent:
— Nem értem* nagyságos asszonyom. . .
—• Maga egy költő, Béla pedig kereskedő. Zsák és 

lira. Hogy egyezteti össze a kettőt?
Berkó szellemeskedni próbált:
— Épen ez az! Minden zsák megtalálja a maga 

foltját! Az ellentétek vonzák egymást.
— Ez jó kibúvó, de nem magyarázat.
— De igen — erősködött a fiú — én légvárakat épi-
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tek. Béla pedig sarokházat. Határozottan izgató mester
ség ez, higyje el! Anélkül, hogy bókolnék, őszintén mon
dom, hogy ő a nagyobb művész. Pénzt csihol a csalán
vászonból! Amellett nem marad el a kortól, olvas, nyi
tott szemmel jár a világban. . .

Az asszony bűvös kört vont köréjük a finom, kékes 
cigarettafüstből:

— Mindez szép és ha az uram ilyen lenne, örülnék 
De Béla valóságos tuskó. Ha Beethovent játszomi, ási- 
tozik.

— Az még nem bűn, hogy nincs zenei érzéke.
— De a csiricsáré néger songokat imádja!
Az ujságiró nem felelt. És most váratlanul, orvul 

tört rá:
— Pedig olyan szép leveleket küldözgetett nekem 

Béosbe, mig a menyasszonya voltam.
Csend támadt. Berkó erőtlenül, fakón felelte:
—* Igen. Béla kvalitásos egyéniség.
— Akár hiszi, akár nem, a leveleivel fogott meg 

engem — folytatta a nő és merőn nézte a férfit, aki állta 
pillantását — csupa lira és muzsika volt minden sora. . .

Ranolder rekedten heherészett és a függönybojtot 
csavargatta őrült sebességgel pörgetve, mint egy bu- 
gócsigát, hogy az asszony végül rárivalt:

— Leszakítod!
— Nagyszerű ez a törökkávé! — lelkesedett Berkó, 

hogy mjásra terelje a beszélgetést, — kapok még egy 
•csészével ?

Ranolder fellélegezve sietett a konyhába, utánanéz
ni a friss mokkának és az asszony könnyedén, odavetve 
kérdezte a költőtől:
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— Mkor utazik?
— Három hét múlva.
—i Nem vinne magával?
Berkó keresztbecsapta térdeit:
— Magda asszony Párisba készül?
Nyugodtan csengett a hangja:
— Feltéve, ha elvisz.
Berkó válságos pülanataiban bosszantóan, kereske- 

dősegédiesen udvarias tudott lenni, akár egy részlet
ügynök, aki selejtes holmija közt válogató vevőt próbát 
rábeszélni:

— A legnagyobb örömmel! De a kedves férje?
Ranoldemé formás felsőteste álmatagon ringott.
— A kedves férjemet nem kérdezzük. Azt szeret

ném tudni, megszöktetne-e engem, Berkó?
Olyan határozottan tette fel a kérdést, ahogy a nu« 

biai harcosok hajitják dárdájukat, tévedhetetlenül, az 
ellenség szivébe találón. Az újságíró megpróbált a hely
zet magaslatára emelkedni:

— Node. . .  — és úgy vélte, leghelyesebb, ha tré
fára fogja a dolgot — hogyne, kedves asszonyom! ha 
parancsolja! Mikor mehetünk?

Ranoldemé a köpenye után nyúlt:
— Most rögtön! Percig se maradok tovább ebben 

& házban!
Felpattant és komolyan, mindenre elszántan hajolt 

a férfi fölé. Ha Berkóba több kalandor-vér és bátorság 
szorul, nem habozik tovább, hanem megragadja a püla- 
natot és utána a vizözön! De az ujságiró vacsorára jött 
ide és nem asszonyt rabolni. És semmitől se irtózott job-
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bán, mint a bonyadalmaktól. A folyosóról Ranolder 
xmuckóléptei hallatszottak, amint a tálcán egyensúlyozva 
hozta a frissen főzött mokkát. Berkó elütötte a jelenet 
élét:

— Máris jövök asszonyom! De előbb megiszom a 
feketémet! Anélkül sose tudok szépasszonyokat szök
tetni!

Ranoldemé a pamlagra ejtette selyemkabátját, le«̂  
biggyesztette duzzadt, érzéki száját és végigmérte a 
fiút:

—* Gyáva!
Aztán hátatforditott Berkónak, aki zavartan ször

pölte a forró feketét és szent esküvéssel fogadta: soha 
többé nem jön el ide, bármint könyörög is a zsákos! En
nek a komédiának vége, passz! Kormányozza süllyed? 
hajóját Ranolder, ahogy akarja, fusson zátonyra, vagy 
merüljön el, őt nem érdekli!

Vasárnap délben Szentán. Családi kör. Judit lesütött 
szemmel babrál az asztalkendőjével, anya és apa arcán, 
szenvedő mártirmosoly. Süket csend, csak néha sóhajt 
Balláné és nyög az apa, mintha láthatatlan spanyolcsiz
mába szorított testén csavarnának egyet. . .  A cselédlány 
betálalta a levest és a gőzölgő tál fölött borús hangon 
megszólalt Balla ur:

— Fiam, Judit mindent bevallott. . .
Berkó görcsösen összerándult. Már megint valami 

egyéni akció! Judit kifogyhatatlan a meglepetésekből! 
Balla papa komoran folytatta:

— Hát jó, legyen nektek igazatok. Nem akartok
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két évet várni. Ámbár te fiam egyszer már szavadat ad
tad és én erre számítottam. . .  de most a leghatározot
tabban kérlek benneteket, hogy legalább egy esztendeig 
legyetek türelemmel! Ugye megteszitek ezt a mi ked
vünkért?

Berkó szemét könny lepte el: fájt neki szenvedni
látni a két kedves öreget. Mennyire megkinozhatta őket 
Judit! Isten tudja mivel fenyegetőzhetett! Ebben a pil
lanatban valósággal haragudott a menyasszonyára, el
feledte, hogy mindez érte történt és elcsukló hangon ra
gadta meg a jövendőbeli apósa kezét:

— Kérem. . .  én igazán . . .  bocsássanak meg. . .
És becsületszóra megszavazta az egy esztenőt, hiá-

"ha rugdalta az asztal alatt erélyesen és vadul Judit, rá 
«e hederitett. Balla fellélegezett, bort töltött, koccin
tott és összetegeződött leendő vejével:

— Szervusz fiam!
— Szervusz apa!
Anya se akart elmaradni, fenékig ürítette a met

szett serleget és feketén csillogó egérszemével hálásan 
nevetett rá, mintegy megköszönve, hogy még egy évre 
visszaadta neki a lányát, egyetlenkét.

Ebéd után apa elvonult a kaszinóba, anya ledőlt a 
hálóban, mint minden délután ha rásulyosodott az álom. 
A jegyespár magára maradt.

— Miért csináltad ezt a virblit? — támadt rá a fiú.
A lány szeme elhomályosult:
— Mert félek.
— Mitől?
— Páristól!
— De szivem.. .
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Judit csökönyösen folytatta:
— Ha te tíz hónapig egyedül leszel, talán vissza se 

jössz többé. . .  annyi szép nő van Párisban! És tíz hónapi 
egy örökkévalóság!

Berkó átkarolta:
— Megsértesz ilyen feltevésekkel!
És csókkal altatta el a féltékenységet. Az éjféli: 

személyvonattal tért vissza Szuboticára. A búcsúnál, 
egy jelszót ismételgette a lány:

Aztán irj!
írok!

Ezen a héten azonban rengeteg dolga akadt a szer
kesztőségben, riportok után futkosott, végkimerülésig; 
hajszolták, úgy hogy esténkint félholtan hullt az ágyba. 
Déritől levél jött: előlegért kunyerált és kérte Berkót,. 
segítse keresztülnyomni a kiadóhivatal akadályverse
nyén. A végkielégítés rég elfogyott. »Kató négy méreg
drága toalettet csináltatott belőle. Az isten erszénye iö\ 
kevés neki, fogalma sincs a pénz értékéről. Apanázsát el
zálogosította egy uzsorásnál előre egész esztendőre, hogy 
feléhez egy összegben jusson hozzá. A filmnél nincs sze
rencsénk, de nagyon boldogok vagyunk« — irta Berlin
ből a barátja és Berkó örült a jó himek.

Csütörtökön délben az étterem sarkában fogyasz
totta tortaszeletjét, amikor egy sirós hang szólalt meg. 
mögötte:

— Jancsi!
Berkó ámulva nézte a dultarcu, utazástól fáradt, 

menyasszonyát:
— Judit! Hogy kerülsz te ide?
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Megcsókolta és leültette és a lány elfulladtan, be
felé zokogta:

— ö, már azt hittem, hogy valami történt veled! 
Hogy beteg vagy! Négy nap óta egy sort se Írtál !

Az újságíró gyengéden megsimogatta a haját:
— De édesem, annyi a munkám! Kormos nem adta 

át telefonüzeneteimet ?
—• Szót se szólt!
— A nyomorult! — háborgott a férfi — pedig a 

lelkére kötöttem, hogy mondja meg! Kivel jöttél? Édes
anyáddal ?

— Egyedül!
Berkó nem hitt a saját fülének. Elszökött hazulról, 

kísérő nélkül egy idegen városba! Rettenetes teremtés! 
Képzeletében úgy élt az »urilány« fogalma, akár a Vesta 
•szüzeké, akik semmiféle szabálytalan kilengésre nem 
kaphatók. Még ha élet és halál forog kockán, akkor sem 
léphetik át azt a bizonyos határvonalat, amely a nemr 
tisztességes nőktől elválasztja őket. A költő, családi vo
natkozásban, roppant szigorú elveket vallott és olyan ag
godalmas volt a szerelemben, akár egy szabó, aki azért 

"Bzfiköl, hogy nem tudja idejében leszállítani a rendelését. 
Szerette Juditot, de most meghökkent és még az »eny- 
hitő körülmény« se tudta lekenyerezni, ami pedig a leg
több férfit megbocsátóvá szeliditi, hogy érte vetemedett 
erre a lépésre.

— Gyorsan a menetrendet! — kiáltott a piko- 
lóra és mig ebédet rendelt Juditnak és a lány lassan 
evett, gondosan áttanulmányozta:

Két óra múlva indul egy személy.
Judit felkacagott, annyira mulatságosnak találta a 

fiú kétségbeesését és azt a mozdulatát, amint öregesen
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■csóválgatta a fejét: mint aki azt mondja: »^Könnyelmű 
gyerek, nincs tisztában a horderejével annak, amit tett!c 
Aztán neheztelően megkérdezte:

— Alig hogy megjöttem, és máris elzavarsz?
— De édes fiam — csattant fel az apáskodó tenor

— isten őrizz, hogy itt lásson valaki! Olyan botrány ke« 
rekedne, amit sohasem magyarázhatnánk ki!

A lány jóízűen falatozott:
— Utóvégre a menyasszonyod vagyok! És te vagy 

az oka! Mért nem írtál, ahogy megígérted!
— Ezzel a vonattal estére hazaérsz.
— Elkísérsz?
— A pályaudvarra. Hisz délután már a szerkesztő

ségben kell lennem.
Vonatindulásig a parkban sétálgattak, kerülve az 

ismerősöket. Mikor már a kocsiban álltak, összetett ke
zekkel kunyerált a fiúnak:

— Csak a szomszéd állomásig gyere velem!
Berkó lerohant, jegyet váltott és ismét felugrott a

vonatra. Egymás kezét fogva utaztak a legközelebbi 
megállóig. Berkó leszállt, érzelmes búcsút vett és akkor 
Judit ismét kérlelni kezdte:

— Még egy állomást, Jancsikám!
Olyan szivhezszólón könyörgött, hogy nem tudott 

ellentállni. Jegyet váltott és vele robogott tovább.
— De most aztán igazán nem mehetek egy tapodtat 

se — figyelmeztette a fiú — mert akkor elszalasztom 
a csatlakozást visszafelé!

—\ Jó, drágám.
A jelenet még háromszor ismétlődött és végül már 

mindegy volt, imarad-e, vagy fordul, mert ellenvonatot
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úgysem kaphatott. Bekó maradt egész Szentáig, hogy az 
öt perc múlva induló vicinálissal vissza döcögjön Szubo-t 
ticára.

— Vasárnap lejössz?
— Igen, szivem.
Judit megvárta mig a vonat átcsörömpöl a váltókon,, 

aztán karcsún, könnyedén beosont a városba. Berkó pe
dig a kettős utazástól megviselten, összetörve érkezett 
haza. A szerkesztőségben nemi hitték hirtelen rosszullét- 
ről szóló meséjét és csúnya pörlekedés támadt, amelynek 
során majdnem tettlegességre került a sor a vérmes 
Gajdusekkel, aki Berkó távollétében kénytelen volt a 
telefonjait átvenni.

Vasárnap délelőtt Szentán. Anya szemén friss sirás- 
nyomok, apa nem mutatkozott. Berkó rossz előérzettel 
csókolt kezet és Balla után érdeklődött, de az asszony 
csak pihegett, legyintett és kisieett a konyhába. Judit 
zongorázott és nem felelt a kérdéseire, trillázott, alakos- 
kodott és csak úgy kiabált róla, hogy titkolózik. Valami 
lógott a levegőben. . .  Mielőtt asztalhoz ültek, igy szólt 
vőlegényéhez:

— Drágám.. .  igérd meg, hogy nem ellenkezel 
apával.

Berkó bárgyún nézett rá:
— Miért ellenkeznék? Miről van szó?
Judit csókot lehelt a homlokára:
— Mindent megtudsz idejében! Meglepetés! örülni 

fogsz neki, drágám!
Végre előkerült Balla is a harmadik szobából, kezet 

se nyújtott, bólintott és elfoglalta helyét az asztalfőn-
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Mint a ceremónia mesterek az etikett szabályait, úgy 
tartotta be a jólismert sorrendet. Némán kanalazták a 
levest, Balláné hatalmasakat sóhajtott és a férje kinyi
latkoztatásszerűen, az ölébe fektetett asztalkendőt gyü- 
rögetve mondta:

— Piám, Judit mindent bevallott. . .
Berkó önfeledten gyúrta, dagasztotta a puha ke

nyérbelet, mintha Judit fehér nyakát szorongatná. A 
sirba viszi szüleit ezzel a konoksággal! Mint egy tank, 
úgy tört rájuk hétről hétre! Balla szomorú, reménytelen 
hangon folytatta:

— Mi igazán elmentünk a legvégső határig, ami-' 
kor egy évet kértünk tőletek. . .  te erre szavadat adtad, 
akárcsak a két évi várakozási időre. És most azzal fenye
getőzöl, hogy ha nem adjuk hozzád Juditot még a pá
risi utad előtt, megszökteted. . .  ez nem korrekt dolog, 
engedd meg, hogy szemedbe mondjam, cseppet sem fair 
eljárás igy terrorizálni bennünket!

Hang nem jött torkára a megdöbbenéstől. Ez aztán 
mégis csak több a soknál! Most aztán leleplezi a kis bo* 
szorkány üzelmeit! Nyelt egyet és felállt, hogy meg
szólaljon, de az apa félremagyarázta zavarát. Azt hitte 
szégyenkezik, auráért erélyesen rápiritott és változatlanul 
bánatosan, de némileg enyhültebben tette hozzá:

—i Ismerhetnél már annyira, hogy tudjad, nem szük
séges ilyen eszközökkel kierőszakolni beleegyezésünket. 
Á̂ njbár nem tartom szerencsésnek a korai házasságot, 
de ha annyira akarjátok, ám legyen. Majd eszetekbe 
jut még, hogy mi idejekorán figyelmeztettünk.

Berkónak leesett az álla. Most már nem hazudtol
hatta meg Juditot és nem utasíthatja vissza a szülői en
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gedékenységet! Reszketett a felháborodástól. Mar mint 
hogy ő akarta volna botránnyal kikényszeríteni a szülői 
áldást! ő, aki semmitől sem irtózik jobban, mint a lár
más feltűnéstől! Hiába nézett rá kérőn, megszeppent 
arccal Judit, elfordította a fejét és bár tudta, hogy vár
ják a köszönetét, azért is összeszoritotta a száját és hall
gatott. Balláék természetesnek találták megilletődését. 
Persze, a győzelem elkábitotta. . .  És apa, egyformán 
zord méltósággal vagdalta darabokra kenyerét:

— Hát akkor fiam küld el a napokban az okmányai
dat. Én majd elintézem a diszpenzációt. . .

A vőlegény megsemmisülten, tökéletes idióta ábrá- 
zattal, magába roskadtan, szinte a székhez ragadtan ült 
a helyén. De hisz ez lehetetlen! Nem nősülhet Páris előtt, 
mert akkor elveszíti Párist! Hisz igy egyeztek meg Ju
dittal! Balláné fájdalmasan rimánkodott:

— Olyan gyerekek vagytok még mindaketten!
És most már évek helyett heteket próbált menteni:
Ráértek az esküvővel közvetlen az elutazás előtti 

napokban.. .
Berkó gépiesen nyögte ki:
— Igen, anya. . .
A jó asszony úgy járt, mint a gazdag utas, akit ki-* 

fosztottak, elszedték kincseit és most hálás a morzsákért 
amjit visszakapott a haramiáktól.

■— Egyébként — tette hozzá apa fogpiszkálókat tör
delve, hangjában némi büszke árnyalattal — odakünn 
hasznát veszed majd Juditnak. Kifogástalanul beszél 
franciául. . .

— Szép lagzit csapunk, ne félj. Judit meghívhatja
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az összes barátnőit, te pedig a kollégáidat. Násznagyul 
a főszerkesztőt kérjük fe l. . .

A tigrist dajkának! Felugrott és elszántan rombolta 
szét leendő anyósa ábrándjait:

— Lakodalomról sajnos szó se lehet. Ha a redak- 
cióban megtudják a házasságomat, fuccs a párisi útnak!

És az elképedt szülőknek hiven lefestette a lapvezért 
elveivel és bogaraival. Kizárt dolog, hogy elengedné, már 
pedig a jövője függ ettől a tíz hónaptól. Anya majdnem 
elpityeregte magát:

—i ó istenem, hát még ezt is ? Titokban, suttyomban 
menjen férjhez az egyetlen lányom?

Isten látja, mennyire nem szivesen egyezett bele a 
házasságba és a végén még bujkálniok is kell, mintha 
valami szégyelnivaló teremtés lenne Judit. Akár a fő
hercegek morganatikus feleségeit, eldugni a világ szeme 
elől! Hirtelen nem tudott más érvet felhozni:

— De hát mit mondunk az ismerősöknek? Hová 
lett?

Berkó megnyugtatta:
— Ha már elutazunk és Párisba értünk, bevallható 

ják az igazat.
De anya vigasztalhatatlan. Hetedhétországra szóló 

lagziról álmodott, ez lett volna a kárpótlás, koszorúslá
nyok, vőfély, lengő fátylak, zene, templomi kórus, tósz- 
tok és csirkék, libák, kacsák szent-Bertalan éje! És most 
csak úgy közönségesen az anyakönyvvezető előtt fognak 
esküdni. Aztán felcsillant a szeme és kezét összecsapva 
kiáltotta:

— Elestek a nászajándékoktól is!
Berkó mosolygott:
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— Annyi baj legyen!
Ballané neheztelt. Nem elég, hogy ilyen furcsa ki

kötései vannak, ráadásul még könnyelmű is! Hisz a szép
számú rokonság, ismerősök bizonyára kitettek volna ma
gukért! És képzeletében felvillantak az ezüst gyertya
tartók, evőkészletek, porcellánok. . .  De Balla ur is Berkó 
pártjára állt. A párisi ut szent dolog, nem szabad koc-» 
káztatni. Ellenben térjünk át az anyagiasabb kérdésekre. 
Mennyi Berkó fizetése? Ki tudnak-e jönni miajd belőle? 
Judit havi kétezer dinár apanázst kap. És mikor Berkó 
szabadkozott, nem engedtek: »Erre szükségtek lesz! Ha 
pedig nem, tegyétek félre, tartalékoljatok. . .« Általános 
megelégedéssel ért véget a tanácskozás. Anyának azon
ban volt egy kikötése:

— Ha senkit is, de Aurélt és Krisztinát értesiteni 
kell még az esküvő előtt! — jelentette ki ellentmondást 
nem tűrőn — imádják Juditot és végrendeletükben min
dent rátestáltak. Illik hát nem utólag hozni tudomásukra 
ezt a fontos eseményt!

Berkó megadón csüggesztette le a fejét. Egyébként 
m/ost már a családhoz tartozóként kezelték. Anya, ami-* 
kor látta mennyire kinozza az uj cipője, rávette, hogy 
papucsot huzzon és odaültette a kandallóhoz. Korán be
állt a hideg, csipős szelek fujdogáltak és a fázós Balláné 
begyujtatott. Kényelem, békesség ásitozott a karosszék 
öléből és aszalt szüvát csipegettek az álmositó meleg
ben, a homályos sarok és a cserépkályha duruzsló zenéje 
mellett. Meghitten, rejtelmesen szép volt ez a délután, 
akár egy régi metszet és Berkó később is gyakran, szi* 
vesen emlékezett rá vissza.
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A rákövetkező vasárnapon kiautóztak a félórányira 
fekvői tiszaparti villanegyedbe, hogy meglátogassák a 
telep orvosát, Aurél bácsit és vénkisasszonyhugát, Krisz
tinát. Berkó egy bogaras öreg lánytól tartott, de Judit 
megnyugtatta:

— Krisztina a legnagyszerűbb teremtés! Javitha- 
tatlan idealista és regényes, akár a holdvilág, örök bo
hém volt világéletében, azért is nem ment férjhez soha, 
m,ert nem engedett az elveiből.

A tanti úgy fogadta Juditot, mintha ezer éve nem 
látták volna egymást. Lelkendezve, könnyesen ölelte át 
és karján vitte be a szobába. Aggódva tapogatta körül:

— Milyen rossz bőrben vagy? Talán nem kapsz ele
get enni otthon? Na persze, most ez a divat, minél ke
szegebben !

Gsak most vette észre Berkót, aki kalapját sodor- 
gatva szerényen álldogált az ajtóban.

— Hát ez a legény kicsoda?
— A vőlegényem!
Mjielőtt Berkó észbekapott volna, máris megrohanta 

az izmos, szikár hölgy, megropogtatta csontjait, nedves 
csókokat cuppogtatott az arcára és majd hogy a leve
gőbe nem emelte, mint a pólyásbabákat:

— A Judit vőlegénye! No lám! Hát te csavartad el 
a mi kis Jutkánk fejét?

Hirtelen ellökte a fiút és megrázta csillogó ezüst- 
szálaktól ékes kontyát:

— Hát ez a módja a dolognak? JKi se kérni a taná
csomat? Csak úgy hübelebalázs módra összeesküdni el
lenem?

De mikor Judit elpanaszolta, hogy milyen elkesere
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dett »harcot vívott« a konok szülőkkel, az öreg kis
asszony elérzékenyült és nyögdécselt a gyönyörűségtől:

— Látod látod! Ha velem szövetkezel, gyorsabban 
jutsz célhoz! Már mint hogy az anyád gáncsoskodjék! 
Azt szeretném én látni! — és beletüzelte magát, harcia- 
san, felpaprikázva, hogy Judit alig győzte csillapítani:

— De hisz anyjának nincs már kifogása ellene!
— Azért mondom! Mindjárt csinálok egy kis uzson

nát, gyerekek!
— Hol van Aurél bácsi?
— Egy betegénél. Már jön is épen.
Cugoscipők jellegzetes csikorgása hallatszott a tor

nácon és kövér, őszhaju, barátságos kinézésű férfi köze
ledett feléjük. Előbb kockacukrot dugott a hallban pi- 
tyegő kanári kalitdrótja közé, aztán nyájasan, rokoni 
szeretettel örvendezett mindkettőjüknek. Medvemódra 
mozgott a komód és az ódon tálaló dísztárgyai, porcellán 
csecsebscséi között, melyek úgy inogtak, mintha minden 
lépése után leakarnának zuhanni. Krisztina, mig a habos
kávét hozta, megkérdezte a fivérét:

— Nos, fizetett a Puskás?
— Most nem.. .
A tanti kifakadt:
— Szép kis doktor vagy te Aurél, soha egy fillért 

nem mersz kérni a betegeidtől! Dehát mit képzel tulaj
donképen ez az alak, hogy puszta emiberszeretetből ve
sződsz az epeköveivel? Majd én átviszem neki a számlát!

— Ugyan Krisztina, hogy lehetsz ilyen könyörtelen! 
Fizet, ha lesz pénze.

— Hónapok óta hallom ezt! — és jólesett az öreg 
dámának, hogy kibeszélhette fivérét, a »világ legélhetet-
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lenebb med. univját!« — Semmi érzéke nincs az anya- 
giak iránt. Azt hiszi, hogy a levegőből élünk. Nem bánná 
ha lassankint eladogatnám az ékszereimet, de kézzel, 
lábbal tiltakozik, ha a feledékeny pacienseknek eszükbe 
juttatom tartozásukat. . .

Az özvegyember csak mosolygott szeliden és tiltako
zásra se érdemesítette pergő nyelvű húgát. Krisztina 
kitálalt egy »jellemző esetet«:

— A múltkoriban idehoz egy figurát, aki azzal fér
kőzött a kegyeibe, hogy őt »csakis a doktor úr« tudja 
meggyógyítani, mert neuralgikus kényszerképzetek gyöt
rik. Szegény ördögnek nem volt lakása, hát idetelepitette 
a vendégszobába. Nekem kellett etetni, ruházni és mosni 
rá hetekig. Végre javult az állapota. Aurél büszkén járt
kelt, no lám, az ő speciális gyógymódja! Egy reggel aztán 
hült helyét találtuk a betegnek. Vele együtt tűnt el a drá
ga perzsaszőnyegem is és néhány régi ékszer a vitrinből. 
Rá két hétre kimegyünk fürödni a Tiszához és képzeljé
tek kibe botlom? A neuralgikus tolvajunkba! Szóltam egy 
rendőrnek és hiába kapálózott ellene Aurél, bevitettem. 
A nyomorult erre elkezdett rimánkodni, hogy földhözra
gadt kódis, nincs semmije se égen, se földön és esküdő* 
zött, hogy ha szabadon engedik megtérít minden kárt. 
Aurél erre visszavonta a feljelentést! És most jön a ja
va, gyemekeim! Egy nap feltűnt nekem, hogy Aurél reg- 
gelenkint rendszeresen eljárogat hazulról. »Hova mégy?« 
»Egészségügyi séta — felelte —■ jót tesz az emésztésem
nek.« Azelőtt semmi kincsért nem tudtam rávenni egy kis 
mozgásra. Na jó, mondom, de észrevettem, hogy elhordta 
az éléskamrából a sonkát, vajat, kenyeret, mézet. Furdalt 
a kíváncsiság, képzelhetitek! Meglestem.
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Judit szólni akart, de a tanti letorkolta:
— Hiába töröd a buksid, úgyse találod ki! Egy nyo

mortanyára ment, ahol a tolvaja lakott! ő  etette és táp
lálta azt a bitangot!

Berkó meghatottan bámulta a tagbaszakadt férfiút, 
aki rendülelenül m^lmozott ujjaival és apostoli mosoly 
borongott az arcán. Judit érdeklődéssel kérdezte:

— És aztán?
— Nem fogod elhinni! Képzeld, azokután, hogy 

kifosztotta és elhurcolta a perzsáimat, kölcsönkért tőle! 
Persze kérni lehet. Aurél azonban adott is neki! Becsület
szóra! Hogy majd megadja a keresetéből! Három nap 
múlva szedte a sátorfáját és végleg eltűnt a városból! A 
nyavalyás!

Aurél bácsi részvétteljesen mondta:
— Gyenge jellemű ember volt. . .
A doktor világot látott férfiú, sok érdekest tudott 

mesélni és észre se vették, hogy lassan bealkonyodott. 
Judit fészkelődött:

■— Mennünk kell. Anya vár. . .
— Lárifári — torkolta le Krisztina — itt maradtok 

vacsorára! Már levágattam egy pár csirkét, — a fiúhoz 
fordult — hogy szereted? Kirántva? Vagy paprikásnak?

— Mindegy.
Krisztina elszörnyedt:
— Egyáltalán nem mindegy! óriási a különbség!
Berkó megszeppnt az erélyes hangtól:
— Hát akkor paprikásnak . . .
Az orvos a belső, lefüggönyözött szoba felé indult:
— Pistikét láttátok már?
Berkó kérdőn pillantott Juditra, aki sietve felelte:
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— Még nem.
— Mig utána indultak, az újságírónak maradt ideje 

tűnődni: ki az a Pisti? A gyermeke? Lehetetlen, hogy en
nek a hatvan felé járó öregurnak kisfia lenne. Hisz már 
évtizedek óta özvegy!. . .  A félhomályos szoba sarkában 
egy matrózruhás, szőkefürtű fiucska ült a hintalován. 
Lábainál képeskönyv, mackó, ólomkatonák és építőkoc
kák, mintha csak pár pillanattal előbb hagyta volna abba 
a játékot.

— No Pisti, ez itt a Judit vőlegénye! — mondta a 
doktor.

De a szőke legényke nem mozdult, csak nézett rájuk 
mereven. Berkó azt hitte, fél tőle és barátságosan nyúj
totta feléje a jobbját:

—i Szervusz! Mért busulsz egyedül? Tán rossz fát 
tettél a tűzre?

Rettenve kapta vissza a karját. Ujjai egy üveglapba 
ütköztek, melyet eddig nem, vett észre és amikor közelebb 
hajolt, a sűrűsödő homály ellenére is tisztán látta, hogy 
a gyermek keze száradt, fonnyadt, a szeme üveges, te
kintete fagyott, élettelen! Szempillája se rezzen, nem lé
legzik! Úristen, hisz ez egy halott! Majdnem felsikoltott 
a rémülettől. Judit erősen megszorította a karját és a 
lány nyugalma némileg lecsillapította. Itt valami érdekes 
titok lappang___később majd biztosan megmagyaráz
zák. Aurél bácsi gyengéden nézte fiacskáját és Berkó 
iszonyodott ettől a természetellenes vonzalomtól, ahogy 
az apa pillantása végig cirógatta a gyermek pergamen 
bőrét, pirositóval festett száját, élettelen, kozmetikai 
mesterkedésekkel üdévé varázsolt arcát. Szerencsére a 
rendelőben megcsendült a telefon.
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— Pillanatra kedveseim — sietett ki az orvos és mig 
kettesben maradtak, Judit suttogva magyarázta émelygő 
gyomra vőlegényének:

— Bocsáss meg, elfelejtettelek erre figyelmeztet
ni. . .  Aurél bácsinak ezelőtt negyven évvel született a 
kisfia. . .  felesége meghalt és a gyermek maradt minden 
öröme szegény bácsinak.. .  Hét éves lehetett Pisti, épen 
a második elemibe Íratták be, amikor megbetegedett és 
hiába próbáltak vele mindent, legyűrte a láz. . .

Mig beszélt, bejött (Krisztina, köténnyel a derekán, 
szőlőt csipegetve és szinte unottan vágott közbe:

— Jancsi még nem ismeri ezt a históriát? — és 
most már ő folytatta — drága Aurélom, azt hittük bele
őrül . . .  nem akarta eltemetni egyetlen gyermekét, aki 
annyira emlékeztette a feleségére . . .  bebalzsamoztatta 
a legtökéletesebb eljárással mumifikáltatta, hatósági en
gedélyt szerzett, hogy ne kelljen visszaadni a megboldo
gultat az anyaföldnek és azóta itt lakik velünk egy födél 
alatt a kicsi. . .  Juliusban lett volna épen negyven esz
tendős . . .

Odakinálta a fiataloknak a szőlőt, de Berkónak nem 
volt étvágya. Egyre a múmiát bámulta, aki mindenkit 
túlélőn mozdulatlanul ült üvegkalitkájában, a hintaló há
tán. Egy gyermek, aki örökké hét éves marad! Kortár
sai mjár rég nősek, családapák, sikert értek el, vagy el
buktak, de Pisti az örökifjú sose nő ki a rövidnadrág
ból . . . .

Krisztina megnyugtatón mondta a fiúnak:
— Ne hidd, hogy szegény Aurélom talán megzava

rodott. Láthattad milyen kiegyensúlyozott, drága lélek* 
csendes, tudós ember, csak ez az egy a gyengéje. Pistii
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Délutánonkint beül hozzá játszani. . .  és minden neve- 
napjára uj játékot és uj ruhát kap . . .

— Uj ruhát? — ismételte Berkó, mintha nem jól 
hallaná.

A tanti bólintott:
— Nem veszekedős gyerek, nem rakoncátlan, de a

ruhája csodálatosképen mégis lekopik róla. . .  elpor-« 
lad___

Hallgatagon mentek ki a gyerekszobából. Csak a& 
ebédlőben kérdezte a vőlegény egészen halkan:

— És mi lesz vele, ha egyszer Aurél bácsi is elköltö
zik az árnyékvilágból?

Krisztina csengetett a kis falusi cselédlánynak, hogy 
teríthet és aztán felelte:

— A muzeumra hagyta végrendeletileg. . .

Pénteken korán feküdt le. A gyorsvonat csak haj
nalban indul, addig legalább kialussza magát. Az ébresz
tőórát gondosan beállította éjjeliszekrényén és vegyes 
érzelmekkel szunyókált el. Mintegy az álma folytatása
ként — álmjodta, hogy tűz ütött ki a házban — harsány 
harangjelzésre riadt, feltápászkodott, kapkodva öltözött 
és miután némileg kijózanodott révületéből és látta, hogy 
nem ég a szoba, kisétált a pályaudvarra. Csak itt vette 
észre, hogy két kék ruhájának nadrágját elcserélte. De 
annyi idő már nem maradt, hogy visszaforduljon. A hűs 
hajnali levegő és a vonat felrázták. így érkezett meg 
Szentára. Judit vad izgalomban várta.

— Már azt hittem, hogy nem jössz!
Feltűnést hajhászó természetének tán jobban meg
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felelt volna ez a fordulat. Berkó már máskor is észrevet
te milyen különös kéjjel kínozta önmagát és örömét lelte 
rémképeiben. A szülők megületődötten ölelték át.

— Mindent előkészítettem — hangzott tompán Balla 
űr szava.

Anya gyengéden támogatta a pamlagig:
— Dőlj le egy kicsit erőt gyűjteni. . .
Berkó megköszönte a szives figyelmet és kábultan 

szendergett a kedves, idegen emberek gyűrűjében, akik 
néhány óra múlva jogerősen családtagjaivá válnak. Ha-» 
conló gondolatok motoszkálhattak a Balla házaspár agyá
ban is, akik úgy jártak, keltek körülötte, mintha még 
most se hinnék egészen, hogy ez az utazástól fáradt, ál
mos fiatalember elhurcolja tőlük egyetlen lányukat. 
Ünnepélyesen, talpig feketében állított be az örömszülők
höz Krisztina tanti és Aurél bácsi: a két tanú. Tiz óra 
tájt megszólalt Balla úr:

— Mehetünk.
Utrakészen, felöltőben sorakoztak az asztal mellett 

és mindenki felhajtott egy korty konyakot. Anya kö- 
nyörgőn nézett az urára:

— Még ráérünk. . .  öt perc múlva lesz csak tíz.
»Most már a percekért harcol« — gondolta ellá-

gyultan Berkó. Elindult a menet. Akár az összeesküvők, 
párokra oszolva, nehogy feltűnjék a csoportosulás. Csí
pős szél fujdogált és Judit rakoncátlanul ugrált, tetszett 
neki a »jó hecc«, mint valami diákos csíny, amikor a ta
nár zsebébe tintát öntöttek, vagy diót dugtak a széklába 
alá. így értek a városháza előtti parkig, ahol Kormosba 
botlottak. Ha villám csap le előttük, nem döbbennek meg
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jobban. Kormos mit sem sejtett és szokott féktelen han
gosságával, kurjongatva csatlakozott:

— Kezicsókolom! Alászolgája! Hova lesz a séta?
Krisztina tanti nem a szavak: a tettek embere. Egy

szerűen félre akarta tolni, lefricskázni az akadékoskodót, 
de Balla úr megakadályozta a sértést és bizonytalanul 
igy felelt:

— Csak úgy lejöttünk . . .  kellemes idő van. . .
A szél kajánul sivitott és JKormos, akit elfoglalt a 

saját száz gondja, baja, nem vette észre az ellentmon
dást, nem látta, hogy milyen riadalom támadt a megje
lenésére. Azon se ütközött meg, mit keres a költő ismét 
Szentán, családi körben? Csak lármázott és panaszkor 
dott, hogy egész szeptemberben alig volt sordija és hogy 
disznóság, amit az éjjeliszerkesztő csinál: kihagyja a.
legérdekesebb tudósításait!

— Honnan jön? — kérdezte Judit.
— A halálozási és születési hireket irtam ki az. 

anyakönyvi hivatalban. Ez is húsz sor. . .
— Merre megy ? — kíváncsiskodott a tanti.
— Ki a Tiszához. Állítólag egy százkilós harcsát 

fogtak. . .
— Hát akkor isten áldja, búcsúzott gyors és erélyes - 

kézszoritással Krisztina és Balla ur megígérte az újság
írónak, hogy este »feltétlenül« találkoznak a kávéház
ban. A százkilós harcsánál is kövérebb »szenzáció« Kor
mos orra előtt siklott el.

Végre belopakodtak a városháza udvarára, felsiettek 
a vályúvá taposott öreg lépcsőkön és betoppantak az 
anyakönyvi hivatalba. Az egész ceremónia alig hét per
cig tartott. Mikor túlestek rajta és az anyakönyvvezető>
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házastársaknak nyilvánította őket, szinte csalódottan 
néztek össze: ennyi az egész? Ezért harcoltak, várakoz
tak, drukkoltak úgy? Csókok, szerencsekivánatok, köny- 
nyek, Krisztina hátbavágta Rallánét: »Csak nem bőgsz?« 
Mindent megsirat most: a lányát, az elmaradt bácskai 
lakodalmat, a mesebeli vöt. . .  Otthon »szerény polgári 
ebéd«: pulykapecsenye, liba és csirke. Balláné nem en
gedte a jussát. Krisztina sajátkezűleg akasztott Berkó 
mellényzsebébe egy ékköves, régi aranyórát:

— Száz éves — mondta figyelmeztetően — és még 
sose romlott el!

Úgy hangzott, mintha nem is nászajándékul, hanem 
csak bizományba adná neki. Aurél bácsi patkós bőrtár
cával lepte meg, apa igazgyöngy kézelőgombokkal, anya 
selyemnyakkendővel. Ebéd után behivták az elárvult 
lányszobába. Balla ur pénzköteget szorított a szabadko
zó fiú kezébe:

— Ne okoskodj. . .  én is kaptam hozományt. . .  ez 
a világ sora. . .  majd ha visszajöttetek Párisból, meg
vesszük a kelengyét és a bútort.

És erőszakkal zsebébe dugta az ezreseket. A tárca 
kidagadt Berkó szive fölött.

— Vigyázz, gombolózz be, mert még ellophatják a 
vonaton!

Félórája robogott velük a gyors, mikor rájuk nyi
tották az elfüggönyözött fülke ajtaját.

— Pardon! — sikoltotta egy női hang, aztán vijjog
va ugrott Judit nyakába — Juckó!

Barátnője volt, aki véletlenül szintén ezen a vonaton 
utazott. A vüág minden táján izgatja a fruskák képzele
tét a vadregényes szerelem, a vidéki bakfisokból pedig
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még nem haltak ki a múlt századvégi hagyományok. Köl
tő és diáklány! Szülői szigor megtörve! Az osztálytárs
nő csiripelve vallatta:

—• Megesküdtetek? Titokban? Jaj de cuki! Szök
tök? Nem? ,Kár!

Mig összebújva settegtek, Berkó lelkén átisuhant a 
gyanú: Judit talán csak a barátnői, »az osztály« előtt 
akarja a hősnőt játszani és ezért kellett ő! Kisegitőnek! 
De nyomban elhessegette méltatlan gondolatait. Kislány 
ez még, drága, naiv gyerek! A barátnő látogatása azon
ban hosszúra nyúlt. Nem akarta észrevenni mennyire 
felesleges és csörgött, akár egy szarka, visitozott, ujjon
gott és szavát adta, hogy hallgat miként a sir. De alig 
távozott, szétrebbent a vonaton a hir: nászutasok ülnek 
a lefüggönyözött fülkében! Erre ötpercenkint nyitották 
rájuk az ajtót:

— Oppardon! —- mézes mosoly, vihogás, kuncogás, 
bámész borjutekintetek. Berkó dühösen dörmögte:

— Majd tányérozni fogok!
És okosabbnak találta elhúzni a függönyt és kitárni 

az ajtót, hogy véget vessen a vásári jelenetnek.
Este érkeztek Szuboticára és zárt taxin hajtottak 

haza. Berkó mulatott Judit zavarán, aki vonakodott át-* 
lépni a »legénylakás« küszöbét. Háziasszonya vasvilla- 
szemeket meresztett, amikor megpillantotta albérlőjét a 
»kis nőcskével«. Nyilván szóvá is teszi a dolgot és fi
gyelmezteti korábbi megállapodásukra, amely szerint 
hölgylátogatókat nem fogadhat. Hisz neki három lánya 
van! Azért nem adta ki a szobáját soha házaspárnak 
sem, mert a lányok már nagyocskák és szörnyen kandi 
természetűek. Berkó azonban, akinek gondot okozott,
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hogy tartsa féken a fecsegő nénike nyelvét, megelőzte, 
behivta a hálóba és a falon függő feszületre mutatva ha
lálos komolysággal rárivalt:

— Esküdjék meg, hogy nem árulja el a titkomat!
A vallásos érzésű asszonyság nem tudta elképzelni

miféle gyónásról lehet szó. Ijedten engedelmeskedett:
— Esküszöm.
— Látja ezt a kis teremtést? A feleségem. Mig tá

vol voltam, megnősültem, de ha kitudódnék, az állásom
mal játszom. Érti néni?

Utólag tán már bánta az elhamarkodott esküt, de 
vissza nem szivhatta. Micsoda meglepetés! Berkó ur ti
tokban megházasodott! Alaposan szemügyre vette a kis 
menyecskét, aztán valami eszébe juthatott, nyilván ko
rábbi tapasztalatai alapján, amikor gazfickó albérlők fél
revezették és barátnőjüket csempészték be ilyen trükkel 
& lakásba.

— Hol tartották az esküvőt? — érdeklődött für
késző tekintettel. Berkó nevetve mutatta fel a házassági 
levelüket és ezzel végkép eloszlatta a vaskalapos hölgy 
bizalmatlanságát. Átrendezték a legénylakást, összetol
ták az ágyakat, kicsomagoltak.

— Még három nap! — számolgatta Judit — vasár
nap, hétfő, kedd . . .

— És szerda reggel már Franciaország felé repit a 
vonat!

Hétfőn az utievélhivatalban járt Berkó és vizűmért 
szaladgált, délután pedig, mintha semmi se történt volna, 
tovább dolgozott a szerkesztőségben. A fiuk tanácsokkal 
halmozták el, Bubányi, az ellenség, enyhülten vonta félre 
és az örök-haragot szegre akasztva kérte:
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— Küldjön majd néha néhány aktsorozatot. . .  — 
és nehogy félreértse, gondosan hozzátette — olyan ja 
kis malacságokat.

— örömmel! — ígérte Berkó és sajnálta az öreget, 
akinek szellemi fejlődése még akkor állhatott meg, ami
kor a növést abbahagyta és elhullatta tejfogait. A kérőd
zők fajtájához tartozott: múltján rágódott, ami nincs és 
jövőjén, ami sose lesz.

Este a telefonhoz hívták Berkót. Majd megfagyott 
a vér az ereiben: Judit hangja csendült fel a hallgató
ban!

—■ Drágám! Nem küldtél vacsorát!
Tyű, erről csakugyan megfeledkezett! Lapzártakor 

személyesen cepelte a hideg sültet és amikor hazaért* 
nyomban szemrehányásokkal kezdte:

— Nem vagy óvatos, szivem! Szándékosan packá
zol a veszedelmekkel! Mlég jó, hogy nem úgy kértél a 
telefonhoz: »Halló, itt Berkóné!«

Judit nevetve ölelte át:
— Pedig úgy szerettem volna!
És látta a szemén, hogy őszintén beszél. Kedden ha

zavitte az étteremből az ebédjét, ami szöget ütött a rend
szerint vele étkező Gajdusek fejébe és felkereste lakásán.

— Mi bajod? Beteg vagy?
Alig lehetett kituszkolni:
— Semmi!
— Miért hoztál kettős adagot?
— Hogy vacsorára is maradjon — ordította türel

mét vesztve. A szobába be se engedte:
— Ott most takarítanak! — és a folyosón beszél

tek, állva, idegesen.
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Este ismét telefonált Judit:
— Úgy unatkozom.. .  elibéd sétálok . . .  senki se 

sejti, hogy ki vagyok, hisz itt nem ismernek! Megvárlak 
az uccán, a kapu előtt. . .

— Ma lehetetlen, inspekciós vagyok és éjfélig benn 
kell n^aradnom! — felelte kétségbeesetten az ifjú férj. 
Csak burkoltan, virágnyelven veszekedhettek, nehogy fel- 
neszeljenek intuícióval megáldott kartársai mig Judit ha
tározottan kihasználta saját helyzetét.

Nyolcóra tájt megállt az asztala előtt a főszerkesztő 
és igy szólt:

— Mondja Berkó, miféle nőt rejteget a lakásán ? 
Mindenütt leállt a munka és figyelő, sunyi, szinte

vérszomjas arcok meredtek rá. Berkó időt akart nyerni 
és vontatottan kérdezte:

— Tessék?
A velencei tizek elnökét nem lehetett félrevezetni! 
Elismételte:
— Ki az a kislány, aki a lakásán bezárva rabosko

dik?
A fiukból kipukkant a röhej, mint az iskolában, mi* 

kor az osztály szine előtt lepleznek le valami turpisságot. 
Berkó sután hebegte:

— De kérem.. .  honnan veszi ezt a főszerkesztő ur? 
—i Inkább maga árulja el, honnan vette a kicsikét!

vágott vissza a főszerkesztő.
Berkó lecsapta a tollát. Most már restelte előbbi 

meghátrálását és kakaskodón jelentete ki:
— Azt hiszem ez magánügy!
— Nono, fiam, másnak is van barátnője, de azért 

nem tartja lakat alatt! Vagy tán fél, hogy ellopják?
Az »osztály« nyihorászva röhögött, különösen a csu-

98



szómászók, élükön a kosfejű Gajdusekkel. Egész bizto
san ő a spicli! Az ablak is remegett a hahotájuktól. 
Berkó szeretné belevágni a papirvágókést. A fcárörvendŐ 
pofák felforralták dühét, fejébe szállt a vér és véget 
akart vetni a megalázó tortúrának.

— Az a kis nő a feleségem!
Az akna robbant. Erre senki se készült el. Csak bá

multak tátott szájjal, mint a sült halak. Tán őket akarja 
most ugratni a költő? De Berkó halálsápadt, elszánt ar
cán láthatták, hogy nem tréfál.

— No ne vicceljen! — hitetlenkedett a főszerkesztő.
— Becsületszavamra ez az igazság. Szombaton volt 

az esküvőm.
Mind a négy szobából köréje tódultak a kollégák. 

Rárohantak, mintha szét akarnák tépni, karját cibálták, 
gratuláltak, püfölték és orditoztak vele:

— Te disznó, csirkefogó, hát mért titkoltad? És 
ki a feleséged? Csak nem az a szentai interurbános kis
lány?

— Csakigen.
Gajdusek indiántáncot járt:
— Ugye mondtam! Én tudtam!
Csincsák rekedten ordította túl a vihart:
—i Hol van? Azonnal hozzátok ide a kis menyecs-* 

két! — és Ga jdusek és Kocsis máris rohantak az asz- 
szonyért.

A lárma lassan elcsillapult, a kedélyek lecsillapod
tak, a fiuk visszaszállingóztak asztalaikhoz, de csak so
kára tudtak napirendre térni a meglepetés fölött. Mért 
kellett titkolózni? Persze, Páris! Ki se néztek volna Ber- 
kóból ennyi ravaszságot! Ez a tejfölösszáju bárány:
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férj! Bámulták és Berkó elfogódottsága kezdett feloldód
ni. Jó gyerekek mind. . .  A főszerkesztő is megszorította 
a kezét, sok (szerencsét kívánt, aztán nyugodtan igy 
szólt:

— Nahát, ez kellemes meglepetés! De persze igy 
vízbe esett a párisi útja.

Úgy hangzott, akár a végítélet. Az újságíró kékült, 
zöldült, tagjai hirtelen elsulyosodtak és mintha rozsdás 
szöget vemének a halántékába, úgy kopácsolt ez a szó: 
»Barom! Miért járt el a szád? Barom!« óriási erőfeszí
téssel igyekezett összeszedni maradék energiáját és el- 
csukló hangon kiáltotta:

— Sőt! Úgy terveztük, hogy odamegyünk nászutra
is -----

A főszerkesztő szemüvegét törölgette:
— Jegyezze meg fiam, hogy kettőt nem lehet, sőt 

nem szabad: Pilsenbe sört, Párisba asszonyt vinni.
A fiuk kötelességszerüen hahotáztak, a főszerkesztő 

pedig mint aki a maga részéről lezárta az ügyet, vissza
vonult pámás ajtajú szobájába. Berkó homlokán vörös 
foltok gyultak, egész testét sebesnek érzi, mintha tífusz
ba esett volna. Kétségek közt hányódott. Nem hagyhatja 
ennyibe a dolgot! Csincsák szánakozón súgta:

— Menj be az öreghez.
Az ifjú férj felkapta kéziratát, betámolygott és mint 

a verkli, gépiesen darálta:
— A feleségem perfekt francia . . .  segítségemre lesz 

odakünn.
— Node mit képzel, fiam? Ez tanulmányút, nem 

kéjutazás!
És hosszadalmasan fejtegette kedvenc vesszőparipád
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ját a nős munkatársakat illetően, akik már nem fejlő
désképesek, csak kulik:

— A hivatásunkért áldozatot kell hozni. . .  én is 
agglegény maradtam. . .

Berkó féllábon illegett és nem mert közbeszólni. 
Ezalatt megérkezett Gajdusek és jKocsis a halálrarémült 
Judittal, aki pityergős arccal állt a terem közepén, mint-* 
ha guillotine alá vonszolnák és már csak a hóhérra vár
nak . . .  Harsogó nevetés, bemutatkozás, élcelődés fo
gadta. A főszerkesztő is félbeszakította prédikációját és 
megbotránkozottan malmozott ujjaival:

— Két kölyök! — felháborodottan rázta öklét és 
barackot nyomott Berkó tarkójára — Liliomtipró!

De közben nevetett és vele együtt az egész szerkesz
tőség. Aztán a várakozó csendben egy nyűtt atlaszt hú
zott elő a fiókjából, kiteregette az asztalra és rákönyö
költ:

— Hát lássuk csak gyerekek, merre akarnak mén-« 
ni? Olaszországon át? — és ceruzájával rajzolta ki az 
útirányt. — Trieszt, Velence, Milánó, Firenze, Monté- 
carló, Marseilles, Páris. . .  ez a legkellemesebb. . .

A nyomda kéziratokért küldött. A főszerkesztő kur
tán mordult hátra:

— Kuss! — és ismét a térképre hajolt.
Hunyt szemhéjakkal suhant a csodás tájakon... Most 

várhat a nyomda, ácsoroghat a szedőgyerek, zúgolódhat 
a tudósitókar, a főszerkesztő képzelete sinzeppelinjén 
Száguld be egy régi utat, amit harminc esztendővel ezelőtt 
tett meg valakivel, amikor szintén ilyen nevetségesen 
fiatal, nyugtalan, zabolátlan volt, mint ezek ketten, akik 
most szivszorongva követik szemükkel ceruzája nyo
mát . . .
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n.

PARIS.

— Szivem én olyan nevetségesnek találom!
— Én pedig úgy szeretném!
—■ Még otthon megfogadtam, hogy ezt a banális 

klisét elkerülöm.. • mindig mulattam a galambokkal ko- 
szoruzott nászutas-Szent Antalokon . . .

— Az én kedvemért!
Berkó erre odaállt a Márkus templom elé, kukori-+ 

cát szórt a földre, vállára és tenyerére szálltak a galam
bok. Juditnak még a hajába is belecsimpaszkodtak és 
a fotográfus exponált, olyan izgatottan, akár egy afrikai 
expedíción levő zoologus, akinek valami ritka fajtájú 
állat akadt lencsevégre.

Az utószezon derekán voltak és Velence megtelt ide
genekkel. A szállójukba velük egyidőben érkezett egy 
csehszlovák turista iroda »nászutas-különvonata«, vagy 
harminc újdonsült házaspár, akiket az ország minden 
részéből toboroztak össze a féláru vasúti jegy és vizumr 
kedvezmény mézesmadzagjával. A karaván itt tartotta 
a nászéjszakáját is, a figyelmes, de olasz siódra indisz
krét személyzet leselkedő pillantásainak kereszttüzében. 
A boyok, pincérek, szobalányok vaskos humora darázs-* 
ként lebegett fölöttük, amint párosával, öszefonódva,
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lépten- nyomon hatalmasakat cuppogva gyüszmékeltek 
a hallban, éteremben, folyosón. Ezekben a velencei ho
telekben különben is a szerelmi stilus és keret, illetve a 
kerevet dominált és a nászutas szobákba alig lehetett 
bemjenni az ágytól: rögtön le kellett feküdni már az
ajtóban. Berkó kényes Ízlését sértette ez a revűszerű 
felvonulása a lenge öltözetű fiatal testeknek, operettizű 
ritmusa lábaknak, karoknak, csókoknak, örült, ha elke
rülhette őket, nehogy a nyájhoz tartozónak nézzék. Ju
dit reggeltől estéiig hurcolta templomokon, múzeumokon, 
üveggyáron, lagúnákon keresztül és Berkót lenyűgözte 
a különös város szépséges romantikája, a középkori 
diszletek, kövek, képek, szobrok és a Frari hűs boltoza
tának öble, melynek mélyén, a színes üvegek szűrt, misz-» 
tikus fényében hosszan ácsorgott. Palma il Vecchio egyik 
szentjének lábbaujjáról leesett a köröm. A piros mozaik- 
kövecskét eltette emlékül. És sohase fogja elfelejteni a bű
bájos jelenetet: a vén templomszolga létrát támasztott 
a márványból faragott Szent Sebestyén melléhez, fel
mászott a válláig kezében egy lavór vizzel és kimosta 
a vértanú füleit.

Délután temetéssel találkoztak. A velencei teme
tés egyszerű és kisérteties. Fekete bárka úszott a pasztel- 
kék vizen, tömjénfüst a lobogója és mögötte egy csapat 
gondola a gyászoló családdal, akár másutt a hintók és 
az autók. A kevésbé tehetős megboldogultat csónakon 
kisérik utolsó útjára a hozzátartozói. Gyalog nem lehet, 
ezen a tájon nincs országút, se trotoár. A földhöz ragadt 
szegény ember legfeljebb úszva követheti kedves halott* 
ját a temetőbe.
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Judit nem tudott betelni a látnivalókkal. Csak a 
bensziilöttektől irtózott:

— Ragadnak a piszoktól!
Mikor meglátta, mi mindent szórnak a tündéri la« 

gunákba, a vizből is kiábrándult. Itt fürödtek, halásztak, 
köpködtek és az orrát iis ide fújta a náthás velencei. A 
tenger a kenyere és a zsebkendője.

Félszáznál több képeslapot küldtek szét a szélrózsa 
minden irányában élő rokonoknak, ismerősöknek, bará
toknak, Aurél bácsiéknak és külön egy galam bosat Pis
tikének.

Bármennyire óvakodtak is a társaságtól, Judit csak 
megismerkedett egy fiatal prágai asszonnyal. Mint köz
lékenyen tudomásukra hozta, szerelmi házasságot kötöt
tek, de Berkó hamarosan megállapította, hogy az asz- 
szonyból az urával való együttérzésnek a legcsekélyebb 
nyoma is hiányzott. Ha »jó partiról« hallott, ezt szeméi 
lyes sértésnek fogta fel, mintha az ő orra elől halászták 
volna el a gazdag fiút.

— Szerencséje volt annak a nőnek! — sóhajtotta iri
gyen és leritt róla, hogy habozás nélkül faképnél hagyná 
a párját, ha a másikhoz, a még vagyonosabbhoz mehetne 
feleségül. Általában minden milliomoshoz szivesen hozzá
kötötte volna sorsát.

Judit túlzottnak tartotta férje észrevételeit, nem 
látta, milyen bizonytalanul, minden lelki kapocs nélkül 
lézengtek ezek az újdonsült párocskák. Szinte naponta 
megbánták az egészet. A prágai férj a kis angol kokottal 
szeretne hálni, felesége pedig a daliás olasz repülőtiszt
tel, aki olyan dekorált és csillogó, akár egy karácsonyfa. 
Kérdés: meddig bírják a képmutatást?
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A szálló bárjában néger zenekar játszott és muzsi
kájuk felhallatszott a szobájukba. Morfiumként szívó
dott vérükbe a tüzes ritmus, belopakodott a csókjaikba, 
elkísérte őket az ágyig és Berkó, bár fölötte sértőnek 
találta, nem védekezhetett ellene.

ötödnapra tovább utaztak. Firenzében és Milánó
ban egy hetet töltöttek. Aztán ruganyosán, akár a ten- 
niszlapdák, átlépték az olasz határt és megállapodtak a 
francia Riviérán, Mentoneban.

A panziót, amelyben megszálltak, drágálták és ezért 
elhatározták, hogy a nyaralónegyedben, a Garavánon 
néznek körül olcsóbb szállás után. Lakáskeresés közben 
a  tengerparthoz közel, nagyon megtetszett nekik egy ró
zsákkal, fákkal és más virágokkal csokorba szorított kis 
villa, melynek kapuján tábla hirdette, hogy bútorozott 
szoba kapható. A csengetésre fehémadrágos, apacsinges, 
kócos férfi csoszogott elő a virágágyak mögül, mezítláb 
<és papucsban, akár egy házmester. Mogorván kalauzolta 
őket a kerten át, melynek végében egy zömök, szurós 
szemű, fekete bajszu ember feküdt a nyugágyon és nap- 
kurázott. Jöttükre felugrott és bemutatkozott:

— Comte Antoine Siappe.
Berkó is elmormogta a nevét és most, élénk meg

lepetésükre a házmesterforma óriás is elébük nyújtotta 
hatalmas mancsát:

— Dúc Philippe Raymondus.
Berkó gyanakodva nézte a két embert: gróf és her

ceg? De azok már vitték is a látogatókat a kiadó szobát 
mutatni. Kicsiny, barátságtalan odú volt és csak egy
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személyre számíthattak, mert mindössze egy vaságy szo  ̂
morkodott a sarokban. A gróf készségesen felajánlottat

— Beállítunk majd még egy pamlagot!
De Judit ijedten tiltakozott, köszönik, sajnos nem. 

megfelelő. . .  Megfordultak és indultak kifelé. A gróf 
azonban egyre érdeklődött: honnan jönnek, mi a foglal
kozása? Ujságiró? De hisz ez fényes!

— Én a Figaró munkatársa vagyok! — kiáltotta 
vidáman — amolyan kontár ujságiró. . .  hetenkint meg-* 
eresztek egy szines cikket a Riviéráról. Kedves kollégám, 
m<ost már nem eresztem el, üljenek le a kerti lugasban t 
Philippe! — fordult a herceg felé — gyorsan jegelt li
monádékat!

A Dúc eldöcögött és Berkóék helyet foglaltak a 
százféle kábitó ülatot ontó kertben. Siappe ugylátszik 
észrevette, hogy vendégei megütköznek zilált öltözetén 
és mentegetőzve mondta:

— Itt falun csak a kényelemmel törődünk, minél 
komótosabban, ez a jelszól! — és megemelte vászonka
bátját, akár egy túlméretezett denevér a szárnyait.

Eleinte idegenkedtek a két »csodabogártól«, ahogy 
Judit aposztrofálta az elszegényedett francia arisztokra
tákat, de később felvillanyozta őket a gróf szellemes, de
rűs csevegése. A herceg változatlanul durcás arccal 
hozta a hüsitőket, melyek langyosak és tulcukrasak vol
tak ahhoz, hogy élvezhetők legyenek. Az idő észrevétlen 
nül múlt el, alkonyodott és a gróf olyan kedvesen kérte 
őket, hogy nem mondhattak nemet: ott maradtak va
csorára.

Ismiét a hercegre hárultak a háztartás körüli teen
dők. Barátja a szeme villanásával kormányozta a nála-
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nál másfél fejjel magasabb, behemót férfit, aki néhány 
mentegetőző szót dünnyögve az orra alatt, visszavonult 
a vacsoráról gondoskodni.

— Előre bocsátom, — jelentette ki Antoine gróf — 
hogy mi vegetáriánusok vagyunk. Ez azonban nem gátol 
bennünket abban, hogy vendégeket hivjunk . . .

Berkóék vele nevettek, a gróf pedig újságokat tere
getett ebébük: a Figaró néhány példányát, melyekben 
hangulatos tudósitásai nyomdafestéket láttak. Nyolc óra
kor repedthangu gong jelezte, hogy tálalva van. Asztal
hoz ültek. Személyzetnek se hire, se hamva. Csak a kony
hán segédkezett egy kis kuktaféle, egyébként a Dúc fő
zött, terített és tálalt, akár egy háziasszony, kötényben, 
felgyűrt ingujjakkal.

A vacsora, bár a gróf konferánsza után elkészültek 
némi extrémitásra, elég meglepetést tartogatott számuk
ra. Az első fogás: vajban sült liliom̂  Berkó tanácstala
nul nézett Juditra és hasonló zavar tükrözött a felesége 
szemében is. A gróf negédesen biztatta őket:

—i Költők eledele a virág!
És ő is nekilátott, késsel, villával, roppant kecses 

sen fogyasztva el a falatokat. Annál rémesebb látványt 
nyújtott a Dúc, aki valósággal lapátolta a szájába, ebbe 
a mély hajókazánba, a vajban pirult virágokat. Látszott 
rajta, milyen erőfeszítésébe kerül, türtőztetnie magát, 
hogy ne puszta kézzel nyúljon a tányérjába.

Első percben hóbortos ötletnek látszott, de amikor 
inkább udvariasságból, megkóstolták, felélénkülve szö
gezték le, hogy izlik. Kissé a spárgára és a karfiolra em
lékeztette őket. Az utána következő, olajban és vajban 
főtt, sült és körített növények már inyencfalatok szám
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ba mentek é® a salátaszerűen, ecettel és olajjal készült 
labdarózsából kétszer is kértek. Még a Dúc zord ábrá- 
zata is megenyhült erre, örült a sikernek, amit szakács- 
művészetével aratott.

A comte tapintatosan megjegyezte, hogy Berkó 
miég nemj a legtökéletesebben sajátította el a francia 
nyelvet:

— Bizonyára a gyakorlat hiánya — tette hozzá jó- 
akaratuan — többet kellene összejönnie született fran
ciákkal. Ha van kedve hozzá, kedves kollégám, látogas
son meg néha, iszivesen eldiskurálok önnel.

Az ujságiró köszönetét rebegett:
— Élni fogok az engedelemmel. . .
— Előre is örvendek, mon cher confrére!
Vacsora után lesétáltak a tengerpartra. Vad ordi-

ttozásra lettejk figyelmesek. A ventimigliai partrészről 
léptek dobaja hallatszott és csakhamar meglátták a 
feléjük rohanó tömeget. Botokkal és kötelekkel felfegy
verzett szolgák üldöztek egy óriási csimpánzt, amely 
kétségbeesett bakugrásokkal menekült. A hajsza nem so
káig tartott. A majmot bekerítették, hurkot dobtak a 
nyakába, megkötözték és máris vonszolták vissza, fel 
a hegytetőre.

— A Chateau Grimaldi bérencei — vüágositotta fel 
Berkóékat fanyar mosollyal Siappe — valamikor a mo
nacói hercegek lakták. Most Voronoff tanyázik a falai 
közt a majmaival.

Berkó szeme felcsülant: a hires mentőm majomfarm! 
Efct látni kell, hogy Írhasson róla! A gróf készséggel állt 
rendelkezésére:
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— Voronoff jó barátom. Holnap délelőtt elkalau
zolom magukat a kastélyba és engedélyt szerzek, hogy 
megtekinthessék a telepet.

Stuccolt bajuszkájával, lakkcipőjével, selyemingével, 
és gyöngyháztűs nyakkendőjével inkább egy békebeli 
orosz főurra, semmint tudósra emlékeztetett a divatos 
professzor. Nem kellett kérdezni, beszélt magától, folyé
konyan, rutinosan, interjúhoz edzetten.

Mi is érdekelte elsősorban Berkót? A megfiatalítás 
csodája? Vagy már maga a puszta tény, hogy szemközt 
áll egy emberrel, akiben volt bátorság a legrejtelmesebb 
problémához nyúlni sebészi késével. Berkó félt a haláltól 
és borzadva gondolt a sirra, amelyet nem kerülhet el. 
Gyermekkori szorongások emléke villant az agyába. És 
most akadt valaki, aki kitolja az emberi kor legvégső ha
tárát még néhány évtizeddel! Voronoff a vüág legtermé
szetesebb hangján, tényként és nem mint próféciát nyi
latkoztatta ki:

Az állatok élettartamának ideje hétszerese annak 
az időnek, ami alatt testünk növekedésben van. Az em
ber húsz éves koráig nő, aztán csontrendszere tökéletes 
lesz. HSa az ember életkorát is a növekedési idejének hét
szeresében állapítjuk meg, átlag százhuszonhat esztendő 
lenne természetes élethatára. Bizonyítják ezt a bulgáriai 
parasztok és a Törökország és Franciaország egyes vi
dékein található hosszú életű öregek, akik között egyál
talán nem ritkaság a száztíz esztendő. Ha a test erősebb, 
szervezetünk ellentállóbb lenne, valamennyien tovább él
nénk. Persze most az egészséges fizikumról beszélek. A 
betegség ellen küzdeni nem az én feladatom. Egyébként
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nem az öregekre helyezem a fősulyt. Gyermekeket ojtok 
be majommiriggyel. Uj emberfajt szeretnék produkálni, 
amelynek élete kétszer olyan hosszú lesz és munkabírób
bak, zseniálisabbak lesznek kortársaiknál.

A tizenhetedik században megégették volna ezért az 
istenkáromló beszédért. M3a katedrával és becsületrenddel 
tüntetik ki. A párisi egyetemen tanit Voronoff és mint 
Berkó kérdésére bevallotta, eddig háromezerötszáz fia- 
talitó műtétet végzett. Háromnegyedrészt férfiakon. A 
nők miég idegenkednek tőle. A professzor cigarettával 
kinálta vendégeit és az újságíró némán bámulta a rejté
lyes férfiút. Zseniális ember, a fajfentartási ösztönt sa
ját szolgálatába állitotta, keritője és alázatos cselédje 
neki az, ami a költőnek a legszentebb, amiről ő legfeljebb 
csak verset mer irai. . .

— Biztosra veszem — folytatta bajuszát simogatva
— hogy egyes testrészeket is ki lehet cserélni, nem mű
végtagokkal, hanem élő karral, lábbal, kézzel, újakkal 
pótolni az elveszettet. És pár esztendő múlva megérjük 
a szemátültetés csodáját is. Látni fognak a vakok és 
egészségesek lesznek a bénák . . .

Jézus Krisztus az egész világ arculatát megváltoz
tatta ezzel a néhány igével. A modem sebészet gyakorlati 
szemmel nézi a dolgokat. Berkó halkan kérdezte:

—> És a s z í v ?  Az agy? A tüdő?
— Ezek máris operálhatok.
Aztán a rákgyógyitásról mesélt hosszan, mert je

lenleg is ez foglalkoztatja. A fiatalitási műtétek: főként 
kitűnő jövedelmi források, hogy a hatalmas telepet, la- 
boratoriumot üzemben tarthassa. Mibe kerül az a tíz esz
tendő, amivel ma már garancia mellett kitolja az aggok
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életkorát? Aránylag nem drága: tizenötezer frank. És 
tiz évvel később kell itthagyni a napsugarat, családot, 
pénzt, nőt, vizet és a kék eget. Ezek az amerikai aggas
tyánok, akikkel állandóan tömve van Voronoff rendelője, 
semmjit sem sajnálnak tőle, csakhogy visszatartsa el
röppenni készülő lelkűket. És a vad, erőszakos angolok 
örökké szeretnének élni a fontjaikért. Mint a Főnix, új
jáéledni hamjvaikból. És mit szólnak mindehhez a maj
mok?

— Megnézhetnénk a majmait?
— Erre tessék — kalauzolta őket és gondosan el

kerülték a szanatóriumi szobákat. Itt minden nagyon 
diszkréten megy. Titkos kezelés és cégjelzéstelen levele
zés, akár a házasságközvetitőknél és a magándetektiv- 
irodáknál.

A park végén, kanárisárgára festett épületben, a 
kábitó, füszerillatu fák és bokrok között állanak a ma
jomketrecek. Ápolójuk, monsieur Bartel, gorillaarcu, iz
mos férfi, mutogatja kedvenceit, a kis papion és amad- 
reas majmokat. jKét szárnya van a telepnek. Jobbra a 
vidám, bohókásan ugrándozó makik: ezek még műtét 
előtt vannak. Balra ibolyák, nárciszok és petúniák pomr 
pázó szinorgiái között megbújó ketrecben, a mirigyeik
től megfosztott áldozatok. Fáradtak, életuntak, összeku
porodva gubbasztanak órák hosszat és nyitott szemmel, 
mozdulatlanul alusznak. Semmihez sincs kedvük, alig esz
nek és olyan szomorúak, hogy lelküsmeretfurdalása tá
madt tőlük még Voronoffnak is. A paciens, aki elrabolta 
pajzsmirigyeit, nem reflektált a rokkant állatra. Eladni 
sem lehet őket. Az állatkertek máris tömve vannak Voro
noff kasztrált majmaival. De különben sem hosszú éle-
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tüek. Két, három év után mind elpusztulnak. Búskomor
ságban. Akkor eltemetik és a professzor szép márvány- 
sirkövet állit sirhantjukra. . .  A grimaldi kastély majom- 
temetője egész kis park. Minden fejfa: egy megujhodott 
emberi élet. Ezt is Darwin urnák köszönhetik szegény 
majmok. . .

Külön ketrecet kapott Theodor, az óriáscsimpánz. 
Ugyanaz, amelyik előző este elinalt a kertből és lesétált 
Mentoneba, világot látni. Vagy tán elunta a voronoffi 
borzalmakat? Ki láthat egy majom leikébe? Még Voro- 
noff sem.

— Kénytelen vagyok lakat alatt tartani őket — ma
gyarázta a professzor — különben állandóan kiszökdös- 
nek és szörnyű pusztítást visznek véghez a parkban. . .

Berkó csak magában mondta: »Még mindig nem
olyan nagyot, mint ön őbennük.« Általában azt tartják a 
biblia legmeginditóbb jelenetének, amikor Ábráhám fel
áldozni készül egyetlen fiát, Izsákot. De az a dulakodás,, 
amelynek Berkó) most szemtanúja volt százszor jobban a 
torkába szalajtotta a szivét. Egy majmot vittek a mű
tőbe és a boldogtalan állat, mintha csak megérezte volna 
előre milyen sors vár rá, elkeseredetten védekezett. Nős
ténye a ketrecben tombolt. A rácsot rázta bősz haragjá
ban. Mögötte egy őszhaju, töpörödött hollandus izgult. 
Szemjélyesen választotta ki az izmos apamajmot, amely 
nemsokára boldogítani fogja mirigyeivel. Alig várta, hogy 
az operációs asztalra kerülhessen. A hatvanéves bácsika 
egy amisterdami cipőgyár tulajdonosa. Nemrég nősült 
és azzal jött el hazulról, hogy üzleti ügyekben van dolga 
Franciaországban. Ez a kis műtét meglepetés akar len
ni a felesége számára. Ilyen figyelmes emberek a hollan
dus férjek.
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Berkó napokig nem tudott szabadulni a Grimaldi 
kastélyban látottak hatása alól. Nem annyira Voronoff, 
mint inkább a szédületes perspektívák, melyek szavai 
nyomán nyíltak, rendítették meg és rázták fel. Judit 
gyorsabban tért napirendre a látogatás fölött. Legjob
ban egy kis, majdnem ökölnyi majom tetszett neki és un
szolta az urát: vegyék meg. Vagy talán ajándékba is oda
adja a professzor. Berkó alig birta lebeszélni. Kettőjük 
viszonyában is változás állt be, amely meglepte a fér
fit. Ugylátszik semmi se megy programszerűen. Legki- 
váltkép az élet. Mielőtt házasságot kötöttek, mindketten 
az hitték, hogyha végre összekerülnek, akkor kezdődik 
csak az igazi életük, valami magasabbrendű sablonoktól 
mentes szerelem, amelynek csupán külső, a szülőkkel és 
a társadalommal szemben kötelező sablonja az anya
könyvvezető. Berkó miég a jegygyűrűt is otthonhagyta. 
Miinek? Nekik nincs szükségük ilyen nevetséges szerel
mi zálogra. Az ő szövetségük minden aranynál, törvény
nél erősebb kötés. Szentül remélte: most kezdődik csak 
ez a rendkívüli frigy és kénytelen volt belátni: azzal a 
ténnyel, hogy egymáséi lettek, máris véget ért az egész 
kaland. A legtöbb jóhiszemű fiatal szerelmes nemcsak 
a kedvesét áltatja, de saját magát is megtéveszti, ülu- 
ziókban ringatóztak és mohóbb, önteltebb, követelődzőbb 
az ifjú Nagy Sándornál is. Berkó kaján fölénnyel mo
solygott a polgári férjeken és most szégyenkezve ismerte 
be, hogy náluk sincs másképen. Judit körül máris kis tár
saság alakult. Német és osztrák házaspárok a panzióból, 
délutánonkint a hűs tetőterraszon römiztek, reggel úsz
tak, vagy tenniszeztek és Berkóékra elragadtatással 
mondták: »Nett kis házaspár!« Tulajdonképen örülnie
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kellene, hogy a felesége jólérzi magát és sikere van. És 
mégis bosszankodott, mert úgy érezte, hogy csalódott. 
Nem Juditban: saját magában.

Mentonetól alig húsz percnyire fekszik Montecarló. 
Félóránkint robogtak át Ventimiglia felöl a luxusvona
tok a mentonei állomáson. És napjában ötször is a train 
bleu, a Cöte d’azure álomvonata, amely százkilométeres 
sebességgel suhant keresztül a paradicsomi tájon. Ber- 
kóék gyakran tettek kisebb kirándulásokat a nemzetközi 
világ mesebeli táltosán, a kék vonaton, Nizzába, Cap 
Martinba, Cannesba. Bekalandozták az egész Riviérát. 
Egy nap Siappe velük tartott Montecarlóba.

— Voltak már a kaszinóban?
— Nem.
-— Hát azt pedig látni kell egy újságírónak.
A gróf tündöklőén elegánsan öltözött fel, skatulyából 

szedett tökéletességgel, amilyen jólszabott ruhákat ma 
már csak a filmhősökön látni. Mig a kaszinó felé igye-> 
keztek, megkérdezte tőle:

— Hol a Dúc?
— Gyengélkedik. Különben is koránfekvő medve . . .
A játékterembe először csak »nézni« mentek és

Berkó élvezettel figyelte a jellegzetes típusokat. Meg
csodálta a hírességeket, mint a falusi gyerek a muzeumi 
kitömött ritkaságait:

— Ni, V. Gusztáv a svéd király!
Egy valódi király két lépésnyire tőlük! Ez kissé sok 

volt első intrádára. A hórihorgas svéd fejedelem elmenő
ben súrolta Judit karját és a fiatalasszony majdnem fel- 
sikoltott elragadtatásában. Egy történelmi figura, akit 
az iskolákban is tanítanak, akinek profilja bélyegeken,
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bankjegyeken és érmeken díszeleg, vele egy födél alatt! 
»Hiába, a polgári vér nem tagadja meg magát«, gondolta 
Berkó, de ő is megremegett, amikor a gróf alig rebbenő 
szemmel figyelmeztette Cecil Söreire, aki épen javában 
vesztett a belső terem egyik asztala mellett. És Saljapin! 
Milyen dühösen hajigái ja a zsetonjait! Amit háromj es
tén át összeénekelt a montecarlói Operában, az itt né
hány óra alatt elúszott.

fis körülöttük, a zsinagógára emlékeztető morajlás
ban, zümmögésben szaggatott lélegzetű és erőltetett 
nyugalmu játékosok dzsungeljében, mennyi névtelen mii-* 
liomos! A külső helyiségekben pedig akispénző, kis tétű 
tömeg, melyet elvakitott a játékszenvedély és akik már 
semmit se láttak a paradicsomi szépségekből, nem érez
ték a hegyek, pálmák, a tenger ülatát, nem érdekelte 
őket a levelezőlapizű vidék, holdfény, csillagok, csak a 
zsetonok és annak a kis csontgolyónak a vésztjósló per- 
gése, amint felhangzik a crupier rekedt huhogása: »Rien 
ne va plus!« Jó alkalom egy falusi himporral teli ifjú 
moralistának az elmélkedésre. Berkó nem is szalasztotta 
el az alkalmat. Faustként tűnődött és végül odalyukadt 
ki, hogy megveti az emberiséget.

— Nos, kollégám, nem próbál szerencsét? — karolt 
belé a gróf.

— Minek?
Siappe komolyan kapacitálta:
— Szűz kéz, biztos kabala! Jöjjön!
Megállapodtak az egyik kevésbé népes asztalnál és

Berkó találomra behajitott egy huszfrankos zsetont a 
zöld posztós mezőnyre. A kerek kaucsuklemez a tizenhe- 
tes számira esett. Berkó egy idősebb, őszhaju, gyémán
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tokkal és briliánsokkal borított hölgyet figyelt és észre 
se vette, hogy a gép már működésbe jött. Osak Judit si
kolyára rezzent fel:

— Tizenhét! Nyertél!
Hétszázhusz frankot fizettek le a kezéhez. A gróf 

nevetve veregette vállon:
— Nos, mit mondtam magának?
A nyereség bűvös hatással volt Berkóra. Szempil* 

lantás alatt elröppentek keserű kételyei az emberiség 
jövőjét illetően. A pénz felvillanyozta, akár a morfium. 
Játszani akart. A gróf figyelmeztette:

— Ma ne tovább!
De Berkóval nem lehetett bimi. Leült és találomra 

hajigálta a különböző számokra az ötven és százfranko
sokat. Vesztett és Judit majdnem sirva kérlelte, hagyja 
abba. Az újságírót miár hipnotizálta a rulett. Hátra se 
fordult és bosszúsan sziszegte a feleségének:

— Hagyj békén!
Antoine gróf tapintatosan lépett közbe:
— Jöjjön madame, mi majd a másik teremben ját

szunk felesbe! A férje most úgyse hallgatna önre. Is
merem ezt az állapotot. Amig vissza nem veszti az utolsó 
fülérét, nem moccan az asztaltól.

Judit haragosan elsietett a gróffal, aki változatlanul 
kedves maradt, tréfálkozott, magyarázott, bókolt és vagy 
kétszáz frank ára zsetont tett a fiatalasszony kezébe:

— Játszók helyettem is, amit nyerünk az közös, 
amit vesztünk az az én tandijam.

Félóra múlva a pénztárfülke előtt találtak rá Ber
kóra, aki épen ujabb zsetonokat vásárolt. Judit öröm
től lángoló arccal újságolta:
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— Hétezer frankot nyertünk!
Berkó kedvetlenül dünnyögött:
— Nekem mindenem elúszott. . .
A gróf könnyedén szórta az ablakmélyedésmenti 

öblös fotölybe a zsetonokat. Aztán kettéosztotta és a na
gyobbik halmot a fiatalasszony felé tolta:

— Tessék az ön része. Hálásan köszönöm, hogy 
fáradozott.

Berkó lagymatagon tiltakozott, de a gróf úgy nézte 
végig, szinte sértődötten, mintha ősi, szent etikettet sér
tene meg ezzel a falusias álszeméremmel. A kaszinó Írat
lan törvénye, hogy a »jó kabalás kéz« felez. Vannak régi 
játékosok, akik vadásszák a »szűz kezeket« olyan újonco
kat, akik most látnak életükben először rulettet, ő  járt 
a legjobban. . .

Együtt utaztak haza Mentoneba. A búcsúnál meg
kérdezte Siappe:

— Mi a programjuk holnapra?
— Semmi különös. . .
— Jöjjenek át Mlonacóba.
Judit sietve beleegyezett a kirándulásba és Berkó 

sem tiltakozott. Kis egyfogatun ügettek fel a várba, szűk, 
kanyargós, ugribaktató, ódon uccákon végig és Judit 
folyton kacagott a monacoi lovacskákon, amelyek »ura- 
ságoktól levetett« kalapokban jártak, fehér és szürke vá
szon csákókban, melyekből komikusán meredt ki hegyes 
fülük. Fotografáltak az elaggott ágyuk mellett, beko
pogtak a hercegi palotába is, amely nem sok látnivalót 
rejtegett, csupán a dekoratív őrség jött, ment katonás 
formációkban, akár a játékbábuk. Az akváriumban meg
etették a tintahalat, óriásrákokat és polipokat. Egy gyér«

117



miek m,egnevettette őket, amint naivul lelkendezett az 
anyja szoknyájába fogózva:

— Nahát, nekem is ilyen polip volt az orromban ?
Judit kijelentette, hogy ezt még ma megírja haza és 

a gróf szintén alkalmasnak találta arra, hogy leadja a Fi
garo »Gyermekszáj« című rovatában. Karonfogva sétál
tak, Siappe kifogástalan udvariassággal viselkedett mind
kettőjükkel szemben, percig se unatkoztak a társaságá
ban és Berkó, aki ösztönszerüleg lázadozott minden rendű 
és rangú szellemi fölény igája ellen, csak úgy az elraga
dó charmieur hatása alá került, akár Judit.

Mivel rendelkezett némi önkritikával is, bemerte val
lani saját magának, hogy nem tartozik a legmulattatóbb 
emberek közé. Mostani szereplése pedig éppenséggel nem 
mondható ragyogónak. Úgy átabotázik itt idegenben, 
akár egy falusi rokon, bámészan és mulyán, még beszél-* 
ni se tud tökéletesen és a gróf mégis milyen türelemjmel 
kalauzolja, javítgatja a kiejtését és adja szájába a he
lyes szavakat, múlt időt, jelen időt, többes számot és a2 
igeragozást.

Mit nyújt ezért ő cserébe? Esetlen »merci«~ket és 
hogy néha illedelmesen végighallgatja a comte vasárnapi 
cikkeit.

Mért pazarol hát rájuk ennyi időt ez a furcsa, negy
ven éves agglegény? Aki egyébként maró gúnnyal szo
kott nyilatkozni a Riviérára tóduló és tolakodó idege
nekről. És feltűnt neki az is, hogy a két különös ember 
milyen zárkózottan él a rózsaliget közepén. Az egész Ri
viérát, egész Párist ismerték, de a villában még sohase 
találkoztak egyetlen olyan előkelőséggel, vagy híresség
gel, akiről a Dúc és a gróf, mint kebelpajtásról szoktak
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megemlékezni. Nem tudnak tán lépést tartani a pazarló 
gazdagokkal? Berkót nem elégitette ki ez a magyarázat. 
Homályosan érezte, hogy más okok rejtőznek az ember
kerülő izoláltság mögött.

Egy nap, amikor a gróf »házi hangversennyel« fo
gadta őket — a Dúc gitározott, Siappe hegedült — vi
lágosság gyűlt az agyában. Azt hitte, rájött az önzetlen 
vonzódás nyitjára: a felesége tetszik a grófnak! Ostoba 
tacskó, hogy erre nem gondolt már az első pülanatban! 
De úgy éltek itt, gondtalanul, pillangósodra, mint két 
gyerek. Mért tulajdonított volna kettős értelmet a fekete- 
bajszu Siappe kedveskedő bókjainak: Egyenes, katonás 
férfinek tartotta és ha a szemében nem gyulnak azok a 
hökkentő, petróleumfényű tüzek, melyek Berkót a vesze
delemre figyelmeztették, az újságíró sohasem fog gya
nút. A »mon cher confrére« azonban túlzottan, mézéde
sen forgolódott Judit körül és olyan kijelentésekre ra
gadtatta magát, melyek a fiatal teremtést ékszernél, 
toalettnél is jobban érdekelték:

— Madame, önnek Párisban alig marad majd sza
bad estéje! Bálakra, estélyekre, vacsorákra visszük! A 
legjobb körökbe fogom bevezetni, olyan társaságokba* 
ahová idegenek sohasem jutnak el!

Ugyanekkor Berkó megfogadta magában: »Ma jár
tunk itt utoljára.« Hazafelé menet kereken és megfelle- 
bezhetetlenül hozta ezt Judit tudomására. Felesége kine
vette:

— Féltékeny vagy, drágám! Igazán kár lenne meg
bántani a grófot. . .

119



Berkó szeme szikrázott és Judit jónak látta a vissza* 
vonulást:

— De ha te úgy gondolod, az persze más. Hagyjuk 
őket.

Mondén indokolás nélkül beszüntették a további lá
togatásokat. Harmadnap a gróf személyesen jött értük 
a panzióba és aggódva érdeklődött:

— Ah, cher ami, már azt hittem beteg valamelyi
kük!

Berkó kínosan heherészett és erősitgette, hogy tény
leg gyengélkedett. Judit épen a kis osztrák asszonnyal 
napozott a tetőn.

— Jöjjön — karolt belé Siappe — felesége őnagy- 
ságát inkább ne zavarjuk. . .

Vele tartott a rózsavülába. A lomha, kövérkes her
ceg ezúttal pongyolában csoszogott ki kaput nyitni. Tor- 
zonborz haja a homlokába hullt és ugyanazzal az egy« 
kedvű , kissé hülye nézéssel meredt rájuk. A gróf sas
szeme észrevette Berkó megrökönyödését és kedélyesen 
paskolt a herceg asszonyosan fehér hátára:

— Kész madonna vagy, nemde mionsieur Berkó?
— Oui — hagyta rá az ujságiró. Nem sok érzéke volt 

az efajta tréfához és magában ezt gondolta: »Vén ma
jom! Voronoff ketrecébe való vagy!«

Ezután a szokásos limonádéivás és az irodalmi vita
óra következett. Siappe szidta a moderneket, a szabad
verset és a szocializmust. Beszéd közben felszisszent: szo
rította a cipője. Kurtán, szinte nem is szóval, hanem; vak- 
kantással figyelmeztette a herceget, aki megszokott moz
dulattal vette ki a szekrényből a papucsokat, kioldozta a 
gróf lábán a fűzőt, lehúzta a cipőket és helyébe a papu-
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csókát adta rá. Berkó megkövültén nézte a jelenetet. Mi
vel tartotta ennyire a hatalmába ezt az embert ez a zsar
nok? Hogy jutott odáig a herceg, hogy a cselédjévé 
sülyedt ennek a másik rigolyás agglegénynek ? Kérdezős
ködni nem lehetett, hát csak várt, kémlelt és hallgatott. 
.Siappe szorosan Berkó mellett ült és Párisról mesélt, lap
tulajdonosokról, fílmcárokról, miniszterekről, színigaz
gatókról és biztatta a fiút: írjon színdarabokat.

Kopogtattak az ajtón. A szomszéd villából jött va
laki, hogy tanácsot kérjen a gróftól, akit egész Mientone 
ismert, szép kertjéről, mint rendezze el uj virágágyait. 
Siappe hévvel magyarázott és kikisérte vendégét. Philip- 
pe herceg kis ládikót vett elő és az asztalon felnyitotta. 
Ékszerekkel volt tele. Gyűrűk, gyöngyök, nyakékek, fül
bevalók, karkötők: a nőiruhás férfi valamennyit magára 
aggatta és vigyorogva tetszelgett a tükör előtt. Fisztu- 
lázó, lányos hangon vihogott és csípőre tett kézzel, szét
vetett lábakkal terpeszkedett Berkó elé:

— Mit szól a bijouxjaimhoz?
—■ Családi ékszerek?
Foghíjas alsó állkapcsát negédesen előretolta:
— No igen. . .  részben. . .  a nyakéket és a fülbeva

lót például az én Antoinemtől kaptam.
A gróf jött vissza és szörnyen haragosan támadt a 

megszeppent hercegre:
— Micsoda bolondéria ez?
A Dúc szaporán pislogott savószin szemével:
— De hisz te mindig szeretted, ha. . .
A comte valósággal kilökte a szobából.
— Kezdődő paralizis — mondta szánakozó fejcsóvá-
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lássál. Panaszosan sóhajtotta: — mennyi bajom van
vele, mennyi bajom!

Berkó hazafelé indult. A gróf egész kazalnyi ró-* 
zsát vágott le a kertben, csokorba kötözte és a karjára 
tette:

— Fogadja el tőlem, drága barátom! Tudom milyen 
boldogság az, ha reggel virágok illatoznak az ember vá
zájában !

És gyengéden, francia módra, jobbról, balról meg
csókolta a kapuban, ahol elváltak.

— Holnap ötre jön, ugye? — kiáltotta még utána, 
mjielőtt Berkó eltűnt volna a fordulónál és az ujságiró 
vissza fordult:

— Igen, ötre — aztán ment, szapora léptekkel, kar
ján a piros és fehér rózsákkal.

A gróf nem parfőmözte magát, de azért állandóan 
rózsa, liliom és szekfű illatot árasztott aszerint, hogy a 
kert melyik részén dolgozott épen legutoljára. Rövid 
úszónadrágban pepecselt a virágok között és örömrepes
ve, mintha évek óta nem találkoztak volna, sietett elébe, 
karjába zárta és csókjai hangosan cuppantak Berkó 
arcán:

— Jöjjön kedves barátom, nézze a krizantémjaimat! 
Ma csodálkoztak szét először a világba! Az ősz utolsó üd
vözletét hozzák!

Berkó, mint az udvarias vendég, aki a házigazda 
gyermekeit csodálja, vele áradozott: valóban, bámulato
sak, szépen serdültek, kecsesek és szinpompásak. Mint
ha csak azt mondaná: hogy nőnek a kis sihederek! Ml-
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lyen okosak! Erősek! Egészségesek! És a gróf apai 
büszkeséggel gyönyörködött kedvenceiben. Becézte őket, 
simogatta, takarította, gyomlálta, mint egy apa, aki a 
fiacskái ruháját porolja és a gyűrődéseket igazítja hely
re. Aztán letette ásószerszámát és átkarolta tanítványát:

— Nos, mon ami, hol is hagytuk el tegnap?
Berkó érezte a puha test kellemetlen melegét és

igyekezett kibontakozni az ölelésből. Siappe most a ha
ját simogatta:

— Blondin! És göndör! — mondta áhítattal, de tüs
tént levette róla a kezét, amint megjelent a színen bull
dogképű lakótársa, Philippe.

A herceg eddig se adta különösebb tanujelét elő
zékenységének, de mostanában egyenesen semjmibe se 
vette látogatójukat. Elnézett a feje fölött és laposakat 
pislogott, ha megszólították. Berkó magában tűnődött:

baja lehet ennek velem,?« De nem emlékezett rá, 
hogy valamivel megbánthatta. A gróf felolvasott, ma-» 
gyarázott, aztán Berkó olvasott és Siappe korrigálta 
botlásait. Estefelé szörnyű dübörgés, lárma hallatszott 
a repkénnyel és futókával borított nyári konyhából. Siap
pe lesietett, hogy megnézze mi történt. Nemsokára hall
hatta Berkó, amint a herceggel pöröl. De Philippe ma 
megmakacsolta magát és visszafeleselt, bömbölt, akár a 
rab oroszlán. Lábosok repkedtek, poharak és tányérok 
iszonyú csörömpöléssel. A herceg nekivadult, tört, zúzott* 
Egyszercsak felrohant a szobájába és puskával loholt le 
a lépcsőkön. Berkó nyugtalanul sietett utána. Olyan se* 
besen hadartak, szitkozódtak, hogy nem érthette, mit 
beszéltek, de a herceg maga volt az eleven szemrehányás, 
tüzelt, átkozódott akár egy megcsalt feleség és a grófra
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fogta a fegyvert. Amikor azonban Berkó megjelent az 
ajtóban, hirtelen, mintha elvágták volna a szavukat, 
megnémultak. A nagy tohonya Dúc lebocsátotta a pus
kát, a gróf rendbe hozta zilált öltözetét, megvetően mo
solygott és mig a herceg elforditott fejjel kihátrált, 
visszakisérte az újságírót a tanulószobába. A kínos in
cidenst csak ennyiben érintette:

— Philippe ideges. Ráférne egy kis szanatóriumi 
pihenés.

Aztán ismét a kormányt szidta és León Daudet-t, a 
royalista klikk vezérét, dicsőítette.

Berkó gondolatai még egyre az előbbi jelenet körül 
kalandoztak. Bár semmi értelmes ok nem támasztotta 
alá feltevését, mégis úgy érezte, hogy azok ketten miat
ta veszekedtek. Szórakozottan felelgetett és ma a gróf 
se erőltette tovább a csevegést. Búcsúzóul ismét, a szoká
sos két »nemzeti« csók csattant az arcán, melyet a tüs
kés, szurós bajusz kellemetlenül csiklandozott. A kivilá
gított előszobaajtó keretében felkomorlott a góliát-herceg 
tagbaszakadt alakja. Világosságot elfogón, fenyegetőn, 
mint valami Gólem, mozdulatlanul állt, mig csak Berkó 
êl nem hagyta a kertet.

Judit körül egész kis udvar alakult szórakozni vá
gyó fiatal nőkből és férfiakból, akikkel együtt úszott, 
evezett és römizett és egyre nógatta az urát, hagyja »azt 
a két csodabogarat« és tartson velük, kár a délutánok
ért, amit a rózsavülában tölt. Amikor pedig Berkó be
számolt a konyhában lezajlott komédiáról, hogy a her
ceg puskát fogott cimborájára, megijedt:
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— Ezek őrültek mindaketten! — és ismét kérleltê
— ne menj át többé!

Berkó azonban a formák embere volt és neveletlen
ségnek tartotta volna, minden magyarázat nélkül elma- 
radni. Délután tehát ismét elsétált a rózsavillába. Csen
getésére a gróf nyitott kaput. Kedves mosollyal köszön- 
tötte:

— Az én fiatal barátom nem hagyja cserben öreg: 
kollégáját. Képzelje, ma szalma vagyok. A herceg Nizzá
ba utazott bevásárolni. Csak este jön haza . . .

Helyet foglaltak a kis szobában, tárt ablak mellett 
és a gróf, aki szokása szerint nyitottnyaku apacsingben; 
és mezitláb szaladgált, kedveskedőn cibálta le Berkó kis- 
kabátját:

— Csak komótosan, akár otthon!
Berkó húzódozott, de Siappe gyengéd erőszakkal 

levetkőztette, sőt azt is megkérdezte, nem kényelmet- 
len-e a melegben a cipő, mert szívesen kölcsönöz neki egy 
pár papucsot.

— A törökök az igazi művészei a kényelemnek — 
magyarázta — nem kínozzák a tyúkszemüket csizmával,, 
cipővel. . .

Csak most tűnt fel az újságírónak: a gróf testét tó
gaszerű lepedő borította, amit olyan öntudatos gráciá
val hordott, akár a régi római senátorok.

— Nemrég tussoltam le magam — mondta később  ̂
és Berkó megsejtette, hogy az ingén és a lepedőn kívül 
nem fedi más semmi

Behozta az elmaradhatatlan limonádét, aztán elő
vette hegedűjét és finom, ábrándos francia dalokat ját
szott. Dudolt hozzá, néha pedig hangosan énekelte a szö-
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veget. Rutinosan bánt a vonóval és a tenorja is elég él
vezhetőnek bizonyult. A koncert után Berkó tapsolt, 
Siappe hajlongott, majd elérzékenyülten borult a vál
lára:

— Ah, cher confrére, mit tudja ön milyen egy ma
gamfajta vén hollónak az élete.

Magánosságról kesergett és Berkó jámborul vigasz
talta. Freudra gondolt: ki kéne hámozni ebből a zavaros 
lélekből a gátlásokat, megvizsgálni, mint egy rosszul mű
ködő motort, hol a defekt?

— Legyen hát jó öreg barátjához — pacskolta 
gyermeteg módon a férfi kezét. Az ujságiró egy könyv 
után nyúlt, a gróf pedig elragadtatva nézte:

— Milyen érzéki szája van, cher ami! Mondta ezt 
már valaki magának? Piros és lányosán duzzadt ajkak! 
Ne értsen félre, de. . .  szavamra kedvem lenne megcsó* 
kölni!

Berkó lábai elzsibbadtak, szeme kimeredt az undor
tól. No, annyira nem naiv liba, hogy ne értse, mi rejlik 
emögött! Egyszerre világosság gyűlt benne, vakitón, 
mint mikor egy bálteremben hirtelen felszikráznak az 
összes csillárok. Felállt, hogy távozzék. Siappe könyörgőn 
ugrott elébe, patétikusan tárt karokkal, lecövekelődve, 
mint egy tuskó, amely gyökeret eresztett, össze-vissza 
hadart az antik világ bölcseiről, görögökről, Plátóról. By
ronról, amikor hirtelen nyilt az ajtó és kísértetiesen, mint 
valami jelenés, ott állt előttük a herceg. Lopva, meg
lepetésszerűen jött, akár a drámai férjek. Keze tele cso
magokkal, álmos párducszemében bősz gyűlölet izzott.

— Philippe! — hátrált az elképedt gróf Berkó kö
zeléből. De gyorsan visszanyerte lélek jelenetét és hide
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gén keresztül nézett rajta, akár egy monoklin. Ez még
lyáit és ugrándozva, eszelősen orditozott:
jobban feldühitette a félkegyelműt. Földhöz vágta skatu-

— Hát azért akartál mindenáron eltávolitani ha
kniiról? Te utolsó rongy! Cochon!

Most már a gróf metsző pillantása se tudta megfé
kezni. Tele szájjal üvöltött és rárohant, hogy megfojtsa 
a hütelent. Berkó pedig a családi viszályok okozója kisur
rant a szobából, mint a kokottok, kiket szeretőjük csem
pészett úri otthonukba és mpst váratlanul megérkezett 
a törvényes jogokat élvező hitves. Hát csak iszkiri, mig 
tart a csatazaj, nehogy őt is eltángálja a féltékeny Phi- 
lippe. Ha nem restelli annyira az egészet, hát nevetőgör
csöt kap. De igy csak a gyomra émelygett és mikor ha
zaért, Juditnak szóval se emlitette a történteket. Talán 
cl sem hinné, meg aztán képtelennek találta, hogy ilyes
miről beszámoljon a feleségének. Mért szennyezze be a 
fantáziáját és tárja fel előtte az élet mocsarait? Min
denesetre jó lecke volt. Ha már nem takaríthatta meg 
ezt a kínos kalandot, legalább ismét tanult valamit. 
Most legalább értette, mért röffentek össze mögötte a 
rózsavilla szomszédai ha a kapun belépni, vagy a kertben 
sétálgatni látták a gróf karján.

Többé a tájukra se ment. Juditnak pedig azt hozta 
fel kifogásul, hogy ráunt a két különcre, egy vita során 
összeszólalkoztak, megsértették és erre szakítottak.

Ismét beóvakodtak Montecarlóba.
— Csak egyszer próbálok szerencsét — ígérte fele

ségének — aztán vigye az ördög!
Egy óra múlva ezer frank nyereséggel hagyták el a 

.termet. Berkón kitört a kaszinóiáz. Eddig az élet esélyei
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között sohasem szerepelt a rulett. Most ráépítettek min
dent, jövőt, sikert, boldogságot. Berkó forró lehelettel 
áradozott:

— Bizd rám, szivem. Az én szisztémem csalhatat
lan, épen azért mert nincs szisztémem, csak az ösztönöm
re hallgatok, amikor a mezőnyre hajítom a zsetonomat.

Programmszerűen, estéről estére beutaztak Monte- 
carlóba. A kék express repítette őket, álomvillák, para
dicsomi kertek, pálmák és alagutak között és a költa 
idegekre menő harcot folytatott a bank ellen. A szeren« 
cse tényleg hozzászegődött és negyednapra tízezer frank 
lapult a zsebében. Berkó teljesen kicserélődött. Uj sport
ruhát csináltatott és uj világnézet borongott az arcán. 
Világfias fölény és energia, mint az amerikai milliomom 
sokon. Feleségének selymeket, gyöngyöket vásárolt. Ki
számította, hogy hat hét múlva százezer frankjuk lesz. 
Berkó hajlamos volt a náthára és a babonára. Szentül 
hitte: a sors végre megszánta és kitárta előtte bőségsza
ruját. Miért takarékoskodna? Miért vesződne riportok* 
kai? Fényűző helyeken étkeztek, a panziókosztot le
mondták, eladó villákat nézegettek és Nizzában a Pegout 
képviseletnél egy kis kétüléses sportkocsira alkudozott. 
A próbaút, amit a városban tettek a vadonatúj autón, 
csak fokozta az étvágyát.

— De hisz vezetni se tudsz! — ellenkezett Judit, 
akit szintén magával ragadott a rulett forgószele.

— Négy hét alatt vizsgázott soffőrré képeznek ki!
Leelőlegezte a kocsit és beiratkozott egy úrvezető

tanfolyamra. Az ámokfutó rohan üyen vakon, mámorosán 
a vesztébe. Este pedig újra Montecarló és az éjféli train 
bleuvel, amely az olasz Riviéra felé suhant, haza Mentő-
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neba. Mig az állomáson várakozott vonatjuk — ép az 
étkezőkocsiban ültek és hideg felvágottat falatoztak, kis 
üveg bordóival — Berkó észrevette, hogy künn, a sinek 
között az ablakuk előtt egy paraszt suhanc állt és bebá
mult. Izzó, állatian foszforeszkáló szeme mohón, vágyako- 
zón tapadt rájuk, szinte égette, mint a parázs. Ágrólsza- 
kadt szegény vándorlegény, aki az apostolok lován járja az 
országutakat, mig ebben a rugós, finoman ágyazott ten
gelyeken nyugvó kocsiban mesebeli hercegek és tündérek 
kacarásznak, fecskefarku pincérek forgolódnak körü
löttük és az álomexpress, akár a varázscsizma, odarepiti 
utasait, ahová kivánják. »Hip, hopp, ott legyek, ahol 
akarok!« És a gőztáltos máris száguld velük az űrön át...

Judit egész utón sirdogált. Berkó kiszáradt torokkal 
lépdelt mellette, sápadtan, akár a halál. A mámort ke
serves kijózanodás követte. Egyéni tragédiának fogták 
fel a dolgot, nem tudták, hogy ezen a betegségen a leg
több riviérai vendég átesik, akár a délamerikai kivándor
lók az egyenlítői vizkeresztelőn.

— Egy frankod se maradt? — szepegte a felesége.
— Egy centimesom se — hangzott a komor válasz.
Az autó és villaálmok elröppentek. Zálogba csapták

Aurél bácsi nászajándékát, a gyémántos aranyórát és 
pénzért táviratoztak haza. Három napon át csendesen, 
szerényen fogyasztották a panziómenűt. Semmi homár, 
kaviár, osztriga, pezsgő. Uzsonnára vajaskenyér. Mikor 
megjött a pénzük, kiváltották az órát, rendezték adós
ságaikat és két harmadosztályú vasutijeggyel nekivág
tak Párisnak. A pályaudvarra menet a rózsa-villa előtt
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vezetett el az utjuk. A kertben karonfogva, összefonód
va, légiesen, szinte nem is a földön járva, andalgott a 
herceg és Siappe. A gróf arcán karmolás nyomai, Philip- 
pe orrát véraláfutásos sávok tarkitották.

— Szerelmük záloga — gondolta ironikusan Berkó 
és amikor a felesége jóhiszeműen megkérdezte, nem men
nének-e be, elbúcsúzni, kurtán és határozottan felelte:

— Nem! öt perc múlva indul a vonatunk!

Trombitaharsogásra, dobpergésre ébredtek és az 
uccán tengernyi tömeg morajlott, mintha kivégzésre ké
szülődnének. Berkóék kiugrottak az ágyból és az ablak
hoz futottak:

— Mi az, mi történt? — kérdezgették egymástól.
A föld dongott a négyes sorokban felvonuló torná

szok léptei alatt. Szent Lajos szigetének ifjúsága készült 
a szokásos évi futó és atlétikai versenyekre. A szoba
lány, aki a reggelijüket hozta, felvilágositotta őket:

—> Ma tartják meg a nagy tornaünnepélyt!
Berkóék már két hete laktak Páris kellős közepén, 

az Ile St. Louison, a hasonnevű panzióban, melynek tu
lajdonosnője, Madame Herbert, büszkén mesélte:

— Saját Szent Lajos sportegyletünk van, saját Szent 
Lajos zenekarunk és saját Szent Lajos állatvédő ligánk!

Mint később meggyőződtek róla, a kis szigeten, me
lyet a Szájna hullámai csókolgattak körül, minden társa
dalmi megmozdulás Szent Lajos jegyében zajlott le. 
Mióta Lindbergh a Spirit of St. Luison átrepülte az 
óceánt, a kirakatok, vendéglők és hálószobák falát minde
nütt ennek a mosolygós fiatal amerikainak a fényképe 
borította. Díszpolgárukká is választották, mert ez a csöpp
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sziget önálló köztársaság Párisban a Szajna közepén! 
Független állam az államban, akár Monaco, csak persze 
nem él a kiváltságaival. De a zászlaján feltünteti saját 
cimerét. Berkóék ideiglenesen vettek szállást Párisnak 
ebben az ódon, patinás negyedében, de aztán megszeret
ték és végkép ottragadtak.

Gazdag, sokféle programmal indultak el hazulról és 
most, hogy itt voltak Párisban, elbüvölten, lenyűgözve 
álltak, mint a madár, amelyre kigyó vetette szemét. Ber
kó beiratkozott az Ecole de Francé haladók számára 
kreált tanfolyamára, ahol speciális módszerrel tökélete
sítették a külföldieket a francia nyelvben. A vüág min- 
den tájáról akadtak itt növendékek, fiatalok, öregek, 
sárgák, feketék, mig a kis Bábel tanárnője csak egy nyel-* 
vet beszélt: a franciát.

Berkó tanult és dolgozott. Megtanulta, hogy jus
son be könnyen politikusokhoz, Írókhoz, művészekhez, 
sporthirességekhez interjúért. Az első hetekben mást se 
csinált, mint rajtuk ütött otthonukban, színháznál, vagy 
törzskávéházukban és meghatottan, elfogódottan, később 
pedig egyre bátrabban, merészebben, szemtelen kíván
csisággal faggatta őket. De ha keveset beszéltek is és 
az a kevés is banalitás volt, nem bánta. Apró mozdulataik 
jellegzetes gesztusaik, környezetük, az a negyed, vagy 
fél óra, amit társaságukban töltött, elég volt neki, hogy, 
akár egy gyorskarrikaturista,találó portrét fessen róluk.

Eleinte többször eltévedtek. Tanácstalanul néztek 
körül.

— Erre kell mennünk, határozottan tudom — erős- 
Jcödött Judit.

— Én úgy emlékszem, hogy épen ellenkező irány
ban . . .
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—■ Ugyan!
— Kérdezzük meg a rendőrt.
Rosszallóan rázta a fejét a felesége:
— Olyan mucsai dolog kérdezősködni. Különben is 

határozottan emlékszem, hogy erre jöttünk ma reggel az 
autóbusszal! Ráismerek a házakra és az üzletekre. Bizđ 
csak rám magad, drágám!

Mentek, mjendegéltek a véget nem erő boulevardo- 
kon, mig végre órák múlva kiértek a Szajnához valahol 
a Trocadéró körül. Berkó haragosan ült le egy padra, 
aztán összenevettek, Metróra ültek és úgy cserkésztek 
haza. Berkó leckéztetőn mondta:

— Ehhez is külön művészet kell, elvéteni az utat 
Párisban! Hisz a földalatti bejáratoknál embermagassá- 
gu térképek mutatják a legkisebb uccát is!

Többnyire kettesben jártak interjúkért is. Ez vala
hogy kedvesebb, bizalomgerjesztőbb volt, a művészfelesé
gek hamarosan összebarátkoztak Judittal, a látogatás 
hosszabbra nyúlt a szokásos tíz percnél és az asszonyi 
közvetlenség után a férjek is kigombolóztak, lemásztak a 
elefántcsonttoronyból, vagy felinvitálták az ujságirót a 
láthatatlan liften, tessék, gyönyörködjék benne, milyen 
remek innen a magasból a kilátás! Sablonos nyilatkoza
tok helyett értékes szellemi ajándékokhoz jutottak és 
Berkó mohón, kegyetlen érdeklődéssel hámozta ki őket 
páncéljukból, akár a majom a kókuszdiót: lássuk csak,, 
mi rejtőzik benne? Mint a gyöngyhalász, aki kagylók 
százait töri fel, hogy egy-egy igazgyöngyre bukkanjon, 
neki is sok csalódáson kellett átbukdácsolnia, mig a mű
vész cifra, papi talárja alatt néha embereket is talált. A 
legtöbbje, akár a Fordautók, ugyanarra a sablonra ké~

132



szült: felfújt erényekkel, vaskos önzéssel és sok szeren
csével megáldva. Amit mástól megtagadott az élet, nekik 
két marokkal szórta ölükbe. Az irók és a közönség is val
lásos kultuszt űztek az irodalomból. A smokkok szentül 
hittek benne, kezdve az ötven centimes-os ponyvákon ké
rődző biciklis kifutótól, fel a merített papirra nyomott 
Valéry verseken sóhajtozó tenniszbajnoknőig. Az olva
sók a betűt habzsolták, az irók az életet, türelmetlenül, 
tolakodón, mintha attól félnének, hogy elkésnek vala
honnan, lemaradnak valamiről. Ázsia papnői kéjnőket 
csináltak a vallásos szüzekből és templomaikban bordélyt 
rendeztek be, ahol az isten perselyébe hullatták a szere
lem filléreit. A francia irók — a művészet kokottjai — 
szintén ezt a kéjvágyó tömeget szolgálják ősi rítus sze
rint, azzal a különbséggel, hogy a saját zsebükre dolgoz
nak. Egyáltalán: feltűnt Berkónak, hogy a párisiak és 
az itt lebzselő idegenek életébe mennyire beleszól az iro
dalom. Észrevehetően és kimutathatóan irányítja sorsu
kat, véleményt, vüágnézetet rág szájukba, legkényesebb 
dolgaikban iránytűként szolgál és erkölcsi felfogásukat 
megerősiti, vagy demoralizálja, aszerint, hogy melyik 
műfajt kultiválják. A vigjátékiró tippet ád a féltékeny 
férjnek, hogy érje tetten a feleségét, a detektivregény- 
szerző a tolvajnak, mint jusson zsákmányhoz kevés koc
kázattal,, a szentimentális midinettek álmait Dekobra ur 
mérgezi olcsó kotyvalékaival, a drámairó pedig a felesé
geket oktatja ki, hogy lőhetik le büntetlenül a csapodár 
férjet. A politikus, a tőkés csak a fejlődés anyagi felté
teleit szabja meg, de az iró a lelkieket. Generációk nőt
tek itt, akik az igazi vüágtól elrugaszkodva élték ezt a 
másikat, a könyvek és a festett kuliszák világát és Berkó
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megrökönyödve nézte a furcsa közönséget, amely Vérzé
kenyül t és könnyezett a képzelt tragédiák »életből men
tett« figuráin, de a komédiából kijövet részvétlenül ha
ladt el az élet igazi drámái mellett. Ahogy a divatot a 
női szabók irányították, úgy kormányozták a sziveket 
a francia irók. Szemben a világi hatalommal a lélek ki
rálysága nem az egyház, hanem ezeknek a többnyire 
nyegle, monomániás, az »isteni szikrától« csak gyatrán 
megvilágított talmi nagyságok pórázán kullogott.

Judit és a férje, bár nem beszéltek össze, ösztönsze- 
rűleg is gúnyt űztek a nagyképűekből. Mint a filmoperet
teknél a nyitányt, mindig ugyanazzal a frázissal kezdték 
mondókájukat:

— Mester, boldog vagyok, hogy megértem ezt a 
percet!

Vagy:
— Ezért a percért érdemes volt két nap és éjjel 

egyfolytában utaznom!
A Nagy Ember leereszkedően mosolygott, beszélt, 

beszélt, beszélt és a végén fényképeket, könyveket de
dikált. Vagy ha piktor volt: litografált albumot, karcot, 
ha muzsikus: kótát. Néhány hónap alatt a hiúságnak 
annyiféle akut tünetével, beteges elfajulásával találko
zott, hogy elhatározta: tanulmány ir róluk, kizárólag eb
ből a szempontból nézve modelljeit.

Ennek a gigászi vadonnak egyik őspéldánya, a mon- 
strluozus dilettáns, báró Henri Rotschild vdlt, aki 
André Pascal álnéven irta színdarabjait és hogy kellő 
pompával adhassa elő őket, felépítette Páris legszebb, 
legmodernebb színházát a Rue Pigalleon.

Palotája egy kis uccában állott. Rotschild összevásá
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rolta a kis ucca összes házait és igy kivitte a városi ta
nácsnál, hogy irói álneve után Rue André Pascalnak 
kereszteljék el. Rotschild nemcsak bankár: orvos is. 
Van egy kórháza, amelyben ingyen kezelik a betegeket. 
Van egy szappangyára, ahol nem adják ingyen a szap
pant és egy autógyára, melynek termékeit szintén nem 
osztogatják a körutakon. Ellenben színházjegyeket, me
lyekkel megtekinthetők a darabjai, boldog-boldogtalan
nak ajándékba kínálták.

Berkó eleinte kinevette, aztán megsajnálta. Látta 
egy este, amint elbújt a színház művészpáholyában és sá
padtan leste a nézők arcát. És a felvonásvégnél elállt a 
szívverése: most jön az örjöngő tapsvihar, az orkán, a 
fékevesztett csodálat, amely neki szól, a bolygó zsidó lé
leknek, és amely összeomlasztja a tömör kőfalakat! Hogy 
leszakadnak a súlyos csillárok! Hogy egymást tapodják 
halálra az emberek! (Milyen szívesen viselné utólag az 
összes költségeket!) De csak a bérencek, a báró talp
nyaló zsoldosai pacskolták véresre a tenyerüket. És utá
na: süket, kinos csend. Ki érzett már égő, irtó szomjúsá
got? Amikor ölni tudna egy korty vízért? Amikor a 
vért is meginná, a vizeletet, mindent, ami cseppfolyós? 
így szomjazott az aranygyapjas költő a sikerre. Gomb
lyukában a becsületrend rozettája vöröslik, palotája 
előtt köztársasági diszőrség strázsál, de neki nem elég a 
polgári dicsőség. Nyakára szeretne hágni ennek a város
nak, rátenni jobblábát az Eiffel toronyra, másikat a 
Parnasszusra és igy csodáitatni magát a Szajna népével, 
uj Shakespeareként, nem pedig mint a börze Napóleon
ját. Szemében ott vülogott a téboly, amit a szatócs ősök 
hagytak rá tragikus örökségül.
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— Valami baj lehet ezekkel a bankbárókkal — ma

gyarázta Berkó a feleségének — ez már degeneráció, 
mikor a józan zsidó megunja istenét, a pénzt és átevez 
az irodalomra. Egy másik Rotschild, fajtáját jellemző 
ádáz kitartással a bolhákra vetette magát és most, hogy 
meghalt, végrendeletileg a Brittish muzeumra hagyta a 
páratlan gyűjteményt, melyben a világ összes bolhafaj
tái voltak képviselve, negyvenezer bolha! Képzeld, éde
sem, negyvenezer bolha egyrakáson! Az embernek vaka
rózhatnék ja támad, ha csak rágondol is!

Mjajd minden estéjüket színházban töltötték. Berkó 
beszervezte a szabadjegyeket, mint külföldi hirlapiró a 
főpróbákra is meghivót kapott és boldog izgalommal ol
vadtak fel az előkelő magánszínházak intim, forró at
moszférájában. Jobbról, balról irodalmi hírességek ültek 
mellettük, a francia szinpad pápái és kritikus Savonaro- 
lák, aküt kegyesen fogadták a szerzők udvarlását.

Judit eleinte még ragaszkodott az Operához, de ké
sőbb hűtlenül cserbenhagyták és átpártoltak a prózához. 
Végignézték az Odeon Moliere ciklusát, a Comedie Fran- 
cais egész klasszikus repertoárját, aztán az operettszin- 
házakat, a Chatelet látványos revűit, a »borzalom szín
házát« a Grande Guignolt, minden játékszint a kis kül
városi fából ácsolt épületekben játszó ripacstársulatokig, 
ahol a frivolitás a jelszó és az összes darabok egyetlen 
díszlettel, a hálószobában játszódtak, de amelyek bár
milyen csapnivalóak is, mégis csak Párist jelentették. 
Mint a gyerekek, akik a cukrosbolt valamennyi színű és 
ízű áruját végigkóstolják, a savanyu cukortól a krém
mel töltött bonbonig, úgy torkoskodtak ők is. Előadás
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után kiültek valamelyik kávéház terraszára, de éjfél kö
rül többnyire otthon voltak. Leggyakrabban a G. jelzésű 
'autóbuszon jártak haza. Ez a kocsi a panzióig vitte 
őket. A kalauzokat már ismjerték és főként egy Pierre 
nevű vezető ábrázatát jegyezték meg maguknak. Nap
pal állandóan pityókás volt, este pedig a kalauzzal együtt 
rendszeresen részeg. Dalolva mérte a jegyeket, pajtása 
viszont két keréken görditette a behemót alkotmányt, 
mint egy cirkuszi mutatványos. A megállóhelyeken nem 
lassított, hiába integettek dühösen a várakozók, szélsebe
sen tovarobogott és csak ott fékezett, ahol neki tetszett. 
Berkóék az első alkalommal halálos rémülettel kapaszkod
tak össze :biztosra vették, hogy nekifutnak egy háznak, 
korlátnak, gázlámpának, vagy elgázolnak valakit és ami
kor az autóbusz a keskeny Szajna hidra futott fel, elszo
rult a lélegzetük: végük van, a folyóba fordulnak, mint a 
múlt héten egy másik kocsi, amelyről a lapokban is ol
vastak. De az istenkisértő produkció baj nélkül ért véget. 
A többi utas egykedvűsége beléjük is lelkierőt öntött. 
Másutt elcsapják és börtönbe csukják az ilyen eszeve
szetteket. Itt azt mondják rájuk a benszülöttek:

— Jó pofák! Van kurázsijuk!
Berkóék pedig elkönyvelték egyéb párisi élményeik 

közé és a legközelebbi alkalommal miár ők is újságot ol
vastak, mig az autóbusz két keréken vágtatott, ide-oda 
fikázva a kihalt boulevardon.

A Szajna partján, szemközt a Notre Dameval, állt 
egy piktor. Kezében ecset, paletta, előtte a kifeszitett 
vászon és festegetett szorgalmasan. A járókelők meg
torpantak egy pülanatra, lábujjhegyre ágaskodtak a háta
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mögött és úgy kukucskáltak a kép felé, amelyen még 
nedvesen ragyogtak a friss szinek. Berkóék, ha erre vitt 
az utjuk, mindig megbámulták. A borzas művész a Notre 
Dame-ot festette. Ezt a vénséges vén modelt, melyet már 
ezerszer lepingáltak, tizezerszer fotografáltak elölről, há
tulról, profilból és en face. Éjjel, nappal, délben, este. 
Napfényben, esőben, ködben és holdtöltekor. És most ez 
a kis névtelen festő gyürkőzött neki százezeregyedszer, 
hogy megörökitse az utókor számára. Minden kép, könyv 
és szalámisbolt kirakatában lóg néhány Notre Dame, de 
a kis piktort ez nem csüggeszti el, meggyőződése, hogy az 
övé lesz a legsikerültebb, amelyről beszélni fognak az 
emberek és kitárja majd előtte a Sálon kapuit.

Berkó szerette volna lopva megsimogatni ezt a kó
cos fejet, lázas homlokot. Kiérezte a tragikumát ennek 
a reménytelen küzdelemnek, amit a világhirű templom
mal folytatott a kis festő, aki a maga parányi arányaival 
oda állt a gigászi tornyok alá, hogy vásznára varázsolja. 
Mintha valaki a napot festené le, hogy fényéből neki is 
jusson egy gyűszűnyi, csak annyi, akár a szentjánosbo
gárnak.

Közben beborult a benzinbűzös párisi ég, amely 
ilyenkor télen rendszerint szomorkás, kövér cseppek 
hulltak és a piktor kibontotta az ernyőjét. Beletűzte az 
állványba, hogy védje a képet, mig ő maga hajadonfőt 
dolgozott tovább a szeles esőben. Fő, hogy a vásznat ne 
érje a viz, a vásznat, melyre szivvel, lélekkel kente, má
zolta a színeket, a Notre Dame-ot, a bús gesztenyefákkal. 
Autók nyargaltak el mellette, gőzhajók füstje, korma 
permetezett arcába, de ő csak állt, szelid elmélyüléssel, 
a horgászok végtelen türelmével, kezében az ecsettel*
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időnkint méricskélt, számolt, félszemét lehunyva ará
nyított, aztán ismét ráhajolt a képre, szerelmes aggo
dalommal, mint anya gyermeke bölcsője fölé.

A kirakatokból csupa vörös ördög öltögette rájuk 
hosszú, piros nyelvét, fezükben virgácsot szorongattak.

— Mikulás! — örvendezett Judit és a fehérszakállu, 
cukorral bélelt puttonyu aggastyánban gyönyörködött, 
mig Berkó rádöbbent: közel három hónapja vannak már 
Párisban! Észrevétlenül elszaladt az idő, ezt gyakran 
hallotta az öregektől, de csak nevette őket, maga előtt és 
nem mögötte tudva legszebb éveit, de most, hogy a ke
servesen kiverekedett párisi esztendőről volt szó, fukarul 
zsugorgatott minden hónapot, akár az uzsorás, aki fogá
hoz veri a garast. Csak nézte a villanyfényes kirakatban 
álló krampuszt, döfésre kész villájával, amint kiöltötte 
rá a nyelvét. Szerette volna megkérdezni tőle, kifaggatni, 
vájjon tudja-e, mi vár rá? Jövendőt mondatni az ördög
gel, odanyujtani a tenyerét, hogy olvassa ki belőle a 
sorsát.

—' Mit kapok Mikulásra? — gőgicsélt Judit.
Berkó mlegvásárolta a krampuszt. A hátizsákjában 

őrzött csokoládét még az utón elfogyasztották, a fekete
szemű ördögöt pedig Judit az éjjeliszekrényre állitotta. 
Este sokáig dolgozott, cikkeket irt, leveleket és mikor 
időnkint tűnődve felkönyökölt, pillantása találkozott a 
vigyorgó Krampusz mierev, sunyi tekintetével, melynek 
valami ijesztő életességet kölcsönöztek az árnyékok és az 
éjszaka csöndje. Bármilyen nevetségesnek is tűnt más
nap, most zavarta ez az idegen, kaján pofa, kinyújtotta 
karját és elfordította, az ablak felé.
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Sóhajtva szenderült el. Utolsó gondolatai, mielőtt 
még hatalmába kerítette az álom, az volt, hogy hetek, 
hónapok olyan észrevétlenül sebesen suhannak, akár a 
G. autóbusz, ha a részeges Pierre ül a volánnál.

Reggel Judit nevetve kérdezte:
— Mi újság otthon? Hogy vannak a kollégáid?
Berkó grimaszokat vágott: ma éjjel nem találkozott

velük. De gyakran voltak különös álmai és ilyenkor min
dig Szuboticán járt, a szerkesztőségben, barátai között, 
hogy folytassa megszokott életét. Juditnak elmesélte: 
»Az éjszaka ismét odahaza jártam«. Ezek az álmok meg- 
kinozták, valóságként varázsolták eléje a káprázatot és 
kjegyetlenül gyötrődött, mert elrabolták tőle Páríst. 
Mintha el sem szabadult volna közülük: úgy ült régi asz
talánál, viaskodott a telefonnal, Bubányival és rótta a 
poros uccákat. Felesége, ha észrevette ezt a lidérces ver
gődést, vagy felriadt kiáltozására, rendszerint felébresz
tette és Berkó ilyenkor végtelen hálát érzett iránta, mint
ha valami halálos veszedelemből szabadította volna meg.

— Mit csinálnak a fiuk? — tréfált Judit.
És előfordult, hogy Berkó, az álom bódulatában, 

amint ittasan a másüt oldalára fordult, kábán felelte:
— Köszönöm.. .  jól érzik magukat. . .
Ezen aztán annyit mulattak, hogy még haza is meg

írták.
A Szent Lajos panzió lakóit csak futólag ismerték. 

Ebédnél, vacsoránál, vagy a társalgóban néha találkoz
tak nőkkel, férfiakkal, bizonytalan köszönésfélét mor
mogtak és máris siettek tovább. Rendszerint színházba 
igyekeztek, vagy jöttek haza és ágyba bújtak, hogy más
nap korán kelhessenek és kihasználják a délelőttöt. Óva-
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kodtak ismeretséget kötni és szánakozón mosolyogtak a. 
fura panzió madarakon, akik félnapokat üldögéltek a 
hallban, dohányzóban, pletykákat szövögettek, térítőkét 
kötögettek, olvastak, vagy unatkoztak.

— Ezért jöttek Párisba? — csodálkozott az első 
hetekben Berkó és annyira se érdemesitette őket, hogy 
tudomást vegyen róluk. Nem jegyezte meg az arcukat és 
nem ismert rájuk az uccán, ahogy az egyik négert se 
tudta megkülönböztetni a másiktól. Csak elsuhanó szi
luettek, profüok, »a lakók« voltak a számára.

— Ilyennek is kell lenni — vonogatta kerek vállát 
Judit, mig rohanva ugráltak lefelé a lépcsőkön, ki Pá- 
risba, amely ott hullámzott és forrt a kapujuk előtt.

De ha szándékosan kerülte is ezt a társaságot és 
kikapcsolta őket emlékezetéből, melyben házakat, év
számokat, állatokat, városokat, tengereket, csillagokat, 
rovarokat, szavakat, sértéseket, örömöket raktározott le, 
ha figyelme állandóan másfelé is fordult az a bizonyos 
hatodik érzéke, amely minden jelenségre, minden látó és 
halló távolságra feltűnő, élő és mpzgó valamire reagál, 
ösztönösen tovább folytatta az emlékezet nyilvántartó
jában a könyvelést és Berkó és Judit, anélkül, hogy gon-f 
doltak volna rá, lassankint megismerték az egész pan
ziót.

Elsőnek Jean, a kis keszeg kifutófiu lopakodott a. 
tudatukba. Ha a cingár, fürge fiucska bekopogott hozzá
juk és vékony, mutáló hangján, amely hol mélyen, mint 
süllyedő hajó, hol pedig magasból, akár egy kötéltáncos,, 
szállt feléjük, megkérdezte, szabad-e bejönni, tudták: 
ez Jean, a boy. Bterkó egy napon leszögezte:
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— Olyan szépen beszél franciául, akár a megbol
dogult Anatole Francé.

Aztán ha otthon étkeztek, Judit néha bekukkantott 
a konyhába, hogy különleges kivánságait közölje a sza
káccsal.

—i Képzeld — mesélte az urának — ennek a szakács
nak van egy muzsikáló órája. Valódi rokokó darab. 
Egész délelőtt azzal szórakozik főzés közben. Ezt neked 
is látni kell!

Berkó megígérte, de beletelt két hónap, mig rákerült 
a sor, hogy a konyha mellett elhaladva meghallotta egy 
menüett édes csilingelő dallamait. Benyitott és látta a 
»chefet« fehér kötényében a tűzhely előtt. A rántást ka- 
vargatta és az asztalon, hagymák, húsok, vágott barom,* 
fik közt ott állt és játszott az antik, aranyozott muzsi
kálóóra. A szakács pedig gyengéd szerelmes pillantásokat 
vetett feléje, akár egy kedvenc háziállatra, mint a vén- 
kisasszonyok a macskájukra.

És itt volt Mjadame Herbert is, a tulajdonosnő, kövér 
jóétvágyu hölgy, aki néha elfogta Juditot a folyosón, 
megtapogatta, hitetlenkedve »hogy lehet valaki üyen va
lószínű tlenül sovány« és panaszkodott:

— Nem, tudok fogyni! Pedig az életem kockázta
tásával koplalok, teán és kétszersültön!

Végnélküli sirámai elől menekültek és Berkó úgy 
tépte ki Juditot a kezei közül:

— Jaj Madame, most sietünk, máris elkéstünk!
— Mindig rohannak, mindig, mon Dieu! — sopán-* 

kodott, de választ már nem kapott: Berkóék lerobog- 
tak a lépcsőn.

A hallban az »önkéntes testőrségnek« csúfolt vihar
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edzett démonok ücsörögtek, akikre időnkint rájött a 
penitenciás hangulat és ilyenkor szakítottak barátaikkal« 
harisnyát stoppoltak, vagy térítőt, lélekmelegitőt, sálat 
horgoltak vidéki dajkaságba adott leánykájuknak.

Az első vendég, akivel szabályszerűen megismerked
tek, tekintélyes megjelenésű, gránátostermetű hölgy volt, 
Este botlott beléjük a dohányzóban és cigarettát kért 
k̂ölcsön.

— Az enyém elfogyott, a személyzet már lefeküdt 
és én belebetegszem, ha éjfél előtt nem szivok el egyet.

Berkó megkinálta a szép öregasszonyt és az idős dá
ma szeretetreméltó finomsággal mondott köszönetét. Mi
kor tovább akartak állni kedvesen elzárta az utat:

, — Ejnye hát, kis Nurmi házaspár, ne szaladjanak 
mindig! —/és benyomta Juditot az ablak előtti fotölybe.

A benúitatkozás elkerülhetetlenné vált. Az asszony 
okosan, anyásan csevegett és nem tudta elnyomni a só
hajt:

— Milyen botrányosan fiatalok!
Berkó magában találgatta, mi lehet. Nyugalomba 

vonult arisztokrata nő? Nagyiparos özvegye?
— Míégegyszer köszönöm — hálálkodott a cigaret

táért — és engedjék meg, hogy némi revánssal éljek! — 
két jegyet huzott ki a re tikül jéből — páholy a Circ 
D’hiverbe. Au revoire kedveseim! — és mielőtt vissza
utasíthatták volna, eltűnt a folyosón.

— Igazi uriasszony — jelentette ki Judit.
— Úgyse voltunk még párisi cirkuszban — fűzte 

tovább Berkó és másnap elmentek és végignézték az elő
adást.

Judit a légtornászokért lelkesedett, Berkó a Fratel- 
Jini testvérekért, a három becsületrendes bohócért, akik
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könnyed, sokszor egészen poétikus ötletekkel nevettették 
meg a nézőteret. Aztán, mikor már unatkozni kezdtek, 
berobogott a köröndbe a meglepetés: aranysujtásos, dí
szes attilába öltözve, telivér paripa hátán a mőlovarnő.

— Te! — kapaszkodott görcsösen az ura kezébe 
Judit — ez a mi öreg barátnőnk a panzióból!

Megható volt az arisztokratikus fellépésű dáma el
keseredett küzdelme, amit lóhátról folytatott a sikerért 
és kenyérért.

— De csak a lónak van sikere — szögezte le ma
liciózusan Berkó. Arra gondolt, megmondja neki, ne tö
rekedjék az ilyen elérhetetlen hatásokra, ne akarjon im-» 
ponálni és bámulatba ejteni a közönséget, hanem ellen
kezőleg, karrikirozzon és biztosan tetszeni fog a közön
ségnek. A telt idomú artistanő csókot dobott feléjük é& 
majd lepottyant a tánclépésben ugráló mén nyakából. A 
karzat röhögött, a műlovarnő pedig sértődötten tovább 
galoppozott. Mint Alaskában az arany a földön, úgy kí
nálkozott itt számára egy uj érvényesülési lehetőség, 
»csak le kell hajolni érte!« érezte az újságíró, de az el- 
virágzott hölgy nem reflektált a kómikai népszerűségre. 
Elsősorban nő volt és csak azután artista.

— Nos, hogy tetszettem? — csicseregte negédesen 
másnap délelőtt a panzióban.

Mjelegen áradoztak és Berkó, csupa jóakaratból elő
hozakodott az ötletével. A műlovarnő felvonta szemöldö
két és hidegen, szinte ellenségesen nézett rá.

— Hová gondol uram? Én komikának? Mért nem 
mindjárt bohócnak?

Berkó nyelt és hallgatott. Honnan tudta volna, hogy 
itt is kasztok vannak, alsóbbrendű és lenézett műfajoké
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Délután moziba mentek. A boulevard Rochechouar- 
ton egy nagyszerű cinémát fedeztek fel és nem sajnál-* 
ták a fáradtságot kimetrózni ide a világ másik végébe, 
ha olyan filmet hirdettek, amjelyrol sejtették, hogy jó. A 
mozgószinház két órától éjfélig játszott, specialitása, 
amellyel állandóan telt házakat vonzott, az volt, hogy 
sohasem ismétlődött a mjüsora. Addig ülhettek benn, 
amig jólesett, mig káprázó szemmel, zugó fejjel ki nem 
támolyogtak a szabad levegőre. Akár a kinai színházak
ban: másfélóránkint öt perc szünetet tartottak, a közön
ség a büffébe tódult, az éhesek lakmároztak, a szomja
sak sörrel, szörpökkel öblögették a torkukat és iparkod
tak vissza a helyükre, mert már pergett az uj film. De- 
tektivdrámák, operettek, vígjátékok, vadnyugat, híradó, 
dzsungel, vegyes, jól válogatott műsor. Tíz óra hosszat 
ültek egyhelyben és ezalatt hét nagy filmet néztek vé
gig. Betegre mozizták magukat. A nap sütött, amikor 
jegyet váltottak és mire kitámíolyogtak csillagok szelíd 
fénye pislákolt Páriis fölött.

És egy másik kis »köpőláda« a Porté St. Denis mel
lett, ahol kizárólag húsz és harminc év előtti képeket vetí
tettek. Az első Chaplinek, Max Linderek, Zigotók, elszól 
moritó vígjátékok és kacagtató drámák, primitív esetlen 
kedély, durva viccek, melyek rendszerint hátbarugások- 
ban kulmináltak. Vpgy megverték a hőst, vagy cserép 
pottyant a fejére, vizbelökték és lövöldöztek rengeteget, 
akár manapság a gangsterfilmeken. De érdekesen követ
hette azt a mjerész fejlődési vonalat, amit Chaplin meg
futott, a káprázatos ivet, az első oroszlánkörömtől as 
Aranyláz Chaplinjéig, aki, mint Berkó a régi képekből
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könnyűszerrel mjegállapitotta, sokat plagizált ifjúkori kí
sérleteiből.

Előfordult, hogy délelőtt főpróbát néztek végig a 
Madelaineben, délután moziztak, állva kapták be a vacso
rájukat és máris loholtak a Theatre Edouardba, hogy 
Spinellyben gyönyörködjenek, aki akkor épen itt lépett 
fel. Idegek kellettek ehhez az életmódhoz és az az elpusz
títhatatlan étvágy, amely Berkóékat folyton ujabb lát
ványosságok után hajszolta.

— Januárban egy kézihajtásos filmfelvevő és leadó 
gépet vásárolt. Judit haragudott: ezer frankot dobtál ki 
ilyen haszontalanságra ? — és este csók nélkül aludtak 
el. Berkó a széles, kettős francia ágy fal felöli sarkába 
húzódott.

Másnap kirándultak Versaillesbe, tűzijátékot nézni 
és Berkó vadul fotografált, természetesen mindenütt Ju-< 
dit volt a fűm primadonnája. Átruccantak Trianonba, 
bebarangolták az isteni parkot, kastélyokat és este már 
helyreállott a béke: Berkó ismét az ágy közepén feküdt, 
nem pedig a »viharsarokban«, ahogy a fal melletti szög
letet igen találóan elkeresztelték.

Diákos izgalommal csempészték ki a gépet a Pére 
Lachaisebe, ahol tudvalevőleg tilos a fényképezés.

Avenue des Acacias. Berkó odahaza egy zajos uccát 
képzelt maga elé, melyen autók és fogatok robognak, az 
örömök uccáját, hisz az Acaciason van Josephine Baker 
hírhedt bárja is, ahová esténkint vörösen izzó lámpák 
csalogatják a mulatni vágyó idegent. De Párisban két 
Avenue des Acacias vonul végig. Egyik az Elysées mel
lett, a másik a Pére Lachaiseben, ahol most meghatottan 
jártak. A néger táncosnőnél is híresebb embereket talál
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tak itt, igaz, hogy eltemetve, de Berkó szerint egy halott 
klasszikus sokszor életreszólóbb élmény a legelevenebb 
tánccsudánál is.

Musset, Chopin és Moliere sirját filmezték, aztán át
vitorláztak a krematóriumba, amely olyan volt, akár egy 
pékműhely. A két kemencében huszonöt év óta folyton 
ég a tűz. Kis vödrökbén rózsaszin liszt állott a földön. 
Megkérdezték.

— Mi ez?
—i A tegnapi hamvasztásból maradt — felelte a 

munkás olyan természetesen, mintha azt mondaná: »nul
lás kenyérliszt«. 450 gramm. Ennyi marad meg egy em
berből. Néhány marék fehér hamju. Amely nemrég még 
gondolkodott, terveket formált, megakarta hódítani a 
világot!

A homokos utón temetés közeledett, fekete autóval, 
sok koszorúval, gyászruhás sofőrrel. A temetésrendező 
kezében térkép, a Pére Lachaise atlaszával irányította a 
menetet. A sírok és kripták metropolisában a halottnak 
is térképre van szüksége, hogy el ne tévedjen az óriási 
temetőben és kakaskukorékolás utáni visszataláljon a 
saját sírjába.

— Monsieur Poéte — fordult Berkóhoz a tanárnő — 
mit tanultunk tegnap Spanyolországról?

Az École de Francé előadónője, mióta megtudta, 
hogy újságíró és hogy verseket ír, állandóan igy szólított 
ta. Amint a többieket, az ausztráliai gyapjukereskedőt, 
a holland müliomosfiukat, a délamerikai ültetvényes- 
fiókákat szintén foglalkozásuk után, per »gyáros ur<r, 
vagy »kávétermelő misterének titulálta. Senki se ne*
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heztelt érte, a csúnya, szemüveges nyelvmesternő jobban 
értett a férfiakhoz, mint a Folies Bergéres kigyótestű 
bestiái. Berkó titokban eléggé csodálkozott is, hogy nem 
ment még férjhez valamelyik gazdag növendékéhez.

Kettesével ültek a padokban. Szomszédja egy nyú
lánk, szőke angol lány, akivel csak néma fejbólintással 
üdvözölték egymást. Néha kölcsönkérte a radirját, ceru
záját, vagy a füzetét, hogy lemásolhassa az előző órán 
diktált szavakat, melyről hiányzott.

Egész ismeretségük ilyen apró udvariaskodásokra 
szorítkozott. Egyizben a könyvében felejtette Paul Va- 
léry levelét, amelyben az iró randevút adott neki más-» 
napra, amikor is szivesen látja és hajlandó felelni a kér
déseire egy csésze fekete mellett. A szép angol lány meg
találta a levelet és nyilván el is olvasta, mert ezen az 
órán alaposan szemügyre vette a férfit. Előadás után 
együtt mentek le a lépcsőn. Berkó visszatorpant a ka
puban : odakünn zuhogott az eső. A lánynak volt ernyője. 
Kiment, de néhány habozó lépés után visszatért és ked
vesen igy szólt:

— Merre megy?
— A Louxembourgon át!
— Én is! Velem jöhet az ernyőm alatt, ha van ked

ve hozzá.
Berkó szeme hálásan csillogott:
— Köszönöm. Talán elférünk alatta ketten is . . .
Bemutatkozott és a másik is megmondta a nevét:
— Lilién Pearce.
Magyarázóan hozzátette:
— Ejtsd Pénsznek, nem pedig mint a franciák, 

Parszknak! Vagy tudja mit, szólítson csak inkább Li- 
liennek.
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Berkó meghajolt:
— Lilién. Szabad az ernyőjét?
Átvette a könnyű selyemernyőt és nekivágtak az uc- 

icának, melyet fényesre sikált az eső. Szél fújt, a kávé
házak terraszán búbos kemencéknek is beillő kályhák 
mellett melegedtek a gémberedett törzsvendégek, a ko
pasz fákon verebek gubbasztottak és a lány közelebb 
húzódott a ráhulló vizcseppek elől.

— Magába karolok — mondta védelmet keresőn.
Parancsoljon!
Szorosan összebújva mentek, egyszerre lépegetve, 

lassan és mire a Louxembourg kertbe értek, elállt a zá
por és kisütött a nap.

— Müyen langyos a levegő!
— Parisban nincs komoly tél.
A szökőkutnál megálltak, a permetező vizsugarat 

és a játszadozó gyermekeket nézve, akik, akár a békák, 
nyomiban előbujtak rejtekhelyükről és folytatták a ka- 
rikázást, hajcihőt, ahol abbahagyták, mielőtt a zivatar 
szétzavarta őket. Berkó felkapta az egyik Botticelli fürtű 
kicsikét, rápaskolt és megcsókolta.

— Szereti a gyerekeket? — kérdezte Lilién.
—Nagyon!
A homokon tündöklő tócsákat beitta a szomjas föld, 

a padok felszáradtak. Berkó levetette a kabátját és kite
rítette :

— Leülünk?
— Ráérek — és máris helyet foglaltak. Az iskolá

ról, társaikról és a tanárnőről beszélgettek. Aztán köny-* 
vekről, Írókról, szinházakról. Lilién is ismert egy szer
kesztőt, Frederic Lefévret a Nouvelles Litterairestől.
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— A monsieur Une heures avecot? — nevetett 
Berkó — az interjú-diktátort? Ki nem álhatóm! Nem 
azért, mert képtelen egy érdekes cimet adni a cikkeinek 
és valamennyit igy kezdi, hogy »Egy óra X. Y. urral.« 
nem szólva arról sem, hogy ezek a beszélgetések, ha 
órával stoppolom, néha háromszor annyi ideig tartanak, 
de az Írásai! A hosszú lére eresztett fecsegések, melyek* 
ben a meginterjúvolt csak másodrangu szerepet játszik 
és legfeljebb arra jó, hogy alkalmat nyújt Lefévre urnák 
»jókat« kérdezni és laposakat bölcselkedni.

— Több kötete jelent már meg. . .
— Igen! összegyűjtött beszélgetései. Poincaré, a ma

tematikus Bernstein a drámairó, Bergson, Romain Rol- 
land és a többiek, a francia szellem elitjei, mind leültek 
ennek a ligeti gyorsfényképésznek a rozoga masinája elé, 
hogy elmondják, milyen bölcs, okos, nagy emíber Lefévre 
szerkesztő ur! Nem titok, hogy félnek tőle, a lapjától és 
csak a háta mögött nevetik. Az interjúi: Lefévre port
rék. Persze alaposan retusálva. Egyszer én is vallatószék
be ültettem, hogy megírhassam, une heures avec Frede* 
ric Lefévre! Örák hosszat fejtegette, mint akarja meg
váltani a vüágot, egyetlen nemzetközi szövetségbe tö
mörítve Európa tudósait, iróit, tehetségeit. Aféle pán
európai agytrösztöt képzelt el, amely majd demokratiku
san kormányozza a világot, élén természetesen Lefévre- 
vel. Olyan naivul hangzott, hogy még vitára se ingerelt.

Lilién úgy találta, hogy a lecsepült szerkesztő cik
kei »egészen érdekesek«. Néha nem jutott eszébe hirtelen 
a kellő kifejezés, alkalmas szó. Ilyenkor előkapta csöpp 
dióhéj-szótárát és fellapozta: »Ezt akartam mondani*
Oui.« Mulatságos társasjáték volt.
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— Nálunk Londonban nem csapnak ilyen hűhót az 
irodalomból.

— Nálunk Szuboticán se — nevetett Berkó.
—■ Szubotica? Merre van az?
— Jugoszláviában. Két napi járóföldre Páristól.
Lilién Windsorról mesélt, ahol született és ahol öz

vegy édesapjával és a bátyjával lakott.
— A bátyám Párisban van . . .  tanulmányuton. . .
— Az a magas, barna fiatalember, aki néha várni 

szokta a kapuban? — kérdezte Berkó, de máris megbán
ta, hogy elárulta magát. A lány mosolygott:

— Igen. Látta már?
— A múltkoriban. . .
Lüien az órájára pillantott és felállt:
— Mennem kell.
Elkisérte az autóbuszig. Pillanatra megfordult fejé

ben: összeismerteti Judittal. Aztán elejtette ezt a tervet. 
Kézfogással búcsúzott, önkénytelen pillantással követte, 
amint a lány karcsú, hosszú lábszárán felsiklott a szok
nya, amikor az autóbusz lépcsőjére kapaszkodott. Még el
fogta egy könnyed intését, aztán sarkonfordult és haza
sietett a panzióba.

A molett műlovarnő most már gyakran beült a szo
bájukba és végetnemérő pletykákkal traktálta Juditot. 
Kénytelen, kelletlen tudomást kellett szerezniök szomszé
daik erényeiről, bűneiről, csalárd kiruccanásaikról, egész 
sereg kisded (szenzációról. Berkó az artistanő meséit el
eresztette a füle mellett, de Juditra lassankint hatott a 
méreg, feltámadt kiváncsisága és néha, néha kérdezős
ködni kezdett:

151



—• Simonette? Az a forradásos arcú?
— Igen, ma chéri! Az anyja varrónő. . .
Ilyenkor Berkó már rendszerint elbarrikádozta ma

gát lepedőnyi újságjai mögé, ezzel is jelezve, hogy a mű
lovarnőt teljesen átengedi feleségének.

— Képzelje! — lihegte szenvedélyesen — ez a gőgös 
fráter! És a felesége! Ez a gőgös asszony! Most hűvösre 
került őkéimmé!

A panzió egyetlen plutókratájáról, egy állítólagos 
bankárról volt szó, aki kivételes tiszteletnek örvendett, 
mert gazdagnak hitték és a felesége fülében ökölnyi bu- 
tonok harangoztak. Most kiderült, hogy közönséges zá- 
logcédulaspekuláns, csalt és sikkasztott és reggel detektí
vek jöttek érte. A bankámé azonban nem költözött el az 
összeomlás után sem és ekkor ujabb meglepetés érte a 
panzió lakóit: az asszony eljárt a károsultak lakására és 
a feleségek körmeit manikűrözte, hogy ledolgozza a ki
sebb összegeket és ily módon enyhitse ura büntetését. Az 
áldozatok jórésze visszavonta a feljelentést és a panzió
beliek is megsajnálták. Még a legmegrögzöttebb körömr 
rágók is maniküröztetni kezdték ujjaikat.

Délben a comsommé izetlen volt és Judit odaszólt az 
urának, tolja közelebb a sótartót. A mellette ülő illatos 
és elegáns asszony, akit Jean, a boy igy aposztrofált áhí
tattal: »Egy nagyvilági hölgy!« szintén megszólalt:

— Sótalan az étel!
A kifakadást meghallotta az éber fülekkel őrködő 

Herbert asszony és máris ott termett:
— Sótalan, mon Dieu?
Az igenlő válasz után kikacsázott a konyhába, ra-
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portra rendelni a szakácsot, aki hörcsögmódra védeke
zett:

— De kérem, attól még nem dől össze a világ! Ott 
a sótartó az asztalon, vegyenek belőle amennyi jólesik!

A Coty-szagu elvált asszony szigorúan jegyezte 
meg:

— Milyen mpdortalan személyzet!
Ebéd végén már együtt sétáltak át a dohányzóba 

és kölcsönösen leszögezték, hogy régen szimpatikusak 
egymásnak. így ismerkedtek meg Berkóék Juliette asz- 
szonnyal. Hosszú, orosz szipkán át szívta cigarettáit ég 
fesztelenül, könnyed eleganciával mesélt utazásairól.

—• Svájc ? Ott a tüdőcsucshurutomat reparáltam. St. 
Moritzban egy siturán majd kitörem a nyakam. .

És odatartotta Berkó elé lehajtott fejét:
— Ezt a szép hattyunyakat, ahogy a boldogult 

uram szokta mondani.
— Boldogult? — kérdezte Judit tapintatlanul — de 

hisz úgy tudom, hogy ön elvált. . .
— Igen, ce vrai! De én olybá tekintem, mintha mag

halt volna. Komisz ember volt, Hélas! Jobb nem rá gon
dolni . . .

Berkóék Párisról áradoztak és a férfi kijelentette, 
hogy ha megszerezhetné a francia állampolgárságot, 
örömmel és örökre letelepedne a Szajna partján. Csak 
persze bizonyára nehéz dolog. . .

Juliette a legtermészetesebb hangján vetette közbe:
— Játszva megkaphatja. Majd én elintézem — és ti

tokzatosan mosolygott — van egy kis nexusom a francia 
kormányhoz.
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Berkóék összenéztek, de többet erről a kérdésről nem 
beszéltek. Csak amikor a férfi visszavonult a szobájába 
és a két nő magára maradt, súgta Judit fülébe a legna
gyobb francia államférfiak egyikének nevét.

— De ugye köztünk marad kicsikém?
Hatásos szünetet tartott, de a bomba nem robbant: 

Judit őszintén szólva nem tudta kicsoda a fülébe súgott 
név. Csak úgy homályosan rémlett előtte, hogy politi
kával foglalkozik és kövér. Érdektelen arccal nézett a 
nagyvilági hölgyre, aki erre megmagyarázta:

— Franciaország miniszterelnöke! De szigorúan, 
entre nous, aranyosom. Miért erről a liaisonról senki se 
tud, arra esküszöm!

Az akna most már becsületesen elvégezte a köteles
ségét. Judit csupa fül volt:

— A miniszterelnök kedvese?
Juliette mélyen szippantott cigarettájából és kecse

sen miegbiccentette hollófürtü fejét:
— Oui. Hosszú história. Nem tudom érdekli-e egyál

talán?
Mármint hogy Juditot ne érdekelte volna ? Egy nagy

stílű nő, egy modem Dubarry története! Hisz már csak 
ezért is érdemes volt ideutazni Szentáról, a leánygimná
zium hatodik osztályából! Égett a kiváncsiságtól és orr
lyukai reszkettek, akár a nemes versenyparipáé start 
előtt. Juliette szemmel láthatóan élvezte ezt a feszült 
várakozást. Megfontolt lassúsággal, lágyan, félhalkan, 
mint ahogy a letompitott fényű lámpák sugározzák a vi
lágosságot a boudoireokban, mesélte:

— Nemsokára három esztendeje lesz épen . . .  a szaj-
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naparti könyvesbódék közt sétálgattam és a könyvek 
közt turkálva kiválasztottam egy első kiadású Voltairet. 
Javában alkudoztam a kis kötetre, amikor megszólalt 
mögöttem egy hang: »Asszonyom, ez a könyv hamisít
vány.« Miegfordultam. Pocakos, köpcös, kefefrizurás jo
viális kinézésű ur állt előttem. Anélkül, hogy megvárta 
volna válaszomat, tovább beszélt, hozzám csatlakozott és 
valósággal elbűvölt. . .  zenéről, irodalomról, képekről 
sohase hallottam még ennyi hozzáértéssel, ilyen bűbájo
sán csevegni. Eleinte leakartam rázni a hanyag öltözékü 
férfiút, aztán már nem törődtem a külsejével, csak a 
hangját hallgattam. Ah, madame Berkó, ellentállhatat- 
lan volt, egyszerűen ellenállhatatlan! így kezdődött és et
től kezdve naponta találkoztunk. Aztán egy este... mon 
Dieu, lehetetlenség volt neki ellentállni! Csak jóval ké
sőbb tudtam meg, hogy kicsoda a barátom. . .

Fényképet huzott elő retiküljéből és Judit áhítattal 
forgatta Juliette hatalmas kedvesének arcmását, mely 
alatt apróbetűs ajánlás lángolt: »Á mon amour, de tout 
mon coeur: Edouard«.

A falióra harsány kongással ütötte el a négyet. Ju
liette felszökkent:

— Egek! Edouárd négyre vár! Nem késhetek egy 
percet sem, mert estére minisztertanácsa lesz a drágám
nak! Hát pá szivemj! Au revoire!

Juditot egyenesen megrendítette az uj élmény. Életé
ben most találkozott először egy »nagy nővel.« Ez igen! 
Hisz egy ilyen miniszerelnöknek nagyobb hatalom van a 
kezében, akár valamikor a Lajosoknak! Dultan csimpasz
kodott az ura nyakába:
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— Jancsi! Add bészavadat, hogy hallgatni fogsz!
— Miként a sir.
— Ne viccelj! Rém szenzációs a dolog! Képzeld, a Ju

liette! Az ember nem is nézné ki belőle, hogy ki a sze
retője !

Berkót korántsem, hozta ki úgy a sodrából ez a hir. 
Csak ennyit mondott:

—• Nincs is olyan rossz gusztusa.
De ujságiró lévén, máris dolgozni kezdett benne a 

gyanakvás ördöge:
— Mért lakik ilyen harmadrangú panzióban egy mi

niszterelnök barátnője?
Judit hevesen védelmezte:
— Talán hogy fel ne tűnjék. Vagy az sincs kizárva, 

hogy kissé fukar ember. . .
Berkó vállat vont és visszatemetkezett munkájába. 

Ma sehogyse boldogult. Gondolatai egyre a levél körül 
kalandoztak, melyet az édesanyjától kapott. Máig se 
merte bevallani neki, hogy nős, folyton halogatta azt a 
bizonyos közös levelet, mellyel gondolatban már annyi
szor elkészült. Anyja soraiból panasz csendült. Rosszul 
megy a sora, csekély tanitónői fizetéséből kevésre telik, 
adósságok szorongatják. Szeretne valami mellékeshez 
jutni. És most rátért a lényegesre:

»Azt olvastam az újságban, hogy a Merkúr film
gyár nemzetközi filmszcenárium pályázatot hirdet. Első 
dij ötezer dollár. Tudod fiam, hogy távol áll tőlem min
den kékharisnyálkodás, legfeljebb csak az Anyák Nap
jára szoktam alkalmi versikéket irogatni, melyeknek itt 
az évzáró ünnepélyeken szép sikerük van. De most annyi
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ra kifogytam az összes lehetőségekből, hogy a lehetetlent 
is meg kell próbálnom. Azt hiszem nem ártana üstökön 
ragadni a szerencsét. Hátha. . .  Megirtam életem egyik 
szines epizódját, ami minden fiatal nő életében átvonul 
egyszer: első szerelmem történetét. Persze hozzá is tet
tem és el is vettem belőle, hogy épkézláb mese kereked
jék, anülyen a moziknak kell, megható és szivhezszóló  ̂
Ismjétlem, nekem csak a pénz a fontos és nem a dicsőség. 
Te iró vagy, csiszold át és küld ki Hollywoodba időre. El
adhatod saját neved alatt is, öregbítse a híredet. Úgyis, 
a családban marad . . .«

Berkót könnyekig megindította ez a vallomás. Drá* 
ga jó Anya! Gyermek a falusi gyermekek közt! Aki szo
rongatott helyzetében elrugaszkodik a realitások palló
járól és amikor üres a kis elemi iskola és csendesek a 
padsorok, feltipeg a katedrára, ráhajol az asztalára és 
filszcenáriumot ír! Ő, istenem, milyen bolondos tréfáid 
vannak ! Olyan ez, akár a kincskeresés, mikor a legendák
tól feltüzelt szomszéd parasztok vágtak neki a hegyi 
barlangnak, hogy elásott aranyak után kutassanak. Hol
lywood csápjai egy magyar falucska szive gyökeréig 
nyúltak! Elolvasta a harminc sűrű oldalra rugó történe
tet, ezt a szégyenlős önvallomást, melyet egész életen át 
titkolt, de amelyet most hajlandó lenne ötezer dollárért 
az egész világ szeme elé teregetni! Ahol nem sikerült 
áthidalnia az eseményeket, zárójelben odairta: »Itt majd 
te kiokoskodsz valamit, Jankó!« Mért is nincs ötezer 
dollárja? Kivitetné a Drágát Amerikába, lampionos me
nettel és diadalkapuval várnák a határban, kivonulnának 
elébe a hollywoodi elemi iskolák fehérbe öltözött nebulói 
élükön Jackie Coogannal, Zukor Adolffal és Greta Garbó
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val és a tanköteles gyereksztárok az Anyák Napjára irt 
versikéit szavalnák! Hogy is ábrándíthatná ki a jó asz-* 
szonyt az igazsággal: hogy ez a nagy handabanda csak 
reklámtrükkje a gyárnak, ahová ezrével futnak be a 
kéziratok, amelyek aztán olvasatlanul vándorolnak a tit
kos filmírók krematóriumába, a papírkosárba.

Judit és Juliette másodízben már úgy találkoztak, 
mint régi, sokesztendős barátnők. Mindketten türelmet
lenül: az egyik, hogy ujabb izgató szenzációkat hallhas
son, behatolva a »grande dame« rejtelmeibe, akár egy 
expedíció Tibet titkaiba, a másik, hogy kielégítse közlé- 
kenységi vágyát és elkápráztassa ifjú barátnőjét. Ju- 
liette ez alkalommal kimerültnek és megviseltnek látszott. 
Bánatosan ereszkedett a nádiszékbe:

— Ő, a féltékeny bolond!
Judit most látta csak az arcán húzódó piros csikó

kat és a szeme .körül karmolások nyomát. Remegve kér
dezte :

— Mi történt? Mi ez a sérülés az arcán?
Juliette panaszosan búgta:
— Edouárd ujjlenyomata. Daktiloszkópiai célokra 

is felhasználhatnák — tette hozzá fanyar öngúnnyal.
Judit elszörnyedt:
— Bántalmazta?
A világ legtermészetesebb hangján válaszolta Ju* 

liette:
— Megpofozott.
— Úristen! Hát verni szokta?
— Most fordult elő első izben, hogy tettlegességre
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vetemedett. Edouárd nem tartozik a brutális férfiak kö
zé, de ma szörnyen dühöngött és elvesztette az eszét...

Habozott, hogy elárulja-e, mi játszódott le köztük, 
majd Judit lázban égő szemjét látva, dallamos hangján 
igy folytatta:

— Egy kis billancourti bistróban szoktunk találkoz
ni, nehogy valami ujságiróféle kiszimatolja. . .  Edouárd 
kényes az ilyesmire, már a poziciója miatt is .. és én be
látom, hogy vigyáznia kell, mert az ellenzék jó pecse
nyét sütne belőle . . .  tán még meg is buktatnák miattam 
a kormányt. . .  a francia nép nagyon prűd.

Judit méltatlankodott! Hajlandó lett volna szembe
szállni az egész francia kamarával, képviselőházzal:

— Utóvégre a monsieur le ministre President sincs 
fából!

— Ce vrai, ezzel szemben felesége van. — A tükör
höz hajolt, gondosan bepuderezte piros csikjait és tovább 
suttogott, mint valami összeesküvő. — Szóval mig a bis
tróban megbújva ittuk az aperitifünket, a szomszéd 
asztalhoz telepedett egy kikent, kifent ficsur és szem
telenül fixirozni kezdett engem. Mondja ma chéri, hát te
hetek én erről? Edouard irtózott a botránytól, de forrt a 
méregtől, és sziszegni kezdett, hogy miért szemecskézek 
azzal az alakkal. Esküszöm magának édesem, hogy rá se 
néztem! Dehát egy szerelmes férfi vak, akár a megvadult 
bivaly. »Céda bestia!« fújta a fülembe és úgy tett, mint
ha súgna valamit és közben dühösen beleharapott, ide 
nézzen, itt a foga helye! Amikor aztán a fickó a telefonhoz 
ment és a kis helyiségben pillanatra egyedül maradtunk, 
Edouard felképeit és elrohant. Egyszerűen faképnél ha
gyott! Ott maradtam egyedül a megharapott füleimmel,
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a csíkos arcommal és a két aperitif árával, melyeket alig 
tudtam kifizetni, tekintve, hogy kevés pénzt vittem ma
gammal. Hazafelé jövet metróra való se zörgött a tás
kámban és kénytelen, kelletlen gyalogszerrel kutyagoltam 
a szigetünkre.

— ó, ezek a férfiak! — szikráztak Judit borostyán
kő szemei és gyengéden megsimogotta barátnője duzzadt 
orcáját — vizes borogatást tegyünk rá.

— Jó — felelte bágyadtan Juliette és bement a szo
bájába és hanyatt feküdt a pamlagon. Judit természete
sen mellette maradt, borogatást váltani és vigasztalni.

Berkóné oldalát furdalta a kíváncsiság és eszébe ju
tott az ura megjegyzése: mért tartja egy miniszterelnök 
üyen kis panzióban a kedvesét? Ráterelte a szót és 
Juliette elértette a célzást:

— Ó, Edouárd mindenáron kastélyt akart vásárolni 
St. Germainben. És nyaggatott, hogy vülát bérel a 
Boisban. De hallani se szeretek róla! Én nem fogadok el 
szerelmemért anyagi ellenszolgáltatást! Nem, soha! Én 
akkor is imádnám Edouárdot, ha nem exeellenciás ur, ha
nem egy kis szürke adóhivatalnok lenne Lyonban . . .

Bánatos mosoly játszadozott az ajkán. Kivette miaga 
elé a dedikált fotót és hosszan, epedőn nézte a kövér, 
tüskehaju férfiút. Judit aggodalmasan kérdezte:

— De mi lesz most, hogy szakítottak?
— ő, semmi. Máskor is összevesztünk már. Egyszer 

három hétig nem beszéltünk egymással. Aztán Edouárd 
nem birta tovább . . .

És jobbkeze mutatóujjával csókot dobott a kép felé. 
Szinte végszóra csendült meg a telefon. Juliette felélén
kültén kapta le a kagylót:
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— Halló! Itt Juliette! Ah, mon aimour! — féltenyér
rel elfedte a kagylót és örömjrepesve intett Judit felé — 
ő az, a komisz kutya! Most m|ajd megtáncoltatom!

Judit úgy vélte, hogy az ünnepélyes kibékülési jele
netnél távoznia illik. Jelenléte csak feszélyezné a barát
nőjét. Kisietett és az ajtóban még hallotta Juliette ol
vadó csicsergését:

— Ó, már nem fáj, mon cheri. . .
Lábujjhegyen ment át a szobájába és Berkónak, aki

épen érte jött és hangosan kiáltotta nevét a folyosón, 
pisszegve hadonászott:

— Csendesebben! Juliette vele beszél!

A panzióval szemközti telken egy uj ház épült. Mjikor 
Párisba érkeztek és első nap kikandikáltak az ablakon, 
elnézték, mint emelkedett téglasorról téglasorra, szívó
san, fáradhatatlanul, esőben, szép időben, még a lan
gyos párisi tél se akadályozhatta meg növekedésében. 
Minden szög, kő, cement, vakolat, gerenda, vastraverz 
hizlalta, akár egy bálványt. Akkor még csupasz csont
vázként meredt rájuk, mint a mjuzeumi ősszörnyek, de 
most, közel négy hónap után már ráhúzták a tetőt, ere
szeket, ablakokat, ajtókat, sürgönydrótokat, villany és te
lefon huzalokat és ma este kigyult a villany is a vaksi 
ablakok mögött és élet költözött a (szobákba. Mit csi
nált ő négy hónap alatt? — kérdezte önmagától Berkó
— csak lézengett és bámészkodott és valóság helyett, 
amüyen ez a ház is, légvárakat épitett. . .

Céltalanul ődöngtek a Concordeon, amikor Judit sze
me megakadt egy plakáton:
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— Párfőmkiállitás a Kristálypalotában! Ezt meg
nézzük!

Elmentek hát a kiállításra, amelyet az ülatszerészek 
kongresszusával karöltve tartottak a Chamjps Elyséesen. 
A bejáratnál sorba kellett állniok, olyan életveszélyes 
volt a tolongás. A világ legizgatóbb ülatai pihentek hét 
pecsét alatt a polcokon sorakozó diszes flakonokban. Ész
bontó, raffinált esszenciák, melyek annyit jelentenek a 
nőnek, akár a katonának a kard: ellentállhatatlanná
teszik.

Judit retikülje és Berkó zsebei csordultig teltek a 
különböző gyárak minta üvegcséivel. Judit hévvel dolgo
zott és gyűjtött szorgalmasan, mint egy kis méhecske. 
Áhítattal hallgatta végig az illatszerkirályok konferen
ciáját, amelyen névtelen patikusok, hires vegyészek és 
világhírű parfőmuCézárok mutatták be legújabb alkotá
saikat és egyben határoztak, hogy mi lesz az idei »Nagy 
Illat« melyet minden jóházból való félvilági dámának il- 
lik majd árasztani a ruhájából, hajából, zsebkendőjéből 
és a kombinéjából.

Berkó orrában összekeveredtek a különböző nehéz 
szagok és megfájdult a feje, Judit azonban lázasan szima
tolt, mélyen mellre szivta a rendkivüli párlatokat és ka
pásból megnevezte az időnkint a közönség közé fecskende
zett desztillációkat:

— Dorsay. . .  Houbigant. . .  Bourjois . . ,
Szag-memóriája, mint valami rejtett tehetség, cso

dálkozásra késztette Berkót. A nők — morfondírozott — 
tovább ápolták ezt az ősi ösztönt, mig a férfiak szagló- 
szervei visszafejlődtek. Akár az izmaink . . .
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Juliette már többizben célozgatott rá, hogy milyen 
titok lappang a származása körül, bővebben azonban nem 
nyilatkozott. Most, hogy ennyire szorosra fonódott a két 
asszony barátsága »Madame Dubarry« sem rejtélyeske- 
dett tovább és egy borongós délelőttön, mig Berkó az Ecole 
de Francais padjaiban ült, »fellebbentette a fátyolt« Ju
dit előtt! Reinhardti rendezéssel, hatásvadászón nyújtott 
feléje egy képeslapból kitépett fotográfiát:

— Tiens!
Judit elolvasta az aláirást:
— Az idősebb Blourbon herceg, Cannesban üdül. . .
Kérdőn pillantott barátnőjére, aki féloldalt fordult

és diadalmasan mondta:
— Nézze meg jól a profilomat!
Úgy helyezkedett el, akár a fényképész előtt, ma

gasra tartott orral, kinyujtózott, szinte daliás testtar- 
tártással, arisztokratikus pózban, mint Rubens képein a 
hercegnők. Judit pillantása végig siklott a hátán, majd 
viisszaszánkázott az arcára és tanácstalanul forgatta uj- 
jai közt a papirlapot. Juliette türelmetlenül sürgette a 
választ:

— Ejnye szivem, hát nem látja?
— Mit? — simitotta le ágaskodó fürtjeit a fiatal- 

asszony.
— Az óriás hasonlatosságot! Például az orrom! Már 

ez maga is felér egy pedigrével! Az állam és a szemem 
pedig tökéletes Bourbon arc, beleértve a jellegzetes szé
les homlokot is! Már azoknak is feltűnt ez a csodálatos 
azonosság, akik előtt pedig titkolnom kellene, hogy bár
mi közöm is van a trónkövetelőhöz. . .

Judit gyerekesen tapsolt örömében, akár otthon, 
amikor az anyja valami ajándékkal lepte meg. Mióta
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Párisban vannak, se vége, se hossza a rendkívüli megle
petéseknek. A csodák egész sorozata zudult rá! Alig: 
győzte a hosszú leveleket, melyekben beszámolt élmé
nyeiről szüleinek és barátnőinek. Páris igazán rendkí
vüli hely, de ez a Juliette valóságos kincsesbánya! Hip- 
notizáltan meredt barátnőjére, aki rágyújtott és hosszú 
orosz szipkával zsonglőrösködve — ez ugylátiszik hozzá 
tartozik bűvészmutatványaihoz — tovább folytatta:

— Ugye szükségtelen külön megkérni diszkrécióra? 
Súlyos bonyadalmak származnának belőle, ha bármi is 
kiszivárog abból, amit most hallani fog. Én ugyanis a 
herceg törvénytelen gyermeke vagyok. . .  oui. . .  regé
nyesen hangzik, mi? Manapság már nincsenek ilyen ro
mantikus iszerelmek. Harminc évvel ezelőtt történt. . .  
az amienöi erdőben, ahol szüleim éltek és ahol egy na
pon meglátta anyámat az ifjú Bourbon. Halálosan belé- 
Szeretett és jó anyám se tudott ellentállni a tüzes ifjú
nak . . .  egyre mélyebben sétáltak a sűrű vadon felé . . .

Olyan élénk mimikával, hangjátékkal adta elő az 
eseményeket, hogy Judit előtt valósággal megelevenedett 
a félszázados idill, »az amiensi erdő titka« amikor is a 
tüzes trónkövetelő elcsábította a bájos erdészlánykát.

— Ennek a szerelemnek vagyok én a gyümölcse. . .
Egy csillagkeresztes hölgy se képes több gráciával

elrebegni a rangját és a cimét, mint amilyen méltóság* 
gal és nyomatékkai nevezte gyümölcsnek magát Ju
liette.

—* És a herceg tud az ön létezéséről — kíváncsis
kodott Judit.

—- Természetesen, ma cheri! Titokban, de rendsze
resen gondoskodott neveltetésemről. Néha levitt a bir
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tokára és délutánokon át játszadozott velem. A térdén 
lovagoltam és a bajuszát cibáltam.. .  Be kell vallanom, 
hogy meglehetősen zsugori az öreg. . .  nem mintha pa
naszkodni akarnék rá De anyagi viszonyaihoz mérten 
igazán többet is áldozhatna rám.

Aztán, szokott! jólelkűséjgével sietett hozzátenni, 
mintha a herceg helyett menegetőzne:

— Igaz, szegénynek rengeteg pénzbe kerül a ro- 
yalista propaganda. . .  a lapja egy vagyont emészt fel 
évente. . .

Az már aztán egészen meseszerűen hangzott, amikor 
azt fejtegette, hogy Franciaországban évről évre erősö
dik a királyhű tábor, amjelynek egyetlen hő vágya, hogy a 
délceg Bourbont mielőbb ősei trónján láthassák viszont. 
León Daudet biztosra veszi a győzelmüket. . .  Szeren
csére Judit teljesen tájékozatlan volt a francia politiká
ban, mindössze annyit kapiskált, amit az urától hallott 
nemrég, hogy egy izgága, maroknyi csoport, amely a 
L’Action Francais és szájas vezére, León Daudet körül 
handabandázott, királyt akar Franciaországnak. És 
hogy tüntetnek, verekednek és kitűnő anyagot szolgál
tatnak a vicclapoknak.

— És barátja tudja, hogy ön. . .
Nemes pátosz rezdült Juliette hangjában:
— Eduárd előtt nincsenek titkaim. Persze ő javít

hatatlan köztársasági és emiatt néha vannak köztünk 
nézeteltérések. Nem mintha nekem dinasztikus am
bícióim lennének. . .  izig, vérig demokrata vagyok, ha 
kék vér csörgedez is az ereimben, dehát mégis csak kell 
disztingválni tudni. . .

Szokása szerint ismét fényképgyűteményében tur
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kált a fehérnemíís szekrény polcain, amikor az ingek alól 
két papirlap hullott a földre. Judit szolgálatkészen fel
emelte és csak most látta, mit tart a kezében: zálogcédu
lákat. Barátnője lángvörösre gyűlt arccal kapta ki kezé
ből és rejtette el a fotográfiák közé. Hebegve, torz mo
sollyal magyarázta:

— Kissé késik az apanázsom.. .  Eduárdot nem zak
lathatom pénzért. . .  kénytelen voltam elzálogosítani né
hány ékszeremet.

Judit elérzékenyült. Micsoda százszázalékos asz- 
szony! Hősiesen nyomorog, semhogy anyagi kérdést kell
jen vinni a szerelmükbe és ezzel éket verjen kettőjük kö
zé. Akármelyik törvényes hitves többet zaklatja az urát 
ruháért, ékszerért, haszontalanságokért, mint ez a mi
niszterelnöki szerető!

Juliette uj cigarettára gyújtott és a füstkarikák
kal lehelte feléje szavait:

— Pénzdolgokban Eduard olyan, akár egy gyerek. 
Természetesnek találja, hogy mindenkinek van belőle és 
eszébe se jutna megkérdezni, miből élek . . .

Meglepetésszerűen, mint a nemvárt rokonok, Párisba 
érkeztek Dériék. A két asszony viharosan örvendezett 
egymásnak. Judit eddig csak hirből ismerte Katót. Vég
nélküli kérdezősködésekbe fogtak. Mi újság Berlinben? 
Sajnos semmi jó. Terveik egyelőre csődöt mondtak, a 
filmnél sajnos lehetetlenség elhelyezkedni, a megélhetés 
is drága Németországban, Déri végkielégitétse, amit a 
laptól kapott, az első hónapban elolvadt, Kató pedig 
apanázsát egy összegben egy évre előre elzálogosította.
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egy uzsorásnál. Ezért fordítottak hátat Berlinnek, hogy 
szerencsét próbáljanak Párisban. Amilyen aggodalmas 
volt Déri, annyira felelőtlen és könnyelmű Kató.

— Majd csak lesz valahogy — ez a mottója.
Kiderült, hogy mindössze kétszáz frank maradt

a zsebükben. Berkóék megütközve hallgatták. Annál be
szédesebben morzézott a szemük a vendégek feje fölött. 
»Szegény Déri — gondolták egyszerre mindaketten — 
ugyancsak jól kifogta magának!«

Mikor a két asszony visszavonult átöltözni, Déri bi
zalmasan elárulta Berkónak:

— Nem, bizok semmiben, de ez az egyetlen radikális 
gyógymód, hogy Kacit kijózanítsam filmszinésznő hó
bortjából. Csak ráhagyni mindent! Menjen, lásson és 
hallja naponta tízszer, hogy nem kell. . .

— Hogy nincs szerencséje, az még nem jelenti azt, 
hogy nem jó színésznő — vette védelmébe Berkó.

Déri keserűen legyintett:
— Berlinben elvittem mindjárt az első héten Korda 

Sándorhoz, aki próbafelvételt készített róla és utána ki
jelentette: :Olyan tehetségtelen, akár egy ágyú!«

Reggeltől estig rótták a szajnaparti filmateliéket, 
leadták címüket az összes ügynökségeknek és Déri, lap
összeköttetései révén, mint újságíró próbálkozott néhány 
rendezőnél, de eredménytelenül. Kató kisírt szemmiel jött 
haza a Szent Lajos panzióba, ahol Berkóék mellett kap
tak szobát. De másnap bulldogszivossággal újra kezdte. 
Vasárnap kirándultak St. Cloudba és Berkó miégis meg-« 
valósította Kató álmát: keskeny filmfelvevő géppel egy 
százötven méteres amatőrfilmet csinált, melynek fősze
repet Kató, Judit és Déri játszották. Hajón mentek, itt
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kezdődött a darab. Judit és Kató átkacérkodtak a fe
délzet másik sarkában gubbasztó Dérihez. St. Cloudban, 
az erdőben, már összeveszett a két barátnő, majd sza
bályszerű boxmeccset vivtak és Berkót meglepte, milyen 
készségesen, mennyi szenvedélyes vággyal játszott Kató. 
Annál is inkább feltűnt ez, mert Judit és Déri viszont 
csak komédiáztak, elnevették a főbb jeleneteket és min
den mozdulatukon érzett a dilettáns árulkodó exkuzá- 
lása: »Ezt csak úgy csinálom«.

— Premier plánt is kérek! — rendelkezett Kató és 
gondosan sminkelt arccal állt a felvevőgép elé.

Mjárcius elején jártak, a tavasz bontogatta fátylát, 
Páris szépült, és az asszonyok uj toiletteket, prémeket 
kunyeráltak férjeiktől és a szeretőiktől, két rókáról 
nyúzva le a drága kék rókát. Déri sok mindent felfede
zett, amit Blerkóék eddig észre se vettek. így például 
rájöttek, hogy milyen hihetetlenül olcsó a banán és et
től kezdve banánt tízóraiztak minden nap. És senki se 
értett jobban az »alkalmi vételekhez« Dérinél. Páris 
a divatból élt és akár a papi városok a böjtökhöz és az 
ünnepekhez, szigorúan ragaszkodott a »dernier cri« kultu
szához. Három havonta változott az izlés és a francia nők 
férfiak a világért se maradtak volna el a divattól. Ami 
pár héttel ezelőtt még százakba került, azt most negyed 
áron dobták a vevő után. Az áruházak és boltok kiraka
taiban hatalmas plakátok bőgték: »Solde!« Déri kije
lentette, neki egyáltalán nem fontos, hogy »a la mode« 
öltözködjék. Berkó szintén osztotta nézetét és igy potom 
pénzért finom cipőket, ingeket, nyakkendőket, kalapo
kat és felöltőt vásároltak, a kereskedő pedig a markába
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nevetett, hogy az ő felfogása szerint értéktelen holmit 
rájuk sózhatta.

Judit természetesen sietett bemutatni Katónak il
lusztris barátnőjét, Juliettet. Tüntetett és ragyo
gott vele. Madame Dubarry nyafogott, kényeskedett és 
igyekezett elrettenteni vendégét a szini pályától. Kató 
türelmesen hallgatta és este, amikor Judit büszkén kér
dezte tőle: »Na mit szólsz hozzá?« egy jassznő svádájával 
vágta rá:

— Bőszitően unalmas tyuk!
Judit megsértődött. Aztán igyekezett fölényes ma

radni. Eh, Kató nem érti az üyen szubtilis lelkeket. Más 
anyagból faragták. És fejébe vette, hogy mégis »össze-* 
melegiti« őket. Ami Juliettet illeti, ő nem támasztott ne
hézségeket. Hangsúlyozta, hogy Judit barátnője, egyút
tal az övé is, ép ezért feloldja Juditot adott szava alól és 
megengedi, hogy Katónak is tudomására hozza életének 
nagy titkát. A »kebelbefogadást« olyan parádéval csinál
ta, akár a templomos lovagok, ha a rendjükbe lép valaki. 
Likőrrel kinálta, koccintottak és az lefüggönyözött ab- 
laku szobában, zárt ajtók mögött meggyónta viszonyát. 
Ez végre felrázta a kis filmprimadonna-aspiránst.

— A miniszterelnök barátnője?
Juliette lesütötte kék szemét és arcán megjelentek 

ingerlő »gödröcskéi« melyekért kefefrizuráju kedvese — 
saját bevallása szerint — különösen rajongott:

— Ma délután nála leszek. . .
Ebéd közben Kató tovább mesélte az érdekes dol

got Dérinek:
— Tiborkám, ez aztán jó interjuanyag! Beszélgetés 

a francia miniszterelnök babájával! Mi a véleménye Ju
liette asszonynak a világpolitikáról!
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Berkó közbevágott:
-— Én is kértem már, hogy nyilatkozzon, de sze

gényke sirva könyörgött, ne dúljam fel boldogságát.
— Még gondolnotok se szabad ilyesmire! — csö

römpölt villájával ingerülten Judit — ma délután is 
pásztorórára készül. . .

Déri szájából kiesett a falat:
— De hiszen Lyonban van!
— Lehetetlen!
— Lárifári, itt az újság — csapott rá féltenyérrel

— négy napja, hogy elutazott!
A »Juliette ügy« kezdett érdekes fordulatot venni. 

Mi lappang e mögött? — találgatták — tán valaki rutul 
visszaélt a jóhiszemű hölgy bizalmával és Herriot nevé
ben bitorolja szerelmét? Judit rögtön erre a feltevésre 
hajlott. »Le kell leplezni a gazembert!« Kató ellenkezett: 
»Mért gazember? Ha szereti? Amiért nemi miniszter- 
elnök? Attól még lehet hűséges szerető!« Érthető izga
lommal várták az estét, hogy Juliette visszatérte után 
megleljék a magyarázatot. Judit a fodrásznál volt épen 
és igy sajnos nem lehetett jelen a beszélgetésnél, ami 
Kató és Madamje Dubarry közt lefolyt, csupán az utolsó 
akkoírdok ütötték meg a fülét, amikor a panzió folyosó
ján keresztülhaladva, barátnője szobája felé tartott:

—: Szó se igaz az egész dumából! — kiáltotta Kató,, 
hogy végigharsogott az ebédlőn is a hangja — maga kó
ros hazudozásban szenved!

Judit kövülten torpant meg. Azt hitte, hogy Juliette 
most kikacagja a vakmjsrőt, méltóságteljesen megdor
gálja és kiutasítja a szobájából. Vagy elragadja jogos 
haragja és hozzá vág valamit és holnap már a külügymi-
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nisztérium közbelépésével toloncolják ki Párisból Déri
éket. De nem történt semmi. Juliette összecsuklott, akár 
egy szines, könnyű léggömb, melybe gombostűt szúrtak. 
Tenyerébe temetett arccal zokogott. Judit berohant. Ba
rátnője a pamjagon hevert, omló könnyei pedig Kató fe
jére hulltak, aki mellette térdepelt. A szeles leányzó meg
bánta heveskedését, elvégre Juliette senkinek se ártott 
képzelgéseivel — tán még Herriotnak se lenne kifogása 
a bájai ellen — csak saját szürke életét próbálta beara
nyozni nagyzási hóbortjával.

— Bocsásson meg Juliette! — kérlelte — ne nehez
teljen rám!

Juliette változatlan hévvel sirdogált. Judit alig ös- 
miert rá. Fáradt öregasszonyá csufult percek alatt. Mint 
akinek derűs békéjébe hirtelen tömeges családi katasz
trófák villámja csap le: egyszerre vesztette el hercegi ap
ját, miniszterelnöki kedvesét, boldogságát, mindent! És 
olyan szívből siratta megsemmisülését, mintha csak
ugyan a halál ragadta volna ki őket puha karjaiból.

Judit és Kató kilopóztak a szobából.
—• Mért tetted ezt? — kérdezte szemrehányón Judit.
Kató bűnbánóan felelte:
— Annyira dühbe jöttem, amikor folyton össze

vissza hazudozott! A vén majomparádé engem akart lóvá 
tenni! Én aztán kipakkoltam.. .

És szaladt Dérihez, hogy leadja neki a »pazar 
esetet.«

Mint mikor egy medve darázsrajba nyúl, úgy boly
gatta fel ennek a furcsa kasnak az életét Kató. Juliette 
után mister Hoppé került terítékre, a csinos selyem- 
utazó, a Szent Lajos panzióbeli »hölgyek öröme«, aki
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nyomban szemet vetett Katóra és ha csak alkalma nyilt 
rá, hevesen udvarolt neki. Három nap se telt bele és fele
ségül kérte. Kató kinevette és csak úgy odavetőleg kér
dezte a lángoló férfiútól:

— Mi lesz akkor a másik feleségével?
— Melyikkel? — döbbent meg Hoppé.
— Akit elhagyott!
A selyemutazó szédülten tántorgott hátra:
— Honnan tudja? Ismeri tán?
— Nem én! De maga úgy néz ki, mint akinek már 

van egy tucat felesége . . .
Mister Hoppé sietve elpárolgott és Kató maga se 

sejtette, mennyire az elevenére tapintott a stuccolt ba- 
juszkáju panzio-Casanovának. Alig egy hétre rá bekopo
gott a panzióba egy telivér svájci nevelőnő, Madame 
Hoppéként mutatkozott be a társalgóban üldögélő vendé
geknek és férjét kereste. És mint a vígjátékokban: éj
fekete hajú fiatal nő jött Bukarestből is, szintén Mada
me Hoppé. És Budapestről egy sürgöny, melyben M. 
Hoppé kéri, hogy szobát rezerváljanak részére. Madame 
Herbert, a tulajdonosnő ájuldozott és illó sókat szagolt, 
hogy kellő lelkierőt akkumuláljon szétomló teste neme
sebb részeibe. Irodájába citálta a bigámistát, aki zavar
tan köhécselt, bajuszát tépdeste és azt makogta, hogy 
nem pénzért tette, erre esküszik, pillanatnyi fellobbanás- 
ból, akár hiszi Míadame, akár nem! És ma is szerelmes 
a feleségeibe, akikkel még hozományt se kapott. . .

—t Eltakarodjék innen a háremével! — bömbölte 
vérbenforgó szemekkel a panziósné — még ma hordja el 
az irháját és a poggyászát.!

Bármily hihetetlenül hangzik: a három Madame
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Hoppé tudott egymásról és nem következett be az, ami
től a férj rettegett és amit a panzió hölgylakói kéjjel 
lestek: hogy miajd egymásnak esnek és hajcsupálással,
szemkikaparással köritett ingyen kabaréban lesz részük. 
Udvariasan mosolygott a három asszony és Hoppénak 
árva szóval se tettek szemrehányást: hisz a derék se* 
lyemügynök gavallérosan gondoskodott róluk. Mister 
Hoppé és nejei emelt fővel távoztak a St. Louis panzióból.

— Furcsa állat az ember — tűnődött Berkó. Déri 
azonban lenézte ezért a megjegyzésért:

— És ha tiz szeretőt tartott volna?
— Ki tudja — nevetett Kató — nincs-e még néhány 

felesége szerte a világban!
— Nagyobb művész ez valamennyiünknél — szá- 

jaskodott Déri — kitartani manapság ennyi nőt! Mi
kor egy is sok! Le a kalappal Mister Hoppé előtt!

Flórát, az »elérhetetlent« hiába ostromolták a ma
gános férfilakók. Hiába környékezték meg ajándékokkal, 
hiába vacsoráztatták, pezsgőztették, a döntő pillanatban 
mindig erős maradt és visszautasitotta az erőszakosko- 
dókat. A jóalkatu táncosnőt tehát elkönyvelték Páris ama 
ritkaságai közé, melyek úgy fokozzák ennek a tündéri 
városnak a varázsát: Eiffel torony, Louvre, Mistinguette, 
Sacre Coeur, Montmartre, Montparnasse és ráadásul egy 
erényes táncosnő! Flóra sülve-főve együtt mutatkozott 
egy holland vaj és tejtermelő ifjú feleségével, aki fér
jével együtt nászúira érkezett Párisba és a Szent Lajos 
panzióban vetett horgonyt. A hollandus örült, hogy mig 
ő az üzletei után jár, nem unatkozik a kicsi asszony. Egy 
délután korábban jött haza és ott találta a széles francia.
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ágyon Flóírát és a feleségét, olyan helyzetben, amely ki
zárt minden féreértést. A táncosnő szabályszerűen elcsá
bította az alig négy hetes asszonyt. A panzió viharvert 
falai se láttak még ilyen jelenetet, amely erre a felfede
zésre következett. A vaj és tejtermelő orditott bősz ha
ragjában, lerántotta nadrágsziját és azzal csépelte az 
elvetemjiilteket. A nászút válóperrel végződött, a hol
landusok eltűntek, Flóra azonban túlélte a szégyent és 
nemsokára erősen kezdte csapni a szelet Katónak. A nő
kön kivül szenvedélyesen szerette a kártyát és a rulettet. 
Volt egy kis házi szerencse-gépe és a jámbor panziólakó
kat csakhamar rabul ejtette a játék ördöge. Még az óva
tosak is elvesztették szemmértéküket és esténkint vadul, 
nagyban játszottak.

Kató nemrég kapott hazulról párszáz frankot — 
édesanyja küldte titokban, az apja háta mögött — és 
nézte a pergő csontgolyót, mig kedve szottyant hozzá. 
Flóra tartotta a bankot és feltűnően nyert. Kató, egy nar 
gyobb veszteség után, kizökkent flegmájából, felragadta 
a feketére lakkozott készüléket, alaposan megvizsgálta, 
aztán szemébe vágta a táncosnőnek:

— Lelkem maga csalt!
Óriása skandalum, Flóra sirógörcsöt kapott, becsü

letsértési perrel fenyegetőzött és másnap eltűnt a Szent 
Lajos panzióból. Berkóék szentül hitték: mindenki hálás 
lesz jKatónak a lelepezésért. De az emberi sziv titkos 
kamrái kiismerhetetlenek. Ellenkezőleg: nyiltan nehez
teltek a szeleburdi purifikátorra, főleg a tulajdonosnő, 
M)adame Herbert, birálta epésen »minősithetetlen eljárá
sát«. Az ő haragjának azonban legalább volt némi ész
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szerű alapja: mint később kiderült, részesedett a házi ru
lett jövedelméből.

A végzet küldte Katót Szent Lajos szigetére? A 
miszticizmusra hajlamos Madame Herbert kacérkodott 
ezzel a feltevéssel. Isten ujját látta a sorozatos csapások
ban, melyek cseppet sem támasztották alá intézetének 
jóhirét. Bizonyos madarak megérzik előre az esőt, föld
rengést, tűzvészt. Patkányok a hajó sülyedését. Kutyák 
•a láthatatlanul közelgő halált. Madame Herbert nyug
talanul érdeklődött Berkóéknál:

— Mikor szándékoznak visszautazni vendégeik Ber
linbe ?

— Rövidesen — biztatta az ujságiró.
Mindent betetőzött aztán a szép Paul esete. Ez a 

jóképű fiatalember állandóan foglalkoztatta a panzióbeli 
hölgyek fantáziáját. Az idült panzió-démonok kétlábon 
járó rejtélynek tartották. Paul ugyanis gondosan kerülte 
a nőket. Az asszonyok már le is mondtak róla és Paul 
cáfolatlanul hagyta sexuális eltévelyedéséről szállongó 
legendákat. Mig Kató aztán meg nem fejtette ezt a ke
resztrejtvényt.

Madame Herbert szomlbatonkint elsőnek küldte 
számláját Dériékhez, abban a reményben, hátha megsér
tődnek és elköltöznek tőle. Kató kereste a tulajdonosnőt, 
hogy kifizesse az esedékes hetibért és kopogtatás nélkül 
nyitva az özvegy panziósné lakosztályába in flagranti 
érte a Madameot és a titokzatos Pault. A jó asszony nem 
restelt térden állva könyörögni, diszkréciójáért, mig a 
szép selyemfiu egykedvűen bujt a paplan alá és vigyo
rogva fixirozta. Ha Katóban lenne némi élelmes józanság, 
.most kihasznájla előnyös helyzetét és ingyen lakhat, ét
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kezhet a panzióban, Madame Herbert mukkanni se mert 
volna. Hónapok óta tartott ez a viszony és az özvegy, 
aki ruházta, etette, tartotta a fiút, szigorúan ügyelt a 
látszatokra. Idegenek előtt Monsieur Paulnak szólította 
és rendesen kiszámlázta a szoba, koszt árát, melyre o 
adott előre pénzt, hogy a fiú a vendégek előtt vissza 
fizethesse. De Katótól idegenek az efajta megfontolás 
sok. Estére már a »tout panzió« ismerte a tényállást és 
általános volt a felzúdulás:

— Csaló szélhámos! — zúgták a csalárdul félre- 
vezetett hölgyek és többé a köszönését se fogadták Paul
nak, akiről ime kiderült, hogy nagyon is ért a női nemhez.

Madame Herbert, bármennyire sajgott is a szive, 
tudta mivel tartozik üzletének: elküldte Pault. Nyil
ván másutt bérelt neki lakást. Katótól azonban irtózott 
és kerülte, mint a babonás nénikék a fekete macskát, 
melyről azt tartják, hogy balszerencsét hoz rájuk. Jíató 
mulatott rajta:

—i Vén boa constriktor! Ez az egész panzió egy kész 
állatkert! Minden szoba egy ketrec és ki kéne akasztani 
az ajtókra a táblát az állatkák tudományos névkártyá
jával . . .

Vége az első kötetnek.
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