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MOTTO:
„Messziről tiszta és kék 
a Gangesz vize, közelről 
piszkos és lábszagu a 
mosakodó indusoktól."

(„Csipetke.")

I.

Az utolsó alagi különvonat, amelyen Alföl
di Kálmán elindult különös, ködbevesző utján, 
zsúfoltan és nehéz terhétől szuszogva cammo
gott ki a pályaudvar füstös csarnokából. Még 
a lépcsőin és ütközőin is lógtak az utasok, mint 
ősszel a szőllőtőkén a fürtök. Csak félkezükkel 
kapaszkodtak, mert a másik kezükkel a ver
senyprogramot kellett tartani, tanulmányozni.

A vonat egyenletes zakatolása beleveszett 
a nagy hangzavarba, vitatkozásba. Turf-műsza
vak, ló-, zsoké- és tréner-nevek, számok, tétek, 
győzelmek, lemaradások és újra számok, sulyok, 
nevek röpködtek a levegőben, zagyva összevisz- 
szaságban, mint annak idején a bábeli torony 
tövében. A nagy lármában pedig, mint vissza
visszatérő refrén, egyetlen szó ismétlődött tisz
tán, érthetően, egyetlenegy név, amelyet bizo
nyos áhitattal ejtettek ki: »Memento«.

Alföldi Kálmán fülledt másodosztályú fül
kében ült barátjával, dr. Vágó Lajossal s egy 
ujságiróval, akinek a nevét mindig elfelejtette 
s akit éppen ezért főszerkesztő urnák szólitott, 
mig mások egyszerűen csak »Kukacának ne-



vezték. Ingujjban ültek ők is, a többiek is, mert 
még a nyitott ablak mellett is szinte fojtó volt 
a hőség; dr. Vágó savanyu almát evett szom- 
juság-csülapitónak, Kukac pedig a turflappal 
legyezgette gyöngyöző vörös homlokát s több
ször felsóhajtott, hogy: »Rémes, ilyenkor in
kább fogoly volnék Szibériában!«

— Főszerkesztő ur volt már Szibériában? 
— kérdezte Alföldi Kálmán, inkább ingerülten,, 
mint kíváncsian.

— Nem én, hála Istennek.
— Mindjárt gondoltam. Ha ott lett volna 

egyszer, nem kívánkoznék vissza...
Dr. Vágó leintette őket:
— Hagyjuk most a háborút. Elegem volt 

belőle.
Dr. Vágó nem szerette, ha a háborúról be

szélnek, nehogy kiderüljön, hogy hétszer soroz
ták és mind a hétszer alkalmatlan lett.

— Igazad van, — felelte Alföldi Kálmán s 
felállt, hogy kikönyököljön az ablakon. Lehunyt 
szemmel a mozdony felé fordította a fejét s él
vezte a meleg, de erős szelet, amely az arcába 
csapott. Azután hátat forditott a menetirány
nak s körülnézett. Az ő kocsijuk mögött már 
csak egy kocsi volt, amelynek szélső ablakában 
egy feltűnő, bronzvörös női fejet fedezett fel.

A nő húsz és huszonöt között lehetett, kis
sé különcnek, előkelőnek és rendkívül szépnek 
látszott, bár ebből a távlságból nem lehetett.



tisztán kivenni az arcát, amelyre rá-rácsapott a 
széltől összeborzolt haja.

Vájjon ki lehet? Talán a kis újságíró isme
ri; ezek az ujságirók mindenkiről tudnak felvi
lágosítást adni és mindenkit ismernek.

— Főszerkesztő ur, szabad egy pillanatra! 
— szólt Kukachoz, aki szolgálatkészen ugrott 
fel. — Nézze csak, nem ismeri azt a hölgyet otc 
az ablaknál?

Kukac szeme elé tette a látcsövét s a világ 
legtermészetesebb hangján mondta:

— Ez, kérem szépen, Ostritz Lívia bárónő, 
Bécsből.

— Biztos benne, főszerkesztő ur?
Kukac nem válaszolt, csak a vállát vono- 

gatta széles mosollyal, ami azt jelentette, hogy: 
>Ugyan kérem, ha én mondom!...«

— Csak azért kérdeztem, mert egy bárónő 
talán... talán a saját autóján menne s nem 
ilyen zsúfolt vonaton.

— Az ő kocsijuk nem zsúfolt , művész ur, 
ez különkocsi, amelyen csak a bookmakerek s a 
Lovaregylet tagjai utazhatnak. Sokkal kényel
mesebb, mint autón a poros országúton. Külön
ben is, fogadni mernék, hogy a vonatunk min
den harmadik utasa ismeri a szép bárónőt, a 
Mementó tulajdonosnőjét.

— Mondja, főszerkesztő ur, annyit hallot
tam már ezt a nevet, hogy »Memento«, — ez 
egy ló?

Dr. Vágó felkacagott:



— Nem, kérlek. Ez a trappista szerzetesek 
és a hamvazó szerdák jelszava: »Memento mó
ri«.

'Alföldi Kálmán mentegetőzött az ujságiró 
előtt:

— Tudja, főszerkesztő ur, sosem járok ver 
senyre. Most is csak a barátom hozott ki, szinte 
erőszakkal.

— Nem tesz semmit, művész ur! —vála
szolta Kukac, fölénye pillanatában is alázatosan, 
mint mindig. — Elvégre nem tartozik a művelt
séghez. Hogy a kérdésére válaszoljak: Memento 
a mai Derby reás favoritja, azaz hogy már nem 
is lehet fogadni, annyira kétségtelen a győzel
me. A könyvesek az egész mezőnyt adják ellene. 
Tetszik tudni, mit jelent ez? Az induló tizen
négy ló közül, Mementot kivéve, akármelyik is 
lesz az első, a fogadó nyer. Ennyire biztosra 
veszik a verhetetlenségét. Eddig hétszer indult 
s hétszer lett első, — mit mondjak önnek? — 
hosszakkal, ahogy akart. Kettős ivadék-verseny, 
magyar kancadij, bécsi Trial-stakes, osztrák 
Derby, mind-mind Memento zsákmánya lett, u- 
ram, ilyen ló Kincsem óta nem futott még oszt
rák-magyar gyepen.

Dr. Vágó kihajitotta az almacsutkát az ab
lakon, megcélozva vele egy sürgönypóznát s mo
solygott, hogy eltalálta. Azután rágyújtott egy 
szivarra, mert savanyú almára — szerinte — 
kitűnő a szivar s az orrán keresztül csak ennyit 
mondott:



— Na... Vederemo!...
Kukac megint vállat vont, hogy »Ugyan 

kérem, nekem mondja?!« — s folytatta szak
szerű előadását:

— Memento anyja Pásztortűz, apja pedig Fi- 
csűr; ennél jobb származási bizonyitvány iga
zán nem kell. Mindennek tetejébe pedig: Poly- 
vás lovagolja, a magyar Champion, akinek a ne
ve bizonyára művész ur előtt sem ismeretlen__
Memento és Polyvás, ez a legszolidabb cég ma 
a kontinensen, ezek ketten nehéz milliókat ke
restek már a volt gazdájuknak, Vilcsek gróf
nak. ..

— Vilcsek gróf? Tőle vette a bárónő?
— Dehogy vette! Ilyen lovat nem szokás 

eladni s nem lehet megfizetni. Kapta, uram, a- 
jándékba kapta, az eljegyzésére. Vilcsek gróf 
ugyanis a vőlegénye a szép bárónőnek. Két 
héttel ezelőtt volt a kézfogójuk.

Dr. Vágó felállt:
— Itt vagyunk! Gyerünk kiszállni!
Alföldi Kálmánnak, anélkül, hogy megindo

kolhatta volna, valahogy nagyon rosszul esett 
ez a fölfedezés, hogy Ostritz Lívia bárónő meny
asszony. Olyan furcsa ez: nem is ismerte még, 
nem is látta még soha ebben az életben, öt 
perccel ezelőtt még nyugodtan meghalhatott 
volna tőle a bárónő, — most pedig már fáj neki 
az, hogy menyasszony, mikor ez a legtermésze
tesebb dolog a világon. Mért van az, hogy fájni 
tud minden nő, aki másé lesz?...



Az óriási vonat néhány pillanat alatt ki
ürült. Alföldi Kálmán szeretett volna a külön
vonat ajtajához állni, hogy meglesse a bárónőt, 
de röstelte magát a barátja és a »főszerkesztő« 
előtt. Dr Vágó külömben is belékarolt, hogy el 
ne veszitsék egymást a nagy tolongásban. Még 
egy nagy, utolsó roham: jegyüzérek, turflap
rikkancsok, palóc asszonyok gyümölcsökkel és 
»snidlinges« vajaskenyereikkel, lovasrendőrök 
jegyszedők és aztán... végre... bent voltak a 
pályán.

— Az első futamban nem játszunk, — 
mondta Dr. Vágó. — Vacak eladóverseny. 
Igyunk egy sört a vendéglőben..

Alföldi Kálmán mohón kütta a habzó ,hi
deg sört s azután, kissé félénken, megszólalt:

— Mond, Lajoskám, mit neveztek ti orvo
sok fájdalomnak és egyáltalában, mi az, hogy 
fájdalom?

Dr. Vágó tágra meresztette a szemét:
— Megbolondultál?
— Még nem.. de mégis... felelj a kérdé

semre, légy szives.
Dr. Vágó, mint tanár a tanitványának, fo

lyékonyan kezdte magyarázni:
— Fájdalomnak nevezzük érzelmi világunk 

minden olyan ingerét, amely magasabbfoku 
kedvetlenséget okoz. Megkülömböztetünk testi 
és lelki fájdalmat. A testi fájdalom az idegekre 
való külső zavaró behatások következménye s 
annál erősebb, minél...



— A lelki fájdalomról beszélj, — vágott 
a szavába Alföldi Kálmán.

— A lelki fájdalom ugyancsak külső beha
tások következtében, a lelkünk, vagy mondjuk: 
értelmünk kedély-világában ered s külömböző 
fokozatai: a lehangoltság, a bánat, a gyász, a 
kétségbeesés...

— Szóval ez is kivülről jön?
Dr. Vágó újra rágyújtott a kialudt szivar

jára és bólintott:
— Igen, kivülről jön, mert valami okának 

kell lenni.
— Én pedig... én azt hittem, hogy a fáj

dalom születésünktől fogva mibennünk lakozik, 
legalább egy bizonyos adag van mindenkiben 
s ez néha, minden ok nélkül, egyszerre csak el
önti, fojtogatja az embert. Mondom, minden ok 
nélkül, ahogy vannak melódiáik, dalok, amelyek
re még nem irtak szöveget. Ha nem igy volna, 
akkor hogyan tudnáinak fájni, értelmetlenül, e- 
gészen különös dolgok, amelyekhez semmi kö
zünk sincs?

Dr. Vágó tréfára vette a dolgot:
— Te, úgylátszik, beleszerettél valakibe. 

Vigyázz, megmondom a feleségednek.
Alföldi Kálmán hirtelen felállt:

— Fizessünk és menjünk. Ha már kihoztál 
áde, legalább lássak valamit.

Dr. Vágó megint belekarolt a barátjába s 
elsétáltak a nagytribűn előtt, amely roskadozott 
a  nézők ezreitől. A tribün szélén, az előkelősé-



gek páholyai előtt állt Kukac, hogy anyagot 
gyűjtsön a riportjához. Lázas sietséggel jegyez
te fel a megjelent mágnások és hírességek ne
veit s főleg a hölgyek toilettejeit. Egy-egy nevet 
ami különösen imponált neki, hangosan is el
szavalt; de Alföldi Kálmán hiába leste, várta 
a bárónő nevét.

Dr. Vágó rálehelt a szemüvegére, megtö
rölte a glacé-keztyűjével, azután az orrára il
lesztette s egy messzi tábláról olvasni kezdte a 
harmadik futam indulóit.

— Szép mezőny! — mondta elégedetten s 
azután Alföldi Kálmánhoz fordult: — Akarsz 
te is játszani?

— Tudod, hogy nem értek hozzá.
— Nem tesz semmit, művész ur, — szólt 

közbe Kukac, anélkül, hogy abbahagyta volna 
az irást. — Ez olyan dolog, amihez nem kell és 
nem is lehet érteni. A fogadás tisztán érzés dol
ga. Van egy kis barátnőm, szini-növendék, aki 
csak a zsokék dresszeit nézi s azt játssza meg, â  
melyik dressz a legjobban megtetszik neki. És 
tessék elhinni, többet nyer, mint én, aki minden 
versenynapon itt vagyok s papíron órákhosszát 
számitgatom az esélyeket. A lovak nem gépek 
s ezért csak sajnálni tudom azokat a szakértő
ket, akik mindent előre tudnak s közben annyi
ra elszegényednek, hogy a kávéházi főpincértől 
kérnek kölcsön pénzt belépőjegyre. Ez persze 
nem vonatkozik Mementóra . . .

Alföldi Kálmán nem figyelt oda, a kócos,.



vörös fejet kereste a tömegben. Qstritz Lívia 
bárónőt. Kukac bizonyára tudja, hol van, de 
nem volt bátorsága, hogy megkérdezze tőle. Az
után meg önmaga előtt is szógyelte kicsit a dol
got. »Mire jó ez, ilyen komolytalan, diákos fel- 
lobbanás, aminek se alapja, se célja nincs? Mire 
jó ez, amikor ott van az ő Gittája, az ő drága, 
szép asszonya...«

Észre sem vette, hogy sodródott az ember- 
áradattal. Mivel határozott iránya nem volt, ar
ra ment, amerre a tömeg lökte, vitte.

»Gyere a jártatóhoz, komám, megnézzük 
azt a hires Mementót!« — hallott egy hangot 
maga mellett s elindult ő is utána.

A jártatóban két ország tenyészbüszkesé- 
ge, tizennégy szebbnél-szebb telivér sétált kö
rül, pöttöm kis lovászgyerekkel a hátukon.

»Az a csontos pejkanca, a 13-as számú a 
favorit!« — szólalt meg ismét az előbbi hang. 
»Az a vöröshaju, mousseline-ruhás hölgy pedig 
a tulajdonosnő.«

Alföldi Kálmán előre tolakodott, egészen a 
korláthoz. Ott állt, néhány lépésre tőle, egy ci- 
linderes férfi s egy zsoké társaságában: báró
Ostritz Livia.

Különös, de most, amikor végre megtalál
ta azt, akit egész idő alatt keresett, — most 
nem mert felnézni rá. Előbb a férfit mérte végig 
s egyetlenegy szempillantással elintézte: »Tu
cat-mágnás; ha nem volna monoklija és szekfű 
a gomblyukában, alig volna rajta valami.«



Azután a zsokét vette szemügyre: fekete bár- 
•sonysapka volt rajta, biborszinű ing aranypety- 
tyekkel, fehér nadrág és sárga csizma. Alacsony, 
vézna legény volt s a beavatatlan bohócnak néz
hette volna; de itt szörnyű tekintélye volt, mert 
itt mindenki tudta, hogy ő az a »nagy« Polyvás, 
akin ma tizezer csillogó szempár fog függni.

Azután. . .  azután rátapadt Alföldi Kálmán 
szeme a lányra.

Magas, vékony, de izmos alakja volt a bá
rónőnek; arcáról most csak a nevető, hófehér 
fogai s a görögös orra látszottak ki a hatalmas 
florentin-kalapja alól, amelynek széles karimá
ja az enyhe szélben ringott, a tarka-virágos 
ruhával, amelyben olyan volt a lány, m int  egy 
óriása, színes pülangó.

— Itt lebeg az orrom előtt, — gondolta Al
földi Kálmán — de ha kinyújtom érte a kezemet, 
elrepül. . .

Szép volt Ostritz Livia bárónő, tüneménye
sen szép és üde és kivánatos, ahogy itt állt a 
him-sóvárgások gyújtópontjában, diadalmasan 
és mosolyogva, tízezrek rajongásában és csodá
latában fürödve. Az üyen nőkért szoktak bom- 
lani-pusztulni a férfiak, az ilyen nőkért, akikkel 
együtt meghalni sokkal könnyebb, mint együtt 
félni.

Alföldi Kálmán levette róla a szemét s új
ra a zsokét figyelte. Polyvás a sárga csizmáit 
ütögette az ostorával s lelógatta a fejét, mintha 
valamit keresne a fűben; de Alföldi Kálmán jól



látta, hogy a nézése a bárónő lábán ragad s on
nan lassan kúszik felfelé, mint a hernyó, a lány 
testén. . .  Egyszer-kétszer görcsösen megmar
kolta az ostorát, mintha végig akarna vágni ve
le valakin. . .  »Ez Vilcsek gróf vetélytársa« — 
állapította meg Alföldi Kálmán — »ez is szerel
mes a bárónőbe«, fis abban a percben őszinte 
szánalmat érzett a kis emberke iránt és szeret
te volna megszorítani a kezét, hogy bátorítsa és. 
vigasztalja és szövetséget kössön vele Vilcsek 
gróf ellen, az összes lecsúszottak szövetségét az 
összes Vilcsek grófok ellen. . .

A zsokék nyeregbe szálltak, a közönség tó
dult a könyvesekhez, a totalizatőrhőz. Alföldi 
Kálmán is ment az árral, elhatározta, hogy ő 
is játszani fog, de nem Mementót fogadja. Más 
lóra tesz, mindegy, akármelyikre, de meg kell 
kontreminálni a büszke bárónő szerencséjét. Az 
nem lehet, hogy ez most győzzön itt és fogadja 
a tapsokat, az ünneplést, mindenki hódolatát 
és. . .  és azután a Vücsek gróf karján libbenjen 
el. Ez sok volna, ezt talán nem is lehetne túl
élni . . .

A zsebébe nyúlt: kétszáz pengőt talált ben
ne, feltette mind, találomra, a 9. számú lóra, 
amelynek a nevét sem tudta. Éppen akkor ért 
oda dr. Vágó is.

— Megőrültél?! — kiáltott fel, amikor Al
földi Kálmán ticketjét látta. — Elment az 
eszed ? ! . . .

Alföldi Kálmán mosolygott; tudta, mit csi



nál s valahogy érezte, hogy jól csinálja. »Csak 
erős akarat kell.« Emlékezett rá, hogy egy nyá
ri estén az eget bámulta s addig-addig fixirozott 
egy csillagot, mig le nem esett, mert ő igy akar
ta, hogy az a csillag lehulljon. »Erős akaratnak 
a csillagok is engedelmeskednek ...«

A birói páholy kis harangja megkondult. A 
moraj hirtelen elhalt. Start.

A következő másodpercben éktelen zúgás 
támadt: »Ott maradt... Memento... Hosszak
kal maradt le . . .  Disznó starter!...«

De azután csillapodtak a kedélyek. Kétezer
négyszáz méteren játszva be lehet hozni ezt a 
kis veszteséget!. . .  »Bár volna egy millióm!, még 
most is Mementóra tenném!... Ennyi előnyt 
Mementó igazán adhat a többi gebének! ___ «

Tarka szines gomolyagban közeledtek a te
livérek. Az egyenesbe már Memento fordult el
sőnek, faképnél hagyva a vezetőlovát a többi
vel együtt. A tribünökön a látcsövek kihulltak a 
kezekből, hogy a tenyerek tapsra verődjenek 
össze. »Memento!« — hallatszott derűs elége
dettséggel. — »Memento!... Úgy nyer, ahogy 
akar!, . .  Polyvás, ne siess, ráérsz!. . .  Memen
to! ...«

De hirtelen dermedt csönd lett s a tribü
nökön fagyos szél suhant végig, mintha sirkam- 
rából jönne. Memento. . .  igen . . .  Memento egy 
pillanatra mintha megtorpant volna a távoszlop
nál s a következő pillanatban egy fekete ló, 
fekete zsokéval, mint az ördög, úgy vált ki a



csomóból s száguldott, mint a förgeteg, a cél 
.felé. Már csak kétszáz méter.. . .

A tribünök reccsentek- roppantak a kor
hadt lépcsők, sikoltozva és káromkodva ájul- 
doztak a nézők, mások még egy reménytelen kí
sérletet tettek, orditoztak rimánkodva és pa
rancsolom »Polyvás!. . .  Polyvás!. . .  Poly- 
vááás! . . . «  Lent a zöld gyepen pedig, irtózatos 
ostorcsapások alatt, két telivér repült, messze a 
többiek előtt, fej-fej mellett, habzó szájjal, meg
nyúlva a levegőben, hogy szinte földet sem ért 
a lábuk. Még tiz méter . . .  »Polyvááááás! ...«  
Még ö t . . .  Vége.

A célbirói páholyban levő urak, maguk is 
megdöbbenve, egy pillanatig összenéztek. Azu
tán felszállt a magasba a győzelmi árboc, rajta 
három nagy szám, a következő sorrendben: 9, 
13, 2.

Jó időbe telt, mig a közönség magához tu
dott térni, mig el tudta hinni a hihetetlent, a 
lehetetlent. Némelyek még mindig biztak. »óvás 
lesz. Itt valami szabálytalanság történt, óvás 
lesz...«  Ez volt az utolsó, gyenge szalmaszál, 
amelybe a fuldoklók kapaszkodnak. . .  De a kék 
golyó helyett a piros golyót húzták fel: »All
right.«

Most egyszerre, ezer meg ezer torokból, ki
tört a féktelen indulat. Ezer meg ezer fenyege
tő ököl, botok, esernyők emelkedtek a levegő
be, a birói páholy előtt életveszélyes csődület 
támadt, a harmadik hely közönsége berontott a



pályára, hogy Polyvást agyonverje, a lovas
rendőrök pedig kivont karddal gázoltak, kaszál
tak a tömegben. Lent a földön pedig megszám
lálhatatlan sok 13. számú ticket feküdt: a ki
dőlt reményfának lehullott, elsárgult levelei. Az 
előbb még értékes bankó volt valamennyi, most 
eltaposott szemét.

Alföldi Kálmán némán és mozdulatlanul hú
zódott meg a tribün egyik sarkában, messze a 
forrongástól, de még ide is hallatszottak a szit
kok és kesergések foszlányai: »Ezt a bot
rányt! . . .  Gazemberek!. . .  így kifosztani a sze
gény népet!.. Tiszta csalás volt, kérlek, én 
mondom neked. Már tegnap hallottam, hogy itt 
márna nagy betörés lesz. . .  Mondtam neked, te 
marha, hogy a 13 szerencsétlen szám. . .  Kan
cákban nem lehet bizni, kérlek, épp olyan sze
szélyesek, mint a nők. . .  Ezt a csirkefogó Poly
vást a ló farkához kellene kötni, azt a rőthaju 
bárónőt pedig...«

— A bárónő. . .  Vájjon mit csinálhat most 
Ostritz Livia bárónő?! — riadt fel Alföldi Kál
mán. — Vájjon nevet-e most is ? . . .  Nem, nem; 
biztosan sirógörcsöket kapott. . .

Ebben a megállapitásában több volt a szo
morúság, mint a káröröm. Most már inkább saj
nálta »szegény lányt«, akire ez a piszkos csőcse
lék nyújtogatja undok nyelvét. »Hogy jönnek 
ők ehhez?! Hogy merészelik bántani ahelyett* 
hogy leborulnának előtte mind-mind?...« Hir
telen kedve támadt berontani a tömeg közé*



puszta kézzel segíteni a rendőröknek, utat csi
nálni a bárónőnek, hogy lássa, van még, aki 
mellette áll, aki. . .  aki. . .  szereti. . .

A mellényzsebéből kivette a ticketjét, las
san, megfontoltan kettétépte s eltette a pénztár
cájába.

— Egyszer meg fogok ismerkedni vele, — 
szólt önmagában. — Igen, nemsokára meg fogok 
ismerkedni vele és akkor ez a kettészakított tik- 
ket lesz a tanúm rá, hogy, amikor mindenki át
kozta őt, én akkor is az ő pártján voltam. Lát
ni fogja, hogy nem kellett a pénz, nem kellett 
az öröm az ő bánata árán. . .

Dr. Vágó lihegve jött feléje:
— Végre! Csakhogy megtaláltalak!... Mit 

szólsz ehhez a pokoli cirkuszhoz? Kukac bará
tunk enyhe gutaütést kapott, részint, mert ő 
is veszített, részint ,mert eltaposták a jegyze
teit . . .  Érdemes volt kijönni, — nem?

— Te mit játszottál?
— Semmit. Már a kasszánál voltam, lát

tad, de az utolsó pillanatban meggondoltam 
magam.

Ez nem volt igaz. ő  is játszott, Mementóra 
tett elég tekintélyes összeget. Most csak azért 
füllentett, mert nem szerette bevallani a bak
lövéseit, amelyek, úgy hitte, ártanának a te
kintélyének.

— Most jut eszembe, — folytatta — te . . .  
te Bandavezért fogadtad?

— Nem tudom. A kilencest.



— Az. Bandavezér. Barátom, hallatlan sze
rencséd van! Egész kis vagyont nyertél.

— Gondolod?
— Mi az, hogy gondolom? Harmincnyolc

szoros pénzt fizet Bandavezér. Mikor váltod ki? 
Most vagy bent az irodában?

— Azt hiszem, soha, — válaszolta Alföldi 
Kálmán nyugodtan. — Eltéptem a tickettet. Ne
kem nem kell az ilyen pénz .. Itt van, nézd meg, 
ha nem hiszed.

Előre élvezte már a barátja megrökönyö
dését és haragját. De a várt hatás elmaradt. 
Dr. Vágó szótlanul meredt rá egy ideig, azután 
csak ennyit mondott:

— Beteg vagy, barátom.. .
Alföldi Kálmán dacosan vállat vont, mint 

a rossz gyerek, amikor megfeddik egy »jó stik- 
li«-ért, amire büszke.

— Lehet, hogy igazad van, — felelte. — 
Te nem tudod, ti nem tudjátok, mi van néha itt 
bennem. Valami örök lázadás-féle, hogy ne 
tartsak a többiekkel, ne üvöltsék a farkasok
kal . . .  A gimnázium negyedik osztályából pél
dául kicsaptak, pedig én voltam a legjobb tanu
ló. Az úgy volt, hogy a tanár, természetrajz
órán, előadást tartott a struccról, hogy — azt 
mondja — milyen egy buta állat, mert a homok
ba dugja a fejét, ha ellenséget lát. A fiuk persze 
mind röhögtek, de én felálltam és pártjára kel
tem ennek a szegény, védtelen struccnak. Azt 
mondtam, nem is olyan buta állat, ha az ellen-



ség messze van tőle, elfut és csak akkor dugja a 
fejét a homokba, ha nincs menekvés. Ezt pedig 
igen helyesen cselekszi, a saját érdekében, hogy 
könnyebben elviselhesse a kikerülhetetlen vég
zetet. Mi emberek, mondtam, ugyanezt csinál
juk, mert ime, itt van a közelünkben mindig az 
ellenség, a halál s mi behunyjuk a szemünket, 
hogy ne kelljen róla tudomást vennünk és úgy 
élünk, mintha sosem halnánk meg. . .  így fele- 
selgettem akkor a tanár úrral s a vége az lett, 
hogy a strucc mégis megmaradt ostoba állatnak 
s engem kizártak . . .  Nem is tudom, kérlek, 
mért mondom ezt neked most és ezen a helyen; 
de egyszer el kellett mondanom, hogy kicsit 
jobban megértsetek. Én nem vagyok olyan, 
mint ti; talán értékesebb vagyok, talán silá
nyabb, de mindenesetre más, mint a többi___
Ezért van az, hogy most nem rohanok a kasz- 
.szához, felvenni a nyereséget; mert nem kell a 
pénz mások bukásán és mert nem akarom má
sok vérével csillapítani a szomjúságomat ..

— Bolond vagy, fiam, — mondta dr. Vá
gó. — Még jó, hogy nem lesz belőle nagy baj. A 
tickettet össze fogom ragasztani, igy is bevált
ják . . .  A struccról és a többiről pedig majd 
máskor beszélünk . . .  Most pedig menjünk haza, 
mindjárt eső lesz, mert nagyon felhős az ég és 
mert minden Derby-napon esni szokott. . .  Nézd, 
ott viszik a mentők Polyvást. Egy apacs állító
lag mellbeszúrta a bicskájával. Egy másik pe- 
<dig leütötte a kalapot Ostritz bárónő fejéről. A



bárónőnek bizonyára meglesz a véleménye & 
magyarokról. . .

Alföldi Kálmán izgatott, remegő hangon, 
kérdezte:

— Ezekután. . .  persze . . .  az első vonattal 
visszautazik Bécsbe?

— Lehet. . .  De mit érdekel ez téged ? . . .  
Alföldi Kálmán tettetett közömbösséggel

válaszolt:
— Furcsa kérdés. . .  Valamiről csak kell 

beszélni, — nem?
És elforditotta a fejét, hogy a barátja ne: 

lásson a szemébe.



n.

Dr. Vágó jóslata bevált: amikor visszaér
tek a városba már zuhogott az eső és a népes 
v̂asárnapi uccák a sok-sok nyitott esernyővel 
ôlyanok voltak, mint a gombaföldek.

Alföldi Kálmán elköszönt a barátjától s be
ment egy körúti kávéházba. Voltaképpen haza 
kellett volna mennie, Gitta, a felesége bizonyára 
várja őt uzsonnára, — de ezúttal nem volt ked
ve hozzá. Otthon ülni: ez mindig bizonyosfokú 
lemondás a külvilágról, a többi ezerötszázmillió 
emberről; az élet kint van az uccán, tereken és 
kávéházakban, a tömeg között. Most nem lehet 
visszavonulni, most bolyongani kell egyik hely
ről a másikra, mert csak igy van esélye arra, 
hogy találkozzék Liviával.

Most már csak a keresztnevén gondolt rá 
s úgy érezte, hogy ezzel máris sokkal közelebb, 
sokkal bizalmasabb viszonyba jutott vele.

Az esti előadáshoz még másfél órája volt.
Elhozatta a pincérrel a menetrendet s ta

nulmányozni kezdte a Bécsbe induló vonatokat. 
Egy személyvonat és két gyorsvonat volt még 
éjfélig. Vájjon melyikkel utazik Livia? Talán



a saját autóján megy haza ? . . .  Nem, semmi ér
telme sincs, hogy kimenjen a pályaudvarra és, 
meglesse őt.

Az esküvője különben is csak két hét múlva 
lesz; holnapután pedig megkezdődik a nyári szü
net a színháznál s akkor nyugodtan elutazhat 
Livia utár Bécsbe. Még teljes tiz napja lesz ak
kor is és tiz nap sok mindenre elég, ha az em
ber okosan tudja felhasználni.

Csak ne volna az a Bécs olyan nagy város! 
Ott még idegenebbül és tanácstalanabbá fog 
állni, mint itthon. Minél nagyobb városban la
kunk, annál kisebbek vagyunk. Bécs pedig két- 
szerakkora, mint Budapest. »Két-szer-ak-kora« 
— szótagolta csüggedten, újra érezve, mennyi 
szomorúság tud lenni mindenben, még abban az 
egyszerű földrajzi tényben is, hogy Bécs két- 
szerakkora, mint Budapest. Mégis jobb volna,, 
minél előbb cselekedni, még itthon, még m a..

Felhívta a »Fővárosi Újság« redakcióját és 
»Kukac szerkesztő urat« kérte a telefonhoz; 
Kukac azonban még nem volt ott, aminek Al
földi Kálmán megörült. Mert mit is mondott vol
na, ha Kukac jelentkezik?...

A kávéháztól a Kisfaludy-szinházig gya
log tette meg az utat s a forgalmas Körúton 
vagy féltucatszor dobbant meg a szive, amikor 
florentin-kalapos nővel találkozott; de nem Li
via volt egyik sem. Livia talán a szállodai szobá
ban fekszik s az ágya mellett Vilcsek gróf ük



Igen, a vőlegénynek már szabad a menyasszonya 
ágyánál ülni. . .

Ezen az estén a »Kaméliás hölgy« volt 
műsoron. Ez kapóra jött most, eljátszani Du- 
val Armand könnyfakasztó szerepét. Jó volt 
most ott állni a szinpadon, sirni és ujjongani, 
kikiáltani ország-világnak mindazt, ami belül 
fojtogatta. Jó volt most kitombolni magát, az 
egyik percben szenvedélyesen átölelni s a másik 
percben kegyetlenül megkinozni Gautier Margi- 
tot, nem. . .  nem Gautier Margitot, hanem Li- 
viát. . . .

Felvonásközben, hétrét görnyedve és bizo
nyos áhítattal, Kukac kopogtatott be az öltö
zőjébe.

— Alázatos szolgája, művész úr! Hallom, 
keresni méltóztatott.

Alföldi Kálmán nagy örömmel rázta meg 
meg Kukacnak nyirkos kezét, de azután zavarba 
jött. Most itt van az újságíró, — de mit kezd
jen vele?

— Csekélység az egész, főszerkesztő ur. Ez
ért valóban nem volt érdemes idefáradni. Csak azt 
akartam megkérdezni, volt-e már arra eset, 
hogy Derby-győztes harmincnyolcszoros pénzt 
fizetett. A kávéházban ugyanis erről vitatkoz
tunk.

— Minálunk ilyesmi még nem fordult elő, 
művész ur. Epsomban vagy Auteuilben már igen, 
mert ott sokkal több ló indul s igy nehezebb a 
valószinűségszámitás. Nálunk, mondom, üyen



meglepetésre még nem volt példa s ez a mai eset 
egyenesen botrányos. Valósággal kifosztották a 
szegény fogadóközönséget. Egyetlen vigasztaló 
momentum az egészben az, hogy magyar telivér 
vitte el az értékes dijat és nem osztrák. Ebből a 
szempontból tehát örülni kellene az eredmiény-» 
nek; a mai világban azonban, sajnos, az emberek
nek jobban fáj a zsebük, mint a hazafiságuk. Ezt 
ki is fejtettem abban a cikkben, amit a Derby- 
ről irtam a mi lapunkban.

»A mi lapunkban« — ezt valahogy úgy 
hangsúlyozta Kukac, ahogyan a vézna gyerek 
szokott eldicsekedni erős apjával. Pedig neki 
igen szerény fizetése és igen jelentéktelen mun
kaköre volt a lapnál, de ez most nem számitott, 
mert minden hirlapirónak akkora a becsülete 
kifelé, amekkora súlya von annak a lapnak, 
amelynél dolgozik. Ezzel Kukac minden aláza
tossága mellett is tisztában volt s azért indokolt 
büszkeséggel adta át Alföldi Kálmánnak »az ő 
lapjuk« egyik példányát, amely most került ki a 
körforgógépből és nedves, maszatos volt még a 
friss festéktől.

— Köszönöm főszerkesztő úr, majd otthon, 
az ágyban elolvasom. Tetszik tudni, én legjob
ban az ágyban szeretek olvasni, a szerepeimet is 
ágyban magolom.. .  De mért nem foglal he
lyet, főszerkesztő úr?

Kukac némi meghatottsággal ült le az or
szág legelőkelőbb színházában, az ország egyik 
leghíresebb színészének öltözőjében. Ma-holnap



huszonötéves lesz s eddigi pályáján úgyszólván 
»ez az első komoly sikere. A lapnál minden szor
galma és tudása mellett sem tudott még érvé
nyesülni (»tisztán a kartársak irigysége miatt«) 
irodalmi műveit vagy elhallgatták vagy lehúz
ták s igy ezer oka volt rá, hogy megbecsülje ezt 
a széket, amellyel Alföldi Kálmán megkínálta s 
amelyen talán ide ragadhat a kulisszák világá
hoz. Ha az ember színházi benfentes, nyitva áll 
előtte minden ajtó. Csak az első lépés nehéz, hol
nap már nagyobbat fog köszönni neki a színházi 
portás, mint ma köszönt. . .

Alföldi Kálmán szeretett volna már a báró
nőről beszélni, de úgy akarta intézni, hogy Ku
kac hozza elő a nevét.

— Főszerkesztő úr, mivel magyarázza meg 
Memento vereségét? — kérdezte.

Kukac titokzatosan mosolygott:
— Nekem, művész űr, megvan a vélemé

nyem, de az természetesen nem tartozik a nyil
vánosság elé. A cikkemben még csak célzást 
sem tettem erre, hanem iparkodtam természetes 
magyarázatát adni Memento kudarcának. Tény 
az, hogy Memento a startnál lemaradt és kiadta 
minden erejét, amig hátrányát behozta s igy az 
utolsó kétszáz métert már nem birta. Ezt adtam 
be a nyájas olvasónak, hogy a kedélyek csüla- 
podjanak.

— Ezzel szemben az ön privát véleménye?
— Két eset lehetséges, művész úr. Az 

egyik az, hogy Polyvás egy másik lóra fogadott 8



azt engedte nyerni. Ezt igen sokan állitják, köz
tük az az apacs is, aki a bicskával mellbeszurta 
Polyvást. Én viszont nem tartom valószínűnek, 
hogy Polyvás igy eljátszaná a karrierjét s eset
leg le is csukássá magát. Erre képtelennek tar
tom őt.

— Marad tehát a másik feltevés, — mond
ta Alföldi Kálmán türelmetlenül.

— Igen, a másik feltevés: hogy szerelem
játszott közre. Ahogy a francia mondja: »Cher
chez la femme!« Minden okozatnak, amelynek: 
nem tudjuk az okát, nő áll a hátterében. Anto
nius egy asszony miatt indult Egiptom meghó
dítására s részemről nem tartom kizártnak, hogy 
a németek a marne-i csatát is egy asszony miatt 
veszítették el.

Alföldi Kálmán szerencséjének tartotta, 
hogy az arcán vastag festék-réteg volt s igy 
nem látszott meg rajta, milyen izgatottan várja 
Kukac további fejtegetését.

— Hangsúlyoznom kell, művész úr, — foly
tatta Kukac, — hogy tisztán az ösztönömre, az: 
úgynevezett hirlapiró-szimatomra alapítom fel
tevéseimet. Ez a szimat végtelenül fontos a mi 
pályánkon; a rendőrkutya is a szag után megy 
és sokszor olyan rejtélyeket old meg, amiket az 
egész nyomozó testület nem tudott kibogozni. 
Még nem látom ugyan világosan az összefüggést, 
de már tudom legalább, hol kell megfogni az 
ügyet. Lehet, hogy a zsoké szerelmes a szép 
bárónőbe, lehet, hogy fordítva s lehet az is, hogy



mindketten szerelmesek egymásba. Mert tagad
hatatlan, hogy a bárónő az utóbbi időben fel
tűnően sokat lovagolt ki együtt Polyvással, a 
hajnali órákban. . .  Bizonyos támpontot ad a ló
neve is, mert azelőtt »Mayflower« volt a neve s 
csak akor lett belőle Memento, amikor Vilcsek 
gróf odaajándékozta a bárónőnek. »Emlékezzél« 
— ez eléggé nyilt célzás az eljegyzésre, talán az 
első csókra, vagy még többre. Talán szegény 
zsoké nem birta ki a grófnak ezt a nyilvános 
hencegését. . .  Ma még nem tudom, de holnap 
már többet tudok . . .

Alföldi Kálmán őszintén csodálta most a 
kis ujságirót, akinek ilyen logikája van s aki 
egy ilyen nagy dolognak fog a nyitjára jönni, 
hogy azt irgalmatlanul leleplezze. Igen, a kis 
Kukac, ha nem is tud megnőni, de bele tud 
mászni az ember fülébe, hogy meghallják s az 
ember fehérneműjébe, hogy ott kellemetlenked
jék. A kis Kukac ebben a percben, görnyedt há
tával is óriásnak, egyenesen félelmetesnek lát
szott . . .

— Miből gondolja, főszerkesztő úr, hogy 
holnap már többet fog tudni?

— Fel fogom keresni az érdekelteket. Per
sze, nem fognak vallani s én nem is fogom ne
kik szegezni a kést. Csak egészen ártalan inter
jút kérek tőlük s abból majd kihámozom a töb
bit. Holnap délelőtt felkeresem Polyvást, addigra 
talán már javul az állapota annyira, hogy beszél



ni tudjon. Utána pedig felkeresen Ostritz bá
rónőt . . .

Alföldi Kálmánnak elállt a lélegzete. Végre 
oda lyukadtak ki, ahová akart.

— A bárónőt bajosan fogja megtalálni, — 
mondta erőltetetten nevetve. — Biztosra veszem, 
hogy a nagy botrány után azonnal csomagolta- 
tott.

— Tévedni méltóztatik, művész űr. A báró
nő még itt van, pozitive tudom. Most a Jockey- 
klub vacsoráján van. Egyébként a Camaldoli- 
szállodába lakik s az eddigi tervek szerint hol
napután megy vissza Bécsbe. Ezeket az értesü
léseimet a lehető legilletékesebb helyről szerez
tem: mademoiselle Blanchetól, a bárónő társal
kodónőjétől.

Az ügyelő rontott be most, éppen jókor, 
mert különben Alföldi Kálmán talán a nyakába 
ugrott volna Kukacnak, hogy össze-vissza csó
kolja ezért a jó hirért.

— Megbocsájt, főszerkesztő űr, de mennem 
kell. Nagyon örvendtem. Látogasson meg máskor 
is, ha nincs jobb dolga.

— Rendkívül megtisztel, művész űr, — 
mondta Kukac nagy hajlongások közepette, de 
ezt Alföldi Kálmán már alig hallotta. Rohant 
fel a szinpadra, vidáman és boldogan, hogy el
játssza a »Kaméliás hölgy« utolsó felvonását, a 
legszomorúbb és legboldogtalanabb szerelem
rő l. . .

Előadás után elindult a Belvárosba, a



Jcckey-klub otthona felé. Meg kell ismerkednie 
Líviával. Most megvan a jogcime is hozzá: fér
kell világosítani a bárónőt, hogy milyen ve
szélyben van itt, hogy micsoda gyanúsításoknak 
van kitéve, hogy ez a Kukac és a többi kukacok 
ki fognak nyomozni mindent s olyan botrány 
lesz, ami egyáltalában nem kellemes, főleg egy 
menyasszony számára. Ami Kukacnak sikerül, 
mért ne sikerülne neki is? Ki fogja adni magát 
hírlapírónak s nyilatkozatot fog kérni a báró
nőtől, okos és csillapító nyilatkozatot, amellyel 
elejét lehet venni a csúnya fejleményeknek. Azt 
fogja mondani: »Méltóságos bárónő, a közvéle
mény nagyhatalom s nem szabad engedni, hogy 
ez a közvélemény helytelen mederbe terelődjék. 
A bajt meg kell előzni, a villámhárítót a vihar 
előtt kell felszerelni.«

A Jockey-klub díszes halijában a cifra szol
ga mélyen megemelte aranyzsinóros sapkáját:

— Alázatos szolgája, művész úr!
Alföldi Kálmán alatt ingott a talaj; erre 

nem gondolt, hogy itt fel fogják ismerni. A ra
vasz terve füstbement, ennek a szolgának igazán 
nem mondhatja, hogy ő hirlapiró. Máskép pedig 
nem mehet be a klubba, hiszen nem tagja és' 
nincs is meghívója a bankettre . . .

— Parancsol, művész úr? — kérdezte a 
szolga.

— Egy. . .  egy. . .  ismerősöm van itt. . .  
— nyögte ki Alföldi Kálmán — .. .azzal szeret«*



nék beszélni, ha lehetséges volna őt kihi
vatni.

— Kinek jelentsem a művész urat?
Alföldi Kálmán, hogy kivágja magát kinos

helyzetéből, kapásból bemondott egy nevet a 
régebbi szerepeiből:

— Jelentsen be, kérem, gróf d'Artagnan 
úrnak.

A szolga összeráncolta a homlokát; látszott 
rajta, hogy erősen gondolkozik.

— Ilyen nevű úr nincs itt, — válaszolta 
hosszas töprengés után.

— Csodálom. Ma délután még együtt lát
tam őt a pályán Vilcsek gróf úrral.

— Vilcsek gróf úr itt van, művész úr, 
Ostritz bárónő Öméltósága is itt van, de . . .  Dar- 
tanyán gróf úr. . .  Kérdezzem meg talán a tit
kár urat?

— Isten őrizz! Nem akarok olyan nagy fel
tűnést kelteni. . .  Ráérek én holnap is beszélni 
vele . . .  Köszönöm szépen, jó éjszakát!. . .

Kint az uccán nekidőlt egy fának. Fáradt 
volt. Felnézett a klub emeleti ablakaira, ame
lyeknek nehéz függönyei mögül tompa zene hal- 
hatszott k i. . .  Ha ő ott lehetne most!. . .  Miért 
mondta ez a hülye szolga, hogy »Ostritz bárónő 
Öméltósága is itt van« ? Ki kérdezte őt, hogy itt 
van-e? Avagy Vilcsek gróf nevét már nem is 
lehet emliteni »Ostritz bárónő Öméltósága« nél
kül? Ennyire összetartoznak már ezek ketten? 
És ő, Alföldi Kálmán . . .— mi lesz ővele ? . . .



Nézte, sóvár szemmel nézte a klubterem csillár
fényét a sötét ucca aszfaltjáról; igy tekinthet 
ki börtöne ablakrácsain a rab, a messzi kék ég
re s a napfényre, amely másnak süt.

Ez a kis kudarca azonban nem csüggesz- 
tette el, sőt csak erősitette elhatározását. Van
nak személyek és dolgok, akik és amelyek an
nál értékesebbek, minél utolérhetetlenebbek, 
így volt ő Liviával is. Minél töbet tudott meg 
róla, annál nagyobb lett a távolság kettőjük kö
zött s annál magasabbra nőtt a szemében a 
bronzvörös bárónő. A híres Memento tulajdonos
nője, az előkelő mágnás-család egyetlen sarja, 
a dúsgazdag Vücsek gróf menyasszonya: mind
mind egy-egy lépcsőfok, amelyen a többi fölé 
emelkedett. A botrány után, amikor mindenki 
sárral dobálta, már vértanú-koszorút font a 
lány homlokára Alföldi Kálmán s most, a Jo- 
ckey-klub lezárt ajtaján keresztül, már a felhők 
között látta őt, mint egy hideg bálványt, amely 
előtt lesütött szemmel földre kell borulni. . .

A szomszédos uccában hatalmas piros 
transzparensek izzottak, ott volt a »Pokok-bár.

Ez a »Pokok-bár nem volt valami előkelő 
intézet s Alföldi Kálmán azelőtt még a hírét sem 
hallotta. Most azonban jónak tartotta ezt is, 
hogy ne kelljen haza menni és lefeküdni ilyen 
feldúlt állapotban.

Beült egy páholyba s a pincér azzal a mély



séges tiszteletei, ami a páholyos vendégnek ki
jár, eléje tette a borlapot.

— Egy üveg Törleyt hozzon.
— Feketét nem méltóztatik parancsolni?
— Nem kérek. Egy szőkét ellenben küldhet.
A pincér megértőén mosolygott s néhány

perc múlva a pezsgővel együtt megérkezett a kis* 
kis szőke is. Alföldi Kálmán nem volt elragad
tatva tőle, — dehát oly mindegy, kivel csapja 
agyon ezt az éjszakát.

A kis szőke szerényen és illedelmesen mutat
kozott be:

— Jó estét kívánok. A nevem Csipetke.
Alföldi Kálmán biccentett a fejével és töl

tött a pezsgőből:
— Igyál, Csipetke . . .  Szervusz. . .
— Szervusz. . .
A társalgás nehezen indult. Alföldi Kálmán 

régen leszokott már az éjszakai életről s most 
nem tudta, mihez kezdjen ezzel a lánnyal. . . .  
Körülnézett a bárban: köralakú helyiség volt, 
rikító és ízléstelen berendezéssel. Az asztalok 
körül elég sokan ültek, de a páholyok nagyrésze' 
üres volt.

— Mindig ilyen jól megy nektek?
— Elseje táján megy, de most már sokadika 

van. A jövő héten különben kapuzárás les® 
már.

Ebbe bele lehetett volna kapaszkodni, hogy 
kapuzárás lesz, meg lehetett volna kérdezni Csi- 
pétkét, hogy akkor ő mit fog csinálni és meg-



indítani a társalgást. De: »mi közöm hozzá, 
mit törődjem én az ő ügyeivel?!« — gondolta 
Alföldi Kálmán és újra hallgatott. »Livia most 
biztosan Vilcsek gróffal tangózik«___

Csipetke ivott és megtörte a csendet:
— Te unatkozol mellettem, ugye ? . . .  Ne 

is tagadd. Én neked nem tetszem. Neked egyálta
lában nem tetszik senki ebben a lokálban. Ne
ked van egy privátod, egy úrinő.

— Miből gondolod?
— Látom a csipkés zsebkendődről. Ilyent a 

férfiak nem szoktak venni, hanem kapni a ba
bájuktól.

Alföldi Kálmán elpirult: ezt a zsebkendőt 
a nevenapjára kapta a feleségétől. . .  »Hová ju
tottam, hogy ilyen helyen, ilyen nővel kell a fe
leségemről beszélgetni?!«

— Te csak azért jöttél ide, — folytatta 
Csipetke — hogy vigasztalódjál. Mert összevesz
tél a privátoddal.

Alföldi Kálmán leintette:
— Hagyjuk ezt, — jó?!
Csipetke vállat vont:
— Ahogy parancsolja, uraságod. . .
Az egyik asztalnál, kalappal a fején, kö

nyökével az asztalra támaszkodva, egy piros
pozsgás vidéki ült és rezes hangon énekelt: »Kis 
lokál a nagy Duna mentében. . .  « Közben ket
tészakított egy bankjegyet, megnyálazta az 
egyik felét s a prímás homlokára ragasztotta. 
»Jó társaságba kerültem« — gondolta Alföldi



Kálmán s elfordította a fejét. A szomszédos pá
holyban feketezubbonyos, körszakállas férfi ült, 
dús, hátrafésült hajjal s a nyakában zománc- 
jelvény, amely halálfejet ábrázolt, alatta négy 
betűvel: »D. O. T. H.« Mélyen szíttá a füstöt a 
mellére, nagy karikákat eregetett s közben élén
ken magyarázott valamit a nőjének: »A ti sze
relmetek nem ütközik egyesületünk alapszabá
lyaiba, mert a ti szerelmetek meddő. Mi csak azt 
a szerelmet kárhoztatjuk, amelynek gyümölcsei 
vannak, amelynek célja az emberiség folytatá
sa. Nyugodtan beléphetsz hozzánk, úgyis kevés 
a tagnőnk, mert a nők nagy része buta ehhez...«

— Ismered ezt a férfit? — kérdezte Alföl
di Kálmán.

— Hogyne. Lippa Sándornak hivják.
— Mi a foglalkozása?
— ő a DOTH-apostol. Te nem hallottál 

még róla? Nemrégen jött haza Amerikából s 
ottani mintára egyesületet akar alapitani, az 
emberiség kiirtására. Tegnap este itt ült velem 
s meg akart főzni engem is, de nem lépek be, 
mert sok a tagsági dij. Itthagyta a névjegyét, 
tessék, ha érdekel.

Alföldi Kálmán megnézte a névjegyet. A fel
ső bal sarkában, ahol más névjegyeken a cimeres 
korona szokott díszelegni, halálfej vigyorgott, a 
névjegy közepén pedig ez állt: Lippa Sándor, a 
»Death of the Humanity« magyarországi apos
tola.

— Szóval ez egy nihilista, forradalmár ?



— Nem tudom, mi az a nihilista, de 6 nem 
az, nem is forradalmár, ő  békés eszközökkel dol
gozik: mindenki, aki belép hozzájuk, fogadalmát 
tesz arra, hogy nem lesznek utódai. Azt mondja, 
ha egyszer mindenki hive lesz ennek az uj val
lásnak, akkor önmagától szépen kihal az embe
riség és vége minden szenvedésnek, minden prob
lémának . . .  Két hét óta minden este itt van ná
lunk és főzi a lányokat. Mert, azt mondja, a 
tisztességes nőket nehéz rábeszélni, azok mind 
anyák akarnak lenni. . .  A tulajdonos nem sze
reti, hogy ide jár, de nem lehet kitiltani, mert 
sokat fogyaszt és jól fizet. Sok kellemetlenség 
van vele, egyszer például két detektiv innen vit
te őt a rendőrségre.

— Persze, a hatóságok üldözik őt a tanai 
miatt. Minden állam érdeke, hogy minél több 
alattvalója, katonája legyen.

— Lehet, hogy ezért, lehet, hogy másért. 
Csak azt tudom, hogy tegnapelőtt is szétverték 
3i gyülekezetüket a pasaréti temetőben. Mert 
ott gyülekeznek minden pénteken, Krisztus ha
lála napján, a temetőben, éjfélkor. Ezt a barát
nőm, Miranda mesélte, aki már dothista. Olyan
kor az apostol prédikál, a többiek zsoltárokat 
énekelnek és furcsa imákat mormolnak, képzeld, 
a sirok között. Brrr! . . .

Alföldi Kálmán az apostolt nézte; érdekes 
és elszánt arca, mely a svájci kártya piros al
sójához hasonlitott, fekete zubbonya és fekete 
-szakálla, alatta a vigyorgó halálfejjel, komor,



de lebilincselő és tiszteletet gerjesztő benyo
mást keltett. Amikor a tekintetük találkozott. 
Alföldi Kálmán sokáig, fürkészve kutatott az 
apostol mélytüzü szemében s érezte, hogy hideg 
fut végig a hátgerincén, érezte, hogy ez az em
ber valahol, valamikor keresztezni fogja az o 
útját.

A darutollas vidéki a prímás homlokára ra
gasztotta a bankjegy másik felét is, jeléül an
nak, hogy egyelőre el van bocsájtva. A zene rá
kezdett egy tangóra.

Csipetkének ez volt a gyengéje, a tánc. Iz- 
gett-mozgott a székén, mint egy kopasz kis ve
réb, amely repülni szeretne, de még nem tud.

— Gyere táncolni, kispofám, — indítvá
nyozta.

— Majd később. Most még mesélj kicsit.
— Miről? Kiről? Az apostólról?
— Nem. Másról. Mindegy, hogy miről. Ma

gadról mesélj. Mondd, van valakid?
— Van, — bólintott Csipetke.
— Szereted őt?
— Nem. Tudod, az úgy van, hogy ő szeret 

engem, de én nem szeretem őt, de azért jó va
gyok hozzá, mert szeretni tud engem, egy ilyen 
lányt, amilyen én vagyok.

— Persze, sok pénze van neki?
Frászt van neki. Szegény ujságiró, a fi

zetéséből s a kártya-nyereségeiből éppen csak,, 
hogy meg tud élni. Énrám pedig azt költi, amit 
a verseivel keres, de ez édes-kevés, mert a ver-



sekért rosszul fizetnek. Pedig szép verseket ir, 
de azt mondja, ez mindig igy volt és igy lesz, 
az igazi tehetséget félreismerik és kezdő korá
ban Petőfi is heteken át csak szalonnát evett 
fokhagymával. . .  Gyere már táncolni.

— Előbb még iszunk egyet. . .  Halló, főúr, 
még egy üveg Törleyt!. . .  És mondd, Csipetke, 
szerelmes nem voltál még?

— Voltam, vagyok és maradok. De ez ko
molytalan dolog, ez csak olyan ábrándozás, tu
dod, esténkint, ha lefekszik az ember. Nevetni 
fogsz: csak látásból ismerem az illetőt, a szín
padról.

— Ugyan? Csak nem szinész?
— De az, mégpedig a javából. Biztosan hal

lottál már róla: Alföldi Kálmán, a Kisfaludy- 
szinház tagja.

Alföldi Kálmánnak torkán akadt a füst és 
Csipetke elégedetten kuncogott, de csak úgy 
befelé.

— Tudod, — folytatta — a barátom minden 
szabad estémen elvisz engem a szinházba vagy 
moziba. Részint, mert potyajegyet kap, részint, 
mert azt akarja, hogy irodalmüag művelt legyek 
és jobban megértsem az ő munkáit. Én minden 
uj darabban megnézem Alföldi Kálmánt, olyan 
gyönyörű ember, Istenkém!... Kár, hogy re
ménytelen az esetem, mert nagyon szép és fi
nom felesége van neki, úgy hallom, direkt imád
ják egymást. Itten hiába minden, kérlek; nem is 
próbálok megismerkedni vele, pedig könnyű vol-



na: csak el kellene menni hozzá autogrammot
kérni. . .  Node, gyere már táncolni, mindjárt vé
ge lesz a tangónak.

— Rögtön. Még csak azt mondd meg: a 
barátod tud erről az ideálodról?

— Tud. Talán ezért is szeret engem olyan 
nagyon. De kívüle senkisem tudja, még a barát
nőim sem, csak te mostan. Te vagy az első, aki
hez ilyen őszinte voltam, nem is tudom, miért. 
Te olyan szimpatikus vagy. Tudod, hogy te is 
szép ember vagy?

Alföldi Kálmán nem szerette, ha szépnek 
tartják, mert szép színésznél mindig fennáll a 
gyanú, hogy inkább a szépségével érvényesült,, 
mint a tehetségével. Pedig a Csipetke bókjában 
nem volt semmi túlzás. A termete jóval maga
sabb volt a közepesnél, a vállai szélesek voltak, 
jól esett rajtuk megpihenni a szemnek. A haja 
sötét volt, mint az ében s talán innen van, hogy 
a finomvonásu arca halványabbnak, a puha, kis
sé nőies keze pedig fehérebbnek tűnt, mint ami
lyen volt. A szeme nagy volt és fekete, mint 
azok a széndarabok, amiket a hóember arcába 
szoktak szúrni; az esti órákban tágranyilt a pu
pillájuk és fellángoltak ezek a szemek: a szénda
rabok égő parázzsá tüzesedtek.

— Beszélj inkább Alföldi Kálmánról, mint 
rólam, — mondta Csipetkének, élvezve a helyzet 
furcsaságát. — Tudod, ezek a színészek hiú em
berek, nekik jobban kell a rajongás, mint nekem.



Mondd, mit csinálnál, ha egyszer igy szemközt 
ülnél vele? Boldog volnál?

— Erre már én is gondoltam: mi volna, 
ha egyszer ide toppanna? De ez szánnárságv 
olyan hires művész nem járhat ilyen lebujba, 
ahol le szabad függönyözni a páholyokat. Talán 
jobb is nekem, csak álmodozni róla, csak a szín
padon látni őt, kifestve és ragyogó jelmezek
ben. Ha közelebb lenne hozzám, — mit lehet 
tudni? — talán kiábrándulnék belőle. A barátom 
szerint: »Messziről tiszta és kék a Gangesz vize, 
közelről piszkos és lábszagú a mosakodó indu
soktól. Mert minden szép, ami messze van és 
minden messze van, ami szép«. Említettem az 
előbb, hogy a barátom költő, azért is mond ilye
neket . . .  De ha most nem jössz táncolni, el
megyek.

— Nekem nem lehet parancsolni, — vála
szolta Alföldi Kálmán.

— Én pedig nem szoktam könyörögni. Any- 
nyira még nem jutottam. Jegyezd meg magad
nak: ha most elengedsz, hiába hívsz majd visz- 
sza. Jössz?

— Nem. Most már csak azért sem. Ha 
nem tudsz veszteg maradni, erigyj oda a kis
gazdához, az majd megtáncoltat.

— Ez az utolsó szavad?
— Ugyan, erigyj már a fenébe!....
Csipetke kicsit elsápadt, de a következő má

sodpercben már ismét vidám volt. Kecsesen 
meghajolt Alföldi Kálmán előtt, azután a szom



széd páholyhoz ment és megcibálta a DOTH- 
apostól szakállát. Onnan hosszú tánclépésekben 
átlibbent a darutollashoz, átfogta a kövér nya
kát, valamit súgott a fülébe, amitől a darutol
las hangosan felkacagott és a hasát fogta ne- 
nevettében.

— Pfuj! — mondta Alföldi Kálmán undor
ral. — Ilyen nőkhöz nem szabad leereszkedni. 
Ebből elég volt. . .

Magához intette a főpincért:
— Fizetni, főúr!
— Igenis, kéremássan . . .  Méltóztassék . . .
Szemben velük a darutollas éppen átölelte

Csipetkét s egy nagy bankjegyet lobogtatott 
megint a zene felé.

— Mondja, főúr, ki az a férfi, akivel ez a . . .  
ez a Csipetke kisasszony mulat?

— Vidéki földbirtokos.
— Talán a barátja Csipetkének?
— Nem tudom, de nincs kizárva, ő  sorra 

veszi az összes lányokat, ő általában a nők ba
rátja.

— Sűrűn jár ide?
— Azelőtt csak szombatonkint jött, de most 

itt van kétszer-háromszor is hetenként. Talán a 
jó termés miatt. . .

— Köszönöm. Mennyi a számlám?
— ötvenhárom pengő, hatvan.
Alföldi Kálmán megdöbbent. Most jutott 

esak eszébe, hogy az egész készpénzét feltette a 
lóversenyen. Ékszere nem volt, órát sem hor



dott soha, a névjegyét pedig, ha el is fogadnák, 
nem hagyhatja zálogul »egy ilyen lebujbán«. A 
főúr már kényszeredetten mosolygott és köhin- 
tett, ahogy a zsebeiben kotorászott. Hirtelen 
mentőötlete támadt, a ticket.

— Főúr szokott lóversenyre járni? — kér
dezte.

— Sajnos, igen.
— Mért sajnos?
— Nem szegény embernek való az, kérem. 

Ha itt-ott nyer is az ember, az rámegy a költ
ségekre. Legtöbbször pedig vészit is az ember. 
Ma is olyan szép halmozásom volt, négy lovat 
eltaláltam, de Memento elvitte az egészet.

Alföldi Kálmán odaadta neki a tickettet:
— Tudja, mennyit ér ez?
A főurat ájulás környékezte. Mert egy já

tékosnak, aki vészit, senki a világon nem tud 
úgy imponálni, mint az a játékos, aki nyer.

— Testvérek között is megér hétezerhatszáz 
pengőt, — válaszolta szinte szédülve az összeg 
nagyságától, amekkorát ő is nyerhetett volna, 
ha az a dög Memento . . .

— Itt hagyom magának főúr, mert nincs 
nálam pénz. . .  Hogy ketté van tépve, az nem 
baj, — ugye ? . . .  Holnap majd egy hordárral 
kiegyenlítem a számlámat s azzal lesz szives 
visszaküldeni. . .

Már indulni akart, de eszébe jutott Csipetke. 
Milyen kellemes volt a társasága, ezt nem kellett



volna elkergetni, ezt nem lett volna szabad igy 
megbántani. Ezt jóvá kell tenni

— Csipetkének pedig lesz szives, főúr, 
diszkréten tudtára adni, hogy várom kint a be
járatnál. Mikor van záróra?

— Félóra múlva. Háromkor zárunk.
— Tehát negyednégykor várom Csipetkét 

kint az uccán. Okvetlenül beszélnem kell vele. 
Nagyon lekötelezne, főúr, ha ezt ügyesen in
tézné . . .

Kint az uccán teli tüdővel szitta magába a 
friss levegőt. A halántékán és a nyakán úgy lük
tettek az erek, mintha el akarnának pattanni, 
A gyomra émelygett.

— Még nem is vacsoráztam. . .  £s ez a sok 
cigaretta, pezsgő. . .

Megint a Jockey-klub előtt állt, az ablakai 
már sötétek voltak. Ez lehangolta, de tudta, 
hogy az is bántotta volna, ha az ablakok még 
világosak lettek volna. »Ha az embernek valami 
fáj, akkor minden fáj . . .  Itt kellett volna őrköd
nöm a kapu előtt és meglesni őket, amikor el
mentek . . .  Biztosan karonfogva mentek . . .  
Vagy autóban, csukott autóban, ketten. . .  A 
sofőr? Az ilyen mágnás-sofőrök nagyon diszkré
tek, nem látnak és nem hallanak semmit. . .  «

Lerogyott egy padra és most, ahogy a ká
bult agya kicsit tisztulni kezdett, eszébe jutott 
Gitta, az otthona.

Szegény, jó Gitta! Bizonyára álmatlanul 
forgolódik ágyában vagy talán le sem feküdt,



várja őt haza. Talán arra gondol, hogy megszö
kött vagy elgázolta a villamos. . .  »Gazember 
vagyok« — mondta szinte sirva. »Mit vétett ne
kem az asszonyom, hogy igy bánok vele ? . . . .  
De mit csináljak, Istenem, mit csináljak??!. ..«

Lehunyta a szemét. Félt. önmagától és az 
egész világtól félt. »Úgy látszik, az idegeim fel
mondták a szolgálatot...«  Az apostoltól is félt 
s biztosra vette, hogy az apostol most az ő háta 
mögött áll és nézi őt a szurós szemével. . .

Egy férfihang riasztotta fel:
— Megengedi, uram?
Alföldi Kálmán nem válaszolt, az ilyesmit 

úgysem azért kérdezi az ember, mintha választ 
várna rá.

A jövevény leporolta zsebkendőjével a pa
dot és leült. Azután újra megszólalt:

— Én ugyanis hóhér vagyok s nem tudom, 
kellemes-e önnek a szomszédságom.

A torkából dőlt a borgőz s Alföldi Kálmán 
nem kételkedett benne, hogy a szomszédja ré
szeg. Nem is méltatta feleletre, ami azonban 
nem zavarta az idegent.

— Én, uram, az éj hóhéra vagyok, — foly
tatta szinte ünnepélyes hangon — mint minden 
lámpaoltogató. Én pedig lámpaoltogató vagyok*, 
azaz, hogy voltam, mert most már nem számítom 
magam közéjük. Tegnap óta gyűlölöm ezt a 
mesterséget, ahogyan gyűlöli azt mindenki, aki 
szereti a holdat, a lámpafényt s aki »jóéjszakát«



köszön, amikor a nyárspolgárok »jóreggelt« kí
vánnak . . .  ön nem figyel ide, uram?

— Nem. Azért csak tessék nyugodtan foly
tatni.

— Nem mondom, elég kellemes foglalkozás, 
főleg a mai világban, amikor minden kis állást 
meg kell becsülni, csak nem szabad, hogy lelki
ismerete legyen az embernek. Látom, ön most 
csodálkozik, hogy hogyan függ össze a lámpaol- 
togatás a lelkiismerettel. Kérem, mindjárt meg 
fogja érteni, ha van türelme meghallgatni né
hány percig. . .  Tegnap este szabadnapos voltam 
és természetesen nem tudtam lefeküdni este. Ki
mentem hát éjfél után a Ménesi útra — az az 
én rayonom — s leültem egy padra, hadd le
gyek ott egyszer, mint úr, mint a többiek. A pá
don egy csinos nő ült, aki unalmában a mellet
tünk álló hirdetőoszlopon az ebzárlati-hirdet- 
ményt olvasta. Uram, mit gondol ön arról a nő
ről, aki késő éjszaka magányosan ül a Ménesi 
utón s az ebzárlat-hirdetményt olvassa? Alig
hanem ugyanazt, amit én gondoltam. Feltettem 
magamban, hogy kikezdek vele. . .  Nem fogom 
részletezni a dolgot, hiszen önnek is bizonyára 
volt már elég ilyen kalandja, amelyek mind egy
formán indulnak. . .  Félóra múlva már ott tar
tottunk, hogy szerelmet vallottam őnagyságá- 
nak. . .  Ne tessék mosolyogni, uram, mert igen
is lehet beleszeretni valakibe első látásra, főleg 
nyári estéken, a Ménesi úton, ahol az ember 
megrészegül a levegőtől, amely vágytól és hárs-



faillattól terhes. . . .  Ujabb félóra múlva már 
magamhoz vontam ónagyságát, hogy az ajkára 
tapasszam a számat, az én szegény, száraz, szom
jas számat. De abban a pillanatban . . .  abban 
a pillanatban kialudtak a lámpák s az a csók 
örökre az ajkunkra fagyott, összerázkódtunk, 
én is, őnagysága is és oly idegenül néztünk egy
másra, mint két bohóc, aki este együtt játszik a 
szinpadon, de nappal nem ismeri fel egymást, 
mert hiányzik a festék, a rivaldafény, őnagysá
ga, aki egy perccel előbb még a karomban lihe
gett, felállt és szó nélkül elment; én pedig, aki 
egy perccel előbb még szerelmes voltam belé, 
hagytam, hogy menjen . . .  Akkor jöttem rá, 
uram, az éjszaka csodatevő hatására s arra, 
hogy én voltaképen hóhér vagyok, amikor fize
tésért kioltom a lámpákat, elűzöm az éjszakát s 
vele a csillagokat, a mámort és mindazt, ami 
szép csak van ebben a nyomorúságos kis éle
tünkben. Ma reggel mindjárt fel is mondtam az 
állásomat, ami különben sem méltó érettségizett 
emberhez. Csinálja más. Nincs igazam, uram?

— Parancsoljon egy cigarettát.
— Köszönöm.. .  Még csak egyet. Nézze, 

uram, ezeket a muslincákat a lámpa körül. Gon- 
dolkozott-e ön már azon, hogy mi volna a sok
millió muslincával, ha nem volna lámpafény ? . . .  
ön ma éjjel bizonyára jól mulatott, de most, ha. 
haza megy és ruhástól ledől az ágyra kicsiny 
szobájában, ahová beszűrődik az első napsugár, 
utálni fogja sajátmagát s az egész életét



Igen, uram, gondolkozott-e ön már azon, mi len
ne velünk, ha nem volna soha éjszaka?...

Alföldi Kálmán válaszolni akart valamit, de 
a szava ásításba fűlt. Kialudtak a lámpák, hű
vös volt, hajnalodott. Begombolta a kabátját, 
feltűrte a gallérját, megbiccentette a kalapját 
B elindult a »Pokol«-bár felé.

A belvárosi templom órája hármat ütött.
Alföldi Kálmán a bár portásához fordult:
— Záróra van már, kérem?
— Igen, záróra. Már nem engedhetem be 

uraságodat, tetszik tudni, a rendőrség nagyon 
szigorú. . .

A bárból kiözönlettek a vendégek. »Érdekes, 
többen jönnek ki, mint ahányan bent voltak«. 
A legtöbb férfi nővel jött, akivel azután beült 
egy konflisba. A kocsisnak mindig a nő mondta 
be a cimet. . .  Azután jöttek a zenészek. . .  Azu
tán jött a személyzet. . .  Csak Csipetke nem 
jött. . .

A portás bevitte a reklámtáblákat az elő
csarnokba, leoltotta a lámpákat s elővette a 
zörgő kulcs-csomót.

Alföldi Kálmánnak rossz sejtelmei támad
tak. »Csipetke meglógott«. Bátortalanul fordult 
újra a portáshoz:

— Már lezárnak? Nincs bent már senki?
— Nincsen, uram, senki. . .
— É s ... és Csipetke kisasszony? Elment 

már?
— El. Épp az előbb.



— Persze, most jut eszembe: ma megint
itt van az a vidéki földbirtokos. Azzal ment, — 
ugye?

— Nem.. .  Egyedül ment Az a vidéki
földbirtokos még itt van, a páholyban fekszik, 
a padlón és horkol. A főur a feje alá tette a 
nagydobot vánkosnak, hátha úgy jobban alszik.

— De én nem láttam elmenni Csipetkét, — 
mondta Alföldi Kálmán s megkinálta a portást 
is egy cigarettával, hogy megoldódjék a nyelve.

— Ez azért van, mert ő a művészkijáraton 
•át távozott.

— Van itten még egy kijárat?
A portás röhögött:
— Igen, egy kis ablak, ami a konyhából 

nyilik a szomszédos ház udvarára. Azért nevezik 
művészkijáratnak, mert olyan magasan van és 
olyan kicsiny, hogy művészet keresztülbujni raj
ta . . .  Ezen szoktak átmászni a kisasszonyok, ha 
kellemetlen vendégtől akarnak szabadulni vagy 
megszökni valaki elől, aki itt kint az uccán vár
ja őket. . .  Csipetke kisasszony mindig igy szo
kott haza menni, mert van egy barátja, aki min
dennap megvárja őt a Kossuth-uccában és elvi
szi káposztalevesre.

— Tudom, valami hirlapiró.
— Igen, a Kukac szerkesztő úr. Csúnya és 

szegény zsidó fiú, de a Csipetke kisasszony, úgy 
látszik, nagyon szerelmes belé és a többi ven
déget csak palira veszi. . .  Ravasz kis nők ám 
özek, uram »veszélyes kikezdeni velük. De — ki



tudja ? — talán minden nővel igy vagyunk . . .
Alföldi Kálmán körül forgott a világ. . .  Lí

via, Vilcsek gróf, Kukac, Polyvás, az apostol, 
Mem(ento és újra Livia. . . .  »Hová sodród
tam én ? ... Mi közöm nekem mindezekhez?...

A feje irtózatosan fájt, de a szive, a szive 
még annál is jobban.

Jó, hogy egy autó állt a közelben, amelybe 
kábultan, kimerültén belevethette magát.

A pirkadó uccán lassan végigdübörgött az 
első szemetes kocsi, a városiak ébresztő
órája . . .



m .
A színészet történetében nem egy példa van 

arra, hogy nagy hírnévre tettek szert olyan szí
nészek, akik a szinivizsgán simán elvágódtak, 
viszont elvesztek a névtelenség homályában 
olyanok, akiknek fényes jövőt jósolt a vizsgáz
tató bizottság.

Alföldi Kálmán az előbbiek közé tartozott. 
A vizsgaelőadáson Tartuffe szerepét játszotta, 
mégpedig olyan kétségbeejtően rosszul, hogy 
utána sehol sem kapott szerződést. Az egyik 
magánszínház igazgatója, akinél szerényen pu
hatolózni kezdett, azt mondta: »Csapjon fel in
dus fakirnak, fiam, vagy jelentkezzék a bécsi 
operánál, ott ugyanannyi esélye van, mint drá
mai színpadon«.

Akkoriban húszéves volt s megvolt benne 
is a húszéveseknek az a sajátságos ruganyossá
ga, amellyel egyik végletből a másikba tudnak 
esni. Vizsga előtt még szentül hitte, hogy meg 
fogja hódítani a világot, vizsga után pedig a leg
szívesebben főbelőtte volna magát, ha lett vol
na pénze revolverre . . .

Még aznap jelentkezett egy gyalogezred pa
rancsnokságánál :



— Ezredes ur, szeretnék meghalni. Sorozza
nak be és küldjenek ki a harctérre.

Az ezredesnek is volt egy húszéves fia. Ha 
tehette volna, bizonyára ezt mondta volna Alföl
di Kálmánnak: »Édes fiam, ha én volnék az úr, 
most egyszerűen lecsukatnálak, nemcsak téged, 
hanem mindenkit, aki önként jelentkezik. Elzár
nálak benneteket egy virágos kertbe, hogy nőjje- 
tek, erősödjetek, tanuljatok s a háború után ki
engednélek, hogy ti vessétek meg alapját a tár
sadalomnak. Ha tőlem függne, én az alkalmat
lanokat küldeném ki a tűzvonalba s az alkal
masokat tartanám itthon, hogy belőlük sarjad
jon az új nemzedék és ne azokból, akik itthon 
maradtak. . .  Mert a háború után még nagyobb 
szükség lesz rátok, alkalmasokra, mint most...«  
Ilyenfélét gondolt magában az öreg ezredes, de 
ezt természetesen nem mondhatta hangosan . . .

Alföldi Kálmánt besorozták; rövid kiképzés 
után a frontra került, ott is az első sorba.

Akkoriban még nem hullott szét a hatal
mas orosz nép, akkoriban még véres csaták vol
tak Galiciában.

A halál irtózatos közelségében Alföldi Káb 
mán kezdte újra megbecsülni és szeretni az éle
tet; de most mái nem lehetett visszafordulni, 
most már süvítettek a golyók és gránátok a fü- 
emlékeivel és zugó fejjel ébredt fel a kórterem
le mellett és hullottak a katonák, mint erdőirtás
kor a fák.

Egy reggelen, szörnyű kézitusa elmosódott



ben. Akkor tudta meg, hogy már napok óta 
fekszik itt élet és halál között, hogy megsebe
sült és foglyul esett. A karján fehér kötés volt, 
de a karja nem fájt, csak a feje. Pedig az ápoló
nő és az orvos is azt mondták, hogy a fején 
nem sérült meg . . .

Hetek múlva, amikor már talpra tudott áll
ni, Szibériába került egy fogolytáborba. Itt, a 
szuronyos őröktől s a tetvektől eltekintve, újra 
polgári élete volt. Külön kis város volt ez a tá
bor, a társadalom minden rétegével: volt sza
kácsuk, iparosuk, bankárjuk, Írójuk, színészük, 
volt minden, csak nők nem voltak.

Az ott rendezett műsoros estéken Alföldi 
Kálmán volt a legnépszerűbb; a tehetsége itt 
fejlődött, itt forrt ki, amiben nagy érdeme volt 
bajtársának Vágó Imrének, aki békében a Kis
fa ludy-szinház rendezője volt.

Amikor a végtelennek tetsző hónapok és 
évek múlva újra haza kerültek mind a ketten, 
Alföldi Kálmánnak, Vágó Imre révén, már köny- 
nyű volt elhelyezkednie a Kisfaludy-szinház- 
nál. . .

Első fellépésével, éppen a »Tartuffe«-ben 
akkora sikert aratott, hogy rövidesen a legna
gyobbakkal egy sorban emlegették. A dicsőség 
hágcsóját csak megtalálni nehéz, felkapaszkod
ni rajta sokkal könnyebb. . .

Vidéki körútjai egyikén megismerkedett 
Gittával, az Erdős és Társa malom-tröszt vezér- 
igazgatójának lányával.



Erdős Gitta a szűkebb hazájában s annak 
határain túl is, fogalom volt. Szép lány van elég* 
a világon; gazdag lány már kevesebb, de szép 
és gazdag lány még sokkal kevesebb. Azon az* 
estén, amikor a nagylánnyá serdült Gitta, svájci 
intézetéből hazatérve, megjelent az első bálján, 
körülötte forgolódott az egész táncos ifjúság. 
És attól az estétől kezdve minden második fia
talember Gitta képével aludt el, az ő üde madon
na-arcával, amelyen hullámos, szőke hajkoroná
ja alatt két csodálkozó kék szem kacagott, mint 
érett kalászok alatt a búzavirág.

Erdős Gitta a tizenkilencedik évében volt,, 
amikor meglátta Alföldi Kálmánt ,vagyis abban 
a korban, amikor minden jólnevelt lány színész
nő vagy legalább is szinészné akar lenni. A ta
laj tehát kedvező volt Alföldi Kálmán számára :~ 
az ismeretségből szerelem s a szerelemből házas
ság lett.

Gitta néhány jól jövedelmező részvény-kö- 
tegen kivül két pesti bérpalotát kapott hozo
mányul, amelyek egyikében, a csöndes Budafo
ki utón, ők lakták az egész első emeletet.

Itt éltek, kényelmes otthonukban, békében 
és visszavonultan, ősztől nyárelejéig; a nyarat 
pedig a Balaton mellett vagy valamelyik tenger
parton töltötték mindig együtt.

Nem érintkeztek úgyszólván senkivel, a vi
déki rokonokon kivül csak Vágó Imréék jártak 
hozzájuk rendszeresen s Imre öccse, dr. Vág& 
Lajos.



Utóbbinak meglehetó'sen forgalmas orvosi 
rendelője volt s egy-két szerencsés gyógykeze
lése folytán széles körökben jóhangzású volt a 
neve. Egykorú volt Alföldi Kálmánnal, már erő
ben túl a harmincon, de még nem gondolt a nő
sülésre ,noha nem egy lányos anya vetette ki 
utána a hálóját. A rossz nyelvek persze hama
rosan megoldották a rejtélyt: dr. Vágó szerel
mes Alföldi Gittába, ezért nem házasodik.

Tagadhatatlan, hogy dr. Vágó sűrűn járt a 
Budafoki útra, de ennek megvolt a magyarázata: 
Alföldi Kálmánnak sűrűn volt szüksége a házi 
orvosára. A jól értesültek szerint ugyan az or
vos főleg olyankor tette tiszteletét, amikor a 
páciens nem volt otthon, de ezt csak suttogva 
.adták tovább egymásnak, nyiltan senkisem mer
te hangoztatni, senki, aki Gittát ismerte.

Hétévi házasságuk alatt egyetlenegy csapás 
sújtotta őket: Vágó Imre korai halála. Dr. Vágó 
Lajos a fivérét siratta benne, Alföldi Kálmán 
a jóltevőjét és hű fogolytársát, Gitta pedig. . .  
Gittáról nem tudni, mért gyászolta olyan élén
ken az elhunytat, de tény az, hogy Vágó Imre 
halála után szinte búskomorságba esett, amiből 
nehezen tudott felépülni. »No lám! Még kiderül, 
liogy a szép Gitta Vágó Imrébe volt szerelmes!« 
— mondták ismét azok, akik minden rejtvényt 
meg tudnak fejteni a saját kulcsukkal.

A pletyka jellemző sajátsága, hogy mindig 
két legyet akar ütni egy csapással: részint fel
háborodni, részint szánakozni. Ezért a házas-



*ársak kö'dil mindig csak az egyiket kezdi ki, 
vagy a férjót vagy a feleséget, de a kettőt együt1 
ritkán. Ha a férj barátnőt tart s az asszony 
csalja az urát, akkor ez »modern házasság«, 
amelyen csak megbotránkozni lehet, de nincs, 
kit sajnálni. Ezért úgy kell beállitani a dolgot, 
hogy vagy csak a férj vagy csak a feleség lép
jen félre; ebben az esetben a megbotránkozáson 
kivül jólesően lehet sajnálni a másikat, a kiját
szott hitvest, a »szerencsétlen vakot, aki — sze
gény — jobb sorsot érdemelt volna«.

A pletyka tehát rendeltetéséhez hiven, meg
elégedett azzal, hogy Gittát vette a szárnyaira, 
Alföldi Kálmánt viszont békében hagyta. Róla 
még a kollegái sem hireszteltek semmi rosszat.

Alföldi Kálmánnak nem volt törzskávéhá
za, nem volt kártyaklubja; nem járt kiskorcs- 
mákba, nem járt mulatóhelyekre és nem voltak 
viszonyai sem a szinháznál, sem a társaságbeli 
asszonyokkal. Ezt mindenki tudta róla s talán 
holtanapjáig mintaférj maradt volna, ha dr. 
Vágó rá nem beszéli, hogy menjen ki vele a ló
versenyre.

Esküvőjük óta most maradt ki először, 
egyedül, hajnalig; most fordult elő először, hogy 
nem tudott aludni, Ostritz Livia bárónő miatt. . .

*

Ezen az éjszakán Gitta éjfélig várta az 
urát, azután lefeküdt. Azzal nyugtatta meg ma
gát, hogy Kálmán — szokása ellenére — talán



a kollegáival vacsorázik valahol. Ilyenkor, sze- 
zenzárás idején, szoktak rendezni bucsuvacso- 
rákat, amiket ők halotti tornak neveznek.

Egy órakor még mindig ébren volt. Talán 
az aggodalom okozta, talán a nyári éjszaka for
rósága, — de nem jött álom a szemébe. A nyi
tott ablakokon keresztül fojtó meleg áradt be a 
szobába; a járda aszfaltja s a házfalak most lé- 
legzették ki mindazt a tüzet, amit egész napon 
át magukba szittak.

Gitta becsukta az ablakokat; de igy még 
fullasztóbb volt a szoba s még jobban érezte 
egyedüllétét, elhagyatottságát. Két órakor még 
mindig ébren forgolódott ágyában, amely kin- 
zóbban égette, mint szent Sebestyént a tüzes 
vasrács. Ha kocsi zörgött vagy autó tülkölt 
lent az uccán, boldogan ugrott fel és sietett az 
ablakhoz, — de mindig hiába.

Végre, jóval három óra után, megérkezett.
Gitta a legszebb mosolyát varázsolta az 

arcára, hogy azzal fogadja hazatérő urát. Nem 
fog szemrehányást tenni neki, gondolta, egy 
szót sem fog szólni erről a kimaradásról. Meg- 
bocsájtott neki, mielőtt még bocsánatot kért 
volna.

JCálmán azonban nem jött be hozzá. Egye
nesen a saját hálószobájába ment s Gitta hallot
ta, amint rögtön, vetkőzés nélkül, az ágyba veti 
magát, súlyosan, mint egy teli zsák.

Délelőtt, amikor óvatosan benyitott hozzá, 
még mindig igy találta: ruhástól elterülve,



gyűrött arccal. »Úgy látszik, becsipett egy ki
csit« — állapitotta meg Gitta és örült, hogy na
gyobb baj nem történt.

Amikor a szobalány dr. Vágó Lajos urat 
jelentette, Gitta már elfelejtette volt ezt a gyöt- 
relmes éjszakát, amelynek nyomai már csak a 
szeme alatt látszottak, két sötét árnyékban.

— Kezicsókolom, szépasszony! — köszön
tötte dr. Vágó s azután hozzátette az orvosok el
maradhatatlan kérdését: — Hogy van? Hogy 
van ? . . .  Úgy látom, nem a legjobban aludt.

— Vagyis rossz szinben talál? Megmond
hatja őszintén, a háziorvostól nem szabad sem
mit zokonvenni. . .  Megkinálhatom egy pohárka 
pálinkával ?

— Köszönettel elfogadom, de csak úgy, ha 
rá szabad gyújtanom egy szivarra. Tetszik tud
ni, pálinkára kitűnő a szivar. . .  Kálmán bará
tom, ha szabad érdeklődnöm, merre jár?

— A maga Kálmán barátja még alszik. 
T. L reggel félnégykor tévedt haza.

— Ne mondja!. . .  Lumpolt? . . .  Biztosan 
el akarta költeni a nyereségét.

— Nyertek?
— Még nem is tudja? Én nem játszottam, 

de ő igen. És nyert. Sokat. Képzelje, húszezer 
ember volt kint a lóversenyen, ebből a húszezer 
emberből mindössze legfeljebb háromszáz talál
ta el a Derby-győztest és ő, aki talán még ma 
sem tudja megkülönböztetni a mént a paripától, 
ő benne volt ebben a háromszázban. Ez az a bizo



nyos eset, amikor a vak tyuk is talál szemet. . .  
ő  ezt nem mesélte el?

— Még nem beszéltem vele tegnap óta, — 
felelte Gitta s látszott rajta, hogy fájnak neki 
ezek a szavak.

— Olvasta már a hétfői lapokat?
— Olvastam. Hogy milyen botrány volt, 

hogy egy zsokét mellbeszúrtak s a lovaregylet 
több tagját tettleg bántalmazták. Schiller jutott 
eszembe: »Dér schrecklichste dér Schrecken, das 
ist dér Mensch in seinem Wahn«. Feltételezem, 
hogy maguk ketten nem vettek részt a tüntetés
ben.

— Nekem más bajom volt, Kálmánra kel
lett vigyáznom. Tudja, mit művelt?. . .  No, nem 
kell megijedni, ő nem rántotta ki a zsebkését. . .  
Csak azt csinálta, hogy kettészakitotta a nyerő 
tickettet, amely hétezerhatszáz pengőt ér, te
hát akkora összeget, ami még maguknál, mil
liomosoknál, is számit. . .  Ismét nem kell meg
ijedni: a tickettet még a helyszinen összeragasz
tottam s igy mit sem veszített értékéből.

— Persze, ő nem ért hozzá, ő nem tudta, 
hogy nyert.

— Sajnos, ez az enyhítő körülmény nem áll 
fenn, mert Kálmán készakarva követte el meg
magyarázhatatlan tettét. Próbálta is megindo
kolni, de ez az indokolás túlságosan költői. Azt 
mondta:» Nem kell a pénz a mások bűkásán és 
nem akarom mások vérével csillapítani a szom
júságomat.« Azután elmondta, hogy egyszer



diákkorában is igy kelt védelmére a struccnak, 
mint most ennek a szegény, magárahagyott bá
rónőnek. Ez a »szegény, magárahagyott báró
nő« t. i. a lemaradt favorit ifjú tulajdonosnője.

Gitta elsápadt. Nem a féltékenység bántot
ta, egészen más. . .  Remegő hangon mentegette 
a férjét:

— Kálmán az utóbbi időben kicsit ideges, 
ez a hosszú, fárasztó szezon megviselte. Hiszen 
tudja, majdnem minden este fellépett, vasár
nap pedig délután is. Pihenőre van szüksége, ez 
mindig igy van a szezon végén. Emlékszem, ta
valy ilyenkor arculütötte a szinház titkárát, ő, 
aki nem tudja nézni, ha csirkét vágunk. . .  A 
jövő héten elutazunk Cannes-ba, már meg is 
van a jegyünk s ott újra összeszedi magát. Lát
ta, tavaly milyen egészségesen és vidáman jöt
tünk vissza Riminiből? így lesz most ősszel is, 
meglátja. . .

— Igaza van, Gitta, Kálmán kimerült, ami 
érthető. Ilyenkor, szezon végén, a primadonnák 
is átlag kétszer ájulnak el esténkint az öltöző
jükben s elvégre a férfi idegei sincsenek acél
ból. A pihenés, levegőváltozás jót fog tenni, eb
ben nem kételkedem, hisz ezért vittem ki erővel 
a lóversenyre is. Csakhogy . . .

Itt hirtelen elakadt a nyelve; kicsit kimé- 
letlen, kicsit kényes dolog volt, amit mondani 
akart.

Ide s tova hat éve járt már Gittáékhoz s 
szinte ugyanannyi idő óta várta-leste az alkal-



mát, hogy éket verjen Gitta és a férje közé. Nem 
volt hivatásos nőcsábász, nagy elfoglaltságától 
nem is ért volna rá, szoknyák után futkosni. 
Azután meg elég okos és elég őszinte volt önma
gához, tisztában volt tehát azzal, hogy rendkí
vüli babérokra nem számíthat. Pedig jómegjele
nésű, jól öltözködő, ügyes társalgó, művelt, ren
des és szabályos arcvonásu férfi volt, de annyira 
művelt, rendes és szabályos, hogy inkább keltett 
ellenszenves, mint rokonszenves benyomást. 
Ez már igy van az életben: a Nap is veszítene
érdekességéből, ha nem volnának foltjai.

Tudatában lévén annak a másodrangu sze
repnek, amelyet a nőknél betöltött, lemondott 
még arról is, amit elérhetett volna, mert sokkal 
hiúbb volt, semhogy olcsó sikerek kielégíthették 
volna. Eltemetkezett a rendelőjébe, a könyveibe 
s Gitta volt az egyetlen nő, aki az ő számára lé
tezett.

Ebben az érzésben, amit Gitta iránt táplált, 
nem volt semmi nemes, semmi álomszerű vo
nás ; ez az érzése sallangmentes, nyers vágy volt, 
a nőrabló férfi vadsága s a húsnak és vérnek 
ujjongása arra a gondolatra, hogy hátha. . . .  
egyszer. . .  mégis . . .  Nem voltak vérmes remé
nyei, nem várt szerelmet Gittától, csak egy, 
egyetlenegy önfeledt órát ezzel a szép, finom, 
illatos, zárkózott márvány-asszonytól, egyetlen
egy órát, amely kárpótolná az egész életért.

Hat éven át hiába állt résen; de most talán 
itt a kedvező alkalom, most talán kettejük közé



furakodhat. »Minél messzebb távolodik Kálmán 
Gittától, annál közelebb lesz Gitta énhozzám« — 
gondolta. »Ha én most elárulom, hogy ez a Kál
mán komolytalan ember, aki első látásra bele 
tud szeretni egy nőbe ...«

Gitta látta dr. Vágó arcán, hogy önmagával 
küzködik, hogy nem meri befejezni a megkez
dett mondatot. Pedig ő most már kiváncsi volt 
a folytatására.

— Csakhogy? — nógatta. — Mi az, hogy 
csakhogy ?

— Csakhogy — felelte dr. Vágó — Kálmán 
furcsa viselkedésének oka nemcsak a kimerült
ség, nemcsak idegesség, hanem szerelem is, egy 
uj szerelem. Ha ugyan szerelemnek lehet nevez
ni ezt a hirtelen támadt, betegesnek látszó só
várgást.

Gitta belekapaszkodott a szék karfájába; a 
hangja reszketett, talán a haragtól, talán a fáj
dalomtól, talán mindkettőtől:

— Lajos, ha maga nem volna Kálmán ba
rátja és orvosa, akkor én most. . .

— . . . .  akkor most kidobna engem, teljes 
joggal. De, ami : mondtam, éppen azért mond
tam, mert orvosa és barátja vagyok Kálmánnak. 
A gyógyitás első feltétele és kiindulópontja: a 
helyes diagnózis. Nem teszünk jó szolgálatot 
sem Kálmánnak sem önmagunknak, ha behuny
juk szemünket, mint. . .  nem jut eszembe más 
hasonlat. . .  mint a strucc . . .

— fis kibe szerelmes Kálmán?



— Ostritz Livia bárónőbe.
Gitta megkönnyebbülten sóhajtott fel. Ez 

képtelerség, ettől igazán nem kell megijedni.
— Hiszen nem is ismeri!
— Ez nem zárja ki a szerelmet, sőt, sok

szor még inkább elősegiti. Mert, nézzük csak, mi 
a szerelem?...

Dr. Vágó hangja most már nyugodt volt,, 
most már elemében érezte magát. A kezdet ne
hézségei r. túl volt, most már biztosan haladt a 
célja fele, mint a furfangos ökölvivó, aki már 
a mérkőzés elején tudja, hogy hányadik menet
ben fogja kiütni ellenfelét.

— Nézzük csak, mi a szerelem? »A szivnek 
érzelmi állapota, amelyet egy, saját nemünktől 
különböző, tökéletesnek vélt lény megkivánása 
idéz elő. Célja önmagunk tökéletesedése, amit 
csak a tökéletesnek tartott lény teljes bírálásá
val érhetünk el«. így tanultam ezt annak idején 
az egyetemen. . .  Kálmán tehát szerelmes 
Ostritz Livia bárónőbe, mert tökéletesnek tart
ja; tökéletesnek pedig azért tartja őt, mert nem. 
ismeri.

Gitta tagadólag rázta a fejét:
— Nem lehet, Lajos, nem lehet. Tegnap 

még szeretett engem s én még ma is szeretem 
őt, pedig hét év alatt ugyancsak megismertük 
egymást.

— Ezt nem vonom kétségbe, de a házasság, 
az egészen más. Azok a szép napok, amelyekkel 
a házasság kezdődik (csak szerelmi házasságról



beszélek most) eltompitják a férjnek és feleség
nek kritikai érzékét, úgyhogy sosem látják egy
mást olyanoknak, amilyenek, őszhaju házastár
sak az ezüstlakodalom napján is épp oly fiatal
nak, barnának, feketének vagy szőkének látják 
egymást, mint amilyenek a nászéjszakájukon 
voltak. Ha volna is házastárs, aki tárgyilagosan, 
egy semleges idegen szemével tudná nézni hit
vesét és fel is fedezné esetleg annak hibáit, fo
gyatékosságait, ezt a felfedezést azonnal és ösz- 
tönszerüen elfojtaná az egymásrautaltságnak, 
a sorsközösségnek tudata, amely minden érzés
nél erősebb . . .  Node, messze kalandoztam a bá
rónőtől . . .  Kálmán, mondom, tökéletesnek tartja 
Ostritz Livia bárónőt, mert hibát még nem 
láthatott benne, sőt, tegnap állandóan olyan 
környezetben és olyan események központjá
ban látta őt, amelyek rendkivül kedvezőek a sze
relem felébresztésére. Ez a legvalószinűbb ma
gyarázat, bár ezen a téren a valószínűtlensége
ken sem szabad meglepődni, őszintén szólva, a 
szerelemről nem tudjuk, miért jön és miért megy 
el. A sivatag vándora napokon át békésen ha
lad tevéje hátán a derült ég alatt; egyszerre 
csak érzi, hogy a tagjai elernyednek, a torka ki
szárad, a lélegzete eláll, érzi, hogy közeledik a 
számum; leugrik a tevéjéről, hasra fekszik, be
leássa magát a homokba és várja a végzetét; 
félóra múlva elvonult felette a vihar s ő vagy 
halott vagy újra nyugodtan folytatja útját. Kál
mán esete is ehhez hasonló: éveken át hűsége



sen, okosan és minden kisiklás nélkül megy a 
maga egyenes utján s most egyszerre megtor
pan, fellázad eddigi élete és környezete ellen, 
rábizza magát erre a fojtó vágyra, erre a vihar
ra, amely kénye-kedve szerint felemelheti 
vagy eltemetheti őt. Lehet, hogy, amilyen gyor
san keletkezett, oly gyorsan el is fog vonulni; 
lehet, hogy csak nyári kaland lesz belőle, de 
egyelőre mindenesetre számolni kell azzal, hogy 
Kálmán rabja lett a bronzhaju bárónőnek.

— Ez persze csak a maga feltevése? — 
kérdezte Gitta még mindig egy kis reményfosz
lánnyal a hangjában. — Kálmán erről hihetőleg 
nem nyilatkozott még?

— Nem, nyiltan még nem beszélt erről, de 
néha az ember egy hangsúlyból, egy elejtett 
vagy elhallgatott szóból is sok mindent megért. 
Ma reggel találkoztam egy Szebeni Aladár nevű 
hirlapiróval, aki elmesélte, hogy Kálmán teg
nap felhivta őt a szerkesztőségben s este fogadta 
őt az öltözőjében. (Tegnapelőtt még nem fogad
ta volna.) Kálmán állandóan a lóversenyről be
szélt, pedig őt ma éppúgy nem érdekli a lóver
seny, ahogy azelőtt nem érdekelte. Ezt a hirlap- 
iró is sejtette, hogy Kálmán a bárónőről szeret
ne beszélni, de nem mer s a hirlapirónak is az 
a meggyőződése, hogy »a fogadó-közönség le
égett a Derbyn, de Alföldi úr megégett, alapo
san.« Ezek az ő szavai. Amit pedig egy ember 
gondol, Gitta, az különvélemény, de amit már 
két ember gondol, az közvélemény.



Gitta már eddig is többször félbe akarta 
szakitani dr. Vágót, de van az emberben egy bi
zonyos önkinzó hajlam: ha fáj, hadd fájjon még 
jobban. Most azonban már nem birta tovább, fel- 
ugrott székéről, a térde reszketett, a melle zi
hált s az arca hol viaszfehér volt, hol meg vö
rös, mint a pipacsvirág.

— Elég volt ebből! — kiáltotta. — Hogy 
mer igy beszélni az én uramról az én házam
ban? Amit maga és az az ujságiró gondolnak, 
az nem közvélemény, hanem aljas, alaptalan 
gyanusitás. Talán irigylik, hogy van két ember 
a világon, aki boldog tud lenni ? . . .  ó, milyen 
boldogok voltunk mi ketten! . . . .

Ezt már zokogva mondta s az egész teste 
megrázkodott. Rákönyökölt az asztalra s a ke
zébe temette feldúlt arcát.

Dr. Vágó felkelt s gyámoltalan mozdulatot 
tett, mintha menni akarna.

A falióra lassan, mély zengéssel tizenkettőt, 
ütött.

Gitta megtörölte a könnyeit s halkan, le
csillapodva megszólalt:

— Ne haragudjék, Lajos, hogy igy megfe. 
ledkeztem magamról. . .  Üljön le, kérem, meg 
kell várnia Kálmánt, talán már felkelt. . .  Most 
pedig elmondok magának valamit, amit rajtam 
kivül senkisem tud, csak a jó Isten az égben. . .  
Gyújtson rá a szivarjára, kialudt az előbbi nagy 
viharban. . .  Azt akarom elmondani, hogy, ami
kor a maga szegény bátyja, Imre, a halálos.



ágyán feküdt, magához kéretett engem, hogy 
négyszemközt valami fontosat közöljön velem. 
Még ma is emlékszem pontosan minden szavára: 
»Tudod, Gitta — igy kezdte — hogy Kálmán
nal egymásmellett feküdtünk a rajvonalban s 
egymásmellett indultunk el arra a rohamra, 
amely után fogságba estünk. Az oroszok egy kis 
magaslat mögül még egy utolsó sortüzet zúdi- 
tottak ránk s egy golyó belefuródott Kálmán 
karjába, egy másik pedig az én vállamba. Per
cekig feküdtünk ott a letaposott fűben s előt
tünk vagy száz lépésnyire folyt a kézitusa, em
ber ember ellen. Az oroszok többen voltak, a 
mieink hátráltak s az orosz csizmák átgázoltak 
rajtunk. Mellettem egy ceglédi fiú feküdt, a be
leit taposták ki, Kálmánnak pedig egy őrjöngő 
kozák puskatussal a tarkójára vágott. . .  A 
többit már nem tudom, mert én is elvesztettem 
az eszméletemet. . .  Kálmán a frontkórházban, 
ahol első segélyben részesültünk s később a pé- 
tervári »Aleksandra«-kórházban is napokon át 
viaskodott a halállal, egyszer már az orvosok is 
lemondtak róla s ha nem vagyok mellette, talán 
elvitték volna a hullakamrába, hogy a többi 
hulla fölé rakják, keresztben, mint egy hasáb 
fát. . .  Hosszú hetek múltak el, mig annyira talp- 
raállt, hogy Szibériába küldhették. . .  Ez a Kál
mán fogságbaesésének története, Gitta, most 
már tudod, mi a baja szegénynek s mért visel
kedik néha olyan különösen. Az agynak nem kell 
sok, a legkisebb sérülés is végzetes lehet. Ezért



jó, hogy az orvosok is eltitkolták előtte a baját, 
mert ennek puszta tudata is megölhetné ő t . . .  
Te se szólj neki erről, Gitta, mert, ha felvilágo- 
sitod, talán szörnyethal, mint a háztetőn a hold
kóros, ha rákiáltanak . . .  Lehet, hogy elhúzza 
még ötven évig, lehet, hogy holnap már nem tud 
felkelni. . .  Akik a fronton voltak, azok leg
többje hozott magával egy defektust; észre sem 
vesszük talán, de bennünk lappang s egyszer ki
tör és az egész gépezet felmondja a szolgála
tot . . .  « Ezt mondta nekem Imre s most talán 
maga is más szemmel nézi szegény Kálmánt. . .  
Imre halála után, mintha kicseréltek volna en
gem, egy ideig — emlékszik ? — szinte kedélybe
teg voltam, annyira lesújtott ez a közlés, ami 
azóta, mint a szú, állandóan rágódik bennem. De 
meg kellett tanulnom uralkodni magamon és 
álarcot hordani, mert Kálmánnak nem szabad 
észrevenni semmit. (így lett belőlem is szülész
nő. ..) Ezt el kellett mondanom magának és sze
retném most elmondani mindenkinek, mert in
kább higyjék azt, hogy a férjem beteg, mint 
azt, hogy nem szeret engem, hogy mást sze
ret . . .

Dr. Vágó a szivarja végét rágta s a napsu
garakat nézte, amelyek a függönyökön táncol
tak. Gitta a zsebkendőjét harapdálta s hallani 
lehetett, hogyan dobog a szive, hangosan és 
összevissza, mint a meghúzott harang, amelynek 
elszakadt a kötele.

Ez még rosszabb, — szólalt meg nagyne-



hezen dr. Vágó. — A legjobb volna még ma 
•csomagolni s elutazni. Nem a Riviérára, embe
rek és uj izgalmak közé, hanem északra, egy 
csöndes norvég halászfaluba és csolnakázni, 
evezni a hűvös fjordokban. Voltaképen könnyel- 
jnűség, hogy eddig nem szólt senkinek Kálmán 
betegségéről, de . . .  de . . .

Hirtelen abbahagyta. A szomszédos szobák
ban a parkett nyikorgott. Kálmán jött, frissen 
és jókedvűen.

Kezet csókolt Gittának és barátságosan kö
szöntötte dr. Vágót.

— Jó reggelt, gyerekek, azaz jónapot.. . 
Ma kicsit lusta voltam, — ugye Gitta?

Gitta helyett dr. Vágó válaszolt:
— Ha az ember későn fekszik le . . .
— Igen, kicsit lumpoltam az éjszaka. 

Csak három óra tájban tévedtem haza, benéz
tem hozzád, Gitta, de te olyan édesen aludtál, 
hogy szívtelenség lett volna, ha felkeltelek. . .  
Egy budai kiskorcsmábán voltunk és beszélget
tünk az idei Blaha Lujza-dijról, tudjátok, hogy 
én bent vagyok a bizottságban. Az ilyen viták 
mindig elhúzódnak, nehéz a döntés, mert keve
sebb a fóka, mint az eszkimó, kevesebb a kiosz
tásra kerülő arany, mint a pályázó___

Az arcán s a szemében még égett az éjsza
kai tűz utolsó parazsa, ahogy igy beszélt, folyé
konyan és megelégedve önmagával, hogy igy tud 
játszani, hazudni. . .



— Jó, hogy már nem tart sokáig ez a fá
rasztó munka, — mondta Gitta.

— Igen . . .  elmegyünk . . .
— Siófokra? — kérdezte dr. Vágó, mintha 

mit sem tudna.
— Nem, az nem nyaralás, — mondta Gitta, 

— Siófokon úgy érzi magát az ember, mintha 
Budapesten volna. Az idén Cannes-ba megyünk, 
már váltottunk is jegyet.

— Nagy könnyelműség volt, — szólt most 
Kálmán. — Az ember sose csináljon előre 
programot, mert sosem lehet tudni, mi jön köz
be. Arra gondoltam, Gittám, hogy az idén 
Ausztriába mehetnénk, tudod, Reinhardt már 
többször akarta, hogy fellépjek a salzburgi ün
nepi játékokon. Előzőleg egy-két hétre elme
hetnénk Bécsbe. . .

Gitta ijedten nézett dr. Vágóra, akinek az 
arca kicsit eltorzult, nem tudni, az örömtől-e 
vagy az aggodalomtól.

— Csak nem akarsz Bécsbe menni, pihenni, 
abba az óriási városba? Tudod, hogy kétszer 
akkora, mint. . .

— Tudom, kétszer akkora, mint Budapest. 
De azért vannak ott is kellemes helyek. Az a 
gyönyörű, nagy erdő; azok a kedélyes zöld
vendéglők, ahol esténkint citeráznak és Land
lert táncolnak a teltkeblű szőke lányok; azok a 
régi, sötét templomok, ahol az ember úgy meg
szabadul minden gondtól, mintha holtan fe
küdnék egy kriptában. Azután ott van Schön-r



brunn, — emlékszel, Gitta ? — azokkal a magas, 
vonalzóval körülnyirt fákkal, amelyek olyan 
feszesen állnak, mint a Habsburg-lakájok. És 
•ott van az a kristálytiszta tó, amelyben arany
halak úsznak, amiket nem lehet megfogni. Em
lékszel, Gitta, mennyit mulattunk és mérgelőd
tünk ezen, hogy a halacskák mindig kicsúsztak 
a tenyerünkből ? . . .  De mi lelt titeket ? Olyan 
furcsák vagytok mind a ketten.

— Semmi, szivem. . .  Csak kicsit meglep ez 
az uj útiterved. Ahogy te most Bécsért lelke
sülsz, ugyanigy áhitozom én már hetek óta Can
nes után, a vitorlásokkal zsúfolt kék tenger 
után, a pálmafák után.

Kálmán arca felragyogott.
— Tudod mit, Gitta? Hogy a kecske is jól

lakjék s a káposzta is megmaradjon: te Cannes- 
ba utazol, én pedig Bécsbe; később talán utánad 
megyek én is. Egy kis szabadság jót fog tenni 
neked is, nekem is. Majd Írogatunk egymásnak, 
mindennap, mint a szerelmesek és Salzburgból 
felvételeket küldök neked az ünnepi játékokról, 
amint a csillagos ég alatt, fáklyák világa mel
lett, fehér köntösben elsirom ödipusz király fáj
dalmát. . .  Jó lesz, ugye, Gittám?... Tudom, 
beleegyezel, mert te vagy a legédesebb asszony 
az egész világon . . .

A szobalány jött jelenteni, hogy »Szebeni 
Aladár szerkesztő úr kéreti a nagyságos urat a 
telefonhoz.«

Kálmán felugrott, sietve ment át a dolgozó



szobába, amelynek nyitott ajtószárnyait gondo
san becsukta maga mögött.

— Halló!. . .  Jó napot főszerkesztő úr! .. * 
Nos, mi újság? — kérdezte Alföldi Kálmán s 
élénken sajnálta, hogy most nem látja Kukac 
arcát, amelyről leolvashatta volna a jó vagy 
rossz hirt.

Kukac nem akart ajtóstul berontani, megint 
messziről kezdte:

— Valamivel előbbre jutottam már a nyo
mozásban, de azért még mindig a sötétben tapo
gatózom. Délelőtt meglátogattam Polyvást, ép
pen akkor volt ott a rendőrfogalmazó is. Már ki 
lehetett hallgatni, már jobban van. Azt mondta, 
nem kivánja a tettes megbüntetését, de a ható
ság mégis be fogja csukni az apacsot, mert az 
ilyesmi hivatalból üldözendő cselekmény.

— Igen . . .  igen . . .  És ?
— Utána négyszemközt beszéltem vele, de 

ő nagyon óvatosan nyilatkozott, mint minden 
»közéleti férfi«.

Ezt nevetve hangsúlyozta Kukac. Alföldi 
Kálmán alig tudott uralkodni magán a türelmet
lenségtől.

— Mit mondott mégis?
— Azt mondta, hogy kár ezt az ügyet fel

fújni, mert nem történt semmi rendkivüli. ő  
úgy lovagolt, mint mindig s hogy lemaradt, az 
tisztán Memento formaváltozásának tudható be, 
ami elég gyakori a telivéreknél. Ha ez nem vol
na, ha előre lehetne tudni az eredményt, akkor



minden verseny elveszítené a vonzóerejét.
— És a bárónő mit mondott ?
— A bárónővel, sajnos, nem volt alkalmam 

beszélni. Fel akartam keresni őt is a Camaldo- 
liban, de. . . .

— . . .  de nem fogadja a sajtó képviselőit ?
— Sokkal nagyobb akadályokba ütköztem, 

művész úr: a bárónő ma délelőtt váratlanul el
utazott. Ez még nem volna baj, hiszen utána 
lehetne utazni. Csakhogy olyan helyre ment, 
ahová nem követhetem, a csehországi birtokuk
ra. (Tetszik tudni, művész úr, minden osztrák 
mágnás birtoka Csehországban van . . . )  Mon
dom, egyelőre holtpontra jutottam, mert a csa
ládi kastélyukba igazán nem tudok belopózni s 
valószínű, hogy a bárónő onnan nem mozdul ki 
az esküvő napjáig. . .  Gondoltam, ez érdekelni 
fogja művész urat s ezért voltam bátor felhív
ni önt. Ha nem vagyok terhére, ma este a szín
házi öltözőben . . .  Halló! . . .  Ma este . . .  Halló l 
Művész úr ? ! . .

Alföldi -JJmán kezéből kiesett a kagyló. 
Ilyen erős ütést egyszer érzett csak eddig: a
harctéren, amikor a golyó a karjába fúródott. 
Akkor is igy hullott ki a kezéből a fegyver. . .  
Akkor is átgázoltak fölötte, ahogy most is elti
porják az események s ő nem tud feltápászkodni.

A szobalánnyal kimenttette magát a fele
ségénél és dr. Vágónál azzal, hogy fontos dol
ga akadt. Azután ledőlt a sezlonra, lehunyta a 
szemét s arra gondolt, hogy jó volna most meg
halni . . .  Sosem tudta eddig, hogy igy tud fáj



ni az, ha valaki elmegy. A pályaudvarokon, a 
hajóállomásokon sokszor látott kétségbeeset
ten siró asszonyokat és gyermekeket, akik csu
romvizes zsebkendővel integettek a vonat, a 
hajó után. Az ő hozzátartozójuk talán mesz- 
szebbre utazott, mint most Livia s ő mégis kö
zömbösen tudta nézni őket, néha még mosoly
gott is rajtuk. Mert a mások bánatát nem tud
juk megérteni s ez jól is van igy, hiszen minden
kinek elég a saját keresztjét vonszolni. . .  Jó 
volna meghalni. . .  A kollegák megható beszéde
ket mondanának a sirja felett, talán a kultusz- 
miniszter is elbucsuztatná, talán Livia is olvas
na róla a lapokban és látná a képét a folyóira
tokban: »A váratlanul elhunyt nagy művész 
utolsó arcképe.« Akkor, a halálban, közelebb 
volna hozzá, mint most az életben, amikor Li
via nem is tud róla, nem is tudja, hogy van egy 
férfi, aki miatta kinlódik, gyötrődik, vergő
dik . . .

Amikor Gitta bejött hozzá, még mindig igy 
találta a férjét, behunyt szemmel, mozdulatla
nul.

— Alszol? — kérdezte halkan, hogy fel ne 
ébressze.

— Nem alszom, Gittám.. .  Beteg vagyok, 
nagyon beteg . . .

— Hivassam vissza Lajost? Még itt lehet a 
lé^csőházban.

— Nem, nem kell, senkisem kell. . .  Gitta, 
örömhírt közlök veled: nem lesz semmi a salz



burgi játékomból, nem is megyünk Bécsbe . . . .  
Elmegyünk mégis a Riviérára és onnan még 
messzebbre; áthajózunk Afrikába, ahol széle
sen és nyugodtan hömpölyög a Nüus és meg sem 
látszik rajta, hogy néha cjész falvakat sodor 
magával, egész kis világokat, minden örömeivel 
és keserveivel. . .

Gitta reszkető kezét Kálmán homlokára 
fektette.

— Lázad van, uracskám. Valami bajod 
van, valami történt veled . . .  Mért nem vagy 
őszinte hozzám?

Kálmán összeharapta az ajkát, nem, ezt nem 
árulhatja el senkinek, Gittának sem, sőt, neki 
legkevésbbé.

Gitta a tenyere közé fogta Kálmán arcát, 
megcsókolta hosszan, mindkét oldalról.

— Nem szabad képzelődni, uracskám, nincs 
neked semmi bajod. . .  Lázad sincs, ez csak a 
nyári meleg, az én arcom is forró, látod. . .  Csak 
nem kell mindig fölösleges dolgokon törni a 
buksi fejedet. . .  Ebédhez majd jégbehűtött gyü
mölcsöt eszünk, attól rendbejön a gyomrod és 
ha az embernek rendben van a gyomra, akkor 
rendben van a feje is... Most pedig zongorázom 
neked, Chopin-keringőket, — jó ? . . .  Vagy ol
vassak inkább ? A mai újságban van egy nagyon 
szép tárca . . .

— Kérek egy cigarettát, — mondta Kál
mán, mintha ezeket a kérdéseket nem is hallotta 
volna.



Gitta cigarettát, gyufát hozott és újra le
ült melléje.

— így uracskám, most te majd nézed a 
füstkarikákat s én olvasok neked. Ha hallga
tod, jó, ha elalszol tőle, még jobb. . .

Birodalmuk lent volt a mélységben, a 
tenger fenekén, ahová nem hatolnak a 
szennyes hullámok, sem a gyilkos napsuga
rak. Ott hevertek egész nap és nézegették 
magukat a gyöngykagylók tükörfényes 
belsejében. Este azonban, amikor leszállt 
a nap, amelynek tüzétől megbámul tejfe
hér bőrük és lehámlanak altestükről a szí
nes pikkelyek, — este feljöttek a felszínre, 
hogy a holdfényben fürödjenek és bűbájos 
énekükkel magukhoz csalogassák az utaso
kat és a parti halászokat.

A szobalány jött jelenteni, hogy tálalva
van.

— Mindjárt jövünk. A gyümölcsöt jéggel 
tálalja, — mondta Gitta, azután folytatta:

Ez volt a mindennapi életük és vidámak 
voltak és elégedettek.

Csak egyikük, Zin, a legszebbik hab
leány volt szomorú egy idő óta, ami fel is 
tűnt mindenkinek, de főleg Zonnak, aki a 
legöregebb, a legcsunyább és — talán éppen 
ezért — a legokosabb volt a najádok or
szágában. Ezenfelül természetesen kiváncsi



is volt s igy meg nem állhatta, hogy meg ne 
kérdezze Zint, mi bántja.

Zin bús sóhajjal válaszolt:
»Nem mondom meg, Zon, ne haragudjál. 

Segíteni úgysem tudsz rajtam, legfeljebb 
csak kinevetnél.«

»Aki olyan szép, mint te vagy, azt nem 
szokás kinevetni. Ha ostobaságot beszél, 
azt fogják rá, hogy szellemes; ha pedig os
tobaságot cselekszik, azt fogják rá, hogy 
eredeti«.

»Zon, drága Zon, én nem vagyok szelle
mes és nem vagyok eredeti. Én egyszerűen 
csak szerelmes vagyok. Semmi több. Tu
dom, hogy ez bolondság, de bolondságok 
nélkül elviselhetetlen az élet. . .  Halljad 
hát. . .  Néhány nappal ezelőtt, fehér hajó 
fedélzetén, megláttam a legszebb és leg- 
különb férfi. Képzelheted, hogy énekeltem 
hozzá, hogy a legszebb dalaimmal hívogat
tam, de hasztalanul. Mozdulatlan maradt, 
még csak felém sem nézett. Talán ő is ól
mot öntött a fülébe, hogy ne halljon, mint 
régen Ulisses és társai, akikről meséltél. A 
fehér hajó elsiklott mellettem, de ha még 
egyszer erre talál jönni, Zon, esküszöm, 
hogy utána fogok, úszni, lesz, ami lesz.« 

Zon a fejét csóválta:
»Látszik, drágám, hogy még fiatal vagy 

és tapasztalatlan. Ilyen ötletek csak a te 
üres, ötszázéves fejecskédben születhetnek.



Azt a férfit te nem követheted, mert a te 
helyed itt van s a természet által szabott 
határokat, jól jegyezd meg, nem lehet bün
tetlenül áthágni. Lásd, a rózsa megfagy a 
hegytetőn és a havasi gyopár elszárad a 
völgyben, mert nem az az ő helyük«.
»Ez nagyon szépen hangzik, Zon; de te 
könnyen beszélsz, te nem tudod, mi az: sze
retni.«

»Szeretni?... Láttam egyszer egy jég
táblát, alighanem messze északról tévedt 
ide s talán a fecske után úszott, amely fö
lötte repült. A hazájában nagy lehetett a 
jégtábla, de itt már kicsiny volt és mindig 
kisebbre zsugorodott, mig végül egészen 
elolvadt epedésében. A fecske pedig észre 
sem vette . . .  Úgy kellett neki. . .  Elpusztul 
mindenki, Zin, aki szűknek érzi otthonát, 
aki álmait kergeti.

— Bocsásd meg, hogy zavarlak, — szólt 
közbe Kálmán, aki most már erősen figyelt. — 
Kérek még egy cigarettát.

— Elrontod vele az étvágyadat, szivem, 
mindjárt ebédelünk, — felelte Gitta és folytatta 
a mesét:

Zin szépen megköszönte a jótanácsot, 
de természetesen nem fogadta meg. Ami
kor egyszer megint felbukkant a fehér hajó 
s az ő férfia megint ott állt a fedélzeten, 
Zin minden habozás nélkül utána eredt és



úszott utána nagyon sokáig és nagyon 
messzire.

A partnál horgonyt vetett a hajó s a férfi' 
kilépett a szárazföldre. Zin ide is követte, 
de itt már nagyon elmaradozott tőle, mert 
a tenyerén kellett járnia és úgy vonszolni 
magával agyongyötört testét, amelyből 
véres darabokat téptek le a rögök. Ment 
órákon, napokon át, ment mindaddig, míg 
a férfi végleg el nem tűnt e szeme elől. Mit 
csináljon most, kihez forduljon ezen az ide
gen földön, ahol a szavát meg nem értik, 
ahol gúnyolódnak rajta s ahol nincs, aki 
bekötözné sebeit? Eszébe jutott Zon intel
me és eszébe jutott a tenger. A tenger, 
amelyben királynő lehetne, mig itt a sárban 
hever.

Elindult hát hazafelé. Az utat tudta, 
mert, amerre jött, véres sáv húzódott vé
gig a földön. Ment a kiontott vére nyomán.

Nagysokára viszontlátta a tengert és 
boldogan vetette magát éltető habjaiba. 
Ám a boldogság hamar tovatűnt: rémül
ten vette észre, hogy már nem tud úszni, 
mert a tagjai lekoptak kóborlása közben. 
Fuldokolva kiáltott segitségért, de nem 
jött senki.

Zint megölte a tenger, amely szerette őt 
és engedelmeskedett neki, mielőtt hűtlen 
lett hozzá. . .



— Mi a cime ennek a novellának? — kér
dezte Kálmán gyanakodva.

— »Zin, a hableány«.
— És ki irta?
— Egy orosz: Galkusin.
— Nem igaz, ilyennevű iró nincs.
— De van. Ez egy egészen fiatal iró, talán 

azért nem hallottál még róla.
— Engem nem lehet becsapni. Mutasd, 

kérlek, azt az újságot. . .  Nem mutatod ? . . .  
Szóval ezt a mesét te találtad ki. Vagy olvas
tad valamikor és most be akartad adni nekem. 
Mért éppen most? Mi célod van ezzel, mondd?

— Semmi. . .  De különös vagy. . .  Ne iz
gasd magad.

— Felelj a kérdésemre! — makacskodott 
Kálmán és most emeltebb, szinte durva volt 
a hangja — Felelj a kérdésemre: mit akarsz 
te ezzel a hableány-históriával, mért akarsz te 
ilyent beadni nekem?

Gitta a szoba sarkába menekült, háttal állt 
Kálmánnak s a zsebkendőjébe temette az ar
cát, amelyen melegen és sósán peregtek le a 
könnyek.

— Mért nem válaszolsz?... Mért sirsz?! 
— förmedt rá Kálmán. Azután felugrott a 
sezlonról és nehéz léptekkel közeledett Gittá
hoz, megragadta az asszony csuklóját és erő
sen, kutatón nézett az arcába. — Te. . .  te tudsz 
valamit?

Gitta némán bólintott.



Kálmán szeme szinte ijesztően lobogott fel, 
•azok a fekete széndarabok most megint izzot- 
tak.

— Te tudod azt, hogy én szerelmes vagyok ?
Gitta megint bólintott.
— Azt is tudod, hogy kibe?
— Ostritz Livia bárónőbe, — suttogta 

Gitta ajka hangtalanul.
— Eltaláltad . . .  És fáj ez neked ? . . .  

Igen ? . . .
Gitta, mint anya a komisz gyermekére, úgy 

nézett a férjére, akire, bármit is követne el 
ellene, sosem szabad és sosem fog haragudni.

— Hagyd abba Kálmán, — kérlelte, a ke
zét tördelve. — Ez kicsit Ízléstelen, hogy mi ket- 
ten a bárónőről beszéljünk. Hogy fáj-e nekem? 
Fáj; de félek, neked még jobban fog fájni. Mit 
akarsz te a bárónővel?!

Alföldi Kálmán hirtelenében nem tudott 
válaszolni. Ezt a kérdést ilyen nyiltan, becsü
letesen még sosem tette fel magának.

Gitta folytatta:
— El akarsz válni tőlem, hogy őt vedd fe

leségül? Gondolod, hogy hozzád menne? Vagy 
azt akarod, hogy a szeretőd legyen? Gondolod, 
hogy ez csak úgy megy, hogy ez csak tőled 
függ? Vagy kéregető koldusként akarod őt kö
vetni egy életen át? Gondolod, hogy ez méltó 
hozzád ? . . .  Kálmán, te elhamarkodva felültél 
egy vonatra s meg sem kérdezted, hová visz. 
Megnyugtatlak: én nem állok az utadba, nem



kell, hogy keresztülgázolj rajtam. Nem akaromr 
hogy énmiattam is szenvedj, amikor, tudom,, 
eleget fogsz szenvedni a bárónőd miatt.

Alföldi Kálmán feje lehanyatlott:
— Igazad van, Gitta, máris megkaptam a 

büntetésemet. Ha ez neked elégtétel, most örül
hetsz. El akartalak hagyni, de kénytelen va
gyok itt maradni. Máris hamut hintek a fejem-- 
re. A bárónővel vége. Elutazott, ismeretlen 
helyre. Mért nem örülsz? Mért nem kacagsz kir 
hogy igy lecsúsztam, hogy ilyen hamar össze
omlott minden?

Az utolsó szavaknál már támolyogni kez
dett s Gitta átfogta, hogy el ne vágódjék a 
szőnyegre.

A szobalány ismét jött jelenteni, hogy »tá
lalva van, nagyságos asszony és tessék már 
jönni, mert kihűl a leves«.

IV.
Megyer legszélén, a villamos végállomásom 

túl, ahol már libák legelnek a réten és mezítlá
bas suhancok futballoznak, rendetlenül elszór
va, alacsony vályog-viskók vannak, fehérre me
szelt falakkal, két apró uccai ablakkal és zsin
dely es süvegtetővel, amely — nem tudni, miért? 
— rendszerint magasabb, mint maga az épület.

Egy ilyen kicsiny viskóban lakott Polyvás,, 
a nagy zsoké.

Külföldi lovaglásai idején, Bécsben, Baden- 
ben, Hamburgban, Milánóban, a legelőkelőbb;



szállodákban vett ki szobát s a jövedelméből 
megtehette volna, hogy itthon is díszesebb kör
nyezetben éljen; de valahogyan nagyon a szivé
hez nőtt ez a szegényes kis megyeri ház, amely
ből a feleségét s a gyermekét temette. Ámig a 
társai nőkre, kártyára és italra költötték a 
könnyen szerzett keresetüket, addig ő meghú
zódott a múlt emlékei között megyeri otthoná
ban s hónapról-hónapra szépen egymásra rak
va a megmaradt bankjegyeket, készült az öreg
ségre. Polyvás okos ember volt, tudta, hogy 
minden zsoké kétszer hal meg, először akkor, 
amikor elhízik. Ha nehezebb ötvennégy kilónál̂  
akkor már semmiféle nagyobb versenyben nem 
lovagolhat és legfeljebb trénernek mehet el; de 
ez már nem az igazi, ez már csak olyanféle, 
mint amikor a kivénült bonviván felcsap ren
dezőnek. Náluk küókban számitják az életkort 
s Polyvás minden hősies erőfeszítése mellett 
sem tudta magát ötvenegy kiló alá »fiatalítani.« 
Éppen ezért már korán megjött az esze, már 
ifjú éveiben számolt a sovány esztendőkkel, 
amikor már nem az ő nevét fogják harsogni a 
tribünök.

A megyeri ház Polyvás anyósáé volt, egy 
csarnoki kofáé, aki szintén ott lakott anélkül 
azonban, hogy sűrűbben érintkeztek volna egy
mással. A derék asszonyság, akinek különben is 
meglehetősen házsártos hire volt a kofák tár
sadalmában, sosem tudta megbocsájtani Poly- 
vásnak, hogy »el merte venni az ő édes lányát,



aki még ma is élhetne, ha más, rendes ember
hez ment volna feleségül«. Ezért s még sok 
más okért meglehetősen feszült volt a viszony 
kettejük között s Polyvás sebesülése után az 
anyósa hétfőn reggel nyugodtan elment a dol
gára, nem törődve azzal, hogy a beteg vejét 
egyedül hagyja a házban.

Polyvás azonban nem érezte az ő hiányát 
és nem unatkozott, mert a látogatók egymás
nak adták a kezükbe az ajtókilincset.

Elsőnek a kollegái jöttek; virágokat, ci
garettákat és dobostortát hoztak, amit Polyvás 
nagyon szeretett. Ez a látogatás nagyon megha
totta, főleg a kis Dostál, a győztes »Bandave
zér« lovasa, aki szinte mentegette magát, hogy 
első mert lenni. Ha ezt tudta volna, hogy ilyen 
következményei lesznek . . .

A zsokék után a hatóság jött, egy újság
íróval, aki sokkal furfangosabb kérdéseket tett 
fel, mint a rendőrfogalmazó. De ő kivédte eze
ket az orvtámadásokat, nem szólta el magát és 
nem árult el semmit. Amikor az újságírónak 
feltűnt a nagy tearózsa-csokor, hogy »hát ezt 
ki küldte magának?« — ő azt hazudta, hogy 
nem tudja, mert sokaktól kapott virágokat. 
Pedig jól tudta, hogy a tearózsákat Ostritz ba- 
ronesse küldte . . .

Később a szomszédasszonyok közül jöttek 
egynéhányan. Talán nem is azért jöttek, hogy 
a beteget látogassák, hanem inkább azért, hogy 
alkalmuk legyen Polyvás távollevő anyósáról



megmondani a véleményüket s újra megbotrán- 
kozni a viselkedésén.

Polyvás örült a vendégjárásnak, mert igy 
hamarabb telt az idő. Aki mindig kint van a 
.szabadban, aki naponta órák hosszat lovagol, 
annak nehéz igy feküdni a szobában, egészen 
mozdulatlanul, ahogy neki előirták.

Azután Lippa Sándor jött, az apostol.
— Üdvözlégy, testvérem a halálban! — 

köszöntötte Polyvást és leült, meg sem várva, 
hogy a házigazda hellyel kinálja.

Polyvás csontos, beesett arca felragyogott.
— Vártalak, testvér, tudtam, hogy eljössz.
— Jól tudtad. El kellett jönnöm, hátha 

szolgálatodra lehetek valamiben és el kellett 
jönnöm, mert az én helyem a sorsüldözötteknél, 
a szenvedőknél van. A szenvedés a mi leghatal
masabb szövetségesünk. Értesz engem, testvér, 
— ugye? Csak a szenvedő emberek látják be 
az élet céltalanságát s a DOTH szükségességét. 
Ezt már többször hallottad tőlem, testvér, de 
az igazságot szüntelenül hangoztatni kell; a hi- 
vőknek azért, hogy megerősödjenek hitükben 
s a tévelygőknek azért, hogy megtérjenek az 
igazsághoz. A templomokban az evangéliumot 
is minden évben újra olvassák elejétől végig, 
anélkül , hogy változtatnának rajta.

— Hallom, testvér, te is sokat szenvedsz. 
JMa reggel itt volt Sulyok testvér, ő mondta, 
hogy amig én Bécsben voltam, megint letartóz
tattak téged.



— Igen, de csak egy éjszakára. Amikor 
előadtam egyesületünk célját és alapszabá
lyait, azt mondta a rendőrkapitány a detektiv- 
nek: »Ugyan, engessétek futni ezt a bolondot!« 
Ez a bolond én vagyok, testvér; te is bolond 
vagy és mi mindnyájan bolondok vagyunk sze
rintük. Mért? Mert nem értenek meg minket 
és régi dolog, hogy mindenki a saját mértéké
vel mér és itél. (Biztosra veszem, hogy az ökör 
is bolondnak tartja az embert, mert nincsen 
szarva és nem jár négykézláb. . . )  Ezért igen 
helyesen mondja nagy mesterünk, John War
ner: »Tanulj, hogy tanithass!« örömmel közöl
hetem veled, hogy a legutóbbi gyülekezetün
kön elhatároztuk John Warner könyvének ki
adását magyar nyelven. Ehhez persze sok pénz 
kell, de biztosra veszem,, hogy számíthatunk 
testvéreink áldozatkészségére . . .

Itt egy kis szünetet tartott az apostol, Poly- 
vás pedig a székre akasztott kabátjára muta
tott:

— Ott, a kabátom belső zsebébem van a 
pénztárcám, vedd el az egészet, testvér, a. 
könyvalapra. . .

Az apostol zsebrevágta a tárcát, anélkül,, 
hogy meg olvasta volna a tartalmát, csak ép
pen az ujjaival tapogatta meg kivülről, hogy 
milyen vastag.

— Köszönöm, testvérem, a DOTH nevé
ben. Ha minden ember ilyen nemes gondolko
dású volna, mint te! . . .  Mondom, fel kell ké-



szülnünk a harcra, a tudatlanság elleni harcra. 
Azt vetik a szemünkre, hogy mi rombolók va
gyunk, amikor az emberiség pusztulását akar
juk siettetni; pedig te tudod, testvérem, hogy 
mi nem rombolunk, hanem épitünk. Lásd, min
den ember többször is meghal életében; meghal, 
amikor tönkremegy; meghal, amikor csalódik; 
meghal, amikor ismeretlen helyre költözik; meg
hal, amikor a szüleit, hitvesét, gyermekét vagy 
más hozzátartozóját temeti. Mi ennek a szaka
datlan haldoklásnak akarjuk elejét venni, ami
kor azoknak a halálát kivánjuk, akik még 
meg sem születtek, önmagában, úgy-ahogy, 
minden ember megélne; az életet csak az utó
dokról való gondoskodás neheziti és keseríti 
meg. Az a tudat, hogy nem lesz többé utód, nem 
lesz folytatásunk, — ez a tudat megkönnyíti a 
meglevők életét és megszépíti a halálunkat is. 
A halál főleg azért fáj, mert mások túlélnek 
minket; a vizözön is főleg azért fájt a fuldok
lóknak, mert látták, hogy Noé megmenekül. 
Ám, ha tudjuk, hogy velünk együtt pusztul 
mindenki, akkor nyugodtan hajtjuk a fejünket 
álomra és mosolyogva várjuk a mindent kibé- 
kitő DOTH eljövetelét. . .  Nem fárasztalak, 
testvér?

— Nem testvér, beszélj tovább.
— Ellenfeleink azt vetik a szemünkre, 

hogy mi megtiltjuk a szerelmet, az élet legszebb 
jótéteményét, ahogy ők mondják. Ha valaki ez
zel érvelne neked, testvér, akkor te válaszold



azt, hogy az életben annyi szép és jó dolog vanr 
hogy ezt az egyet igazán lehetne nélkülözni. A 
fiatalok, a szerelmen innen s az öregek, a sze
relmen túl, egészen jól érzik magukat. Mi kü
lönben is megengedjük elméletben a szerelmet,, 
de megnemesitjük, összekapcsoljuk a lemondás 
szépségével s az önmegtartóztatás magasztos
ságával. Szeretjük a nőt, mint méh a virágkely- 
het, magunkba szivjuk a szépségét s az illatát, 
mint napsugár a harmatot s elárasztjuk őt ra
jongásunkkal, mint tömjénfüst a bálványt. 
Ezt mondd meg nekik, testvérem, ha megtámad
nak s mondd meg nekik azt, hogy én is, te is 
és még nagyon sokan, már régen kitéptünk szi
vünkből minden szerelmet s mégis boldogok va
gyunk. Csak eleinte volt nehéz, — ugye?

— Még most is, tesvérem, még most is ..  ̂
nagyon nehéz néha. . .

— Bátorság és kitartás, testvér. Végy pél
dát rólam vagy még inkább végy példát a mi 
papnőinkről, a gyenge teremtésekről, akik tá
borunkba szegődtek. Végy példát Mirandáról, 
aki most szakitani fog eddigi hivatásával, hogy 
teljesen a mi ügyünknek szentelhesse fiatal éle
tét. Ismered, testvér, Mirandát, — ugye?

— Igen. Táncosnő a »Pokol«-ban.
— De csak elsejéig lesz ott, azután vissza

vonul a magánéletbe. Ha ugyan meg tud élni 
majd igy. Persze, akadna szívesen egy-két vagy 
még több gavallér, aki támogatná őt, de Miran
da szakitani akar a múlttal s nem fogad el többé



pénzt férfiaktól. Majd keresünk neki egy állást 
valahol, hogy tisztességesen megélhessen. Ad
dig is a mi egyesületünk fogja őt segélyezni és 
biztosra veszem, hogy testvéreinknél ismét nem 
fogunk süket fülekre találni. A legkisebb ado
mányt épp oly hálával vesszük, mint a legna
gyobbat . . .

Itt megint szünetet tartott az apostol.
Polyvás rövid habozás után újra a széken 

lógó kabátjára mutatott:
— Ott, a kabátom szivarzsebében van egy 

kulcs. Légy szives, testvér, nyisd ki vele a 
szekrényt s hozd ide nekem a kis vaskazettát.

Ebben a kazettában csupa arany volt és 
idegen pénzek, svájci frankok, angol fontok és 
dollárok. Polyvás sokszor lovagolt külföldön s 
ezért minden pénzét nemes valutába fektette, 
annál is inkább, mert a középeurópai valuták
ban épp oly kevéssé bizott, mint a telivérekben.

— Mennyi kell ahhoz, testvér, hogy Mi
randának egy időre tisztességes életet bizto
sítsunk?

— Attól függ, testvérem. . .  Mondjuk 
száz. . .

— Frank?
— Inkább dollár. Száz dollár, — mondta 

az apostol s már el is tüntette a bankjegyet. — 
Nagyon köszönöm, testvérem, a DOTH nevé
ben . . .  De most már nem zavarlak tovább, talán 
árt is neked a sok beszéd. . .  Vigyázz magadra



és épülj fel minél előbb, mert a gyülekezetünk
nek igen nagy szüksége van rád.

— Köszöntsd nevemben az összes testvé
reket.

— Holnap talán ismét felkereslek. . .  A vi
szontlátásra, kedves testvérem a halálban!...

Amikor az apostol kilépett a kapun, ele
gáns Hispanó-kocsi gördült a ház elé s abból 
egy ragyogó, bronzvörös nő szállt ki. Az apos
tol fel akart kiáltani örömében, már a nyelvén 
volt a szó: »Miranda!« — de azután látta, hogy 
tévedett és tovább ment. »Nem, ez nem Miran
da, ha hasonlit is hozzá. Mirandának nincs ilyen 
autója, annyi pénzt még nem adtak össze a 
POTH-testvérek...«

Az autó utasa és tulajdonosnője Ostritz 
Pivia bárónő volt. . .

*

Huszonötévi színes, állandóan felfelé ívelő 
útjában a Derby volt az elkényeztetett bárónő 
első, csúfos kudarca. Eddigi életében is felme
rültek ugyan itt-ott kisebb-nagyobb akadályok, 
de azokat részint a saját erejével, részint az 
előkelő és gazdag papája befolyásával sikerült 
átugornia. Ilyen csökönyös, minden esztendőben 
újra meg újra felbukkanó akadály volt például 
az évzáró vizsga a középiskolában, amelyre 
rendszerint úgy készült a baronesse, hogy a ki
tépett tankönyvek fedőlapjaiban Oscar Wilde, 
Hanns Heinz Ewers és Pittigrilli műveit rejte
gette és olvasgatta. Nagy baj azonban sosem



lett belőle, mert minden évben átlépett a fel
sőbb osztályba, igaz, hogy mindig más intézet
ben és más városban.

Tanulmány aj befejezése után jó ideig ki
zárólag tánccal és sporttal foglalkozott. Ebbe a 
korszakba esik az a nevezetes botránya, hogy 
egy bálon, láthatólag minden ok nélkül, a te, 
rém kellős közepén faképnél hagyta a tánco
sát, egy magyar főrendiházi tagot, akit már 
a szépséges bárónő vőlegényeként kezdtek emle
getni.

Nemsokára a bál után azzal rémitette meg 
a papáját, hogy egy afrikai felderítő expedíció
hoz csatlakozott, amelynek vezetője, Salthom 
lovag, megígérte a bárónőnek hogy, ha ismeret
len területre bukkannak, azt »Ostritzföld«-nek 
fogják elkeresztelni. Malta és Egyptom között, a 
hajón, Livia eljegyezte magát Salthorn lovaggal, 
de két hét múlva már fel is bontotta az eljegy
zést, mert becsapottnak érezte magát. Az ex
pedíció ugyanis eredménytelen maradt, nem si
került ismeretlen földet találnia és szegény Sal
thom lovag hiába védekezett azzal, hogy nem 
az ő hibája, ha az angolok megelőzték őt, már 
régen felfedezve minden talpalatnyi helyet, 
amit felfedezni érdemes. . .

Két-három évig újra a tánc és sport követ
kezett, itt-ott félbeszakítva tervszerűtlen uta
zásokkal. Berlinben megnézte a brandenburgi 
kaput, Sevillában az Alhambrát, Nápolyban a 
Vezuvot és Párizsban a divatbemutatókat. Ezé



ken az utjain állandóan mademoiselle Blanche 
kisérte, aki sokat szenvedett a bárónő szeszé
lyeitől, de szivesen tűrte a bosszúságot, amely
ért arannyal vigasztalták. A derék kisasszony
nak sokáig az volt a rögeszméje, hogy egyszer 
üszkös vakbélgyulladásba fog esni, az operációra 
rámegy minden pénze s ő éhen fog halni; ezért 
nagyon megbecsülte ezt a kitűnő állását, amely 
lehetővé tette, hogy tekintélyes összeget taka
rítson meg az operáció esetére . . .

Vilcsek gróffal, Csehszlovákia leggazdagabb 
agglegényével, egy körvadászat alkalmával ba
rátkozott össze Livia. Ahhoz, hogy egymásba 
szeressenek, mindketten túlságosan önálló és- 
dacos természetűek voltak; Vilcsek gróf néhány 
hónap múlva mégis megkérte Livia kezét, hiú
ságból, mert tetszett neki az a gondolat, hogy 
»ilyen páratlan és tündöklő asszonya« legyen 
és Livia igent mondott, mert nem volt sem
mi különösebb oka arra, hogy kosarat adjon.

Ezt az elhatározását a Derby napján bánta, 
meg először.

Amikor a versenytéren nagynehezen kisza
badult a dühöngő tömegből, taxit fogadott, a 
lakására hajtatott és szállodai szobájában azon
nal ágynak dőlt. A fogai vacogtak s a hideg ráz
ta minden tagját az átélt izgalmaktól, amelyek
re még visszagondolni is rémes volt.

A hűséges mademoiselle Blanche hideg bo
rogatást tett a bárónő homlokára s közben há



lát adott a jó Istennek, hogy igy megúszták ezt 
a botrányt.

— Csakhogy itt vagyunk már, biztonságos 
helyen! — szörnyülködött. —C’est terrible! . . ,  
Mondtam, hogy ne jöjjünk ide, mondtam, hogy 
baj lesz, mert ez az alagi pálya, az ő lehetetlen 
fordulójával, sok meglepetést szokott hozni. Le
hetetlen egy pálya, mindig mondtam.. .

Az igazság az, hogy mademoiselle Blanche 
most fakadt ki életében először az alagi pályá
ra; de tudta, hogy ebben a feldúlt idegállapot
ban kell egy bűnbak levezetőcsatornának s jobb, 
ha a bárónő a türelmes pályát szidja, mint őt. 
(Mert a végén úgyis mindig ő kap ki minden
ért . . . )

— És ez a közönség! — folytatta. — Ki' 
hitte volna, hogy ez az aranyos pesti nép ilyen 
csúnya tud lenni. Bizonyára sok a szocialista 
már itt is . . .  Holnap hat gyertyát fogok áldozni 
a »Mariahilf«-kápolnában, hogy épkézláb meg
menekültünk. . .  C’est affreux, ma chérie! . . .  
Úgy futottunk, mint Blücher tábornok a Völ
kerschlacht után. . .

Livia bárónő felült ágyában, felkapott egy 
kis vánkost és mademoiselle Blanche hátára 
vágta.

—* Kedves kisasszony, — lihegte — elő
ször is arra kérném, hogy ne fecsegjen most, 
hanem hagyjon békében. Másodszor pedig 
arra kérem, ne hamisítsa meg folyton a törté
nelmet s jegyezze meg már egyszer, hogy a lip-



>csei csata után nem a németek futottak, hanem 
Napóleon és a maga derék honfitársai. Har- 
modszor pedig, kérem, menjen át a vőlegényem
hez és mondja meg neki, hogy nem megyek a 
bankettre és ötödször. . .

— Negyedszer, baronesse . . .
— Tehát negyedszer, adja ide, kérem, a 

tükröt. Borzasztó ez, kisasszony, hogy maga 
•semmire sem jön rá sajátmagától... ötödször . . .

Mademoiselle Blanche helyeslőleg bólintott:
— Igen, ötödször. . .
— Szóval ötödször menjen át, kérem, a 

gróf úrhoz és kérdezze meg, mikor kezdődik a 
-vacsora a Jockey-klubban. Azaz, ne menjen; a 
bankett úgyis csak akkor kezdődik, amikor én 
odaérek. . .  A tükröt, drága Blanche, a tükröt 
kérem már hatodszor!

— Bocsánat csak másodszor. A baronesse, 
úgy látszik, egészen belezavarodik a számokba. 
Ez teljesen érthető is azok után, amik ma tör
téntek. Még egy borogatást, baronesse?... II 
faudrait dormir un peu. . .  A gráf úr boldogta
lan lesz, ha ilyen állapotban látja a menyasszo
nyát.

A bárónő ujabb kisvánkost keresett a szé
niével, de mademoiselle Blanche szerencséjére 
nem talált.

— Kedves kisasszony, jegyezze meg magá- 
mak, hogy egy vérbeli gróf sosem lehet boldog
talan. Az érzelmek bárótól fölfelé kivesznek. 
Bár látnám a vőlegényemet boldogtalannak!



Megérdemelné, mert neki köszönhetem ezt az 
egész kudarcot. Mért adta nekem ezt a lovat? 
Mért nem adta inkább az Orlov-gyémántot? 
Hajlandó vagyok azt hinni, kedves Blanche,. 
hogy Vilcsek gróf rendezte igy ezt a versenyt, 
hogy engem csúffá tegyen ország-világ előtt. 
Ne rázza a fejét, maga nem ismeri a mai férfid 
akat. De visszaadom neki a kölcsönt: nem me
gyek el a bankettre. Reggelig alszom. Good 
night! . . .

Esti nyolc órakor természetesen felöltözött 
és elment a Jockey-klubba, elegánsan, ragyo
góan és vidáman.

Vilcsek grófot tüntetőén elhanyagolta s 
feltűnően udvaroltatott magának és táncolt egy 
nagyhatalom fiatal katonai attaséjával, aki ar
ról volt hires, hogy egy hónapon belül két prima
donna ivott Veronáit miatta, de persze csak any- 
nyit, hogy a gyomormosás helyrehozhassa.

Vilcsek gróf a csehszlovák s a francia kö
vettel félrevonult egy meghitt kis fülkébe, hogy 
megbeszéljék a politikai helyzetet. Vücsek gróf 
ugyanis szeretett volna földmivelésügyi minisz
ter lenni, hogy az agrárreform-törvényjavasla- 
tot ő dolgozhassa ki s ne valamelyik demagóg 
ügyvéd. Éjfélután egy kis makaót inditványo- 
zott a két követnek, akik rövid idő alatt súlyos 
ezreket nyertek tőle, de Vilcsek grófnak a két 
követ támogatása még sokkal súlyosabb ezre
ket is megért. . .

Két órakor haza kisérte a menyasszonyát,.



anélkülhogy egyetlenegyszer is táncolt volna 
vele egész este s anélkülhogy most az utón egy 
szót is szólt volna hozzá. Csak a szálloda folyo
sóján, amikor elbúcsúztak egymástól, mondta 
nagy nyugodtan:

— örömmel láttam, Livia, hogy kitünően 
szórakozik. Nagyon kedves fiú ez az attasé. 
Hiába, a katonatisztek!. . .

Livia bárónő úgy becsapta maga után az 
ajtót, hogy mademoiselle Blanche ijedtében ke
resztet vetett magára és a hat fogadalmi gyer
tyát felemelte kilencre arra az esetre, ha innen 
épkézláb hazakerülnek.

Másnap délelőtt Livia a mademoiselle kísé
retében lement a szálloda halijába. Úgy beszél
ték meg Vilcsek gróffal, hogy pontosan féltizen
egykor találkoznak itt, de ezt a félóra várako
zási időt büntetésnek szánta a gróf éjszakai vi
selkedéséért.

Nagy meglepetésre Vilcsek gróf nem várt 
rá s ő nem tudta, hogy a gróf még nincs-e itt 
vagy már nincs itt.

Megkérdezte a portást:
— Kérem, Vilcsek gróf úr fent van még a 

szobájában ?
— A gróif úr nincs itthon, méltóságos bá

rónő.
— Mikor ment el?
— Korán reggel, méltóságos bárónő, — ha- 

zudta a portás, mert azt nem árulhatta el, hogy 
Vilcsek gróf még az éjszaka elment.



— És nem hagyott hátra semmi üzenetet?
— Épp az imént telefonált a gróf úr, hogy, 

ha esetleg a csehszlovák nagykövet úr keresné, 
hivjam fel őt 13—6—13 szám alatt.

— Szabadna a telefonkönyvet?
A portás szolgálatkészen fellapozta a vas

kos könyvet, de amikor megpillantotta a kérdé
ses számot, a haját szerette volna tépni kétség- 
beesésében, hogy milyen tapintatlanságot kö
vetett el. De már nem lehetett visszacsinálni, a 
bárónő már látta a számot, amely mellett ez 
állt: Pretty Rose, fümszinésznő, Megyeház-
ucca 13.

— Köszönöm szépen! — mondta Livia bá
rónő mosolyogva a portásnak, mintha misem 
történt volna.

Mademoiselle Blanche a gyertya-kvótát új
ból felemelte, ezúttal tizenkettőre és tántorogva 
követte a bárónőt ki az uccára. »Fidonc, c’est 
dégoutant! . . .  Még, ha valami komoly drámai 
szülésznő volna, de filmszinésznő, aki operettek
ben táncol! . . .  Ezek a mai erkölcsök! Mondieu, 
az én időmben! ...«

A bárónő meglepően higgadtan szólalt meg!
— Kedves kisasszony, először is arra ké

rem hagyjuk most a múltat. Másodszor: itt 
van a jegygyűrűm, ezt még a mai nap folyamán 
juttassa el Vilcsek gróf úrhoz, minden magyará
zat nélkül. A gróf úr telefonszáma, ha nem tud
ná, kisasszony, 13—6—13.



— Parbleu! Mindig mondtam, hogy a tizen- 
hármas szám. . .

— Most én beszélek, ha megengedi, drága 
Blanche. Mondom, a gróf úrnak egy árva szót 
ne merjen szólni vagy indokolni. Harmadszor: 
ne gondolja, hogy ez szeszély csupán; ez meg- 
másithatatlan. . .  Ne szóljon, kérem.. .  Hogy 
mit szól majd a papa hozzá? A papa nem fog 
szólni semmit, mert a papa egy áldott jó lélek 
és szereti az ő egyetlen lányát.

— De a világ! Die bősen Zungen, ma ché- 
rie! . . .

— Kedves kisasszony, a világ ezúttal se 
rajtam fog nevetni, hanem Vilcsek gróf uron, 
mert én adom ki az ő útját és nem forditva. A  
papát pedig nyugtassa meg: Vilcsek gróf nem 
lesz földmivelésügyi miniszter, biztos forrásból 
tudom, ötödször...

— Negyedszer, bárónő.
— Tehát negyedszer: intézkedjék, kérem, 

hogy a garázsból előáll jón az autóm a Gerbeaud- 
hoz, ahová most reggelizni megyek, ötödször: 
adjon fel egy sürgönyt a papának, hogy este ér
kezünk Brünnbe, ezt a sürgönyt a »Camaldoli« 
portásának adja, hogy ő továbbitsa és lássa, mi 
van benne. Hatodszor: csak egy vasutijegyet
váltson, mert maga, drága Blanche, egyedül fog 
utazni. Én elmegyek földkörüli útra vagy Hono
luluba; tudja, mindig vágyódtam Honolulu után. 
Azaz még magam sem tudom, hová megyek, de 
bizonyos, hogy nem terek vissza egy-két évig*



mig ez az ujabb botrány el nem ül. A papa ne 
aggódjék, ha sokáig nem hall felőlem hirt: van 
elég csekkem és ha elfogynak, van elég éksze
rem. Hetedszer ? . . .

— Igen, hetedszer, bárónő.
— Tehát hetedszer a pályaudvaron vásá

roljon néhány pikáns könyvet és képeslapokat, 
hogy legyen mit olvasnom a vonatban. Mert le
het, hogy mégis haza utazom magával. . .  Isten 
vele, drága Blanche! . . .

*

Egy óra múlva Megyeren volt, Polyvás há
za előtt. Nem akart elutazni bucsu nélkül; mi
előtt elmegy Honoluluba vagy bezárkózik a csa
ládi sirboltba, — ahogy vidéki kastélyukat ne
vezte — látnia kellett még egyszer a kis zsokét, 
aki az utóbbi időben olyan jó pajtása volt, ami
kor kilovagoltak napfeltekor az erdőbe, amelyek
nek fáiról nyakukba hullt a harmat. A világ 
összes élőlényei közül Polyvás volt most hozzá 
legközelebb, egy napra összeolvadt a sorsuk, 
hiszen ők ketten voltak az üldözöttek, ők ketten 
mindenki ellen.

A kaput kissé félve tárta ki; félt attól, hogy 
egy nagy komondor ugrik rá vagy egy mérges* 
gunár csimpaszkodik a szoknyájába. De az ud
var csöndes volt, egy árva lélek nem volt lát
ható sehol.

Amikor rányitotta az ajtót Polyvásra, egy 
percre megállt és szemlét tartott. (A nőknek



első dolga, hogy körülnézzenek, ha valahová be
mennek.) Polyvás szobájában nem sok néznivaló 
akadt: a bejárattal szemben még egy ajtó volt, 
amely a konyhába nyilt, tőle jobbra egy barna 
szekrény állt, a tetején virágokkal s balra, a sa
rokban, a mosdóasztal, amelynek fehér zománca 
elsárgult és sok helyen lekopott; a jobb sarok
ban vaskályha állt, előtte pedig kis asztalka két 
székkel, amelyek egyikén ruhák hevertek, köz
tük a biborszinű zsoké-zubbony, amelynek arany
pettyei elvesztek a megalvadt vérfoltokban. A 
jobboldali fal tele volt képekkel, amelyek főleg 
lovakat ábrázoltak s alattuk, egyszerű vaságy
ban, feküdt Polyvás.

A bárónő szótlanul nyújtotta neki kezét s 
Polyvás, rajongó bús panasszal a szemében, 
hosszan és áhitattal csókolta meg a lány illatos, 
bársonyos ujjait.

— Mél'toztassék heyet foglalni bárónő . . .  
Köszönöm a tearózsákat és nagyon köszönöm, 
hogy ilyen kegyes hozzám.

A bárónő leült a rozoga ágy szélére.
— Hogy van, Polyvás? Remélem, már job

ban?
— Igen, bárónő, már sokkal jobban. Hol

nap már egészen jól leszek.
— Na ennek nagyon örülök.
— Holnap már nem fog fájni semmi, bá

rónő, holnap már halott leszek.
— Nem szabad kétségbeesni, Polyvás; ha én 

mindannyiszor meghaltam volna, ahányszor a



■végemet éreztem, akkor már régen halottak 
napján volna a névnapom. A maga sebe, úgy 
tudom, nem is olyan súlyos, csak bizni kell a 
felépülésben, ez a legjobb orvosság, a bizalom.

Polyvás a fejét csóválta:
— Én nem akarok bizni, bárónő, mert én, 

őszintén szólva, nem is akarok felépülni. Én már 
csak egy lóra fogok ülni, a Szent Mihály lovára.

A bárónő olyan mozdulatot tett, mintha el 
akarna menni, de Polyvás zavartalanul foly
tatta :

— Holnap reggel jön az orvos és engem hol
tan talál. Mert én semmit sem csináltam úgy, 
ahogy az orvos mondta, én szépen lassan el fo
gok vérezni. Az okát senki sem fogja tudni s 
szeretném, ha legalább a bárónő tudná. Engem a 
szerelem öl meg, helyesebben: engem is a sze
relem öl meg, mert bizonyára mások is vannak 
még, talán sokan, akikről azt szokták irni, hogy 
»tettének oka ismeretlen« s ez az ismeretlen ok 
legtöbbször a szerelem.

A báróinő idegesen harapdálta az ajkait:
— Nem értem magát, Polyvás. Eddig úgy 

tudtam, hogy magának elvei vannak ezen a té
ren ; emlitette egyszer, hogy tagja valami DOTH- 
szektának, amely az emberiség kurtásán fárado
zik és. . .  és éppen ezért kürtja a szerelmet.

— Úgy van, bárónő; én tagja és rendület
len hive vagyok a DOTH-nak s engedelmes szol
gája apostolunknak, főleg, amióta árvaságra ju
tottam, amióta mindenki elhullt mellőlem. A



szegény feleségem belehalt a szülésbe, a gyerek: 
megmaradt, de négy évig állandóan beteg volt s 
akkor őt is eltemettük. Nem lett volna jobb, ha 
ez a gyermek meg sem születik és nem lett volna 
jobb, ha én sem jövök a világra és a többi em
bertársaim sem ? . . .  Ezért lettem és ezért vagyok 
dothista. Bölcs mesterünk, John Warner, kárhoz
tatja a szerelmet s én néhány évig rá sem néz
tem a nőkre, úgy éltem, mint a szentek s a pusz
ták remetéi. De . . .  — itt nagy fájdalma dacára 
is mosolygott Polyvás. . .  — a virágnak megtil
tani nem lehet. . .  Egyszer ütött az én órám is, 
egyszer elfogott mégis és sodort magával, ké- 
nye-kedve szerint, ahogy a szélvész sodorja az 
uccán a papirszeleteket, a rongydarabokat. Ez 
akkor volt. . .  amikor . . .  először láttam a bá
rónőt ___

— Polyvás, maga megőrült! — kiáltott föl 
a bárónő.

— Attól tartok én is. Hogy jövök én ehhez, 
hogy ráemeljem a szememet a világ legelső nő
jére, én, a varangy ? . . .  De itt hiába okoskodik 
az ember, ez ellen nem lehet küzdeni. . .  Szeretem 
magát, bárónő, mint méh a virágkelyhet, ma
gamba szivom, a szépségét s az illatát, mint 
napsugár a harmatot s elárasztom magát rajon
gásommal, mint tömjénfüst a bálványt. Ezek- 
után talán megérti, hogy Memento, a verhetet
len telivér, mért végzett a második helyen teg
nap. Mert én akartam, örömet a szerelmemmel, 
a hódolatommal nem szerezhettem a büszke bá-



Tónőnek s ezért kénytelen voltam fájdalmat 
okozni, hogy igy férközhessem a közelébe, a 
gondolatába. Mert a közös fájdalom szorosabb 
kapocs, mint a közös öröm.. .  A távoszlopnál 
visszatartottam a lovat, csak egy pillanatra, ta
lán észre sem vette senki, de ez az előny elég 
volt Bandavezérnek ahhoz, hogy be ne hozhas
suk többé . . .  Elhiszi most már bárónő, hogy sze
retem ? . . .

A bárónő magánkivül volt mérgében:
— Gazember! . . .  Hogy merészelted ezt! . . .  

És hogy mersz te igy beszélni velem és hogy 
mersz bepiszkitani engem az undok vágyaid
d a l? ... T e ... te istállófiu, te trágyaszagu . . .

Polyvás arca rettenetesen eltorzult. Megra
gadta a bárónő csuklóját s beleharapott a kezé
be. A dulakodásban az ágyról leperdült a pap
lan s Polyvás rövid ingében, meztelen lábszárai
val, összekunkorodott kis testével úgy feküdt ott, 
mint egy gnóm. A bárónő kiáltani akart, de 
Polyvás vasmarkával átfogta és szoritotta a 
nyakát, azután váratlanul mindkét kezével meg
ragadta a bárónő ruháját s egy erős rántással 
kettéhasitotta azt, egészen derékig. A padlón fe
küdt a lovagló korbács, a bárónő utánanyult, de 
már nem volt rá szükség: Polyvás hörögve visz- 
szahanyatlott a párnájára s a bárónő rémülten 
látta, hogy a kötése alól szivárog a vér.

— Bocsásson meg, bárónő, nem tehetek ró
la, — suttogta Polvás alig hallhatóan.

A bárónő haragja elmúlt, most már csak



nagy, mérhetetlenül nagy szánalmat érzett a 
szerencsétlen törpe iránt. Föléje hajolt s elsimí
totta Polyvás haját verejtékcseppes homlokáról..

— Szegény, szegény Polyvás! . . .  Most fe
küdjék nyugodtan. Brav sein, Polyvás!. . .  Mind
járt küldök egy orvost.

— Nem kell orvos! Jó lesz most már meg- 
dögleni, — válaszolta Polyvás és lassan, még 
egy végső erőfeszítéssel fölemelte a fejét és rá
tapasztotta száját, az égő arcát a bárónő födet- 
len mellére. — Magamba szívom a szépségedet 
s a húsod illatát, mint napsugár a harmatot....

A bárónő kirohant az uccára, vissza sem né
zett. Magára kapta az autóköpenyét s elszágul
dott a legközelebbi telefonállomásig. Orvost kel
lene hivatni azonnal, de most nincs idő keresni 
a jegyzékben. A »Fővárosi Újság« szerkesztősé
gét kérte.

— Halló! Itt »Fővárosi Újság«, Szebeni* 
Aladár.

— Halló! . . .  Itt. . .  Megyer, Verőcei-ucca 
103. Kérem, egy súlyos beteg van a házban, 
tessék azonnal kiküldeni egy jó orvost, lehe
tőleg sebészt. . .  Halló . . .  Azonnal, mert sú
lyos . . .  Köszönöm . . .

Visszaült a Hispano-kocsiba, mélyet sóhaj
tott s egy ideig könnyes szemmel meredt maga 
elé. Azután nagyot tülkölt az autó és nekivágott 
a poros országúinak, amelynek végcélját és egyese 
állomásait egyelőre Ostritz Livia bárónő maga 
sem tudta . . .

*



Az esti lapok rövid hirben, amelynek cime 
nagyobb volt, mint maga a cikk, már közölték 
Polyvás halálát s egy-kettő megjegyezte, hogy 
a halál körülményei kissé titokzatosak.

A reggeli lapok már hozták Polyvás fény
képét, leirták a bajnok-zsoké pályafutását és 
igen részletesen foglalkoztak tragikus halálával, 
amelyet különbözőképen magyaráztak. A jobb
oldali lapok egyöntetűen azt hangoztatták, hogy 
nem kell felfújni az esetet, egyszerű öngyilkos
ság történt, amit Polyvás a Derby csúfos kimene
tele feletti bánatában követett el s ez annál va
lószínűbb, mert Polyvás állitólag óriási össze
gekkel fogadta meg a saját lovát s minden va
gyonát elveszitette. A baloldali lapok már han
gosabbak voltak; az egyik megtámadta a beteg- 
segélyző korrupt intézményét s biróság elé ki- 
vánta állíttatni a munkásbiztositó orvost, aki 
nyilván vétkes mulasztást követett el; a »Nép
szava« azt követelte, hogy szántsák fel ismét az 
egész lóversenyteret és vessék be búzával, babbal 
burgonyával az éhező munkások számára. A 
szélső jobboldal lapja azon erősködött, hogy sze
gény Polyvás bolseviki merénylők áldozata lett; 
több tanú is van rá, hogy egy szúrósszemű, kom
munista agitátor, akinek már nem egyszer volt 
dolga a rendőrségen, a halál órájában Polyvás 
lakásán járt, ahonnan igen sok pénzt vitt el. A 
keresztény sajtó habozás nélkül a zsidók áldoza
tának tüntette fel Polyvást; a bookmakerek 
ugyanis, akiknek száz százaléka zsidó, megvesz



tegették Polyvást, hogy maradjon le Mementó- 
val, amelyet Bécsben és Pesten hallatlan össze
gekkel fogadtak meg; Polyvást elszéditette a 
bookmakerek csábitó ajánlata s le is maradt, 
de másnap lelkiismeretfurdalásában letépte mel
léről a kötést. . .

A legnagyobb tudósitást a »Fővárosi Újság« 
hozta Szebeni Aladár tollábái. Szebeni egészen 
uj oldalról világította meg Polyvás öngyilkos
ságát, azt hangoztatva, hogy tragikus szere
lem játszott itt közre. Polyvás halála előtt mint
egy félóra hosszat elegáns Hispano-kocsi állt a 
Verőcei-uccában s abban az órában, amikor a 
halál bekövetkezhetett, őt, Szebeni Aladárt, egy 
izgatott női hang kérte telefonon, hogy haladék
talanul küldjön orvost Polyváshoz. Ez a nő igen 
előkelő és közismert szépség, akinek azóta nyo
ma veszett; sem családi kastélyukban, sem 
Pesten, sem bécsi palotájukban nem akadt rá 
a rendőrség. Hogy a nő volna a gyilkos, az fel 
sem tételezhető, de hogy a nő erősen közreját
szott a történtekben, az kétségtelen, hiszen 
azért távozott ismeretlen helyre, hogy megme
neküljön a botrány elől. A hatóságok azonban 
széleskörű nyomozást indítottak ebben a titok
zatos bűnügyben s ő, Szebeni Aladár, szintén a 
legjobb utón halad ahhoz, hogy olvasóinak fel
derítse a való igazságot, kíméletlenül, bármilyen 
magasállásu személyek is szerepelnek benne.

A közönség mohó kíváncsisággal várta és



kapkodta az esti lapokat, de sem azokban 
sem a későbbi újságokban nem esett szó többé 
Polyvásrói, akit végrendeletéhez hiven, a pasa
réti temetőben helyeztek örök nyugovóra.



A családi jelenet után Alföldi Kálmán né
hány napra elzárkózott önkéntes szobafogságra, 
teljesen szakitva a külvilággal. A várost, amely 
nemrégen még olyan szép volt, most utálatos
nak és üresnek látta; pedig csak egy, egyetlen
egy ember költözött ki belőle, dehát ez az egy 
éppen Ostritz Livia bárónő volt. »Sosem fogom 
viszontlátni s ha találkoznám is egyszer vele, 
akkor már későn lesz, mert ő akkor már Vilcsek 
gróf felesége lesz ...«

Gittával, aki ezalatt az idő alatt többször 
be- és kicsomagoltatott, szintén nem érintkezett 
s amikor dr. Vágó telefonon érdeklődött, hogy 
meglátogathatja-e, durván azt üzente vissza, 
hogy nincs rá szüksége s ha Gittát akarja lát
ni, lehetőleg csak olyankor jöjjön, amikor ő, 
Alföldi Kálmán, nem lesz itthon. Nagyon hara
gudott dr. Vágóra, mert neki köszönhette ezt a 
gyászos kalandját, hogy Ostritz Livia belegá
zolt az ő életébe, amely azelőtt derűs és nyu
godt volt. . .

Csütörtökön este észrevétlenül kisurrant 
hazulról, nem birta tovább a szoba levegőjét, a 
magányt.

Eleinte céltalanul járt föl és alá, a poros fák 
alatt a sétányokon, amelyek gyermekkocsiktól.



nyüzsögtek és nevelőnőktől voltak hangosak,, 
akik a »Pester Lloyd«-dal legyezgették szeplős« 
arcukat. »Az a baj — mondta önmagában Al
földi Kálmán — hogy nincs gyerekünk. Ha 
volna, akkor vele foglalkoznánk és nem mindig 
csak önmagunkkal. Ahol gyerek van, ott nem 
történnek ilyen kisiklások.«

Az egyik hirdetőoszlopon szemébe ötlött a 
»Tómozi« rikitó plakátja: »Csapodárság.« Pret- 
ty Rose legjobb filmje, a művésznő személyes 
felléptével. Kisérőműsor: »Képek a magyar
Derbyről.« Beült a földalattiba és kiment a li
getbe; nem Pretty Rose érdekelte, hanem a ki
sérőműsor, a magyar Derby-felvételek, ame
lyeken bizonyára látható lesz Livia is.

A Tómozi előadása félkilenc órára volt hir
detve, de az előadás kezdete mindig a Nap állá
sától függött. Amikor Alföldi Kálmán megvál
totta a jegyét, még korán volt, még alig szür
kült. Hogy hamarabb múljék a hátralevő idő, 
beült egy közeli vendéglőbe, rendelt egy erős: 
konyakot és félliter bort.

A vendéglő előtt jól megtermett, pirosa 
pozsgás vidéki haladt el, akiben Alföldi Kálmán 
felismerte a darutollast a »Pokol«-bárból. Mel
lette, szinte eltörpülve, Kukac lépegeti szapo
rán. Alföldi Kálmán inteni akart Kukacnak, de 
Kukac nem vette észre; nagyon élénken magya
rázott valamit a darutollasnak. Úgy látszott,, 
mintha valami jó üzletre akarná rábeszélni a 
vidékit, talán kölcsönt akar szerezni tőle s most



bizonyítja, hogy a pénz jó helyen van nála, ő 
azt pontosan vissza fogja adni. De a darutollas 
arcán meglátszott, hogy nem fog pénzt adni 
Kukacnak.

Még egy félliter bort rendelt, kiitta és fi
zetett. Azután a vurstli felé vette útját, ahol 
diákkora óta nem járt. A sétabotját ide-oda 
himbálta és fütyürészett; nagyon jókedvű volt.

Az egyik mutatványos bódé emelvényén, 
amely előtt igen sokan tolongtak, fekete tri
kóban egy magas, fehértestű nő állt, akit éppen 
most mutatott be a kikiáltó: »Itt látható to
vábbá, hölgyeim, uraim és m. t. őrmester urak, 
Genovéva, a lélektani csoda. Hogy ez a nő mit 
tud, azt én most nem árulom el, majd csak ott 
bent. Most csak annyit, hogy Genovéva, a lé
lektani csoda, egyenesen Párisból érkezett, ahol 
olyan nagy sikert aratott, hogy a hires Mistin- 
guette sárgaságba esett az irigységtől, önök 
tudják, hölgyeim, uraim és m. t. őrmester urak, 
ki az a Mistinguette, itt fölösleges tovább ma
gyarázni . . .  Tessék beszállni, lehet, urak, le
het! . ..«

A sportcsarnokban éppen egy bősz futbal
lista rugdosta a labdát a tizenegyes pontról az 
üres hálóba s egy másik sarokban két ökölvívó 
mutatta be Carpentier-Dempsey világbajnoki 
mérkőzését »eredeti és hiteles filmfelvétel 
alapján.«

A sportcsarnokkal szemben volt a Panop
tikum. Itt nyüzsögtek a legtöbben, főleg nők és



fiatal diákok. Alföldi Kálmán is hozzájuk csat
lakozott s hallgatta a kikiáltót, aki vásári ele
ganciával, zsakettbe és pepitanadrágba volt öl
tözve és szürke cilinderével kisérte a taglejté
seit. » . ..  Mindezt, hölgyeim és uraim, amit most 
futólag felsoroltam önöknek, mindezt húsz fil
lérért, csekély húsz fillérért tekinthetik meg. 
Ezért a pénzért, felejthetetlen és tanulságos él
ményben lesz részük.Látni fogják itt mindazo
kat a személyeket, akik az utóbbi években a 
legtöbb munkát adták a sajtónak s a rendőr
ségnek; látni fogják ezeket a világhirű illetve 
világhirhedt egyéneket életük legnagyszerűbb 
percében. Az életben, valljuk be, mindannyian 
képmutatók vagyunk, álarcot hordunk, mert a 
lélek kénytelen kiegyezni a testtel, ahogy a ra
bok is kénytelenek alkalmazkodni a börtön há
zirendjéhez. De néha felszabadul a bilincsbevert 
lélek és maga alá gyűri a testet. A Panoptikum 
összes bábui ezt a ritka percet rögzitik meg, 
amikor igaz mivoltában mutatkozott meg a 
csupasz, tehermentes egyéniség . . .  Hölgyeim 
és uraim, tessék befáradni, csak húsz fillér, cse
kély húsz fillér! . ..«

Ahogy a nép beözönlött a Panoptikumba, 
láthatóvá váltak az eddig eltakart reklámtáb
lák. Az egyiken Vilmos császár volt polgári ru
hában; a másikon egy tizenkilencéves lány, aki
ből fiú lett; a harmadikon konnesreuthi Te
réz, amint öt sebből vérzik; a negyediken egy 
kétfejű borjú; az ötödiken... Alföldi Kálmán.



.alig akart hinni a szemének. . .  az ötödiken, a 
legnagyobb táblán Ostritz Livia bárőnó bronz
vörös feje mosolygott Polyvás zsokéra.

Mint az alvajáró, úgy ment fel a Panopti
kum fa-lépcsőin Alföldi Kálmán.

Az első teremben tudományos dolgok vol
tak: bőr- és nemibajos nők és férfiak; diónagy- 
ságu vesekövek; sziámi ikrek; a kétfejű borjú; 
egy sápadt, verejtékes homloku alvó férfi, zihá
ló mellén nagyszőrű, fekete kondurral, amivel a 
lidércnyomást akarták szemléltetni; egy dagad
tra puffadt vizkóros asszony és más hasonló ne
vezetességek. A második teremben a történelmi 
osztály volt, a középen Rudolf trónörökössel és 
Vecsera Máriával, egyik sarokban a haldokló 
Erzsébet királyné, amint itt-ott fáradtan fel
nyitja üvegesedő szemét s a sebéből kibuggyan 
a vér. A harmadik teremnek »Erő és szépség« 
volt a felirása s ez teli volt félmeztelen táncos
nők, tornászok és birkozóbajnokok figuráival. 
Az ötödik teremben hirhedt betörők, rabló- és 
kéjgyilkosok voltak, akikről annál nagyobb 
rémtetteket tudott mesélni a Panoptikum veze
tője minél régebbi években és minél távolabbi 
országban éltek.

Alföldi Kálmánt nem érdekelték a Panop
tikum nevezetességei, sem a történetük s türel
metlenül várta, mikor láthatja már Liviát. Vé
gül eljutottak oda is.

Ostritz Livia bárónő a »fekete terem«-ben 
volt elhelyezve, ami itt a Panoptikumban ugyan



olyan előkelő szerepet játszott, mint a Louvre- 
ban a »Sálon carré.« A fekete terembe nem volt 
érvényes a belépőjegy, itt még egyszer külön 
»húsz fillért, csekély húsz fillért« kellett lefi
zetni.

A pepitanadrágos vezető széles mozdulat
tal tárta ki a fekete terem ajtaját és mélyen 
hajlongott a közönség ama megcsappant része 
előtt, amely ezt az ujabb csekély húsz fillért 
is megkockáztatta, miközben szürke cilinderével 
szinte a padlót söpörte.

— Hölgyeim és uraim, kérem, lépjenek be 
illő áhitattal ebbe a terembe, amelynek fekete 
tapétái az itt ábrázolt események fenséges ko
morságát akarják felkelteni... önök itt há
rom csoportot látnak: Baloldalon az a sötétné
zésű Lombroso-tipus, egyszerű munkás-ruhá
ban, a cinkotai bádogos, aki — mint tudják — 
tizenegy feleségét fojtotta meg s temette el 
bádoghordókban a pincéjében. Az, hogy csak 
két bádoghordó látható itt, ne tévessze meg 
önöket, mert helyszűke miatt lehetetlen volt el
helyeznünk mind a tizenegy hordót. Jobb olda
lon az oregoni tetszhalottat láthatják, amint 
összeaszott kezével éppen felemeli koporsója fe
delét; a ravatal körül a tetszhalott rokonai 
ájuldoznak s az a földön elterülő ur az orvos, 
aki ott a temetésen szörnyet halt, amikor látta, 
hogy idő előtt állapitotta meg a halált. . .  Kö
zépen a kis vaságyban Polyvás zsoké fekszik, 
aki most, hétfőn belehalt a versenyen kapott



sebébe, de még inkább úrnője utáni reménytelen 
szerelmébe. Az ágy szélén ülő vöröshaju szép 
hölgy: Ostritz Livia bárónő, akinek szinte meg
hasad a szive, amint igy elvérezni látja rajongó 
kis lovagját s aki Polyvás halála után bánatá
ban világgá bujdosott, némelyek szerint a Du
nába vetette magát... Nem akarok részletekbe 
bocsájtkozni, hiszen ez a világraszóló szerelmi 
tragédia még friss, tehát önök is tudják minden 
egyes fejezetét, önök tudják, hogy a bárónő 
menyasszonya volt egy hatalmas főumak s 
hogy őmaga is dúsgazdag és előkelő családnak 
egyetlen, világszép lánya volt, amilyent a jó 
Isten is csak jókedvében teremt; ki hitte volna, 
hogy ez a büszke, kimérten mosolygó lány a vi
lág legszerencsétlenebb és legalázatosabb szivű 
teremtése, aki leszáll a magas polcról, beoson 
egy konyhaszagu rongyos legénylakásba, hogy 
megfogja és megsimogassa egy közönséges lo
vász kérges kezét ? . . .

Alföldi Kálmán a verejtékes homlokát tö- 
rölgette s nekitámaszkodott az oregoni tetsz
halott koporsójának. Amikor a közönség eltá
vozott, a pepitanadrágosnak tiz pengőt adott, 
hozzon neki egy pohár ásványvizet, mert rosz- 
szul érzi magát.

A pepitanadrágos megértőén mosolygott:
— A fekete teremhez idegek kellenek, 

uram...
Alföldi Kálmán egyedül maradt. Körülné

zett, nem látja-e senki, azután leült Polyvás* 
ágyára.



Most végre itt van vele Livia, teljes élet
nagyságban, mintha húsból és vérből volna, 
élete legszebb és legnagyszerűbb percében, 
ahogy a pepitanadrágos mondja.

Az éhgyomorra felhajtott liter bor kezdte 
éreztetni a hatását.

Alföldi Kálmán a szemével még egyszer át
kutatta a termet, azután megfogta Livia kezét, 
hosszan, vággyal, hódolattal, megcsókola a ró
zsaszínű körmöket és végigcsusztatta didergő, 
cserepes ajkát a bárónő fehér karján.

— Elviszlek magammal, — suttogta. — 
Te leszel a lakásom disze, mert te vagy az éle
tem ünnepe.. .

A pepitanadrágos visszajött, kicsiny tá
nyérkán egy pohár hideg vizzel, amit Alföldi 
Kálmán fenékig felhajtott.

— Köszönöm szépen a szívességét. Az apró
pénzt, ha nem sértem vele, tessék megtartani.... 
Mondja, kérem szépen, igazak ezek a dolgok, 
amiket az előbb említett erről a . . .  hogy is 
hívják . . .  bárónőről ?

— Színtiszta igazság, uram. A lapok is 
megírták. Ön nem olvasta?

Alföldi Kálmán elpirult; néhány nap óta 
tényleg úgy élt, mint egy sátorlakó barbár.

— Ma délután jöttem meg hosszabb kül
földi utamról, — hazudta. — Még nem volt időm 
átnézni az újságokat. Majd otthon, este. . .

— Most már ne fáradjon vele, most már 
nem imák róla semmit. Még kedden elhallgat-



tak, bizonyára hivatalos utasitásra. Mert a fel- 
sőtizezer dolgaiba, tetszik tudni, nem igen sza- 
ban beavatkozni. Ez persze nem jó hatást tesz, 
mert a közvélemény igy sokkal többet gondol, 
mint amennyi valójában történt. Hallottam pél
dául olyan állitást is, hogy a bárónő gyilkolta 
meg Polyvást, aki nem akarta viszonozni a sze
relmét; mások viszont azt beszélik, hogy a bá
rónő a Dunába vetette magát, mert más álla
potban volt, Polyvástól. Ezek képtelenségek, 
uram. Csak rá kell nézni a bárónőre: »Olyan,
mint az ákácfa, mindekire hullatja virágát, de 
oly magas, hogy ágat senkisem téphet róla« — 
ahogy kedvenc iróm, Mikszáth mondja. Csak rá 
kell nézni a bárónő arcára, csak bele kell nézni 
a tiszta szemébe.. .  Ez a viaszképmás teljesen 
élethű. . .

— Ki csinálja önöknek ezt a sok bábut?
— A legnagyobb művészek, uram.
— Persze sokba kerülnek.
— Sokba? Egy vagyonba, uram.
— Mennyiért. . .  mennyiért adná el pél

dául . . .  a bárónőt ? — kérdezte akadozva Al
földi Kálmán.

— Ne tessék tréfálni, uram. A bárónő nem 
eladó. Ő és Polyvás a legnagyobb látványossá
gunk, napok óta csak úgy dől a nép. . .

— Kérem, én komolyan beszélek. Poly
vást itthagynám. Két-három napig, amig újra 
elkészithetik a bárónőt, elég lesz Polyvás is, a 

bárónőt pedig képzelje hozzá a közönség, ahogy



most a cinkotai asszonyfaló hiányzó kilenc bá
doghordóját is elképzeli. . .  Kétszáz pengő elég 
lesz?

A pepitanadágos majd kiugrott a bőréből; 
kétszáz pengőért újra megrendelheti a bárónőt 
valamennyi ősével együtt. De azért eltitkolta a 
a meglepetését.

— Kétszáz pengő, uram, szép pénz a mai 
világban, de esküszöm, többe van nekem is. 
ehhez hozzá kell számitani a veszteséget, amit 
a bárónő hiánya jelent a Panoptikumnak s 
ami igen tetemes . . .

— Ötszáz elég lesz?
A pepitanadrágos úgy tett, mintha számol

na s azután biccentett a fejével:
— Ha nem hajlandó többet adni. . .
Alföldi Kálmán kiállította a csekket s

szólt a pepitanadrágosnak, hogy hozasson ta
xit. A kocsiba beültette Livia viaszbábuját, beta
karta a lábát s utána ő is beült hozzá, egészen 
szorosan melléje. A söffőrnek megadta a há
zuk cimét, de megparancsolta, hogy lassan 
hajtson, nagy kerülővel, lehetőleg forgalmas 
uccákon.

Amikor a kocsi elindult, a pepitanadrágos 
akkorát köszönt, hogy a szürke cilindere a jár
dát súrolta. Azután magához intette a szolgát.

— Itt van ötven pengő, szaladj a Duha- 
csekhez és rendeld meg a bárónő bábuját, de 

.holnap reggelre készen legyen.
— Mind az ötven pengőt adjam neki?



— Adhatod, — felelte nagyúri gesztussal 
a pepitanadrágos. — Legyünk egyszer mi is ga
vallérok . . .

Alföldi Kálmán ezalatt boldogan és büsz
kén ült az autóban Ostritz Livia bárónő olda
lán, mintha nászutra menne vele. Jól esett neki,, 
amikor a járókelők bámészkodva fordultak meg 
utánuk. »Ezek most irigyelnek engem«, — szólt 
önmagában — »most az egész vüág irigyel en
gem.«

Amikor az autó, nagy körséta után, meg
állt a házuk előtt, óvatosan nyitotta ki a kaput 
és drága terhével nesztelenül lopta be magát 
sötét szobájába.

*

Dr. Vágó a kávéházban ült és reggelizett: 
citromos teát, két lágytojással, hideg sonkával, 
földi eperrel. Nagyon szerette a gyomrát, mint 
minden férfi, aki tartózkodik a nőktől s ezért 
mindig bőségesen, szertartásosan szokott 
enni.

A reggeli után rágyújtott egy szivarra & 
kinézett a széles ablakon a csöndes uccára. De 
a gondolatai Alföldi Kálmánnál kalandoztak és 
onnan ráfonódtak Gitta szőke fejére, beburkol
ták az asszonyt, körülsimogatták, mint az illó 
szivarfüst. Már napok óta nem látta, most me
gint kicsúszott a kezéből az asszony . . .

Az ajtóban feltűnt most Kukac, két ele
gáns, festett nővel. Kukac körülnézett a kávé



házban, de nem talált üres asztalt s ezért dr. 
Vágóhoz lépett:

— Megbocsájt doktor ur, ha nem volnánk 
terhére. . .

Dr. Vágó láthatóan megörült Kukacnak, 
-aki leült hozzá s megismertette őt a két hölgy
gyei: »Dr. Vágó — Haybó Mária — Pataki
Edit.« Az utóbbinál, szokása szerint, hozzá akar
ta fűzni, hogy »szininövendék«, — de dr. Vágó 
tapintatlanul megelőzte.

— A kisasszonyhoz már volt szerencsém, 
a »Pokol«-bárban, — ugyebár?

— Ne vegye zokon, doktor ur, — felelte 
Csipetke, de nem emlékszem önre. Nekünk any- 
nyi férfiúval van dolgunk, hogy képtelenség 
megjegyezni mindenkit.

Dr. Vágó hiúságában kissé sértve érezte 
magát, hogy őt a »mindenki« közé számítják, 
de mindjárt önmaga mondta ki a mentséget 
Csipetke helyett:

— Bizony, régen volt, amikor én még mu
latókban legénykedtem. . .  De hol járnak erre 
ilyen korán?

— A rendőrségről jövünk, — válaszolta 
Kukac. — Képzelje, doktor ur, beidézték Haybó 
kisasszonyt a Polyvás-ügyben. Több megyeri 
asszony és Lippa Sándor, a vallásalapitó, azt 
állitották a rendőrségen, hogy Polyvás halála 
napján egy feltűnően szép, elegáns, vöröshaju 
nőt láttak bemenni Polyváshoz. Erre a rendőr
ség gyanúba fogta és kihallgatásra beidézte az



ország összes vöröshaju nőit, köztük Miranda,, 
akarom mondani Haybó kisasszonyt is, aki sze
rencsétlenségére rendkívül hasonlít ahhoz a bi
zonyos vöröshaju nőhöz.

Dr. Vágó szemügyre vette Mirandát s őt is 
meglepte, mennyire hasonlít ez a lány Ostritz 
Livia bárónőhöz. Ugyanaz a vékony, de ruga
nyos termet; ugyanaz a dús bronzvörös haj; 
ugyanazok a zöldeskék szemek; ugyanaz a bár
sonyos fehér bőr és elefántcsont-fogak, — csak 
a szája volt valamivel pirosabb, az arcvonásai 
egy árnyalattal élesebbek s az illata, a nőisége 
érettebb, bóditóbb.

Kukac »egyszer csokoládét és kétszer te
jeskávét« rendelt a pincértől, azután folytatta:

— Komédia az egész, én mondom önnek, 
doktor ur; a rendőrség éppúgy tisztában van a 
történtekkel, mint én vagy ön vagy mindenki. 
Hiszen ezért tettek szájkosarat a sajtóra, hogy 
elnémuljon és bele ne harapjon valahogy a fel
ső tízezerbe. Ha ezt megírhatnám, igy őszintén, 
egy cikkben! . . .

— Ne izgassa magát, kedves Kukac! —» 
szólt Miranda s azután mosolyogva fordult dr. 
Vágóhoz: — A szerkesztő ur azért haragszik 
ilyen nagyon, mert korán kellett felkelnie. Hi
szen más baj nem történt. Sőt. A rendőrfogal
mazó egészen csinos fiú, nem sajnálom, hogjr 
megismerkedtem vele.

— Mirandának gyengéje az egyenruha, —



szólt közbe Csipetke. — Ő még ott tart, sze
gény . . .

— És most végleg haza engedte a kisasz- 
szonyt a rendőrség vagy csak feltételesen? — 
kérdezte dr. Vágó.

— Azt hiszem, végleg, mert bebizonyítot
tam annak a csinos fiúnak, hogy hétfő reggel
től hétfő estig, tehát abban az időben, amikor 
ez a Polyvás meghalt, ki sem mozdultam a la
kásomból. Délelőtt fekeresett egy barátom, vi
déki földbirtokos, aki ott volt nálam egész es
tig, a szegedi vonat indulásáig. Bebizonyítottam 
azt is, hogy nem tudok autót vezetni s hogy ne
kem, sajnos, nincs Hispano-kocsim.

— Tetszik látni, doktor ur, — szólt Kukac
— igy zaklatnak teljesen ártatlanokat.

— Ártatlanokat? — nevetett fel Csipetke.
— Bizonyos tekintetben és bizonyos helyen. . .

Miranda is nevetett ezen; keresztberakta a 
térdét, amibe belekapaszkodott az összekulcsolt 
kezével s igy ringatta egész felső testét a ka
cagás ütemére. Azután a keskeny, hosszú ujjai
val megsimogatta Kukac tarkóját:

— Kukac, te olyan jókat mondasz néha.
Szebeni Aladár röstellte magát. Mit fog

gondolni dr. Vágó az ő társaságáról, erről a két 
nőről, akiket ő mindenütt szininövendékekként 
szokott bemutatni?!

— Szégyeljétek magatokat! — intette le 
őket. — Ismételten kértelek már, hogy legalább 
az én jelenlétemben ne . . .



Miranda vállat vont:
— Nézd, Kukac, ha neked nem tetszik a 

mi társaságunk, menj a templomba és énekeld 
Szent Dávid zsoltárait vagy Jeremiás siralmait. 
Nem igaz, Csipetke?

Kukac, tekintélyének megóvása érdekében 
felállt és éles hangon magához hivta a főurat. 
Dr. Vágó is fizetett. A kávéház ajtajában elbú
csúzott dr. Vágótól, Mirandának alig látható 
biccentéssel köszönt és eltávozott Csipetkével; 
a szófoszlányokból hallani lehetett, hogy most 
alaposan megleckézteti a »szininövendéket.«

Miranda még mindig nevetett, ahogy utá
nuk nézett:

— Szegény Csipetke, amit ez kapni fog ha
záig! Az ilyen kicsiny emberek, mint ez a Ku
kac, mind nagy zsarnokok.

— Igen, — hagyta rá dr. Vágó, aki most 
eszmélt rá, hogy egyedül maradt Mirandával, 
aki villanyvilágitásra beállitott arcával kicsit 
furcsán festett a józan reggeli napfényben. 
Azután megkérdezte: — Merre lakik, művésznő ?

— A Király-uccában.
— Akkor együtt mehetünk, ha megengedi.
— Maga is ott lakik?
— Igen.
Egy darabon hallgatagon mentek egymás- 

mellett. Miranda a kirakatokat nézte, dr. Vágó 
pedig a járókelőket, hogy el ne szalasszon eset
leg egy ismerőst, akinek köszönnie kell. Azután 
megtörte a csendet:



— Mit csinál most otthon, művésznő?
— Semmit. Tudja, én rendszerint délig al

szom s most fogalmam sincs, mivel fogom eltöl
teni a délelőttöt.

— Jöjjön fel a lakásomra.
— Most mindjárt?
— Igen.
— Lehet, — bólintott Miranda. — De ne 

értsen félre: kizárólag azért megyek magával, 
mert nincs okosabb dolgom.

Amikor dr. Vágó benyitott a lakásába, az 
inasa jelentette, hogy egy hölgy várja a ren
delőben.

— Maga szemtelen! — szólt rá Miranda 
félig tréfásan, félig komolyan. — Minek hoz ide 
engem, ha már van itt egy nője?

— Ne gyanusitsa meg ezt a nőt kisasszony. 
Bizonyára páciensnő . . .  Maga most kicsit lefek- 
het a szobámban vagy nézegesse a képeslapokat, 
amig elintézem a betegeimet. Jó?

— Jó. De ha egyszer alszom, lábujjhegyen 
járjon és fel ne keltsen estig . . .

Dr. Vágót a rendelőjében Gitta várta, kisirt 
szemmel.

— Az Istenért, mi történt Gitta?! — rohant 
hozzá félelemmel vegyes örömmel.

— Azért jöttem, Lajos, hogy segitsen raj
tunk, ha tud. Kálmánnal megint baj van. Né
hány napig olyan csöndesen viselkedett, azt hit
tem már, hogy elmúlt a szeszélye vagy legalább 
is beletörődött a sorsába. Ma reggel pedig a szo



balány nagy sikollyal rohan hozzám, hogy: »a 
nagyságos ur szobájában egy halott nő ül«. Az a 
nő azonban nem halott, sosem volt élő; az a nő 
egy viaszbábu, olyan,mint Ostritz Livia bárónő, 
ahogy az újságokban láttam a képét. . .  Ezért 
jöttem most magához, megint az orvoshoz: 
mentse meg Kálmánt.

Dr. Vágó sokáig, szótlanul és töprengve me
redt maga elé, miközben szinte nyelte a szivar
füstöt, ami megkönnyiti a gondolkodást. Most itt 
az alkalom, hogy megnyerje a csatát vagy pedig 
örökre visszavonuljon. Kicsit szégyelte magát, 
hogy Alföldi Kálmán szomorú állapotát felhasz
nálja saját önző céljaira, de megnyugtatta a lel
kiismeretét azzal, hogy más gyógymódot igazán 
nem tud, mint amit ajánlani fog.

Gitta görnyedten, mint egy kérdőjel várta 
a választ.

— Azt a viaszbábut ismerem, — szólalt 
meg végre dr. Vágó — a Panoptikumban láttam, 
Kálmán bizonyára ott szerezte meg, bár nem tu
dom elképzelni, hogyan. Talán ellopta. . .  Első 
dolga legyen, Gitta, ezt a bábut visszaküldeni, 
mielőtt még botrány lesz belőle.

— Már nem küldhetem vissza, összetör
tem . . .  darabokra . . .

— Kálmán mit szólt hozzá?
— M it?... Dühöngött és gyilkosnak neve

zett engem.
— Itt sürgősen tenni kell valamit, Gitta, itt 

nem szabad várni, itt mindent fel kell most tenni.



egy kártyára. Vagy sikerül, vagy nem, de remé
lem, hogy sikerülni fog. Kálmánt ki kell ábrán
dítani a bárónőből; be kell bizonyítani neki, hogy 
a bárónő sem felhők között trónoló égi tüne
mény, hanem földi halandó, húsból és vérből, a 
húsnak és vérnek minden jó, de egyúttal minden 
rossz tulajdonságával is.

— Ezt pedig hogyan akarja megcsinálni?
— Azt nyugodtan bizza rám, Gitta. Az or

vosok, még a jó kézirásuak is azért Írják olvas
hatatlanul a receptet, hogy a beteg ne tudja, 
mit rendeltek neki. Magától csak azt kérem, ma
radjon szépen itthon s ha Kálmán el akar utazni, 
engedje őt egyedül. Ha holnap azzal áll elő, hogy 
Velencébe megy, ne legyen meglepve és ne be
szélje le róla. Lehet, hogy két hétig marad majd 
távol, lehet hogy két évig vagy még tovább, de 
ha visszajön, egészséges lesz.

— És . . .  ha . . .  nem jön vissza ?
Dr. Vágó vállat vont s azzal a mondattal fe

lelt, amellyel minden orvos eleve elhárítja ma
gáról a felelőséget:

— Mindnyájan Isten kezében vagyunk . . .
Gitta felállt, búcsúzott.
— Bizom magában, Lajos. Ha kiveri a fér

jem fejéből ezt a rögeszmét, örök hálára kötelez. 
Nem fogom kérdezni, hogyan csinálta . . .

Dr. Vágó megcsókolta Gitta kezét s azt egy 
pillanattal tovább tarotta az ajkánál, mint a 
szabályok megengedik . . .

Amikor visszatért Mirandához, a lányt fé



lig levetkőzve találta, hanyatt fekve a padló sző
nyegén.

— Megbocsájt, doktorka, hogy kényelembe 
helyeztem magam. Tudja, nem bírom a meleget.

— Ahogy jólesik! Érezze magát otthon, — 
felelte dr. Vágó s leült egy székre. Egy darabig 
kutató szemmel nézte Mirandát, aztán megkér
dezte :

— Mondja, művésznő, szerelmes maga va
lakibe ?

Miranda nevetett:
— Maga is úgy kezdi? Érdekes. Ha a fér

fiak társaságbeli nővel ismerkednek meg, azt 
kérdezik tőle, tud-e főzni, szeret-e táncolni, szo
kott-e zongorázni, hány éves, hol járt iskolába, 
mi a papája stb. stb. — tőlünk pedig mindig ud
varlónk azt kérdezi legelőször, hogy szerelme
sek vagyunk-e. Persze, hogy vagyunk. Mindig. 
Az egész világba. Minden jóképű férfiúba. Aztán 
van egy, mindnyájunknak van egy, akit nem sze- 
tünk, de aki nélkül nem tudnánk meglenni. Ő 
tölti be nálunk a férj szerepét; ő az, aki minden 
pénzünket elissza vagy elkártyázza s cserébe jól 
megver minket. . .  Tehát az első kérdés, hogy 
szerelmes vagyok-er Felelet: igen. A második 
kérdés: ki volt az első, azaz, hogy jutottam erre 
a pályára? Nem fogja elhinni: az én vesztemet 
a napfogyatkozás okozta. Diáklánykoromban 
egyszer az ucca közepén álltam s kormos üveg
gel néztem a napfogyatkozást. Arra ment egy 
.autó, de én annyira el voltam merülve, hogy



nem hallottam a tülkölését s az autó kicsit el
ütött. A férfi, aki az autóban ült, magához vett 
s azt kérdezte, hova vigyen. Nagyon szép ember 
volt, én tehát azt feleltem, hogy vigyen, ahová 
akar. így kezdődött. . .  Most jön a harmadik 
kérdés. . .

— Kérem, hagyja a tréfát. Én komolyan 
akarok magával beszélni.

— Azt is lehet. Csak jól meg kell fizetni.
— Azt akarom tudni, van-e olyan férfi aki

hez szorosabb kapcsolatok fűzik?
— Van. Egy körszakállas fiatalember.
— És függ maga tőle?
— Mikor-hogy. . .  Ha én adok pénzt neki,, 

ő függ tőlem; ha ő ad pénzt nekem, én függök 
tőle, de csak addig, mig nem akad, aki töb
bet ad.

— Sokat szokott kapni tőle ?
— Ez is mikor-hogy. . .  Egy reggelen pél

dául arra ébredtem, hogy a barátom angolosan 
meglógott s mig én aludtam, elvitte, elzálogosí
totta az összes ékszereimet. Ez volt a legkeve
sebb, amit kaptam tőle. Most a hét elején azon
ban száz dollárt adott, hamisitatlan dollárt. Ez 
volt a legtöbb, amit kaptam tőle. Újabban, úgy 
látszik, jól megy neki. Megigérte, hogy a hónap 
végén, amikor kapuzárás van a lokálban, kibé
rel egy villát nekem valamelyik fürdőhelyen.

— Tehát vele tölti a nyarat?
— Még nem biztos. Azt mondtam neki: »Fel

mutatni a pénzt, fiam s azután beszélhetünk.«



Nem akarok olyan villában lakni, amelynek a 
bérét esetleg a nyakláncommal kell kifizetni. 
Azonkivül még olyan furcsa perverzitása van: 
papnőt akar nevelni belőlem, hogy éjszaka fehér 
lepedőben táncoljak a temetőben. Ehhez — 
ugye ? — gyomor kell. . .

— Mit szólna, ha én havonta ezer pengőt 
vagy még esetleg többet adnék magának?

— Halljuk a föltételeket doktorka. Remé
lem, nem orvosi kisérleteket akar végezni raj
tam. Akkor még inkább táncolok a temetőben.

— Nem kivánok semmi különöset. Arról 
van szó, hogy egy szerencsétlen barátom halálo
san szerelmes Ostritz Livia bárónőbe, aki miatt 
magát ma beidézték a főkapitányságra. Mert 
maga feltűnően hasonlit rá.

— Talán testvérek vagyunk. Mért moso
lyog? Én lelencházban nőttem fel s akiket igy 
az uccán találnak, azoknak rendszerint nagy ur 
az apja . . .

— Ez most mellékes; a fontos az, hogy a 
barátomnak ki kell gyógyulni ebből a szerelmé
ből. Maga meg fog ismerkedni vele, jó lesz hoz
zá és néhány nap vagy néhány hét múlva úgy 
intézi a dolgot, hogy ő kiábránduljon magából.

— Értem, doktorka. Fel fogom őt világosí
tani arról, hogy nem Livia a nevem, hanem Mi
randa; hogy nem vagyok bárónő, hanem bárnő 
(éppen csak egy betű hiányzik hozzá) és hogy 
nem születtem tornyos kastélyban, hanem egy 
bérkaszárnya kapujában.



— Szerencsétlen! Mindezt éppen el kell 
hallgatnia. A barátomnak nem magából kell ki
ábrándulni, hanem a bárónőből, — érti?

— Értem. Majd meg fogom őt csalni.
— Nem biztos, hogy ez használ. Sokszor 

csak még jobban szeretjük a nőt, ha rájövünk 
arra, hogy megcsal. Nem adok tanácsot, maga 
meg fogja őt ismerni s látni fogja, mi a legcél
ravezetőbb. Fő dolog, hogy ő végig abban a hit
ben legyen, hogy maga a bárónő. . .  Itt vannak 
a hétfői lapok, ezeket olvassa el és eleget fog 
tudni a bárónő életéből ahhoz, hogy hűen játsz
hassa el az ő szerepét. . .  Tud maga nyelveket?

— Németül megtanultam az iskolában, 
olaszul pedig Triesztben, ahol két évig dolgoz
tam.

— Ez untig elég egy bárónőnek. A nagyobb 
hatás kedvéért azonban mondja még azt is neki, 
hogy tud csehül és spanyolul; a barátom egy 
szót nem ért ezen a két nyelven, tehát nem te
heti próbára a tudását. . .  Mikor szabadulhat a 
bároól s a körszakállastól?

— Akár azonnal is.
— Akkor hóinak este utazzék Velencébe. 

Még a mai r.ap folyamán megkapja a vasúti je
gyet . . .

— Oda-vissza, — szólt közbe Miranda.
— Igaza van, oda-vissza. Ugyanakkor kap 

az első hónapra háromezer lirát. Ha elfogy, kap 
még többet. Ha pedig jól végezte a feladatát, 
akkora jutalmat kap, hogy sosem kell majd fe



hér lepedőben táncolnia a temetőben. Velencé
ben megszállhat, ahol akar; Alföldi Kálmán — 
igy hívják a barátomat — úgyis magára fog ta
lálni a Szent Márk-téren, a galamboknál. . .  Áll 
az alku ? . . .

Miranda nagyott csapott dr. Vágó tenye
rébe, azután felkapta a ruháját s úgy tett, mint 
aki menne is, meg nem is.

— Elenged, doktorka ? . . .  így ? — kérdez
te, amikor látta, hogy dr. Vágó nem nagyon 
marasztalja.

— Tudja, Miranda, amikor felhívtam ide, 
nem hittem volna, hogy igy fog elmenni. De 
most. . .  most nem akarom, hogy máris hűtlen 
legyen a barátomhoz, amikor még nem is volt 
hű hozzá . . .

Amikor magára maradt, dr. Vágó össze
dörzsölte a két tenyerét s szélesen kinyujtózko- 
dott, mint aki jól végezte a dolgát. Azután fel
hívta Kukacot.

— Kedves szerkesztő uram, — mondta — 
ön ma vagy holnap vagy később, de egyszer 
biztosan találkozni fog Alföldi Kálmán urral. 
Arra kérném, ha szóba kerül Ostritz Livia báró
nő, mondja meg Alföldi urnák, hogy a báróna 
az ön tudomása szerint Velencében van. Meg
teszi ?

— De amikor erről fogalmam sincs, dok
tor ur! Talán nem is igaz.

Dr. Vágó nevetett:
— Ettől még nyugodtan megteheti. Nem 

ez lesz az első eset, hogy egy újságíró olyasmit 
állit, amiről fogalma sincs . . .



VL

A zöldkupolás Simeoné Piccolo órája éppen 
éjfélt ütött, amikor Alföldi Kálmán kilépett a 
cölöpváros pályaudvarából. A fárasztó ut, a 
száguldva dübörgő vonat után, most jól esett 
neki ez az üditő csönd, amelyet csak a Canale 
Grande csobogó habjai zavartak meg egy-egy 
tovasikló vaporetto nyomán. A gondolában, 
amely a Danieli szállodába vitte, kinyujtózko- 
dott és teli tüdővel szitta magába a sós, halsza- 
gu levegőt. A palazzo Vendramin, a Ca d’Oro, 
a palazzo Foscari s a többi tündérpalota le
hunyt szempülákkal álmodozott az éjszaká
ban s a Rialto vakmerő ive úgy fogta át a csa
tornát, mint szépasszony karját a karperec. 
Jobbra-balra szűk, sejtelmes csatornák nyiltak, 
sötétbe és némaságba burkolva titkaikat, távol
ról pedig a San Marco szín- és fényözöne káp- 
rázott.

— Ez a meseváros lesz a mi nászágyunk, 
mondta magában Alföldi Kálmán s szinte meg
borzongott arra a gondolatra, hogy, ebben a pa
zar környezetben fogja elzokogni Líviának az ő 
vallomását.



De vájjon tényleg itt van-e Livia? Hátha 
elhamarkodta ezt az utazást?... Nem, ez lehe
tetlen. Kukac mindent tud és Kukacnak semmi 
oka sincs rá, hogy őt félrevezesse. Azután meg 
dr. Vágó is azt mondta, hogy a bárónő itt van, 
megbízható forrásból hallotta . . .

Jó, hogy az éjszaka rövid volt, úgysem tu
dott volna aludni a türelmetlenségtől, a bizony
talanságtól. Reggel korán felkelt s lement a 
Szent Márk-térre, a templomba, a Doge-palotá- 
ba, az üveggyárba, át a Szent György-szigetre 
és minden olyan helyre, amit az idegenek meg 
szoktak nézni Velencében. Azutcn eszébe jutott, 
hogy Livia bizonyára nem először van itt, tehát 
hiába is keresi a látványos helyeken.

Délután kiment a Lidóra. A parti homokban 
s a vizben szinte hemzsegtek a hangos, vidám 
fürdőzők s Alföldi Kálmán szárnyaszegetten 
járt-kelt köztük, a nagy sokaságban, talán ő 
volt az egyetlen magányos férfi. De a szive he
vesebben dobogott, érezte, hogy jó helyen ke
res; a szive vezette őt ebben a tarka összevissza
ságban, mint iránytű az óceán hajósait. Amikor 
végigment az Excelsior Palace ragyogó terra- 
szán, szinte a torkában érezte a szivét. »Tűz, 
tűz, tűz!« — súgta a szive, mint abban a gyerek
játékban, amelyben eldugott tárgyat kell ke
resni.

Egy pálmafa árnyékában, kerek asztalká
nál, végre megtalálta Liviát.

Kék selyempizsamában ült a bárónő, amely



nek bő szárai, akárcsak a válláig érő vörös 
haja, szabadon lengtek az enyhe szélben. Jobb 
kezével hosszú szalmaszálon keresztül jeges 
málnaszörpöt szürcsölt, bal kezével széles Ha- 
way-kalapját himbálta a zene ütemére s a gö
rög szandálba bujtatott kis lábával egyenlete
sen kopogott a márványkockákon. Megint olyan 
volt, mint egy óriási, szines pülangó.

Alföldi Kálmán, anélkülhogy a cselekedetét 
mérlegelte volna, Liviához lépett:

— Szabadna kémem egy tangóra, bárónő? 
Ha megengedi: Alföldi Kálmán vagyok.

A lány ráemelte zöldeskék szemét s Alföldi 
Kálmán térde szinte megroggyant, hogy most el 
fog dőlni a sorsa, örökkévalóságnak tűnt az a 
pillanat, amig a választ várta.

— Maga az? — mondta Miranda alig lát
ható mosollyal a piros szája szögletében. De 
azután észrevette, hogy elszólta magát s gyor
san hozzáfűzte: — Maga az a hires pesti szí
nész?

Alföldi Kálmán életében először örült őszin
tén a hírnevének. Úgy érezte, hogy megnyerte a 
csatát s most már egészen nyugodt volt a vála
sza:

— Ha a bárónő ismer engem, akkor talán 
szabad remélnem, hogy megbocsájtja illetlen to
lakodásomat és nem fogok kosarat kapni.

Miranda éppen fel akart kelni a tánchoz, 
amikor a zene elhallgatott. Itt pedig nem lehet



tapsolni, megujrázni, mint otthon a »Pokol«- 
bárban. A zenészek csomagoltak.

— Kár, hogy ilyen későn szánta rá magát 
a táncra, művész ur. Mára, mint látja, vége.

— Talán holnap, bárónő, ha idejében je
lentkezem? — kérdezte Alföldi Kálmán s a 
hangja fojtottan csengett.

Miranda nagyon meg volt elégedve Alföldi 
Kálmánnal. Amikor megkötötte a megállapo
dást dr. Vágóval, biztosra vette, hogy egy be
teg, talán félkegyelmű vagy nyomorék férfi 
lesz az, aki mellett el kell játszania a bárónő 
szerepét, ha már ennyi pénzt fizetnek ezért. 
Most pedig fiatal, elegáns, gyönyörű férfi állt 
előtte, olyan férfi, akivel minden nő büszkén 
mutogatná magát. Legjobb lett volna mindjárt 
gondolába ülni Alföldi Kálmánnal; de ismerte 
a férfiakat, tudta, hogy nem szeretik a gyors 
sikert. Ezért egy kis mesterséges akadályt tá
masztott:

— Holnap?... Holnapra nem Ígérhetek 
semmit, művész ur. Holnap talán már Rómában 
leszek s ha itt lennék még, semmiesetre sem 
jönnék ki a Lidóra.

— A bárónő nem itt kint lakik?
— Nem. Bent a városban, a Royal Danieli- 

ben. Velencében mindig ott szállók meg, úgy 
tetszik nekem a mórstilusu középkori külseje.

Alföldi Kálmán csüggedő arca felragyogott:.
— Milyen szerencsés véletlen! T. i. én is a.



.Danieliben lakom. . .  De én átnéztem a vendé
gek jegyzékét és. . .

— . . .  és az én nevemet nem találta! — egé
szítette ki Miranda nevetve. — Persze, hogy 
nem találta, amikor inkognitóban utazom, jelen
leg Haybó Mária néven. Talán tudja, milyen kel
lemetlen események központjába kerültem az 
önök szép fővárosában.

— Igen: a Derby, Polyvás. . .
Miranda bólintott:
— Lássa, ön is tudja, mindenki tudja. Ezért 

szöktem meg hazulról s ezért csatangolok álné
ven a nagyvüágban, mig a botrány feledésbe 
nem merül. Nem félek ugyan senkitől, mert nem 
követtem el semmi szégyelnivaló vagy bünte
tendő cselekményt, de nem szeretem, ha zaklat
nak s ha mindenki beleártja magát az ügyeim
be . . .  Node, ha ön is a Danieliben lakik, együtt 
mehetünk, — jó? Hamar felöltözöm s a Quattro 
Fontane előtt találkozunk. A viszontlátásra!. . .

Alföldi Kálmán jó darabig utánanézett az 
elsuhanó lánynak s szine falta a szemével a 
testét, a járását, a mozdulatait. Ebben az órában 
mérhetetlenül boldog volt.

Egész életében talán egyszer érzett ehhez 
hasonlót, az esküvője előtti napokban. De az a 
boldogság, bármennyire is szerette Gittát, fény
telenebb és körülhatároltabb boldogság volt, tör
vényileg jóváhagyott, programszerűen előre ki
dolgozott, apai és anyai áldással higitott bol
dogság; viszont ez a mostani boldogság méhé-



ben hordja a kaland szinességét, a kockázat 
nagyszerűségét, a bizonytalanság izgalmát, a 
titok édességét, a bűn gyönyörét, a kiharcolt 
győzelem mámorát s az élet-halál kábitó, végte
lenbe emelő tudatát. . .

Miranda talpig fehérbe öltözve, nagy meg
lepetésére egy férfiúval közeledett, de amikor 
meglátták őt, a férfi hirtelen otthagyta. Alföl
di Kálmán életében először érezte a féltékeny
ség keserű kinját; visszanézett a múltba s úgy 
tűnt neki, mintha ezt a körszakállas férfit már 
látta volna, de nem emlékszik rá, hogy hol és 
mikor. . .

Miranda a legbűvösebb mosolyával nyúj
totta feléje a szép, ápolt ujjait:

— Nem várakoztattam sokáig, — ugye?
Alföldi Kálmán válaszában lehangoltság

és szemrehányás csendült:
— Egy életen át vártam erre a napra, bá

rónő, de ha tudtam volna, hogy alkalmatlan va
gyok, akkor most nem vártam volna.

Miranda jóizűen nevetett:
— Máris sérteget? Milyenek is maguk fér

fiak! Amig nem ismert személyesen, talán bol
dog lett volna, ha egyszer életében megcsókol
hatja a kezemet s most, amikor már ennél több
re vitte, amikor már találkát kapott tőlem, nem 
tud örülni neki. Most már jogot formál arra, 
hogy felelősségre vonjon s hogy számonkérje 
tőlem az egész életemet és minden lépésemet. 
Különben, ha kiváncsi rá: az előbbi kisérőm:



Meyer báró volt, jóbarátja Vilcsek grófnak, 
akivel — mint talán tudja — jegyben jártam. . .  
Ki kell azonban jelentenem, kedves Alföldi, 
hogy nem szeretem a rosszkedvű és szigorú em
bereket.

— Bocsásson meg, bárónő.
— A bárónőtől is kiméljen meg, hogy él ne 

áruljuk itt magunkat. Elég kellemetlen, hogy ez 
a Meyer felfedezett, de ő diszkrét fiú, hallgat
ni fog. Maga pedig, ha jóba akar lenni velem, a 
jövőben nevezzen egyszerűen Mirandának, más 
névre nem fogok hallgatni. . .

A hajón, amely a városba vitte őket, közöm
bös dolgokról társalogtak, mert Velencében, 
akármilyen nyelven is beszél az ember, mindig 
akad valaki a környezetben, aki megérti.

— Először van most Velencében? — kér
dezte Miranda.

— Nem. Minden évben eljövök ide néhány 
napra.

— Lássa, én is igy vagyok vele. Sok orszá
got és sok várost láttam már, de amikor haza 
érkeztem, beragasztottam a fényképfelvételeket 
az albumomba s többé nem gondoltam rá. Velen
cét azonban nem lehet igy elintézni, Velence után 
minden évben uj és erősebb honvágy fogja el 
az embert. Nem vette még észre, hogy itt min
denki milyen otthonosan mozog, már ittlétének 
első napján? Itt vannak a világ legszebb épüle
tei s mégis ritkán akad ember, aki csodálkozva 
kiáltana fel, hogy »Jé! Ilyent még nem láttam!«



Mert igenis látott már ilyent, ugyanezt látta 
egész életén át a tankönyvekben, útleírásokban, 
levelezőlapokon s minden második lakás gobe
linjein. Igazam van?

— Teljesen, bá. . .  Miranda. Csak meg kell 
nézni a hajó utasait: dióhéjban a földkerekség 
összes népei.

— És mindegyiknek megvan a maga külön 
szava erre a városra, jeléül annak, hogy azt 
mindenki a sajátjának tekinti. Maguknak Velen
ce, nekünk németeknek Venedig, a franciáknak 
Venise, a szlávoknak Mleci, az olaszoknak — 
hogy meg ne feledkezzem — Venezia és Vilcsek 
grófnak Benátky. Ez a legfurcsább, nem is tu
dom, hogyan csinálták a csehek: Venezia és Be
nátky, ez majdnem úgy hangzik, mintha Józse
fet egyszerűen Mihálynak hívnák, ő, ezek a cse
hek ! . . .

Miranda nevetett s Alföldi Kálmán ujjon
gott bensejében: ha Livia igy tud mulatni a volt 
vőlegényén, akkor már nem szereti és nem is 
szerette soha.

Amikor a hajó megállt a Vittorio Emma
nuele előtt, Miranda búcsúra nyújtotta a ke
zét:

— Most elválunk, mert még be akarok vá
sárolni egyet-mást, mielőtt az üzletek zárnak.

— Este láthatnám valahol ? — kérdezte Al
földi Kálmán egy hosszú, meleg kézcsók után.

Miranda úgy tett, mintha eltűnődnék kicsit.
— Talán. . .  — felelte. — Lehet, hogy a



szálloda éttermében vacsorázom. Mindenesetre: 
Arrividerla!

Alföldi Kálmánt most másodszor gyötörte 
a féltékenység. Elhatározta, hogy követni fogja 
s meg fogja lesni Liviát, de már a kiszállásnál 
elmaradt tőle s a lány ügyesen eltűnt a korzó 
áradatában.

Alföldi Kálmán bement egy virág kereske
désbe s egy hatalmas vérvörös rózsacsokrot ren
delt a Danieli-szállodába »Haybó Mánia kisasz- 
szony« részére. Azután felment a szobájába S 

átöltözött, lassan, kinos gonddal, félóráig fésül- 
ködve s ujabb félóráig kötözgette a nyakkendőjét 
mert minden férfi a frizuráját s a nyakkendőjét 
tartja legerősebb fegyverének.

Küenc óra sem volt még, amikor máir lent 
ült az étteremben. Livia-Miranda természetesen 
még nem volt ott. »Talán el sem jön, talán más
hol vacsorázik és mással.« Ez a lehetőség na
gyon lesújtotta s képzeletében felrémlett a kör
szakállas két szúró szeme . . .

Az óra mutatója csigalassúsággal haladt 
előre.

Pontosan tiz óra volt, amikor az étterem 
ajtajában, hosszú estélyi ruhában, prémes be
lépőben feltűnt Miranda s Alföldi Kálmán fel
kelt, hogy fogadja.

Miranda lassú, hanyag léptekkel haladt át 
az éttermen, ügyet sem vetve a kíváncsian felé
je forduló nőkre s az éhesen rátapadó férfisze
mekre. Egyenesen Alföldi Kálmánhoz ment, aki



csak most vette észre, hogy Miranda fekete 
csipkeruhájában, a fonott arany-övbe, egy vér
vörös rózsa volt tűzve.

— Igen, a maga rózsája, — üdvözölte őt 
Miranda, aki elértette Alföldi Kálmán forró, 
kérdő pillantását. — Maga már vacsorázott?

— Még nem. Vártam magát, Miranda.
— Ez megható. De ha nem jövök, éhen hal, 

ami igazán túlságosan nagy áldozat lett volna 
magától. Pedig egy hajszálon múlt, hogy el nem 
utaztam. Éppen az orrom előtt csukták be a CIT 
ajtaját, amikor hálókocsi jegyet akartam váltani. 
Rómába.

Ez természetesen nem volt igaz, ezt is csak 
ijesztésnek szánta Miranda, aki ezen az estén 
elemében volt. Evett és ivott, finoman és kecse
sen, mintha világéletében mindig a legelőkelőbb 
éttermekben evett volna tengeri rákot, közben 
csevegett, vidáman és szellemesen, mintha nem 
a lelencházban tanult volna beszélni és nem a 
»Pokol«-bár darutollas kisgazdájával gyakorolta 
volna a társalgás művészetét. A nőknek csodá
latos képességük van erre, hogy felfelé alkal
mazkodjanak s máról-holnapra beleéljék magu
kat olyan környezetbe, amelyben a férfi hosszú 
ideig félszegen csetlik-botlik. Alföldi Kálmán s 
az étterem minden vendége a szemébe nevetett 
volna annak, aki most azt merte volna állitani, 
hogy ez a lány nem Ostritz Livia bárónő, hanem 
táncosnő, akinek talán csak négy polgárija van.



— Most pedig megyünk gondolázni! — in
dítványozta Miranda a vacsora befejeztével.

Amikor beültek a gondolába, Alföldi Kál
mánnak az volt az érzése, hogy ezen a kicsi jár
művön hosszú útra indul, olyan útra, amelyről 
talán nincs is visszatérés. A képzelete haza 
szállt egy pillanatra azokhoz, akiktől el fog sza
kadni. Gittára gondolt, az ő édes asszonyára, 
aki olyannak tűnt neki, mintha halott volna, 
drága, csöndes, hófehér halott, akit el kell si
ratni és teleszórni virágszirmokkal. . .  Azután 
dr. Vágó jutott eszébe, ez az okos, fölényes és 
kiállhatatlan ember, aki most, ha itt volna ve
lük, rágyújtana a szivarra és elmagyarázná a 
hűtlenség lélektanát s közben megpukkadna az 
irigységtől. . .  Kukacra gondolt, nagy, meleg 
szeretettel és hálával, hiszen őneki köszönheti, 
hogy most Livia bárónő mellett ül egy velencei 
gondolában. »Megveszem majd a Pesti Hírlapot 
s Kukac lesz a főszerkesztője ...«

A fekete gondola lassan úszott előre a sö
tét, moszatos lagúnákon s az oldalain levő réz
sárkányokról a szemükbe villant a holdfény. 
A fehéringes, barnabőrü gondolás, aki most 
hosszú evezőlapátjával a kettejük utját-sorsát 
irányította, a fordulókban dallamos kurjan- 
tással figyelmeztette a szembejövőket, akik
től ugyanolyan zengőn visszhangzott a válás? a 
sötétben, hosszan elnyújtva: »Hój-jö-ő-jo-ó!.,.«

Alföldi Kálmán reszketve, tapogatózva ke



reste Miranda kezét; Miranda nem húzta visz- 
sza. . .

— Serenata, signora? — kérdezte most a 
gondolás, akik ilyenkor este, tapintatból, min
den nőt asszonynak szólitanak.

— Si, si, — válaszolta Miranda s azután 
Alföldi Kálmánhoz fordult: — Megyünk sze
renádot hallgatni, jó?

— Nekem most minden jó, Miranda, — vá
laszolta Alföldi Kálmán. — Én most oda me
gyek, ahová maga akarja . . .

A gondola kiért a széles Giudecca-csator- 
nára, amely száz még száz gondola mécsesétől, 
ezer meg ezer szines lampiontól és millió meg 
millió csillag tükörképétől ragyogott. Egészen 
valószinűtlen, álomszerű szépségben bontakozott 
ki előttük ez a részegitő kép, mint egy óriási, 
ünnepi csarnok, amelynek oszlopain, a körös
körül elterülő két tucat templomon nyugszik a 
kék ég, a csillagos mennyezet s az előtérben a 
szentély, a bűbájos Piazetta, amelyet, mint egy 
pazar függöny, takarnak el a doge-palota meg
kövült csipkéi.

A vizben elszórva virágokkal diszitett, ja
pán lámpákkal kivilágitott hatalmas csónakok 
álltak; mindegyik egy-egy szinpad, amelyen 
férfiak és nők játszottak, énekeltek, táncoltak. 
Ez a »serenata«. Körülötte, egymáshoz lapuló 
gondolákban a nézőközönség, estélyi ruhás höl
gyek és frakkos urak, akik egyik helyről a má-



sikra vándoroltak most aszerint, hogy melyik, 
előadás felelt meg nekik leginkább.

Amikor Alföldi Kálmánék gondolája oda 
ért, a szinpadon hárfakisérettel egy tenor éne
kelt lágyan, édesen s a hangja, mint üvegburá
ról, úgy verődött vissza a tenger vizéről:

»Vola, o serenata:
La mia diletta é sola,
E con la bella testa abandonnata,
Posa tra le lenzuola:
O serenata, vola.«

— What is this, my dear? — kérdezte Al
földi Kálmán mellett egy szőke, fehérpré
mes nő.

— The »Serenata« by Paolo Tosti.
A dal befejeztével az egyik szinész gondos 

láról-gondolára libegett tányérozni.
— Azelőtt nagyobb volt a bizalom, mert 

perselybe gyűjtötték az önkéntes adományo
kat, — jegyezte meg Alföldi Kálmán — de most 
már tányéroznak, hogy lássák, ki mit ad. . .

Egy szemüveges német csörtetve dobott 
tíz lirát a tányérba s megkérdezte a szinészt:

— Kennen Sie, bitte, das Gondellied aus 
»Eine Nacht in Venedig« von Strauss?

De mielőtt még a szinész válaszolhatott 
volna, a szemüvegest leintette a felesége:

— Aber Fritzchen, man fährt doch nicht 
ins Ausland, um heimische Lieder anzuhören!...

Alföldi Kálmán szerényen húsz lirát tett a. 
tányérra s megrendelte a Santa Luciát.



Miranda s az egész hallgató közönség tap
solt az ötletnek és különböző nyelven, de 
ugyanegy mámorban dúdolták most valameny- 
nyien a bárkások énekét:

»Sül maré luccica l’astro d’argento,
Placida é londa, prospero é il vento.
Venite air agile barchetta mia . . .
Santa Lucia, Santa Lucia!«

Amikor a gondolájuk éjféltájban a Giudec- 
ca-csatornáról újra beevezett a néptelen lagú
nákba, Alföldi Kálmán megcsókolta Miranda \ ö- 
rös haját.

Az éjszaka kicsit hűvös volt; Alföldi Kál
mán levette a felöltőjét s letakarta vele a lányt. 
Azután hozzásimult s a fülébe sirta a vallomá
sát, amelyet eddig már százszor elpanaszolt ön
magában.

— Livia, — kezdte — te nem is kérdezted 
még, mért vagyok én most itt. Meg kell tud
nod: utánad jöttem s most vigad a lelkem, 
hogy megtaláltalak s hogy meghallgatsz. El
múlt vasárnap láttalak először az alagi vonat
ban, de egész életemben téged kerestelek, csak 
téged, Livia. Valamikor régen, az androgynek 
korában egy testben volt a férfi és a nő; a szét
válás óta minden férfi és minden nő a születése 
első percétől kezdve egy képet hord a szivében, 
a hiányzó felének képét és addig nincs nyugta, 
mig ennek a képnek az eredetijét meg nem leli. 
Ezt szerelemnek mondják, Livia, de ez több, 
mert ez az életünk maga, ez minden tettünk és



gondolatunk rugója. A forró láva, amely ereink
ben lüktet; a mennydörgő vihar, amelytől meg
roggyan a lábunk; a sivatag lehelete, amely ki
szárítja ajkunkat; az esti szellő, amely bánatos 
meséket hoz; a fojtó üdére, amely felriaszt ál
mainkból; az erő, amellyel épiteni vagy rombol
ni tudunk; az örök melódia, amely mindig és 
mindenütt a csontvelőnkbe sajog; a vágy, 
amely ma felröpit a Himalaya havas csúcsára és
holnap letaszit a szennyes mocsárba, ez
mind-mind abból a kényszerűségből fakad, 
hogy szüntelenül áhítoznunk kell énünk kiegé
szítő felét, a bálványt, amelyért, ha kell, le
döntjük az Istennek emelt oltárt is . . .  Nem 
kérdezem, ki vagy; tudom a nevedet, tudom 
Vilcsek grófot, Meyer bárót és Polyvás zso
két; ez minden, amit rólad tudok, de a többi 
nem is fontos. Te vagy az, aki nekem kell énem 
beteljesüléséhez, te vagy az én életem s ha el- 
taszitasz, te leszel a halálom. Légy jó hozzám, 
Livia, kérlek, tűrj meg az oldaladon s engedd, 
hogy a szolgád legyek. Vigyél magaddal, Livia; 
nem kérdezem, hová és nem kérdezem, meddig; 
csak szólj, csak ints és én követlek. Mert na
gyon, kimondhatatlanul szeretlek . . .

Az utolsó szavaiba már sós könnyek ve
gyültek, amelyek Miranda arcába hullottak.

Miranda kizökkent a szerepéből; már nem 
volt Ostritz Livia bárónő. Szegény, nyugtalan 
vérű és olthatatlan szomjuságu táncosnő volt, 
-aki most lihegve pihent egy szép férfiú karjai-



bán, akinek ezt a fényt, pompát, kábulatot s ezt 
a felejthetetlen estét köszönhette. Az ember
nek joga van a saját életéhez. Az embernek jo
ga van a boldogsághoz, ezekhez a ritka boldog
ság-morzsákhoz, amelyet az élet felénk hullat. 
Ki tudja, holnap talán otthon ébred fel, a KI- 
rály-uccai lakásán a darutollassal s kisül, hogy 
ez az egész csak álom volt és akkor sajnálni 
fogja, hogy álmában oly ostobán viselkedett. . .  
Minek itt most komédiázni? . . .

Nem ellenkezett, amikor Alföldi Kálmán a 
szájára szorította a száját s erősen, mindkét 
karjával magáhozvonta őt. Lehunyta a szemét,, 
az ujjaival végigsimitotta a férfi sűrű haját, 
magába szitta a fojtó, lázas leheletét, az ajkával 
közrefogta a férfi vonagló ajkát s belevéste a 
fogait, hogy kiserkedt belőle egy csöpp meleg 
vér s Alföldi Kálmán feljajdult édes fájdalmá
ban.

Azután egy pillanatra kiszabadította magát. 
Miranda s mosolyogva összehúzta a gondola 
függönyeit.

Messziről, nagyon messziről idehallatszott 
a nápolyi és velencei éjszakák dala: »Szántá
Lucsijja. . .  Szántá Lucsijja...«

*

Alföldi Kálmán aznap délelőttjén kóválygó 
fejjel ébredt fel szobájában, amelybe már ma
gasan tűzött a Nap. A friss emlékek egymást 
kergették agyában, ahogy duhaj mulatságok .



után is sokáig a fülünkben zugnak még a leg
szebb táncok dallamai.

Hogy mit érzett most, azt nem tudta vol
na pontosan elemezni. Kétségtelenül boldog 
volt, hogy az álma valóra vált, hogy Lívia az 
övé lett; de ennek a részegitő órának kissé 
fanyar volt az utóize, mint az erős óbornak, 
ha sokat iszunk belőle. Mintha nem ezt várta 
volna. . .  Úgy képzelte azelőtt, hogy meg fog 
halni Liviéért, meghalni, nevetve, egy kézcsók
ért, egy szempillantásért. Valahogy úgy érezte 
magát most, mint a hadvezér, aki hosszú és 
fáradságos ostromra rendezkedik be, de a vár az 
első támadásnál megadja magát s ő nem tud 
örülni, mert az olcsó győzelemben elsikkadt a 
dicsősége, elmaradt az érdemrendje. »Furcsa 
dolog az a sziv« — állapította meg némi keserü- 
séggel — »néha tengernyi bánattól sem sza
kad meg, máskor viszont egy cseppnyi öröm 
sem fér el benne«. Dehát, mit adjon az élet ne
künk, ha nem azt, amit kérünk tőle?...

A friss, piros emlékek közé most beleve
gyült egy régebbi, megfakult emlék: az éj hó
héra. A derék lámpaoltogató eddig eszébe sem 
jutott, ahogy annak az átvirrasztott éjszaká
nak többi alakjai is régen elmosódtak már. Mért 
éppen most jut eszébe a hóhér esete a magá
nyos nővel? Mért,'ó, mért éppen most visz- 
hangzanak benne azok az áradozó szavak az 
éjszaka csodatevő hatásáról? »Mi volna a sok
millió muslincával, ha nem volna lámpafény és



mi lenne velünk, ha nem volna soha éjszaka?...« 
Azok a mondatok és mozdulatok, amelyek az 
éjszaka bűvös palástja alatt, a gondolában 
olyan részegitően hatottak, most a józan meg
fontolás elől szégyenkezve és megrutulva bújtak 
*el, ahogy a svábbogarak kotródnak a világos
ság elől. . .  Mért is nem tart örökké egy ilyen 
éjszaka ? . . .

Délben, amint előre megbeszélték, az ét
teremben találkozott Mirandával. Alig mert a 
szemébe nézni s meglepte, hogy a lányon semmi 
elfogultságot nem észlel. Miranda ugyanúgy 
evett, ivott és csevegett, mintha még most is a 
tegnapi vacsoránál ülnének, mintha ez az éjsza
ka nem is lett volna közben.

— Ha két órakor tovább akarunk utazni, 
akkor sietnünk kell, Miranda, — mondta Alföl
di Kálmán, akit Velence már idegesített. A szi- 
nész egész életében gondosan elkerüli azt a hely
séget, ahol körútja alkalmával egyszer kifü
tyülték; igy volt ő Velencével is, rosszul érezte 
magát s elkívánkozott innen, ahol megbukott, 
legjobb és legkomolyabb szerepében, talán a 
partnernő hibájából, talán másért, — ki tudná 
azt most már megállapítani?... El kell men
ni innen, más színpadra, más kulisszákkal ta
lán jobban sikerül a darab. . .

Miranda örömmel fogadta el az indítványt; 
ű ugyan meg volt elégedve Velencével, de mért 
ne használja ki ezt a ritka alkalmat, mért ne



nézné meg a világot, amikor még fizetnek is 
érte?

— Igaza van, — válaszolta. — Az első vo
nattal indulunk. Itt annyi magyar és német 
"van, hogy nem lehetek biztonságban felőlük; 
az ország bensejében sokkal nyugodtabb le
szek... A csomagolással egy-kettőre megva
gyok, csak egy levelet kell még megirnom.

Ez füllentés volt; nem levelet irt, hanem 
sürgönyt és nem egyet, hanem kettőt. Az elsőt 
dr. Vágónak küldte Budapestre, bejelentette 
neki, hogy az uj cimük: Róma, Grand Hotel s 
egyúttal pénzt kért tőle, sok előre nem látott 
kiadás fedezésére. A második sürgönyt helybe, 
Lippa Sándornak küldte; a tartalma ugyanaz 
volt, csak pénzt nem kért tőle . . .

Délután kettőkor már a Pó völgyében ro
bogott a vonat, ebben az óriási virág- és gyü
mölcskertben, amelyet olajbarna férfiak és iz
mos, daloló lányok művelnek. Balra tőlük el
maradt a jámbor Padova, nagy hagyma-kupo
lás templomaival s az ódon Ferrara, ahol haza
térő diákok integettek az utasoknak. A vonat 
száguldott, a sürgönypóznák keritéssé olvad
tak s a félig learatott határ váltakozó sárga 
és fekete mezőivel, olyan volt, mint egy sakk
tábla. A hangos, duzzadó Bologna után alagút 
következett alagutra, fűvel benőtt hegyekkel, 
amelyeken tehéncsordák és birkanyájak legel
tek; itt-ott felbukkant egy tornyos kastély vagy 
•egy kicsiny falu, elszórt házakkal és oly maga



san, hogy az ember csodálkozott, hogyan lehet 
oda feljutni. . .  Alkonyattal feltűnt Firenze vö
röstetős háztengere és az égbenyuló székesegy
ház, a Campanile szürke márványa, a palazzo 
Vecchio fogas-pártázata s a háttérben az eny
hén lejtő dombkoszoru buja olajligetekkel, ba
bérberkekkel és sötét ciprusokkal.

Alföldi Kálmán megfogta Miranda kezét s 
az ablakhoz vonta őt:

— Nézd, Miranda, azokon a halmokon ál
modozott Dante Beatricéről!

— Mondd, ez a Beatrice szeretője volt Dan- 
tenak ? — kérdezte Miranda, aki nem volt túlsá
gosan jártas a történelemben.

Alföldi Kálmánnnak eszébe jutott a tegnapi 
este a gondolán és mély szomorúsággal igy vá
laszolt:

— Beatrice nem volt Dante szeretője so
ha. . .  Kilencévesek voltak mind a ketten, ami
kor először látták egymást, egy májusi ünne
pen, Alighieri Durante és Beatrice Portinari. 
Egymásba szerettek, de az útjaik sosem talál
koztak. Beatrice még fiatalon meghalt, de Dan
iénak örökségül hagyta a lelkét, a tiszta szen
vedés forrását. Sokak szerint Beatrice csak a 
költő álmaiban élt, aki ezért látta őt oly szép
nek, tökéletesnek. »Mert az igazi emberek« — 
ahogy Anatole France mondja — »azok, akik 
soha meg nem születnek.«

Miranda nem nagyon értette meg Alföldi 
Kálmánt, de érezte, hogy valami nincs rend-



"ben. Mindkét karjával átölelte a férfit s hosz- 
szan, szenvedélyesen megcsókolta őt a rohanó, 
zakatoló vonatban . . .

Még alig szürkült, amikor feltűntek az 
örökváros elmosódótt körvonalai. Az utasok 
fázósan, álmosan szedték össze csomagjaikat; 
a csillagok s az ivlámpák végelgyengülésben 
hunyorogtak; jobbra-balra őrházak, kormos bér
paloták és gyárkémények sűrűsödtek; a vonat, 
mint a hazafelé siető ló, eszeveszett iramban 
siklott át a váltókon, azután hirtelen megtor
pant s a fülke ajtajában udvariasan tisztelegve 
megjelent a kalauz: »Roma-Termini. Bignori!«

■ ä r

A hét halom városában töltött napokról Al
földi Kálmán a következőképen számol be dr. 
Vágóhoz irt levelében:

Kedves Lajos barátom, 
feltételezem, hogy életem folyása nem kö
zömbös Neked s talán már aggódol is 
miattam, a tékozló fiú miatt, hogy üy so
káig nem adtam hirt magamról.

Utolsó találkozásunkkor említettem Ne
ked, hogy hosszabb külföldi útra megyek 
egy kis szabadságra, pihenésre és levegő- 
változásra, amit Te is melegen ajánlot
tál. A körülmények úgy alakultak, hogy 
még aznap elutaztam Velencébe, hogy meg
keressem Ostritz Livia bárónőt, aki — mint 
észrevehetted — ellenállhatatlan benyo-



mást tett rám a lóversenyen, ahová Te 
vittél, amiért néha áldalak, néha átkozlak.

A bárónőt megtaláltam Velencében, 
persze álnéven bujdosott ott, mint Haybó 
Mária. Itt a szállodában együtt lakunk, ta
lán nem követek el becstelenséget, ha el
árulom, hogy Livia (akit most Mirandának 
kell szólitanom) még Velencében, egy má
moros estén, az enyém lett, minden fenn
tartás nélkül, őszintén szólva, ez a gyors 
eredmény le is hangolt engem kicsit, ami 
nyilván igaztalanság; mert, ahogy én első 
látásra megszerettem őt, ugyanígy történ
hetett nála is, — ugye? De az ember min
dig kétféle mértékkel mér. . .

Másnap mindjárt eljöttünk ide, Rómába. 
Ha egyszer lesz rá időd, nézd meg Te is ezt 
a csodálatos, háromarcu várost, amelyben 
felhalmozódott a régi pogány, a középkori 
egyházi és az újkori fasiszta nagyhatalom 
minden kincse, szépsége. A Trajanus- osz
lop tetején Szent Péter szobra áll s a tövé
ben hathengeres »Itala«-kocsi pöffeszkedik r 
ebben a képben benne van Róma egész tör
ténete . . .

Én, mint szinész, mindig súlyt helyeztem 
a diszletekre, a környezetre s ebben a te
kintetben szerencsés vagyok most, hogy ez 
a fenséges város fokozza a boldogságomat 
Mirandával, azaz Líviával. Képzeld el: reg



gél a leírhatatlan pompájú templomokat 
nézzük, amelyekben talán még a miniszt- 
ránsok is püspökök; utána a múzeumokat 
és képtárakat járjuk, csak úgy elsétálunk: 
Michelangelo, Tiziano, Leonardo da Vinci, 
Rafael s a többiek remekművei előtt, mert 
tüzetesen megnézni mindent két élet is- 
kevés volna; délben az elegáns Corso Um- 
bertón járunk fel-alá, a délutáni alvás 
után pedig, kart karba öltve Mirandával, 
a romokot barangoljuk be és egymáshoz; 
simulunk a nyirkos, csontvázakkal teleszórt 
katakombákban, amelyek fölött virágos
kert van és fehér bárányok legelésznek a. 
fűben; este a Monte Pinción hallgatjuk a 
zenét és nézzük a lenyugvó napot, vacsora 
után pedig kiülünk a szálloda erkélyére, 
amely a Diocletianus-fürdővel szemben vau 
a Piazza deli’ Esedr^n s nézzük Rutelli szö
kőkútjának najádjait a csobogó, hűvös 
vízben. Mit mondjak a csodálatos környék
ről, Ostia strandjáról, Frascati pálmalige
teiről, Tivoli császárvillájáról és Genzano 
boráról?!. . .

Livia természetesen, mint afféle sport- 
lady, inkább a táncért, autó- és evezősver
senyekért, no meg a kirakatokért lelkese
dik. Azt mondja, ő már megcsömörlött et
től a sok nevezetességtől s egy-két megjegy
zéséből is úgy vettem észre, hogy művé-



s z í  kérdésekben kissé fogyatékos a tudása. 
A világhírű sixtusi kápolnában például 
neki csak az »Utolsó ítélet« tetszett, mert 
annak meztelen alakjaira IV. Pál pápa utó
lag szemérmes kötényeket festetett. Ezen 
jót mulatott Lívia, a többi freskót pedig fi
gyelemre sem méltatta . . .

így élünk, barátom, máról-holnapra, ki
zárólag a jelennek. A jövőre nem gondo
lok, nem merek gondolni. Mi lesz velünk, mi 
lesz velem? Nem tudom, nem is akarom 
tudni.

Be kell vallanom, hogy Líviát, bár hetek 
óta együtt élek vele, nem ismerem eléggé 
ahhoz, hogy terveket kovácsolhatnék vele. 
Még most is különösnek, idegennek tűnik 
nekem s ha egyszer faképnél hagyna, ami
nek a gondolatára is eláll a lélekzetem, ak
kor is talán inkább árvaságomat siratnám, 
mint az ő elvesztését. Csalódtam volna ben
ne? Erre nem tudok felelni; bizonyos, hogy 
azelőtt másnak láttam őt, mint most, de 
nem az ő hibája, hogy a felhők között lát
tam őt, amikor ő is csak porból lett. . .  Kü
lönben ennek a bánatos hangulatomnak ta
lán csak az az oka, hogy most vigasztalanul 
esik az eső s én egyedül ülök itthon és nem 
tudom, Livia merre kóborol, mikor téved 
haza. El kell ugyanis árulnom Neked, hogy 
Livia ma délután, amig én aludtam, észre-



vétlenül elment s nem is tudom, hová. 
Nem akarom őt gyanúsítani, de valami azt 
súgja bennem, hogy ez nem az első ilyen 
eset s ha ma nem ébredek fel a szokottnál 
korábban, talán sosem jövök rá, hogy Lí
viának titkos utjai vannak. Lehet, hogy 
ezeknek az eltűnéseknek semmi jelentősége 
sincs, hehet, hogy tulérzékeny és sötéten- 
látó vagyok, <— annyi bizonyos, hogy eb
ben az órában nagyon szomorú vagyok 
(mint kusza Írásomon is láthatod) és fé
lek, hogy drágán fogom megfizetni ezeket a 
szép napokat! . . .

Node abbahagyom a leveleimet, mert a 
betűk mind feketébbek lesznek s a szavak 
mind panaszosabbak. Pedig azért ültem le 
irni, hogy eldicsekedjem Neked a boldogsá
gommal . . .

Ha most megint sokáig nem hallasz felő
lem, ne nyugtalankodjál és ne felejtsd el 
őszinte barátodat

Kálmánt.
Amikor Alföldi Kálmán megcímezte a borí

tékot, lement az uccára, hogy a legközelebbi 
postahivatalban feladja ajánlottan a levelet. A 
Via Nationale egyik néptelen mellékuccájában, 
kopott, szürke házból egy vöröshaju nőt látott 
kioeonni. A nő mintegy harminc lépésre haladt 
előtte, francia sapkában, kockás esőköpenyben 
és alacsonysarku barna cipőben. Alföldi Kálmán



jól megfigyelte a nőt, azután megállt a kopott, 
szürke ház előtt, amelyből az kijött. A kapu fe
letti táblán elolvasta a felirást: »Albergo Croce 
d’Oro.«

Alföldi Kálmán habozás nélkül bement s 
szoba után érdeklődött a portásnál. A portás 
olasz bőbeszédűséggel méltatta a penzió elő
nyeit, a csöndes fekvését, a féregmentes szobá
kat állandó hideg és meleg vizzel, a jutányos 
árakat s főképpen a kitűnő francia konyhát. 
»Mert tetszik tudni, signore, nálunk sok külföl
di száll meg s a külföldiek nem birják az olasz 
konyhát, különösen a szlávok és a magyarok 
nem.«

— Magyarok is járnak ide? — kérdezte 
Alföldi Kálmán.

— Hogyne, signore, elég sűrűn. Most is 
van itt egy nászutaspár, il dottore Spitzer, ifjú 
feleségével és signor Lippa Szandor.

Alföldi Kálmánnak a szevébe nyilait ez a
név.

— Lippa Sándor? — kérdezte hirtelen el
sápadva.

— Igen, Lippa Szandor, Budapestről. Tet
szik talán ismerni? Szép, magas úriember, olyan 
fekete körszakállal, amilyen Kossuth Lajosnak 
volt Torinóban. . .

Alföldi Kálmán már alig hallotta ezeket a 
szavakat, már az uccán volt s rohant a szállo
dájába. Szörnyű sejtelmek fojtogatták: a vörös- 
haju nő. . .  a velencei Mleyer báró. . .  Lippa



Sándor, a DOTH-apostol. . .  és Livia. . .  — de 
hogy jön ezekhoz Ostritz Livia bárónő? Hiszen 
nemcsak egy vöröshaju nő van a világon. . .

Amikor hazaért, Miranda már otthon 
volt és hízelegve borult a nyakába. De Alföldi 
Kálmán fürkésző szeme a ruhafogasra tapadt, 
amelyen az esőcseppektől még fényesen, ott 
lógott a kockás gummikabát s a kis francia sap
ka. Miranda lábán pedig barna alacsonysarku 
félcipő volt. . .



vn.

Dr. Vágó Lajos, a zsebében Alföldi Kálmán 
római levelével és Miranda sürgönyével, Gitta 
szalonjában ült s amig az asszonyra várakozott, 
rágyújtott egy szivarra. Mert a szivar, bizonyos 
határig, a legjobb idegcsillapitó.

Az orvosi szigorlatain szokta érezni ezt a 
szorongást, ami most elfogta, ő  rendszerint az 
utolsó volt s végig kellett hallgatnia az összes 
kollegák vizsgáját, aki csupa olyan kérdést 
kaptak, amit ő nagyon tudott. Olyankor mindig 
félt, hogy a »jó kérdések elfogynak«, mire ő 
sorra kerül s ő el fog bukni, bár mindig alapo
san elkészült az anyaggal. . .  Most is már he
tek óta latolgatta az összes eshetőségeket, előre 
betanult minden mondatot és minden hang
súlyt, amellyel meg fogja vivni a döntő csatát 
Gittával; mégis nyugtalan volt, mert az élet
ben és a szerelemben — jól tudta — sokszor 
bukkannak fel olyan kérdések, amelyekre nem 
számítottunk s amelyekre nem tudunk vála
szolni.

Alföldi Kálmán levele pedig azt jelentette, 
hogy nem szabad tovább halogatni a megoldást. 
Kálmántól ugyan kitelik az is, hogy már hol-



nap térdenállva kér bocsánatot Gittától. Ebben* 
az esetben pedig ő, dr. Vágó, végleg félreállhat
na, mint fölösleges és nevetséges harmadik.

Amikor Gitta belépett, meglepődött azon, 
hogy az elmúlt heteknek szinte semmi nyoma 
sem volt észlelhető rajta. Talán egy kicsit meg
nyúlt az arca, de ez csak a figyelmes szemlé
lőnek tűnhetett fel s ez a kis változás is inkább 
előnyére vált. Gitta abból a fajtából való volt, 
amely összeharapja az ajkát és szótlanul tűr, 
szenved és vár; abból a fajtából, amelyből hős
nők és vértanuk szoktak kikerülni. . .

— Isten hozta, Lajos! — köszöntötte dr. 
Vágót bágyadt mosollyal. — Az utóbbi időben 
oly ritkán mutatkozik.

— Ha ez a szemrehányás azt jelenti, Gitta, 
hogy érezte a hiányomat, akkor hálás vagyok 
érte.

— Nincs olyan sok barátom nekem, Lajos, 
hogy akár egyet is nélkülözhetnék, főleg ezek
ben a nehéz hetekben.

— Csak nem busul még mindig Kálmán 
után?

Gitta meglepődve nézett rá:
— Mért »csak nem« és mért »még min

dig«? Mit akar ezzel mondani?
— Azt, Gitta, hogy okos emberek beletö

rődnek abba, amin úgysem lehet változtatni.
Gitta megrémült, rosszat sejtett.
— Csak nem gondolja, Lajos, hogy ez az. 

állapot végleges?



— Attól tartok, hogy igen . . .  Nem valószí
nű, hogy Kálmán visszajöjjön még egyszer.

Gitta elsápadva, reszketve kérlelte dr. Vá
gót:

— Beszéljen nyíltan, Lajos. Maga tud va
lamit, maga most azért jött, hogy rossz hirt 
hozzon. . .  Mi van a férjemmel, hol van a fér
jem?

Dr. Vágónak az arcába szökött a vér. Hogy 
tud szeretni ez az asszony! ó, ha egyszer őt 
szeretné igy, ó, ha egyszer őérte remegne igy!

— Csillapodjék, Gitta. A férjének semmi 
baja sincs, egészen jól érzi magát, annyira jól, 
hogy egyelőre nem is kívánkozik vissza. Ma 
kaptam tőle levelet, elutazása óta az elsőt; ví
gan én Rómában, egy vöröshaju nővel, akit ő 
Ostritz Livia bárónőnek tart. Nem kell tehát 
búsulni utána és nem kell felvennie az özvegyi 
fátyolt, mert csak halottakat szokás gyászolni.

Ahogy beszélt, mind közelebb és közelebb 
húzódott Gittához. Most megfogta a kezét s a 
hangja forró suttogássá vált:

— Kálmán nem szereti magát, Gitta és ta
lán sosem szerette, mert különben nem tudta 
volna elhagyni magát. Talán csak az előkelő 
származását, a vagyonát szerette magában s 
most egy másik után futkos, akit még előke
lőbbnek, még vagyonosabbnak vél. Én értem a 
maga szomorúságát, de a szomorúság nevetsé
gessé válik, ha olyanvalakinek szól, aki ránk 
sem hederit. . .  Maga szép és fiatal Gitta, ma



gának kár volna még eltemetkezni egy férfi 
miatt, aki nem is méltó magához, egy férfi 
miatt, amikor annyi férfi van a világon, aki bol
dogan hordaná magát a tenyerén.

Gitta több haraggal, mint fájdalommal ki
áltott fel:

— Elég! Egy szót se többet erről! Hogy 
mer maga így beszélni Kálmánról, énrólam, 
mirólunk ? Micsoda jogcíme van ehhez ? . . .  
Eressze el a kezemet? . . .

Dr. Vágó nem eresztette el, hanem megra
gadta a másik kezét is, erőszakosan magához 
vonta az asszonyt s elárasztotta csókjaival.

— A jogcimem, kérdezi?... E z ... lássa, 
ez. . .  hogy szeretem magát, Gitta, öt év óta 
már. . .  Maga minden gondolatom.. .  öt keser
ves év óta. . .  Tudja, mi az szeretni valakit és 
napról-napra látni, hogy ez a valaki milyen 
boldog egy másikkal ? . . .

Gitta a körmeivel végigszántott dr. Vágó 
arcán, aki hátratántorodott s elengedte az asz- 
szonyt.

Egy percnyi néma, feszült csönd alatt Gitta 
megvetően mérte végig támadóját, azután ösz- 
szeszedve magát, nyugodt hangon mondta:

— Ezek után, remélem, meg fog kímélni en
gem is, a férjemet is a maga kétesértékü barát
ságától... Szégyelje magát...

Dr. Vágó a zsebkendőjével tapogatta az ar
cát, amely csupa vér volt. Érezte, hogy most 
szánalmas figurává sülyedt. De ezt nem lehet



ennyiben hagyni, itt mégis őneki kell felülkere- 
kedni. A szerelme gyűlöletté vált, a hangja pé- 
dig gúnyossá, fölényessé:

— Ami a barátságot illeti, kedves Gitta, 
minden ember elsősorban önmagának a barátja, 
ez nem újság. Ami pedig a szégyent illeti, ké
rem, ebben a tekintetben ne legyen olyan szi
gorú. Amit én csináltam, az végül is érthető és 
természetes dolog; amit én követtem el, az ki
sebb bűn, mint amit például a kedves férje kö
vet el, amikor nyiltan együtt él egy éjjeli pil
langóval. T. i. az a hölgy, akit a férje Ostritz 
Lívia bárónőnek tart, közismert bártáncosnő, a 
közönségesebb fajtából. Ha nekem nem bocsájt 
meg, hogyan tud majd neki megbocsájtani?. . .  
Bizonyítékot vár?

A zsebéből kivett egy csomó iratot s az 
asztalra vetette.

— Szolgálhatok azzal is. Van itt egy levél 
Kálmántól, amiből megtudhatja az ő viselt dol
gait; van egy műsor a »Pokol«-bárból, amelyen 
gyönyörködhet a kérdéses hölgy fényképében s 
végül van egy velencei sürgöny, amelyből kö
vetkeztethet a vetélytársnője jellemére. Meg
jegyzem, őnagysága igen tekintélyes összeget 
kapott előlegnek és utravalónak. ügy látszik 
igazuk van a kolleganőinek, akik szerint Miran
da magával vitte a szeretőjét is, egy bizonyos 
Lippa Sándor nevezetű, rendőrileg körözött ké* 
tes egzisztenciát. . .  Ezek után nem egészen biz«*



tos, hogy nekem van több okom a szégyenke
zésre.

Gitta most már megértett mindent. Amit 
nem árultak el dr. Vágó szavai, azt elárulta a te
kintete. Most már tudta, mit kell tennie.

Csöngetett a szobalánynak, aki a következő 
percben meg is jelent.

— Parancsol, nagyságos asszony?
— Nem én hivattam, — felelte Gitta, — 

hanem a doktor ur.
Dr. Vágó zavartan mosolygott:
— Igen. . .  A kalapomat kérném s a fel»* 

öltömet. — Azután Gittához fordult:
— Nem szeretném, Gitta, ha aljasabbnak 

tartana engem, mint amilyen vagyok. Ezért & 
Miranda-komédiáért csak részben vagyok fele
lős, mert nem én rendeztem egyedül. Volt még 
egy segítőtársam, akinek szintén érdeke volt, 
hogy Miranda elcsavarja Kálmán fejét s hogy 
Kálmán lehetőleg hosszabb ideig legyen távol.

Gitta az ablaknál állt, háttal dr. Vágónak, 
mintha oda sem figyelne. A szobalány már hozta 
a kalapot s a felöltőt. Itt már elveszett minden...

— Isten vele, Gitta! Még csak egyet: az én 
lelküsmeretem nyugodt, mert szent meggyőző
désem, hogy Kálmánt csakis ezen az utón lehet 
kigyógyitani a bárónőből. Lehet, hogy egyszer 
még hálás lesz nekem ezért. . .

Amikor a szobalány betette az ajtót dr. Vá
gó után, Gitta megparancsolta neki, hogy azom» 
nal csomagoljon.



— El tetszik utazni, nagyságos asszony?
— El, igen.
—  És mikor tetszik visszajönni?
— Nem tudom, — felelte Gitta halkan, 

nem annyira a lánynak, mint önmagának. . .
*

A nyári zápor, amilyen gyorsan jön, épp 
oly gyorsan el is múlik; az a fájdalom, ame
lyet a »Croce d’Oro« felfedezése okozott Alföldi 
Kálmánnak, nagyon éles volt, de hamar ki is 
tombolta magát. Miranda a szemrehányások és 
gyanúsítások ellen a legegyszerűbb és legsikere
sebb módszerrel védekezett: kereken letagadott 
mindent s megesküdött rá, hogy sem a »Croce 
d’Oro, sem Láppá Sándor nevét nem hallotta még 
életében s a legerélyesebben kikérte magának 
az ilyen gyanúsítást és kémkedést. Alföldi Kál
mán bizonyítékai nem voltak túlságosan erő
sek, hiszen francia sapka, kockás esőköpeny és 
alacsonysarku barna cipő elég gyakori viselet, 
ezt be kellett látnia. A vége tehát az lett, hogy 
bocsánatot kért Mirandától, amiért megsértette 
őt és »ilyen aljasságot« tételezett fel róla. Mi
randa »először és utoljára« megbocsájtott s ez
zel helyre is állt a béke.

A következő napok újra felhőtlenek voltak. 
De azért Rómával már beteltek mind a ketten, 
főleg Alföldi Kálmán, akinek szemében a ko
pott, szürke »Croce d’Oro« eltakarta az örök- 
város összes műremekeit és elhomályosította az 
összes eddigi szép napokat. Megint tovább kell



mennie néhány mérfölddel, megint uj környe
zetbe, uj tájak és uj örömök felé. Ott van, nem is 
olyan messze, Nápoly a Vezuwal, a megkövült 
Pompéji, Capri és Sorrento, a kékbarlang. . .  
Tovább kell menni innen, nem szabad megállni 
soha, hogy ne legyen vége a nászutnak . . .

Éppen a térképet tanulmányozta Alföldi 
Kálmán, amikor kopogtattak az ajtón és megje
lent Gitta.

A férfi ööztönszerüen ugrott fel, hogy hozzá 
fusson, de azután bátortalanul meglassította a 
lépteit. Ahogy Gitta ott állt a küszöbön, sá
padtan és mereven, látszott rajta, hogy nem
csak a szerencsétlen asszony jött visszakérni 
az urát, hanem a biró is jött ítélni. Megcsókolta 
a felesége kezét, azután kitárta a karjait, hogy 
átölelje, de Gitta elhárította őt magától s Al
földi Kálmán ezzel a megfagyott mozdulattal, 
két karjával a levegőben, félszegen állva ma
radt, mint egy elszakadt film.

— Mért jöttél? — fakadt ki bosszúsan a 
megaláztatástól. — Ki hivott? Honnan tudtad, 
kogy itt vagyok?... Mért jöttél?

Gitta leült a sezlonra és nyugodtan vála
szolt:

— Azért jöttem, Kálmán, hogy kiemeljelek 
ebből a mocsárból. Nem magamért, hanem első
sorban magadért.

— Kikérem magamnak, hogy. . .
— Hallgass meg, légy szives. Két hónap



óta most beszélünk először egymással, két hónap" 
alatt két percet csak áldozhatsz nekem is.

— Úgyis tudom, mit akarsz mondani.
— Nem tudod . . .  Vágó Imre közvetlenül 

a halála előtt elárulta nekem, hogy egy kozák 
puskatussal tarkón vágott téged, amikor meg
sebesültén a földön feküdtél. Fogságod elején 
élet-halál között lebegtél. Csodálkozol, ugyeT 
Ezt nem tudtad és még sok mindent fogsz most 
hallani tőlem, amit nem tudsz. . .  Amikor fej
fájásról, rosszullétről panaszkodtál, amikor el
ső látásra beleszerettél Ostritz Livia bárónőbe 
s főleg, amikor a Panoptikum viaszbábuját a 
szobádba csempészted, azt hittem, hogy mindez 
a kozák puskatus következménye, azt hittem* 
hogy. . .

— . . .  hogy bolond vagyok, — nem?
— . . .  hogy beteg vagy. Ezért fordultam or

voshoz, ezért fordultam a te . . .  — itt elakadt 
a szava egy pillanatra — . . .  a te barátodhoz, 
dr. Vágóhoz, ő  azonban, úgy látszik, inkább a 
saját sebére keresett orvosságot s ezért neked 
olyan gyógyszert ajánlott, amely őt több ha<- 
szonnal kecsegtette, mint téged.

— Beszélj világosabban, Gitta, ha azt aka
rod, hogy megértselek.

— Mindjárt megértesz. . .  Én titkoltam a 
fogságbaesésed történetét, amiről az utóbbi hete
kig nem is tudott senki. Most látom, hogy fölös
leges volt az aggodalmam; neked, egy kis ideg
összeomlástól eltekintve, nincs is semmi bajod.



¡Ha beteg volnál, akkor az utóbbi hetek élmé
nyei, izgalmai régen megöltek volna. A te ba
jod az, hogy kicsit költő vagy, aki keresi a 
ŝzenvedést, hogy tőkét kovácsolhasson belőle; 

a te bajod az, hogy szinész vagy, aki minden 
érzését hivatásszerűen a végsőkig fokozza. Azon 
a hirhedt Derbyn tizenötezer férfi látta Ostritz 
Livia bárónőt, aki bizonyára mind a tizenötezer
nek tetszett, de egyik sem lett belé szerelmes, 
ahogy te lettél.

— Tedd hozzá azt is, hogy egyik sem lett 
vele oly boldog, amilyen én lettem.

— Hol van most a bárónőd? — kérdezte 
hirtelen Gitta.

Alföldi Kálmán megnézte az óráját:
— A városban van, bevásárolni. T. L ma 

«ste tovább utazunk, Nápolyba. Négy órára itt 
•lesz.

— És mit szólnál ahhoz, Kálmán, ha azt 
mondanám neked, hogy ez a nő, akivel te itt 
büszkén mutogatod magad, nem Ostritz Livia 
bárónő ?

Alföldi Kálmán nevetett:
— Úgy látom, szegény Gitta, te vagy a be

teg és nem én.
— Én azért jöttem, Kálmán, hogy felvilá

gosítsalak a te szörnyű tévedésedről: ez a nő 
.nem bárónő, hanem »közismert táncosnő, a kö- 
jzönségesebb fajtából.« Ez a legszomorubb az 
^egészben: a közönségesebb fajtából.

Alföldi Kálmán erélyesen tiltakozott:



— Gitta, válogasd meg, kérlek, a kifejezé
seidet és ne sértegesd azt, akit. . .  igen, ki kelL 
mondanom előtted is . . .  akit szeretek. Amit te 
összebeszélsz, az képtelenség. Ha az a nő, akit 
a lóversenyen láttam, Ostritz Livia bárónő volt, 
akkor az a nő, aki a szomszéd szobában fekszik, 
szintén Ostritz Livia bárónő. Teljesen valószi- 
nűtlen, hogy két nő ennyire hasonlitson egy
máshoz és még valószinűtlenebb, hogy egy »kö
zönséges nő« ilyen tökéletesen játssza egy bá
rónő szerepét.

— Téged megtévesztett a szerelem, Kál
mán, te nem láttad a hibáit ennek a nőnek, aki 
talán nem is hasonlit olyan nagyon Ostritz Li
via bárónőhöz. . .  Ha nekem nem hiszel, olvasd 
el ezt a sürgönyt, amit ő küldött; neki talán hi
szel. És nézd meg a »Pokol«-bár műsorát. Tessék.

Alföldi Kálmán átfutotta a sürgönyt: »Dr  ̂
Vágó, Budapest, Király ucca 53. Ma délután Ró
mába utazunk, ottani cimünk: Grand Hotel. Ké
rek azonnal pénzt, sok a költség. Miranda«. Az
után a nyomtatott műsort nézte, amelyen a bár
csillagok arcképei voltak. Tizenketten voltak, 
egyforma kis köralaku fényképeken, de Alföldi 
Kálmán rögtön felfedezte rajta Mirandát, a ki
áltó vörös fejét, alatta ezzel az ajánlással: »Mi- 
randa, a Montmartre gyöngye«.

A műsor és a sürgöny kiesett a reszkető 
kezéből. . .  Szédült, mintha taglóval sújtották 
volna fejbe. A nő, akit bálványozott, a nő, akiért 
lemondott mindenkiről: bártáncosnő, a közönsé



gesebb fajtából. A »Pokol«-bárban is tizenkettő 
van belőle, az ő képe is csak akkora, mint a töb
bié s ő is csak olyan,vagy még olyan sem, mint 
Csipetke, aki egy pohár pezsgőért megveregette 
a darutollas hasát. . .  Mikor dől össze ez a csúf 
világ, ha nem ilyenkor?

— Miért jöttél, Gitta?! — sóhajtott fel si* 
rástól elcsukló hangon. — Azért, hogy a hóhé
rom légy?... Mért kellett engem felébreszteni, 
ó, mért nem hagytatok álmodni?! Ez gonoszság 
volt tőled, Gitta. Ha vak voltam, ha hazugságra, 
és önámitásra épitettem az életemet, — mit ár
tott az nekem, ha boldog voltam mellette ? __
Mért jöttél, Gitta?

— Mondtam már, Kálmán: azért, hogy ki
emeljelek ebből a mocsárból.

Alföldi Kálmán dacos lett:
— Hát tudd meg, azért sem megyek veled 

és azért sem szakitok Mirandával. Én nem a 
névbe voltam szerelmes és ha most fel kell cse
rélnem ezt a nevet, — mit veszitek vele? Miran
da itt marad, fiatalon, szépen, hűségesen, sze
relmesen s ebben a szerelemben megtisztultam 
Mit bánom én a múltját, ha jövője az enyém?!

— Ez még súlyosabb tévedés, Kálmán. 
Mert az a nő nem szeret téged, az a nő csak ki
használ téged, az a nő mindennap, talán éppen 
ebben az órában is, megcsal téged.

Ez sok volt, ez több volt a fájdalomnál, 
mert ez már sértett hiúság volt, ami Alföldi 
Kálmánt ezekre a szavakra elfogta. A hangja



fenyegetővé vált, ahogy az asszony elé állt most, 
szétvetett lábakkal, ökölbe szorítva a markát.

— Gitta, most már torkig vagyok. Ezt a 
vádat vagy visszavonod, vagy bebizonyítod; ha 
ez nem sikerül, jaj neked; még arra sem foglak 
méltatni, hogy megvesselek.

Az asszony nem jött ki a sodrából.
— Én ma reggel jöttem ide, Kálmán s ez a 

félnap elég volt ahhoz, hogy mindent megtud
jak. Hogyan? — ez nem fontos. Minden szek
rényt ki lehet nyitni, ha megvan hozzá a kulcs 
és az igazságot is ki lehet deríteni, ha keressük. 
Te nem kerested, te elmerültél önmagadban s 
Miranda azt tehette felőled, amit akart. Te nem 
vetted észre, hogy itt van a szeretője, egy Lip- 
pa Sándor nevű szélhámos, aki vallásos-szektát 
alapított s a bárgyú hivők adományaiból dőzsölt. 
Hazulról meg kellett szöknie, mert a rendőrség 
körözi, itt pedig, miután nincsenek adakozó hí
vei, kénytelen Mirandával eltartatni magát, aki 
a papnője és egyúttal a szeretője. Ez a te mos
tani környezeted, Kálmán. Sajnállak, szegény.

— Engem te ne sajnálj! — kiáltott fel Al
földi Kálmán, kikelve önmagából. — Nincs rá 
okod, hogy sajnálj. Egy szót sem hiszek abból, 
amit mondasz, egy árva szót sem. Miranda nem 
tehet ilyesmit, én ismerem őt, az ő szive szép 
'és jó. Majd szembesítelek vele, modd neki mind
ezt a szemébe, ha lesz hozzá bátorságod. . .

Gitta egy ideig az ajtót nézte, amely becsa
pódott a férje mögött. Az arcán csülogó kis



könnyek gurultak végig, mint a diádéin kihul
lott gyöngyei. A teste elzsibbadt, nagyon kime
rült volt ettől a két hónaptól. . .  Várt, öt percig, 
tiz percig, félóráig; Kálmán még mindig nem 
jött vissza. Visszajön-e még egyáltalában, vagy 
azzal a nővel fog betoppanni ? . . .  Elmúlt még
egy keserves óra Azután hátrahanyatlott a
sezlónon s a fáradt szemei leragadtak.

*

Miranda nem volt túlságosan meglepve, a- 
mikor a városból hazatérve Alföldi Kálmánt fel
bőszülve, kétségbeesetten, csapzott hajjal ta
lálta a szobájában. Az állat előre megérzi a 
vihart s elbújik előle; minél alacsonyabbrendű 
valakinek az ösztöne, annál szorosabb a termé
szettel való kapcsolata s annál biztosabban sejti 
az eljövendő eseményeket, ő már napok óta 
érezte, hogy Alföldi Kálmánnak ki fog nyílni a 
szeme.

Azokban az összefüggéstelen mondatok
ban, melyeket most a férfi feléje zúdított, több 
volt a panasz, mint a szemrehányás és több volt 
a vergődés, mint a kijózanodás. Csak a félté
keny férfi tud igy egyszerre szidni és mégis 
könyörögni, ócsárolni és mégis magasztalni, két
ségbeesni és mégis hinni, a vizbe ugrani és még
is kiúszni belőle.

Miranda örömmel látta, hogy Alföldi Kál
mán még ingadozik, még nem mondta ki az 
utolsó szót, még várja a mentődeszkát. A sze
relmes férfi nem azért vádolja a nőt, hogy rá



bizonyítsa bűnösségét, hanem azért, hogy kide
rüljön a nő ártatlansága. . .  Most ügyesnek kell 
lenni, most el kell kapni a pörölyt, amellyel fe
léje sújtott.

Hirtelen mozdulattal átkarolta Alföldi Kál
mánt, megkereste a száját és hosszú, fullasztó 
csókban kuporodott a férfi mellé.

— Szeretsz? — lihegte az ajka, a szeme.
Alföldi Kálmán megvonaglott. Igen, szereti

ezt a nőt, akármi is a neve.
— Gondolj vissza a velencei szerenádra! 

suttogta Miranda. — Milyen szép volt, ugye? 
És milyen szép volt minden napunk és minden 
éjszakánk! Nem voltam én jó hozzád? Bántotta
lak én? Ugye nem? Akkor mért bántasz te en
gem ? . . .  Ki volt az, aki most elcsavarta a feje
det, aki engem gyalázott?

— Egy asszony. . .  akinek . . .  hinnem kel
lene . . .

— A nevét mondd, a nevét, hogy tudjam, 
ki a vetélytársnőm, ki akar téged elrabolni tő
lem.

— Az az asszony a feleségem.
Miranda felkacagott.
— A feleséged?... És te hiszel neki? Hi

szel egy olyan asszonynak, aki két hónapig egye
dül hagyta a férjét? Nem gondolod, hogy ezt a 
szabadságot ő is kihasználta, talán még jobban, 
mint te?

— Ne mondj rá rosszat, Miranda. Te nem 
ismered őt. Ha neki kellemes volna a szabadság,



akkor most nem jött volna értem. Mert itt van,, 
itt, a szomszéd szobában . . .

Miranda hirtelen felrántotta az ajtót, amely 
a két szoba között volt. Látnia kellett ezt az 
asszonyt, az ellenséget, aki eljött, hogy meg
fossza őt ettől a gondtalan élettől.

Olyan kényelmesen berendezkedett már a 
két férfi oldalán: az egyik, aki őt szerette és 
pénzelte, a másik, akit viszont ő szeretett és 
pénzelt. Olyan finom volt ez a néhány hét: 
gondtalanul élni és bevásárolni, anélkül, hogy az 
árakat kérdezné és előkelő uriasszonynak lenni 
és hanyag fejbiccentéssel fogadni a személyzet 
hódolatteljes köszöntését. Most már hogyan 
kezdje újra a régi életét? Visszamenni a bárba 
és táncolni rogyásig, utálatos majmokkal, akik 
izzadtságtól és vágytól gőzölögnek; visszamenni 
a bárba és háromszor is vacsorázni egy este, 
hogy a tulajdonos meg legyen elégedve; vissza
menni a bárba és inni, feketét, bort, pálinkát, 
likőrt, pezsgőt, bólét, össze-vissza, ha hányin
gere is van, de csak inni-itatni, hogy nagyobb 
legyen a százalék; visszamenni a füstös éjszaká
ba, vásárra vinni a szépségét, hogy azután egy 
napon, ha kiöregedett, kisöpörjék a szemétre 
őt is, mint a cigarettavéget, amelyben kialudt 
a tűz. . .  Csak, aki magasan fent volt, tud na
gyot zuhanni és Miranda szivében ebben a püla- 
natban felgyülemlett vacak, görögtüzes életének 
minden keserűsége.

Az orrcimpái kitágultak, az ajka lihegett,



ahogy Gitta felé közeledett, aki hanyattfekve a 
sezlónon, kisirt arccal, félig-nyitott szájjal csön
desen aludt. »Ezzel én nem birom sokáig a ver
senyt, ezt meg kell ölni. . .« A teste előre dőlt 
Gitta felé, a halántékán kidagadtak az erek, a 
szeme ijesztően lobogott s az ujjai görcsösen 
fonódtak az alvó asszony fehér nyaka köré.

— Megfojtalak! . . .  — sziszegte. — Meg
fojtalak, te . . .  te, uriasszony . . .

Alföldi Kálmán, aki dermedten nézte ezt a 
néma párbajt, most felhördült, odarohant Mi
randához és visszarántotta a gyilkoló karját.

— Ne bántsd, ne nyúlj hozzá! — üvöltötte 
—  Takarodjál innen, te . . .  te céda!

Gitta már hallotta az utolsó szavakat és 
mosolyogva nyitotta fel a csodálkozó, kék sze
mét; de ebben a mosolyban még könnyek vol
tak, ahogy a szivárványban is vannak még eső
cseppek.

Miranda az ajtó küszöbéig hátrált, lehor- 
gasztott fővel, összetörtén. Itt ő már fölösleges. 
Vége a táncnak. »Hölgyeim és uraim, záróra!«

Alföldi Kálmán vérbeborult, fátyolos szem
mel nézett utána.

— Te nem vagy Livia, — mormogta maga 
elé, —  most már én is elhiszem, ő  nem lehet 
ilyen csúnya, ilyen gonosz; az ő szeme máskép 
sugárzott a Panoptikumban . . .

*

A triest-fiumjei autóbusz, a, »Direttisimo«- 
.zihálva kapaszkodott fel a meredek utón. Balra



ráncos, kopár hegyek emelkedtek, jobbra a ten
ger olvadt össze a láthatárral, alatta pedig 
Trieszt maradozott el és zsugorodott mind ki
sebbre, úgyhogy végül szürke, félköralaku ház
csoportjával már csak olyannak tűnt fel, mint 
egy sóskifli.

Alföldi Kálmán egy összegyűrt cédulát hú
zott ki a belső zsebéből, amit a római szálloda 
portása nyújtott át neki, amikor a pályaudvar
hoz indultak. Ceruzával1, kusza, düledező Írással 
ez állt rajta:

Drágám,
köszönöm magának ezt a néhány szép he
tet. . .  Most jövök a »Croce d* Oro«-bóí, 
ahol arról értesültem, hogy Lippa Sándort 
letartóztatták; tehát újra szabad vagyok... 
Remélem drágám, egyszer el fog látogatni 
a »Pokol«-bárba. Jól fogunk mulatni. Ott 
is össze lehet csukni a páholy függönyeit. 
Sok puszi. Arividerci!

Miranda.
Alföldi Kálmán apró darabokra tépte a le

velet, aztán kinyújtotta a kezét az autóbusz: 
ablakán s a papirfoszlányok a tenyeréről elre
pültek a szélben. Egyszer igy szállnak tova az- 
emlékeink is . . .

Elővette a pesti lapokat, amiket Triestben 
vásárolt. Két hónap óta most olvasott először 
újságot, két hónap óta most tette az első, bi
zonytalan lépést a régi világába. A szinház-ro-



vatban kapunyitásokról irtak, egy-két szinházi 
bukásról, uj szerződésekről, uj darabokról. . .  
»A Kisfaludy-szinház Molnár Ferenc Liliomával 
kezdi az évadot, Alföldi Kálmánnal a címszerep
ben.« Ez a hir meglepte. Honnan tudta a di
rektor, hogy ő addigra otthon lesz ? . . .  Azért 
jó lesz megint próbákra járni, megint játszani, 
ezt a Liliomot játszani, aki olyan szerencsétlen 
volt itt a földön, hogy a mennyországba került. 
A tárca-rovatban egy verset olvasott Szebeni 
Aladártól. Felfedezett benne egy mulatságos 
sajtóhibát: »szőke, dushaju tündér« helyett 
»szőke, dusháju tündér« volt szedve. Elképzelte, 
hogy Csipetke, a szőke tündér, müyen mérges 
lesz ezért Kukacra. Ezen hangosan kellett ne
vetnie.

Gitta, aki szótlanul ült mellette, boldog volt 
hogy megint nevetni látja a férjét. Aki nevetni 
tud, az egészséges. A reménye, hogy Kálmán 
végleg kigyógyult a bárónőből és szomorú ka
landjából, szilárdulni kezdett. Kicsit nehéz lesz 
ugyan, ott folytatni mindent, ahol a nyár ele
jén abbahagyták, de csak a kezdet lesz furcsa. 
Tegnap még nem is mertek egymás szemébe 
nézni, ma pedig már egymás mellett ülnek és 
holnap. . .  Csak jó az Isten, ha néha tekervé- 
nyesek is az utjai. . .

Fiume közelében, egy kis falunál Kukac 
szállt fel az autóbuszra. Alföldi Kálmán még 
mindig a dusháju tündérre gondolt és harsányan 
üdvözölte Kukacot:



— Micsoda véletlen, főszerkesztő ur! Isten 
liozta!

— Részemről a szerencse, művész ur, — 
hajlongott Kukac, most is a szokott alázatos
sággal. — Hazafelé ? . . .

Alföldi Kálmán a feleségéhez fordult:
— Bemutatom neked, Gitta, a főszerkesztő 

urat.
— Szebeni Aladár vagyok, kezeit csókolom.
— A kitűnő Írásaiból már régóta ismerem 

a főszerkesztő urat, — bókolt neki Gitta, aki 
most olyan boldog volt, hogy mindenkit boldog
nak akart látni.

— Hazafelé? — kérdezte Kukac ismét, 
mert nagy zavarában más nem jutott eszébe.

— Igen, befejeztük a nyaralást, de még 
egy-két napra kiszállunk Abbáziában. Borzasz
tó hosszú az ut Rómától Budapestig, egyfolytá
ban alig lehet kibimi. Ezért tesszük ezt a kis 
kerülőt, hogy egy csöndes helyen kipihenjük 
magunkat.

Alföldi Kálmán elnézte a feleségét és cso
dálkozott rajta, hogy milyen közvetlenül és 
természetesen beszél, mintha belülről nem is 
volna nyugtalan. Hiába, a nők mind kitűnő szi- 
nésznők s mellettük a leghíresebb hivatásos 
férfi-szinész is csak statiszta. Egy bártáncos 
nem játszaná úgy el Ostritz báró szerepét, 
ahogy Miranda eljátszotta Ostritz bárónőét. . .

— Főszerkesztő ur merre jár itt? — kér
dezte Kukacot.



— Abbáziában vagyok, művész ur. Azaz, 
hogy ott alszom, de már korán reggel kijövök 
ide a hegyek közé és csak este megyek vissza. 
Napközben a hátamon fekszem és reggel, dél
ben, este frissen fejt kecsketejet iszom. Az or
vosom ajánlotta ezt, tetszik tudni, egy kis hu
rutom van, tüdőcsúcsban. Megviselt a sok mun
ka, az éjszakai élet.

— Olvasta már a költeményét a vasárnapi 
számban?

— Olvastam, sajnos. A guta kerülgeti az 
embert, hogy milyen homisz szedők vannak a 
világon. Mert az ilyesmit készakarva csinálják. 
Egyszer irtam egy novellát: »Jónás a cethalban« 
s ők úgy szedték, hogy: »János a cethalban.« 
Jónás helyett elejétől végig János szerepelt.

— Amit ön kapni fog, főszerkesztő ur, a 
múzsájától, akihez ezt a versét irta!

— Az én múzsám, művész ur, nem fog szemre
hányást tenni, mert néma. Azt hiszem, minden 
költő múzsája képzeletbeli nő, mert csak a kép
zeletbeli nő oly tökéletes, hogy Ihletet adjon...

Alföldi Kálmán megint Liviára gondolt. 
Vájjon ő sem hibátlan, ő sem olyan, amilyen
nek hiszi? Igaza volna-e Csipetkének, hogy 
csak messziről kék a Gangesz vize ? . . .

Amikor kiszálltak az autóbuszból, Alföldi 
Kálmán félrevonta Kukacot.

— Kedves főszerkesztő úr, szeretnék egy 
kérdést tisztázni önnel. Az utolsó előadáson — 
emlékszik? — ön fölkeresett az öltözőmben s



amikor véletlenül szó esett Ostritz Lívia báró
nőről, ön határozottan állította, hogy a bárónő 
Velencében van. Most már tudom, hogy ez nem 
volt igaz. ön tehát akkoriban vagy tévedett 
vagy kószakarva félrevezetett.

Kukac vörös lett, mint a főtt rák s bűnbá
nóan tördelte a kezeit.

— Hazudtam, művész úr, beismerem.
— Dehát mi oka volt önnek erre ?
— őszinte leszek, művész úr. . .  Az én sze

gény, tüdőcsucshurutos életemet egy kis sze
relem aranyozza be, amely talán méltatlan hoz
zám, de amelytől nem tudok és nem kívánok 
szabadulni. A nőt »Pataki Edit szininövendék« 
gyanánt szoktam bemutatni és említeni, mások 
viszont — és elég sokan — egyszerűen Csipet
kének szólítják, ön emlékszik talán erre a név
re, művész ur. Csipetke a »Pokol«-bárban tán
cosnő, ahol ön is megfordult egyszer. Csipetke 
akkor szerelmet is vallott önnek, bár úgy tett, 
mintha önt nem ismerte volna fel, de ez játék 
volt tőle. Ez tetszett neki, hogy igy elmondhatja 
a vallomását, ilyen eredeti módon öntheti ki a 
bánatát. Én ezt tudtam, művész ur, mert én 
akkor hajnalban, amikor ön Csipetkére várako
zott, láttam önt és Csipetke különben is nem 
titkol előttem semmit. . .  Szabadna egy cigaret
tát kérnem?

— Tessék. De ártani fog a tüdejének.
— Nem látja az orvos. Legfeljebb egy po

hárral több kecsketejet iszom...  Tessék tehát



elképzelni, művész ur, az én állapotomat, ami
kor állandó rettegésben kellett lennem, hogy 
elveszítsem Csipetkét. Mert ő annyira odáig 
volt öntől, hogy önnek csak inteni kellett volna 
s ő szó nélkül a karjaiba omlott volna. Ezért 
állt nekem érdekemben, hogy ön egy időre el
távozzék hazulról s hogy ön beleszeressen Mi
randába. (Igaz, hogy ezzel viszont Lippa Sán
dornak okoztunk fájdalmat, de ez már igy van 
az életben: ahhoz, hogy a keréknek egyik kül
lője felül lehessen, mind a többi küllőnek alul 
kell lennie). Ezért jött nekem kapóra dr. Vágó 
ur terve, ez a velencei utazás. . .  őszinte vol
tam, művész úr és ugyan olyan őszintén beis
merem, hogy aljasság volt. . .

Alföldi Kálmán a kezét nyújtotta Kukac
nak:

— Nem haragszom önre, főszerkesztő úr. 
önt értem; de mi oka és célja lehetett Vágó ba
rátomnak ezzel?

— Erre csak ő tud felelni. Én, részemről, 
azt hiszem, hogy orvosi szempontok vezérel
ték...  Még csak egyet, művész úr, ha érdekli: 
Ostritz Livia bárónő Bécsben van s két hét múl
va lesz az esküvője egy angol katonai attasé
val, akivel a Jockey-club bankettjén ismerke
dett meg. Ha Bécsen át utazik most haza, mű
vész ur, tessék kimenni a Freudenauba, az 
Austria-dijban indul Memento és bizonyára lát
ni fogja a bárónőt. . .

Alföldi Kálmán szeme a ködös, de tisztuló



távolba révedt.
Mellettük az uccán egy száguldó mentőautó 

szirénája búgott fel s egy közeli templomból 
csengőn áradt szét az esti harangszó, békésen 
és egyenletesen, mint minden este, akármi tör
ténik is itt lent, a porban . . .

Gitta hangja rázta fel álmodozásából:
— Kálmán!. . .  Jössz-e már?
— Jövök, Gitta, azonnal! — kiáltotta 

vissza. Azután a kezét nyújtotta Kukacnak: — 
Isten vele, főszerkesztő ur! Remélem, minél 
előbb viszontlátjuk otthon, tüdűcsucshurut nél
kül . . .  Ami az utunkat ületi, nem Bécsen át me
gyünk, hanem egyenesen cs . . .

A befejezést már csak önmagában mondta 
hozzá:

— . . .  elmegyek majd a Panoptikumba és 
adok tiz pengőt a pepitanadrágosnak, hogy ma
gamra hagyjon Lívia viaszbábujával...

— Vég© —








