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Dériék elutaztak, de Kató szelleme elüzhetetlenül 
ott lebegett a Szent Lajos panzió fölött. Madame Her- 
bért megkönnyebbülten adta ki az ukázt a nagytakarí
tásra és olyan alapos felfordulást csinált az elhagyott 
szobában, mintha ragályos beteg után kéne fertőtlení
tenie. Juliette asszony, aki a brutális leleplezés óta nem 
mutatkozott, ismét feltűnt a láthatáron, bágyadt, Szén* 
védő mosollyal üdvözölve Juditot, akár egy sebesült őz
gida. De a többi panzióbeli barátok is sorra jelentkeztek 
Rerkóéknál és felelevenítették Dériék miatt szünetelő ba- 
rátkozásukat.

Az arisztokratikus mjegjelenésű műlovarnő már má
sodszor pendítette mleg előttük:

— Jöjjenek ki Joinvillebe! Egy filmben szerepelek. 
Mjonsieur Berkó kitűnő riportanyagot talál majd a stú
diók körül!

Egy reggel végre ráfanyalodtak, kimetróztak az ar
tistanővel, aki bemutatta őket rendezőjének. Az »il
lusztris külföldi hirlapiró« pasepartout kapott, mellyel 
szabadon mozoghatott a hatalmas műterem területén. Uj, 
szines, kavargó vüágba csöppentek. Mintha nem is Pá- 
ristól negyedórányira, hanem valahol a föld másik szög
letében lennének. Itt mindenkit csak egy cél izgatott: a 
játék! Az ateliékben lázas munka folyt. Fantasztikus 
diszletek közt, vakitó fényszórók kápráztató zahatagá-
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bán sóhajtoztak, pihegtek és epekedtek a primadonnák, 
.üvöltöztek a rendezők, nátha olyan gorombán, hogy 
még glicerinre se volt szüksége a bájos csillagnak, ere
deti könnyeket hullatott és a fogait csikorgatta, ami pe
dig nem is tartozott a szerepéhez.

Itt készült az a sportfilm is, amelynek főhőse Car- 
pantier, a boxolás hajdani világbajnoka. Berkó elhatá
rozta, hogy meginterjúvolja a törött orrú sztárt és be
kopogott az öltözőjébe.

— Georges! Senki se szeret nálamnál jobban a vi
lágon !

Berkó ijedten retirált, de az exbajnok hevesen kér
lelte :

—i Tessék csak, maradjon, a legjobbkor jött!
A nagy Georges félmeztelenül billegett a szoba kö

zepén és épen a harisnyáját húzta, mig előtte, a ruhada
rabokkal teleszórt padlón idősebb, elegánsan öltözött 
asszony rimánkodott. Kicsit sablonos drámai jelenet: 
szakitottak. A boxoló idegesen cibálta harisnyatartógát 
és képmutatóan fuvolázta elröppenő szerelmének:

— Ma vieux, biztosítalak, hogy csak te vagy az 
egyetlen. De a családom... — és leemelte a falról a kis
lánya és a felesége képét — a feleségem rettenetesen 
féltékeny és máris mindent tud. Nem tehetem tönkre a 
leánykám boldogságát!

A nőt feszélyezte az idegen férfi jelenléte, tébolyul- 
tan ugrott talpra, érthetetlen szavakat rikácsolt aztán 
kirohant. Carpantier fütyürészve nézett utána.

— Végre leráztam! Sokkal könnyebben ment, mint 
remélni mertem volna! Ezt önnek köszönhetem — szo-
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jrongatta Berkó kezét — ha egyedül maradunk, nem 
úszom meg bőgés és skandalom nélkül!

Az újságíró csak nézte a markáns, boxkeztyűkkel 
formázott orrú, ferdére csúszott szájú, letépett fülü izom
embert, akinek arcán semmi se volt az eredeti helyén és 
mint térképet a városok és hegyek rajza, úgy tarkítot
ták a képét régi, borzalmas ütések nyomai, a riválisok 
lemoshatatlan névjegyei.

Röhögve dobott csókot a fénykép felé, amelyet nyil
ván kizárólag erre a célra tartott az öltözőjében, hogy 
ha szép számú szeretői valamelyikével szakításra kerül 
a sor, eljátszhassa az előbbi komédiát.

Berkó eleget olvasott a hollywoodi erkölcsökről, de 
mint mindent ami Amerikából jött, ezeket a híreket is 
túlzottnak találta. Most, hogy az elkényeztetett démonok 
és üresfejű Apollói: miniatűr paradicsomában kóstolót 
kapott az aranyozott alvilágból, már nem tulajdonította 
az eszeveszett reklámhadjárat blöffjének a hasonló tör
téneteket. Az európai csillagok is óceánon túli kollé
gáikat majmolták, nyolchengeres autókon suhantak, va
kító ékszerek szikráztak kebleiken, a siker valami ál
landó deliriumba ringatta őket. Páris, Berlin, Bécs, Lon
don, Barcelona, Budapest hevert lábaiknál és csók
jaikért villák, kastélyok, földbirtokok, bankbetétek cse
réltek gazdát.

Ez az atmoszféra nőt, férfit egyaránt demoralizált 
és mindenki, aki csak a Jupiterlámpák gyujtótávolába 
ért, elbüvölten hullt a film örvényébe. A statiszták, se- 
gédszinésznők szeme előtt csak egy cél lebegett: odave
rekedni magukat körömmel, foggal az operatőrök finom 
csiszolású objektivjei elé, hogy aztán a celluloid szalag
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megsokszorozva, százezer alakban árassza el velük a 
földgömböt, a mozgflszinházak gyöngyvásznára vará
zsolva bájaikat. A napfénynél erősebb fényszórók ki
égették belőlük a tisztesség mikrobáját is és akármelyik 
habozás nélkül odadobja magát egy gorillának, ha a ma
jomnak döntő szava van a stúdió boszorkánykonyhájá
ban és megigéri, hogy őt szerephez, hirhez, dicsőséghez 
juttatja!

Egy ilyen jónevelésű emberpár, mint Berkóék, ért
hetően idegenkedtek a vásári környezettől. Az első hé
ten megcsömörlöttek az egésztől, a szeszélyeskedő pri
madonnáktól, akik hitvány, semmitmondó jeleneteik 
után »kimerültek« mintha valami jelentős művészi pro
dukciót vinnének véghez, a statiszta-csordától, amely 
marakodott, intrikált és a rendezők talpát nyalta és a 
nagyképű regisseurröktől, akik félnapokon át kínlódtak, 
toporzékoltak és bömböltek félperces epizódokkal, ami
kor is a sztár betöltött egy csésze kávét, vagy felhúzta 
térdén a harisnyáját. Ha nem lenne mindez véres való
ság, irigyelt, dúsan fizetett rang, mérhetetlenül nevetsé
gesnek találja. De amit a pénz szentesit, az mindig ko
moly, legyen bár a legeszeveszettebb őrület: nem lehet 
kifigurázni.

Barstoff, a Mosjukine filmek rendezője, egy nap 
megkérdezte Berkót:

— Van frakkja, vagy szmokingja? Igen? Hát a fe
leségének estélyi ruhája? Akkor rendben! Holnaptól 
kezdve uj filmet forgatunk és magukat is beírom az el- 
sőosztályu figuránok listájára. Száz frank napidij sze- 
mélyenkint! Egy mulatójelenetet veszünk fel két héten 
át. Reggel pontosan legyenek itt a kezdésnél!
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Az újságíró becsületesen bevallotta, hogy fogalma 
sincs a szülészetről, de a szakállas orosz rendező ki
nevette:

— Nyugodjék meg barátom, a többinek se — és 
sztárjaira mutatott — különben sem kell játszania, csak 
épen hogy rajta lesz a filmen, esetleg táncol a tömegben, 
vagy üldögél majd egy bárasztal mellett...

Judit boldogan fogadta a hirt. Kétszáz frankot ke
resnek naponta, úgyszólván semmiért! Derék fiú ez a 
Barstoff!

Aztán más újságírókkal is találkoztak, akik szin
tén néhány ügyes és hizelgő interjúnak köszönhették a 
»csinos mellékjövedelmet«, melyben lehetőleg barát
nőjüket is részesítették.

Most, hogy már nemcsak érdektelen nézői, hanem 
haszonélvezői és munkatársai voltak a filmnek, őket is 
elragadta a studióláz, akár Montecarlóban a rulett 
őrülete.

Reggel hatkor keltek, hogy hétre pontosan látta- 
mozzák személyi lapjukat, amelynek alapján este, igen 
gyakran éjfélkor, kifizették »gázsijukat«. Eleinte nevet
ték: majdnem hajnalban szmokingban, lakkcipőben és 
estélyi toalettben ültek a fölalattira, gyárba iparkodó 
munkások és midinettek közé, akik élénk megjegyzések 
kíséretében találgatták honnan jöhetnek »az ifjú 
lumpok.«

A több mint tizenkét órás állandó ébrenlét, hajsza, 
izgalom, a vakitó és perzselő Jupiterlámpák kereszttü
zében, a minduntalan felcsattanó »On tourn!« riadója, 
amikor mindenkinek el kellett foglalnia a rekedt segéd
rendező által kijelölt helyét a díszletek közt és jókedvet
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mimelni, flörtölni, inni, enni, kimerítette őket. Esténkint 
holtfáradtan értek haza és valósággal belezuhantak 
ágyukba, akár egy feneketlen kútba. Félálomban vetkőz
tek és máris aludtak, mélyen, hosszan, szenderségükben 
ís a stúdiót járva, egész a másnapi ébredésig, amikor az 
asztali óra éles csengője verte fel a kis házaspárt.

Barstoff jóvoltából Judit kisebb szerephez is jutott. 
Közvetlenül a »nagy jelenet« előtt vele táncolt a fősze
replő premier planban. Ezért az összes figuranok szív
ből gratuláltak neki és szívből irigyelték. Szünetben, 
míg a díszleteket váltották, vagy a duetteket forgatták 
és rájuk nem volt szükség, csoportokba verődve cseveg
tek, vagy a közös öltözőkben zsinatoztak, centiméter 
vastagon mázolva arcukra a makiázst, festéket, vízálló 
zománcot és púdert, hogy a kis némjet segédrendezőnek, 
Barstoff jobbkezének, legyen majd miért kiorditani a 
tüdejét és visszakergetni őket mosakodni.

A »jobb« statiszták közt megismerkedtek egy spa
nyol testvérpárral. Rendkívül szépek voltak mindaket- 
ten. Berkó néha elbeszélgetett a lánnyal, átült asztaluk
hoz és a felvételek alatt is együtt szerepeltek, négyesben. 
Juditnak is tetszett a plakátszerű amorózó és mig a 
próbák tartottak, sűrűn táncolt vele. A bárpultnál kö
zös szalmaszálon szívták a flippet és a kantinkonyhán 
segített kiválasztani a finomabb falatokat. Ami eddig 
még nem fordult elő köztük: nem veszekedtek és nem
tettek egymásnak szeimirehányást. A műteremben kü
lönben sem értek rá családi jelenetekre. Guzsbakötözte 
őket a film, megmérgezte mindkettőjüket a bacillusokkal 
teli levegő. Párisból egészen kiszakadtak. Csak a stúdió
ban éltek és a hangszigetelős falakig terjedt a világuk..
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Ami azon túl terült el: az már semmi, Nirvána, talán 
igaz, talán nem... Akár az ókor önköldökszemlésző né
pei: csak azt a világot hitték, amelyet láttak. A fehér
fényű, szénszálas izzók leheltek lelket és meleget agyon* 
kinzott testükbe és amint kialudtak a stúdió magnetikus,, 
sokezervoltos szemei, belőlük is elszállt az élet és ma- 
gukba roskadva, fásultan, érzéketlenül vonszolták vég
tagjaikat a metróig, amely hazaszállította ezt a két te
temet Szent Lajos szigetére ...

Észrevétlenül gyűltek és halmozódtak fel bennük a 
romboló energiák. Judit is nyitva tartotta a szemét és 
látta, hogy a költője, akiért iskolatársnői annyira iri
gyelték, akiért szüleivel kellett szem,beszállnia, itt csak 
egy idegen, ismeretlen ujságiró. Letudta mérni a távolsá
got, ami ezektől a filmcároktól és csillagoktól elválasz
totta őket. így mellettük állva, a siker olyan természe
tesnek látszott! Autók, prémek, paloták, százezres szer
ződések, minden!

— Sorakozó a hetvenheteshez! — orditott szócsö
vén át a segédrendező és a statiszták rohantak utána.

Berkó érdeklődéssel figyelte a sovány, örökké bo
rostás állu fiatalembert, aki egész nap étien, szomjan 
lótott, futott, még lélegzeni is alig ért rá. Mindent az ő 
nyakába sóztak, a figuranokat, diszletezőket, két bőgő 
csecsemőt, akikre majd a szalónfelvételnél lesz szükség 
és vagy húsz gágogó libát, melyekre aggodalmasan fel
ügyelt az udvaron, nehogy szétszaladjanak a kulisszák 
között, mielőtt még lezajlana a pásztorjelenet.

— Hol a spanyolunk? — nézett körül az aszta
luknál.

— Rögtön jön — felelte a fiú húga és kisietett*
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hogy megkeresse. Kövér, idősebb urral tértek vissza. 
Ujjain brilliánsok szikráztak, a nyakkendőtűje is va
gyont érhetett. Érthetetlen nevet morgott a bemutatko
zásnál, csak annyit vettek ki a szavából, hogy edénygyá
ros és letelepedett hozzájuk, mintha nem kasirozott lo
kálban, hanem a Casino de Paris bárjában ülne.

Berkó aggódott, nem támad-e kellemetlenségük, 
amiért a vendéget becsempészték, de a kopasz férfiú 
megnyugtatón veregette hátba:

— Semmi izgalom, mon ami! Nekem szabad bejárá
som van ide.

Csakugyan, a segédrendező régi ismerősként üdvö
zölte. Ebédszünet alatt gavallérosan megvendégelte a 
két spanyolt, adomázott, ivott és a szép fiút ölelgette 
atyai hévvel. A statiszták hahotáztak elbeszélésein. Az 
elhizott edénygyáros wallacei tömörséggel, hatáskeltőn 
megjátszva a poéneket, adta elő a spanyol forradalom 
alatti élményeit:

— Beszéljenek amit akarnak a köztársaságiak, én 
szeretem a mi Alfonzunkat. Kicsit gyüge, kicsit degene- 
rált, de jó király. Mikor győzött a forradalom, már nemj 
maradt időm a lógásra. Ismerték érzelmeimet, elcsiptek 
és bekasztliztak. Vagy harmincan szorongtunk a sanse- 
bastiani börtön szűk celláiban. Általános volt a véle- 
mjény, hogy kivégeznek bennünket. Jobbik eset ha csak 
főbepuffantanak, rosszabbik a gázlámpa ...

— Ejha! — szörnyülködtek a statiszták — olyan 
halálosan gyűlölték a politikai ellenfeleiket?

A  kopasz royalista ismét töltött az üres poharakba, 
tnegtörölte a szája szélét és legyintett:

Nem az elvi ellentétek miatt szomjaztak a vérünk
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re! De cudar hidegek jártak abban az időben, a tüzelő
anyag elfogyott. Hasonlókép szükiben voltak az élelmi
szereknek is. A város éhezett...

— Legfeljebb nem fütötték volna a cellákat! — vá
gott közbe valaki. A királyhü edénygyáros mlajd fel
nyársalta tekintetével a szerencsétlent:

— Hová gondol fiatalember! Ezt nem engedi a 
hagyományos spanyol lovagiasság! A szegény foglyokat 
fázni, koplalni hagyni! Inkább akasztófára velük! Nos* 
ekkoriban én még szegény ördög voltam. Porcelánok
kal kereskedtem és életem hő vágya, hogy kiírhassam a 
bódém cégérére egyszer: »A  királyi ház udvari szállító
ja«. Ez vitt egyébként a royalisták táborába is, az én 
átkozott hiúságom!

öklével a kecskelábu asztalra sújtott, hogy táncra 
perdültek és összekocódtak az üres borosfiaskók.

— A rabok közt több gazdag ember is akadt. Mi 
spanyolok szenvedélyesen rajongunk a szerencsejátékok
ért. Nincs az az eszeveszett lehetetlenség, amelyre ne' 
tartanánk a fogadást. A börtönben meglehetősen unat
koztunk. Egyszer bombát hajitottak be az ablakon, 
amely három! társunkat megölte. Ettől eltekintve ször
nyen egyhangúan teltek napjaink. A többségen általá
ban erőt vett a pesszimizmus. »Izekre szednek bennün
ket« —• jósolgatták és ez legalább hozott némi változa
tosságot az életünkbe, mert vitatkoztunk és hajbakap- 
tunk afölött, milyen halálnemmjel küldenek majd át a 
másvilágra. Egyesek azt állították, hogy kötéllel, mások 
a golyó és a pallos mjellett kardoskodtak, mondván, hogjr 
a forradalom visszaállítja ezt a barbár kivégzési eszközt, 
így kezdődtek el a fogadások. Abban valamennyien
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egyetértettek, hogy ép bőrrel nem szabadulunk. Én, csu
pa unalomból, az ellenkezés gyönyörűségéért, vakmje- 
rően megkontremináltam ezt a véleményt. Majd agyon 
vertek. »Fogadjunk, hogy kioltják az életét!« — rivalt 
k-ám Favles márki és ugyanigy fenyegető kiáltásokkal 
fogtak körül a többi nemes grandok és milliomosok. 
Most már állani kellett a szavamat, de meg különben is, 
mjit veszthettem még akkor is, ha vesztek? Fogadtam 
mindenkivel és az őrületig felbőszült emberek elképzel
hetetlenül magas összegeket tettek kockára. Hogy fél
reértés ne legyen, Írásba foglaltuk és kölcsönös név* 
jegycserével biztosítottuk úri szavunkat. Mit szaporít
sam a szót? A szerencse nekem kedvezett. Valamennyien 
élve hagytuk el a büzhödt odút...

— És persze a nemes grandok megfeledkeztek fo
gadásaikról — trombitálta egy csufondáros hang.

Mjint ahogy egy undok rovart fricskáz le az ember 
a gallérjáról, úgy utasította vissza ezt az impertinens 
feltevést:

— A nemes grandok az utolsó pesoig mindent meg
fizettek! Ezzel a pénzzel vetettem meg mai vagyonom 
alapját...

Judit is megkockáztatott egy kérdést:
— Dehát hogy engédték szabadon önöket a forra

dalmárok? Amnesztiát kaptak? Viagy a vezérek hajlot
tak jobb belátásra?

Leírhatatlan gesztussal hadonászott a vén spanyol:
— Jobb belátás? Hahaha, kicsikém! Időközben fá

hoz, szénhez és élelmiszerekhez jutottak, ennyi az egész! 
A  kivégzést indokolttá tévő humanisztikus jogcím, ezzel 
elenyészett.
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Délután a gyáros magával vitte a szép spanyol fiút. 
Judit arcáról leritt a sajnálkozás és a kis Carmen őszin
tén, a világ legtermészetesebb hangján megmondta, hogy 
bátyjának viszonya van »az öreg edényházalóval.« Ju
dit először Ízléstelen heccelődésnek hitte ezt a beszédet. 
Micsoda marhaság! Hogy lehet egy férfinek egy m<ásik 
férfivel... ugyan! A spanyol lányon volt most a cso
dálkozás sora. ő meg azon ütközött meg, hogy lehet egy 
fiatal asszony ennyire buta!

— Nem érti? A barátja. Kitartja és gondoskodik 
róla. Bolondul érte a vén majom] és úgy őrzi, akár egy 
rabot.

Berkó nem volt jelen ennél a beszélgetésnél. Mire 
ismét találkozott a feleségével, Judit óriási tapasztala
tokkal gazdagodott. Nem tudta, Berkó hallott-e m&r 
ilyen esetekről. Ha igen, úgy elég nem szép tőle, hogy 
eltitkolta előtte. Ha meg nem... akkor jobb ha nem 
is hozza tudomására szenzációs felfedezéseit, mert csak 
összetűzés, megbotránkozás, harag támadna belőle.

A borotválatlan segédrendező komikus megkönnyeb
büléssel sóhajtotta:

— Hélas! Végre megszabadultam az átkozott lu- 
daktól! Az a komisz gunár megharapott! — és mutatta 
a hüvelykujját, melyen valóban sebesülés nyoma látszott.

Judit gyengéden bekötözte zsebkendőjével és a kó
cos segédrendező elérzékenyülten hálálkodott:

— ön az én mentőangyalom!
Ettől kezdve gyakran időzött a társaságukban, kü

lön fényképfelvételeket csináltatott Juditról és sok ér
dekes történetet mesélt kalandos emlékeiből.
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— Tulajdonképen én is filmszínésznek indultam.. ► 
már komoly szerepeket játszottam és legutóbb egy kosz
tümös történelmi filmben keresztesvitézt alakítottam. 
De egy karkötőóra, amit a csuklómjon felejtettem, ke
rékbe törte a karrieremet. Elrontottam a felvételt ezzel 
az anakronizmussal és kirúgtak. így lettem rendező...

— Nehéz mesterség — jegyezte meg némi éllet 
Berkó — hol csecsemőket dajkálni, hol pedig libapász- 
torkodni...

— ó, ez semmi! Látott volna a cirkuszfilmünknél, 
amikor tigrisekre vigyáztam!

Judit álmélkodva hallgatta. Egy nap diadalittasan,, 
kérkedőn újságolta az urának:

— Képzeld Jancsi, nyáron az egész trupp lemegy 
Kairóba valami sivatagi filmet forgatnak...

Az ujságiró nem válaszolt. Csak hadd menjenek 
Kairóba.

— Ralph azt ajánlotta, tartsak velük... szerződést 
is adnak és egy elég hosszú szerepet.

Berkó a fogát szivta:
— Ki az a Ralph?
— Ej, hát a segédrendező! Kosztümöket is kapok 

a gyártól! Ellátást, útiköltséget ők viselik és külön há
romszáz frank napi gázsi!

Berkó hosszan, merőn nézte a feleségét. De sípjel- 
zés harsant és a műterembe kellett sietnie. MJg Joinvil- 
leben voltak, nem beszéltek többé a dologról. Csak ott
hon, a panzióban adott választ, vetkőzés közben, mig a 
pizsamát húzta magára:

— Fogadd el az ajánlatot, Judit.
Az asszony magából kikelve sikoltozta:
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— Te küldesz, hogy menjek velük?
— Én nem küldelek, hisz te jöttél ezzel az egyipto

mi kirándulással. De gondolkoztam rajta és belátom, 
hogy a karriéredet alapozhatod meg vele. Ez pedig fon- 
tosabb nálamnál is.

Ha ijedten kérleli, hogy ne hagyja el, ha fűt, fát 
ígérve rimánkodik, talán nem tesz le ilyen könnyen a 
szándékáról. De most hogy az ura ellenkezés nélkül bele
egyezett a hihetetlenbe: hogy egyedül elutazzék egy fil
mező társasággal! És még csak kísérletet sem tesz a 
közvetítő megoldásra, hogy azt mondaná: »Én is veletek 
tartok.« — ezt egyszerűen nem1 tudta elviselni. Hiszté
rikus sirásrohamot kapott és tombolt:

— Le akarsz rázni, mi? Elexpediálnál Egyiptomba, 
hogy összeszürhesd a levet azzal a spanyol macskával!

Dühében felkapta a körömollóját és a tenyerébe 
szúrta. Vércsepp buggyant ki a finom, halvány bőrön és 
Judit roszul lett a látványtól. Berkó kimosta a sebet, 
megcsókolta a véres kis pontot, bekötözte, aztán az ölé
be ültette az asszonyt és csittitotta, ringatta, mig csak. 
szepegve el nem szenderedett. Sokáig nézte fehér könny- 
maszatos arcát. Vigyázva lefektette, betakarta, ő maga 
pedig könyökre támasztott állal bámult a telihold kerek 
képébe, amely bekandikált az ablakon. Az élet, minél 
jobban szeretné leegyszerűsíteni, annál bonyolultabbá 
válik. Milyen ostobák, akik azt hiszik, hogy a »házasság* 
révébe« való érkezés a kikötők békéjét, biztonságát je
lenti! Ellenkezőleg! Most kezdődik csak az igazi küzde
lem, véres tánc, kemény torna, ahol nem a lovagiasság 
szabályai szerint, hanem lopva, lesből, orvul csapnak 
össze az ellenfelek.
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Előbb úgy határoztak, hogy tájára se mennek többé 
Joinvillenek, slussz, vége az ópiumos kalandnak. Később 
Judit sajnálkozva jegyezte meg, hogy kár a napi két
száz frankért, amely a különórákkal gyakran három
százra is felment és igy alig tiz nap alatt közel háromezer 
írankot kerestek, amiből bőven tellett uj ruhákra és szó
rakozásra.

— Nincs igazam? — tette hozzá félénken.
— De igen — ismerte el a férfi — vétek lenne ezt 

a pénzt kihajítani az ablakon. Különben se tart soká az 
egész...

így aztán ismét szmokingba bujt, Judit estélyi ru
hát öltött és hajnalban kimetróztak a filmvárosba, hogy 
elfoglalják régi posztjukat, ötödnap történt. Épen a 
nagy közös kantinban fogyasztották az ebédjüket. Sze
rették ezt a bábeli zsivajt, a szines forgatagot, melyben 
különböző korok, századok olvadtak össze: vidám pápai 
-zsoldosok egy kis selyemiharisnyás, bubifrizurás táncos
nőt szorongattak, a zenekar néger dzsesszénekese ve
rejtékét törölgette egy kackiás, strucctollkalapos. csiz
más kapitány mellett, mig a bendzsóján tonzurás, szőr- 
csuhás középkori barát pönögött. Az asztalfőn pedig 
Jeanne D’Arc ült, személyesen, befáslizott, merev láb
bal, hogy minél élethübben sántikáljon, mivel szerepe 
szerint megsebesült a legutóbbi ütközetben. A rendező 
még étkezés alatt is magyarázott primadonnájának, aki 
libasültet evett és bordóit ivott rá. Körülöttük szmokin- 
gos férfiak és mélyen dekoltált hölgyek, hogy teljes le
gyen az anakronisztikus zűrzavar.

Berkó) egy festői öltözetű angol gárdatiszttel váltott 
néhány szót és nem vette észre, mÜ történt, csak arra
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kapta fel a fejét, hogy Judit sikoltva hátrahanyatlott 
és ha a bendzsózó pap nem nyúl utána elvágódik a be
tonos pádimentumon.

— Elájult! — sopánkodtak a markotányosnők és
segítettek bevinni Juditot az orvos szobájába, ahol 
nyomban megvizsgálták. Berkó szorongva várakozott és 
élénk szemrehányásokat tett önmagának: »Biztos a
túlfeszített robot ártott meg szegénynek... ez a szo
katlan életmód, hőség, fáradtság. . .« A doktor felemel
kedett a díványon fekvő beteg mellől és megszólalt:

— A barátnője?
Berkó erélyesen igazította helyre:

, — A feleségem!
Az orvos jóakaratuan bóüintott:
— Másállapotban van.
Az újságíró szélütötten meredt rá és az orvos el

ismételte:
— Gyermekük lesz. Elég előrehaladott stádiumban 

van már. Hogy nem vették észre eddig?
Bambán, megszeppenve állt, mint egy vásott su- 

hanc, aki kövekkel hajigálózott, míg végre zsupšz! be
vert egy ablakot és most az elkerülhetetlen verés kö
vetkezik. Gyerek!

Mintha egy láthatatlan kéz pányvát dobna a nya
kába, am<ely körül egyre szorosabbra fonódik a hurok, 
iigy érezte, hogy minden összeesküdött ellene. Judit ma
gához tért és kerekre tágult szemében rémület cikázott:

— Egészen biztos benne, doktor úr?
Gyűlölködve nézett az urára és nem törődve az or

mossal, magyarul kiáltozott:
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— Te vagy az oka! ó, istenein! Mi lesz most ve
lem?

Berkó egyszerűen képtelen volt megmoccanni. De 
szivében különös érzés zsendült. Mint mikor a festő uj 
szint fedez fel palettáján, olyan öröm fogta el. Kezébe 
vette Judit kezét és kedveskedően'simogatta:

— Kisanyám, hát nem érted? Gyermekünk lesz!
Judit hevesen félbeszakította:
— Nem kell! Hiszen még olyan fiatal vagyok! Ti

zenhétéves koromra lemondjak mindenről és bölcsőt rin
gassak!

Az orvos érdeklődéssel nézte a párviadalt. Műsze
reivel babrált és tapintatosan elfordult, amikor észre
vette, hogy Berkót feszélyezi a jelenléte. A férfi hangja 
könyörgővé lágyult:

— Judit, gondold meg... én olyan boldog lennék. 
És anyád és apád is ... Egész biztos pompás kismama 
válnék belőled! Később te örülnél neki a legjobban!

Judit hátrált, valósággal menekült előle a pamlag 
sarkába és sirva jajongott:

— Hajlandó lennél rákényszeríteni! Hisz belehalnék 
a szülésbe! A szivem oly gyengé!

— Ostobaság! A doktor ép az előbb mondta, hogy 
makkegészséges a szived!

—i Ért is hozzá ez a francia orvos! Nem akarok 
gyereket! Vedd “tudomásul! Láttam otthon a családban 
eleget, mit jelent. Ha világra jön, akkor már csak ő a 
fontos és én legfeljebb a dajkája lehetek. És elrontaná 
az alakomat! Anya is a szüléstől hizott el! És borzasztó 
még csak elgondolni is, hogy mig a barátnőim mind isko
lába járnak, én kisbabát hozzak a világra!!
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Vad elkeseredés izzott a hangjában és Berkó retirált:
— Csillapodj édesem...
Az asszony tovább követelődzőit:
— Beszélj a doktorral, hogyan lehetne segiteni a 

hajon minél gyorsabban!
Rövid haditanácsot tartottak. Az orvos megmagya

rázta, hogy Franciaországban nem olyan egyszerű ez a 
problémia, mint külföldön. Szigorú törvények védik a 
magzatot és tiltott műtétért súlyos fegyház, gyakran 
deportálás jár. De ennek is megvan a maga módja. Azon
ban nagyon költséges. Négy orvosnak kell bizonyítania, 
hogy a műtéti beavatkozást az anya életbenmaradása ér
dekében szükségesnek tartják. Erre hatósági engedéllyel 
beutalják egy szanatóriumba...

— Na látod! — lélegzett fel megkönnyebbülten Ju
dit.

— Az egész procedúra — folytatta — circa húsz
ezer frankba kerül...

Húszezer frank! A lélegzetük is elszorult erre a köz
lésre. Egész vagyon! Ennyi készpénzük még sohasem 
volt egyrakáson! Ha minden hitel és előlegforrást ki
merítenének, akor se sikerülne összehozni!

Elköszöntek az orvostól és a stúdióban se marad
tak tovább. Mindketten érezték, hogy rövidéletű film- 
pályafutástikat végérvényesen befejezték. Sokkal komo
lyabb válaszutra kerültek, amely mellett bohókás semmi
séggé törpültek a tegnapi gondok, remények, spanyol 
lány, kairói ut, minden.

Másnap otthon maradtak a panzióban. Judit gyen
gélkedett. Közömbös dolgokról beszélgettek, a kérdést, 
ami mindkettőjüket foglalkoztatta, gondosan kerülték.
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A hallgatólagos fegyverszünet szélcsendjében idejük ma
radt ujabb tervek kovácsolására. Lopva figyelték egy
mást. A férfit részegséghez hasonló mámorba ejtette a 
a csodálatos bizonyosság, a gyermek. Esztelenül remény
kedett, hátha sikerül megtörni Judit csökönyösségét,. 
Úgy kedveskedett ismét, akár vőlegény korában. Süte
ményeket, csokoládét, cukrokat hozott és percre sem tá- 
gitott az ágya mellől.

—< Parancsolsz valamit kisanyám? Ennél? Innál? 
Emlékszel arra a kékrókára, ami annyira tetszett neked 
a Rue de Rivoli kirakatában ? Rájöttem, hogy mégis meg' 
vehetjük. Te mesterien érted az alkut, biztosan olcsón 
ideadják és futja majd a készpénzünkből...

Judit csak mosolygott, néha összevonta szépivű 
szemöldökét, sóhajtott, beleharapott egy mignonba, vagy 
bonbont szopogatott, de nem felelt. Másnap felkelt és 
mig Berkól ismiét járni kezdett a film miatt elhanyagolt 
Ecole de Francé előadásaira, besétált a városba. Az ura 
rég visszatért, várt, megebédelt és nyugtalankodott, ami
kor végre Judit is megjelent a panzióban. Ijesztő kétség- 
beesés tükrözött az arcán. Sápadtan, megsemmisülten 
rogyott a kerevetre:

— Az orvos igazat mondott — sírta — sorra kilin
cseltem a nagyobb klinikákat és szanatóriumokat... 
mindenütt husž, néhol még ennél is többezer frankot 
kértek a műtétért! Elmentem egy magánrendelőbe is és 
könyörögtem a professzornak, de csak a fejét rázta: »A 
diplomámmal játszom/«.

Berkó szivébe jeges fájdalom nyilait. Milyen konok, 
hajthatatlan asszony! Nem is szólt neki, csak bebaran
golta Páríst egy doktor után, aki hajlandó lenne meg
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szabadítani gyermekétől! De hisz ehhez nincs joga! Leg
alább is nélküle nem határozhat igy!

Judit levélpápirt és tintát vett elő:
— Megírok haza mindent a szüleimnek.
— Látod, ez okos, tán ők majd tudnak tanácsot ad

ni — helyeselt az újságíró és titokban abban bizakodott, 
hogy az erkölcsös vidéki uricsalád semmiesetre sem fog 
az operáció mellett szavazni.

Express érkezett anyósa válasza:
»Igaza van Juditnak, még korai lenne a nagymama 

Szerepe. Ha nem találtok orvost, aki vállalja a műtétet, 
nincs más hátra, mint félbeszakítani a párisi tartózko
dást és hazajönni. Itthon ezer dinárért akármelyik nő
orvos specialista szívesen elvégzi. . .«

Judit határozott:
— Hazamegyünk.
Berkó) is döntött:
— Én nem.
Az asszony hitetlenkedve nézte:
— Itt akarsz maradni egyedül?
A férfi kinyújtotta feléje a karját:
— MIaradj te is velem!
— Jancsi, drágám, ismét kezded! Hát nem érted...
— De értem). Neked is be kell azonban látnod, hogy 

nem szakíthatom félbe a tanulmányutamat, bármennyiré 
is hiányozni fogsz nekem. Még két hónapom van hátra 
Párisban és ha visszamegyek Szuboticára, ki tudja, mi
kor szabadulok el ismét...

— Az isten áldjon meg, én nem várhatok tovább!
— csattant fel élesen Judit hangja. — Hisz már a har
madik hónapban vagyok!
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— Az orvos szerint, alig két hónapos... de annál 
jobb, legalább hamarább lát napvilágott ő!

Napokon át csatároztak. Judit néha már megingott 
elhatározásában: igen, valóban imádni való kölyök lesz 
az ő gyermekük. És természetesen fiú! Aztán ismét a 
másik végletbe esett, hallani se akart a csecsemőről, 
nem, köszöni szépen, ebből az élvezetből nem kér! Nem 
született szoptatósdadának! Inkább egyedül utazik haza!

Balláné sürgönyözött: Judit ne induljon útnak ma
gányosan. Érte jön és ő viszi magával.

Az egész panzió visszhangzott veszekedéseiktől. Ma
dame Herbert és Juliette a fiatalasszony pártjára keltek 
és barbár hongroisnak nevezték a férjet.

— A biztos halálba akarja küldeni? — mennydö
rögte a tulajdonosnő — ön egy hóhér, uram!

A szakács és általában a paraszti származású sze
mélyzet, azonban bébi-párti volt, megmorogták Madame 
Herbertet, vén angyalcsinálónak titulálták és más, csep
pet sem hizelgő jelzőkkel illették. Annál részvétteljesebb 
gyengédséggel sürgölődtek a szerencsétlen apajelölt kö
rül, aki olyan mélyre sülyedt bánatában, hogy már szé
gyenkezni se tudott. A lehető legfigyelmesebb kiszolgá
lásban részesítették, ezzel is tanujelét adva rokonszen- 
vüknek. Berkóék családi balesetéből közügy lett és a Szent 
Lajos panzió magáévá tette a kérdést, pro és kontra. 
Ha Balláné, az anyós idejében meg nem érkezik, ki tudja 
mivé fajul a dolog.

Balláné az első nap folyton a szentai gyógyszerészt 
szidta, akitől »csalhatatlan piluláit« vásárolta.

— No, jól megmondtam annak az alaknak a vélemé
nyemet, képzelhetitek!
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Annyira bánkódott, úgy levert© a váratlan szeren
csétlenség, hogy Párisra se volt kiváncsi, csak indulni, 
minél előbb!

— Deha már itt van anya — kapacitálta Berkó — 
nézzen körül egy kicsit!

Áldozati bárányként tűrte, hogy felcipeljék az Eif
fel toronyra, a Notre Dame ördögei közé, a Luna park
ba, állatkertbe, Louvreba, Montmartrera, Montparnasse- 
ra és Versaillesbe. Egyik este még az Operába is elcsalták, 
a Denevérhez. A fülbemászó melódiák felvillanyozták, 
szünet alatt még dudolgatott is és a második felvonás 
elején hirtelen megragadta leánya karját:

—* Nézd csak! Azt a szinészt, aki a báróit játsza! Mi
lyen kísértetiesen hasonlit Radóra! A fotográfusra, aki a 
mi uccánkban lakik!

És jókedvre derítette a groteszk ötlet: mi lenne, ha 
felcserélnék őket? A szentai fényképész folytatná a dalt 
•és a tenorista Szentára menne fotografálni?

Berkó végső aduját játszotta ki: anyósán keresztül 
próbált hatni a feleségére. De Balláné kereken elutasí
totta:

— Nem fiam, istenkisértés volna! Judit mint anya! 
Az iskola padjai között a helye, nem pedig gyerekágy
ban! Tégy le erről Jancsi és gyere haza velünk. Ráértek 
majd nyolc-tiz év múlva gyerekre gondolni.

Utolsó este, szinházba menet, az autóbuszon Judit 
fordult az urához:

— És ha világra hoznám a gyermeket? Akkor is 
maradnál?

— Az más! Akkor melletted a helyem!
— Tehát azért a láthatatlan, ismeretlen harmadikért
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lemondanál Párisról — csapott le tiz körömmel — de én 
nem érek neked ennyit?

Parázs veszekedés támadt. Judit ingerlékenységé 
nyilván állapotával függött össze. Berkó pedig kijött a 
béketürésből és káromkodás helyett leugrott a robogó 
kocsiból. Magányosan csavargott a városban. Hosszan 
ácsorgott egy hidon, amely úgy Ívelte át a folyót, mint 
szivárvány az eget és a Szajna fekete örvényeibe bámult. 
A hid alatt csavargók feküdtek mozdulatlanul, akár a 
hullák. Subájuk az avar és a gázláng lidércfénye mellett 
kísértetiesen hatottak, akár egy csatatér elesettjei. A 
nyomor űzte ide őket és nyilván nem érezték a helyzetük
ben gyökerező, fájdalmas, holdfénnyel körített roman
tikát. .Köröskörül revüszinházak és bankárok tüzijátékos 
palotái, míg ott lenn patkányok surrantak tova a hor
koló szájak és savanyu lehelletek melegében, vörös és lila 
fénynyalábok nyaldosták a horizontot, lámpák ezrei fes
tették biborszinüre az eget, hogy a csillagok is elhomá
lyosodtak és a hold sápadt, távoli fényreklámnak tűnt 
csupán. Színházi muzsikusok jöttek a Moulin Rougeból, 
felgyűrt gallérral, leghátul a pikulás, csapzott fürtökkel,, 
mint egy bánatos faun. Berkó sajgó szívvel ténfergett 
haza. Felesége már az ágyban feküdt. Levetkőzött, ki
aludt a villany, jóéjt kívánt és a viharsarokba hengere-  ̂
dett. Judit azonban odabujt hozzá:

— Az utolsó estén is haragba legyünk ?
Berkó puha, illatos hajába temette arcát. Csók kö

vetkezett, könnyek, fogadozások, Ígéretek, idegek és ér
zékek muzsikája és aztán nagy, boldog békesség.
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A Gare de L ’Esten.
Balláné már beszállt. Judit arca könnyben úszott.. 

Milyen diadalmas és fájó: sip és kürt szól, akár a ki
végzésnél, egy kéz csókot dob, egy zsebkendőt lenget, 
sirás ugrik ki az ablakon, amely azt mondja: »Tiéd va
gyok, mert elfutok tőled«. És közben kérések, tanácsok, 
aggodalmak:

— Ne érintkezz a panzióbeliekkel... ne menj a spa
nyol lánnyal vacsorázni... esküdj mieg, hogy sohase 
mégy ki többé Joinvillebe !

—* No de Judit...
— Esküdj meg! — toporzékolt és Berkó ijedten 

mondta:
— Esküszöm.
Szerencsére senki magyar sincs a közelben, az olasz 

kivándorlók, akik a kocsiban ülnek, nem értik beszéd
jüket, esznek, hadarnak, rájuk se hederitenek.

— írj mindennap!
— írok — és közben arra gondolt, hogy névtelenül 

figyelmezteti az otthoni hatóságokat, akadályozzanak 
meg egy készülő gyilkosságot. De nem, ez őrültség! Sze
gény Judit most megbünhődik érte előre. Sip harsant, 
ujabb csók, ölelkezés, leszállt a kupéból, Judit utána, a 
kalauz felemjeli karját, a mozdony gőzt ereszt, Judit 
visszakapaszkodik a lépcsőre, lárma, dobogás, »irjál még 
mja!« és az indulő vonat valósággal letépi melléről. Fut 
mellette a sinek között, de az iram egyre gyorsul, elma
rad, integet, aztán már csak a füstkigyó látszik, gyász
fátyol a nap körül, meredt üresség, ragyogó semmi .. .

A szemafor lecsapódott, váltók csikorogtak és a sza
badon maradt sinpárra már egy uj express érkezését je
lezték.
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III.

EGYEDÜL.

Mjint a bűvész, aki mágikus mutatványaihoz készül, 
szedte elő szekrényéből a kis házi-mozi vetítőgépét, fe
kete drótokat, filmltekercseket és egy rajzlapot, amit 
rajzszögekkel a falra erősitett. Befüggönyözte az ablakot, 
elsötétítette a szobát és a fehér sikon hirtelen éles fény- 
nyel cikázott fel a múlt.

Félkézzel hajtotta az acélkart, a film pergett és a 
fénycsóvában megjelent Judit arca. Mosolygott rá, csó
kot dobott feléje, egyre közeledett, már csak két óriási 
szeme látszott, olyan közelről, hogy szinte elérhetné az 
ujjával. De amikor elbűvölten kinyújtotta érte a kezét, 
^hirtelen villant a kép és a látomás eltűnt. Uj jelenet kö
vetkezett: Judit, Kató) és Déri a Notre Dame boltivei 
alatt. A szokásos amatőr játékok, feléje futottak, majd 
felborítva egy uccai árust, az öreg káromkodott, banán
nal csittitották és most már mind a négyen kacagtak. A 
Concordeon hajszálhijján kisiklattak egy autóbuszt, a- 
jnely csak a végső pillanatban tudott lefékezni. Remek 
riportfilm! Rendőr lépett Judithoz és felirta. Tiz frank, 
de megéri a birságot! Ez a felvétel különösen élethű, 
könnyű szoknyáját térdig fújta a szél, Judit kapkodott, 
a. járókelők megfordultak. »No lám, biztosan valami szi-
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nésznőcske!« — gondolták és Judit profilja olyan bájos- 
élethű, hogy szeretne odarohanni és megcsókolni... De 
hajtani kell a gépet... Judit szeme ránevetett, eh vigye 
az ördög a masinát! Eleresztette az acélkart és a mozgó 
kép abban a pillanatban megfagyott, fényképpé meredt. 
Berkó odament a kétsiku árnyékhoz, simogatta és be
szélt hozzá. Ekkor hirtelen sercent valami, fojtó füst
szag töltötte meg a szobát, a filmkocka lángra lobbant a 
gyűjtőlencse tüzétől, elégett és a falon Judit helyett már 
csak fehér, vakitó folt ragyogott. A varázslat véget ért...

Kikapcsolta az áramot és felnyitotta az ablakot, hogy 
kiszellőztesse az égett celluloid szagát. Az ablakpárkány
ra könyökölt és lebámult az uccára. Langyos eső perme
tezett és Szent Lajos szigete ragyogott az estében, akár 
Velence. A  Notre Dame harangjai csengtek, bongtak és 
az ezüstös harangszó úgy hullott alá lebegve, mint tol
lászkodó) galamb szárnyából a könnyű pihe. A szom
szédos házak egészen áthajoltak, belátott az idegen szo
bákba, hallotta a faliórák ütemes lélegzetét, vetkőző nüK 
susogását, ledobott ruhák zizegését és a nyekergő 
ágyak muzsikáját, ahogy rázuhant a fáradt test, akár 
az úszó a hullámok közé, hogy az álom vizébe vessa 
magát.

Berkó elérzékenyült. A szentimentalizmus ott kul
log minden szerelmes nyomában, akár a hű kutya. Le
vetkőzött, lefeküdt, de félt egyedül maradni önmagával, 
hisz annyi elintézetlen ügyük volt már hátra. Olvasni 
próbált. Ibsen leveleit vette elő. Egy mondaton fenn
akadt: a költő mentegetőzik Björnson előtt, amiért nem 
portózta meg a levelét. De nem volt pénze bélyegre.

Mint meredek sziklafalba, úgy ütközött mindenütt
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a pénzbe ő is. Most, hogy Párisban kinyilt a szeme és 
látta, mennyi megvásárolható csoda van a világon, rá
jött, hogy mennyi mindenre lenne szüksége. Uj ruhák, 
képek, könyvek, porcellánok után vágyódott, de ha ki
nyújtotta a kezét a kirakatok kincsei felé, visszarettent: 
»Pénz!« üvöltötték a kereskedők, a segédek, »pénzt adj 
és tied minden a mosolygó elárusitólánnyal együtt!«

Számyszegetten tépelődött. Hogy jusson el hozzá, 
merről közelitse meg a hétfejű sárkány fellegvárát? Mint 
azok, akik már átvergődtek a poklokon, megfeleltek az 
összes kérdésekre és az ut hátralevő részét lágy rugózásu 
autók ölében futják meg. A szomszéd manzard ablaká
ból, muskátlivirágok és száradó harisnyák közül női fej 
kandikált ki:

— Halló Menyhért, készen vagy?
Az emeleti zsalugáter mögül fütty válaszolt:
— Mehetünk.
Magyarok. Berkó látásból ismerte őket. Levelező

lapot és cipőfűzőt árultak. Reménykedő magyarok, akik 
nem vitték semjmire. Kijöttek, lázas, nagy tervekkel, né
hány frankkal, néhány ötlettel, hogy meghódítják a vilá
got. Ócskavassal kereskedtek, házaltak, batyuztak, ku- 
porgattak, koplaltak hősiesen, adósságokban és kétségbe
esésben fülig úszva, mig aztán egy napon nem birták to
vább. A barátok összeadták az útiköltséget és a mene
külő, aki sirva szedte sátorfáját, belátta végre, hogy Pá- 
ris csak a gazdagoké, amerikaiaké, angoloké, petróleum
királyoké,, maharadzsáké, mindenkié, csak az övé nem. 
A fakó, rozsdavörös párisi éjszakában csapatostul raj
zó ttak az éhes magyarok. Gyomruk korgása, ez a leg
ősibb panasz hajtotta őket boulevarderól boulevardra.
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Az életük elfolyt, akár az illat a feldőlt parfőmös üveg
ből. Judit tiz lépésről megkülönböztette honfitársait más 
nemzetiségiektől: »Olyan soványak! Aki girhes Párisban, 
az biztos magyar«. A kis szerb kocsmába, amely arról 
volt nevezetes, hogy valaha Sándor király is ott étkezett 
emigrációs évei alatt és amelyben ők is gyakran vacso
ráztak, románok, csehek, bulgárok is jártak. A romá
nok végigették az egész menüt, még külön porciókat is 
fogyasztottak, leritt róluk, hogy havi kétezer frankot 
kapnak hazulról és hogy még külön ötszázat csalnak ki 
titokban a mamájuktól. És a szép dalmát selyemfiuk is 
itt tanyáztak, széles válluk elfogta a kilátást, tárcájuk 
bankjegyektől duzzadt és az anyjuknak sejtelme sincs 
a kiöregedett bankáméról, aki Milivojt, a mezők lilio
mát ruházza. Csak a magyarok ettek hárman egy adagot, 
azt is hitelbe vagy ellenszámlára: tányérmosogatással 
egyenlitettek.

Berkó összerázkódott. Nem, ez nem az ő útja! S?- 
rény buzgalom fogta el, kitépett a blokkjából egy lapot 
és nagy betűkkel felirta rá: »Tempó! Erélyesen dolgoz
ni!« Gombostűvel az éjjeliszekrény támlájára erősitette a 
cédulát, hogy reggel, az ébredésnél mindjárt a szemébe 
tűnjön és valósággal felfrissült: igen, holnaptól kezdve
szakit a tévelygésekkel és keményen kezd neki az uj élet
nek I Megbékélten, könnyű szivvel hunyta le szemét: eb
ben a percben szentül hitte is fogadkozását.

Az Ecole de Francé uj irodalmi kurzust hirdetett és 
Berkó átlépett a hathetes tanfolyamba. Padszomszédja, 
Lilién szintén jelentkezett és most már jópajtások mpd-
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jára közösen vették át az anyagot, vitatkoztak és diáko- 
san vetélkedtek a tanár elismerő szavaiért.

— Az Írásbeli dolgozatai sokkal jobbak — ismerte 
el a lány.

— Mjaga viszont a szóíbeli referádákkal vezet!
Az iskola néha ismert Írókat és lapszerkesztőket hi

vott meg, akik előadásokat tartottak katedráiról. Más
kor viszont a növendékek fejtették ki véleményüket. Li
lién Rernsteinről irt egy kis tanulmányt, amelyben töb
bek között így nyilatkozik a drámaíróról: »Ha nem is az 
utókor írója, de minden esetre lépést tart a korral«. 
Berkó a szokásos vita keretében kijelentette, hogy nem 
ért vele egyet. Bernstein, szerinte egy letűnt korszak és 
elmúlt izlés művésze. A szópárbaj hevében Lilién meg
kérdezte :

— Látta az uj darabját a Gymnaseban?
— Nem, de megnéztem a Le venint, amit közvetle

nül előtte adtak.
— Közelről se olyan nagyszerű, mint a Félix, óriási 

siker.
Berkó tovább okvetetlenkedett:
— Épen ez a gyanús. Bernstein koncessziókat tesz 

és alkalmazkodik a boulevard közönségéhez... akár Ver- 
neuil és a többi színházi nagyiparos.

— Ne legyen olyan szigorú szegény Bernsteinhez. 
Inkább nézzen végig egy előadást.

A többiek nevettek és Berkó is mosolyogva segítet
te a lányra felöltőjét, mikor óra után eltávoztak az is
kolából. A kapuban egy fiatalemberbe botlottak, akit 
Lilién igy mutatott be:

— A bátyám, George.

32



Kezet szorítottak és hányasban sétáltak tovább. Ifjú 
Pearce a szemie szögletéből mustrálgatta Berkót. Lilién 
beszélt és a pelyhesállu angol fiú félbeszakította:

— Már megint rém okos vagy Lilién!
Ugyanolyan hangnemben, még a grímászait is utá

nozva felelte a lány:
— Már megint rém texaszi módra viselkedsz, óh 

George!
Pearce szemmel láthatóan respektálta a húgát, mert 

elhallgatott és később hozta csak Berkóf tudomására, 
meglehetősen bőbeszédű közlékenységgel, hogy gyerek
korának javarészét Amerikában töltötte, egy rokonuknál.

— Micsoda szép idők voltak azok, monsieur! Mi
lyen más ott az óceánon túl, mint a hal vérű Európában!

Lilién lényegesen mérsékeltebben rajongott az ujvi- 
lágéírt. Szierínite a bátyját teljesen »amerikanizálták«, 
szép angol beszédébe állandóan botrányos yenki zsargont 
zagyvái, hogy odahaza elijednek tőle a jámbor brit pol
gárok. Berkó félóra alatt máris leszögezte, hogy a lány, 
bár majdnem három év volt köztük a korkülönbség, sok
kal intelligensebb és érettebb a bátyjánál. Ez a huszon- 
kétéves, elkényeztetett fiatalember mindent megkapott 
az élettől, ami pénzért és összeköttetésekkel elérhető. 
Utazhatott, szórakozhatott, költekezhetett és dolgozha
tott volna is, ha kedve szottyan hozzá.

— James bácsi irt — vetette oda húgának.
— Hol a levél?
— Otthon hagytam a szállásunkon. A télen okvetle

nül elvár bennünket... mit szólsz hozzá Lilién ?
— Apus nélkül nem határozhatunk — felelte a lány 

mindenesetre örömmel mennék Bombayba, hisz tudod...
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Pearce lelkesen magyarázta az újságírónak:
— Én általában nem nagyon rajongok a rokonok

ért, de James bácsit imádom! Kár, hogy nem ismeri. An
gyali öreg. Amellett egy zsarnok kényur. De kedvünkért 
feldúlná egész Bombayt!

Lilién nevetett:
— George, ez azonban egyáltalán nem érdekli mon- 

sieur Berkót!
Egy hirdető oszlop előtt megálltak. Pearce hosszan 

bámult a plakátra:
— Ej de szép!
— Gaby Morlay — mondta Lilién — ő játsza a 

Félix női főszerepét.
Berkó kijelentette, hogy megnézi a darabot, már- 

csak Lilién kedvéért is, hogy eldöntsék, kinek van igaza. 
Pearce tele szájjal csatlakozott:

— Én is látni akarom! Nem mehetnénk együtt?
— örömímel.
— Természetesen te is velünk tartasz, Lüien?
— Feltéve, ha magatokkal visztek.
—- Nos, ha szépen megkérsz...
Jókedvűen ácsorogtak az autóbusz megállónál, ahol 

Pearceék a kocsijukra várakoztak.
— Engedjék meg, hogy a jegyekről én gondoskod

jam — szólt Berkó.
— Kérem.
— A foyerban találkozunk fél kilenckor.
A két angol elrobogott és Berkó egyenesen a szin- 

ház irodájába sietett. A  titkár akadékoskodás nélkül ki
szolgáltatta a három szabadjegyet. Ismerte már Berkót, 
aki pontosan beszolgáltatta a »kritikai támpéldányokat«,
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melyek aztán a vegyes külföldi dossziéba kerültek, ahol 
az egzotikus, soha le nem forditott idegen lapismertetése
ket őrizték. Pénteki nap volt és páholyt kapott, mint ál
talában a miagánszinházaknál, ahol a kevésbé kelendő 
drága helyeket adják a szabadjegyeseknek. Már nyolc 
órakor ott járkált fel alá, szmokingban és frissen bo- 
rotváltan az előcsarnok oszlopai között. Harmadikat 
csöngettek, fél kilenc múlt néhány perccel, az előadás 
rögtön kezdődik, de Pearceék nem mutatkoztak. Berkó 
kishitűen izgult, bosszankodott és százféle eshetőségen 
töprengett: Talán félreértették és másnap jönnek? Vagy 
a kis Pearce felültette? Ekkor kedvesen, illatosan leb* 
bent mellette egy fekete selyemruha és megszólalt a jól- 
isrnert dallamos női hang:

— Elkéstünk?
Kezet csókolt és felszabadult örömmel vezette őket 

a helyükre.
— Nem mulasztottak semmit, hisz csak most megy 

szét a függöny!
— George olyan lassan öltözködik, ahogy tulajdon- 

képen nekem illene... — mentegetőzött Lilién.
Ifjú Pearce még most is a nyakkendője csokrával 

bajmolódott. Kijelentette, hogy Párisban túl korán kez
dődnek a szinházak, dehát ezek a franciák alapjában véve 
falusi kedélyek, a tyúkokkal fekszenek és a kakasokkal 
kelnek ... milyen más NeWyork!

Berkó nem figyelt a bölcselkedésre. Lilient nézte, 
aki kivágott selyem ruhájában csinos és feltűnő jelenség 
volt. Berkó eddig csak diákos sportruhájában, lapossarku 
cipőben, félrecsapott baszk sapkában látta és igy megle
hetősen fiúsán, semlegesen hatott. Most azonban leved-
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lette ezt az uniformist, ragyogó szó'ke haja a válláig ért 
és formás vállai sápadt elefántcsontként világítottak ki 
a fekete keretből. Mjikor a látcsövet felemelte, egészen 
plasztikusan hatott széprajzu karja. Jobbról Berkó, bal- 
felől a bátyja fogták közre. Három elegáns, gazdag kül
földi a páholyban: igy tűntek mindenkinek a nézőtéren.

A játék már folyt a szinpadon, monoton diológusok, 
fojtott párbeszédek, halk gesztusok. Pearce csalódottan 
dőlt hátra és megfellebbezhetetlenül mondta ki a szen
tenciát:

— Unalmas.
Nyilván görlöket, attrakciókat, zenebonát várt. 

Csakugyan, a szünetben megkérdezte:
— Én azt hittem, hogy valami jó operetthez jö

vünk !
És olyan szemrehányó tekintetet vetett rájuk, mint

ha becsapták volna. Csak a primadonna tetszett neki.
Bemstein felesége — mondta Lilién a jólértesült- 

ség intim örömével, mint azok a »polgári elemek«, akik 
szeretnek messziről kacérkodni a kulisszák világával — 
neki irja összes darabjait.

— Az első felvonás elég gyenge — jegyezte meg 
Berkó.

— Nekem tetszik.
George a kőurnába hajította cigarettáját:
— Hogy lehet veszekedni ilyen ócskaságon! És 

hogy lehetne többet kihozni ebből az örökösen egyforma 
felállításból! Férfi és nő, nő és férfi! Szeret, nem sze
ret! Elveszi, nem veszi! Mintha mindig ugyanaz a két 
futballcsapat virblizne egymjással!

George tagadhatatlanul egyéni szemszögből nézte a.
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dolgokat. Mintapéldánya volt a sporttal egyensúlyozott 
lelkeknek. T*ulegészséges, izmos és eleven ahhoz, hogy 
kulturált lehessen. A civilizáció összes áldásait élvezte, 
a kulturát azonban csak mértékkel, mint a kisgyerek a 
csukamájolajat, vagy az orvosságot: kávéskanállal. Ber
kó ennek ellenére szimpatikusnak találta. »Talán neki 
van igaza — gondolta magában — a megismerés min
idig dekadenciával jár. Inkább maradjon boldog, ficán
koló csikó, mint vágyódó, elégedetlen intellektüel«.

Pearce tenyere puffant a hátán:
— Monsieur journalist, fáradjon át velem a büf- 

fébe egy pohár whyskire!
Berkó sosem élt alkohollal, most azonban nem 

akarta elrontani a hangulatot és hősiesen, bár sok szó
dával fogyasztotta el az italt. Tetszett neki ez a bohókás 
fiú, aki nevető, kék szemével, élénk gesztusaival, homlo
kába hulló sima, szőke hajával inkább egy chikágói ser
téscsászár trónörökösének nézett ki, semmint a »hallga
tag Anglia« szülöttének.

— És te Lilién? — fordult a húgához.
— Nem maradhatok ki a részegeskedésből. Kérek 

egy oranzsádot.
Szinház után George mindenáron elakart számolni 

a jegyekkel. Berkó nem árulta el a forrást, azonban 
pénzt se fogadott el és végül úgy oldották meg a gor- 
diusi csomót, hogy egy jóhirű montmartrei lokálba au
tóztak vacsorázni és George ellentmondást nem tűrő 
hangon jelentette ki:

— Természetesen az én vendégem1!
A zenekar közelében foglaltak helyet és Pearce bi

zalmasan magához intette a pincért:
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— Valami jó öreg párisi specialitást szeretnék, bon 
garcon!

A pincér szolgálatkészen sorolt el néhány szószos, 
kőretes húsételt, tésztákat, sülteket, de Pearce egyre 
csak a fejét rázta. Erre áttért a nemzeti eledelekre, ha
lakra, vadakra, majd történelmi falatokra, XIV. Lajos 
kedvenc töltött szárnyasaira, hiába. Az ifjú angolt még 
maga Brillat Savarin mester se tudta volna kielégiteni. 
A frakkos pincér kétségbeesetten pislogott és törte a fe
jét. Pearce szorakozottan gyűrte az étlapot, aztán felra
gyogó arccal bökött rá az ujjával egy fogásra.

— Megvan! Ez az igazi! Máris hozza!
A pincér szédülten hápogott:
— De monsieur, hisz ez bifsztek!
— Persze, hogy az! — vigyorgott a fiatalember — 

hát mit képzelt! És ne felejtsen el egy üveg bordót vö
röset hozni mellé! De édeset!

Lilién restelkedett:
— Mindig ilyen otromba tréfái vannak. Legalább 

ötvenedszer hallom már ezt a francia specialitás-viccet, 
amely a végén bifsztekké angolosodik. James bácsitól 
tanulta, annak telik öröme az efajta heccelődésben.

George bűnbánóan hajtotta le a fejét:
— Ölj meg Lüien, törj kerékbe, csak ne házsártos- 

kodj, mert bizisten kiugróm az ablakon!!
— Földszinten vagyunk — jegyezte meg Berkó.
— Ti még nem is rendeltetek! — kiáltotta George.
Lüiennek vadra támadt étvágya. Előételnek jegelt

osztrigát ettek és amikor a pincér elébük tette a máso
dik fogást, a szósszal és gombóccal köritett nyulat, Pearce 
gyanakodva kérdezte:
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— Mondja bon garcon, nem nyávogott ez a tapsi
füles ?

A pincér kötelességszerűen hahotázott a szellemes
kedésen, amjt naponta tucatszor kellett végighallgatnia 
különböző nemzetiségű, de egy értelmi nivón mozgó ven
dégeitől —■ a humornak ez a fajtája nemzetközi — es 
Lilién haragosan vonta fel a szemöldökét. Nyilván Ber- 
kóra való tekintettel szerette volna megfékezni fivérét. 
De Georgera nem lehetett haragudni.

— Kicsit bolond — előzte meg a húgát — ugye ezt 
akartad mondani édes hugocskám. Ilyenkor mindig ezzel 
intéz el. De hiszen neked annyi eszed van, Lilién! A csa
ládban marad, igaz monsieur Berkó?

Lilién kecsesen szeletelte a húst és George se zavar
tatta magát az evésben. Tányér-végről folytatták a pár
bajt.

— Igazi falusi angol vagy — rótta meg a lány —• 
londoni gentleman nem csinál ilyeneket.

George mellének fordította a villát és tetetett rémü
lettel, mintha a szivébe akarná döfni, kiáltotta:

— Gentleman? Inkább a halál! Inkább nyugodjak 
a Pére Lachaiseben. Különben is vedd tudomásul kedves 
húgom, hogy gentlemanok már egyáltalán nincsenek. Ki
haltak a sárkányokkal és a tündérekkel. Legfeljebb a 
Jockey klubban mutogatnak még néhányat, de azok se 
elevenek, csak szimulálják, mintha élnének.

Sajt, gyümölcs és fekete után pezsgőt bontatott:
— Édes Lilién béküljünk ki — és amikor húga el

fordult, torz grimasszal kérlelte — tudod, hogy képtelen 
vagyok nélküled élni!

Koccintottak és Berkóval is összemérte a poharát:
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— Azt hiszem, te vagy fz idősebb, de annyi baj le
gyen. Szervusz!

— Szervusz!
— Irigylésre méltó életet folytattok ti ujságirók — 

jelentette ki Pearce — mindenkit ismertek, mindenbe be
leütitek az orrotokat, mindenütt otthon vagytok és vég* 
"eredményben sehová se tartoztok. Nekem, való mester
ség, feltéve, ha egyszer csakugyan kedvem támad dol
gozni.

Berkó nem cáfolt. Elmesélt néhány érdekesebb ese
tet: hogy interjúvolta meg a gondosan őrzött Jackie Coo- 
gant, akinek szerződése volt, hogy európai körútja alkal
mával, csak egyetlen ujságvállalatnak adhat nyilatko
zatokat.

— Amikor a vonat a szuboticai pályaudvaron vesz
tegelt, egy vámtiszt barátom kölcsönadta egyenruháját 
és igy akadálytalanul törtem át a titkárok csatárláncát. 
Sőt még előzékenyen a segítségemre is siettek és resz
kettek, nehogy túlságosan feltúrjam bőröndjeiket. Köz
ben kényelmesen kérdezgettem a kis filmsztárt, aki enge
delmesen, mulatságosan és őszintén feleige tett. Később 
ezt az interjút huszonöt lapnak adtam e l...

Georgenak minden tetszik, ami kalandos, izgalmas, 
ahol valakinek túl kell járni az eszén. A térdét csapkod
ta jókedvében:

— És ilyen mókákkal még pénzt is keresel! Én pe
dig szivesen fizetnék, hogy részem lehessen efajta ki
ruccanásokban !

Berkói ijesztgetni próbálta:
— Néha kedélyes, néha pedig veszedelmes. Egyszer 

a legjelentéktelenebb riportért majdnem életemmel fi
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zettem. A törvényszéki tudósitót helyettesitettem és meg- 
irtam, hogy egy szabómestert két hétre Ítéltek valami 
kihágásért. Tíz sor volt az egész. Este feljött a szerkesz
tőségbe a szabó, engem keresett. Négyszemközt akart ve
lem beszélni. Alig maradtunk kettesben, térdre esett és 
ugy könyörgött, hogy ne adjam le a lapban a róla szóló 
hirt, mert akkor öngyilkos lesz, nem birja elviselni a 
szégyent, hogy két heti fogházat kapott. Megígértem, 
hogy teljesítem a kérését és hálálkodva távozott. Nyom
ban áttelefonáltam a nyomdába a mettőrnek, hogy hagy
ják ki a tudósítást, amit időközben már levittek a többi 
kéziratokkal. Ezzel meg is feledkeztem az egészről. 
Őszintén szólva én ritkán olvasok újságot. Azt a lapot, 
amelybe irok, legfeljebb csak átböngészem reggel, hisz 
ismerem már kivülről a tartalmát kéziratokból. Délután 
ismjét felkeresett a szabómester. Szemei vérben forogtak 
és anélkül, hogy egy szót is szólt volna, óriási konyhakést 
rántott elő a kabátja alól és belémdöfte. Ha nem sietnek 
segítségemre a kollégák, agyonszur. És közben eszeve
szetten bömbölt, hogy becsaptam, mert nem tartottam be 
a szavamat és a gyalázatát jelentő hir megjelent az új
ságban. Három napig nyomtam az ágyat sebemmel. Ter
mészetesen a mettőr volt a hibás, megfeledkezett utasí
tásomról és a közleményt nem hagyta ki.

Pearce csillogó szemmel nézett barátjára. Hallatla
nul kedvére való ez a magyar újságíró!

— Vigyél magaddal egy igazi nagy riportra! — kér
lelte.

Szívesen. Holnap például a Les Hallesban sétálok 
körül.

— Páris gyomra — mondta Zola után szabadon.
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— Reggel háromkor indulunk — folytatta Berkó és 
élvezte az angol fiú elszörnyűködését:

— Megőrültél? Hajnalban? Amikor minden tisztes
séges ember alszik! Vagy legalább is haza indul egy jobb 
lokálból lefeküdni!

Liliennek teszett az ötlet:
— Én nem félek a korai felkeléstől! Holnap azonban 

nem jöhetek. Aptus érkezik Párisba...
Pearce hangjából panasz csendült:
— És most ismét átköltözhetünk öt napra a Grande 

Hotelbe. A mi jó öreg montparnassei szállócskánkbóH 
Apa ugyanis tartja a stílust és ragaszkodik a »rangunk
hoz illő« lakáshoz.

Lilién a nyelve hegyével kóstolgatta a pezsgőt:
— De alig teszi ki a lábát Párisból dady, máris visz* 

szaszökünk a Mlontpamassera! Ez a rendes recept..
—» Tehát mikor áldozzuk fel hajnali álmainkat? —- 

ismételte az ujságiró.
— Várjon csak! Holnap este vacsora a követségen.., 

holnapután megmásszuk az Eiffel tornyot... apus ezt 
egyetlen alkalommal se mulasztaná e l... pedig évente 
átlag négyszer jön át Franciaországba. Szóval maradjunk 
abban, hogy mához egy hétre. Rendben?

És kézfogással pecsételték meg a szerződést. Éjfél 
után felcihelődtek és hazaautóztak. Pearceék melegen bú
csúztak:

— Szervusz John! Ez az eset azzal a szabóval igazán 
fényes!

— Szervusz George!
— Viszontlátásra John!
— pezét csókolom], Lilién!
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Berkó gyalog sétált Szent Lajos szigete felé. Hold
fény ömlött el a tájon, mintha óriási hőmérő tört volna 
el és higanya szétfolyt az uccákon, tereken, háztetőkön, 
a Szajnán. Párisnak ez a negyede éjjel már kihalt és né
ma, akár a falusi főuccák. Csak a rendőr állt szoborrá 
dermedten a posztján és valahonnan a magasból, egy nyi
tott ablak mögül kutyaugatás hallatszatt. Nyilván ál
mában, selyempárnáján szenderegve vakkantott egy 
íöleb. Atavisztikus fellobbanása az ősi hivatásnak, amely
ről már rég leszoktatták: hisz ezek a luxuskutyák majd
nem mind elfelejtettek ugatni, akárcsak úrnőik gyerme
ket szülni. A nő szimbóluma azelőtt a lüom volt. Sába ki
rálynő kezdte a destrukciót szeliditett párducával, Diá
nát a zergéjével gyanusitja a perfid történelem, mig Lé
dáról köztudomású, hogy mit művelt a fekete hattyúval. 
Berkó megtorpant erre a kísérteties, nyöszörgő hangra, 
oly szánalmasan és nevetségesen hangzott a kutyaugatás 
a női hálószoba selyempaplana alól.

A  riportút nagyszerűen sikerült. Lilién dideregve 
várta a megbeszélt helyen:

— Szép kis randevú! — nevetett a lány — a vásár- 
csarnokban! Hajnali három órakor!

—■ őszintén szólva nem mertem remélni, hogy ele
gendő lelkiereje lesz a felkeléshez. Nem álmos?

— Egy kicsit.
Szorosan egymás mellett barangoltak a Les Halles 

tülekedő, hangos kofái, hushegyek, gyümölcsdombok, 
gágogó baromifik, zöldség erdők, galambketrecek, nyu- 
lak, vadak, halak között. Egy kis uccának is beülő sátor
negyed polcain óriási uborkásüvegek sorakoztak, tele
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zöld, kövér leveli békákkal, melyekre karikásszemű házi
asszonyok alkudoztak, féllábánál rángatva ki a zavaros- 
szinű vizből a boldogtalan békát és a súlyát mérlegelve, 
miközben minőségét becsmérelték, hogy ezáltal lejjebb 
szorítsák az árát. A pulton kerti csigák mászkáltak, az
tán tengeri kagylók, rákok furcsa zsibvására. És halszag, 
vérszag, fűszerillat és verejték bűze terjengett a levegő
ben, hogy szinte tapintani, ujjal is érzékelni lehetett, 
akár a szivarfüstöt. A külső csarnokba pedig véget nem 
érő sorban érkeztek a társzekerek, a sineken vonatok 
dübörögtek és vagonak fáradhatatlanul ontották dús tar
talmukat, a mezők, falvak, folyók, a tenger és az óceánon 
túli gyarmatok gazdag ajándékait.

—i Ő, de pompás! — ujongott Lilién és tapsolni sze
retett volna elragadtatásában. Beleolvadtak, elvegyültek 
a zsivajgó, bömbölő alkudozó és rikácsoló tömegben. Észre 
se vették az idő múlását, a gigászi szinjáték lebilincselte 
figyelmüket. Már sütött a nap, megelevenedtek az uc- 
cák és az óra kilencet mutatott, amikor végre holtfárad- 
tan kitámolyogtak az élemiszer-városból és Lilién Berkó 
karjára támaszkodva sétált a legközelebbi kávéházig, 
ahol megreggeliztek.

— Nos, nem bánta meg, hogy feláldozta a fél éj
szakáját? — kérdezte a férfi.

A szőke fej aranyos fürtjei jobbra-balra repkedtek:
— Nem! Igazán köszönöm magának ...
Berkóf tiltakozott:
— Köszönnivalóm csak nekem lehet! Már hónapok 

óta készülök erre az útra, de ha mjaga nem jelenti ki, 
hogy velem tart, akkor aligha szánom rá magam...

Pihenten sétáltak át a Jardin des Plantes tarka vi
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rágágyai között és az üvegház mögött telepedtek le egy 
padra, sütkérező öregtirak, csicsergő bonnek és hajcihő- 
ző, karikázó kisgyermekek országában, a játszótéren. Li
lién most első izben mutatkozott közlékenynek. Windsor- 
ról mesélt, zöld legelőkről, erdőkről, kedvenc állatairól, 
amerikai rokonáról, aki Georget is »standardizálta« és 
tipikus amerikai »boyt« formált belőle. Az újságíró fi
gyelmesen hallgatta és nézte, hogy szinte pillanatra se 
vette le róla a szemét. Jólesett látni ezt az üde, hamvas 
őszibarackarcot, villanó fehér fogsorát, rebbenő, hosszú 
pilláit, fehér kezének játékát, amint néha a pad támlájá
ra emelte, majd az ölébe hullajtottá és üyenkor ez a kéz 
külön élt és lélegzett, akár egy lelkes kis állat.

»Kedves pajtás« — gondolta a férfi és ekkor elefánt
trombitáláshoz hasonló hang harsant a háta mögött, fá
jón, mintha főbekólintanák:

— Á, bonzsur kedves Berkó! Nahát micsoda szeren
csés véletlen! — és megrohanta, belekapaszkodott és 
rázta örvendezőn Weiszberger ur, a szuboticai »Párisi 
bazár« tulajdonosa.

Berkó elképedten és elszörnyedve meredt a kereskedő 
vigyorgó, széles tészta-arcába. Hogy visszanyerte lélekje- 
lenetét, már dühöngött. Otthon hónapokig nem találkozott 
Weiszberger urral, akit egyébként is csak felületesen is
mert és itt Páris legeldugottabb parkszögletében épen 
bele kellett futnia! Az egész világ egy falu! A kereskedő 
ezalatt Lilienre hunyorgott és az újságíróra kacsintott, 
ami azt jelentette:»Ej, ej kis hamis, hát igy dőzsölünk a 
Szajna partján?« A lány aki kukkot se értett a magyar 
beszédből, várakozón nézete őket. Berkó mogorván felez
getett és már búcsúzott is bogáncsként tapadó földijétől:
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moslj nem ér rá, de majd felkeresi a szállásán, nem felejti 
el a cimét, igen okvetlenül nyolc órára és akkor »csiná
lunk egy görbe estét! Alászolgája!« Weiszberger ur el- 
kotródott, de minden tiz lépés után megállt, visszabámult 
és a fejét csóválta, hogy Berkó a legszivesebben utána 
hajitott volna egy követ.

— Van kedve kijönni az Etoilehez? — kérdezte a 
lány — mia vonulnak fel az amerikai légionisták. Szép 
parádé lesz ...

— Boldogan! — ugrott a férfi és máris elindultak.
Tizenkétezer amerikai érkezett ezen a napon Páris-

ba, légionáriusok, akik 1917-ben itt jártak már egyizben, 
diadalra segíteni az antantfegyvereket és megvédelmezni 
az USA hadseregszállitóinak uzsorakölcsöneit.

Egy világháborúnak kellett elmúlni, hogy a tizen
ötödik évfordulóra ilyen fényes ünnepséget csaphasson a 
győztesek között is leggyőztesebb Amerika. Mintha nem 
is Párisban lennének: az épületeken, diadaliveken, gyer
mekek kezében, férfiak gomblyukában, nők mellén 
mindenütt csillagpettyes lobogókat lengetett a szél és 
tizes sorokban marsoltak az amerikai katonák. Tizen
nyolcezer légionárius, Mexikó, Texas, Alaska, California, 
Newyork... sziu indiánok festői viseletben és szines 
gyarmati harcosok, akik úgy forgatták fogukkal a kést, 
akár a párisi ficsur ujjai közt a sétapálcát. A népnek, 
amely elözönlötte az uccákat különösen a tarka egyen- 
ruhák tetszettek. Amerre a menet elhaladt a kiváncsiak 
ezrei ácsorogtak. A rendet szuronyos francia bakák tar
tották fenn. Legalább másfélmillió ember szorongott a 
gyalogjáróikon, háztetőkön, fák ágai között, gázlámpák
ba kapaszkodva és lábujjhegyen. Berkó és Lilién görcsö
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sen fogták egymás kezét, nehogy elszakítsa őket a tolon
gó áradat. Az elmés kömyékbel iházmesterek székeket és 
létrákat árultak. Berkó is bérelt egyet és Lilién nagy mju- 
latságára a gázlámpához támasztották és felmásztak rá, 
hogy kényelmesebben nézhessék a ritka látványosságot, 
amint a veterán légió felvonult az ismeretlen katona sír
jához. A skatulyából szedett elegancia, a vadonatúj uni
formisok kirívóan, kínosan ütöttek el a francia bakák 
gyűrött és durva szövésű mundérjától. Még a sziu indiá
nok hajában is valódi sterilizált libatoll lengett és a cow- 
boyok is szalonképesebbek voltak a francia tiszteknél. A 
zászlókon kiterjesztett szárnyú sasok lebegtek.

— Egy pazar revű — jegyezte meg Lilién — csinad- 
rattával és mininszteí’elnökökkel, tábornokokkal és mar- 
salokkal.

— Ha fegyveresen és ellenséges szándékkal jönnek
— jósolta Berkó — játszva elfoglalhatják egész Párist.

De hiába nevezték hálának, vendéglátásnak, igy is 
:az amerikai hübéruralmat szimbolizálták: a mindenható 
dollár jött át terepszemlét tartani az uj gyarmatokra.

— Nézze — mutatott a lány a női légió felé — a 
legközelebbi háborúban már asszonyokat is visznek a 
frontra.

— Még elképzelni is furcsa — tűnődött a fiú — 
hogy magával mint ellenséggel, fegyverrel a kézben áll
jak szemközt...

A kékgalléros, sárgahajtókás amazon-regiment meg
lehetősen mulatságosan hatott és a csufondáros párist 
gaminek nem is takarékoskodtak észrevételeikkel. A re
vükből és filmekből kapott kóstolók után szebbeknek 
liitték az amerikai nőket. Lehet, hogy akik otthon ma
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radtak, azok mind ennivalóak és gyönyörűek, de ezek a 
légió-hölgyek, katona feleségek, anyák, szeretők, testvé
rek és kalandomők válogatottan csúnyák voltak, csonto
sak, pápaszemesek, szikárak, szóval pontosan olyanok, 
akiket — mint Lilién találóan meghatározta — tisztelni 
kell, hogy hosszú életűek legyünk a földön. Tizenöt év 
előtt, amikor bősz hisztériában égve kiszökdöstek a 
frontra, hogy »lelkiero: öntsenek« a katonákba, talán 
még megjárták, de most az évfordulón, ha az arcukat te
kintjük kalendáriumnak, harmincnak tűnt ez a tizenöt 
esztendő.

— Ő, de rettenetes! — takarta el szemét Lilién és 
Berkó megfogta a karját, nehogy leszédüljön a bizonyta
lanul imbolygó létráról.

A francia hadirokkantak is eljöttek a felvonulásra- 
Otthagyták erre a napra az életfogytiglani jegy lyukasz
tói, sétatércsőszi, muzeumőri állásokat, melyekkel ordító 
szájukat betömjte az állam és csúszva, mászva, mankón, 
tolókocsiban, féllábon bicegve eljöttek mind: a nyomoré
kok, bénák, félkezűek, gránátnyuzta arcuak, akik szin
tén ott voltak a tüzvonalban, amikor bömbölt az ágyú, 
sistergett a gáz és az ég és a föld táncolt a veszett mér
kőzésben.

— A győztes légiók közt a nyomorúság légiója — 
mondta halkan az ujságiró — akiken már semmiféle ki
tüntetés sem segithet... sem pénz, sem nő, sem napsü
tés, sőt mjég a kegyelmes marsalok sajátkezű vállverege- 
tései seml...

A grandiózus kirándulást a hajóstársaságok szervez
ték meg. Tizenhétezer elérzékenyült amerikait átszállí
tani az óceánon: a legjobb üzlet. De hol maradtak a
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többiek? A tízmillió halott: fiuk, apák, nagyapák, akiket 
a »hősök« kaszáltak le gépfegyverrel, szuronnyal, tank
kal? Talán épen ez a karcsú mosolygó arcú hadnagy 
szúrta le ádáz kézitusában az Ismeretlen Katonát, aki 
most olyan meghatottan. merev haptákban áll a sirja 
előtt? Az Atlanti Óceán túlsó felén pedig a markukba 
röhögnek a láthatatlan ördögök: a parafa, konzerv, acél, 
szén és vaskirályok, akiknek méregdrága zsoldosait Euró
pa fizette és fogja fizetni még hosszú éveken á t ...

— Menjünk — kúszott le a létráról a lány — eleget 
láttam...

Berkó- hazakisérte a szállodába. Útközben öles plâ  
kátok orditoztak rájuk: »Jöjjön a Mlarne mellé! Külön
autóbuszok viszik a hajdani csatatérre! Nézze meg még- 
egyszer a régi lövészárkot, melyben őrséget állt!«

Hetven frankért mutogatták a kiváncsi frontharco
soknak a hajdani harcmezőt, melyen a történelem leg
véresebb, legelkeseredettebb ütközete játszódott le. A 
föld háta itt még ma is borsózik a rémülettől. Tizenöt év 
óta nem ocsúdtak fel az ájult mezők, részeg futóárkok, 
rozsdás drótsövények, melyek töviskoszoruként szegé
lyezik. A földhányás, amit az ördögi vakondok, a gránát 
túrt fel, egészen friss, konzervdobozok, kilőtt töltényma
gazinok, rongyos bakkancsok, törött ágyukerekek, szinte 
a levegőben érezni még a puskapor szagát. Csak a hullá
kat tüntették el gondosan. Azokat az amerikaiakat, akik 
vissza se mentek már többé a békekötés után. Nem az 
enyészet végzett velük: az enyv, csontgomb és szappan
gyárosok, akik koncessziót kaptak a francia kormánytól, 
hogy összeszedhessék a »hősi csontokat« melyeket az
tán ipari célokra használtak fel, hogy szindetikon, had-
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rággomb, fésű, szappan metamorfózisában adják vissza 
a közösségnek a megboldogultak földi maradványait.

Mindezt Berkó mesélte el a lánynak a falragasz előtt 
és Lilién csak egy szót talált haragjában:

— Gyalázatosak!
Az ujságiró kezet csókolt és a lány belibbent a for

góajtón, eltűnt előle, olyan gyorsan, mintha menekülne.

Otthon levél várta. Judit irta, hogy az operációt el 
kellett halasztani, mert más baj jött közbe: meghűlt, 
mandulagyulladást kapott, lázas és legalább tiz, tizenöt 
napig várni kell a műtéttel.

»És te Kisapám, sokat dolgozol? Vigyázz az egészsé
gedre! Ne ugrálj a robogó autóbuszokról! Várd meg, 
mig a forgalmi rendőr lámpája vöröset jelez!«

Berkónak lelküsmeretfurdalása támadt: hogy aggó
dik érte onnan messziről is! Akárcsak itt, amikor mel
lette élt és folyton veszekedett, mert nem volt türelme 
kivárni mig a kocsi fékezett és a mozgásban levő autó
buszról szökkent a járdára. A betegágyból is őt, az urát 
vigyázza. Az ujságiró leült az asztalhoz és hosszan vála
szolt, gyengéden, kedvesen irt és amikor a levelet be
dobta a postaszekrénybe, elhatározta, hogy többé nem 
jelentkezik Liliennél. Nem tisztességes játék ez, hiába 
akarja elhitetni saját magával, hogy csak a »jó pajtás« 
érdekli. Különös örömet érzett a lány társaságában. Sze
rette hangját, tiszta fényű szemét és ha néha közelebb 
hajolt hozzá beszélgetés közben, titkon beszivta a lehel- 
letét. Mikor ezt tudatosan átgondolta, felhorkant benne 
egy hang: »Félsz tőle? Nem bizol saját magadban?«
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Berkó sarokba szorult, habozón, határozatlanul védeke
zett: »Szó se róla. De azért nem folytatom tovább. In
kább az iskolába se megyek ezentúl. Ennyivel tartozom 
Juditnak«. Pillanatra megfordult agyában: azzal veszi
elejét az ujabb fordulatnak, hogy becsületesen bevallja 
Lilién előtt: »Nős vagyok. Igaz, nem kérdezte soha, de 
én mégis elhallgattam]«. Egész este kinlódott. Eh, nevet
séges komédia. Mi szükség magyarázkodásra? Még kine
vetné Lilién. Hát mit képzelt ő, hogy ez a finom, hűvös 
angol lány egy percig is komolyan foglalkozott vele? 
Ostobaság!

Fogadalmát azonban állta és tájára se ment az Ecole 
de Francénak. Másnap, harmadnap szintén elkerülte. 
Örült, hogy ennyire álhatatos tudott maradni. »A  tandíj
ért mindenesetre kár« — gondolta. Délután egy lila levél 
érkezett a panzióba. Csőpostán jött, Lilién küldte: »Miért 
nem jön az iskolába? Csak nem beteg? Szívélyesen üd
vözli L.« Berkó sokáig nézte a szálkás, érdekes betűket. 
És másnap már szintén ott ült a helyén a lány mellett.

» ... szabadságomból két hetet Olaszországban, ket
tőt pedig Párisban töltök. Utóbbi téged is közelről érint: 
megkérlek, végy ki részemre egy szobát a panziódban és 
gondoskodj szinház, hangverseny, stb. jegyekről. Ide 
mellékelem a heti programmomat, amit nejemmel együtt 
állítottunk össze előre: 5-én este Opera, 6-án Comédie 
Francais. Délelőtt Louvre. 7-én Cluny muzeum, ahol min
tát akarok venni a hires erényövről. Este: Filharmo
nikus hangverseny ... Egyébként 4-én délben érkezem. A 
bandériumot és a polgármester üdvözlő beszédét elenge
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dem, beérem azzal is, ha csak te jössz ki elém a Gare de 
L ’Estre!. . .«

BerkŐ nevetve forgatta a levelet. Ez a Csincsák! Ha 
nem látná az aláírását, akkor is ráismerne a stílusáról,, 
akár a mjókusra a szagáról. Kissé vaskos, de baráti hu
mora felvidította. Lelki szemeivel elképzelte a mintahá
zaspárt, amint hetekkel előbb összebújva, lázasan tanul
mányozzák a Baedeckert, francia lapokat és kiválogat
ják a látnivalók, tapasztalni valók szinejavát. Az utóirat
ban az asszony intézett szózatot Berkćftioz: »Vigyázzon 
majd a férjecskémre, ne hagyja folyton azokat az ócska, 
múzeumokat bújni! Legyenek flottak és szórakozzanak, 
mert ezt a tudálékos vén molyt nem lehet majdaLouv- 
reról levakarni és a végén ottfogják a régészeti osztályon 
a múmiák között. . .«

A szerény nyaralási előlegből, amit a kiadóhivatal 
folyósított Csincsáknak, nem futotta két személyre és 
az asszony, a jó feleség heroizmusával lemondott a sa
ját részéről, csakhogy a férje tanulmányutja minél job
ban sikerüljön. Majd jövőre, ha isten segit együtt me
gyünk — mondta az urának — viszont neked fejlődé
sed érdekében szükséged van erre az útra!« És elengedte, 
elküldte egyedül. Berkó örült, de egyúttal fázott is a ci- 
cerone szerepétől. Azonban nem térhetett ki előle.

»Jó kis hazai unalom« — gondolta savanyúan. Ne
gyedikén délben menetrendszerűen berobogott a gyors 
és rajta programmszerűen Csincsák, hogy szemmel, száj
jal felfalja Párist! Viharos ölelkezésük: »Remekül né
zel ki öregem! És te? Egész benszülött fizimiskád van!«
— nem keltett különösebb feltűnést a pályaudvaron,, 
amelyre annyi vidéki és külföldi érkezett, lármázott, tü

52



lekedett, míg az uccára nem sodorta őket az áradat. Itt, 
miután sikerült kibontakoznia Csincsák karjaiból, intett 
egy taxinak és a Szent Lajos panzióba hajtattak.

Mig Csincsák a fürdőkádban tocskolt, mosdott és 
a hátára zuhogtatta a tusst, be nem állt a szája. Az ott
honiakról pletykált.

— jKernácsnénak most Szakáll csapja a szelet. Kép
zeld ez a barom operettet ir és persze a szépasszony ját- 
sza majd a főszerepét!

Prüszkölt, tüsszögött és amkor végre becsavarta a 
testét a lepedőbe, Berkó is referálni kezdett:

— Mindent elintéztem, ahogy kivántad. Ma estére 
príma zsöllyét szereztem egy gordonkahangversenyre. 
Elővételben lefoglaltam az Opera és a filharmóniai je
gyeket ...

Csincsák káromkodással vágta ketté a mondatot:
A kutyahétszentségit, hát te tényleg komolyan be

vásároltál ?
Berkó megütközve nézte:
— Hisz kifejezetten megkértél rá!
Csincsák eleresztette a lepedőt, amely lehullt róla és 

anyaszült mieztelenül, viztől csepegő, nedves léptekkel 
rontott rá:

— Szerencsétlen! Kidobtál egy csomó pénzt erre a 
vacakra! — szétturta az asztalon heverő jegyeket — még 
szerencse, hogy a muzeumi kártyákat is nem váltottad 
meg előre!

— Tévedsz — mutatott egy vaskos jegyfüzetre — ti
zes kombinált füzetben ugyanis tiz százalékkal olcsóbban 
kaptam ... Épen elég időmbe és fáradtságomba kerültek!

És sértődötten elfordult a dühöngő Csincsáktól, aki
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a földre szóírta a drága jegyeket és a sarokba rugdalta 
valamennyit:

— Hát nem érted? — üvöltötte dultan és borzolt 
vizes hajjal, akár egy triton — hogy a levél csak faxni 
volt az sszony miatt?

Vállára kanyaritotta a lepedőt, mint valami tógát 
és a szék támlájára akasztott kabátjából kihúzta jegyző
könyvecskéjét :

— Ide süss! Itt az én igazi programmom!
Berkó még most is azt hitte, hogy valami félreértés, 

van a dologban. Osincsák ezalatt magára rántotta az in
gét, nadrágba bujt, aztán közelebb húzta a barátját:

—i Ma este csak terepszemlét tartunk. Körülboklár 
szunk ahol és amerre épen kedvünk tartja. De holnap 
már felkeresünk néhány jobb helyet. — Lapozgatni kez
dett a sarkos, kopott, gyűrött noteszben, amelyen meg
látszott, hogy buzgón és sokat forgatták — Mademoiselle 
Henriette ... Rue de la Harpe 133. I. Lépcsőházi bejárat. 
Szőke és molett. Egész az én zsánerem, amennyiben nem 
csal a fényképe... fogad kilenctől hajnalig.

Berkó csak tátogott, akár a szárazra dobott hal. 
Sokkal becsületesebb, jóhiszeműbb lélek volt, semhogy 
nyomban megértette volna, miről van szó. Közel négy 
éve ismerte Csincsákot és azt hitte, hogy jól ismeri. Mint 
általában a legtöbb embert, őt is elkönyvelte a sokféle 
tipus egyik rokonszenves, jámbor osztályába, a csendes> 
férjek közé, a szorgalmas, derék szürkék, a suttogva 
lázadók táborába, akikből idővel példakép lesz és ezüst
lakodalmukra hivatalos a fél város. Iszonyodva nézte. 
Csincsák azonban rá se hederitett, nem érdekelte, vagjr
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tán észre se vette a másik elszörnyedését. Tovább foly
tatta:

— Rém kiváncsi vagyok Sylviára is! A haja fekete, 
húsz éves és állítólag félvér. Ilyennel még nem akadt dol
gom. Boulevard St. Michel... amelyen át az ősz suhan 
Párisba Ady szerint...

Ha egetrázó robajjal összedől az Eiffel torony, ha 
kicsap medréből a Szajna és elönti a szigetet, hogy csó
nakon, vagy úszva kell menekülniök, ha revolvert ránt 
elő Csincsák és tömegmészárlást rendez a Szent Lajos 
panzióban: nem döbben meg jobban Berkó, mint erre az 
önleleplezésre. A kigyó szint vallott, levedlett régi bőre 
és egy másik, egy kéjsóvár, idegen, mindent habzsolni 
akaró Csincsák állt előtte, élvezetvadász, szoknyabolond, 
vidéki roué, aki orránál fogva vezette az egész várost, a 
kollégákat, ismerősöket és a saját feleségét!

Berkó alig tudta kinyögni:
— Dehát honnan vetted ezeket a címeket?
A mintaférj szélesen, tele szájjal hahotázott:
— A kokottok félhivatalosából, a Vie Parisienne- 

ből! Már hetek ó*ta Írogatom ki belőle a jobbnál jobb 
adresszokat! A háziiparra berendezkedett hölgyikék itt 
hirdetik bájaikat és specialitásaikat, szabott, verseny- 
képes árakon!

És csettegett a nyelvével, akár az Ínyenc a jó falatok 
után. Berkó még most is kábult, mintha gránát robbant 
voln • az orra előtt. Ha Csincsák némi bevezetéssel kezdi,, 
rövid előszóval, valahogy ilyenformán: »Kérlek öregem, 
én se vagyok fából, ha már itt vagyok Párisban, hát a 
nőkről se feledkezem meg« — ép úgy megbotránkozik, 
de legalább nem éri ennyire brutálisan a csalódás. Csin-
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csák azonban átmenet nélkül tört rá és a régi kedélyes 
hangján — ezen a tisztességes baritonon — panaszolta:

— Keseives munka volt meghozattatni az újságot 
a Gradszka Kafana igazgatójával! Természetesen úgy 
adtam be neki a maszlagot, hogy Bubányi szeretné, de 
nem mer szólni. .. Haha!

Hasonló kiábrándulást ezelőtt hét évvel érzett utol
jára Berkó, amikor kedvenc költője felcsapott kormíány- 
párti képviselőnek. Csincsák ez csakugyan? Vagy kísér
teties hasonmása? Borotváját szedte elő épen a táská
jából és beszappanozta az arcát, de közben fáradhatat
lanul fecsegett:

— Na és te? Mi van veled? Képzelem, hogy igyekez
tél kihasználni a szalmaözvegyi élet örömeit!

Berkó a sértett arkangyal önérzetével tiltakozott:
— .Kérlek szépen!
És elmondta, hogy korán kel, korán fekszik, dolgo

zik, tanul, legfeljebb néha színházba és moziba já r ... 
Most Csincsákra került a csodálkozás sora. Majd az 
ádámcsutkájába vágott a villogó borotvával:

— Komolyan? Bészavadra? Nem ugratsz?
Berkó erélyesen kiáltotta:
— Szavamra!
— MJulatókba se jársz?
— Nem!
— De az Eldorádóban csak voltál?
— Azt se tudom micsoda!
Csincsák a földhöz vágta a borotváját:
— Ezt a maflát! Bizisten kész unikum! — és mint 

egy orvosságos üveget használat előtt, alaposan meg
rázta a vállánál. — Mutogatni kéne téged, de kitömve!

56



Panoptikumban! Sok pénzt kereshetnék! Egy hű férj 
Párisban! Hat nap óita egyedül, akár az ujjam és annyit 
se tanult meg, hogy mi az az Eldorádó! Földrajzból elég
telen! öregem az úristen hat nap alatt egy egész világot 
teremtett és te még egy párisi nőt se öleltél! Botrányos! 
Ezért a pénzért Szuboticán is maradhattál volna!

Berkó csak bámult, mint borjú az ujkapu előtt. Oly 
nehéz elhinni ezt a fregoliszerű átváltozást, oly képtelen
ség valóságnak elfogadni a Jánusz arcú Csincsákot, a 
másik, az otthoni Csinosák, a mintaférj helyett, aki az 
asztal alatt fogta a felesége kezét és együgyűn mosoly
gott a »kicsi páromra« és posztópapucsban lustálkodott 
és basáskodva rendelte a másnapi ebédet. A kollégák 
kevésbé boldog feleségei pedig igy magyarázták a rej
télyt: »A  gyomrán keresztül főzte meg az urát! Ezek 
az igazi sirig tartó házasságok«. És most mintha az ördög 
“bujt volna Csincsákba, Casanova lett belőle, egy férfi dé
mon, aki szerelmi Baedeckerrel jár és azt magyarázza, 
hogy két Páris van — mint ahogy két Csincsák! — 
egyik az unalmas, robotos, a nappali, másik az éjszakai, 
az izgató, az igazi! Ebbe a másikba fognak hát felfedező 
expedícióra indulni!!

— Természetesen velem jössz mindenhová — je
lentette ki olyan hangon, akár a boldogult cár azukázait
— a cinkosan leszel, tehát a saját érdekedben is jó lesz 
vigyáznod a nyelvecskédre... nehogy otthon megtudja
nak valamit...

A halion át távoztak a panzióból. Az előszobában Ju- 
liettevel találkoztak. Berkó udvariasan üdvözölte az asz- 
szonyt. Csincsák sóvár szemmel nézte formás lábait:

— Ccc! Édes macska! Jóba vagy vele?
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— Ugyan kérlek! — bosszankodott Berkó és magá
ban már utálta barátját. Ez is a harcmodorához tarto
zott, hogy még ő gyanusitgatta állandóan! És milyen 
közönségesen viselkedik! Kerek képéről leritt a kétely. 
Beteg fantáziájú falusi figura. Frivol regényekből és 
pornográf képeslapokból megismert egy alvilági Párist 
és most azt hiszi, hogy a Szajna partján minden nő kéj, 
flört és csók után liheg!

—* Csuda diszkrét vagy! — tamáskodott Csincsák..
Berkó rárivalt:
— Ugye ti főbérletben laktok Szuboticán?
— Igen.
— Megverted már a háziasszonyodat?
— Nem.
— Felpofoztad?
— Nem. Mit marháskodsz!
— Szóval jóba vagytok! Hát igy állok én is Juliet- 

tel. Még nem rúgtam és nem pofoztam. Különben se ér
dekel.

Annál inkább az én eseteml! —- és nyomíban terveket 
kezdett kovácsolni, hogy juthatna a közelébe. Berkó gú
nyosan leintette:

— Itt ugyan hiába próbálkozol. Ennek a nőnek egy 
miniszterelnök a szeretője!

Hogy miennyire rossz ujságiró Csincsák az kiderült 
abból, hogy nem is érdeklődött tovább. Hja, lefoglalt a 
kicsike? Gombház! Alkonyatkor hagyták el a panziót. 
Berkó azt indítványozta, sétáljanak fel a Sacre Coeur- 
höz a naplementét nézni. Csincsák szinte megvetően uta
sította vissza a tervet, mint valami erkölcstelen aján
latot :
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— A Sacré Coerhöz! Naplementét bámulni ? Egészen 
plöm-plöm vagy! Úgy látom itt nekem kell átvennem a 
kommandót! Gyerünk a Foiles Bergerhez!

Berkó megtorpant:
— Mit akarsz ott? Hisz csak kilenckor kezdődik az 

előadás.
Rendreutasitői mosoly kiséretében felelte a másik:
— Nekem; mondod? Én egy kis uccácskát keresek 

a szinház mögött. Rüe Vlavrien, — és amikor Berkó to
vább akadékoskodott, leintette. — Ne kérdezz annyit, 
hanem gyere! Majd meglátod, csuda zri lesz!

Végigsétáltak a girbe-gurba, homályos világitásu 
passzázson, amely a nagy boulevardba torkollott és hiva
tásos rosszlányok keringtek minden sarkán. Beljebb, az 
egészen középkorian zord, tornyos, ódon házak kapu
aljaiból innen is, onnan is alvilági alakok kezdtek feltü
nedezni. Mint a talajvíz, úgy szivárogtak és mielőtt még 
Berkónak ideje maradt volna figyelmeztetni barátját, 
hogy forduljanak vissza, máris körülfogták őket a fülbe- 
valós, ruzsos szájú, selyeminges, vékony cérnahangu 
fiuk. Hozzájuk dörgölőztek, arcukba vihogtak és felkinál- 
koztak, elsorolva tudományuk összes fortélyát és a 
»Prix modérést«. Berkót az undor rázta és belekapaszko
dott Csincsák karjába, aki röhögött, mulatott mintha 
csiklandoznák és úgy tett, mint aki habozik és nem tud 
választani. Amikor aztán az egyikkel alkudozni kezdett, 
Berkó megbotránkozottan sarkonfordult és kijelentette, 
hogy elege van ebből a rondaságból. Csincsák »mucsai 
alaknak« bélyegezte:

— Utó végre tanulmányuton vagyunk! Ce la vie! Te
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pedig félsz a nyilvánvaló tényéktől, ahelyett hogy fér
fiasán szembe néznél velük.

Berkót nem vette le lábáról ez a csavaros rabu- 
lisztika:

— Hasznosabb tanulmányoznivalók is akadnak Pá- 
risban!

De érezte, hogy nevetséges dolog itt, a férfikokot- 
tok gyűrűjében moralizálni. A fiatal, tuberkolótikus ki
nézésű, festett képű ifjak szájtátva hallgatták a barbár 
kerepelést és egymásközt megállapították, hogy ez a 
riadt idegen nyilván féltékeny ségi jelenetet rögtönöz. 
A szabott áru legényke nyomban engedni kezdett a »ta- 
rif reduit«-ból és olyan veszedelmesen leszállt az árak
kal, hogy Csincsák kutyaszorítóba jutott: ez már igazán 
potomjság. Végül is azzal ütötte el a dolgot és próbálta 
visszaszivni ajánlatát, hogy Berkóra mutatott:

— Voila, mon amour!
Mire a fülbevalós szép ifjak jöttek méregbe. Ha már 

van kedvese, akkor tartsa bolonddá az öregapját! És szit
kozódtak. Forrt a talaj a lábuk alatt és sietve megug
rottak az első saroknál. Csincsáknak a könnye is csur- 
gott a nevetéstől:

— Micsoda fényes banda!
Berkó percenkint idegenedett kollégájától. Nem csu

pán erkölcsi okokból, de kegyetlennek, bárdolatlannak 
találta ezt a kíváncsiságot, a perfid játékot a pederaszta 
szerencsétlenjeivel. Ugyanígy gyűlölte gyerekkorában a 
falusi parasztgyerekeket, akik gúnyt űztek a község hü
lyéjéből, becsapták és gaz tréfákat csináltak vele.

— Gyerünk vacsorázni!
Előételnek osztrigát falt, mondván, hogy a ravasz
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gallusok is ezzel javitják kondíciójukat. Berkó némán fo
gyasztotta el a hideg szárnyast és már örült, hogy mára 
békessége lesz, de alig tették le a kést és a villát, Csin
csák kiadta a jelszót:

— Indulás az Eldorádóba!
A Tőzsde mögött elhúzódó kis mellékuccában lapult 

meg a jelentéktelen, csúf, fekete ház, tipikus párisi bér
kaszárnya, hogy még Csincsák is hitetlenkedve torpant 
meg ajtajában: ez lenne az öt világrészben hirhedt sze
relmi lebuj? Berkót balsejtelmek gyötörték. Akár a kis- 
bárányt a vágóhidra, úgy hurcolta magával erőszakosan, 
leterrorizálva minden ellenkezését Csincsák.

— Kérlek... — kezdte, de Csincsák ekkor már ne
kidőlt a csengőgombnak és a következő pillanatban ki
tárult előttük az ajtó. A vörös fényárban úszó folyosón 
főkötős, könnyedén öltözött szobalány sietett eléjük. Mo
solygó arccal üdvözölte a vendégeket és kalauzolta őket 
egy forgóajtón át a pálmákkal szegélyezett télikertbe. 
Tetővilágitás szolgáltatta a szines fényt és süppedő zöld 
szőnyeg futott körbe a legközelebbi csarnokig. A hatal
mas terem közepén márványszökőktit csobogott, a szoba
lány hellyel kinálta őket és nesztelen léptekkel tűnt el 
egy vörös bársonyfüggöny mögött. Előkelő és hatásos 
volt minden, halálos csendesség borult a helyiségre és 
Berkót ismét szorongatni kezdték kételyei: nem járnak 
e rossz helyen? Nem tévedett e Csincsák? Hátha valami 
uriházba csöppentek és pillanatok alatt elébük áll majd 
a házigazda, hogy megtudja mi járatban vannak? Eszé
be jutott három év előtti dubrovniki kalandja és verej- 
tékcsöppek gyöngyöztek a homlokán. Gajdusekkel együtt 
nyaraltak lenn a dalrnát tengerparton és a mulatni vágyó'
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Gajdusek egy benszülött dalmatától kérdezgette, merre 
van a vöröslámpás negyed. Szerbül alig értettek vala
micskét és igy inkább csak a kézjelekből hámozták ki 
válaszát és az útirányt. »Jobbra, aztán balra át lefelé... 
egy nyitott ajtóju palota, ahol zene szól... ott talál
nak mjajd lányokat is ... zbogom. . .« Megköszönték a 
szives felvilágosítást és nekivágtak az ugribaktató dub- 
rovniki uccáknak. Tíz percnyi barangolás után, a sötét, 
kihalt, néma házsorok között, közel a tengerparthoz vég
re ráakadtak a mulatóra, melynek kapuja fölött vörös 
viharlámpa himbálózott, két faragott szárnyas ajtaja 
tárva, nyitva, a lépcsőkön szőnyeg és fenn az emeleten 
zongora szólt. Gajdusek vidáman szökdécselt felfelé. 
»Ez aztán finom hely!« Senki sem tartóztatta fel őket. 
A bálteremnek is beillő tágas szobában ember ember há
tán szorongott, libériás inasok cikáztak a fal melletti 
asztalok között, kezükben tálca, tele hűsitőkkel. És szebb
nél szebb nők a parketten, csodás toalettekben ragyog
va, fiatalok, üdék, harmatosak! Gajdusek remegett, akár 
a vizsla, ha vadban dús erdőbe ér. Máris »sodródott« és 
csakhamar hevesen ostromolt egy szende kinézésű, ró- 
zsásarcu leánykát. Berkó pedig megrökönyödve nézte a 
szmokingos férfiak közt tovasikló pocakos egyházatyá- 
kát. Ejha, a dubrovniki papok ilyen helyekre járnak? 
Táncra kért egy szőke nőt és beszélgetés közben, egy el
ejtett megjegyzéséből tudta meg, hogy Veszelovich gróf 
palotájában vannak, aki az épen Dubrovnikban időző 
kultuszminiszter tiszteletére rendezte ezt az estélyt. A 
vendégszerető dalmátok patriarchális szokása szerint 
tárt kapukkal fogadta a látogatókat a palota, hisz úgyis 
csak a meghívottak jönnek el. Az estélyen megjelent a
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helybeli előkelőségek szine, java. Berkóban megfagyott 
a lélegzet! Úristen! Nyomban Gajdusek keresésére in
dult, aki a büffé előtt ivott, táplálkozott, szemérmetle
nül csipdeste táncosnőjét és félreérthetetlen célzásokkal 
ostromolta. A botrány a levegőben lógott. Többen fi
gyelmesek lettek rájuk és néhány lakáj összesúgott mö
göttük. Berkó belekarolt ittas kollégájába és bármennyi
re tiltakozott is, kivonszolta a teremből, lehurcolta a 
lépcsőn, valósággal lelökte és sikerült elillanniuk, mielőtt 
még felelősségre vonhatták őket. Most, hogy mindezt 
emlékezetbe idézte, kényelmetlenül fészkelődött a fo- 
tölyben és Csincsákhoz fordult:

— Biztos vagy benne, hogy jó helyen járunk?
Fölényes kézlegyintés volt a válasz:
— Mint a halálban! Ráismerek minden zugára a 

fényképekről!
A bársonyfüggöny mögül elhizott asszonyság höm- 

pölygött feléjük, olyan túláradó szivélyességgel, mint a 
nagynéni, aki rég nem látott unokaöccsei üdvözlésére 
siet tárt karokkal:

— Messieurs!
Csincsák felugrott és fürgén eléje sietett:
— Madame Bronzoli?
Az Eldorádó olasz tulajdonosnője pergő nyelvvel kö

szöntötte őket és Bérkó lassan megnyugodott. Lássuk 
hát az édenkert csodáit! Csincsák a Mefisztója, aki új
ságokból és prospektusokból képezte ki magát a párisi 
szerelmi lebujok szakértőjévé, mintahogy szívós  autodi
dakták magánúton ledoktorálnak és ügyvédi, mérnöki 
diplomát szereznek. A Madame kézdörzsölgetve várta, 
hogy az urak rátérjenek a tárgyra. Csincsák roppant

63



diplomatikusan kezdte: most járnak itt első izben, de
már annyi szépet hallottak kitűnő intézetéről, hogy ok
vetlenül látni akarták. Előbb mint az Eiffel tornyot. 
Ejgyébként külföldi hirlapirók, á Jougoslavie... — és 
elővette franciául kiállitott ujságiró egyesületi igazol
ványát. A Madame csak rápillantott az elegáns kaucsok 
tokban őrzött legitimationra és széles mosolyra húzódott 
az arca:

Joumalistes á Jougoslavie? Ennek rendkivül örü
lök! Imádom a sajtót! Sokat hirdetünk a délamerikai és 
ausztráliai lapokban! — gondolatban nyilván itt valahol 
próbálta elhelyezni őket — Sidney, Melbourne, Buenos 
Ayres, Newyork, a világ minden tájáról jönnek előkelő, 
gazdag klienseink... Japánból, Braziliából, a Fokföld
ről, csupa régi törzsvendégek! Szóval tanulmjányuton 
vannak a monsieur redacteurök? Igazán, de igazán bol
dog vagyok, hogy engem is felkerestek! Természetesen 
minden rendelkezésükre áll a sajtó igen tisztelt képvise
lőinek! Nézzenek csak szét és — ismételte nyomatékosan
— Írjanak szépen. Nekünk nincsenek titkaink. Illetve 
a mi sikerünk titka épen az, hogy a legcsodásabb tit
kokat tárjuk fel a férfinem előtt!

És hamiskásan kacagott, gurgulázó torokhangon, 
mint a turbékoló gerlék. Tokái húsos szentháromság
ban futottak össze, akár egy vasúti hálózat. Berkó szé
dült: azt hitte kidobják őket és ez a garabonciás Csin
csák csak eltalálta a bűvös varázsigét, amely megnyi
totta előttük ennek a paradicsomnak a kapuit! Bronzoli 
asszonyság olvadozott és személyesen kalauzolta illusz
tris vendégeit. Fáradhatatlanul magyarázott, Csincsák 
pedig elővette a blokkját, töltőtollát és jegyezte szavait,.
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olyan fontoskodón, mintha Madame Curie nyilatkozna: 
»Hogyan? Tényleg? Valódi antik? Negyven szoba, luxus
berendezéssel? A berendezés három millió frankba ke
rült? És öt külön titkos kijárata van a háznak, hogy a 
kényesebb kliensek ne találkozhassanak egymással? Re
mek diszkréció, madame, annyi szent!« Mindent elismé
telt és felirt, hogy egyetlen ige el ne vesszen Bronzoliné 
kodácsolásából. Berkónak most már imponált a minden 
hájjal megkent csibész, ez a kókler, aki eltudta hitetni 
az olasz donnával, hogy majd épen a szolid és erkölcsös 
Bácskai Újságban fog reklámot csapni az Eldorádónak! 
Kész szinész ez a Csincsák. Mennyi rejtett tehetség lap
pang egy ilyen szürke vidéki újságíróban!

Rejtekajtó nyilt egy függöny mögött és vastag, 
neszfogó perzsaszőnyegeken haladtak tovább.

— A lányok hálószobái — konferálta Madame Bron- 
zoli — valamennyi klasszikus és élethű utánzata XIV. 
és XV. Lajos szeretőinek berendezett hálószobáknak.

A folyosó két oldalán ajtók sorakoztak. Benyitot
tak az elsőbe:

— Pompadour stílus... minden faragás, csalódásig 
hű másolata az eredetinek! Faanyaga pedig tiszta ma
hagóni! — és megkopogtatta kövér ujjaival, mint az or
vos a beteg mellét.

A berendezés valóban királyian fényűző volt. A leg- 
dominálóbb bútordarab természetesen az ágy. Nem két, 
de négyszemélyes, a szoba háromnegyedrészét betöltő 
menyezetes paraván. Tetejéről habkönnyű függöny om
lott alá, a finom csipkés párnára sárga selyempaplan si
mult és minden zugot valami különös illat lengett be, a 
parfőmnek és az ápolt női testnek izgató lehellete, amit
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Bronzoli asszonyság találóan »szerelemszagnak« neve  ̂
zett el. Berkó kábultan csetlett-botlott a nyomukban. 
Csincsák azonban elemében érezte magát, szeme csillo
gott, akár a morfinistáké, szimatolt, ámíult és szinte, tiz 
évet fiatalodott.

— Az embernek kedve lenne nyomban bebújni a 
paplan alá — hörögte rekedten.

— Hol tartózkodnak ilyenkor a kisasszonykái?
— Lenn a szalonokban, társalgókban és a szeparék- 

ban. Még korai lenne visszavonulni a hálótermekbe...
— El ne felejtsék megirni az urak — figyelmez

tette őket Bronzoli asszony, — hogy nálam semmi se 
talmi! — és a falakon körülfutó rézkarcokra, olajfestmé
nyekre, metszetekre, pasztellekre mutatott — mind a leg
nevezetesebb mesterek munkái! Az a kis szobor például 
eredeti Rodin! A szerelmi sorozatom pedig Foujita és 
Van Dongen alkotása!

Akár egy muzeum, olyan túlzsúfolt minden szög
let. Márványból, bronzból, kőből faragott jelenetek: sza- 
tir megejt egy nimfát, lesbosi nők, csókolódzó párok, mű
vészi malacságok, valamennyi a szerelem és a kéj dicsé
retért zengve. Csincsák egy kerge szatir dúlt ábrázatával 
bámulta a ritka látványosságokat. Órákig elbámészko
dott volna. A Madame tovább károgott:

— Erre súlyt helyezünk, nehogy pornográfiával vá
dolhassák intézetemet!

A ragyogó hárem, a korszerű szerelmi nagyüzem, 
amely a francia raffinéria minden eszközét igénybe vette, 
megrészegitette Csincsákot.

A madame pátosszal konferálta:
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— És most következik az Eldorádó slágere! A szü
zeim!

A két ujságiró összenézett. Talán nem jól értették? 
De már vitte is őket a szomszédos fülkébe, ahonnan egy 
kisebb szalonba nyilt kilátás. Földre szórt párnákon és 
medvebőrökön hemperegve tizenkét félmeztelen szépség 
csacsogott és enyelgett, kissé szinpadias elrendezésben, 
külvárosi fotográfusok hatásvadászó beállításában, 
combok, mellek, karok kavargó örvénye, selymek és il
latok felhőjében tizenkét gyermeklány, »félig nyilt bimr 
bók, akik ép hogy elérték a törvényes korhatárt« — mint 
Bronzoli asszonyság tudomásukra hozta. És ismét a 
nyugtalanító kijelentés:

— Rájuk vagyok a legbüszkébb. Valamennyien de- 
mi viergek. Szavatoltan ártatlanok.

Ép hogy azt nem tette hozzá: »Jótállás mellett«. 
Csincsák a fülét hegyezte. Mit karattyol össze ez a vén 
satrafa? És óvatosan tette fel a kérdést:

— Úgy érti a Madame, hogy a leányzók még érin
tetlenek ?

Édeskés hangján csicseregte:
— Oui! Ezért a garnitúráért tűzbe tenném a keze

met. Amit a falakon kivül elő párisi lányokra már alig
ha mernék mondani ...

Úgy látszik megelégelte a purparlét, mert átkisérte 
vendégeit egy kis intim szeparéba és ezzel befejeződött 
a sajtóbemutató. Csincsák két szépséget szemelt ki és 
ingerült, éles suttogó tárgyalás után rávette Berkót, 
hogy pezsgőt hozassanak.

— Ennyit igazán megér — gyúrta ellenkező kollé
gáját — hisz a látottakért sok száz frankot kellett volna 
fizetnünk per kopoltyú!
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Csincsák, a kékszakáll, aki szintén korán nősült és 
első hosszabblélegzetű viszonya a feleségével folyt, most 
tombolta ki elmulasztott és visszafojtott vágyait. A nők 
édesek, utólérhetetlenül kedvesek voltak, ittak, akár a 
sivatag szomjas vándorai, akik hetek óta most jutnak 
először oázisba és Csincsák hátát maszirozták. Berkó a 
harmadik pohár után ingadozva felállt és maradék jó
zanságától hajtva folyton menni készült. Barátja azon
ban visszanyomta a kerevetre és beléje diktált még né
hány pohár pezsgőt, aztán az egyik szőke angyal vette 
házi kezelésbe és Berkó, akinek hirtelen túlzott jókedve 
kerekedett, most már úgy vélte, hogy semmi értelme a 
sietésnek. Lelki és erkölcsi gátlásaitól megszabadult, 
akár a szabadúszó a lábára kötött kolonctól. Dalolt, ivott 
és szivére ölelte a forrótestű, sima bőrű szépséget.

Reggel sehogy se tudott rá visszaemlékezni, hogy 
került madame Montespan hálószobájába, a könnyű se
lyempaplan alá és kicsoda mellette ez a buzaszőke, ba- 
baarcu démion, aki a papucsa bojtjával csiklandozta az> 
orrát. Jobb nem emlékezni semmire! Amit elfelejtettünk, 
az miegsem történt! Csincsák szomorkás képpel várta a. 
halban. Azt hitték, hogy ők voltak a ravaszak a »sajtó
bemutató« trükkel, de az édeskés Madame Bronzoli böl- 
csebbek bizonyult. Több mint nyolcszáz frankkal köny- 
nyitett a tárcájukon, »önköltségi áron« számitva az. 
ezeregyéjszaka csodáit.

Hazafelé menet Berkó annyira restelkedett, hogy rá 
se tudott nézni Csincsákra, aki folyton röhögött:

— Bukott angyal! Zsuzsi! — gúnyolta a kétségbe
esett fiút és otromba élcekkel kinozta egész a panzióig. 

Más férfiak rendszerint gyorsan napirendre térnek.
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az ilyen kis incidens fölött. De nem úgy Berkó, akiből 
most ismét a prédikátor ős mennydörgött és verte öklé
vel a szív  és lélek börtönét: »Házasságtörő! Áruló! Meg
szegted esküdet! Gyalázat rád!« Mint aki sötétben elvé
tette ajtaját és idegen szobába nyitott, úgy botorkált 
bizonytalanul, gyötrődve, tragikomikus kétségbeeséssel 
és minden szegletből az önvád tigrisei morogtak rá és 
meresztgették éles karmaikat.

A  délelőttöt átaludták. Csincsák mélyen, nyugodt 
lelküsmerettel, Berkó ébren, fel-felriadva, bánatos köz
játékkal töltve ki az időt. Két óra tájt ebédeltek. Utána 
Csincsák leballagott az olvasóba és hosszú, jámbor leve
let irt haza a feleségének.

»A  Cltiny muzeumban jártam, régiségek, faragott 
kövek, ékszerek, középkori toalettek, páncélok, kardok 
között. A  technikát kivéve mindenben tökéletesebbek vol
tak őseink, mint mi, a huszadik század gyermekei. És 
láttam a hires erényöveket is, ezeket a patent lakatra 
járó otromba kinzószerszámokat, melyekkel a csatába in
duló lovagok védték a várkastélyban maradt nejeik eré
nyeit. Tisztelet a kivételnek, de bizony manapság is rá
férne ismét a nőkre az efajta haskötő. . .«

Vigyorogva olvasta fel a buskomor Berkónak, aztán 
eléje lökte:

— írjál hozzá te is néhány sort...
Berkó vonakodva nyúlt a toll után. Úgy érezte ma

gát, akár egy váltóhamisitó. Megnyugtató hazugságokat 
firkál a papir aljára és a posta elviszi ezt az értéktelen 
csekket, amelynek minden szavát csengő aranyként fo
gadják majd az otthoniak. Müyen mélyre sülyedt! Va
lósággal menekült Csincsáktól és örült, hogy elszökhe
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tett tőle. Már az ajtónál állt, amikor Csincsák hirtelen 
felorditott elsötétült arccal, mint akinek kést tettek a 
torkára:

— Mindent meg fog tudni a feleségem!
— Kikérem magamnak! Szavamat adtam rá, hogy 

hallgatok, tehát ne félj, nem tálalom ki a piszkos dol
gaidat.

— Csincsák ingerülten kaszált görbe karjával a le
vegőben :

— Ki beszél itt rólad? Saját magamtól tartok! Évek 
óta végzetesen megszoktam, hogy minden lépésemről be
számoljak otthon... egy szórakozott percemben elköpök 
valamit és feldúltam házaséletünket...

Epésen, kesernyés hangon felelte Berkó:
— Köss csomót a nyelvedre! — és lesietett, hogy 

idejében érjen az Ecole de Francéhoz. »Micsoda lehetet
len alak« — foglalkozott gondolatban továbbra is Csin- 
csákkal. — Kegyetlen és cinikus. Dehát érez e a véreb 
lelküsmeretfurdalást, amiért nem favágással keresi a 
kenyerét ? Csincsákból is kitört a vadállat és viszi, ragad
ja, amerre kedve tartja.«

Óra alatt, mig a tanár földrajzot adott elő, hálásan 
nézett a lányra. Tisztaságot, nyugalmat árasztott, a csa
lád és a tisztesség illata lengte körül. Anyja és húga kö
zelében érezte ezt a biztonságot és Berkó, aki menekült, 
futott Csincsáktól, Lilién védelme alá helyezte magát. A 
katedrával szemközti falon világatlasz lógott. Előtte egy 
georgiai fiú, száműzött, hazátlan menekült mesélt szü
lőföldjéről. Óra után Lilién odavitte a térképhez és egy 
zöld foltra tette az ujját:

— Ez itt Windsor.
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Olyan elragadtatott szeretettel húzta át rajta a ke
zét, mintha a képzeletbeli dombokat, réteket, fákat si
mogatná. A férfihez fordult:

— És hol a maga hazája?
Berkó elrévedt, aztán megkereste lenn délen Szu- 

boticát:
— I t t ...
Lilién megpróbálta kiejteni a város nevét:
— Sübotika___
jKis pont a nagy glóbuszon, akkora csak, mint egy 

sörét, de ebben a fekete cseppben házak vannak, villamo
sok csilingelnek, virágoskertek zöldülnek, vizvezeték és 
gáz hálózza körül, pályaudvarára vonatok érkeznek és 
futnak ki szüntelenül. Lilién, akinek számára eddig sok
kal közelebbi fogalom volt India, most felfedezte Szubo- 
ticát és kitűzte tornyára a britt lobogót. Innen, erről a 
parányi pontról érkezett hát Berkó, két napos utazással, 
hogy most itt állhasson vele szemközt és rámutasson az 
Ecole de Francé szines viaszosvászon térképén a sörét- 
nagyságu városra, amelyben szintén élnek, reményked
nek, szenvednek és terveket szőnek az emberek, akár
csak Londonban, Párisban vagy Bombayben!

Együtt távoztak az iskolából és most már minden 
külön felszólitás vagy felkinálkozás nélkül csatlakozott 
a lányhoz. Gyalog mentek, egymás oldalán és volt vala
mi áhitatos, ünnepélyes ebben a ritmusban, ahogy ez 
a két fiatal teremtés lépkedett, lóbázó karral, hintázó 
csipővel, kinyujtózott derékkal, váll a váll mellett, ösz- 
szemosolygó szemekkel, csendben, nézelődőn, ahogy be
léjük ivódtak, akár a tinta az itatósba, fények, zörejek, 
illatok, képek. Nem éreztek fáradtságot, könnyedén, jó
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kedvűen haladtak és a tüdejük, ez a megbízható motor 
zajtalanul dolgozott a bordák rácsai mögött.

A Boulevard Clichyn már javában állt a vásár. Lót- 
tósbódék, céllövöldék, körhinták, majomszinház, verklik, 
dobok, sipok, bábeli zsivaja, kodácsolás, sivitás, papagály 
amely emberi hangon beszél, ember, aki állati hangon ri
kácsol, röfög, ugat, béget! Csupa elsőrendű szórakozás! 
Vásár van és ez a hét a külváros népéé! Bucsusok árasz
tották el Párist, szerencsejátékra csábitó sátrak, automa
ták, bohócok, nők.

— Ö, ezt Georgnak is látni kell! — kiáltotta Lilién
— telefonáljunk érte!

Felhivták a szállodát. Ifjú Pearce épen otthon tar
tózkodott.

— Máris jövök! Várjatok rám a Moulin Rouge előtt!
A Moulin Rouge nappal semmitmondó, kopott, tégla

vörös malom, lappadt vitorlákkal, vaksi, csukott abla
kokkal, akár egy éjszakai pillangó a napfényben. Nem 
birja a természetes világítást, csak a holdat és a fény
reklámok tüzét.

—i Halló gyerekek!
Pearce ugrott a nyakukba egy taxiból:
— Ez igazán kedves meglepetés tőletek — lelken

dezett örömtől ragyogó arccal — lássuk hát a medvét!
Elvegyültek a vurstli tömegében. És mert Pearce úgy 

kivánta, minden bolondságban benne voltak, ökör hátán 
lovagoltak, célba dobtak, jósoltattak maguknak és egy 
hajasbabát nyertek a lottón, amit Liliennek ajánlottak 
fel hódolatuk jeléül. Langyos nyári este szállt alá, a vá
ros ezer szinben égett és orgonáit, a kóbor művészet 
templomai-előtt gyermekek visitoztak és Pearce a céllö-
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irölde zenés automatáit szólaltatta meg. Egy üveg pezs
gőt kapott jutalmul, amely azonban mire felbontották 
különös csoda folytán vízzé változott. A bokrok mögé 
hajították és George kijelentette, hogy kártérítési pert 
indit a csaló vásáros ellen.

— Gyerünk a bábszínházba!
Sziwel, lélekkel mulattak Vitéz Jancsi háborúján, 

az intrikusok ármánykodásán és végül a hős győzelmén. 
A  mindenütt harc és viaskodás. Még a paprikajancsinak 
is karddal kell kivivnia az igazságát! Aki meghátrál, az 
elbukik a furfangosok hálójában.

Pearce feltűnően hangoskodott, duhajkodott és kö
nyökölt, akár egy apacs. De Berkó, aki pedig Csincsák- 
tól feltétlenül rossznéven veszi, ha igy viselkedik, nem 
helytelenítette és amikor Lilién megjegyzést tett rá, vé
delmébe vette:

— Hagyja, jól áll neki.
»Kontrol énje« máris rávicsorgatta sárga agyarait: 

»Persze, imponál neked, mert angol!« Berkó kénytelen, 
kelletlen ismerte be saját maga előtt, hogy csakugyan igy 
van. Mjár több izben eszébe jutott ez, de mindig kitért 
előle, .anélkül, hogy tisztázta volna. Most megpróbálta 
»kianalizálni« az eredetét. Mi az a fölény, ami meghó
dolásra kényszeríti? A tengertuli faj? A kis nép fiát bol
doggá teszi már a gondolata is, hogy a »hatalmas John 
Bull« gyermekei barátjukká fogadták? Kétségtelen, hogy 
a, legtöbb keletről jött ember tudata alatt behódolt a nyu
gati fajták előtt. Az ő vidékükön úgy tudták, hogy aki 
angol, az csak lord lehet, vagy lady. Az egyfontos ban
kót többre becsülték az ezerdinárosnál, anélkül, hogy 
;a valutáris értékkülönbséggel törődtek volna, pusztán az
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ért mert az »font« és mögötte áll a gőgös szigetország.. 
V. György, oxfordi regattaversenyek, H. G. Wells. . .  
Emlékezett rá, hogy a múlt évben egy amerikai vetődött 
a városukba. Ostoba, nyegle fráter, zsebredugott kézzel, 
cigarettacsutakkal a foga között állt meg a szerkesztő 
asztala előtt és lapos dolgokat fecsegett. De valamennyien 
felsőbb lényként csodálták: »Amerikai!« És káprázó sze
mük dollárhegyeket varázsolt mögéje, mert aki az Egye
sült Államokból jön, az csak milliomos lehet.Egy sze
gény, munkanélküli amerikai, aki tán épen gazdag euró
pai nagybácsiról álmodozik, elképzelhetetlen lett volna 
a számukra.

Hasonló ostoba előitéletektől Berkó se tudott sza
badulni. Akkor is tetszene neki Lilién, ha kevésbé szép? 
Ha nem hallaná tőle a bűvös »darling« szócskát, amely 
olyan jól áll neki, akár a félrecsapott kis kalapja? Vagjr 
ez az egész ravasz magyarázat csak kifogás, hogy ne 
kelljen bevallani az igazit: ifjú Pearcet azért találja el
ragadó fickónak, mert a Lilién fivére? Berkó képes rá és 
becsapja önmagát. Lilient szándékosan valami elérhetet
len, olimpusi piedesztálra helyezte, hogy csak messziről 
csodálhassa. De ezzel öntudatlanul is fokozta a vesze
delmet: az »elérhetetlen« leányzó belakarolt, hozzási
mult, rámosolygott, vele étkezett és mellette ült az isko
la padjában. Sokkal okosabb lett volna megmaradni »jó
pajtásnak« semmi többnek, mint két diáknak és akkor 
kevésbé feszélyezetten ülne, állna, beszélgetne a társa
ságában. De ez a mérföldes távolság csakhamar per
zselő közelségbe hozta őket.

— Helló Lawrence! '
Pearce ismerőst fedezett fel, egy jóképű, telivér an-
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goi fiút, aki hozzájuk csatlakozott, jobban mondva Li- 
Jienhez és ettől kezdve nem tágitott mellőle. Berkó 
nyomban elkedvetlenedett. »Kellemetlen alak« gondolta 
magában, holott Lawrence sokkal finomabban, csende
sebben viselkedett, mint George.

— Gyertek a Lapin agilba — ajánlotta — ott még 
igazi hamisitatlan párisi apacsokat láthatunk.

Mindenki a »hamisitatlan« Párist keresi, a nemléte- 
zőt, hisz ezt az egész montmartrei szerelem-bazárt, ahol 
tüzes és messzire világitó malmok őrlik a jókedvet, nőt 
és a pénzt, az idegenek kedvéért rendezték be. A Szent 
Hegy a gettójuk, a fehér, sápadt falu Sacré Coeur tö
vében vörös rakétákban gyűl ki a vér és járja véget nem 
érő keringőjét a szerelem. Velencének a laguna a slágere, 
New;yorknak a felhőkarcolók, a Mantmartrenak ez a 
negédes piszok, bűz, döglött macska és verekedő sihede- 
rek az ugribaktató uccákon. Minden csöpp sikátor az ég
felé siet és éjfélután valóságos népvándorlás indul meg 
a hegyre, ki gyalog, ki autón igyekszik a meredek utón,, 
mig lenn, a holdfényes temetőben az irodalmi halottak 
nyomulnak kettős sirparcellákban a halhatatlanság fe
lé. A temetőt környező mulatókban kánkánt jár a jó
kedv és szegény Heine nem tud aludni a női kacajoktól.

— Taxi! — kiáltotta George, de Lilién leintette, 
nem kell, inkább gyalog sétálnak, olyan kellemes az este.

Lawrence beszélt, Berkó hallgatott. Arcán kelletlen- 
ség és fanyar mélabu borongott. Nem tudta leplezni bosz- 
szuságát. Truccoló gyermekhez hasonlitott, akitől megta
gadtak valami játékot. Mért olyan szeretetméltó Lilién 
ehhez a fiúhoz ? Persze, honfitársa, régebbi ismerőse ... 
talán még ennél is sokkal több fűzi őket össze ... de mi
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köze hozzá? Milyen jogon próbálná tőle számonkérni? 
Tán csak nem táplált esztelen reményeket, amiért a lány 
néhányszor kedvesen eltűrte a társaságát? És elvégre ő 
nős ember!

— Nem érzi jól magát? — kérdezte Lilién, aki ész
revette az ujságiró rosszkedvét.

— Ó semmi — hebegte Berkó — megfájdult a fe
jem ... — és világfájdalmas mosollyal nézett a lányra. 
Közben mérgelődött és legszivesebben arcul ütötte volna 
saját magát, amiért ilyen taknyoskodó és nevetséges 
volt, akár egy féltékeny kamasz diák. »Holnap az isko
lában megmondom neki, hogy feleségem van! Igen, ezzel 
tartozom a becsületemnek és a barátságunknak!« Ez az 
elhatározás megnyugtatta és felvidította. Megelégedetten 
diskurált és azt hitte, roppant tisztességes lesz az eljá
rása. Pedig csak szadista öröm fogta el már előre arra 
a gondolatra, hogy fog majd szenvedni a lány, aki előtt 
nyilván nem közömbös már a személye — erre a lelep
lezésre.

— Itt a fakir! — kurjantott Pearce és valamennyien 
a kőoszlophoz tódultak, melyen a felirat szerint immár 
negyven éve guggolt mozdulatlanul az önkinzó indus. 
Pár frankot dobtak a perselyébe és a fakir meg se várta, 
mdg eltűnnek a láthatáron. Ott előttük lemászott a tal
pazatról és bedöcögött a sarki bisztróba egy pohár vörös
borra.

— Egy tisztességes szélhámos! — mondta elisme
rően Lawrence és elkormányozta a társaságot a »Szor
galmas nyulhoz« címzett lebujba, ahol divatos sanzonokat 
énekeltek és Baudelairet vonták kinpadra. Ép a hagyo
mányos apacstáncot mutatták be a kiváncsi idegeneknek
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az álapacsok, amikor »fel a kezekkel!« kiáltással rend
őrök nyomultak a füstös, pinceszerű barlangba. A kül
földiek nevetve fogadták a vérfagyasztó parancsot. Azt 
hitték, hogy ez is a műsorhoz tartozik. A francia rend
őrök gummibotjaival azonban nem lehetett tréfálni. Ge
orge vonakodott magasra tartani a karját: kék folto
kat kapott a szeme alá.

— Souvenir á Paris — jegyezte meg fanyalogva.
Mindenkit leigazoltattak. Akinek nem voltak rend

ben az okmányai, azt elvonszolták. Az őrszobában majd 
kiderül, hogy valóban amerikai konzerv-király e az il
lető, vagy körözött bankrabló. Az apacsok és apacsimitá- 
torok egyforma drukkal bújtak ös ẑe. Elvégre az imitá- 
tornak is nyomhatja egy és más a lelküsmeretét. A bolt
ivek aladt riadtan lapultak a nők. A rendőrök biztos kéz
zel terelték kifelé a nyájat. Mint mikor egy üveg aludtejet 
lefölöznek, úgy válogatták ki a nagyvárosi mocsár krém
jét. Berkóékat udvariasan kiengedték a kordonból. Ge
orge legszivesebben hurrát kiáltott volna. Ez aztán ha- 
misitatlan párisi kaland! Egy kokainista lányt fogtak 
el. Hisztériásán orditozott:

— Engedjetek, disznók!
összevissza harapdálta a rendőr kezét. Levetette ma

gát a földre, sirt, rúgott és átkozódott. Alig birtak vele. 
Végül is hátracsavarták a karját, hogy most már a fáj
dalomtól félőrülten jajgatott az éjszakába. És a kis ko- 
kottot, szinte keresetre feszitve, igy hurcolták le a hegy
ről, a templom mellől, melyben Jézus igéit prédikálják 
és amelynek tövében szurtos, istentelen kocsmák forral
ják a jókedvet és a bűnt.

Berkó utálkozva fordult el a látványtól. De közben
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haragudott saját magára. Micsoda érzelgősség! Lám a 
két angol fiú nem ilyen szentimentális. Lawrence egyre 
azon sopánkodott, hogy miért nincs nála a fényképező
gépe: »Isteni felvételeket csinálhatnék!« De Berkót fel
zaklatta a sok durvaság. Miért bántalmazzák ezeket az 
idegroncsokat? ó, az apja is ilyen volt, vajszivű, aki szi
vére ölelte az egész világot és végül is szivbaj ölte meg!

Csincsák egy darabig türelmesen várta Berkót, ami
kor azonban kilen óra tájt sem érkezett vissza, káromko
dott, fejébe csapta kalapját és leballagott a Rotond ká
véházba. Itt üldögélt a terraszon és öt perc múlva már 
megismerkedett egy pesti zsidó Íróval, aki cionista egye
sületeknek irt alkalmi költeményekből tartotta fenn ma
gát. Egyformán tökéletesen beszélt héberül, németül, 
franciául és magyarul és valóságos szakértője volt a kü
lönböző jótékonysági alapoknak: hol, mikor és mennyi 
adományt lehet kapni. Csincsák előkelően vacsorát ren
delt és meginvitálta újdonsült barátját is, akit nem kel
lett sokáig kérni. Csincsáknak tetszett a »mecénási sze
rep«, világért se árulta volna el, hogy ujságiró, higyjen 
róla amit akar. A zsidó költő mindenkit ismert, jobbra, 
balrá köszöntgetett Vértes Marcellnek, Foujitának, néha 
átugrott a szomszédos asztalokhoz »egy percre csak 
uram!« kiáltással, kezetszoritott, fecsegett és visszaszök
kent gazella ugrással, elnézést kérő tekintettel, mint aki 
mondja: »Sajnos meg kell tennem, nehogy sértődés le
gyen a dologból«. A nőket úgy mutogatta Csincsáknak, 
akár egy vándor házaló a ládikója kincseit, borotvaszap
pant, zsebkést, tükröt, körömráspolyt. Tessék választani!
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♦Csinosaknak tetszett a mozgékony kis emberke, hall
gatta fáradhatatlan csobogását és később átült vele 
egy »törzsasztalhoz«, amelynél a poéta szerint a francia 
irodalom és képzőművészet jövendő világhirességei fog
laltak helyet. Trudét is itt hozta eléje végzete, amint épen 
gyűjtést indítottak számára a tehetősebb művészek kö
zött. A  telivér szőke lány ékes germán akcentussal ja- 
jongta:

— Mon dieu! Megöl az anyám, ha ilyen szégyent ho
zok rá! Agyonvág!

A fáradt bohémek unottan hallgatták sirámait. De 
azért mindenki adott néhány frankot. A szerelem itt köz
ügynek számit, közös erénynek és közös bűnnek és ha 
kolléganőt ért a baj, bajtársi kötelességüknek tartották 
segíteni. Hisz egy kicsit valamennyien ludasok voltak. 
Hogy ki a főbűnös? Azt csak az úristen tudná megmon
dani. Trude Csincsák szemében részvétet látott megcsil
lanni. Hozzátelepedett és nyakába zúdította vékányi bá
natát :

— Szüleim a szájuktól vonták el a falatot, hogy ki
jöhessek Párisba szobrászatot tanulni. Egész München 
ismeri a családunkat és Hanzi feleségül fog venni, mihelyt 
letette a doktorátust. Valami őrület ez, folyton látom ma
gam előtt az anyámat, amint varrja a kelengyémet, a pa
tentkapcsokat erősiti a melltartómon és a gomjbokat, 
hogy egy évig le ne szakadjanak. Aztán jött az a gazem
ber, óóó — fuldokló zokogás rázta — kellett nekem a 
Szajna partján csavarogni? Gyalázatos teremtés vagyok! 
Bukott céda!

És leszidta, lepiszkolta önmagát a sárga földig. Ez
alatt Anette, a kis festőkisasszony visszaérkezett sza
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maritánus körútjáról. Négyszáz frankot szedett össze az: 
irgalmas burzsuj művészektől és Foujita, a csendes ja
pán, kanárisárga szalmakalapjával közelebb intette a 
lányt:

— Nesze, itt van egy klinika cime. A főorvos jóba
rátom. ő talán elvállalja a műtétet és megszerzi az iga
zoló iratokat, hogy szivbajod van és nem élnéd túl a szü
lést. Ha pedig nem, máris utazzál á Berlin!

Trude hálálkodott: nem, ezt sohase fogja elfelejteni,, 
amig csak él! Aztán könnyes szemmel táskájába gyömö
szölte a pénzt és egy habos csokoládét rendelt, tejes ka
láccsal. Ezen az éjszakán München összes pletykáit, Tru
de összes ellenségeit, szerelmeit és csalódásait megis
merte Csincsák. Éjfélkor autóba ültek és a férfi haza 
akarta kisérni a iszobrásznőt. De Trude kijelentette, hogy 
ilyen derék, aranyos fiúval még nem találkozott, pecsé
teljék hát meg a ritka barátságot egy pohár borral. 
Csincsák aggodalmaskodott: pénze erősen fogyott, az 
Eldorádó hatalmas eret vágott rajta és még Olaszország
ban is akart két hetet töleni. Trude azonban a »Döglött 
patkányhoz« címzett mulató elé irányitotta az autót. Bi
zalomgerjesztő portáléja után Ítélve nem Ígérkezett ol
csó mulatságnak. Dehát ez a lány olyan kedves...

— Prosit! — koccintott a pezsgőspohárral Trude,. 
táncolni hivta, felhevülten ivott, énekelt és minden ren
delés után a számlát kérte. Hiába ellenkezett Csincsák, 
ragaszkodott hozzá, hogy ő fizeti és a harmadik üveg 
pezsgő után zajos lelküsmeretfurdalása támadt az új
ságírónak. A részeg nő eszeveszett költekezést vitt vég
hez* a négyszáz frank szemlátomást olvadt és Csincsák 
úgy érezte, alávalóság elmulatni a pénzt, amit a lány
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becsületének megmentésére adtak össze pajtásai. Kér
lelni kezdte Trudet, de a lány egyszerűen befogta a szá
ját és isósmandulával tömte tele. Csincsák szédült és az 
ötödik üveg után már belátta: missziót teljesit, amikor a 
faj szent parancsának engedelmeskedve megakadályoz
za, hogy egy induló életet megöljenek.

— Szervusz! — hörögte Trude elborult tekintettel 
és Csincsák felmagasultan hörpintette ki a serleget.

Hajnaltájt vetődtek haza. A hotel kapujában ünne
pélyesen kezet csókolt a lánynak és búcsúzni akart. Tru
de az üstökébe kapaszkodott:

— Szeretlek, Pubi! — és kabátja gombján számol
gatta, akár a falusi szendék az akáclevéllel: »Feljöjjön? 
Ne jöjjön? Feljöjjön!« Ez a gomb döntötte el a sorsát, 
bár Csincsák nem sok hajlandóságot érzett a dologhoz, 
mégis úgy vélte, hogy tapintatlanság lenne visszautasí
tani a finomlelkü lány felkinálkozását. És igy merő ud
variasságból vele töltötte az éjszakát.

— Ach, was habé ich gemacht? — jajveszékelt Tru
de az ágyon ülve, mig a jótékonysági akció révén össze
gyűlt pénz roncsait számolgatta. Szőke haja úgy borzo- 
lódott, akár egy szénaboglya. A gyűrött bankjegyek szét
hullottak a takarón. Csincsák hosszas lelkitusa után a 
sajátjából pótolta a hiányt. Trude a karjai közé vetette 
magát:

— Utolsó tyuk vagyok! Te pedig egy lovag! Egy 
chevalier!
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» .. .még mindig tart a láz és az operációt ismét el 
kellett halasztani... az orvos szerint azonban nem kell 
komplikációtól tartani. . .«

Berkó a felesége levelét olvasta és olyan vezeklő 
hangulatba esett, akár egy halálát érző vénasszony. 
Csincsák a tükör előtt állt és épen kozmetikai műtétet 
végzett a fején: homlokába nőtt haját borotválta ki
ügyesen, hogy domborubbnak, magasabbnak hasson.

— Olyan szőrös akár egy majomé — dohogta bá
natosan.

— Ha soká nyúzod, akkor meg olyan lesz akár 
Einsteiné — figyelmeztette Berkó.

Az órára pillantott és máris búcsúzott. Tizenegyre 
Liliennel volt randevúja: a Club de Faubourg vita- 
<iélelőttjét akarták végighallgatni. Csincsák elkapta a 
karját:

— Hová lógsz?
— Riportra megyek!
Gyanakodva hümmögte a másik:
— Mostanában egészen elhanyagolsz.
Berkó tréfával próbálta elütni:
— Na hallod, hisz nem vagy kis gyerek! Külön

ben is te a szabadságodat töltőd Párisban, én pedig dol
gozom.

— Veled jövök.
— Percig se várhatok tovább, máris elkéstem — 

hadarta gyorsan — adieu! Ebédnél találkozunk!
És elsietett, mielőtt még Csincsák hozzácsatlakoznék. 

Elfogódottan üdvözölte a lányt, aki a Club előadó helyi
sége, a Gaité Rochechouart szinház előtt várt rá. Az aj
tóban földigérő plakát rivalt a járókelőre:
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VAN E JOGA A FÉRJNEK HŰSÉGET 
KÖVETELNI FELESÉGÉTŐL?

Párisi irók vitadélelőttje a féltékenységről, 
önt is közelről érinti! Hallgassa meg!

Szóljon hozzá!

Elfoglalták a helyüket és kiváncsian szemlélődtek. 
A vitavezető irók számára fenntartott páholyszerű pó
diumon már ott ültek a divatos nagyságok: Dekobra, aki 
nyakra főre dedikálta könyveit előtte tolongó rajongói
nak, Késsél, Colette asszony, az öreg frivol iró Felicien 
Champsaur és León Suzy, a hírhedt Zigomár regények 
szerzője, akinek bünügyi ponyváit a világ minden táján 
remegő izgalommal falják az inaskák, házmesterek, mi
dinettek. Csupa könnyű fajsúlyú, népszerűségre törtető 
iró-mesterember, köztük az épen legaktuálisabb csil
lag: Victor Marguerit. És lenn a nézőtér zsúfolva az ol
vasók tömegeivel, akik boldogok, hogy feleselhetnek ked
venc Írójukkal és megmondhatják nekik vagy kikérhetik 
véleményüket. Ezekről az isteninek épen nem mondható 
deszkákról indulnak el a névtelen tehetségek és törik ki 
gyakran a nyakukat a beérkezettek.

A kövér titkár bekonferálta az első számot: Ernest 
Charles, a hires párisi ügyvéd tart előadást a szerzői jog
ról. Azt a megoldást ajánlja, hogy ötven év után szálljon 
vissza a jog az államra. A terem felzudult:

— Miiből éljen meg akkor az iró családja?
Az ügyvéd replikázott:
— Hogy jön hozzá egy buta unoka, hogy örököljön 

a nagyapa után, csak azért mert a nagyapát véletlenül 
Diderotnak, vagy Hugó Viktornak hivták?
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Egy kommunista ifjúmunkás süvitett le a karzatról:
— Hogy jön hozzá egy buta burzsujkölyök, gyárat 

örökölni, csak azért mert ügyes tolvaj volt a papája ?
Lilién közelebb húzódott Berkóhoz:
— így fognak ezek veszekedni végig?
— Ez csak az előjáték — biztatta az ujságiró.
Csakugyan, a kényesebb témák ezután következtek.

Colette asszony bájos mosollyal vetette fel a kérdést:
— Van e szüksége a társadalomnak férfi örömhá

zakra ?
A közönség javarésze, főleg az idősebb hölgyek,, 

mind amellett kardoskodtak, hogy igen. Ha a férfinek 
joga van női yoshivarákhoz, a nők is joggal megkövetel
hetik ... Valaki pfujozott, de kidobták a teremből. De- 
kobra szerint ez a kérdés nem időszerű. Férfiakban olyan 
nagy a kinálat, hogy egy nőnek nincs szüksége rá, keres
kedelmi utón jutni hozzájuk. Colette tiltakozott:

— ön megfeledkezik a csúnya nőkről, akiknek nem 
a legkarcsubb a bokájuk, a derekuk, és nincs olyan cse
resznyeszájuk ...

— Ne részletezze! — kiáltottak közbe.
— Szóval a csúnya nő is szeretni akar...
Berkó lopva Lilient figyelte. De nem látott rajta 

mást, mint kiegyensúlyozott, rezervált érdeklődést. Biz
tosan igy nézné a monacói akvárium szörnyetegeit is,, 
mint ezeket az eredetieskedő, feltűnést hajhászó művé
szeket, akik lelkiüdvösségüket is habozás nélkül eladnák 
egy szellemes bonmotért. A borsosabb, csipősebb kiszó
lásokon nem akadt meg, nem szisszent fel, de nem is él
vezte őket. a matiné fővitaszáma következett, egy fiatal 
irónő »Yvonne a balga szűz« cimű regényét vették bonc
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kés alá. A  szerző, egy bájos húsz éves leány személyében 
pirulva és ijedezve ment fel a pódiumra. Boyard, a fé
lelmetes kritikus konferálta be:

Bevallom, én ki nem állhatom a női Írókat. De az 
Yvonnet szívesen olvastam. Ez a könyv nevetségessé te- 
«zi a féltékenységet.

Ismertette a regény tartalmát. Yvonne hajón uta
zik. Egy pap és a hajó kapitánya csapják neki a szelet 
és mielőtt a kikötőbe futnának, úgy a pap, mint a kapi
tány révbe érnek a balga szűznél. Yvonne súlyosan csa
lódott mindkét férfiben és a szárazföldön végre össze 
akad az »igazival« aki feleségül is veszi. A férj azonban 
rájön, hogy Yvonnenak már viszonya volt és ettől kezdve 
állandó féltékenységgel keseríti az életét. Határozottan 
rossznéven vette feleségétől a papot és a kapitányt.

— Hallatlan! — zúgolódott egy turbános, monoklis 
vénlány.

— Miért hallatlan? — védelmezte valaki a férjet -— 
mert számonkéri a múltját ?

— Nincs joga beszennyezni egy tisztalelkű nőt aljas 
gyanúsításaival! A múlt nem számit.

Az irónő tűkön ült a vizeskancsó mellett és ajkát 
harapdálta. Határozottan rokonszenves jelenség volt, ki 
se látszott belőle, hogy ilyen kényes témájú műnek a 
szerzője.

— Micsoda? — bömbölte az ellenzéki tenor — tisz
talelkű nő négy szeretővel?

—• Csak kettő! — védte hősnője becsületét félig 
sirva az irónő — és lélekben azért ártatlan maradt, ha el 
is csábították ...

— Szép kis ártatlanság — biggyesztette le ajkát
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Dekobra — különben is a párisi törvényszék már több- 
izben kimondta, hogy senkit se lehet elcsábítani, ha ő 
maga nem akarja... látszik, hogy kegyed még nagyon 
tapasztalatlan ezen a téren ...

A közönség röhögött és tapsolt. Az írónők a haju
kat tépték és lincselést emlegettek. Dessort kisasszony, 
aki kaftánt és turbánt viselt, monokliját vágta a kopa
szodó Dekobrához. Úgy forrt és zsibongott a nagy szín
házterem, akár a parlament, ha uj adókat kellett meg
szavazni. Már félkettőre járt az idő, de a lényeges kér
désben, hogy van e joga hűséget követelni a férjnek, 
nem tudtak dönteni. Aztán szavazásra bocsájtották a 
kérdést és mivel a kékharisnyák voltak túlnyomó több
ségben, nem maradt kétséges az indítvány sorsa: száztíz 
szótöbbséggel kimondták, hogy a férjnek nincs joga hű
séget követelni. A férjnek csak kötelességei lehetnek ...

— Mulatságos figurák — ez volt minden megjegy
zése Liliennek amikor eltávoztak a színházból. Berkó 
hallgatott.

Hetenkint egyenlítette ki panziószámláját és amikor 
a legközelebbi szombaton bevitte a pénzt Madame Her- 
bert lakosztályába a tulajdonosnő asztalán egy levelet 
pillantott meg. A bélyegről, a lila tintáról és a jellegze
tes dűlt betűkről nyomban ráismert Judit Írására. A  le
vél azonban nem neki szólt, hanem Madame Herbertnek. 
Egy pillanatra megdöbbent: mi leveleznivalójuk van ne
kik? A panziósné zavartan rejtette el a terítő alá és Ber
kó agyában is világosság gyűlt: Judit nyilván Madame 
Herberttel figyelteti, jelentést kér róla és a panziósné 
kémkedik utána! Asszonyok szívesen tartanak össze, ha
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férfi van a játékban. Már a száján volt a goromba szó, 
de aztán lehiggadt. Elvégre a madame csak szivességet 
teljesit. Ez Juditra tartozik, nem a panziósnéra! És sár- 
konfordulva faképnél hagyta az özvegyet.

Csincsák akaszkodott rá:
— Ma velem jössz!
Nem térhetett ki előle, ám korábbi tapasztalatain 

okulva feltételekhez kötötte beleegyezését:
— Jó, azonban semmiféle disznó helyre nem megyek.
— Szolidan fogunk dorbézolni — Ígérte az újságíró, 

de alattomos vigyorgása máris rácáfolt. Berkó baljós elő- 
érzettel követte. Amikor átmentek a halion, az ablak 
elSttji fótölyben Juliettet pillantották meg. Köszön
tötték és Csincsák fitymálva mondta:

— Kiábrándultam az édesből. JKépzeld, ez a gyö
nyörű teremtés, ez a kis madonna! Az a szenvedélye, 
hogy órák hosszat ül a wécén...

Berkóból kipukkant a nevetés:
— És micsoda beteges rögeszme ez nálad, hogy ál

landóan szimatolsz a nők után!
Céltalanul csatangoltak az uccákon. Csincsák ismét 

a bűvös noteszéhez folyamodott, de Berkó hallani sem 
akart a »szabott áru« hurikról. Egyszerűen fellázadt 
Csincsák ellen és a terrorista meghátrált. Mig veszeked
tek, maradéktalanul kibontakozott előtte Csincsák egész 
egyénisége. Akár a gyilkos, aki előre megfontolt szán
dékkal követi el tettét, úgy készült már évek óta erre a 
párisi útra és preparálta a feleségét, hogy a végén már 
nem is esett nehezére a lemondás és örömmel hozott ál
dozatot »élete jobbfelének«. Amerre elhaladtak, megfor
dult minden szoknya és lábszár után. Berkó szórakozot-
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tan hallgatta. Szerette a tömeget, a lármát, tolongást, 
melyben oly kellemes elmerülni, könyökölni és lelkesedni, 
így szinte részévé válik egy nagyobb, titokzatos egésznek, 
amely külön-külön annyira jelentéktelen és semmitmon
dó. A modern életet csak az autók tengere és a fényrek
lámok jelentik a párisi uccán. Csincsákot is figyelmez
tette rá.

— Nézd, a házmesternék kicsücsülnek a kapuk elé, 
akárcsak Szuboticán!

A Rue de la Paix palotái előtt, a kapualjakban kö
vér asszonyságok üldögéltek apró sámlikon, trécseltek és 
sütkéreztek naplementéig. De ez csak még bűbájosabbá 
teszi Párist. A franciáknak mindent szabad. Az Opera 
méltóságán se ejt csorbát a széles, aszfaltos kocsiút, 
amely felvezet egész a boldogult császár páholyáig. III. 
Napoleon nem gondolt az utókorra, csak a nemibajára, 
amely miatt nem tudott a saját lábán járni és igy kény
szerült ezt a szinpadig érő kocsiutat megépíteni. Az meg 
éppenséggel nem jutott eszébe, hogy a francia köztársa
sági elnökök mind jámbor puritánok, rendszerint gyalog 
járnak és igy a gyönyörű műut parlagon fekszik.

— Segítség! Mlegloptak!
Mindenki a jajveszékelő nő köré csoportosult, ez iz

galmas ingyen látványosságnak Ígérkezett és az emberek 
gyanakodva kémlelték egymást. A tolvajnak még a kö
zelben kell lenni! Csincsák részvéttel érdeklődött:

— Mennyije hiányzik?
— Ötven frank! — sirta a lány — de lehet, hogy 

több is volt!
És reszketve kapaszkodott az újságíróba. Csincsák 

bankjegyet csúsztatott a keze közé. A lány könnyezve
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rebegett köszönetét a szájtátók pedig azzal a szent meg
győződéssel sétáltak tovább, hogy Csincsák zsebelte ki a 
károsultat, de megijedt az igazságszolgáltatástól és in
kább visszaadta a pénzt.

A lányok ketten voltak. Csatlakozásra szólitották 
fel a férfiakat és most már négyesben rótták az esti uc- 
cát. Közre fogták őket, de csak a »megmentett« csacso
gott, a másik barna lány megse mukkant. Berkó szemre
hányó pillantást vetett barátjára és a kis nő, kedvetlen 
arcát látva, lábujjhegyre ágaskodott, hogy elérje és egy- 
űgyű malacságokat suttogott a fülébe.

— Hogy hivnak? — kérdezte Csincsák.
— Blanche. A barátnőmet pedig Etienette.
A »Cabaret Neant«, melybe bevonultak, ajtaja fölött 

cégérül egy koporsó lengedezett, mig az étlap mellett 
komor gyászjelentés hirdette:

HALANDÓ 
MIELŐTT BELÉPNÉL, GONDOLD MEG 

NEM KELL NEKED EZ A TÍZ FRANK HOLNAP 
EBÉDRE?

A falakat fekete kárpittal vonták be és a dohos krip
tát — másnak a legjobb akarattal se lehetett volna ne
vezni a fura helyiséget — zsúfolásig töltötték meg az 
excentricitást kedvelő idegenek. A mennyezetről halálfe
jek, lábszárcsontok és oldalbordák lógtak le, akár vidéki 
éléskamrákban a szőlőfürtök. A sirboltszerű páholyok 
asztalain öröklámpák égtek, műmisztérium, műpenész, 
műdoh szaga terjengett a levegőben. Az egész millió any- 
nyira borzalmasan, profánul hatott Berkóra, hogy ne
vetnie kellett: igy palástolta felindultságát.
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Betelepedtek egy páholyba. A szomszédságukban: 
vén kokott ült méla lesben. Úgy tűnt, mintha csak smink 
ügyes preparátum lenne a feje, pedig élethű volt, valódi 
múmia, akit a viharos párisi éjszakák balzsamoztak be az 
örökkévalóság számára. A lányok csörömpölni kezdtek 
az asztalon egy sárga, félig már elkorhadt karcsonttal 
(Berkó megvakarta: gipszből volt, Made in Germany,) 
és a halálfejű pincér felvette a rendelést: három pár 
virstli, egy palack vörösbor.

— Cuki hely — örvendezett Blanche — ugye mon 
ami?

Csincsák átölelte. A zenekar gyászindulót játszott* 
valami furcsa, fejfájditó muzsikát, ami csak fokozta a 
lokál kisértetiességét és amire táncolni is lehetett a 
nyiersalma színére emlékeztető zöld reflektorok alatt. 
Rémületes alakok bokáztak a parketten, az éretlen dió 
és a salétrom szineivel arcukon. A »kedélyesebbek« a fe
hér abroszt kanyaritották vállukra lepedőként, a ventil
látor vésztjóslón huhogott és két csinos görl időnkint 
friss illatosvizet — Csincsák szerint hullaszagot — per
metezett szét a teremben, hogy egyensúlyozzák a nők 
émelygős parfőmjét.

— Egészségedre! — csendítette poharát Berkóéhoz 
Blanche és lefuttatta torkán egy hajtásra a tüzes bort. 
Berkónak feltűnt a másik lány szótlansága. Hozzáhajolt:

— Miért busul?
A szőke ránevetett, száját tátogatta, erőlködött, pi

rult, de hang nem jött a torkára. Blanche megmagya
rázta:

— Etienette süketnéma.
Berkót elborította a szánalom:
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— Szegényke, milyen szerencsétlen lehet.
Blanche felkacagott:
— Dehogy boldogtalan! Többet keres mint énT 

Csupa gazdag barátai vannak. És vigyázz ha előtte be
szélsz, mert a szád mozgásából mindent megért. Öt nyel
ven perfekt.

Az ujságirók elcsodálkoztak, akár valami szokatlan 
természeti jelenségen. Most látták csak: a süketnémá
nak gyönyörű függői voltak, ujján, karján, nyakán arany 
ékszerek, szemében pedig nyugtalan tüzek lobogtak. Fes
ték és púder lárvája alatt titokzatosan hallgatott, de mo
sollyal, mozgással, simulással, arc és szemjátékkal be
szédesebb tudott lenni kerepelő barátnőjénél. Hamarosan 
összebarátkoztak. Egyenesen szellemesnek találták és 
Csincsák csakhamar folyékonyan olvasott piros ajkairóL 
A negyedik pohár bor után bevallotta í

— Nem lopta ám el senki az ötven frankunkat!
— Hát?
— Nem is volt nálunk ennyi pénz!
— És harsányan felkacagtak a négyszemélyes ko

porsóban. Mikor a műsorok alatt elsötétedett a nézőtér, 
Csincsák gyufát gyújtott, hogy lássa a lány száját és igy 
folytatták a diskurzust. Jólelkű teremtésnek mutatko
zott. Berkó gyengéden nézte. A süketnéma lány külön 
világban él. Az élet lábujjhegyen surran el mellette, dur
va zörejek nem bántják és a kabitó, őrlő forgatagból 
csak a szineket, az izgató tempót látja. Az egész világ 
pantomimet játszik. Mintha lepisszegték volna az uccát, 
a várost, az országot, az eget! Csend legyen! Etiennette 
nem szereti a zajt! És a villamos, a mennydörgés neszte
lenül sompolyognak odább.
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Szünetre csengettek, a táncolok levonultak a forgó
parkettről, kis alkalmi kulisszákat ütöttek össze és vas
tag kék fénypászmák esőjében úszva bemasirozott a 
meztelen revű. A lokál fő nevezetessége egy néger nő 
volt, Baker reprodukció, aki vad bakugrásokkal érzékel
tette a brutális zenét. Berkó zavarodottan nézte ezt a 
felpaprikázott őserőt, amely az erdei istennők önérzetével 
libegett, zuhant, szökdécselt az asztalok között. Csoko
ládékrém bőre ragyogott a fényszórók pörkölő tüzében 
és a kócos, fényes, hajcsimbókot úgy hordta a feje búb
ján, mint egy élő, vonagló fekete kigyót. Egészség ordi- 
tott le róla és tizenhét esztendő. »Vive!« A hajrás taps
vihar szinte odalökte Berkó mellé. Lihegett, zihált, se
lyemsál ja lecsúszott a válláról és felsőteste teljesen mez
telenül fordult a férfi felé.

— Fáradt? — kérdezte, épen csak, hogy valamit 
mondjon.

A táncosnő legyintett:
— Mint a dög!
És tálcáikról leitta az összes vizeket. Széles, gyors 

gesztusokkal hadonászott és közben szórakozottan meg
dörzsölte a mellét, akár az orrát, ha viszket, vagy ha a 
hidegben megereszkedik. Blanche féltékenyen nézte a 
hirtelen támadt ismeretséget és dicsekedni kezdett:

— Hétezer frankom van. Sokat dolgozom...
— Ugyan mit? — csufolódott Csincsák. A lány sér

tődötten pattogott:
— Azt hiszed a szerelem nem fáradságos munka? 

Százféle nációt öleltem már. Belgát, törököt, görögöt, 
japánt, olaszt, oroszt, spanyolt, németet, arabot, az ör- 
«dög tudja valamennyit elsorolni. Csupa idegen valuta.
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Ha isten segit jövőre autót veszek. Már alkuszom egy 
kis vörös sportkocsira...

Csincsák lelkesen helyeselt és egy szuvas lapocka- 
csonttal ütögette a lány hátán a keringő taktusát. A né
ger nő ismét kipenderült a parkettre. Ittak, táncoltak, 
szemérmetlenkedtek. Jobbra, groggos csészék mellett két 
felháborítóan fiatal lány ült. Berkó rájuk akart rivalni: 
»Nem takarodtok haza! Taknyosok!« És megmondani a 
mamájuknak, hogy ma este büntetésből ne adjon nekik 
vacsorát. Éjfél után felkerekedtek. Csincsák taxit kere
sett, de a lányok lehurrogták:

— Jó nekünk a metró is!
Beszálltak a földalattiba. Etienette az utolsó percben 

meggondolta magát és kiugrott az induló vonatból. 
Blanche dühös arca villámgyors káprázattal robogott el 
előttük és a két férfi gyalog sétált hazáig a süketnéma 
lánnyal. Berkó ismételt fenyegető morgásaira Csincsák 
a kapu előtt mégis csak észretért és a Szent Lajos pan
zió közelében fekvő kis szállóba vitte a lányt. Másnap a 
Louvre elé adott neki randevút, meleg csókkal váltak el 
és miután a lelkére kötötte Etinettenek:

— Pontosan nyolc órára!
Elhatározta, hogy többé nem fog találkozni ezzel a 

süketnéma csudával.

Csincsák úgy érezte magát a párisi nők között, 
mintha isteni tornyok alatt járna, melyek után régen 
áhítozott. Ám alig kezdte bámulni őket, nyomban inogni 
kezdtek és ráomlottak, féktelen robbajjal, hogy a vé
gén örökös menekülés volt az élete. Csincsák tudott any- 
nyira józan lenni, hogy belássa: ő nem donzsuán és
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hódításai nem diadalok. A szerelem Párisban olyan sem
mire se kötelező, magától értetődő, természetes valami, 
akár az udvariasság, a mercibien és a szilvuplé frázisai. 
Alig tiz napja van itt és a nők máris összekuszálták az 
életét, akár egy gombolyag pamutot. Mivel nem állandó 
szeretőt akart, hanem a változatosságot kereste, szorult 
körülötte a hurok és észrevétlenül megsokasodtak azok 
a helyek, ahová többé már nem járhatott a viszontlátás 
veszélye nélkül. Eleinte csak legyintett: »Eh, Páris elég 
nagy, hogy ne akadjanak rám!« De amikor vasárnap a 
Bastille téren megpillantotta Blancheot, aki vadul inte
getett, elhült ereiben a vér és futásnak eredt. Aggódva 
szemlélte Páris térképét a metró lejárata előtt. Kétség- 
beejtően kicsivé zsugorodott számára Babilon! Két há
rom biztonságos kerület, ahol még tiszta a levegő, itt 
óvakodott is ismeretségeket kötni, de legkedvesebb boule- 
vardjain már nem mehetett végig, mert elhagyott, gyak
ran az elfelejtett honoráriumot is jogosan igénylő höl
gyekkel találkozhatott. A panzióban is keresték és Ber
kó igy rémitgette:

— A párisi nőt könnyű megkapni, de nem lehet sza
badulni tőle. A szakítás végkielégítéssel, vagy vitriollal 
történik.

Csincsák hátát kiverte a hideg verejték. Vitriol! Mi
lyen banális folyadék ez regényben olvasva. A francia 
lapok törvényszéki rovatában pedig naponta előfordul. 
Mig az uccán járt, hol a nők szólították le, hol a férfiak. 
De általában a hölgyek voltak a tolakodóbbak. A védte
len férfi Párisban ezer inzultusnak van kitéve. Jobbfülé
be egy kokott susog balfülébe egy vakmerő öregur. Egyik 
pénzt kér, a másik pénzt ígér. A rendőr pedig sztrázsál a
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sarkon, fehér keztyűben, mint a paradicsomi kerub és 
szent komolysággal irányitja a forgalmat.

A végzet ólálkodott Osincsák körül.
Hétfői napon történt, tizenkettedik napján épen, 

hogy Párisba érkezett. Csincsák örjöngve tombolt, csap
kodott, dülöngött, tört, zúzott, ami a kezébe akadt. Mada
me Herbert rémülten kacsázott fel a szobájába megnéz
ni, hogy kit ölnek a barbár hongroisok. Csincsák kidobta 
az özvegyet és torkaszakadtából üvöltötte:

— Agyontaposom! Börtönbe juttatom azt a dögöt!
Hisztériás rohamában lerogyott a földre, átkulcsolta

Berkó lábát és esküdözött:
— öngyilkos leszek! Ezt nem élem túl!
És térden csúszkálva könyörgött barátjának:
— Ments meg!
Berkó lassan lecsillapította és vigasztalni próbálta: 

majd minden rendbe jön, most első dolga az legyen, hogy 
orvoshoz siet és megvizsgáltatja magát. Nem kell olyan 
tragikusan felfogni az esetet. Mással is előfordult már.

Csincsák feljajdult: *
— De én nős vagyok! És két hét múlva hazamegyek!
— Addigra meggyógyulsz.
Útközben, mig egy specialistához iparkodtak, Csin

csák dultan fenyegetőzött:
— Trudenak köszönheten! Kitekerem a nyakát! De 

az sincs kizárva, hogy Etienette tett csúffá! Vagy még 
az Eldorádóban?

És nyögött, mint akinek mázsás sulyok nehezednek 
mellére. Hogy kitől kapta a bajt, nem tudta pontosan 
megállapítani, ő maga is csak találgatásra szorítkozott. 
Félholtan roskadt az orvos elé és törtfényű, savós sze
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mét úgy emelte rá, mint aki megváltást vár egyetlen sza
vától. A vizsgálat sajnos pozitív eredménnyel végződött,, 
az orvos receptet irt és négy hetes radikális kúrát aján
lott.

— Négy hét! — hebegte eszelősen Csincsák — és 
nekem két hét múlva lejár a szabadságom!

Mint a lábadozókat, úgy támogatta a barátját Berkó 
a lépcsőkön és a gyógyszertárban, ahol bevásároltak. 
Még az ég is gyászolt: fekete fellegek húzták bakacsin- 
ba az eget és egész nap szemerkélt az eső. Csincsák azon
nal megkezdte a siralmas kúrát, nyögve, kínlódva, ügyet
lenül és közben átkokat mormolt. Délután felkereste 
Trudét és rátámadt, hogy kicsikarja beismerő vallomását 
és »leszámoljon« vele. A lány azonban nem is tagadott 
semmit, szemtelenül feleselt és még neki állt feljebb: 
igen, a férfiak mind gyalázatos disznók, schweinerei! Őt 
teljesen tönkre tették, a gonococcusait is tőlük kapta, hát 
most bosszút áll az egész fajtájukon és lefekszik vala
mennyivel, minél többel, annál jobb! Vigyen el bennete
ket az ördög! Csincsák elszörnyedve hátrált az eszeve
szett »asszonyi állat« haragja elől és rohant vissza a 
panzióba, hogy az orvos által megszabott időben folytas
sa a házi gyógykezelést. JKét napig bezárkózva tűnődött 
és vezekelt. Aztán egy óvatos levelet irt haza a feleségé
nek. Az időjárás Párisban nagyon szeszélyes és a tüdeje 
nem a legerősebb. Meghűlt. Ezért néhány nappal tovább 
marad...

Csincsákné express válaszolt és soraiból részvét, ag
godalom csendült. Ellátta tanácsokkal és külön meg
kérte Berkót is, hogy vigyázzon a »bocikájára« és estén- 
kint priznicet rakjon a mellére.
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Csincsák naponta járt vizitre és Berkó vele tartott. 
Nem szívesen kisérgette, de kollégája szivettépőn rimán- 
kodott; restel egyedül ülni a népes várószobában és eny- 
nyi áldozatot igazán elvárhat tőle... Berkó megszánta 
és türelmesen lapozgatta a rendelő szakfolyóiratait, vé
gighallgatta a póruljárt paciensek sopánkodását, a tüne
tek tüzetes ismertetését, gyakran félórahosszat, mig csak 
Csincsákra nem került a sor. A bérház közös folyosóján, 
a rendelővel szemközt a »Pro Palesztina!« egyesület iro
dája működött, ötödnap történt, ép mikor az orvostól 
kijöttek, hogy a fatális véletlen a cionista költőt sodorta 
karjaikba. Csincsák zavartan köszöntötte a kajánul vi- 
gyorgó poétát, kissé félrehivta és Berkó meghallotta, 
amint odasugta neki:

— A barátom... szegény fe je ... én kisérem ide, 
mert szégyenlős a kicsike...

Berkóval kánkánt táncolt az egész épület. Szó nél
kül arculütötte Csincsákot, aztán sarkon fordult és dul- 
tan, magában füstölögve elszáguldott. Többet nem áll 
szóba a nyomorulttal! A beteg utánavágtatott és olyan 
kétségbeesetten hajszolta, hogy a járókelők felfigyeltek: 
azt hitték tolvajt üldöz. Végre beérte:

— Öregem értsd meg — könyörgött majdnem sír
va — ez az alak ismer engem... képes és kikotyogja va
lakinek ... a feleségem...

Berkó bőszen vágta az arcába:
— Én is nős vagyok! És különben is, hogy meré

szelsz üyen pimaszságot megengedni magadnak?
Csincsák alig tudta kibékíteni. Másnapra »megbocsá

tott«, de az orvoshoz többé nem gardírozta.
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Berkó épen dolgozott, amikor az ajtaja előtt, ki- 
lóilről egy dallamos női hang szólalt meg:

— Monsieur Berkót keresem.
A szobalány felelte:
— Ez a szobája.
Kopogtatás hangzott. Berkó eldünnyögte az »entrét« 

és mint valami szoknyába bujtatott forgószél, berontott 
hozzá látogatója: Ranolderné!

— No maga hires! Hát mégis csak megtaláltam!
Mintha nem is Párisban lennének, hanem odahaza,

mintha nem kétnapos utazás árán jutott volna ide, ha
nem csak a szomszéd uccából szaladt át egy percre, úgy 
lihegett, kipirultan, borzas hajjal, csipőre tett kezekkel, 
cseppet sem barátságosan. Berkó moccanni se tudott, a 
szekrényhez támaszkodva állt, elvarázsoltan és csak 
nézte várakozón. Mit akar tőle? Mi baja vele? Ranolder
né tovább folytatta, szenvedélyesen, villámlón:

— Mindent tudok! Maga tette tönkre az életemet!
Berkó lehunyta a szemét: most jön a bosszú, tőr,

vitriol, korbács. Ki tudja mióta készült már erre a jele
netre ez az asszony? Berkó teljesen megfeledkezett róla. 
Szuboticán még tartott a leszámolástól. Mit tegyen ilyen 
helyzetben? Erre nem tanitották meg a gimnáziumban. 
Csak latin igékre, azzal pedig nem űzheti el a lidércnyo
mást. Sápadt volt, akár a halál. Ezt a boldogtalan nőt 
odadobta egy vadidegen ember ágyába. Az illúzióit, első 
szerelmét rabolta el, azt ami minden nőnek a legszentebb. 
Megérdemli hát a büntetést. Legalább más vétkekért is 
vezekelni fog. A furia közelebb jött, forró lehelletét már 
az arcán érezte:

— Béla mindent bevallott! Hogy maga irta a vőle
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génykori szerelmes leveleit! Nem tudom mennyit ka
pott értük, de százszor annyiért se lett volna szabad igy 
belegázolni a sorsomba! Pfuj, maga költő? Akinél úgy 
rendelik a szerelmes epistolákat, akár a ligeti cselédleve
lezőnél! Lelketlen, aljas ember! Sohase bocsátja meg aa 
isten, amit ellenem vétett!

Átkot és szidalmat egyaránt megadással fogadott az 
ujságiró. A szörnyű feszültség gátakat elöntő sirásban 
oldódott fel: Ranolderné a pamlagra vetette magát, ott 
ömlött tovább szájáról a szó, szeméből a könny. Berkó 
lassan ocsúdott. Dadogva mentegetőzött, vigasztalta és 
bocsánatát kérte: sejtelme se volt róla, hogy ilyen mélyen 
gyökerező érzéseket sértett... ő úgy tudta, hogy a há
zasság mindenképen létrejött volna... a levelezést csak 
aféle cifraságnak, keretnek tekintette... akár a diszes* 
esküvőt, fogatot, koszorúslányokat, vagy a nászajándé
kokat ...

Ranoldernét azonban nem lehetett elnémítani. Fel- 
felcsukló zokogása megremegtette az ablakokat:

— Erre nincs büntetés? Csak a szegény tolvajt csuk
ják be?

És öklével dobolt a hozzáhajló férfi mellén. Berkó 
azt se bánja ha megveri. Csak már tullenni rajta! A fo
lyosón felhangzott madame Herbert jellegzetes kacsázó 
csoszogása. Biztos az ajtó előtt fülel, a barbár hadarást 
sajnos nem érti, de mérget merne venni rá, hogy az uj
ságiró szeretője érkezett meg. Nos, lesz majd mit jelen
teni a kis törékeny Juditnak. Ranolderné felsikoltott:

— Sohase mentem volna hozzá! Soha!
Negyedóra is beletelt, mig elcsittult és nyöszörögve

egy pohár vizet kért. Berkó némán simogatta a haját.
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ő talán még nálánál iis szerencsétlenebb volt ebben a 
percben. Az asszony megérezte a csendes bűntudatot, az 
arcáról olvasta le a kínlódást és a minden nő lelke mé
lyén ott rejtőző testvér hangján szólalt meg, könnyeit 
törölgetve:

—< Megérdemelné, hogy kikaparjam a szemét.
Haragja elforrt, elpárolgott, már csak halálos fá

radtságot érzett, mintha gyalog tette volna meg a 
hosszú utat Szuboticától Párisig. Berkó óvatosan puha- 
talózott:

— Kivel jött?
— Egyedül! összeszedtem a ruháim, pénzem, éksze

reim és adieu Bácska! Felültem a vonatra és megse áll
tam idáig. Látni se akarom többé azt a várost!

Berkó arca elsötétült. Szép kis felelősség szakadt a 
nyakába! Az asszonynak nyilván tervei vannak vele. Ki 
tudja, hogy akarja megoldani kátyúba jutott életét! Elő
re sejtette a választ, de azért megkérdezte:

— És a férje?
— Faképnél hagytam. Elválunk. Micsoda ember! 

Egy szatócs! Üzleti kőrútjairól ilyen leveleket irt: »Folyó 
hó hetedikén kelt bé soraid birtokában« ... ó, belebete
gedtem a leleplezésbe!

Könnyben úszó szemmel pillantott a férfira és Ber
kó reszketett: az is baj, ha egy Írónak egyéni a stílusa! 
Nem kellett volna ennyire erőlködnie, hogy remekeljen. 
Műgond és klasszikus viziók helyett sablonok is megfe
leltek volna. Elvégre nem az utókornak, csak Ranolder- 
nek dolgozott! Az asszony arcán átvillant az első mosoly 
és a szája szélére kínálkozott a csufondáros kiáltás: Ohó
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uracskám, ön alaposan begyulladt! Fél, hogy a nyakán 
maradok?« Aztán megnyugtatóan igy szólt:

— Színésznő leszek. Addig is, mig elvégzem a színi- 
iskolát, zongoraleckéket adok.

Berkó ismét kenetteljes, papos, elviselhetetlen hang
nembe csapott át:

— Nehéz dolog lesz itt Párisban...
Ekkor nyilt az ajtó és pizsamában, borzasan bedöcö

gött Csincsák.
— Pardon! — retirált a nőt megpillantva, de ráis

mert és erre kirepült szeméből az álom:
— Ranolderné nagyságos asszony! Ez aztán igazán 

kellemes meglepetés! — elkapta a kezét, megcsókolta és 
tovább lelkendezett:

— Kedves férje?
— Szuboticán maradt.
— Egyedül elengedte Párisba?
— Olyan egyedül, akár a kisujjam!
— Csincsák hápogott:
—• Nahát ez remek! — és máris feltalálta magát.

— Megengedi, hogy védőszárnyaink alá vegyük?
— Számítok rá.
— Hol lakik?
— Egyelőre sehol. Poggyászom még a pályaudva

ron van.
Csincsák nyargalt madame Herberthez, hogy a »leg

szebb szobát« nyissa meg a szépasszony számára. Berkó 
nem mert tiltakozni. Csincsák pedig lázasan sürgött, for
gott, átkisérte Ranoldernét a velük egy folyosón levő 
szobájába, fürdőt rendelt és mikor kettesben maradtak 
Berkóval, felvülanó szemmel áradozott:
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— Édes kis teremtés, mi? Remek alakja van! És: 
micsoda szája! Mindig fájt a fogam erre az asszonykáraI

Hirtelen átmenet nélkül felüvöltött, akár egy seb* 
zett szarvasbika:

— Ó, az az átkozott dög!
A Trude okozta baleset jutott eszébe, mely harckép

telenné tette néhány hétre és öklét rázta a mennyezet 
felé, melyen túl a végzetet sejtette. Aztán elrohant, hogy 
intézkedjék Ranoldemé bőröndjei felől.

A  lapokban mást se lehetett olvasni, mint a kor
mányválságról szóló hireket és végnélküli találgatásokat 
az uj kabinettet illetően. Végre megalakult a Daladier 
kormány. Juliette, aki másnap összemelegedett Ranol- 
dernéval, beavatta titkába újdonsült barátnőjét és meg
mutatta neki a kedvese dediktált fényképét. Ezúttal 
azonban Herriot lekerült a napirendről és Juliette, Berkó 
legnagyobb meglepetésére, a bajuszos, köpcös Daladier 
fotográfiáját hordta szive fölött. Hauff, Andersen, Grimm 
és a jó Lafontaine ur elbújhattak volna mellette, olyan 
szines, megható és lebilincselő meséket tudott előadni 
a többgyermekes miniszterelnökről, aki már hét éve 
imádja. Berkó várta, mikor kerül sor a pofonokra, de 
Juliette nem tévedt ismétlésekbe. Semmi repriz! Min
dig premiereket tartott, találékony fantáziája nem szű
kölködött fordulatokban.

A váratlanul rázuduló katasztrófát sokkal szeren
csésebben úszta meg Berkó, mintsem remélni merte. 
Csincsák valósággal kisajátította magának szép földijét, 
sülve, főve együtt mászkáltak, megmutogatta neki Pá
ris látványosságait — ezúttal a nappaliakat — és egyi
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kük sem helyezett különösebb súlyt Berkó társaságára. 
A költő eleinte miég kimentette magát, ha udvariasan fel
szólították, hogy tartson velük, de később már erre se 
reflektáltak. Páris elkábitotta Ranoldernét, a káprázatos 
forgatag narkotizálta és a fiatal nő mámorosán ugrott 
fejest a világváros ezer csodáiba. Kinai hóhér se eszel
hetett volna ki kegyetlenebb büntetést Csincsák számára, 
mint ezt a szépen induló idillt. Ranolderné, sajátos hisz
tériáját jellemzően, minden gyengédségét és kedvessé
gét, amit az urától megtagadott, Csincsákra pazarolta. 
Egyszer hajnaltájt vetődtek haza és az asszony rémül
ten menekült át az ujságiró szobájába:

— Egér van a szekrényem alatt!
A világért se mert volna visszamenni és ott aludt az 

ágyában, mig a férfi a díványon hevert le. Csincsák lel
kileg és fizikailag szenvedett. Az asszony pedig nem ér
tette, mért vonakodik feltenni hódítására a koronát. Vé
gül is azt hitte, ez is egy neme a perverzitásnak: mel
lette fekszik egy pár hónapos fiatalasszony és Csincsák 
cserepes szájjal, tikkadt torokkal sopánkodott, hogy 
mennyi poloska van a Szent Lajos panzióban.

Az orvossal próbált alkudozni, de az hidegen eluta
sította, s ráparancsolt, hogy tartsa magát az előírások
hoz, különben visszaesik és további négy hétre lesz szük
sége a teljes gyógyuláshoz. Csincsák hazairt és szabad
ságának meghosszabbítását kérte. Más bajok is támad
tak: Ranoldeménak nyomára akadt a férje és táviratok
kal ostromolta, kérte, hogy térjen vissza az »elárvult fé
szekbe« és bejelentette az édesapja érkezését, aki érte 
jön Párisba. A szerelmespár erre úgy határozott, hogy 
együtt mennek Olaszországba, Capri szigetére.
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— És ha rátok találnak? — csóválta a fejét Berkó.
Csincsák, az óvatos duhaj erre az eshetőségre is

gondolt:
— Fényes riport lesz belőle. Azt fogom mondani, 

hogy saját szakállamra nyomoztam a szökevény után, 
hogy hazavihessem a boldogtalan férjnek.

És máris harsogta a »szenzációs« fő és alcimeket, 
mintha a szerkesztőségben ülnének, íróasztaluk előtt.

— Sok szerencsét! — mondta Berkó szivből a pálya
udvaron, mig kezüket rázogatta. Elsőosztályu szabad
jeggyel utaztak, de papirosba csomagolt tojást és felvá
gottat vittek, mert az étkezőkocsi drága és Csincsák tar
talékja alaposan megcsappant. Ez is olyan jellemző volt 
erre a kalandorrá züllött mintaférjre, aki kritikus korá
ban mérhetetlen károkat tudott okozni színházaknak, mo
ziknak »levágásaival« de otthon kávét vacsorázott és 
stoppolt könyökű kabátban járt.

A kalauz végigjárta a kocsisorokat, leszimatolt a ke
rekek közé is, nem bujt-e a tengelyek alá valami potya
utas vándormadár. A mozdony gőzt eresztett, a hosszura- 
nyuló bucsucsókot kettétépte az éles fütty és Berkó meg
könnyebbülten lengette zsebkendőjét a távolodó vonat 
után. Végre igazán egyedül maradt! Csak a fekete füst 
lengett fölötte a perronon, akár egy ittfelejtett női fá
tyol ...

A meleg kezdett elviselhetetlen lenni Párisban. A 
fák teljes pompájukban zöldültek, a parkban száz szín
ben ragyogtak a virágok, a játszótereken mozogni se le
hetett a sok kövér, pufókarcu, gömbölyű lábú kisgye
rektől.
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— Oááá! OOOá! — hangversenyeztek a csecsemők.
Berkó megindultan gyönyörködött bennük:
— Idei termés! — mondta magában szeretettel és 

néha rájuk paskolt, ujjaival kóstolgatva ruganyos, puha, 
rózsaszínű husikájukat.

Az Ecole de Francé utolsó előadásait tartotta. Pear- 
ceék már többször hívták: jöjjön fel hozzájuk a szállodá
jukba. Most végre rászánta magát. Lilién füzete nála 
maradt és ezt vitte vissza a lánynak. A portás, akinél ér
deklődött, bólintott:

— Igen, itthon vannak.
— Nem várta meg a liftet, gyalog futott fel a lép

csőkön. Mikor másodszori kopogtatására sem kapott vá
laszt, benyitott. A csöpp előszobába, amely a lakosztályt 
a szobáktól elválasztotta, grammofónszó szűrődött ki. 
Tovább ment és meghallotta Lüien hangját: énekelt. A 
lemezt kísérte kedvesen dudorászva a dallamot. Újra ko
pogtatott, de most se hallották. Lenyomta a kilincset 
és lassan húzta kifelé az ajtót. A szobában Lüien és Law
rence táncoltak grammofónszóra. George és egy ismeret
len lány a kereveten ültek és kártyáztak. Berkó nyom
ban vissza akart húzódni, de ekkor már észrevették és 
George hozzá sietett:

—• Olala! A világ szeme! Szép, hogy végre mégis 
rászántad magad!

A  grammofónt leállították, Berkó kezet fogott a 
vendégekkel és kézcsókkal üdvözölte Lilient.

— Szendvicset? Süteményt? — kínálta a lány.
— Berkó félszegen húzódozott:
— Köszönöm, nemrég uzsonáztam.
Úgy érezte, hogy diszharmóniát hozott közéjük, meg
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bontotta az előbbi pompás egységet, a társalgás elakadt- 
George ugyan megpróbált lenditeni a kátyúba jutott sze
kéren: elmesélte a vérengző szabócska történetét, de 
Lawrence és a másik lány, Lilién honfitársnője, semmi
féle különösebb érdeklődést nem mutattak a történet 
iránt.

— Römizzünk — javasolta George.
— Nekem már mennem kell — emelkedett fel Law

rence — szervusztok. És jó mulatást Deauvilleban!
Berkó elsápadt: Deauville! Ez azt jelenti, hogy -el

utaznak! Lilién kikisérte a fiút. Milyen sokáig marad 
vele az előszobában! Legalább három perce már, hogy 
kimentek és még mindig nem tért vissza! Biztosan van 
valami köztük. Idegesen kaszált a levegőben a jobbkar
jával, aztán elkapta a balkezével és nyugalmat próbált 
erőltetni magára: mi közöm hozzá? Milyen alapon me
rek jogot formálni ehhez a lányhoz? Mert kedves velem? 
Még csak azt se állithatja, hogy Lilién felbátorította, 
flörtölt vele, vagy a legcsekélyebb tanujelét adta volna 
a diákos pajtásságon túlmenő érdeklődésének! És most 
már legalább öt perce áll künn azzal a fiúval! Berkó ar
cán kigyótáncot jártak az idegei. Végre visszatért! 
Vizsga tekintettel tapadt az arcára és áruló nyomokat 
keresett a haján, fülén, szemén: csókolództak? De sem
mi, Lilién változatlanul finom, aranyos, szeretetreméltó. 
És már újságolja is a legfrissebbet:

— Holnapután lemegyünk Deauvilleba!
Mit feleljen erre? Nyelt egyet és rekedten mondta:
— Szép lehet ilyenkor a tenger.
Lilién melléje ült és a karjára tette a kezét:
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— Jöjjön velünk!
»0 istenem — sajgott át Berkó szivén — ha tőlem 

függne! Deauville! Tenger! Napfény! Boldogan mennék, 
akár négykézláb is, csak elérjem a partját! De mikor már 
csak négy hét az egész szabadságom. És Párishoz köt a 
lap, a főszerkesztő, minden«.

George is kapacitálta:
— Öreg fickó dugd a füled mellé a penkaládat, az

tán hopplá!

Berkó a lányt nézte és igy felelt:
— Jövök.
Ugyanolyan természetesen hangzott, mint anülyen 

magától értetődően csengett az előbbi bejelentés. Eh, 
lesz ami lesz, nem aggodalmaskodik tovább, kicsinyes 
skrupulusait elmossa a tenger és a hegyek árnyékában el
törpülnek a kinzó miértek és tüalomfák. Ilyen nyár csak 
egyszer kinálkozik egy férfi életében, mint ahogy hu
szonkét esztendejét se kapja vissza többé soha a sorstól. 
Honnan szerezzen pénzt? ír haza a kiadónak! Küldjenek 
előleget! De lenn a tengerparton biztosan drágább az 
élet... És ha mégannyiba kerül is, akkor se hátrál! 
Berkó megrészegült attól a zendülőtől, aki benne lakott 
és aki most követelőn rázta börtöne ajtaját. Az eresz
tékek recsegtek, ropogtak ...

— A Hotel Londonban rendeltünk szobát — váltott 
uj lemezt George és kérdőn pillantott Berkóra.

Az ujságiró bizonytalanul felelte:
— Lehet, hogy én is oda szállók...
Egész délután együtt maradtak. Este a »Dobrában« 

vacsorázott, a kis iszerb vendéglőben, ahol gyakran fór
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dúltak meg magyar ismerősök is. Csevabcsicsát rendelt 
és alig látott hozzá, csataorditásnak is beillő kiáltással 
tört rá egy majdnem kétméteres férfiú:

— Berkó! No de ilyent! Édes öregem!
És megölelte, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Az 

ujságiró először csak egy domború mellkast látott és mi
kor kiengedte vaskapocsként szorító gorillakarjaiból, is
mert rá Somosra, sakkmester barátjára, akivel sok hosz- 
«zu éjszakáin át virrasztott a szuboticai kávéházakban a 
hatvannégykockás tábla mellett hadakozva és veszeked
ve, hogy gyakran a figurákat is egymás fejéhez vagdos
ták haragjukban.

— Hát te?
— Képzeld, hotelportás vagyok! — ült át az aszta

lához az óriás.
— Hol a csudában?
— Deauvilleban! — és eldicsekedett, hogy mennyit 

keres és már tekintélyes összegeket tett félre a borra
valókból.

Berkó felkapta a fejét:
— Deauvilleban?
— Már két éve! A  Palaceban dolgozom! Elsőrendű 

szálló, csupa amerikai és angol vendég, csak úgy dől a 
pénz belőlük! Hé garcon, még egy tányér gyuvecsot!

Csámcsogva falt, pohárszám löttyintette le torkán 
a bort és Berkó átszellemülten nézte. A boldogult Luko- 
vich jutott eszébe, aki még a halálos ágyán is azt erő- 
sitgette, hogy az élőket segitik vagy gáncsolják a holtak. 
Mindenkinek van egy jó és egy ártó szelleme. Ezt az em
bert a jó szelleme küldte az útjába! A hajdani sakkmes
ter bőbeszédűen fecsegett:
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— A nővéremet jöttem fel meglátogatni. Itt van 
férjnél Párisban. De mit bámulsz? Egyél inkább!

Berkó tettetett közönnyel érdeklődött:
— Szép lehet a tengerparton ...

— Isteni! Csak gazdag embernek érdemes születni, 
barátom! Ez az igazi élet, a többi vegetálás, nyavaly- 
gás... aprópó! Nem lenne kedved leruccanni?

Az ujságiró mélyen lélegzett?
— őszintén szólva épen ma gondoltam rá ... de mi

ből ? Minden nap egy vagyonba kerül üyen helyen...

Somos összecsapta két tenyerét, olyan zajjal, mint
ha ajtót vágna be:

— Másnak igen, de neked? A vendégem vagy öre
gem! Vasadba se kerül! Kapsz egy kis manzard szobát 
a tető alatt és a személyzeti menázsból küldetem a leg
jobb kosztot! Úgy nyaralsz majd, akár a walesi herceg, 
csak lényegesen olcsóbban!

És hahotázott a jó viccen. Mivel Berkó nem vála
szolt rögtön, sürgetőn nyúlt feléje:

— Csapj bele öregem! — és mikor Berkó melegen 
megrázta a medvemancsokat tovább folytatta — egé
szen ingyen azonban mégse csinálom... van egy felté
telem:

— Halljuk.
— Ellenszolgáltatásul néha sakkozni fogsz velem, 

ha szabadnapos vagyok! — és panaszosan tette hozzá — 
a Palacebeli banda olyan műveletlen, akár a tök! Kár
tyáznak, golfoznak, úsznak, eveznek, de a sakkhoz egyik 
se konyit!

Berkó vidáman adta beleegyezését:
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— Rendben! Hálásan köszönöm! A számlát tehát 
mattokkal fogom egyenlíteni.

Az otthoniakról beszélgettek. Berkó úgy határozott, 
hogy egy nappal később utazik, mint Pearceék. Somos 
nem tudta róla, hogy megnősült és mivel nem is kérdez
te, Berkó nem tartotta szükségesnek megmondani neki...
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IV.

DEAUVILLE

Kanadában a farmereket tönkre teszi a jó termés, 
Japánban reng a föld, Havannában gépfegyverek ropog
nak az uccákon, Chikágóban gyermekeket és milliomoso
kat rabolnak váltságdíjért, Berlin környékén sztrájkok
ban robban ki a kétségbeesés, India néma milliói tüntető 
felvonulásokat rendeznek: a világ minden táján él, mo
zog, erőlködik, harcol az ember. A guzsbakötött föld 
eresztékei recsegnek, ropognak.

Deauvilleben azonban béke uralkodik, áldott nyu
galom, mintha a legjobb rendben menne az öt világrész 
sora.

Lenn a tengerparton, a homokban férfiak és nők ez
rei táboroznak a szines sátrak alatt. Már maga a tömeg 
is, amely elárasztotta ezt az óriási területet bámulatos 
látvány. Dzsingisz kán hadai lephették igy el Európát, 
ilyen sátor-erdővel borítva a völgyeket, síkságokat.

Mentőernyőknek is beillő nagy piros vászonemyő 
árnyékában hüsöltek Pearceék, egy francia hajógyáros 
fitos leánya, két angol fiú és Berkó. Körülöttük zúgott, 
forrt az élet. A tengeren vitorlások száguldoztak, san- 
dolinok és motorosok, olyan dühödt sebességgel, mintha 
átakarnák szelni az óceánt. Berkó hanyatt feküdt a ho-
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mokban Lilién oldalán, a napfény szinte egyidejűleg pör
költe barnára a bőrüket és Georget nevették, aki buz
gón tetoválta a kis francia lány hátát. Pelikánt és ele
fántot rajzolt lemoshatatlan vegytintával, a fiuk harsá
nyan heurékáztak, egy kövér, zöldszemüveges amerikai 
jóindulatú mosollyal pislogott feléjük, miközben kábel
táviratot szignált, amelyben kitartásra és ellentállásra 
buzditotta igazgatóit és mérnökeit: »ne engedjetek a
sztrájkolóknak! Centtel se fizetek többet!« A boldogult 
Clemenceau a mintaképe: kitartani az utolsó lélegzetig!

Berkó közelebb húzódott a lányhoz és magába szívta 
napszagu bőrének lehelletét. Nincs az a parfőm, amely 
versenyezni tudna ezzel az ülattal. Aztán az egész társa
ság felkerekedett és a vízbe rohantak, ráfeküdtek a hul
lámokra, melyek úgy ringatták az izmos, barna testeket* 
akár valaha az anyjuk bölcsője.

Reggeltől estig fürdőtrikóban futkostak, csak va
csorához öltöztek át és az esti tánchoz. Ezek a gazdag 
fiatalok és öregek versenyeztek egymással a semmitte
vésben. Megállították az időt, kipányvázták az égbolton 
a napot és a holdat. Napi programmjuk negatív értékű 
munkában, sportban merült ki, szorgalmasan úsztak, 
eveztek, vitorláztak, tenniszeztek. A hasznothozó robotot 
elvégezték számukra bányáikban, gyáraikban, ültet
vényeikben mások, kevesebb élvezettel, de muszájból, 
mig a feleslegből ezek a karcsú, pocakos, ruganyos léptű, 
és csoszogó«, dús fürtű, kopasz és őszhaju férfiak, nők 
élik a maguk csodálatos mesevilágát.

Berkó is úgy csetlett - botlott köztük, mint a 
többi gazdag léhűtő, akiknek csekkönyv a lobogójuk és 
szórakozni, flörtölni, játszani jöttek ebbe a paradicsomba*
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Mint egy tékozló, aki mögött vagyon, tömött pénztárcá
val bélelt szülő áll. Nappal a strand, kirándulások, este 
autóturák, kaszinó, tánc. Játszott a végzettel, akár egy 
gyermek az ekrazittal töltött palackkal és ahogy a hátán 
fekve sodorták a habok, úgy dobálta a véletlen is, a sors, 
amellyel most mert első izben packázni és szembeszállni.

Úgy járt, mint a háborút viselt obsitosok, akik ad
dig ismételgették a kitalált hőstetteket, mig végül maguk 
is elhitték, ő is úgy érezte most, hogy szabad és függet
len fiatalember, nem tartozik felelősséggel senkinek és a 
tenger védelme alá helyezte magát, ő, az óceán törvé
nye más, mint a városoké! Az agyafúrt akadályverse
nyek, jog, házassági szerződés, előítélet, kötelesség: itt 
mind semmivé törpültek, az irott parancsok rongy papir- 
rá, és a három nap alatt, amit Deauvilleben töltött, új
jászületett, s tudni se akart annak a másik Berkónak 
kötelezettségeiről.

Sakkmester barátja jóvoltából, ingyen lakott és ét
kezett, de a mellékesek mégis rengeteg pénzbe kerültek. 
Somos adott neki kölcsön, mig a fizetését Párisból ide 
továbbítják. De Berkó nem számolt, sutba vágta a »be
osztás« bölcsességét, mint ahogy az idő múlását se tar
totta számon. Napjai összefolytak és úgy hulltak a ten
gerbe észrevétlenül. Néha a nap perzselte vakitóan, ara
nyat permetezőn, máskor a hold ragyogott fölötte ezüst
tel vonva be a tájat.

Vagy tizedszer vette elő Maronnak, a kissé zavaros 
misztikusok közé tartozó fatalista Írónak könyvét és mo
hón falta a mohamedánná vált francia kinyilatkoztatását,, 
amely a végzetet dicsőítette, kigunyolta a balgákat, akik 
a szabad akaratot hirdették és* bebizonyította, hogy sor
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sunkat már születésünk pillanatában elhatározták és ez 
ellen nincs apelláta.

Ez a könyv igazolta őt. A könyörtelen végzettel hiá
ba próbálkozna hadakozni. És mint aki vallást cserél, 
úgy tagadta meg régi hitét, a gondviselést.

Este, kettesben kieveztek a közeli homokzátonyig 
a hold szelid, diszkrét világítása mellett.

— Fürödjünk — indítványozta Lilién.
Messzire beúsztak a szabad tengerbe és visszafelé a 

karján hozta a csónakig az elfáradt leányt. Köröskörül 
csendes víztömegek, a kikötőben bárkák és ladikok rin
gatóztak és vitorlások, megannyi fehérszárnyu sirály. A 
kivilágított szállók terraszairól muzsikát sodort feléjük 
a szél. Apály volt, szótlanul, felhúzott térdekkel ültek 
a homokzátonyon és Lilién az evezőt rakta beljebb, ne
hogy elragadják a hullámok. Aztán átkulosolta a férfi 
nyakát és Berkó ekkor kapta első csókját a leánytól.

— John — szólalt meg nagysokára — mióta sze
retsz ?

— Mióta? — gondolta a férfi — Istenem, talán ak
kor még nem is ismerték egymást. Talán még sokezer ki
lométer választotta el őket és a létezéséről se tudott. Ki 
mondhatja ezt meg pontosan? És igy felelt:

— Az első percben, hogy melléd ültetett az Ecole 
de Francé bölcs tanárnője, máris hevesen kívántam 
szép piros szádat, Lilién! És azt mondtam magamban: 
»Szívesem levágatnám az egyik karomat, ha megcsókol
hatnám a szemét.«

Lilién felkacagott és nedves hajába csimpaszkodva 
húzta mellére a fiú fejét:

— John, micsoda bolondság ez!
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— Esküszöm neked, hogy igazat beszélek.
— Mey dear! — és hevesen rátapadt a szájára, 

hogy lélegzetük is elállt, egyezerre dobbant a szivük és 
a leheletük egybe folyt, mint az ég és a tenger a látha
tár peremén.

Lábukon, amely a vízbe ért, néha átugráltak a játé
kos halak, felszöktek a levegőbe, bukfenceztek, mintha 
csak kijöttek volna a mélyből egy kis zenét hallgatni, 
akár a nyaralóközönség, amely a móló padjait lepte el, 
itták a sós párát és a dezsessz melódiáit. Ezer villany- 
körte szikrázott a hullámokon és aranypikkelyes ruhába 
öltöztették a kiváncsi halakat.

A lány a száját kereste:
— Én eleinte féltem tőled. Komoly és unalmas vol

tá l... Rám se hederitettél. Csak szigorúan tanulmányi 
ügyekről diskuráltál. Nem vetted észre uj kalapjai
mat, ruháimat, pedig kedvedért naponta váltogattam 
toalettjeimet. Egyszer a Vogue cimlapján megláttad va
lamelyik filmszinésznő fényképét. Azt mondtad: »Mi
lyen érdekes a hajviselete ennek a nőnek«. Másnap én is 
olyanra fésültem át a fejemet.

A vallomások versenye volt ez, aki szebb történettel 
licitálta túl a másikat, az csókvalutában kapta jutalmát. 
Most Berkóra került a sor és a fiú, szerelmesen, mint a 
barázda, ha eső paskolja, nyújtózott a lány dereka felé:

— Hát arra emlékszel-e, hogy az olvasóban, amit 
kölcsönkértem tőled, egy Valéry levelet felejtettem?

— Hogyne! Randevút adott...
— Szándékosan rejtettem a könyv lapjai közé! Im

ponálni akartam neked! Hogy lásd, kivel is van dolgod...
— Ő, te nagy ember! Te nagyon nagy ember!
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Nedves, duzzadt száján tört fénnyel ragyogott a 
holdsugár. Kifogyhatatlanok voltak az önleleplezésben. 
Szenvedélyesen, fontoskodón kiáltotta Lalién:

— A kis zöld radírodra emlékszel e még, John?
— Igen.
— Hol van?
— Elvesztettem.
Diadalmasan cibálta a karját:
— Dehogy vesztetted, dehogy! Én loptam el! Mindig 

mulattam rajta, amint előkaparásztad a mellényzsebed
ből. Kiváncsi voltam mit csinálsz, ha nem találod többé. 
Napokig kerested a pad alatt és a könyveid közt és 
összes zsebeidet kiforgattad!

Berkó magához szorította, mintha meg akarná foj
tani:

— Ma cheri, holnap kapsz tőlem egy óriási zöld ra- 
dirt. Nagyobbat, mint a Kleopátra tűje a piacé Vendo- 
meon!

Lilién tiltakozott:
— Nem kell! én beérem ezzel a csöppel is, csak 

hagyd meg nálam! És mondd, hogy nagyon szeretsz!
— Imádlak.
— Mindig?
— örökké!
Sohase hitte volna, hogy ennyi indulat, forró vér és 

alázatos asszonyiság lakik ebben a kiegyensúlyozott an
gol lányban. De ez az este mindkettőjüket felkavarta. 
Napvilágnál nem lehet kimondani ilyen szavakat, melyek 
a hold lidérces lángja mellett ajkukra kivánkoztak és 
felgyújtották Lilient, aki most angolul, majd franciáuL
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és németül ismételte csengő hangon, dallamosan, mint 
egy éneket:

— Y lőve you! Je t’aim! Ich liebe Dich!

És a fiú magyarul, de úgy, hogy mind a három 
vallomást belesüritse az egyetlen szóba:

— Szeretlek!
Túl a vizen fekete örvények és óriási árnyékok lap

pangtak, denevérszárnyakon suhant az éjszaka és a hold 
mozdulatlanul horgonyzott a haragoskék firmamentu- 
mon. Nincs apály és nincs dagály és ők ülnek összefo
nódva a bűvös körben az idők végéig.

Délelőtt a homokban birkozott Pearceval, egymás 
hegyén-hátán hemperegtek és már épen készült, hogy be- 
guritsa a vizbe, amikor hirtelen elkomolyodott George:

— öreg fiú, vége az aranjuezi szép napoknak! Há
romszor huszonnégy óra múlva megyünk haza!

Eleresztette, valósággal lepottyantotta a kigyósze- 
rűen hajlékony testet és- megdermedt, mint kisdiák korá
ban, amikor egyszer nedves kézzel nyúlt a csupasz villa
mosdrót után. A vigyorgó angol fiú féloldalt hajolt fej
jel figyelte és tovább folytatta:

— A nyarat Windsorban töltjük, apám birtokán..
Berkó igyekezett minél kevesebbet elárulni érzelmei

ből. Gépiesen mozdult a szája:
— Kellemes hely lehet...
A  kis Pearce egyre gyanusabban viselkedett. Berkó 

észrevette, hogy még tartogat valamit a számára. Vára
kozóan jiézett rá és George, mint egy vásári bűvész a
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színes szalagokat, az orrából húzogatta elő meglepe
téseit:

— Megírtam az édesapámnak, hogy van itt egy old 
hungary riporter, akivel csudára összebarátkoztunk. Jó 
atyám általam küldi üdvözletét és meghívását, hogy le
gyen szerencsénk a nyáron Windsorban!

Berkó összeszoritotta fogait, hogy ki ne szakadjon 
melléből, a pattanásig feszült kazánból, a diadalkiáltás, 
valami ősi hujahó, amely megremegteti az eget és a föl
det. Pearce habozásra magyarázta hallgatását és rá- 
beszélőn kapacitálta:

— Kifogáson hiába töröd a fejedet! De különben is 
egy ilyen magadfajta csavargónak nem mindegy honnan 
küldi lapjának a szenzációs kacsákat? Egész felszerelé
sed a töltőtollad, elfér a fél zsebedben. Papirt pedig a 
mi vén szigetünkön is kapsz, amennyi csak jólesik! És 
ha egyszer Anglia földjére tetted a lábad, ha egyszer 
megkóstoltad a mi öreg szakácsnénk főztjét, ha egyszer 
a hátára ültél Lilién ponnijának, sose kivánkozol többé 
Franciaországba! Majd meglátod, milyen vad lóversenye
ket rendezünk a ponnival és a kutyáimmal! Olyant még 
nem pipáltál, barátom! Aztán csónakázhatsz, úszhatsz, 
golfozhatsz, tenniszezhetsz, amennyi beléd fér!

Kerepelt, hadart tele szájjal, majd elunta a sok be
szédet, hátbavágta és dögönyözni kezdte, hogy nyilat
kozatra kényszerítse. Hisz megigérte Liliennek: nem en
gedi ki a karmai közül, mig beleegyező választ nem csi
kart ki belőle. A kis Pearce nem volt gondolatolvasó, 
nem hallotta azt a néma kiáltást, mely huszadszor is
métlődik Berkó szivében: »Jövök! Repülök!« Ki kell hát 
mondani élőszóval is, francia nyelven:
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— Köszönöm George! Veletek tartok Windsorba!
Pearce melléről nagy kő esett le:
— Na látod, ez kedves tőled! Rajta leszek, hogy jól 

érezd magad nálunk.
A szálló halijából most lépett ki a kis francia lány 

és Lilién. George faképnél hagyta Berkót és eléjük sietett. 
Pár percig hármásban diskuráltak, aztán Lilién elvált 
tőlük és a homokdünákon át, könnyedén szökdécselve, 
szinte lebegve és ragyogva a napsugárban Berkó felé in
dult. Már messziről nyújtotta formás, barna karját, 
mintha ölelésre tárná:

— Úgy örülök, de úgy! George most mondta, hogy 
jössz!

Berkó kezet csókolt és a szemébe nézett:
— Én is örülök, Lilién!
Lesétáltak a keleti öbölbe, ahol már elmaradtak mö

göttük a sátorkaravánok. A sziklás talajról elhordta a 
szél a homokot, kopár és fenyegető hely volt ez, de ők 
jól érezték magukat, mert csak eget és vizet láttak és a 
szél orgonáit, néha felcsattanó mély bugással, máskor 
vékonyan, hisztériás sivitással, hogy aztán szellővé esit- 
tulva duruzsoljon és hizelgő, langyos nyelvével csókol
gassa arcukat.

A sómarta, sápadt kövek között apró fekete rákok 
mászkáltak. A dagály felejtette itt őket és az ujságiró 
és a lány szorgalmasan vadásztak rájuk. Lilién fehér 
gummisapkájába dugták foglyaikat. Egy kétségbeesett 
rák belecsimpaszkodott az ollójával Lilién ujjába.

— Nem fáj ? — aggódott Berkó.
A lány nevetve hintázta a merénylőt és a fejét ráz

ta. Kibomlott aranyhaja zászlóként lobogott:
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—i Nem is érzem! Egy ilyen kicsi ráknak nincs sok 
ereje.

Kutat ástak a nedves homokba és ide dobálták a 
zsákmányt. Aztán lehasaltak a verem köré és nézték az 
‘elkeseredett küzdelmet, ahogy a rákok igyekeztek kere
ket oldani a páni zűrzavarban.

— Mindig hátrafelé mennek! — mulatott rajtuk.
Berkó, aki fogékony volt a szimbólumok iránt, nyom-

bán analógiát talált:
— Mi is hátrálva keressük az előre vezető utat. De 

különben, ki tudhatja, merre van előre és merre hátra?
— A filozófia a gyenge oldalamhoz tartozik — val

lotta be Lüien — inkább Windsorról mesélek neked, jó?
Ott feküdtek egymás mellett, felső teskükkel a par

ton, félig a végtelenbe futó tenger vizében, amely úgy si
mult a lábukhoz, akár egy hűséges komondor. A férfi a 
lány tenyerét csúsztatta az arca alá párnának és igy hall
gatta a szavak muzsikáját:

— Régimódi falusi villa a windsori házunk, de ké
nyelmes és nekem talán azért is olyan kedves, mert ott 
születtem és nőttem fel. A kertje valóságos őserdő. Van 
egy kis halastó is és majd meglátod, hogy jönnek a me
dence széléhez a hivásomra! Aztán lesz egy másik meg
bízható barátod: Anton.

— Ki ez?
Lilién kacagott, mert észrevette a féltékeny árnya

latot a fiú hangjában:
—i A  ponnim! Anton hátán száguldva járom be 

mindig a birodalmamat! Georgenak viszont van két ber
náthegyije, amiket kocsiba lehet fogni. Kicsit vénecskék 
már, de azért elég jól futnak...
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— George elujságolta a nagy lóversenyeket!
— Majd meglátod, milyen elszántan versengenek 

egymással a kutyák és a lovacska! Mi hajtunk és apa a 
starter és a döntőbiró!

— Odaáll veletek játszani?
— Minden mókában benne van! Mióta özvegy, való

sággal ő nevelt bennünket, ó John, igazán nem azért mon
dom, mert az én apámról van szó, de ilyen nagyszerű 
dady nincs még egy Angliában! Semmi öreguras póz, 
semmi smokkéria, semmi azokból a komor és méltóság- 
teljes atyákból, kikről irva vagyon, hogy »tiszteld, ha 
hosszú életű akarsz lenni ezen a földön!« Igazán csak 
jeUemzésül mondom és nem azért, mintha tiszteletlen 
akarnék lenni, de apus nem lenne arra alkalmas, hogy 
például külföldön reprezentálja a hagyományos angol 
nagyképűséget, a flegmát és hidegvért.

Berkó elragadtatással ölelte magához és csókolgatta, 
ahol érte, fülét, szemét, száját:

— Aranyos vagy és egyszerűen ellenállhatatlan! A 
fejemet szeretném a falba verni, hogy is lehettem any- 
nyira vak!

— Vjak?

— Hogy nem láttam az első pillanattól kezdve, mi 
lakik benned! De igazad van, a legtöbb ember rabja az 
előitéleteknek. Minden népről közszájon kering valami 
ostoba legenda, a faji jellegzetességére kimondott szen
tencia, amely aztán átmegy a köztudatba akkor is, ha az 
a legkevésbé is jellemző rá. így például ha skótról hal
lok, nyomban a fukarságra kell gondolnom, ha spa
nyolról, akkor temperamentumos Carmenekre, ha ameri«
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kairól, úgy banditák, olajkirályok és flapperek lebegnek 
a szemem előtt, mig ha angolt látok...

— No csak, kivele! Hogy könyveltél el magadban?
— Te mondtad az előbb! Nagyképű, flegma és hi

degvér! Puritán, mord, szűkszavú és a nők: halvérüekt
— John!
— Ne haragudj kedvesem, ez az igazság. De felvilá- 

gositó mozgalmat inditok a külföldi lapokban és meg
cáfolom ezt a babonát! Neked fogja köszönhetni a dicső- 
Anglia...

Nevetésbe fulladt a szava és csókokba. A lány ki
bontakozott az ölelésből és kiváncsiskodott:

— Mikor még nem ismertél, mit hittél rólam? De 
őszintén felelj!

Berkó óvatosan hátrább húzódott és aztán felelte:
— Hideg kis béka!
Lilién keze gyorsabb volt: arcul legyintette. A  férfi 

elkapta az ujjait és nem engedte:
— De Lilién, hát nem érted ? Olyasmi ez, mint mikor 

a róka vigasztalja magát, hogy savanyu a szőlő.., túl
ságosan elérhetetlen voltál a számomra ...

A lány lábujjhegyre állt:
— Csakugyan elérhetetlen?
A fiú utána ágaskodott:
— Már nem.
Lilién feléje csücsörítette a száját:
— Csakugyan savanyu?
Csókok következtek, aztán boldogan felelte Berkó:
— Édes, a legédesebb!
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— Még egy kis mézet a vajaskenyérre?
— Köszönöm, elég.
— Tejszint?
— Kérek szépen.
— Elég sötét a kávé?
— Tökéletes!
— Sértődötten csattant fel George hangja:
— Velem egyáltalán nem is törődsz már?
— Bocsánat, sir! Egyszerre azonban osak egy ven

déget szolgálhatok ki! — hajolt meg tréfás komolysággal 
Lilién a bátyja felé, aki hatalmas kortyokban itta 
kávéját. Hármasban ültek a terraszon az uzsonnázó asz
tal körül. Berkó a két testvér között foglalt helyet és 
Lilién kecses mozdulatait figyelte. A Palaceban ingyen 
étkezhetett, de nem tudta megállani, hogy át ne szök
jön Pearceék szállodájába reggelizni, ebédelni és vacso
rázni. Ezek a közös étkezések tekintélyes összegeket 
emésztettek fel és alaposan megcsappantották a tarta
lékját. De oly nagyszerű, oly kimondhatatlanul csodála
tos volt igy ülni Lilién mellett, frissen, kialudtan, a sok 
úszástól megéhezve, elvenni tőle a csészét, kenyeret, csa
csogni, igen, nem, köszönöm és néha lopva megsimogatni 
hcsszu, fehér kezét! Utolérhetetlen gráciával csinált min
dent, tökéletes evezőspartner és pompás a háziasszony 
szerepében is! Georgenak is feltűnt:

— Milyen csinos vagy ma, Lilién.

Nevetve évődött és fehér fogsora kivillant piros aj
kai közül:

— Talán bizony tetszem neked, George?
Pearce tele szájjal bólintott és farkasétvággyal hab
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zsolt, mintha attól tartana, hogy valaki elveszi előle a 
falatot.

—Ez az utolsó napunk Deauvilleben. Holnap már 
Londonban ebédelünk!

— Londonban — ismételte Berkó tikkadtan és fel
hajtott egy pohár ársványvizet — még sohase láttam. 
Csak filmeken és fényképeken. Big-Ben, Themze, Tower, 
Hyde park ...

— Mondént megmutatunk majd néked! — Ígérte 
George.

— Szükségem is lesz egy ciceronera, hisz kukkot se 
tudok angolul! Nyugodtan eladhatnának Londonban...

— Mától kezdve én adok Johnnak órákat! — jelen
tette ki Lilién.

— Hálás köszönet!
— És mi lesz a tandíj ? vigyorgott Pearce.
Lüien és Berkó összenéztek. A lány nedves szája 

némán megadta a választ. Csak a szemük emlékeztette 
okét a tegnap esti és a délelőtti csókokra. Hogy mi tör
ténik majd később? Minek erről beszélni? Együtt ma
radnak, ez természetes, nem is következhet más. Máris 
közéjük tartozik. Észrevétlenül olvadt közéjük. George rá
szoktatta a bifsztekre, golfnadrágra, az orrán át beszélt 
és üdvözlő kiáltásaikat is kisajátította: »Helló! Haudu- 
judu? Au jesz!« Erre tudatosan is ráészmélt és restel
kedett: anglomániás német ismerősei jutottak eszébe, 
akiken annyit jmilatott. Mi vonzza őt olyan ellenállhatat
lanul Lüienhez? Az idegent körüllengő titokzatosság? 
Vagy semmi más, mint hogy ő az első nő, aki felgyúj
totta képzeletét és érzékeit?

A postáját tették elébe. Máskor karvalymódra csa-
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pott le a hazai lapokra. Most unottan, étvágytalanul tur
kált a szuboticai újságok közt. A  nagybetűs címeket át
futotta. Mi történt? Kinevezték az uj főispánt? Csator
názás? Szurkálás? Sikkasztás? Kit érdekel ez? És hol van 
ez? Mi köze hozzájuk? Oly messzi, idegen világ, túl az 
óperencián valahol a Glóbus másik sarkában! Wündsor, 
London és India és James bácsi sokkal közelebb estek 
hozzá ebben a percben.

Feleségére is úgy gondolt most, mint távoli, elérhe
tetlen és valószinütlen lényre, akivel egy kis elszámol- 
nivalója van még, becsületbeli ügy. Túl kell esni rajta 
minél előbb. Hogy aztán minden, ami hozzá tartozott és 
ami a múltját jelentette: szerkesztőség, a poros kisvá
ros, az egész páresztendős intermezzo elsülyedjen a semr 
mibe!

Úgy belefelejtkezett az ábrándjaiba, hogy szentül 
hitte: az egész múltját csak ő találta ki, akár egy no
vellát.

A legkinzóbb, legégetőbb kérdés azonban megma
radt. Az örök tilalomfa, nyitott seb, akadály, melybe 
lépten, nyomon bele botlott: a pénz. Miből él majd 
Angliában? Az élet természetes tartozéka ez, mint a le
vegő, nélküle megfulladna, akár a folyóba hajitott kö- 
lyökmacska. Mégha vendégként megy is Windsorba, fel
tétlenül szüksége lesz egy nagyobb summára. A repü
lőjegy szerencsére ingyenes, de borravalók, autó, százféle 
apróság és »reprezentációs kiadások« melyeket nem nél
külözhet és amelyekre nincs fedezete! Elhatározta, hogy 
ir a főszerkesztőnek: hosszabbitsák meg három hónap
pal a szabadságát. Inkább önként felemeli a havi penzu
mot és a szerződésileg kikötött cikkmennyiség helyett
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öttel, vagy akár tízzel is többet küld! Csak Angliában 
maradhasson! Egész biztosan nem hagyja cserben »az 
öreg!« Hisz ő verekedte ki számára Párist is!

— Lapzárta! — seperte szét előle az újságokat 
Pearce — gyertek a vizipóló meccsre!

— Csak menj egyedül — hárította el Lilién — en
gem nem érdekel.

— Engem se nagyon — vallotta Berkó.
Pearce elrobogott, ők pedig, anélkül, hogy összebe

széltek volna, lesétáltak a partra. Egy eltévedt gummi- 
bálna ringott a hullámok hátán és az ár kisodorta, Lilién 
csokoládébarnára sült lábaihoz. Messziről úgy hatott, 
mintha magától úszna a lány közelébe a behemót mély- 
vizi állat, szelíden, engedelmesen, alázatosan.

— Neptun atya küldi tisztelgő látogatásra követét
— tréfálkozott a lány és Berkó komolyan bólintott rá:

—< Igen.
Nem csodálkozott, de azon se lepődött volna meg, 

ha a gummi-szörnyeteg hirtelen megelevenednék és ide- 
sereglenének testvérei is mind, a cetek, delfinek, cápák, 
kardhalak, rákok, pókok, tengeri csillagok, fókák, rozmá' 
rok, hogy hódolatukat mutassák be a lány előtt. Miért 
is álmélkodna? Hisz a legnagyobb csoda már megtörtént 
vele: Lilient tartja a karjaiban!

— Lil!
Ha kettesben maradtak, mindig igy szólította, japá- 

nosan és a lány szépmetszetű mandulaszeme ránevetett:
— Jó!
— Tessék, kis Lil!
— Csak a nevedet gyakoroltam, Jo!
— Én is! Londonban kapsz tőlem egy selyem kimo-
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nót, tele cseresznyevirággal és sárkányokkal! A hajadba 
is cseresznyevirágot tűzünk és akkor elmehetsz gésának 
Tokióba!

— Elengednél?
— Ha még olyan szépen kérnél, akkor se!
Begázoltak a sekély vizbe és Lilién felkapaszkodott

a bálna hátára:
— Megnyergelem a táltosomat! Hopp! Gyere Jo, el

férünk rajta ketten is!
A gummi-hal azonban, mintha csak makacskodnék, 

folyton felborult és levetette kéretlen utasait. Lilién ka
cagott és gyöngyökben pergett arcáról a fel-felcsapódó 
sós ár.

— Milyen csökönyös vadállat! — panaszkodott.
Egyszerre fogták le és ültek rá, a bálna azonban

léket kaphatott, mert rohamosan sülyedni kezdett és 
csakhamar elmerült a tengerben.

— Megunta a sok nyaggatást! — nevetett a lány — 
mért üldözted el a bálnámat, John ?

— Féltékeny voltam rá! — mondta a fiú és ráfe
küdt a hullámokra — kapaszkodj csak az én nyakamba, 
kis Lü!

Mint a halász, aki örvényt kerülget lélekvesztőjével, 
de nem képes szabadulni büvős vonzása alól, úgy kering
tek Berkó gondolatai egyre a másik, a fenyegetőbb akna: 
Judit körül. Nem bujócskázhat tovább, szembe kell néz
ni vele és kenyértörésre vinni a dolgot. Jóvátehetetlen 
bonyodalmak származnának belőle, ha nős emberként fu- 
rakodna Lilién családja bizalmába. Még igy is eléggé ki- 
nos lesz az utólagos kimagyarázkodás. Oly kalandos, va-
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lószinütlen história! Egy magányos fiatalember játszó
társat talált a hatodikos gimnaziistalányban. A kis frus
ka elsőnek hordott jegygyűrűt az egész osztályban és 
elkápráztatta barátnőit: férjhez ment a helyiérdekű köl
tőhöz! És micsoda remek tréfa: a tanárok már nem sújt
hatták szekundákkal, félévi értesitő helyett az anya
könyvezed állitott ki számára érettségi bizonyitványt L 
Még a nászutjukon is ezen nevettek, akár két vásott kö
lyök, akik a rossz kalkulusok elől szöktek világgá. A hét 
hónap, amit együtt töltöttek, ennek a »fényes lógásnak« 
a története. De most egy kitűnő ötlet kedvéért kitartsa
nak egymás mellett mindhalálig? Hogy a szomiszédasz- 
szonyok árgusszemű kara tovább zsolozmázhassa »Úgy 
élnek, mint a galambok!« Nem és nem! Elég volt a vén- 
kisasszonyos szőrszálhasogatásból! Gyors elhatározással 
félretolta a főszerkesztőnek irt levelét és nekifeküdt egy 
másiknak:

»Kisanyám! Nem pillanatnyi felindulásom
ban irom azt, ami itt következik. Mindent meg
fontoltam és szándékom másithatatlan, akár 
egy végrendelet. A sorsom buta és bizonytalan. 
Lehet, hogy kitartottam volna melletted ama 
bizonyos ásó, kapa és nagyharangig, hogy Bu- 
bányi bácsi legyen belőlem, kövér, pirospozsgás 
riporter, sikkasztok réme és tekintély a boltos 
urak előtt, aki szenzációk után lohol deres fej
jel, hogy megkeresse elsejénkint a kétszobás 
összkomfortra valót. . .«

Abbahagyta és felkönyökölt. Tűnődve rágcsálta a 
töltőtoll fekete kaucsukvédőjét, aztán összetépte a leve
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let. Nem jó! Semmi értelme ennek a léha lirizálásnak. 
Úgy kertel, mint akinek rossz a lelkiismerete, ö, sokkal 
könnyebb hirtelen indulatból embert ölni, mint előre 
megfontolt szándékkal otthagyni egy asszonyt! »Tapin
tatosabban!« — súgta valahonnan egy félénk hang és 
Berkónak eszébe jutott a régi vicc a hősi halált halt Kalo- 
tairól, akinek feleségéhez igy kopogtatott be a gyengéd- 
lelkű szomszéd: »Itt lakik özvegy Kalotainé?« ő ennek 
a tehetségtelen tanítványa! »Itt lakik az elvált Berkó Já- 
nosné?« Semmi célja az alakoskadásnak. Ha egyszer 
Anglia földjére lépett, többé aligha jön vissza Szuboti- 
cára! Tömören, röviden, megfellebbezhetetlenül kell szól
nia Judithoz. Inkább legyen gonosz, mint gyáva. Judit 
biztosan megérti és idővel megbocsátja ...

Kínjában elmosolyodott erre a badar gondolatra. 
Hát akad asszony a világon, aki megértse a férfit, aki 
egy másik nő kedvéért mond le róla? És sohase fogja 
megbocsátani a mély sebet, amit a hiúságán ütöttek. Az 
újságíró felsóhajtott és a párisi filmatelierben töltött he
tek ködlöttek fel emlékezetében. Már akkor is akadtak 
pillanatai, melyekben őszintén kívánta: bár beleszeretne 
Judit a kis izgatott rendezőbe! Vagy akárkibe! És magá
tól megoldódnék minden.

De igy sem hátrálhat. A látszatok és a lemondás 
iránt különben sincs sok érzéke. Egészséges fogyatékos
ság ez, akár az ékszerekkel szemben érzett közönye, hogy 
egy élő pillangó nagyobb értéket jelentett számára egy 
marék csillogó gyémántnál.

Asztalán, keretben, Lilién fényképe az egyetlen disz. 
Még az első csókos estéjük után kapta tőle. Farkassze
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met nézett a két dimenzióban is annyira eleven, élettel
jes arccal és máris uj levélbe kezdett.

»Kedves Judit! Mindig jópajtásomnak tud
talak és én is igyekeztem az maradni számodra. 
Most azonban rájöttem: az együttéléshez nem 
elég a kölcsönös gyermeki bizalom. Arra kér
lek vess számot te is érzelmeiddel és látni fo
god: elhamarkodtuk ezt a házasságot mindket
ten. Végeredményben azonban nem vesztettünk 
semmit. Még nem késő helyrehozni azt, ami idő
vel talán jóvátehetetlen lenne. Én nem állok 
többé utadba, bocsáss meg ha vétettem ellened 
és ha majd egyszer eljön az a másik, aki a he
lyembe áll, kivánom, hogy megbecsüljön, sze
ressen és kiérdemeljen, hogy boldog légy, ami
lyen velem sohase tudtál volna lenni. . .«

Hátradőlt a székén és verejtékcseppek gyöngyöztek 
a homlokán. Ez se jó! Úgy hangzik, olyan fölényeskedő 
a mellékzöngéje, mintha csufolódna. Soha ilyen keserve
sen nem ment még az irás! Ennyi idő alatt máskor há
rom újságcikket is összeütött! Széttépje ? Akkor estig el
vergődhet! Inkább a továbbiakban korrigálja hibáit. Lé
nyeg az, hogy röviden! És a tárgyra!

Harmadszor is nekifohászkodott:

»Én nem megyek többé vissza Szuboticára. 
Angliában telepedek le. Egy kérésem van csu
pán: egyezz bele a válásba. Egyidejűleg irok 
Révész doktornak is, aki lebonyolítja majd a 
dolog jogi részét! Kedves szüleidnek kézcsóko- 
komat küldöm. Élj boldogul! János.«
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Nem merte másodszor is végigolvasni. Valami azt 
súgta, kérte, követelte, hogy néhány melegebb szót fűz
zön hozzá. De Berkó görcsösen ökölbe szorította a kezét 
és visszafeleselt: »Nem! Nem szabad mentőövet dobn! 
nehogy békitő akciók, idegtépő huzavona, deputációzás 
kezdődjék.« Sietve leragasztotta és megcimezte a boríté
kot. Aztán irt szuboticai ügyvéd barátjának is: igyekez
zék három hónap alatt kimondatni a válást. Hisz máris 
hat hete élnek külön és a többi úgyis csak formalitás. 
Egyben megadta a windsori cimét. A három levelet zseb
re dugta. Majd Londonban teszi postára. Ezzel is doku
mentálja, hogy mennyire végleges az elhatározása és 
minden kilóméter, amely növeli felesége és közte a tá
volságot, közelebb hozza Lilienhez! Juditot pedig majd 
megvigasztalja az uj »röle«: hogy a válóperes hölgy 
szerepében tündökölhet. Ezzel, mint aki önmaga elől 
menekül, kisietett a szállóból, futott le a strandra, ahol 
már várták és ahol a derűs napfény elűzte a sötét padlás
szoba kinzó kisérteteit.

Az esti bucsulakomához épen tizenhármán verődtek 
össze a terrasz sarkában. Férfiak, nők, vegyesen, vidá
mak, fiatalok, kicsit tán hangosabbak is a kelleténél, de 
itt a szabadban nem ütközik meg rajta senki. Tüdejüket 
a tenger párái öblögették és ijjként feszülő izmaikat a 
sport duzzasztotta, hogy kidagadt csokoládébarna karju
kon, akár a sósvizbe áztatott kötelek.

— Igyunk gyerekek — biztatta a társaságot Pearce
— annak az örömére, hogy nyár van, fiatalok vagyunk, 
hogy ilyen kellemes a levegő és kegyes hozzánk a sors: 
megengedte, hogy megérjük ezt a napot is!
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Berkó már ismerte Georget: ha felöntött a garatra, 
szentimentális rohamokat kapott, sokat beszélt és a har
madik pohár pezsgő után könnyezett. Éjfélután megszó
lalt Lilién:

— Allons mon cheri, holnap korán kelünk. Kilenc
kor startol a repülőgép!

A társaság lassan oszladozott. George »még járt 
egyet« a kis francia lánnyal, hogy kiszellőztesse a fejét. 
Berkó is lesétált a tengerpartra Liliennel. Az égboltot 
sötét felhők függönyözték. Künn, a hullámtörő gáton túl, 
a szabad vizen nyugtalan fény imbolygott körbe-körbe, 
akár a taposómalomba fogott igavonó lidérc: a világitó 
torony fényszórója. Távol, szinte a mélyből, hajókürt bú
gott, rekedten, hosszan, óceánjáró úszott el a fekete lát
határon, kerek, kivüágitott ablakai ragyogtak, a fedél
zetén gondtalan emberek táncoltak, vagy plédjeikbe ta
karózva hevertek nyugágyaikon, mig alattuk, a feneket
len űrben mohón, tátott szájjal leskelődött rájuk a 
végzet.

A parton, rozsdás, lyukacsos szikla tövében, egy 
férfi és egy lány feküdt. A fiú feje a lány ölében pi
hent. A hullámok fáradhatatlanul ostromolták a bazalt
óriást, néha a homokra freccsent néhány csepp, tajték, 
akár a vér és a csókolózó pár arcát is bepermetezte ez a 
csodálatos parfőmszóró. Valahol, a közeli templomto
ronyban mély kongással üti az óra az egyet. A hold ma 
elrejtőzött, mint a durcás primadonna, nincs kedve meg
jelenni a csillaghimes rivaldán. A hangárban mozdulat
lanul álmodik az aluminiumgép, amely majd átrepiti a 
két szerelmest a csatornán a szigetország földjére.
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Álmos szemmel, felgyűrt gallérral álltak az autó kö
rül és nézték, hogy hordják ki a hotelből a poggyászo
kat. George szájában bágyadtan füstölgött a cigaretta. A 
vörös szőnyeggel futtatott lépcsőkön most sietett lefelé 
Lilién. Beszálltak és áthajtattak a Palace elé, hogy egyet
len bőröndjét, a szép, sárga disznóbőrkoffert, melynek 
két oldalát úgy tarkították az etikettek, akár a vüágjá- 
rók útlevelét a különböző országok pecsétjei, felrakják a 
soffőr mellé. Ez az ő repülőládája, akár a mesebeli török 
ifjúé, aki a háztetőn át látogatta meg a hercegkisasz- 
szonyt. Berkó kiosztotta a borravalókat és melegen bú
csúzott Somostól, aki lehetővé tette a »deauvülei álmot.« 
A hajdani sakkmester megértőn hunyorgott és ez a pis
logó félszem világosan, érthetően morzézta: »Brávó öre
gem, te már benne vagy az egyenesben! A kis angolna csi
nos is és gazdag is! Ezt nevezem bevágódásnakt« Berkó 
nem akarta megérteni. Még odaszólt:

— A postámat a windsori címemre továbbítsák.
És bebújt az autóba, Lüien mellé, A motor berregett, 

gáz robbant és Berkó úgy sandított körül, zavart, fe
szengő pillantással, mint a szökevény fegyenc, aki már- 
már megmenekült, de maga sem hiszi, hogy sikerült ép 
bőrrel elillannia. Ám üldözőknek, csendőröknek sehol 
semmi nyoma. Az ég derült, csak a tenger csapkodott, 
hánykolódott, mint aki most ébredt mély álmából. Lilién 
megszorította a kezét és egymásra mosolyogtak. Ekkor 
lihegve futott feléjük egy boy és vékony, kamaszos hang
ján kiáltozta:

— Mjonsieur Berkó! Telegramme!
Úgy hangzott, mintha azt sivitaná: fogják meg! Az 

ujságiró elsápadt. Habozva nyújtotta ki a kezét. Nem
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lenne okosabb odaorditani a soffőrnek: »Hajts! Teljes
gázzal!« Mit üzenhet neki az elsülyedt világ ott túl a ha
tárokon? Segitséget kérőn nézett Pearcre és rémület ci
kázott a szemében, akár az anyjáéban, aki épen igy iszo
nyodott és szivdobogást kapott, ha bekopogott hozzájuk 
a sürgönyhordó. Mert a távirat falun mindig csak bajt, 
halált, veszélyt jelentett, akár a bagolyhuhogás.

De már át is vette a lepecsételt papírlapot. Fel sem 
bontotta, sietve zsebre gyűrte és igyekezett elfogulatla
nul diskurálni utitársaival a robogó autóban.

— Nem félsz a tengeri betegségtől? — kérdezte 
George.

— Hisz nem hajón megyünk.
— Repülőgépen ép úgy utolérhet — jósolta komo

ran — én sajnos nem állok jót magamért...
A sima országúton zajtalanul repült az autó. A  sür- 

gönypóznákon fecskék ültek és tágranyilt szemmel bá
multák a fölöttük köröző aeroplánokat. Ami Leonardo 
da Vincinek örök életére elérhetetlen vágyakozás ma
radt: a repülő ember, most hétköznapi látvánnyá szür
kült. Berkó mindenre, másra szeretne gondolni, százfelé 
próbálja elcsalogatni a képzeletét, de ez, mogorva por
kolábként, nem tágit őrhelyéről. Zsebét égette a távirat. 
»Milyen szép Lilién! És az ég milyen derűsen kék! A 
csatorna fölött csakugyan légörvények fenyegetik a piló
tákat?« Gyors elszánással a zsebébe nyúlt és kivette a 
sürgönyt. Gyűlölködve forgatta, aztán felszakitotta. Ha 
a halálos Ítéletét tartalmazza, akkor sem térhet ki előle! 
A  betűk összefolytak szeme előtt, a föld táncolt alatta, 
mint egy kergült, részeg elefánt. Nyolc szó volt az egész,
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de ez a nyolc szó gépfegyvergolyóként vágódott a mel
lébe:

»Judit szülni fog stop gyere haza mielőbb stop 
Anya.«

Lilién ösztöne megérezte a veszedelmet és a gyors 
szinváltozás, amely a férfi arcán végbement, megijesz
tette. Aggódva hajolt hozzá:

— Valami rossz hir, John?
Száraz, üveges szemmel meredt a lányra és csak bó

lintani tudott. Lilient nézte, de messzebbre látott: fehér 
szanatóriumi ágyon fekszik a felesége ... pár hónap múl
va anya lesz.. .az ő gyermekét hozza világra és ez a még 
csak utón levő uj élet, ez a titokzatos idegen, aki négy 
és fél havi járóföldre van tőle, most pányvát dobott a 
nyakába és visszarántja őt az Óperenciás tenger part
járól ...

Már a repülőtéren jártak. A gépkocsi fékezett, zök
kent, megállt. Fürge hordárok cikáztak, elragadták pogy- 
gyászaikat és a málházóba siettek. George rikkantott:

— Add ide a bőröndkulcsot! Én megyek a vámhoz!
Lilién belekarolt, egyenruhás férfiak fogták közre

őket az útlevelet kérték. Pecsétet ütöttek rá, tiszte
legtek, minden rendben, tessék, merci! A középső hangár
ból most görditették ki az ezüstszámyu aluminium- 
hattyut, amely tizenöt perc múlva felröppen velük a szi
getország felé. George a vámtisztekkel vitázott, fejük 
fölött gépmadarak kergetőztek, akár a szitakötők. Ke
cses, óvatos körözéssel ereszkedett alá az amsterdami 
légi járat óriásgépe és emelkedett a magasba a dán f ok
ker. Az egész világ felé nyitva állt az ut a levegőben! A 
propellerek kemény puffogással zúgtak, zaktoltak, őröl
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tek, akár a malomvitorlák és lármájuk a távirógép jel
legzetes zajává olvadt, mint mikor sürgönyt kopognak: 
»Judit szülni fog stop gyere ha-za-mi-e-lőbb stop«

Berkó befogta a fülét. De a pokoli dörömbölés tul- 
harsogta. Hiába erőlködött és kapaszkodott bele kétség- 
beesetten, a képzelt világ, melynek kapuit ma lépi át, a 
zöld mezők, a bábeli London, tornyok, Themze, Windsor, 
ponnilovacska, az öreg Pearce, mind egyre rohamosab
ban isülyedtek és elmerültek, akár Atlantisz... És he
lyükbe egyre élesebb kontúrokkal rajzolódtak ki emlé
kezete vásznán a feledésbe süppedt tájak: Szubotica, 
szerkesztőség, telefonharc, szanatórium, Judit... Gör
csösen szorította a lány karját, de ez sem védte meg 
idegei játéka ellen és titokzatos erők hatalmaskodtak 
el rajta, szörnyű varázslat, boszorkányság, igézet: a vé
rét korbácsolják ismeretlen, eddig nem sejtett ösztönök 
és birtokba vették a testét, akár egy álruhát! És hiába 
ellenszegült az agya, nem sikerült elnyomni az idegen 
hangot, mely kérlelhetetlenül nyomult előre a torkában. 
Mint távoli jajkiáltás, hallgatta a saját szavát:

— Lilién, nem jöhetek veletek.
A lány úgy nézett rá, mint aki nem értette:
— Mit mondasz, John?
— Azonnal vissza kell fordulnom.
És eléje tartotta a táviratot, a sürgönylap fedezéke 

mögé bujtatva halott halvány arcát. A  fájdalom vad 
martalóc hordaként rohanta meg Lilient. Előbb még mo
solygó arcán élesen rajzolódott ki a rémület. Kesztyűs 
kezét a szivére szorította:

— Mi történt, az istenért?
És arra gondolt, hogy tán közeli hozzátartozója be

136



tegedett meg, vagy egy halott ágaskodott közéjük. Ber
kó az automata emberek merev, ugyanegy-mozdulatávál 
ismételte:

— Haza kell mennem.
Szeretné hozzá tenni: »De csak egy rövid időre, hogy 

mindent elintézek és rendbehozok és azután rohanok 
vissza hozzád, my dear!« És remegett a vágytól, hogy 
karjába szoritsa és csókokkal borítsa szenvedő porcellán- 
arcát. De ólomsulyok nehezedtek a kezére és acélbilin- 
txsek hurkolódtak a csuklójára. A bűvös kör bezárult mö
götte. Egyszer került a körön belül és egy parányi cse
csemő, aki megse született, kitaszította, vissza a porba, 
sötétbe, ahonnan feltápászkodott a fény felé. Otthon 
szivszorongva várja egy gyerekasszony. Talán fia lesz... 
.Lilién szava rezzenti fel:

— Micsoda rossz tréfa ez, John — szepegte köny- 
nyes szemmel — próbára akarsz tenni?

És reménykedőn simult hozzá. Berkónak már a 
száján volt a kiáltás: »Igen, ostoba heccelődés az egész, 
bocsásd meg drágám! Jövök! Dehogy is hagylak el!« 
Beszállásra csengettek. A lány jobblába a kis létrán pi
hent, a repülőgép lépcsője előtt álldogáltak, a többi uta
sok már elhelyezkedtek a kényelmes, bőrfotölyökkel kö
rülrakott fülkében és Lilién várakozón nézett a férfire. 
Ezek a percek gyötrelmesebbek voltak a kínvallatásnál 
is. Ha tüzes vassal szurkálják, nem szenved igy. Állí
tólag a kínaiak a legraffináltabb művészei a kínzásnak. 
Leghirhedtebb specialitásuk a harang, amely alá lefekte
tik az áldozatot és ekkor megkondul és szól folyton, szü
net nélkül, mig csak a szerencsétlen agyában megnem 
pattannak az erek és bele nem őrül. És a kinok kertje
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agyafúrt főporkolábjának másik módszere, hogy a ha- 
lálraitélt férfi legkényesebb, legérzékenyebb testrészét 
egy szép nővel simogattatja, mig a boldogtalan bele nem 
hal a kielégitetlen szerelembe. De akármelyiket szíveseb
ben vállalná, mint ezt a szelíd, riadt, tiszta tekintetet, 
amely magyarázatra vár! Most megbünhődik az »aran- 
juezi szép napokért«!

— Mért nem felelsz, John?
Ha olyan könnyű volna választ adni! Valami ügyes, 

megnyugtató kifogással elaltatni a gyanúját és aztán 
angolosan odább állni. A többit majd levélben! Hohó, 
csirkefogó ur, a dolog korántsem ilyen egyszerű! És. 
most hirtelen mániákus vezeklési vágy öntötte el, szen
vedni, megalázkodni, fetrengeni a lába előtt, belenyomni 
a fejét ebbe a pocsolyába: »magad kerested, hát idd 
meg a levét!« És ártikulátlan, ijesztő hangon, magyarul 
kiáltotta, hogy Lilién riadtan hátrált:

— Gazember vagyok! Becsaptalak!
— Je ne comprendre pás! — tördelte kezeit a lány. 

A  hangárok felől lelkendezve loholt feléjük George. Má
sodpercek alatt kell döntenie! A kétszínű játéknak vé
ge ! Nem mehet velük Angliába! Szembe nézett a lány
nyal és mély lélegzettel, elszántan mondta:

— Lilién ... valamit elhallgattam előtted ... én 
nős vagyok! a feleségem most tudatta velem, hogy gyer
mekem fog születni.

És folytatná, eszelős hadarással: »Azért titkoltam 
mert eleinte nem gondoltam rá, hogy beléd szeretek, az
tán meg úgy hittem, hogy elválok tőle és te leszel a fele
ségem ...

De minderre nincs ideje. Lilién megtántorodott*
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kesztyűs keze ökölbe szorult... Bár a képébe vágna*, 
hogy orrán, száján folyjon a vér! És lehordaná annak, 
ami: szélhámos, kalandor, útonálló! Judit talán igy ten
ne. De Lilién megfordult és felsietett, szinte menekült a 
kis létrán. Karcsú, hosszú lábszárát, melyet tegnap még 
a szájával simogatott, látta utoljára, mielőtt elnyelte 
volna az aluminiumgép gyomra. Egy tenyér puffant 
Berkó hátán:

— Beszállás vén fiú! Londonban már feltették főzni 
az ebédünket!

George jött a poggyászokkal. Előre -szökdécselt, a 
hugá után és Berkó csak inteni tudott, mint a fuldokló, 
hang nem jött a torkára. A  boyt, aki »repülőládáját« 
készült a podgyászfülkébe rakni, visszatartotta, ő maga 
pedig az ezüst-griff szárnyára támaszkodva állt a sikon, 
nem is mint egy ember, hanem mint az utolsó divat sze
rint öltöztetett Élő Fájdalom, szürke köpenybe burkolt 
vonagló hus-vér, közepén, akár a pokolgépet szabályozd 
óra: a szive, amely ezt ketyegi: mindennek vége! Jó
vátehetetlenül, visszavonhatatlanul, örökre. A földi élet
ben többé már nem találkozhatnak, szót sem válthatnak, 
kezét nem simogathatja, ajkát csókkal nem ületheti. A  
fövényen, ahol játszadoztak, elfujja nyomát a szél, el
mossa emlékét a tenger. »Lil!« Tegnapi kiáltása már va
lahol a Pamir fennsikján suhan a szellővel. A csöpp rá
kok majd felcseperednek, megkövérednek, vagy tepsibe 
kerülnek és akik életben maradnak, elfelejtik ezt a kis 
deauvillei kalandot, rövid fogságukat, amikor Lilién 
gummisapkájába zártan tomboltak a szabadságért és fél
tek első izbsn a könyörtelen haláltól... Fütty sivitott
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és üde trombitaszó harsant. A repülőgép ajtaját bezár
ták, egy tisztviselő sürgetőn szólt rá:

— Mónsieur nem száll be? Akkor szíveskedjék hát
rább menni, mert indítunk!

A téglalap alakú ablakból George elképedt, komi
kusán ijedt arca bámult rá és hevesen integetett hosz- 
szu karjaival. Hangja elveszett a propeller süketito 
mennydörgésében, de a szája mozgásáról olvasta le, mint 
a süketnémák:

— Megőrültél vén fickó? Tisztára megbolondultál?
Az ezüstmadár nekilendült, futott a sima betonla

pon, aztán két kör után elrugaszkodott a földtől és su
hant az ég felé, mintha egyenesen a napba szállna. Ber
kó szemét könnyesre égette a nap, majd belevakult, de 
csak nézte, szempillája meg se rebbent, tűzörvények tán
coltak előtte, a gép már csak egy gombostűnyi pont a 
roppant űrben, fülében még ott zakatolt a lármája, de se
hol semmi, eltűnt elenyészett, akár a cigarettafüst és 
Berkót a boy szava hivta vissza ebbe a vüágba:

— Bocsánat uram... mi történjék a bőröndjével ?
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V.

TRAIN BLEU.

.. .hármasban ültek a kandalló körül. Lilién a lógd* 
fülű bernáthegyi fejét simogatta, George diót rágcsált,, 
Berkó a tűzbe bámult. Pearce törte meg a csendet:

— Két hét múlva karácsony. John, szereted a puly
kapecsenyét?

Berkó bólogatott és George hévvel folytatta:
— A mi jó öreg windsori pulykáinkat!
Lilién az újságban lapozgatott. Gandhi fényképén 

megpihent az ujja, mintha az orrát akarná belapitani és 
Berkóra nevetett:

— Tavasszal Bombayba utazunk, James bácsihoz...
... a gép hirtelen sülyedni kezdett. Egyensúlyát

vesztve hullt, akár a kő és Berkó felrezzent álmodozá
sából. Kedvenc, gyermekkori mágiáját űzte: a fantáziá
jával játszott és hunyt szempillái mögött elképzelte a 
másik, az elsikkadt valóság filmjét: hogy lett volna ha... 
Ha nem jön közbe a távirat és a válóper után feleségül 
veszi Lilient...

Még aznap, az első repülőjárattal Berlinbe indult, 
hogy Bécsen át hazasiessen. Most ég és föld között him
bálózott, mint a mesebeli király, aki megakarta hódítani 
az eget és halálramarták a szúnyogok. A repülőgép lassú
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körözéssel ellensúlyozta a zuhanás erejét. Felhők közt 
suhantak tovább és a gomolygó párafalon megpillantotta 
a saját sziluettjét. Egy fényképet tartott a kezében. Li- 
lient ábrázolta, tenniszütővel a hóna alatt, fehér ruhában, 
izmos, barna karokkal, karcsú lábszárán legyűrt, fiús fe
hér harisnya, igy állt a windsori parkban és összeneve
tett a kék égbolttal. Akkor még nem ismerete őt, aki a 
szenvedést lopta az életébe. Bánatot és szégyent, melynek 
nyomát a sirig fogja hurcolni, akár az első anyai ütlegét.

A repülőgép Brüsszel fölött járt. Berkó összerezzent 
és a tenyerébe szorította izzó fejét. Lázas volt és gyenge, 
mint aki nemrég kelt fel a betegágyból.

»Minden véletlen — meditált tovább — ha akkor 
nem megyek a szentai telefonhoz... most Lilientől szü
letnék fiam... tudom, hogy ő az igazi... és mégis, a 
gyermekemet nem hagyhatom. . .«

A fülke zökkent, az utasok a támlákhoz kocódtak 
és plédjeik, felöltőik után kapkodtak: földet értek. Ab
lakuk alatt harsányan ordítozták:

— Frissítőt tessék!
Berkó kinyújtóztatta gémberedett tagjait, felcihe- 

lődött és kiszállt. A gép félórát állt Brüsszelben. Meg
uzsonnázott a repülőtér büfféjében és mig szórakozottan 
szörpölte a sörét, tovább gyötrődött:

—  Huszonkét éves vagyok. Húsz év múlva majd ak
kora fiam lesz, mint jómagam. És Judit is nagyon fia
talka még. Amilyen hiú, biztosan az öccsének lépteti elő 
és »mama« helyett a lánynevén szólittatja vele magát.

Hangosan felkacagott. Deauville óta ez az első mo
soly az ajkán. Dolgozni fog. És mint cikázó fényreklá
mok a párisi éjszakában, vilióztak előtte az örök mot
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tók: »Kenyér! Család! Karrier!« ö, minden rendben len
ne, csak ne kéne úgy rettegni a holnaptól! Eszébe jutott 
a cikk, amit a földrajzi társaság lapjában olvasott 
Ausztrália őslakóiról, akiknek nincs időérzékük és nem 
értik mi az, takarékoskodni. Félretenni. Állattenyésztés
re is hiába fogták őket: rögtön levágták és megették 
a jószágot és amig tartott a friss húsból, pukkadásig 
tömték a bendőjüket. Semmi beosztás, semmi előrelátás. 
Nem dobják oda legszebb éveiket a kemény robotnak, 
hogy késő öregségükre »gondtalanul« tengődhessenek. 
Élhetetlenek és könnyelműek, akár a milliomosok, akik 
szintén simán, olajozottan élnek és arcukra nem vés ba
rázdát a jövőtől való páni félelem.

— Beszállás Berlin felé!
Ismét elfoglalta helyét az aeroplánban. Ismét ki

tette térdére Lilién fényképét és az alig hegedt seb fel
szakadt, bő sugárban omlott a vére. Merre jár most ? Az 
angol gép nyugatnak tartott, az övé keletnek. Háttal 
Londonnak és arccal Szubotica felé!

Lilién...
A  repülőgép viharzónába került. Mennydörgött, vil- 

lámlott és jégeső paskolta a fémmadarat, olyan zajjal, 
amely a motor puffogását is tulkattogta. Egyre maga
sabbra emelkedtek. Mint a mennyei fotográfus óriási 
magnéziumserpenyője, lobbant a villám. A mellette ülők 
keresztet vetettek, Berkó ideges feszültsége feloldódott 
az orkánban. Mellét tárta a vülámoknak és teli torokkal 
harsogta a propeller bőgésébe: '

—  Ide üss!
De a gépmadár gyorsabban járt a viharnál. Csak

hamar maguk mögött hagyták a fekete fellegeket és rá
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juk záporozott a napsugár. A kabinablak könnyes sze
me már nevetett. Berkó elcsittult és erőtlenül roskadt 
össze: nem kellett az Úristennek se ...

—Berlin!
Autóba szállt és a városba hajtatott. Egy sarki osz

lopról Kató feje mosolygott le rá. Alatta ökölnyi betűk
kel: Káthe von JKiss«. És a legnagyobb berlini filmpalota 
neve, amely az uj műsorát hirdette.

»No lám — örvendezett — Kacinak sikerült!« Nem
rég irták, hogy főszerepet kapott és ezúttal nem vétette 
el »a sötétbe való ugrást«. De Berkó nem tulajdonított 
különösebb jelentőséget a hírnek. Hisz már annyiszor áll
tak igy, lépésnyire az érvényesülés kapujában! És min
dig közbe jött valami előre nem látott véletlen, amely ha
lomra döntötte terveiket. Első útja Dérihez vezetett. Az 
újságíró otthon tartózkodott. Szívből örültek egymás
nak. Berkó csak most nézett körül és nyomban feltűnt 
neki a gyönyörű lakás. Két szép szoba, zsúfolásig tömve 
nemes fáju bútorokkal, zongorával, porcellánokkal, per
zsaszőnyegekkel, velencei csillárral és földig erő antik 
tükörrel. Berkó, mint aki ráhibázott ennek a mesés gaz
dagságnak a nyitjára, leleplezőn mondta:

— A film végre előtted is megnyitotta bőségszaruit?
Déri egykedvűen terpeszkedett a selyemhuzatos fo-

tölyb en:
— Szó se róla.
— Hát? Főnyeremény?
Ujabb rejtélyes, nyugtalanító mosoly volt a válasz! 

Déri, aki kitűnő detektivregényeire a legbüszkébb, bosz- 
szankodva csóválta fejét:
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— Mért nem dolgozol egy kis logikával?
— Ne kinősz öregem, a kombináció örömeit inkább 

átengedem neked!
Barátja parvenűt mimelő gőggel kevélykedett:
— Látod? Beépített grammofón és rádió! Egy va

lódi Amadi hegedű! Olajfestmények régi német meste
rektől! Komplett ezüst dohányzókészlet! Török vízi- 
pipa!

Berkó a szemöldökét táncoltatta:
— De hiszen te sohase dohányoztál.
— Ahá, pedzi már a halacska! Sőt! Nem is hege

dülök!
A párisi vendég felkapott egy törékeny csecsebecsét 

a mozaiklapokkal berakott asztalkáról:
— De most tüstént magyarázz meg mindent, mert 

hozzádvágom!
Ijedten szedte ki a kezéből:
— Isten őrizz! Megkéne fizetnem. Márpedig jelen 

pillanatban három márka az összvagyonom.
— Szóval te csak albérlő vagy?
—i Mondtam már, hogy főbérlő. Amit itt látsz, az a 

mai fejetetejére állított világ görbetükre. Annak a bo
lond Homo Sapiensnek a portréja, amely tengerbe önteti 
a kávéját, felgyújtja a gabonáját, megrothasztja gyü
mölcsét, hogy ne kelljen olcsóbban piacra dobnia. Ne
kem, pajtás, ma sem megy jobban, még nem kecmereg- 
tem ki a csecsemőkorszakból — és az ablakpárkányon 
szomorkodó tejesüvegre mutatott — pár perccel előbb 
ebédeltem egy liter tejet, margarinos kenyérrel. .. e* 
lesz a vacsorám is. Plejte vagyok, ahogy errefelé mond
ják, de olyan lakásom van, akár egy békebeli Habsburg
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főhercegnek. Fél Berlin tönkre ment, ennek az óriási bér
palotának a lakói is javarészt plejték. A szomszédokra 
csúf napok következtek és a végrehajtó, hitelezők, fog
lalások, árverések elől iderejtették hozzám értékesebb 
ingóságaikat. Nálam a kutya se keresi, sajnos nem tar
tozom senkinek se, mert nincs hitelem. De a házbeliek 
már két éve ismernek és megbíznak bennem. Mig ők ko
pár falak közt tengődnek és várják a jobb időket, én pa
zarul berendezett kéjlakomiban irom bűnügyi regényei
met. A viszonyok azonban egyre rosszabbodnak, szobáim 
pedig elviselhetetlenül zsúfoltak. Rövidesen kénytelen 
leszek nagyobb lakásba költözni...

Látszott rajta, milyen komoly gondot okoz neki ez 
a kérdés. Berkót rázta a nevetés. Valósággal felfrissült 
tőle:

— De hogy az ördögbe birod a drága lakbért? fis 
a személyzetet?

Déri keresztbecsapta hosszú lábszárait:
— Csak nem képzeled? Derék németjeim közösen 

vállalták az anyagi terhet, örülnek, hogy tartom a szá
mat. És minek ide személyzet? Felváltva jönnek át hoz
zám takarítani az asszonyok — megvakarta a tarkóját
— bár ne lennék olyan átkozottul szemérmes! Bizisten 
kérnék tőlük némi őrzési pótlékot. Elvégre a muzeum- 
osősznek is jár fizetés. És a felelősség se kutya, ahol 
ennyi az érték ...

Délután felmentek Katóhoz! Déri útközben elmesél
te a közvetlen előzményeket:

— Belegabalyodott a rendezőjébe. Negyven éves, 
jéfcépű, gleichsaltolt árja, annál a kis gyárnál, ahol Kató 
statisztált, nagyhatalom. Nem volt más választásunk ...
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Reggelire, ebédre, vacsorára tejberizs és tej, kissé egy
hangú menü egy moziszinésznőnek. És még szép, hogy 
feleségül kérte, nem pedig úgy balkézről...

Berkó megütközve nézett rá:
— No és te?
Déri feszengve kerülte a pillantását:
— Segítettem rábeszélni. Hisz formálisan nyomorog

tunk — és talán inkább saját megnyugtatására, xqiiit a 
másik kedvéért tette hozzá — a férjecske nem sok vizet 
zavar...

Berkónak már a nyelve hegyére tolakodott a kér
dés: »Megalkudtál a helyzettel? Miért nem segit előre a 
filmgyárnál Kató? Tart még a halálos szerelem?« De le
nyelte kíváncsiságát és hallgatott. Jobb nem bolygatni 
a más dplgájt. jKi tudja milyen fájó sebekbe túrna... 
Déri is kinézett az autóbusz ablakán.

— Itt vagyunk!
Becsöngetett és a szobalány a szalonba vezette őket.
— Á, művésznő! Van szerencsém!
— Jancsi!
Kató kitörő örömmel fogadta földijét, ahogy csak 

egy frissen beérkezett filmprimadonna lelkendezhet a ré
gi ismerősnek. Nem fogyott ki a kérdésekből:

— Haza megy Szuboticára? Hol hagyta Juditot?
Berkó előkapta zsebéből a táviratot:
— Honleányi kötelességét teljesiti — és dicsekedőn 

tette hozzá — gyermeke lesz.
Kató kerek, pirospozsgás arcán őszinte részvét bo

rongott:
— Szegény... tönkre teszi az alakját. — és vádlón

147



támadt Berkóra — máshoz se értenek maguk férfiak, 
csak bajt csinálni a szegény asszonynak!

Déri közbeszólt:
— Ezt a lakást nézd meg barátom!
Kató körültáncolt velük a hat szobán. Sugárzott ró

la az öröm és a boldogság. Berkó áradozott:
— Csodaszép! Még nem is gratuláltam a házassá

gához! Sok szerencsét!
— Köszönöm!
— Hol van a rendező ur?
— Babelsbergben, a műteremben. Felvételen.
Visszakeringőztek a szalonba. Kató a komódfiókhoz

szaladt, felrántotta és egy nyaláb fényképet szórt elé- 
bük. Valamennyi őt ábrázolta, közelről, távolról, profil
ban, szemben, kosztümökben és félig meztelenül.

— Kicsit erős a mellem — állapította meg szak
szerűen — ősszel megoperáltatom. De a németek ezt sze
retik.

— Alkalmazkodj a germán Ízléshez — ironizált 
Déri.

Az asztalon filmszalagok kígyóztak.
— Látott a Bakfisköztársaságban ?
— Sajnos, nem.
A színésznő szelesen felugrott:

— Muszáj megnézni!
Dérit is felcibálta:
— Avanti:
Az ujságiró vonakodva cihelődött:
— Játszák még egyáltalán?

Egy szurtos kis charlottenburgi moziban. De 
annyi baj legyen!
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— Most szenvedem végig tizenhetedszer! — zsör
tölődött Déri.

Taxin robogtak a külvárosi moziig és helyet foglal
tak egy csukott páholyban, Kató olyan megható izgalom
mal ült kettőjük között, akár a premierjén, mintha most 
látná elsőizben a darabot, amellyel meghóditotta a ber
lini masamódokat. Berkó elragadónak találta, Déri ok- 
vetetlenkedett:

— Nézd milyen kövér abban a lehetetlen lila rongy
ban! Pedig hogy könyörögtem neki, hogy ne vegye fel!

— Jól állt a frizurámhoz!
—i A szeme alja egészen karikás a sok festéktől! 

Elrontottad vele az összes premier plánjaidat!
Körülöttük pisszegtek. Egy henteslegény féle mél

tatlankodva dörmögte:
— Mégis csak hallatlan!
Kató nevetett és olvadón nézett a zugolódóra. Sze

rette volna megcsókolni ezt a művelt vizesnyolcast. De 
néha kellemetlen megjegyzések is kisérték a jeleneteket. 
Egy tengerész a babájával enyelgett és amikor rendre- 
utasitotta, mondván, hogy nézze inkább a filmet, a mat
róz igy felelt:

— Mit nézzek rajta? Ezt a lófejű kisasszonykát?
Ilyenkor Déri a cukroszacskójával és lábdobogássa!

támasztott zörejt, hogy elnyomja a közvéleményt. De 
Kató szerencsés természettel áldottan csak a hizelgő 
észrevételeket hallotta meg, szorosan odabujt Dérihez 
és mig összefonódva sugdolóztak, Berkó gondolatai visz- 
szaszálltak Lüienhez. A Louvreban szorította meg elő
ször »ugy« a kezét.És a Mona Lisa terem sem Giocon- 
dáról nevezetes, hanem Lilién mosolyáról: itt nevetett rá

149



először a lány és megígérte, hogy máskor is találkozni 
fognak. Berkó szeme csupa könny. Tettenért tolvajként 
rezzent össze, amikor hirtelen éles fénykéve csapott az 
arcába. A terem kivilágosodott. Kató megrökönyödve 
boxolta oldalba:

— De Jancsi! Csak nem bőgött? Hisz ez egy víg
játék !

— Ha nem lenne annyira komikus a helyzet, talán 
még meg is sértődik. De igy csak nevetett rajta. Berkó 
krákogva mentegetőzött:

— Gyengék a szemeim... De Kaci igazán kitűnői 
Micsoda őstehetség!

— És micsoda sexappeal! — paskolt hires barátnő
jére hátulról Déri, mig a tömeggel összezsúfolva sodród
tak kifelé az uccára.

Harmadnap Bécsbe röppent, onnan vonaton ment to
vább. Vége a kábító száguldásnak, versenyt a széllel fel
hőkkel és madarakkal! Szelíd nyári estén lépte át a ha
tárt. Távoli harangszót és jó falusi illatokat sodort fe
léje a szellő. Ez már a hazai vicinális, kopott, bársony- 
huzatu elsőosztály, szabadjegyes politikusokkal, korte
sekkel és csökkent sebességgel. »Ráérünk!« dübörögték 
a kerekek. Berkó erőtlenül dőlt hátra és az elsuhanó ké
peket simogatta tekintetével: varjak, rétek, tanyák,
szekerek, barmok biblikus panorámája. Sóhaj szállt lei
kéből, a gyökértelen városi ember bánatos lehellete, akit 
nem a fekete barázda köt ehhez a földhöz ezer titokza
tos szállal, csak egy görbelábu Íróasztal.

Egy helyütt hosszan vesztegelt a vonat. Aztán 
megremegett a föld és a nemes telivérek robajával zu-
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gott el mellettük az Orient-express. Kivilágított étkező
kocsijában estélyi ruhás nők, fehér plasztronos férfiak* 
pohárcsengés, jókedv, evőeszközök és ékszerek sápadt 
fénye, mint valami látomás: »Konstantinápoly—Páris«. 
Keletről jött a tajtékozó gőzparipa és nyugatnak tar
tott. Úgy nézte most, olyan szivenütött, forrongó sóvár
gással, akár az a vándorlegény ott Mentone előtt a kék 
expresszt, amelynek borszékében nemrég még ő terpesz
kedett ...

Trátááá! Személyvonatuk goromba zökkenéssel ló
dult neki nehézkésen, asztmás szuszogással, mint mo
gorva, elnyűtt igavonó. Berkó csak most eszmélt a kér
lelhetetlen valóságra. Mint aki narkózisból ébred, az ab
lakhoz támolygott és két karját a menekülő gyors után 
tárta. Orditani akart, de csak nyöszörgött és integetett 
mint a fuldokló, mig a karcsú vonatkigyót el nem nyelte 
a bácskai sötétség.

Visszahanyatlott az ülésre. Valami zörrent a zsebé
ben. Tárcájához kapott: a levél! Amit Londonból akart 
elküldeni Juditnak! Keserű fintor vibrált a szája körül, 
mikor feltépte a borítékot és újra elolvasta bucsusorait. 
»Élj boldogul. . .« Kettészakította, aztán négyfelé, majd 
még több és kisebb darabra, a másik két levéllel 
együtt. Végül már nem fért el tenyerébe a sok pa- 
pirszelet, kinyújtotta karját az ablakon és az éjszakába 
szórta, mint egy raj fehér pillangót, melyek libegve, las
sú ringással ereszkedtek alá a harmatos pázsitra...

A következő állomáson hárman szálltak a fülkéjébe: 
apa, anya és a lányuk. Vasutascsalád civilben. A férfi
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nyilván korai fekvéshez szokott, máris ásitozva huzódott 
a sarokba, az asszony elhizott, fűzőbe préselt testtel rin
gott és a lánya szoknyáját húzta lejjebb a térdén. Fiatal, 
szőke, fitos teremtés volt, filléres áruházak alkalmi mo
delljébe bujtatott karcsú vonalakkal. Berkó az újságba 
temetkezett. A kalauz kollégiális bizalmassággal üdvö
zölte a famüiát és jelezte, hogy másfél óra múlva Szen- 
tán lesznek. Az ujságiró észrevette, hogy a mama kandi 
szemmel nézegeti hatalmas disznóbőr táskáját és áhítat
tal betűzi a francia* olasz, német szálló-etiketteket, me
lyek dúsan tarkították mindkét oldalát. Vizsla pülantása 
most a férfire siklott, aki igyekezett még jobban elrej
tőzni az ujságlepedő mögött. Feltűnően, szinte kihivón 
méregette és a jólszabott utiruha, betétes cipő, selyem
nyakkendő ugylátszik nem vétették el hatásukat. Re
kedt susogó hangján, amely olyan volt, akár a keze: 
széltől kifújt, reszelős, figyelmeztette a lányát, kuncog
tak, mint két vásott fruska, megtárgyalták, fixirozták 
az idegent és a leányzó szemében meleg fények lobbantak. 
Berkó már nem bosszankodott, mulatott rajtuk. Az anya 
oldalba bökte gyermekét, aki erre rossz franciasággal 
megszólalt:

— Pardon monsieur... szabad a képeslapot?
— Parancsoljon! — nyújtotta át a magazint és siet

ve visszavonult fedezéke mögé. Semmi kétség, ezek gaz
dag, átutazó külföldinek vélik, akikkel ezen a vonalon 
gyakran találkozhattak, Dubrovnik és Beográd felé me
net. A mesebeli herceg pottyant elébük és az erőszakos 
asszonyság két kézzel kapott a ritka tünemény után.

»Micsoda fölséges parti!« — olvasott kavargó gon
dolataiban, mig a szárnyaskerék szolgálatában álló dáma
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mohó cickány-szeme hol a jólvasalt ruhára, hol pedig az 
elegáns bőröndre tapadt, akár egy polip. Olyan volt, 
mint egy nekivadult versenyparipa: lehetetlenség eltán
torítani a céljától. Ismét morzézni kezdett könyökével 
és a szőke paradicsommadár édesen fuvolázta:

— Monsieur bizonyára Párisból jön?
— Igen.
Könnyed, pihegő sóhaj remegett a formás melleken:
— Ah, Páris!
Gyurkovics-mama ujjongott, szinte glória gyűlt a 

kontya körül. Éles könyökével, akár egy ösztökével, döf- 
ködte szundikáló férjét, aki illetlenül horkolt. A  vas
utas szaporán pislogott és már valami gorombasággal 
készült egyenliteni, de neje vasvilla tekintete beléfojtotta 
a szót. Szapora pusmogás, sziszegés, krákogás, melyből 
Berkó füléig csak félszavak értek el: »Igazitsd meg a 
hajad... a gallérod gyűrött... mamiasz!«

— Velencében is járt? — nyomult közelébb a szik
rázó szőkeség és két karcsú lábán térdig felcsúszott a 
szoknya — Jaj de romantikus! Azt hittem oda csak 
nászutra mennek az emberek ...

Mig szórakozottan lapozgatott a magazinban, kezük 
egy pülanatra összeért. Mama semmit se látott. Az arcán 
megdicsőült mosoly. Olyan átlátszó az erőlködése, hogy 
már nem is nevetséges, inkább hősiesnek találja Berkó. 
Egy amazon, aki a mai gálád gazdasági viszonyok elle
nére sem retirál és a spártai anyák szívósságával har
col, hogy jól adhassa férjhez a lányát. M5 ebben az el
itélendő? És a fiú, aki maga is javíthatatlan képzelődő, 
szinte sajnálta, hogy nem válthatta valóra csodás áb
rándjait, hogy csak egy kis vidéki ujságiró és nem gaz
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dag gyáros, aki a tenger felé siet szórakozni, akinek 
szive még szabad és a »szőke madonnát« látva, most már 
csak egy kivánsága van, hogy ünnepélyesen feleségül 
kérhesse!

— Szenta!
A vonat riadtan torpant meg a pályaudvaron. A  bű

völet véget ért és a mese elszállt, mintha kristályharang 
repedne ketté. Berkó lekiáltott az ablakon:

— Hordár!
Vasutaséknak idejük se maradt a további kérde- 

zősködésre. Cimüket restelték mégadni, a kislány kap
kodva mentette ami menthető:

— Mi Novisadra megyünk ... monsieumak nincs 
dolga arrafelé?

Berkó a berberryjét húzta fel és jóakaratuan fe
lelte:

— De valószínűleg, rövidesen ...
— Jöjjön ki a strandra — könyörgött ennivaló ba

baarccal — jó?
—! Feltétlenül! — és a kézfogásnál bemutatkozott, 

elhadarta a nevét olyan érthetetlenül, mint a hatósági, 
iratokon az olvashatatlan aláírás. A lány meleg kis te
nyere az ajtóig kisérte.

Szép időben naponta künn vagyok... biztosan el
várom! — tapadt rá a két kacér szem.

— Au revoire Mjadame et Mademoiselle!
Úgy lopózott le a sínek közül a városba, felgyűrt 

gallérral, szemére huzott kalappal, mint akit valaha ki
tiltottak a falak közül és most szökik vissza titokban* 
nehogy felismerjék ...
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— Jancsikám!
— Judit!
Felesége a mellére bujt, odarántotta magához a 

pamlagra csókolgatta fülét, orrát, szemét, száját, ahol 
érte. És közben ömlött belőle a panasz:

— Oly keveset irtál az utóbbi időben! Egyre rit
kábban! Úgy vártam minden nap a postát! Ha nem jött 
semmi, bánkódtam, ha pedig jött, szivdobogást kaptam 
az ijedtségtől.

— Idegesség...
— Néha azt hittem, sose látjuk többé viszont egy

mást.
Berkó tiltakozni próbált, mély lélegzetet vett, az

tán hangtalanul bocsátotta ki tüdejéből a levegőt. Bá
gyadtan simogatta az asszony ébenfekete haját. Fárasz
totta a meggyőződésnélküli hazudozás. A pamlag szélén 
ült, az opálos lámpa hipnotizáló fénykévéje alatt, ölében, 
könnyű pongyolában, a felesége sirdogált, könnyei a ke
zére hulltak, szétfolytak és Párist, Londont, Deauvillet 
elnyelte a köd. Itt fog élni ismét, örök titokkal szivé
ben. Csuklójára már ráhurkolódtak a régi bilincsek, a 
város, család, szerkesztőség. Ha majd nagyon fáj valami: 
versbe fojtja. Ez az ő aszpirinje. De mért félt úgy afc 
örömtől, amely a csatornán túl várt reá? És ha már itt 
van: mért retteg most a fájdalomtól, amely úgyis el
múlik egyszer? A toalettükörből meglátta saját magát 
és gyűlölettel fordult el önnön képétől. Megvetette ezt 
a kispolgárt, aki egyszer már belekóstolt a törvényenki- 
vüliség gyönyörébe és most mégis visszasompolygott a 
társadalom aklába.

— Nem vagy éhes?
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— Nem szivem.
— Nem viselt meg túlságosan az utazás?
—» Nem, édesem.
— No és — nevetett eró'ltetetten — egy kis utika- 

land? Két vonat között?

Ohó, ez már a régi Judit! Cicásan nyújtja feléje 
macskakörmeit és dorombolva vallat! A férfi méltatlan
kodva vonta komor redőkbe homlokát, de nincs ereje 
semmiféle indulathoz. Legyintett, aztán félkézzel a fele
sége derekán, elmesélte a vasutasékat, mint volt másfél 
óra hosszat az álruhás királyfijuk. Az asszony felélén
kült, csacsogott és tovább faggatta, arról, ami leginkább 
izgatta kíváncsiságát:

— Mit csináltál Párisban hat hétig egyedül, drá
gám?

— A férj szórakozottan meredt a mennyezetre:
—* Hat hét volt, csakugyan? Észre se vettem, úgy 

elröppent...
Judit durcásan vonogatta gömbölyű vállát:
— Nem is hiányoztam! Csak ne kerülne olyan sok

ba az útiköltség, megleptelek volna! — az üstökébe mar
kolt és játékosan cibálta. — De nem fogsz többé nél
külem sehová se menni!

Hizelgéskép mondta, de úgy hangzott, mint valami 
fenyegetés. Berkó gépiesen bólintott:

— Nem, édesem.
Alulról, az öléből kacsintott fel rá:
— Sajnálod, hogy már haza kellett jönnöd, drágám?

— és sietve tette hozzá — De hisz alig három héttel ma
radhattál volna tovább! A főszerkesztő azt mondta né-
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kém, hogy semmiesetre se hosszabbítják meg a szabad
ságodat!

— Persze ...
— Nehéz lesz megszokni ismét otthon, ugye drá

gám? Én is annyit bánkódtam az első napokban, őrült 
honvágy kínozott érted és Páris után ...

A férfi ujjai tompán doboltak a heverő karfáján:
— Majd csak menni fog.
— Hidd el jobb itthon, édesem. Odakünn örökké 

csak idegenek maradnánk, gyökértelenül, sehová se tar
tozón, mint azok a spanyolok. Apropó, láttad őket azóta?

Máskor felfortyan az ilyen oldalvágásra. Most csak 
a fejét rázta:

— Hírüket se hallottam.
Anyósa jött be, lábujjhegyen. Nyugtalanul álldogált 

az ajtóban, csak amikor Judit arcáról leolvasta, hogy 
nincs baj, szaladt a vejéhez.. Jobbról, balról csókokat 
cuppantott rá, esküdözött, hogy lefogyott, sovány, akár 
az agár, no majd itthon egykettőre felhizlalják!

— Apus hol van? — kérdezte Berkó.
— A kaszinóban. Nem vártunk még mára haza... 

Aztán továbbra is szóval tartotta őket:
— Képzeljétek — sopánkodott — ez a Csincsák! Ki 

hitte volna!
Berkó felfigyelt. Balláné már a régi kerékvágásba 

zökkent és pergő nyelvvel folytatta:
— Ma találkoztam a Kormossal, ő mesélte... hét 

évig úgy éltek, mint a galambok ... egy mintaférj ... és 
most Olaszországba szökött valami Ranoldernével! Egy 
elvált asszonnyal! Szegény Csincsákné vakra sir ja a 
szemét! És ez a gonosz ember még levelet is irt! Hogy
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haza se jön többé és elveszi azt a bestiát! Az asszony 
szülei állitólag uj hozományt adnak vele ...

Berkó az ajkát harapdálta: »No lám! A Csincsák! 
Felrúgta a jó polgári kosztot, a hét hősies szükeszten- 
dőt, sutba hajitotta a mintaférji glóriát, akár egy bo
hém király az elunt koronáját és hátatforditott ennek a 
liliputi világnak! Bátrabb, őszintébb mert lenni, mint ő! 
Egy hős ez a Csincsák! Egy félreismert Lindbergh! Le 
a kalappal Csincsák előtt!«

— Hát mit szólsz hozzá? — méltatlankodott az 
anyós.

És a veje aszkéta arccal felelte:
— Aljas fráter. Mindig sejtettem, hogy nem tisztes

séges ember.
Judit elgondolkozva ült fel:
— Hisz ti Párisban együtt voltatok! Hogy nem vet

tél észre rajta semmit?
Addig nagyon rendesen viselkedett...
— Ismerted ezt a Ranoldernét?
— Futólag...
Berkó elfordult és kibámult az ablakon. A téren 

emberek haladtak át, sietős léptek keresztezték egymást 
az aszfalton. Egyik jobbra, másik balra iparkodott, fon- 
toskodón, keresőn, isteni önbizalommal. Ez a város déli 
részéből jött, ahol nem talált semmit és nyugatra vándo- 
dorolt, abban a hitben, hogy ott több szerencsével jár 
majd. A másik keletre tart, hogy ott akadjon rá a si
kerre, pénzre, boldogságra. Mindegyik azt hiszi, hogy ő 
lesz a szerencsésebb... A gázlángok lasszóként hurkol
ták sietős lábuk köré fekete árnyékukat. Berkó az üveg
laphoz tapadt. A szomszédos házak ablakain függönyök
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ereszkedtek alá, a kémények vacsorafőzésre füstölögtek. 
Anyósa is kiment, hogy utánanézzen a vacsorának. Ju
dit kedvesen biztatta az urát:

— Meglátod hamarosan kigyógyitunk a nosztal
giádból, drágám!

Igen, ezt sejtette, mind összefognak az érdekében, 
a rokonok, kollégák, ismerősök, jó koszt, kártya, korai 
fekvés... »Radikális kúra! Természetes gyógymód!« És 
hirtelen emlékezetébe villant egy régi kép: talán hat éves 
lehetett, villám csapott az udvarukba és tűzvész támadt. 
A  szörnyű ijedtség megnémitotta. Orvosok nem tudtak 
segiteni rajta. A falu népe nyomban magáévá tette a 
dolgot. Régi parasztrecept szerint ráijesztés a legjobb 
orvossága ennek a bajnak. Ettől kezdve pokol volt aa 
élete. Válogatott ravaszsággal üldözték, lesből rontot
tak rá, hátulról és ököllel puffantották hátba. Mikor 
sirva fakadt a rémülettől, kiröhögték és mint valami va
rázsformulát, hajtogatták: »Hess te kuka ördög.« A  mé
zesbábos fia, cselédjük szeretője, aki üykép a családhoz 
tartozónak vélte magát, szintén kitüntette érdeklődésé
vel és fejébe vette* hogy vissza adja a szavát. Este a 
bokrok közt leste meg, gáncsot vetett neki és majd a lá
bát törte. Hosszú időbe telt, mig egy szanatóriumban 
rendbe hozták és a néma gyerek ismét megszólalhatott...

»Hamarosan kigyógyitunk a nosztalgiádból!« — 
ĉsengett még egyre fülében a baljós Ígéret. Ez a háziku- 

ra is efféle kuruzslás lesz... Nem! Neki nincs szüksége 
lelki-javasasszonyokra! Igazi orvossága, szive szerint 
való »természetes gyógymód« a gyermeke lesz, aki ut- 
2>an van! Az ő gyermeke! És az ujjain számolgatta:

— Szeptember, október, november, december...
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Odarogyott a pamlag elé, forró tenyerébe szorí
totta a felesége fejét és egész közelről nézett a szemébe, 
hogy meglátta saját miniatűr arcát a szélesre tágult pu
pilla tükrében...

— Karácsonyi fiú lesz!
És óvatosan, gyengéden az asszony szivére tette 

kezét:
— Őfelsége ez év végén ér partot Európában!
Judit ijedten hőkölt hátra:
— Mit beszélsz? Kicsoda?
Berkó megcsókolta a fehér halom alatt:
— A mi kis Kolumbusunk... aki már javában vi

torlázik felénk a túlsó kontinensről!
Az asszony arca lángbaborult és hosszú, puha kezét 

tördelve, fájdalmasan siránkozta:
— Ő drágám! Bocsáss meg drágám!
— Mit csacsikám? örülök, hogy igy történt és nem 

másként!
Az asszony betapasztotta az ura száját, hogy ne 

folytathassa. Aztán ráomlott és körmeit a vállába váj
ta, mintha ezzel a fájdalommal próbálná elterelni figyel
mét egy másik, nagyobb kinról:

—• ó istenem! De hisz én már szerencsésen túles
tem a műtéten!

Berkónak minden csepp vére leszaladt a fejébőL 
Szemhéja félig lecsukódott és egészen messziről búgott 
feléje Judit hangja:

— Ne haragudj drágám! Hisz te is igy akartad! Az 
orvos azt mondta, nem élném túl a szülést... az operá
ció is borzalmas volt! Nem mertem megirni az igazat, 
mert tudtam, hogy akkor tovább maradsz. Azért kül-
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dgttam iaoyáwal aflct m Aftó — Dtágém! Hisz
már osák diárom hétig rtartoctt *TOlna a szabadságod! És 
annyira hiányoztál! Nem értem megyén neked ezt a pár 
hetet?

Berkó köválygó aggyál, óriási erőfeszítéssel tápász- 
todott fél. ? Szeme előtt tüzes körök táncoltak, lábszárán 
ttóózezer hangya Tutkározott. Judit még egyre beszélt, 
szavak, mondatok, Ígéretek csobogtak vértelen ajkáról, 
de a férfi most nem látta érte nyúló karját, sápadt ar
cát, harmatozó könnyeit. Üveges tekintettel, bambán 
nézett a semmibe, pár szófoszlány jutott el a tudatáig: 
»Az orvos azt mondta, fiú volt. . .« és csak egy vágy 
gyötörte: menekülni! De ugyanekkor világosan érezte: 
késő! Már minden hidat felégetett maga mögött. Haza 
édesgették, elvették tőle a fiát, Lilient, Indiát, mindent! 
A dzsulgelben dolgoznak igy a vadfogók, hogy kiteszik 
a pálma alá a kis gödölyét és a kedvenc illatra előbujik 
rejtekéből a tigris... A gyermek volt a csalétek és ő 
szépen besétált az egérfogóba...

»Halló vén fickó! — kiáltja feléje a vülogó fogsoru 
Pearce — hát cserben hagytad a mi öreg Angliánkat?«

Tisztán, élesen hallja a motorberregést, a légcsa
var dühödt lármáját, benzinbűz és Lilién parfőmjének 
illata keverednek a levegőben, vadászkutyák csaholnak, 
rikoltó kürt jel harsan, »Tessék beszállni!« és mérhetet
len tömegű köd ereszkedik alá, mintha valami mammut 
hadirepülőgép füstfejlesztője ontaná fáradhatatlanul a 
nyulós, tejfehér masszát...

— Drágáin... — jón feléje a magosból, szinte a 
mennyekből és Berkó hátracsuklik és egész hosszában 
elvágódik a földön. Eszméletlen és mozdulatlan. De
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máris oly űíessze Jár! A  reménytelélr lémaradottak:'ex- 
presse, az álom, ez a csodálatos kék vonat repiti a vi
lág legszebb tájaira.

Felesége felugrik és vadul csenget.
Mért nem hagyják békén szenderegni?
A Szajna partján úgyis mindig azt álmodta, hogy 

otthon van. Most majd legalább Párisba álmodja haza 
magát.

Vége.
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