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Mintegy tíz év előtt az újságok a következő föl- 
tünést keltett hírt hozták:

„Borzalmas módon halt meg a napokban egy a 
magyarok által nagyon látogatott tiroli nyaraló
telepen, Erlendorfban (Pustertal), egy Budapesten 
széles körben ismert, közkedveltségnek örvendő 
fiatal úriember, Kóssa Kanut. Egy sétája alkalmával 
egy magas fensiknak kiálló sziklalapjáról a mély
ségbe bukott és a több mint száz méternyi esés 
következtében szörnyethalt, összezúzott tetemét 
hazahozzák és itthon temetik. A derék és szép remé
nyekre jogosító fiatalember szomorú sorsa a leg
fájóbb részvétet váltja ki sok barátjának és minden 
ismerősének a leikéből. A nyaralóhelyen, amelyet 
évről-évre fölkeresett, s ahol vidám életét oly tragiku
san kellett befejeznie, kedves modoráért nagyon ked
velték, s az eset ott kínos szenzációt keltett. Petney 
Arisztidné úrnő, az ismert székesfővárosi ügyvéd 
neje volt az, aki utolsónak beszélt vele, s valószí
nűleg ez úri nőnek a szava volt az utolsó emberi
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hang, amelyet hallott s amelynek emlékét magával 
vitte korai sírjába. Egy ideig együtt sétáltak, de 
aztán elváltak, s amint Petneyné beszélte, Kóssa 
Kanut folytatta az útját — a halálsétáját! — a hegy 
teteje felé, ahonnan élve nem került többé vissza. 
A hölgyön, amikor tudósítónk beszélt vele, még 
látszottak a rendkívüli meghatottság nyomai, ame
lyet egy kedves ismerősének a borzalmas halála 
keltett föl benne. Amint a fínomidegzetü és mély- 
érzésü úrasszony mondta: sokért nem adta volna, 
ha ama végzetes reggelen nem találkozik Kóssá- 
val, akinek arca és alakja azóta mindig előtte áll 
s őt folyton nyugtalanítja. Tudósítónknak a kérdé
sére kijelentette, hogy halálának az oka csak vigyá
zatlanság lehet, mert nyugodt modora és utolsó 
társalgásuknak a vidám hangja az öngyilkosság
nak még a gondolatát is kizárja.“

*

Engem, a szerencsétlenül járt fiatalember régi 
barátját, különösen kínosan érintett az eset, s to
vább foglalkoztatott mint bárkit, különösen, mert 
a rokonai — közelebbi családja nem volt — az el
hunyt írásainak a rendezését reám bízták. A nagy 
irathalmaz útvesztőjében az alábbi feljegyzéseket 
is megtaláltam, amelyek korán elköltözött barátom 
halálának a körülményeit egészen sajátságosán 
világítják meg. Lepecsételt kis jegyzőkönyv volt 
ezzel az utasítással: tíz évvel halálom után bon-

8



tandó föl. Ez a tíz év letelt s az emlékszerü jegy
zeteket most elolvastam.

Hogy közlöm őket, az semmiképpen se indisz
kréció tőlem, mert az előforduló neveket mind meg
változtattam, a fürdőhelyét csakúgy, mint a sze
replő személyekét.

Egyebekben a másolat olyan hiteles, mintha a 
leglelkiismeretesebb közjegyző készítette volna.

K A N U T  N A P L Ó J A

„Nem tudom, mi lelt egy idő óta. Azelőtt az élet
ben nem ismertem kedvesebb dolgot, mint az életet 
magát, s most nem kívánok semmit se hasonló vá
gyakozással mint a halált. Úgy látszik, megúntam 
az életet. A magamét is, a másokét is, s nem bán
nám, ha az enyémnek úgy hirtelen végeszakadna, 
mint egy nagyon rövid versnek, vagy kurtára nyírt 
kevésütemü áriának, amely alig kezdődött, már 
— fiatalon, ahogy a kávéházakban mondják — be 
is fejeződött.

Megölném magam . . .  Nem a legrosszabb meg
oldás . . .  És mégis, nem tetszik nekem, nem mintha 
hamleti kétségeim volnának, hogy

mért szegezte az Örökkévaló 
Az öngyilkosság ellen Kánonát?

Ez aKánon engem vissza nem riaszt. De nem vonz 
a W erther vége, akinek tetemét pap nem kísérte és
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mesterlegények cipelték... Ha meghalok (és fogok!), 
szeretném, ha azt hinné mindenki, a hitetlen újság
riporter is, hogy véletlen szerencsétlenség okozta 
korai halálomat. Büszkeség-e ez, vagy hiúság, vagy 
egy utolsó felültetés vágya, nem tudom. Talán mind 
a három, talán egyik s e . . .  Egy bizonyos, — kíván
nám, hogy nagyon sajnáljanak, ha meghaltam. Az 
öngyilkost nem mindenki sajnálja, mert sokan azt 
hiszik, elviselhetetlen teher volt neki az élet, s 
szinte gratulálnak neki, hogy nagy szenvedéseitől 
ügyesen vagy ügyetlenül elmenekült a halálba. . .

Az élet nem teher nekem, csak unalmas. S az 
unalom a legborzasztóbb minden szórakozás kö
zött. Menekülni akarok, menekülni fogok tőle. És 
gyorsan halok meg, — nem várom be, amig az 
unalom lassan öl meg.

*

Van egy eszmém.
Egy tiroli nyaralótelepen, ahol egész magyar 

kolónia üdül minden esztendőben, van egy szikla, 
amely sok száz méternyi mélységbe néz. Kicsi 
plattform, ahonnan pompás a kilátás. Ügy fogom 
intézni — segíts, óh Ravaszság! — hogy onnan 
valaki lelökjön. Senki se fogja kétségbevonni, hogy 
véletlen balesetnek az áldozata lettem. S az se baj, 
ha esetleg gyanakodni fognak arra, aki megtette 
nekem ezt az utolsó szolgálatot.

Ha ügyesen csinálom, a célomat elérem. Jókedvű 
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leszek mindvégig. Melankóliának a nyoma se fog 
látszani rajtam. Mint a mosolygó égből hirtelen 
előbukkanó villám, olyan váratlan és meglepő lesz 
a halálom. Az emberek megdöbbenve, konszter- 
nálva állanak a rettenetes esemény előtt.

*

Itt vagyok Erlendorfban. Megtartottam a hely
színi szemlét. Kitűnő. Nem is kell brutális táma
dás, elég egy szelíd lökés, s az ember szétroncsolt 
tagokkal lent hever a mélyben. S tetemét pap kí
séri s nem kézművesek viszik.

*

így szóltam Bénihez, akinek a felesége egy idő 
óta hírbe van velem:

— Nem sétálnánk együtt?
— Miért ne? — felelte ő.
És már mentünk is. Fölvittem a Schöne Aussicht- 

hoz, s ott szóba hoztam az ügyet, amely mind a 
kettőnket egyformán érdekelt. Ha az ember még 
csak percekig akar élni, édeskeveset törődik egyéb 
tekintetekkel.

— A fele se igaz annak, amit beszélnek rólunk, 
— mondtam.

Dühbe gurult. (Azt is akartam.)
— Tehát a fele igaz! — ordította.
— Azt hittem, tisztában vagy vele, — mondtam 

nyugodtan s közeledtem a szikla széléhez.
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Ha egy kis temperamentum van benne, egy perc 
múlva lent leszek:

Ő azonban elcsendesedett, s így szólt:
— Gyanakodtam, az igaz. De mindig reméltem, 

hogy az egész csak üres pletyka.
Sírni kezdett.
— Ily gyalázatosság! — nyőszörgött.
Ez a barom nem akart megérteni. Féltem, hogy 

elszalasztja a kedvező alkalmat, s azért izgatni 
próbáltam I

— Nem gondolsz bosszúra?
— Én csak a szerencsétlenségemre gondolok, 

— sóhajtotta. — Mondd, elveszed, ha elválok 
tőle?

— Nem szándékozom megházasodni, már sok
kal jobb partikat is visszautasítottam, — feleltem 
szemtelenül és abban a reményben, hogy e sértő 
válasz majd tettre serkenti.

Hogy megkönnyítsem a dolgát, egy kicsit előre 
is hajoltam . . .  Vártam egy percig. Aztán megfor
dultam. Benő már nem volt ott.

Amikor leértem a fürdőre, ő és a felesége már 
útrakészen voltak. Egy óra múlva elhagyták az 
idillikus helyet.

így csalódik az ember a legjobb barátaiban!
Ez a kisérlet nem sikerült. De nem tágítok. Le 

fognak lökni!

*



Másnap Vincével sétáltam föl a magas sziklára. 
Ahogy közeledtünk a csúcshoz, politizálni kezd
tem vele. Ez az a téma, amely mellett a magyarok 
a legkönnyebben vesznek össze.

Amikor „kulmináltunk“, azaz a hegycsúcshoz 
értünk, a disputa is a kulmináló pontjához jutott. 
Már összegazembereztem Vincét, jellemtelennek, 
semmirekellőnek s mindennek elmondtam, aminek 
a politikában azokat a becsületes embereket el
nevezni szoktuk, akik nincsenek egy párton velünk.

— Ezért elégtételt fogsz adni! — kiáltotta bő
szükén Vince.

— Elégtételt? — nevettem gúnyosan. — Az ilyen 
hitvány semmiházinak, mint te! Az ilyen fickót 
fölfricskázzuk, megpofozzuk, de nem verekszünk 
vele.

Mindezt persze azért mondtam, hogy lelökjön. 
De keserűen csalódtam benne. Nem tette meg ne
kem ezt a csekély szolgálatot.

— Majd hallani fogsz rólam! — kiáltotta.
És elrohant.
Aztán csakugyan hallottam róla. Elküldte két 

barátját, akiket én az enyéimhez küldtem. Ezeknek 
azt az utasítást adtam, hogy csak pisztollyal verek
szem. És pedig vontcsövűvel.

Tudtam, hogy az ellenfelem a legjobb céllövők 
egyike. Nagyon szerettem volna az ő kezétől halni 
meg, s ha már oly élhetetlen volt s a szikláról le 
nem gurított, reméltem, hogy huszonöt lépésről
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lelő, mint egy ezüstforintost, ő  ugyanis a levegőbe 
földobott ezüstforintost „zikherre vette.“ Én jóval 
nagyobb vagyok, mint egy ilyen pénzdarab. . .

De a párbaj színteréről épen és egészségesen 
tértem vissza. Nem volt szerencsém. A pompás 
céllövő úgy lőtt, mint egy vasárnapi vadász. — 
Célt tévesztett.

*

A legközelebbi napok valamelyikén az ezredes
sel tettem meg a halálsétát. Még igen kitartó gya
logjáró volt, s bíztam az acélos izmaiban is, hogy 
ha az öklével belémkap, úgy dob le a mélybe, 
mint egy barackmagot, amelyről a gyümölcsöt le
ette . . .  A viruló húsz éves fia vadászaton baleset
nek esett áldozatul. Olyan ártatlan voltam a halá
lában, mint a Rudolf trónörökösében, de azért ott 
fönt a magaslaton megvallottam az ezredesnek, 
hogy szerelmi irigységből (mert jobban tetszett egy 
szőke aszonynak mint én) orvul lelőttem a szép- 
reményü ifjút, — isten bocsássa meg a bűnöm!

Jó fiú akartam lenni és könnyíteni a dolgát, a 
szikla szélén állva, az egyik lábamat a levegőben 
lóbáztam. Ebben a helyzetben egy négy éves kis
lány is elbánhatott velem.

A boldogtalan apa pedig, akinek az arca még a 
rendesnél is szomorúbb lett, így szólt:

— Szegény barátom, magának a helye nem itt 
van, ezen a csendes, nyugodt helyen, hanem egy
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komoly szanatóriumban. Maga vagy egészen, vagy 
félig megbolondult. Az én szerencsétlen fiam nem 
golyó által pusztult el, hanem szikláról zuhant le.

— Ügy-e? — hősködtem. — Olyan szikláról, 
mint ez itt, mi?! És mit gondol, ki dobta le őt on
nan? Az, aki most itt áll ön előtt. Érti? Átnyalá- 
boltam a két karommal, megforgattam a levegő
ben és egy-kettő-három, zsupsz, lent volt az ör
vényben.

Búsan tekintett rám és szánakozva m ondta:
— Most látom, szegény fiatalember, hogy nem 

én vagyok a legszerencsétlenebb apa. Ha az öné 
még él, akkor ő a boldogtalanabb. Az én fiam csak 
meghalt, de az övé megőrült.

Karonfogott s barátságosan kísért le a fürdő
orvoshoz, akinek a jóindulatába ajánlott. De ez, 
miután háromszoros honoráriumot fizettem a kon
zultációért, kedvezően nyilatkozott az állapotom
ról. Azt mondta:

— Egy kicsit ideges, de azonkívül nincsen semmi 
baja. És időnkint egészen okosan beszél.

*

Másnap egy kuzénommal bandukoltam föl a pic-re 
s keblemet legszebb remény duzzasztotta. Bíztam 
ebben az emberben. Egy francia író szerint az 
unokatestvér egy ellenség „donné pár la natúré,“ 
az pedig, aki itt van Erlendorfban, amúgy is a leg
nagyobb irígyem és rosszakaróm, mert igen sok
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szívességet és szolgálatot tettem neki, amelyeket 
nem volt képes soha nekem megbocsájtani. Tud
tam, hogy szeretne elveszteni egy kanál vízben, 
tehát minden jót reméltem.

Miután szemére vetettem az összes illojalitásait, 
olyan pofonnal kedveskedtem neki, hogy a csatta- 
nása lehallatszott a kurszalonba. Pedig akkor már 
fent voltunk a szirttetőn s én annak a legszélsőbb 
szélén álltam. Hiú reményi A komisz fráter hoz
zám ugrott, elrántott a veszedelmes pontról és 
ijedten kiáltotta:

— Az isten szerelmére, vigyázz! Leesel!
A szamár elszalasztotta ezt a kedvező alkalmat. 

Még jobban megvetem, mint ezelőtt. Apró disznó- 
ságokat el tud követni, de férfias cselekedetre kép
telen ! Vagy azért nem lökött le, mert még szük
sége van rám? Az is meglehet.

Nagyon rossz kedvvel értem le a völgybe. Mintha 
a pofont nem adtam, hanem kaptam volna.

*

A következő napokban még néhány kísérletet 
tettem, többek közt a legrosszabb jellemű emberek 
egyikével: Dottermann Andrással, aki a házilopás
tól a hamisesküig minden kriminális kalandot vé
gigcsinált, oly ügyesen, hogy rá nem bizonyíthat
ták. Átadtam neki egy lepecsételt csomagot, amely
ben számoló cédulák s egyéb számlák voltak s 
így szóltam hozzá:



— Ebben a borítékban ötven darab ezres bank
jegy van. Az elutazásom előtti utolsó órában kap
tam kézhez s már nem volt időm a bankban elhe
lyezni. A szobám ajtaja rosszul záródik, mélyen 
alszom, s attól tartok, hogy álmomban meglopnak. 
Őrizd meg ezt a pénzt számomra, amíg te vagy 
én a fürdőt el nem hagyjuk.

Elvállalta s én a legjobb reményekkel sétáltam 
föl vele a hegytetőre. Gondoltam, ilyen kényelme
sen sohase követhetett el bűntényt, pláne kettőt. 
S már előre örültem, milyen dühös lesz a jó em
ber, ha a sétánkról egyedül hazaérve, az ötvenezer 
korona helyén értéktelen papírszeleteket ta lá l. . .  
De nem nyúlt hozzám, — életben hagyott. A gyáva 
pimasz csak lopni, sikkasztani s hasonló dolgokat 
tud, — ölni nem mer. Vannak ilyen aljas jellemű 
em berek. . .

*

Még egy pár csütörtököt mondott kísérlet után 
végre reusszálni fogok. Azt hiszem legalább, hogy 
megtaláltam azt a könyörülő lelket, aki az enyém
nek az üdvözüléséről gondoskodik. Hogy én előbb 
nem gondoltam a nőkre, akik sokkal megbízhatób
bak s — ha okuk van rá — bátrabbak is, mint mi 
férfiak, akik gyáva nyulak vagyunk! (Talán azért, 
mert nem Nubia párduca szült bennünket.) Össze
beszéltem a még mindig szép, de végtelenül hiú 
Petneynével, hogy holnap reggel együtt sétálunk
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föl a költői helyre. Bízom az Istenben és a szere
tetreméltó hölgyben, hogy ez alkalommal legurú- 
lok onnan.

Ezúttal biztosra m egyek. . .
Oda fogok állani a meredély szélére s a szemére 

lobbantom, hogy esztétikaellenesen hízik, hogy a 
boltos elárulta a keztyüje numerusát (hat és fél), s 
azt a tanácsot fogom neki adni, hogy hagyjon föl 
a kacérsággal, amely már nem illik a tiszteletre
méltó korához.

Ha ezeket hallja, halálra vagyok ítélve. Nincs a 
világon még egy oly bizonyosság, mint hogy le
taszít a hegyről. Sőt az is lehet, hogy előbb még 
rám is üt egyet a napernyőjével. Se őt nem isme
rem, se a nőket általában, ha a kaland nem így 
fog végződni. . .

Ha itt befejeződnek e följegyzések, s nem írom 
meg a holnapi kirándulás történetét, akkor az, aki 
e sorokat tíz esztendő múlva a kezéhez kapja, tud
hatja, hogy a célomat elértem. Ez esetben köszönje 
meg Petneynének a szívességet, amelyet tett ne
kem és közölje vele, hogy ő még nem is olyan 
öreg, nem is olyan kövér, a kezei is arányosak a 
többi tagjaival, s hogy egy kis kokettéria még ma 
is illik hozzá, — hát még tíz év előtt! Mondja meg 
neki, hogy csak azért viselkedtem olyan paraszti 
módon vele szemben, mert annyi gyáva férfi után 
szükségem volt egy bátor nőre, aki meg merte 
tenni, amitől azok féltek.
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Amikor majd az ő szíves közreműködésével le
zuhanok a magaslatról, az utolsó gondolatom az 
lesz, hogy a nők mégis csak megbízhatóbbak, mint 
a férfiak, s hogy órájuk az élet válságos óráiban 
mindig lehet számítani.“

* *  *

Petneynének elküldtem ajánlott levélben Kanut- 
nak rávonatkozó följegyzéseit.

Találkoztam vele tegnap az uccán. Még mindig 
egészen csinos és egyáltalában nem kövérebb, 
mint ahogy illik. Nyájas mosolygással fogadta a 
köszönésemet. Se nem halványult el, amint meg
látott, se nem pirult. Derék asszony!





A KÖL T Ő É S  A Z  A S S Z O N Y





— Énekeljetek meg! — így szólt a szép asszony 
az udvarához.

S az imádói belefogtak a nehéz munkába. A lo
vagok mind rímeket kerestek s némelyik, aki gaz
dag volt s így különösen távol volt a poézistől, 
ügyes verselőknél drága pénzen rendelte meg a 
kívánt rigmusokat. Verset írt vagy költeményt 
vásárolt a hölgynek minden udvarlója s nem sok 
idő múlva egyenkint jöttek a szonettek, madrigá
lok, mindenféle édes-mézes zöngemények, lehető
leg meleg és nagyon szerelmes strófák, amelyek 
mind a szép asszonynak, az egyetlennek a bájairól 
s az ellenállhatatlanságáról szóltak.

Az asszony átvette a poémákat és gyönyörű
séggel olvasá azokat, mert a nőknek az a legked
vesebb olvasmányuk, amely őróluk szól. S ők ezt 
soha meg nem unják.

Együtt volt már valamennyi. Ott volt a katoná
nak, a bankárnak, a jogtudósnak, a professzornak, 
a papnak — mert ő is udvarolt a szép asszony-
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nak — és doktornak a verse, csak éppen a poétáé 
hiányzott, a lírai költőé, akinek pedig tudvalévőén 
mestersége a versfaragás s akinek az épp oly 
könnyű, mint a tüzérnek elsütni az ágyút.

— Mit jelent ez? — kérdé összeráncolt szemöl
dökkel, szigorúan az asszony. S a történeti hűség 
érdekében nem szabad elhallgatni, hogy őnagy- 
sága nagyon haragudott s azt se, hogy haragjában 
még sokkal szebb volt, mint máskor. De őneki ezt 
nem szabad tudni, mert különben ezentúl mindig 
haragszik. — Mit jelent ez? Hát te még mindig 
nem készültél el az énekkel?

— Édes szép asszonyom! — így felelt a költő, 
akinek mestersége az írás. — A vers még nem 
készült el és nem is fog elkészülni soha!

Haragosan rivallt rá az asszony s a szemei vil
lámokat szórtak:

— Pusztulj hát el innen s ne merj többé a sze
mem elé jönni! Pusztulj, de azonnali

S a költő, akinek foglalatossága a rímírás, fáj
dalmas pillantást vetett a szép nőre, mélyen fel
sóhajtott, még mélyebben hajolt meg, és kifelé 
indult.

Mikor az ajtóhoz ért, a hölgy meggondolta ma
gát, visszaszólítá őt, s egy kissé nyugodtabb han
gon így szólt hozzá:

— Maradj még egy szóra. . .  Mielőtt távoznál, 
tudni óhajtanám mégis, mi az oka annak, hogy 
nem tettél eleget a parancsomnak? Hogy van az,
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hogy azok az imádóim, akik nem hivatalból köl
tők, azok mind — és elég gyorsan — lábaim elé 
zengték hódolatuknak a dalát. Te pedig, a szüle
tett és hivatásos költő, még nem daloltad azt el? 
Hogy történhetett az, hogy míg egyéb foglalko
zású udvarlóimat mind költőkké tette a szépsé
gem, addig Te, akinek olyan könnyen megy a 
versírás, mint gyermeknél a sírás, lánynál a kaca
gás, te nem írtál költeményt rólam?

S a költő, akinek mestersége a poézis, így szól:
— Azért nem írtam költeményt Rólad, azért nem 

intéztem hozzád verset, mert nem szorultál rá. Hi
szen Te magad vagy a legszebb költemény! Te 
magad vagy a Poézis!

Az asszony haragja hamarosan eltűnt s mosoly
ra derült a szája, még pedig gúnyos mosolyra.

Fogta a verseket, mindannyit, amelyeket a ka
tona, pap, a jogtudós, az orvos, meg a bankár ír
tak vagy írattak, széjjeltépte őket s foszlányaikat 
szerteszórta ki az ablakon a szélbe.

— Minek is írnak verseket, akik nem tudnak? 
— kérdezte. — És minek is foglalkoznak nőkkel, 
akik nem tudnak velük bánni s a nyelvükön be
szélni?

Megfogta a költő kezét s unottan kiáltott a töb
biekre:

— Takarodjatok innen!
A poétának pedig azt mondta:
— Maradj!



S azóta mindig együtt vannak s mindig jóban 
vannak az asszony meg a költő.

És azóta egyebet se tesz, mint költeményeket 
ír az asszonyról s az asszonynak a költő.



N A G Y  PALI  
JÉG Y Z Ö K Ö N Y V É B Ő L
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Rokonság nélkül éllek a városban, ahová vi
dékről szakadtak, mind a hárman: Dudás Feri, 
Puskás Iván és Nagy Pali. Ketten bizonyos idő 
múlva, mert kényelem kell a magyarnak, meghá
zasodtak s a feleségüket is más megyéből hozták, 
míg Nagy Pali, a legidősebb közöttük, azt mondta, 
hogy ráér, s hogy még nélkülözheti ezt a kényel
met egy ideig. Legény maradt, de a barátságuk 
azért nem lazult semmit, sőt — mert a hölgyek 
igen csinosak voltak — még jobban megszilárdult.

A jó fiú melegebben vonzódott a pajtásokhoz, 
amióta megnősültek. Régi törvény már az: ha jó 
barátok megházasodnak, elhidegülnek egymás 
iránt, mint két ember, akiknek az életútjai elvál
nak, de ha csak az egyik házasodik meg, akkor 
még jobban összebarátkoznak. Palinál is bevált 
ez a törvény. Amint mondtam, a fiatal asszonyok 
átkozottól csinosak voltak s így a férjeikben nap- 
ról-napra több becsülésreméltó tulajdonságot fö- 
dözött föl Pali. Minden nap kellett velük találkoz-
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nia s hogy asszonyokkal voltak súlyosbítva, azt a 
sors oly beavatkozásának tartotta, amely ellen 
hiába való lett volna minden tiltakozás. S az iga
zat megvallva, Pali nem is gondolt arra, hogy til
takozzon. Tetszett neki a két kedves étvágyger
jesztő kis „ménage“, a két intim és meleg ott
hon, a két kis nő meghitt pongyolában, s a két jó
barát a török slafrokjában. Gondoskodó szerete- 
tébe fogadta a két friss, tiszta, szinte szűzies ház
tartást, elhalmozva azokat minden elképzelhető 
figyelemmel. S cserébe e vonzalomért két édes 
otthont kapott, míg azelőtt nem volt neki egy se. 
Világos, hogy a két házasság által ő nyert a leg
többet.

Azelőtt minden este a korcsmába ült s ott leste 
az éjfélt (mert tisztességes ember ennél korábban 
nem mehet haza), — most családi körben ihatta 
mindig a teáját, melybe a szokásos három darab 
kockacukrot felváltva Dudásné meg Puskásné 
tette. A kávéházban Pali négy darabot dobott a 
teájába, de a szép asszonyok cukra tudvalevőleg 
édesebb. . .  A fiatal menyecskék, látván, hogy fér
jeik mily korlátlanul bíznak benne, maguk is ha
sonló bizalommal tüntették ki. Fogadták nem egy
szer az uruk távollétében is s az esteli lámpa ró
zsaszín fényénél oly fesztelenül társalogtak vele, 
amint a francia regényekben olvasták.

Pali úgy tűnt föl magának, mint valami érdekes 
regényhős, aki nagy nyugtalanságot idéz elő az
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asszonynép közt, s feszült érdeklődéssel várta, 
hogy mi fog történni vele a második kötetben, a 
regény végén. Don Jüanhoz s más hírhedt szín
padi és regénybeli nőcsábászokhoz hasonlítgatta 
magát, s különösen amikor észrevette, hogy miatta 
kissé féltékenyen néznek egymásra a hölgyek, re
mélni kezdte, hogy még ő is belekerül az iroda
lomba s valamelyik modern író elbeszélések hő
sévé teszi. Belenézvén a tükörbe, ahonnan egy 
neki igen rokonszenves, kissé hízásnak indult pu
fók arc mosolygott rá gondosan lekötött bajusszal, 
amelynek egyes ősz szálait külön tiszteletdíjért 
tépegette ki a borbély, így szólt ömagához:

— Nagy Pali, fenegyerek vagy te!
Eleinte azon iparkodott, hogy egyik asszony se 

neheztelhessen rá valami figyelmetlenség vagy 
mellőzés miatt,— egyformán tüntette ki mind a ket
tőt. Nagy művészet kell az ilyen hadviseléshez, s 
Pali összeszedte minden intelligenciáját, hogy va
lami hibát ne kövessen el, a legkisebbet se, mert 
— ahogy Nagy Pali jegyzőkönyvéből olvastam — 
a nőkkel való érinkezésben a legkisebb hiba éppen 
olyan súlyos, mint a legnagyobb b űn . . .  Nagyon 
vigyázott P ali. . .  Egyiknek se küldött több virá
got, mint a másiknak s valóságos tanulmány volt 
neki, hogy sétaközben lehetőleg ugyanannyit jár
jon Dudásné oldalán, mint a Puskásné boldogító 
balján. E miatt igen hallgatag volt az utcán, mert 
olvasgatta a lépéseit. S ez az örökös vigyázatos-

31



ság, ez az óvatos latolgatás egyáltalán nem volt 
alkalmatos arra, hogy valami igen elméssé tegye 
a társalgását, s a barátai — tudvalevőleg ezek a 
legszigorúbb kritikusaink — meg is állapították 
egymás között, hogy ez a szegény Pali szellemi
leg nagyon züllik, s ha ez így megy tovább, ma
holnap egészen bárgyú lesz. Az asszonyok termé
szetesen nem ítéltek ilyen kegyetlenséggel. Az ő 
szemükben az a szellemes férfiú, aki udvarias. 
Pali pedig nagyon udvarias v o lt. . .  Óvatos és 
egyszavú maradt s mert a hölgyek egyike szőke 
volt s a másik barna, arra is nagyon ügyelt, hogy 
színt ne valljon. S ha néha tréfásan faggatták, 
melyik árnyalat tetszik neki jobban, diplomatikus 
módon azt felelte:

— Valamint minden évszaknak megvannak a 
maga kellemei, azonképen a szőkéknek és barnák
nak is egyaránt megvannak az előnyeik.

Az óvatossága annyira terjedt, hogy még az 
emlékkönyvükbe is ugyanazt az ostobaságot írta. 
Szóval: Pali ártatlan volt benne, ha a barátnők 
közti harmónia bomlásnak indult.

Nem történt ugyan közöttük formaszerű össze- 
veszés, sőt összezördülés se, de a figyelmes szem
lélő — s volt-e figyelmesebb szemlélő Nagy Pali
nál? — észrevehette, hogy a hölgyek egy idő óta 
kevésbbé szeretik egymást.

Ha Pali olyan okos lett volna, amilyennek tar
totta magát, akkor könnyen állíthatta volna helyre
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a status quo ante-t, az előbbeni paradicsomi álla
potot, amelyben ez a harmadfél pár ember boldo
gan és vígan élt a földön. De Nagy Pálban feltá
madt a nagyzásnak veszedelmes ördöge. Ahogy 
némely ember fiát egyszerre csak elfogja az am
bíció s szerepelni kíván a politikában, vagy éppen 
a világtörténetben,fazonképpen neki hirtelen az a 
vágya támadt, hogy játszani fog a tűzzel s harcra 
ingerli egymás ellen a menyecskéket. Micsoda édes 
mulatság lesz ez! — gondolta Nagy Pali, aki hiú 
volt, mint minden nőtársaságba járó vén gavallér. 
Sok gyönyörűséget várt ettől a játéktól s mikor 
észrevette, hogy az asszonyok sanda szemmel né
zik egymást, eddigi módszerének a félretételével 
azon iparkodott, hogy növelje köztük a kedvetlen
séget.

Oly módon kezdett most édeskedni az egyikkel, 
hogy a másik mellőzöttnek érezze magát. Egyszer 
hosszabban legeltette a tekintetét Angyalkán (Du- 
dásnén), semhogy az ne boszantotta volna Aran
kát (Puskásnét), máskor meg odaszegődött az utóbbi 
mellé s következetesen, sőt udvariatlanúl vele fog
lalkozott órákon keresztül. Ilyenkor a másik unat
kozott s azt se tudta, kire haragudjon jobban: a 
barátnőjére vagy az udvarlójára. Ahogy Nagy Pali 
jegyzőkönyvében olvastam, végre is a barátnőjére 
neheztelt meg jobban, mert ahogy Pali ír ta :

— A nők mindig egymásra haragusznak, akkor 
is, ha férfi bántja meg őket.
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A két asszony versenyezni kezdett az agglegény 
figyelméért, —mindketten megkettőzték vele szem
ben a nyájasságukat s azon iparkodtak, hogy el- 
kacérkodják egymás elől a közös cicisbeót. Az em
ber nem is hinné, hogy vidéki kis városokban, 
polgári asszonykák közt, nem is nagyon érdekes 
provinciális gavallérok miatt, mennyi ilyen játék, 
mennyi csatározás folyik, s a kokettériának milyen 
nagy arzenálja szokott fölvonulni I Nagy Pali eb
ben az időben ezt írta jegyzőkönyvébe:

— A körtefalvai asszonyok éppen úgy tudnak 
kacérkodni, mint a budapestiek, s ha az idejük en
gedi, még jobban.

Nagy Pali hát benne volt a regényben, ahová 
vágyódott, s már nem is az elején tartott, mert egy 
nagy sikert már regisztrálhatott. Egymásra hara
gította és versenytársakká tette a két asszonyt.

E nemes versenynek eleinte némi hasznát is 
vette Pali s jóleső érzéssel élvezte az apró kegye
ket, amelyekhez jutott: a meleg pillantásokat, be
céző megszólításokat, a hosszabb kézszorításokat, 
amelyekbe így becsempészte magát. Történt, hogy 
mindkettőjüknek nyújtotta a karját, ha valamely 
kirándulásról fáradtan hazafelé indultak. A férjek 
mögöttük maradtak s az üzleti dolgaikat vitatták 
meg. Közösen birtak az államtól egy nagy térletet 
s erről beszélgettek, s mondhatom, hogy ezeknek 
a tárgyalásoknak rendesen az állam adta meg az 
árát, — mert a férjek jobban szoktak vigyázni az 
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anyagi érdekeikre, mint a feleségeikre, amint ezt 
Nagy Pali a jegyzőkönyvébe elmésen beírta . . . 
Nos, ennek a két úrnak joga volt e látszólag fölü- 
letes és könnyelmű eljáráshoz, mert a feleségeik vi
gyáztak — egymásra.

Tehát: Dudás úr és Puskás úr hátul kullogott 
(amit szinte fölösleges is mondani, annyira magá
tól értetődik), Pali barátunk pedig elül vezette az 
asszonyokat. S amikor így sétált velük, nem tudta 
volna maga se megmondani, melyik tetszik s ízlik 
neki jobban. Mindkettőnek a gömbölyű karjaiból 
valami édes langyos fluidum ömlött delejes hatás
ként át a tagjaiba s egyformán jóleső volt mind a 
két áram.

Nem tudta, melyik az erősebb.
A két szép asszony ránehezedett a vén gyerekre, 

mint a Sors arra, akit ki akar próbálni. Ő pedig, 
Nagy Pali, boldog volt e kedves kézzelfoghatóság- 
tól s mikor hazáig kísérte volt őket, még sokáig 
bandukolt egyedül, az éjjeli őrök nagy csudálkozá- 
sára, a csillagos éjszakában s gondolkozott azon, 
vájjon melyikükért volna érdemesebb elkárhozni 
(mert érdemes mindegyikért!)? Hogy ki a szebbik, 
a kívánatosabbik közöttük? Ki az irigyelni valóbb, 
Dudás-e vagy Puskás? Melyiket kellene megölni? 
(No, ennyire már nem muszáj éppen regényhősnek 
lenniI) A két nőalak sziluettjei összefolytak a kép
zelete előtt egyetlen egy képpé, egyikévé a leg
szebbeknek, amelyeket valaha látott. (Ekkor írhatta
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be a noteszébe ezt a mondást: „A festők azért tud
nak szebb nőket festeni, mint aminők a világon 
vannak, mert ők egy portréban egyesítik mindazt 
a sok szépséget, amelyek a nőismerőseiket díszí
tik.“ Ő is egyesítette a két szépséget.) Az egyiknek 
fejét odahelyezte gondolatban a másiknak nyakára, 
aztán emennek derekát amannak a törzsével alkotta 
eggyé. Összegyúrta, gyűrte, olvasztotta, forrasz
totta, enyvezte, ragasztotta a két személyt s valami 
újat, még soha nem látottat, férfiszemnek ismeret
lent teremtett belőlük . . .  A fővárosi művészek és 
költők pedig ne szíveskedjenek elbizakodni, mert 
akad néha a vidéken egy-egy szerény ember, — 
megyei pénztáros vagy városi aljegyző — akinek 
dúsabb képzelete vagyon, mint őnekik . . .  (Az em
ber vidéken is élhet párisi életet, csak asszonyok 
kellenek hozzá, — ahogy Nagy Pali jegyzetei közt 
olvasom.)

Palinak ilyenkor, az alkotás e perceiben, voltak 
momentumai, amikor nem tudta, hogy akikkel fog
lalkozott mindig, a szépség asszonyai, milyenek 
egyenkint, olyannyira összekuszálta a bájaikat fan
táziájának a tüzes kohójában. Csak azt tudta ilyen
kor, ezekben a lázas pillanatokban, hogy szerelmes 
beléjük, mint egy gimnazista . . .  Igen, szerelmes 
mindkettőbe. S ez legalább is dupla akkora baj, 
mint ha egy nőt szeret az ember, amint ezt a tör
ténet hőse a könyvecskéjében megörökítette.

A helyzet napról-napra különösebb és elvisel- 
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hetetlenebb lett. Kint a bérleten jól folyt minden s 
Puskás és Dudás mit sem sejtettek a viharokról, 
amelyek az asszonyok keblében dúltak s barátjuk 
érzékeit korbácsolták. Aranka és Angyalka már 
hónapok óta csöndes háborúságban éltek, iróniával 
vegyes kedvességekkel traktálták egymást, a köl
csönös gúnyolódásaik már-már egyenes támadá
soknak a jellegét öltötték magukra. Pali még sú
lyosabb válsággal küzdött. A szélből, amelyet 
könnyelműen elvetett, veszedelmes vihar támadt: 
az asszonyok, akiket nyugtalanítani akart, most őt 
nyugtalanították. Érezte, hogy katasztrófa előtt áll, 
amely kitörhet minden percben.

Az a pár sor, amit ebben a helyzetben írt be a 
jegyzőkönyvébe, jellemző módon illusztrálja a 
hangulatot, amelyben hősünk kínlódott:

— Két nő harcát páholyból nézni rendkívüli gyö
nyörűség. De ha az ember e harcban maga is 
résztvesz s annak a homlokterén áll, akkor az kí
nos gyötrelem.

Érezte, hogy az ügy ebben a stádiumban nem 
maradhat soká. El kell magát határoznia s végre 
pártállást foglalni. Ki kell lépnie a platonizmus 
becsületes, de sivár területéről s áttérnie a prak
tikus szerelem kevésbbé erényes, de színpompás 
virányaira. Akcióba muszáj lépni, komolyan kell 
megostromolni valamelyiket a kettő közül s a 
szerelmét kinyerni — másképp a helyzet tartha- 
tatlan.Két ily tűz között elhamvadni lehet szép és
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dicső halál, mártiri hivatás, de ő, mint minden agg
legény, sajnálta fiatal életét s még nem akart el
pusztulni.

Feldobott egy ezüstkoronás pénzt, amelyet mint 
békeidőbeli drága emléktárgyat, nagy kegyelettel 
őrzött s mert írás jött ki, Angyalkánál tett látoga
tást, férjezett Dudásnénál, akit otthon talált. Oly
annyira otthon, hogy Pali, az alapjában lovagias 
természeténél fogva, vissza akart vonulni s alkal
masabb időben jönni vagy — Arankához menni. 
Mit tudom én?

De a szép asszony nem engedte.
— Csak bátran! — mosolygott feléje. — Gom

bolja be ezt a kapcsot. Nem birok vele . . .
Ez magában nem is valami nagy dolog, főleg 

ilyen bizalmas barátok közt. De Pali, a máskor oly 
szelíd, jó Pali most úgy jött, mint ellenség, akit kár 
rászabadítani egy ilyen fehér nyakra. Ingerlőleg 
hatott rá ez a fehérség, amelyen reszkető kézzel 
akasztotta össze az elébb oly engedetlen kapcsot 
és hirtelen rágondolt sok hasonló helyzetre, amikre 
az olvasmányaiból visszaemlékezett, a sok roman
tikus történetre, amelyeknek ő volta képzeleti hőse, 
a sok boudoir-novellára, amelyeket ábrándozásai
ban végigélt, s egyszerre, varázsütésre, megszűnt 
a remegése, hirtelen elhatározással derékon ölelte 
a barátja feleségét s hevesen megcsókolta. Nincs 
az a francia márki, aki hevesebben csókolhatta 
volna meg Angyalkát. . .  De Pali aligha találta el
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a pszichológiai pillanatot, mert az asszony ijedten 
taszította el magától a vakmerő udvarlót s kipirult 
arccal, méltatlankodó hangon kiáltott rá:

— Micsoda szemtelenség ez! így visszaélni egy 
helyzettel! Azonnal pusztuljon!

— De Angyalka, kérem!
— Megtiltom, hogy mentegesse magát. Taka

rodjon innen!
Pali hazament a lakására, s egy csöppet se cso

dálkozott, mikor pár óra múlva megjelentek nála 
Dudásnak a segédei. Az egyik Puskás volt, aki 
nem sejtette, hogy ha az ezüst pénz véletlenül 
„fejre esik,“ most ő verekedhetne s Dudás úr volna 
a segédje.

A vívóteremben Pali igen lovagiasan viselke
dett s úgy szaladt bele az ellenfele kardjába, mint 
vak légy a pókhálóba.

Mikor hat hét múlva fölkelt az ágyból, első útja 
Puskásnéhoz vitte. Nagyon érezte a vágyat, hogy 
egy pár vigasztaló szót halljon női ajkakról. . .  Ez 
a vágya kielégítetlen maradt. Puskásné gratulált 
neki az ügy lovagias elintézéséhez, de máskülön
ben igen hűvösen fogadta s arra kérte, hogy, tekin
tettel a történtekre, ezentúl ne járjon hozzájuk s 
különösen ne akkor, ha az ura nincs otthon. A ba
rátnője esete elég ok arra, de különben is belát
hatja, hogy úgy se igen érintkezhetnének egymás
sal, mert a rossz világ azt mondaná mindjárt, hogy 
van valami közöttük.



így ért véget a Nagy Pali szerelmi karriérje. 
Hazament s a hirtelen feltámadt önismeret egy 
világos percében ezt írta be a naplójába:

— Csaknagyonokosember udvaroljon egyszerre 
két asszonynak I



E V E L I N E  V Á L A S Z T



4



Eveline olyan fiatalon lett özvegy, hogy még 
majdnem leány volt. Alig múlt tizenkilenc éves, 
mikor eltemette az urát, akihez szívesen ment férj
hez, de akibe nem volt szerelmes a házassága előtt 
s nem lett azután sem. Az érzékei még szunyad- 
tak abban a tíz hónapban, amelyeket az ura mel
lett töltött s az a boldog férfiú, aki őt ez idő alatt 
a magáénak vallhatta, nem volt az az ember, aki 
őket életre szólíthatta volna.

Egy esztendeig mély gyászt viselt a fiatal öz
vegyasszony s a rákövetkező évben is olyan ko
molyan és szigorúan öltözködött, mint azok a nők 
szoktak, akik kolostorba vágynak. Evelinnek nem 
voltak ily regényes hajlamai. A fiatalsága szóra
kozás után vágyott s huszonegyéves korában egy 
szegény, de müveit és kellemes modorú korosabb 
nőrokonával utazni ment, s kóborlásaiból haza
térve részt kezdett venni a székesfőváros társas-
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életében. A hírére ezenközben úgy vigyázott, mint 
a gyémántbutonjaira, amelyeket a világért sem 
akart elveszteni, de azért belátta, hogy ez a ván
dorlás egyik szalonból a másikba és egyik társa
ságból a másikba nem lehet életcél. S attól is félt, 
hogy ha sokat társalog férfiakkal (pedig csak ezek
nek a kedvéért érdemes az embernek a szalonját 
megnyitni s a másokéba járni), hírbe jöhet vala
melyikkel vagy esetleg többekkel. Elhatározta hát, 
hogy kétes helyzetének egy erélyes „Kaiserschnitt“- 
tel vet véget: férjhez fog menni másodszor is. ö  oly 
fiatal még, hogy másodszor is „méltósággal“ köt
het házasságot. Vagyonilag annyira függetlennek 
érezte magát, hogy ahhoz mehetett, akihez akart 
— ha tudniillik ez is akarta őtet. S ha a tükrébe 
nézett, azaz számos tükreinek egyikébe, nem félt 
attól, hogy akit ő kiszemel magának, azt nagyon 
rá kelljen beszélni, hogy vegye el őt.

Elhatározásának ettől a komoly percétől fogva 
a férfiakat nem abból a szempontból nézte, hogy 
azok hogyan udvarolnak, táncolnak, társalognak 
és bókolnak, hanem abból, hogy minő a jelle
mük és milyen a temperamentumuk. A lelki tu
lajdonságaikat és a jellemük megnyilvánulásait 
figyelte meg, mint egy pedagógus vagy egy mora
lista. Ez az embertanúlmányozás mintegy négy 
hétig tartott. Egy filozófusnak vagy más tehetség
telen férfinak ez nem elég idő, hogy két halandót 
alaposan kiismerjen, de egy asszonynak, aki oko-
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sabb minden bölcsésznél, mert az ösztöneitől ve
zetteti magát, elég, hogy két tucattal tisztába jöjjön. 
Eveline ez idő alatt végig tanulmányozta a régi 
ismerőseit s az újabbakat, akikkel most akadt össze, 
s válogatni kezdte őket asszonyi kritikájának a ros
táján. Egyenkint hullottak azon keresztül mindazok, 
akik szerinte nem bizonyúltak elég komoly élet- 
felfogásúaknak s nem látszottak elég biztosítékot 
nyújtani aziránt, hogy egy velük kötendő házasság 
okvetetlenül boldog lesz. Alapos rostálás után 
csak ketten maradtak, akik az özvegyet ezirány- 
ban megnyugtatni tudták: két mindenképpen derék 
s a szép asszony ítélete szerint teljesen kifogásta
lan gentleman. Az egyik egy képviselő, a legfé
nyesebb politikai karrier minden kilátásával, a má
sik: egy előkelő bankember, aki egy hatalmas 
pénzintézetnek már is igazgatói címmel kitüntetett 
prokuristája. Mindkettő egyformán müveit, egy
aránt komoly és egyképpen kellemes úri egyéni
ség. Még a koruk is majdnem egyenlő.

— E kettő közül fogok választani,' — így hatá
rozott a fiatal özvegy.

II.

S a többi férfi, aki csak van a világon, az a sok 
millió, az ettől a perctől kezdve ki volt kapcsolva 
az életéből. Az ő számára nem élt ezentúl több 
férfi, csak ez a kettő. De azért a helyzete nem vál
tozott jobbra, mint aminő volt akkor, amikor még
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tizenöt-húsz jelölt settenkedett körülötte, akik kö
zül válogathatott. Csak annyiban lett kedvezőbb a 
szituációja, hogy most — kettő közül nem tudott 
választani. Igen áldatlan állapot ez, amelyben a 
nők nagyon nyugtalanok szoktak lenni, rosszúl al
szanak, brómot szednek s a doktortól Veronáit 
kérnek, de nem kapnak.

Mind a két úr a legkomolyabb szándékkal udva
rolt Eveline-nek, aki látta, hogy az fogja őt közü
lök feleségül venni, amelyik felé kinyújtja a ke
zét. Mind a kettő egyformán tetszett neki, de 
mert egyik iránt se érzett szerelmet s így a szíve 
egyik mellett se emelt szót, az értelmének kellett 
volna eldönteni, hogy kire bízza fiatal életét s az 
asszonyi jövőjét. Szívügyekben különben sem az 
értelemé a döntő szó s arra bizony itt különösen 
nehéz feladat várt, mert az egyik percben a kép
viselő úr volt előnyben valami bonmot-val, a má
sikban pedig a bankférfiú valami jóságos cseleke
dettel. Világos, hogy nincsen nagyon szerelmes 
természete, mert különben ennyi stúdium mellett 
a vonzalma már bizonyosan határozottabb irányt 
vett volna. Már pedig ezt az ügyet el kell intézni 
minél előbb, mert az özvegység e kritikának kitett 
állapotában sokáig nem akar maradni.

— Csak csúnya, vagy öreg asszonynak volna 
szabad özvegynek maradni! — így sopánkodott a 
szegény Eveline. — Ha az ember fiatal és hozzá 
még csinos, akkor ez nagyon kellemetlen helyzet.
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Az ember híre hajszálon függ s ha soká marad öz
vegy s egy kissé mosolygós az ábrázata, a világ 
azonnal ráfogja, hogy nem viselkedik jól. A há
zasság mégis csak egy nyugodt révpart — ahogy 
az írók mondják s ők csak tudhatják, mert nagyobb
részt nőtlenek — az özvegység pedig a kedvetlen
ség és a nyugtalanság szigete, ahol örökké nem 
tartózkodhat az ember.

De melyiknek a kedvéért cserélje föl az özvegyi 
fátylat az utazókalappal?

(Mert utazóruhában, menyasszonyi fátyol nélkül 
fog esküdni, ahogy illik a második násznál.)

Sok próbára volt szükség a két udvarlóval szem
ben. Mert azok nem úgy tettek, mint két verseny
paripa, akik közt végre a célnál mégis eldől a küz
delem, hanem mint két játékos, akik egyforma 
számú játszmákat nyernek s akármeddig kártyáz
nak, eredmény nélkül kelnek föl a játékasztal mel
lől. Ritka eset ez bizonyára s Evelinenek most ilyen 
két emberrel volt dolga. A szép asszony már arra 
is gondolt, hogy a Sorsra bízza saját sorsát: a le
vegőbe dob egy pénzdarabot s attól, vájjon fej 
jön-e ki vagy írás, teszi függővé, hogy kit boldo
gít a kérői közül. De ezt az eszmét, mint léhát s 
erkölcstelent, nyomban elejtette.

— Annyi eszem, mint egy tízfilléresnek, nekem 
is van, — gondolta Eveline nem éppen szerény
telenül . . .

De dönteni se nem mert, se nem tudott.
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Tovább udvaroltatott magának s most már nem
csak az urakat teszi próbára, hanem sajátmagát is. 
És mit tapasztal? Akik eddig csak tetszettek neki, 
most veszedelmesek kezdenek lenni rá nézve. 
Nyugtalan lesz és rejtély önmaga előtt. Érzései és 
ötletei támadnak, amelyeket azelőtt nem ismert, 
gondolatai, amelyek zavarba hozzák s néha egy 
sóhajtáson kapja magát rajta, amely vágyat fejez 
ki a két udvarlója iránt. Egy szép napon azt veszi 
észre, hogy szereti őket. Igen, őket, mind a kettőt, 
a leendő minisztert is s a reménybeli bankelnököt 
is. És — ami a helyzetét igazán kétségbeejtővé 
teszi — egyformán szereti őket. Akárhogy próbálja 
latra tenni az érzéseit, azok a legérzékenyebb pa
tikamérlegen se mutatnak észrevehető különbsé
get. Bizonyára nem Eveline az első asszony, aki 
oly helyzetbe került két férfival, hogy nem tudja, 
vájjon közülök kit szeret jobban, — a szerelemnek 
ez a kétlakisága nem is olyan ritka tünemény, mint 
gondolná az ember, de a mi hölgyünk esete kissé 
komplikáltabb, mert ő maga lett az oka a súlyos 
dilemmának. Ő rostálta addig a széptevőit, amíg 
csak ketten maradtak mellette s tudvalevő, hogy 
kettő közül néha nehezebb választani, mint huszon
ötből. S az ő esete azért is különösen nehéz, mert 
Eveline igen lelkiismeretes asszony, akiben meg 
van ugyan minden ügyesség ahhoz, hogy férjet 
fogjon, de hiányzik belőle az a könnyelműség, 
a mely szükséges ahhoz, hogy akit megfogott, ah-
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hoz mindjárt és könnyedén hozzá is menjen. Ő nem 
akar hübelebalázsmódra oltár elé lépni, neki nem
csak a kérőivel kell tisztában lenni, de sajátmagá
val is, ami pedig ugyancsak nehéz dolog. Tudato
san foglalkozik tehát minden szabad idejében — 
tehát egész istenadta nap — azzal a problémával, 
hogy melyik érdekli jobban, melyikhez vonzódik 
erősebben. Mind a ketten nem vehetik el, azt na
gyon jól tudja s anélkül, hogy a szíve határozot
tabban megszólalna valamelyik mellett, nem mer 
határozni, mert attól fél, hogy a házasságkötés 
után fog kiderülni, miképp a másikat kellett volna 
választani.

III.

Még az álmait is megfigyeli s azokból próbál 
következtetéseket vonni és tanulságokat meríteni. 
De hiába! Mindenkiről álmodik, Napóleonról és 
Caruso-ról, József főhercegről és Molnár Ferenc
ről, mindenkiről, csak a két jelöltről nem álmodik 
soha. Pedig mindig rájuk gondol, hogy ha nem al
szik. Egy fiziológus, aki egyszersmind lélekbúvár, 
nem fürkészhet valakit jobban, mint önmagát ez a 
tépelődő asszony, de nem jut eredményre, a szíve 
nem dobban nagyobbat s a vér nem szökik roha
mosabban az arcába, akármelyiket látja meg, pe
dig a „grand frisson“-nak ez volna a legbiztosabb 
ismertető jele. S azt a furcsaságot tapasztalja ma
gán, hogy ha az egyikkel együtt van, a másikat is
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magához kívánja s ha mind a ketten vannak a tár
saságában, egyik sincs terhére. Egészen sajátságos 
szerelem ez, amellyel nem tud megbirkózni.

Tanácsot kitől kérjen? A szerelemnek nincsenek 
olyan specialistái (s ha vannak, ő nem ismeri őket), 
mint egyéb betegségeknek, a barátnőit pedig nem 
akarja a titkába beleavatni, mert a diszkréciójuk
ban nem bízik. Már pedig belebetegszik az ügybe, 
ha valakivel alaposan ki nem beszélgetheti magát.

Gyónni megy hát s az öreg plébánosnak, aki a 
családja vallási tanácsadója volt mindig, elpana
szolja megható nyíltsággal a szíve keservét, az 
érzékei nyugtalanságát s a maga határozatlansá
gát s megkérdezi tőle, hogy mitévő legyen?

A jó nő akkor éppen Renée Mauperin-t olvasta 
s azt hitte, a famíliája öreg gyóntatójában egy 
Blampoix abbét talál, aki nemcsak pap, de ügyes 
házasságközvetítö is s aki a nöhíveinek nemcsak 
lelkipásztora, de szerelmi tanácsadója is, — de a 
jó nő csalódott. A modern Budapest nem tud olyan 
pompás kabinetfigurát csinálni a papjaiból aminőt 
a Goncourt Párisa formált egy elmés abbéból. Az 
ősz plébános nem volt épp világi — s annál ke- 
vésbbé nagyvilági — ember, megijedt a szép vé
dence különös lelkibetegségétől (a jó öreg annak 
tartotta az egyszerű szerelmet is, hát még a ket
tőset!), ennélfogva nagyon is komolyan vette a kli
ense ügyét és penitenciát írt elő. Nem nagyon sú
lyosat: mert a családdal régóta állott kellemes
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összeköttetésben, de mégis annyi imádságot és 
böjtölést „rendelt“, hogy az éppen elég volt egy 
olyan nagyvilági dámának, aminőnek Evelinet is
merjük. S mert különös jóindulattal viseltetett a 
rokonszenves „bűnös“ iránt, azt tanácsolta neki, 
fohászkodjon a Szent Szüzhöz, hogy az valahogyan 
álomban vagy látomásban világosítsa meg az el
méjét vagy szólaltassa meg a szívét, mert ezen a 
veszedelmes dilemmán csak az égi hatalmak se
gíthetnek.

Eveline kissé megvígasztalódva kelt föl a gyón
tatószék zsámolyáról és szorgalmasan imádkozott 
a Madonnához (voltaképpen a Madonna della 
Seggiola egy igen jól sikerült másolatához, amely 
a hálószobájában a Vallást s egyben a Művészetet 
képviselte), segítené őt ki szerelmi zavarából s 
adja tudtára valamelyes módon, hogy a két derék 
úriember közül melyik a méltóbb rá, vagy engedje, 
hogy a szíve végre érthetőn szólaljon meg vala
melyik mellett.

Az imádságnak volt-e hatása vagy a véletlen
nek, Eveline most olykor közel érzi magát az el
határozáshoz s néha azt hiszi, hogy legközelebb 
már az élete legfontosabb kérdésében dönthet. Van 
olyan nap, amikor a képviselő kerül előtérbe s van 
óra, amikor a nyakába szeretne ugorni, — de más
nap meg a bankférfiú az, aki jobban érdekli s en
nek a bajuszát kívánná megcsókolni. S most még 
nyugtalanabb lesz. Ilyen közel még sohase volt a
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döntéshez, de ilyen távol se, mert azok az időkö
zök, amelyekben az egyik vagy a másik úr jobban 
hevítette, nagyon is rövidek voltak ahhoz, hogy 
elhatározásra jusson. Az álmai se olyan békések, 
mint eddig, — már nem álmodik a rég meghalt 
Napóleonról s a néki oly közömbös Caruso-ról, 
egy idő óta a kérői jelennek meg előtte éjfél után 
s az álmában folytatódik a játék, amelyet azok az 
életben a szívével játsztak. S az álom perceiben 
percenkint változik a faible-je irántuk s amikor fel
ébred, ott van megint, ahol tegnap, — nem tud ha
tározni.

Ezt így nem lehet sokáig kiállni.

IV.

Üjból tanácsot kér. Ezúttal nem papi személyhez 
fordul, hanem egy öreg rokonát keresi föl, a hír
neves nagy művészt, aki specialista női meg szív
ügyekben, mert valamikor korának legnagyobb 
imposztora és leghirhedtebb Don Juan-ja, a férjek 
réme s az asszonyok kegyeltje volt s még most, 
amikor a lexikon szerint már hetven esztendős, 
még most se egészen közömbös az asszonynépség 
iránt.

Szakértői megértéssel és mosolygó bonhomiával 
hallgatja kis húgát s aztán így szól:

— Ez egy egészen különös eset, aminővel még 
nem találkoztam, mert ha én — ne pirulj 1 — má- 
sodmagammal udvaroltam egy asszonynak, az ha-
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marosan döntött és rendesen nem a vetélytársam 
javára. Ezek a habozások valószínűleg másoknál 
nem szoktak valami igen sokáig tartani s ha nálad 
a határozatlanság ennyire tartós, annak csak az 
lehet az oka, hogy vagy benned nincs elég bátor
ság, vagy az udvarlóidban nincs. Én azt hiszem, 
mind a hárman egyformán gyámoltalanok vagytok. 
Ebből a helyzetből csak egy módon lehet kilá- 
bolni, — ha ugyan igazán és komolyan férjhez 
akarsz menni. Akarsz?

Halkan, de elég érthetően felelte a piruló me
nyecske:

— Akarok.
— Nos, akkor a tanácsom ez: aki holnap előbb 

látogat meg a két udvarló közül, annak mondd ki 
a boldogító igent s ahhoz menj feleségül.

— De, kedves bátyám, — próbált ellenkezni az 
asszony, — ez nem sokban különbözik attól, amit 
magam is terveztem, de amit, mint komolytalan, 
sőt léha megoldást aztán elejtettem: a pénzfeldo
bástól, azaz attól, fej jön-e ki vagy írás?

— Igaz, édes fiam, — felelte a művész. — De 
hát a házasság máskülönben is ilyen lutrijáték. S 
a többi házasságoknál is a legtöbbször az a döntő, 
hogy ki jelenik meg előbb!

— S ha rosszul választanék s ha a házasság után 
arra találnék eszmélni, hogy boldogtalan vagyok s 
hogy a másikat kellett volna választanom? Akkor?

— Nos, akkor, — felelte hamis mosollyal a nyu-
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galmazott Don Juan, — akkor még mindig választ
hatsz. Házibarátnak választhatod — a másikat.

— Borzasztó ember Maga! — kiáltott Eveline 
élénken elpirulva. — Maga még a legszentebb nőt 
is el tudná rontani. . .  Látja, a főtisztelendő úr egé
szen más tanácsot, sokkal erkölcsösebbet adott.

— Eh, — így szólt vállát vonva az ősz Mester. 
— Mit ért az ilyen vén pap a szerelemhez?

V.

. . .  És Eveline másnap mennyasszony lett. El
jegyezte magát a bankigazgatóval, aki előbb top
pant be hozzá, mint a képviselő, aki aznap meg se 
jelenhetett nála, mert a vidéken volt beszámoló
beszédet tartani.

Már azóta az esküvő is elmúlt, a fiatal pár olyan 
boldog, hogy az szinte botrány s a képviselő úrból 
aligha lesz házibarát Eveline-nél.

VI.

Hetek múltán — a nászutazásról érkezett meg 
a második urával az asszony — látogatást tett az 
öreg művész az új háztartásban. Csak Eveline volt 
otthon s a bácsinak a kérdésére, hogy boldog-e, a 
nő pirúlva felelte:

— Boldog, nagyon boldog.
És hozzátette:
— Nem győzöm köszönni, hogy olyan bölcs ta

nácsot adott.



— Ugy-e? — dicsekedett a szolgálatonkívüli 
Don Juan.

— Sose felejteni el ezt magának, bácsi, — bi
zonykodott az asszony. — De mégis borzalommal 
gondolok arra, vájjon mi történik, ha a másik ud
varlóm jelent volna meg ama kritikus napon ná
lam? Hiszen akkor most az ő felesége volnék!

— Az nem tenne semmi különbséget. Akkor is 
épp ilyen boldog lennél.

így szólt az öreg művész, aki ismerte a nőket.





JOUR F IX





Koltay Ábris olyan különös kedélyállapotban 
lépett be a hivatalába, mint még soha.

Nem érzett kedvet a munkához. . .
Leült az íróasztala elé s bosszúsággal nézte az ott 

felgyülemlett aktákat, melyek úgy tűntek fel előtte, 
mint csupa ellenségek, akikkel meg kell verekedni. 
Rájuk is csapott egy nemével az ellenséges érzü
letnek, s föltette magában, hogy ma nem vesződik 
velük.

Jól belemélyedt a karosszékébe s gondolkozni 
kezdett. Eszébe jutottak az utazásai, a kalandjai, 
s néhány leánynak meg asszonynak az emlékezet 
által megszebbült képe vonult el a szeme e lő tt. . .  
A férfi, ha nincsen valami nagy gondja vagy nincs 
igen sok dolga, rendesen nőkkel foglalatoskodik. 
Ábris, hogy nem akart, vagy nem tudott dolgozni, 
szintén a nőismerőseire gondolt. Néha elmosolyo
dott, mikor valami csíny jutott az eszébe, majd el- 
komorodott, ha egy elszalasztott alkalom lehan
goló emlékére bukkant. Mélázásában végigismé-
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telgette, szinte végigkóstolgatta újból mindazokat 
a kedves teremtéseket, akik megédesítették fiatal 
életét, attól a csokoládéslánytól kezdve, akit a 
harmincéves háború tanulása közben imádott, egé
szen Walderernéig, aki később a felesége lett.

Emmeline egy nagy gyárosnak volt a hitvese s 
Ábris a Margitszigeten — az udvarlás hagyomá
nyos területén — kezdett udvarolni neki. Walde- 
rer úr nagyon örült az ismeretségnek, mert a gyá
rosok szeretik az összeköttetéseket a minisztériu
mokban. Ábris ugyan csak fogalmazó volt akkori
ban, de Walderer úr nem tudta bizonyosan, vájjon 
nem lesz-e belőle államtitkár vagy éppen minisz
ter valamikor? (Hiszen Wekerle is segédfogalma- 
zóságon kezdte s mégis minduntalan miniszter 
lettl) A jó ember magáról ítélt, ő  tizenöt év előtt 
kiskereskedő volt a lipótvárosi City egy másod
rendű uccájában, — akkor pedig, amikor a felesége 
a szigeten flörtölt Ábrissal, már arisztokratikus 
büróból intézte a nemzetközi transzakcióit s a kor
mánnyal kötött szállítási ügyleteit.

A flörtnek az volt a folytatása, hogy Ábris ál
landó vendég lett a Walderer-ház első emeletén, 
nem maradt el Emmeline jour-járól se, szemtelen- 
kedett a körúti kisasszonyokkal, akik ott megfor
dultak, s lassanként megszokta azt a rejtelmes 
magyar nyelvet, amelyen a kifogástalan öltözékü 
bankifjak s a kifogásolhatóan dekoltált zsúrhöl- 
gyek raccsoltak.



Ezeken a szerdákon bizony nagyon unatkozott 
Ábris, akit ez unalomért a csütörtök kárpótolt. Ez 
volt az ő tulajdonképeni napja. Ilyenkor csakis 
őt fogadta a szép asszony, akinek a lábainál fog
lalt helyet s verseket olvasott föl neki, szerelmes 
dalokat Petőfitől, Heinétől és — Koltay Ábristól. 
Ez utóbbiak a Nagyságos Asszonyok Lapjá-ban je
lentek meg s igen nagyon tetszettek Emmelinnek, 
aki így nyilatkozott róluk:

— Maga gyönyörűen költészkedik, Ábris, ma
gából némi szorgalom és iparkodás mellett még 
egy második Petőfi válhat. . .

E csütörtöki idilleket nem háborgatta senki. 
W alderer úr ezekben az órákban kint dolgozott a 
gyárban, s ha valaki azt újságolta volna neki, 
hogy otthon a feleségének lírát olvas föl arany- 
metszésü és borjúbőrkötésü könyvekből a fiatal 
Koltay, valószínűleg azt felelte volna:

— Waldererné asszony megengedheti magának 
azt a lukszust, hogy alanyi költeményekben gyö
nyörködjön.

Persze nem szólt neki senki, mert a férjekkel 
nem szokták tudatni az efféléket s W alderer úr 
meghalt abban a szent meggyőződésben, hogy 
Emmeline éppen olyan hű volt hozzá, mint ő ah
hoz a közgazdasági elvéhez, hogy nem emeli a 
munkabért és nem szállítja le a munkaidőt.

A fiatal özvegy könnyen megvígasztalódott, 
mert szőke volt s pompásan festett rajta a gyász-
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ruha. És Ábris se volt vígasztalhatatlan, mert a 
gyászév leteltével feleségül ment hozzá Emmeline. 
S aztán elutaztak két hónapra, két boldog hónapra, 
amely oly gyorsan telt el, mintha csak két hét lett 
volna, s aztán visszatértek a Walderer-ház els0 
emeletére, ahol most is kitünően érzik magukat.

Csak egy dolog hiányzik a teljes boldogsághoz, 
s erre gondol most Ábris, amint a hivatalában ül 
s kivételképen nem aktákat intéz el, hanem az 
emlékei között babrál. A házasságát megelőzött 
harmadfél esztendő élveire gondol. Azokra az 
édes csütörtöki órákra, amelyekért eltűrte a szer
daesték fárasztó unalmát. Azokra az összejövete
lekre, melyeknek az édes asszony szeszélye, tar
tózkodása és odaadása adott oly magas értéket. 
E titkolt és tiltott szerelemre, amelynek zamatját 
a tilalom s a titok fokozta istenivé.

Ah, ez hiányzott neki I . . .  Ez a csütörtök. . .  
Amióta egészen és egyedül csak az övé az asz- 
szony, amióta szabad, sőt muszáj őt szeretni, azóta 
hiányzik valami a varázsából ennek az azelőtt olt- 
hatatlan, most nyugodt, csöndes, polgári, anya
könyvezett, törvényes, egyházilag megáldott s így 
könnyen kielégíthető szerelemnek. . .  Minő fura I 
Emmeline épp oly szép mostan, mint annakelőtte, 
épp oly üde, sőt most újabb bájakkal ékes: a har
mincéves nő diadalmas szépségével, a teljes asz- 
szonyiság s az asszonyi teljesség izom- és vér
pompájával s mind e kvalitások győztes tudatá-
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v a l. . .  És mégis, mégis I Valami híjjá van, valami 
nincs úgy, ahogyan volt; valami nincs úgy, aho
gyan ő óhajtja, — nem teljes a boldogsága.

A csütörtök, a boldog csütörtöki nap! Ez az, 
ami hiányzik neki.

Most mindennap csütörtök van. Az ajtó, amely 
mindig nyitva, nem okoz nyugtalanságot, s kíván
csiságot se kelt. Ha csak kopogtatni kell rajta s 
mingyárt kinyitják, akkor nem siet kopogtatni az 
ember. A biztonság, amellyel most az asszonyhoz 
közeledhet, kezd bosszantó lenni. Mennyivel 
szebb, mennyivel költőibb és regényesebb volt, 
amikor diszkréten, loppal, titokban járúlhatott 
csak eléje, s a cselédek közt elosztotta az egész 
fizetését, csakhogy pletykát ne csináljanakl Meny
nyivel pikánsabb volt, amikor minden csók előtt 
körül kellett nézni, vájjon nem látja-e, nem hallja-e 
valaki?! Míg most olyan butául könnyű, olyan 
kellemetlenül legitim, olyan prózai s oly regé
nyesség és veszedelem nélkül való minden. . .

— Ah, ezeknek a szép napoknak immár végük I
Ezen a sóhajtáson érte magát Ábris, amint mun-

kátlanúl ült hivatalában s a régi jó időkre gondolt, 
az unalmas, hűvös szerdákra s a színes, meleg 
csütörtökökre... Tekintete a fali naptárra tévedt.

— Nini, csütörtöki — mondotta.
A dologban nem volt semmi rendkívüli. Alig 

múlik el hét, hogy ez elő ne fordulna, — mégis, 
most úgy hatott rá, mint egy nagy fölfedezés,
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mint egy óriási váratlanság. Annak a konstatá- 
lása, hogy csütörtök van, szerelmes gondolatokat 
ébresztett benne.

Hogy volna, ha hazasietne Emmeline-hez, azon
mód, mint a vissza óhajtott csütörtöki napokon, 
lopva, titkon? Mintha nem az ura, hanem a sze
retője lenne ? Talán megtalálná megint az ajkán 
azt a mézet, ölelésében azt a mennyet, odaadá
sában azt a mindenteljesítést, ami a törvényes 
szerelmükből most hiányzik? Csütörtök van, — ta
lán megtalálja a régi csütörtök szenvedelmét, he
vét és izgalmát I

Már meg is találta. Csütörtöki a hangulata. A 
szívében s az idegeiben csütörtök van.

Gyerünk!
Fogja a kalapját, a botját és egy szánakozó, 

' megvető pillantást vetve az asztalán tornyosuló 
iratokra, hazafelé indúl. Mikor a minisztérium ka
puján kilép, a portás bámulva dünnyögi magában:

— Nem áll már soká a v ilág . . .  Vagy miniszter
válság van?. . .  A Koltay nagyságos úr tizenkét 
órakor megy el a hivatalból!

Mert Koltay nagyságos úr pont két óra előtt so
hase hagyta el a minisztériumot. Nem volt geniá- 
lis tisztviselő, de pontos volt és lelkiismeretes.

S most mint egy szerelmes jogász siet a Walde- 
rer-ház felé. Öt-hat esztendővel megifjodva, ru
galmasan lépked, mintha randevúra menne. Kéjes 
vágytól lihegve repül föl az első emeletre, s csön-
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getyűt, előszobát, szobalányt, mindent szeretne 
átugrani, csakhogy Emmeline-t lássa és ölelhesse 
— csütörtökön. De csöngetnie mégis csak kell.

Kínos félperc, amelynek elteltével ajtót nyitnak 
neki.

— Jézus Mária, a nagyságos úr! — kiáltja el 
magát a szobalány.

— Mi lelte? — kérdi kedélyesen Ábris. — Nem 
látta még a gazdáját sohase jókedvben? — Itthon 
van a nagyságos asszony ?

— Itthon.
S tovább siet a felesége szobája felé. Ugyanaz 

a szoba, amely azelőtt — ama jó időkben — a 
Waldererné kis szalónja volt, ahol a szép asszony 
Ábrist, a kedvelt poétáját fogadta.

Nesztelenül közeledik. Meg akarja lepni. Láb- 
újjhegyen lépdel, még csöndesebben, mint az il
legitim korszak csütörtökjein. S a szomszédos te
remben, a szerdai zsúrok területén megáll, mert 
úgy rémlik előtte, hogy odabenn beszélgetnek. 
Ugyan ki lehet Emmeline-nél? Fülelni kezd. . .  
Csakugyan, nem csalódott. . .  Két hang . . .  Az asz- 
szonyé és még valakié. O hó! Férfihang. . .  Oda
csúszik az ajtóhoz, mely csak be van támasztva. 
Óvatosan, halkan kinyitja, s amit lát, az egy kép 
a m últból. . .  Egy kép, amelyet nagyon jól ismer...

Tágra nyitott szemei előtt ott ül Emmeline a ke- 
reveten. Előtte egy férfi hever s egy könyvből, 
arany a metszése, borjúbőr a kötése, olvas föl
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neki. . .  Heinét olvassák, az édesszavú költőt, a 
szerelmesek poémáját: a Dalok Könyvét, éppen, 
ahogy ő olvasta hat évvel ezelőtt, amikor ő tér
delt előtte, s a szép kis könyv ott nyugodott az 
Emmeline ölében, mint m ostan. . .

Az asszonyok észjárása néha bámulatosan ha
sonlít a férfiakéhoz. Emmeline-nek is hiányzott a 
csütörtöki jour fix . . .



A Z  E G É S Z S É G E S  
É S  A B E T E G  E M B E R





Elza és Ödön évek óta éltek úgynevezett boldog 
házasságban és komolyan még sose veszekedtek. 
Valószínűleg azért, mert ellentétes jellemek voltak 
s mert Oscar Wilde szerint azok a legjobb házas
ságok, ahol a házastársak nem pászolnak össze . . .  
A legnagyobb ellentét köztük abban a fölfogásban 
nyilvánult meg, amelyetaz egészségükről tápláltak. 
Elza minduntalan valami bajt állapított meg magán 
s a közvélemény azt állította róla, hogy képzelt be
teg. Ödön ellenben azt erősítette, hogy ő a század 
legegészségesebb embere, aminek bizonyítására 
olyan hatalmasakat ütött öklével a domború mel
lére, hogy a szomszédos házak lakói is meghallot
ták s a zajra aggodalommal figyeltek, mert azt hit
ték: lőttek. Az ismerősei körében az a vélemény 
terjedt el róla, hogy képzelt egészséges.

A minap azt kérdezte Elza az urától:
— Látod ezeket a kékes karikákat itt a szemem 

alatt?



Ödön hosszasan nézte a feleségét s aztán egy 
nemével a sajnálkozásnak felelte:

— Nem látok kékes karikákat a szemed alatt.
S a szokott iróniás hangján hozzátette:
— Talán valahol másutt vannak . . .
És úgy tett, mintha keresné azokat a szobában 

szanaszéjjel.
Más asszony ilyenkor görcsös sírásra fakad és 

„jelenet“-tel bizonyítja az urának, hogy hisztériás. 
Elza ellenben, aki ugyancsak ennek a bizonyítá
sán fáradozott, kételkedve rázta a fejét és így 
szólt:

— Különös . .  . Pedig ott kellene nekik lenni.
Ödön, aki teljesen tudatlan volt a női bajokban

s mint minden javíthatatlan egészséges, nem igen 
hitte, hogy hideglelésen meg tüdőgyulladáson kí
vül is vannak betegségek, Ödön csak bámult e ki
jelentésre és nem felelt rá semmit, míg Elza mint
egy önmagának, ismételte:

— Ott kellene nekik lenni 1
S kis vártatva fölkiáltott:
— Csodálatos!
A férj érdeklődéssel, tanulmányozó arccal nézte 

az asszonyt s végül így szólt hozzá:
— Ha szabad tudnom, mi az, ami olyan csodá

latos?
— Az, hogy nincsenek kékes karikák a szemem 

alatt.
— Ez talán most a legújabb divat? — tréfálko-
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zott Ödön. — Ha kedved telik benne, olyanokat 
festek neked oda, hogy megirigyelnek értük.

— Uraságod viccelni méltóztatik, mint rendesen, 
ha az egészségi állapotomról van szó . . .  De en
gem irritál a dolog. . .  Szeretnék tisztán látni a 
betegségemben, amelynek már megvan minden 
szimptomája, csak még a kékes karikák hiá
nyoznak.

— Mondd csak, Elza, — kérdezte Ödön — ok- 
vetetlenül szükségesek ezek a karikák az emberi 
boldogsághoz?

— Ahhoz nem — felelte az asszony. — De a ba
jom konstatálásához föltétlenül szükségesek.

— Hát beteg vagy? — kérdezte kómikus rész
véttel a férj.

— Igen, beteg, — felelte szomorúan Elza, — s 
ha megvolnának még a keresett karikák, akkor azt 
is tudnám, hogy mi a bajom. így csak annyit tudok, 
hogy idegbetegségben szenvedek, amelynek már 
nyolc kétségtelen tünetét megtaláltam: az ingerült
séget, fázékonyságot, hangyamászást, álmatlansá
got, étvágynélküliséget, ideges reszketést, féloldali 
fejfájást és lélekzési nehézséget. Ha még a kékes 
karikák meglennének, akkor bizton tudnám, hogy 
a központi idegrendszernek általános züllése állott 
be nálam, amely ellen csak az északi tenger vala
melyik erősebb hullámverésü fürdője segít.

— Elzám, édes — mondta erre Ödön. — Nem 
figyelmeztettelek számtalanszor, hogy ne olvasgass
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orvosi könyveket? Most, tessék, itt van az ered
mény: züllésnek indúlt az idegrendszered!

— Könnyű neked gúnyolódni, — sóhajtott föl 
Elza. — Könnyű neked, aki egészséges vagy, mint 
a makk!

— Mint a makk-király! — egészítette ki tréfásan 
a férj, egy atléta termetű, szélesvállú férfi, aki mel
lett a különben szintén egészséges külsejű asz- 
szonyka úgy festett mint egy gyermek.

. . .  A vita azzal végződött, hogy felkerestek egy 
ismert orvosprofesszort, a legkitűnőbb belgyógyá
szok egyikét, aki azonkívül jeles idegspecialista 
hírében is állott.

Mikor a lépcsőt mászták, amely a tudós lakásá
hoz vezetett, Elza kétszer is megállóit a szívdobo
gás folytán, amely elfogta.

— Újabb tünet, újabb tünet, — konstatálta Ödön 
részvéttel. — Ne felejtsd el megemlíteni a konzul
tációnál.

A várószobában, ahol a sorukat és a sorsukat 
várták, megkérdezte a férj:

— Biztos vagy abban, hogy a kékes karikák hoz
zátartoznak ahhoz a bajhoz, amely miatt idejöttünk?

— Egészen biztos. Az Egészséges és a Beteg Em
ber című jeles könyvben olvastam.

— Szívdobogásról ott nincs szó?
— Óh, igen, de nem az én betegségem nél. . .
— Úgy beszélsz róla, mintha az a te saját külön 

betegséged volna, a kizárólagos tulajdonod . . .
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— Nem hiányzik hozzá semmi, csak az a két 
karika! — ismételte meggyőződéssel Elza.

— S nélkülük vájjon mi lehet a betegség neve?
— Azt a tanár fogja megmondani. . . Hiszen 

azért vagyunk itten.
— Gondoltam, azért, hogy megmondja, milyen 

fürdőre kell menned?
— No meg azért is,— hagyta helyben az asszony.
Együtt mentek be a professzorhoz, aki régi jó

ismerőse volt Ödönnek.
— A feleségemet hozom, akinek ezer a baja, — 

ekkép kezdte a társalgást Ödön.
— Majd megvizsgáljuk a nagyságos asszonyt, 

— mondta barátságosan a tanár és kérdéseket in
tézett Elzához, amelyekre az nagy szakavatottság- 
gal felelt. Nem egy falusi orvos megirigyelhette 
volna az idegbajokban való tájékozottságáért.

— Készen vagyunk, — mondta aztán nyájasan 
az orvos.

Elza ijedten tekintett rá.
— Kopogtatás nem lesz? — kérdezte.
Az orvos mosolygott.
— Ha parancsolja, kérem, az is lesz.
Elvégezte a szokásos mell- és hátkopogtatást

az obiigát hallgatódzással s elővette végül azt a 
fakalapácsot is, amellyel a fejen kalimpálnak.

A vizsgálat alatt Elza arca négyszer is változott, 
hol piros lett az izgalomtól, hol sápadt az ijedtség
től. Ellenben a professzor arcáról, aki óriási gya-
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korlatában olimpusi nyugalomra tett szert, nem 
lehetett leolvasni semmit. Változatlan volt az, mint 
a felhőtlen ég. Ami pedig Ödönt illeti, ő az egész
séges ember szuverén felsőbbségével nézte a vizs
gálatot s mosolyából a figyelmes szemlélő a kö
vetkező forradalmi tanokat olvashatta le:

— Az egész merő svindli! Az asszonyok minden 
áron betegek akarnak lenni, mert így érdekeseb
bekké lesznek s fürdőkre járhatnak, ahol nyáron is 
lehet toalettversenyeket rendezni, az orvosok pe
dig elősegítik ezt az iparkodást, amely kedveitekké 
teszi őket a nők előtt és megtörni a zsebüket pénz
zel, jó és rossz valu tával. . . Ezek itt ketten szin
tén eféle komédiások. Elza el akar utazni valahová, 
mert unja magát itthon, — a professzorban pedig 
nem lesz annyi erkölcsi bátorság, hogy megmondja 
neki, miképp az unalmon kívül nincsen semmi baja. 
Nevetséges komédiái A magam egészséges szer
vezetét és józan gondolkozását nem adom oda az 
egész fakultás tudományáért, amely unatkozó di
vathölgyek gyermekes szeszélyeinek a szolgála
tába áll, amikor katedrákat állít az ideggyógyászat
nak meg a balneológiának . . .  Fogadni mernék, 
hogy ez a nagyfejü tudós előbb kitudja a felesé
gemből, hogy melyik fürdőre van kedve s aztán 
olyan betegséget állapít meg nála, amely ahhoz a 
fürdőhöz való. 1

— Készen vagyunk! — ismételte ekkor a pro
fesszor.



— Nos? — kérdé érdeklődéssel Elza, kíváncsian 
várva az ítéletét.

Az orvos, akinek szeme időközben Ödönre té
vedt, ezalatt figyelmesen nézegette az atléta arcát. 
Amint a szemeik találkoztak, az utóbbi megkér
dezte:

— Mit nézel?
— Régen nem láttalak, — felelte a tanár, — hát 

alaposan meg akartalak nézni. . .  S ha már itt vagy, 
engedd, hogy téged is megvizsgáljalak.

— Mi az ördögnek? — csodálkozott Ödön.
— Szeretek tanúlni, — mondta mosolyogva a 

tudós. — S mentül több beteget lát az ember, an
nál többet tanúi.

— Beteget!? — pattant föl Ödön szinte harago
san. — Nem vagyok én beteg!

— Az orvos szemében mindenki beteg. Mivel
hogy nem létezik teljes egészség, — Achilles volt 
talán az utolsó egészen egészséges ember, — hát 
mindenki többé-kevésbbé beteg.

— Teória!
— Igen, teória! De van némi kis prakszisunk is, 

— tette hozzá az orvos szelíd gúnnyal. — S mivel
hogy van egy kis prakszisom, hát már a tekinteted
ből is látom, hogy nem te vagy az a kivételes em
ber, aki teljesen egészséges.

Egy sereg kérdést intézett Ödönhöz, aki azokra 
kelletlenül felelt, de udvariasságból azt is tűrte, 
hogy részletes vizsgálatot végezzenek rajta, amely
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alkalommal ő is megismerkedett azokkal az eszkö
zökkel, amelyekkel az ideggyógyászok végigko
pogtatják a pácienseiket.

— Unalmas, úgy-e? — kérdezte vizsgálat után 
a professzor. — No de szerencsére a baj nem nagy 
és semmiesetre sem aggasztó. Csak elhanyagolni 
nem szabad, mert akkor nem állhatok jót semmiről 
. . . Hogy mi a baj neve? Neurasthenia cerebralis 
et spinalis. A prognózis kedvező, ha a therápiában 
a beteg segít az orvosnak, az orvos pedig a ter
mészetnek, amely szeret gyógyítani. Tarsd be te
hát jól az utasításaimat: Ezentúl két szivarnál — 
két gyöngénél! — nem szabad naponta többet szív
nod, s ha tudnál egészen leszokni a dohányzásról, 
azzal nagyon leköteleznéd az orvosaidat: a termé
szetet és engem. Erős kávét, teát, cognac-ot és bort 
nem iszol az őszig, s ha mind e folyadékok helyett 
jó sok tejet fogyasztanál, azzal is szolgálatot ten
nél a természetnek, amely szereti az okos embere
ket. Múlhatatlanul szükséges továbbá, hogy két- 
három havi szabadsággal a hegyek közé meneked- 
jél s ott újságot ne olvass, ne politizálj, szóval: 
mindent kerülj, ami izgat. Első dolgod pedig az le
gyen, hogy négy hétig Gasteinban vagy — ha nem 
drágállod nagyon a frankot — Ragatzban használd 
a thermákat, — az időd többi részét akárhol tölt
heted, de csak hegyek közötti. . .  Itt van egy levél 
a fürdőorvos részére.

Ödön gépiesen vette át a borítékot. Annyira meg 
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volt lepődve, hogy első percben nem tudott mit 
felelni az egészen váratlan fordulatra. S amikor 
ámulatából kissé magához tért, akkor se opponált. 
De eszébe jutott, hogy tulajdonképpen miért jött 
ide, s végre mégis megkérdezte:

— Hát a feleségem?
A professzor barátságos mosollyal nézett Elzára 

és így válaszolt:
— őnagysága elkísérhet. Ő is veled mehet, ha 

nincsen egyéb dolga.





E G Y  K I T Ü N T E T É S  
T Ö R T É N E T E





Egy felsőbb leányiskola tanárnője a koronás 
arany érdemkeresztet kapta, a hivatalos lap köz
lése szerint: a tanügy terén szerzett kiváló érde
meiért és kritikus helyzetben tanúsított hősies 
magatartásáért. Régi és igen kedves ismerősöm 
lévén, meleghangú levélben gratuláltam neki s bó
kot mondva a pedagógiai sikereinek, amelyeket 
régóta méltányoltam, kérdést intéztem hozzá, hogy 
minő helyzetben volt alkalma hősies magatartást 
tanúsítani?

A kitüntetett hölgy igen barátságosan válaszolt, 
meghatottan köszönte meg a „kétségkívül meleg 
baráti szívből fakadó“ szerencsekívánatot, de a 
kérdésemet válasz nélkül hagyta. Alapjában sze
rény teremtés volt, aki valószínűleg idegenkedett 
attól, hogy a bravúrjával dicsekedjék. Csak sokkal 
később, másoktól, abban a városban lakó ismerő
seimtől, amelyben a barátnőm működött, hallottam 
az esetet, amint az itt következik.

A tanárnő épp a földrajzot adta elő és a legér- 
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dekesebb témáról beszélt: Párizsról, a nagy regé
nyek városáról, amely a legfelsőbb leányok fan
táziáját jobban izgatja, mint a világ összes hegy
ségei és óceánjai, midőn egyszerre szokatlan ria
dalom támadt az osztályban. A figyelem a fegye
lemmel együtt teljesen megcsappant, az arcok 
elhalványultak, a lányok nyugtalanul feszengtek 
és sugdostak, majd élénkebben kezdtek fészkelődni 
s a távolabbi padokból tompított, de azért elég 
lármás sikolyok is hangzottak a katedra felé.

— Mi az, kis lányok? — kérdezte a tanárnő.
Egy kissé csendesebbek lettek az ifjú hölgyek,

de senki se válaszolt. Pár pillanat múlva pedig még 
nagyobb izgalom és szinte féktelen nyugtalanság 
keletkezett a padsorokban. Imitt-amott egy-egy 
„Jézus Mária“ kiáltás is megreszkettette a levegőt.

A tanárnő még egyszer föltette a kérdést.
A lányok zavartan tekintettek egymásra. Úgy 

látszott, mindegyik a szomszédjától várta, hogy a 
kérdésre megfeleljen.

— Alice, — így szólt végre szigorú arccal a föld
rajz tanárnője. — Maga elég komoly leány és nem 
veszti el olyan könnyen a fejét, feleljen: mi a bajuk?

Alice kisasszony, csinos szőke leány, aki már 
nem egy tolakodóan szerelmes levelet hagyott vá
lasz nélkül, felállott. Nagyon sápadt volt és a sí
rással küzdött. Végre zokogásban tört ki és heves 
orrfúvás közben, potyogó könnyek közt nyögte ki:

— Ilona néni, kérem, egér van az osztályban!
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— És ezért olyan izgatottak maguk? — kérdezte 
a tanárnő.

Az osztály tanúlói sohasem fogják elfelejteni azt 
a nyugodt és méltósággal teljes arcot, amellyel 
kedves tanárnőjük ezt a pár szót mondta. A kitűnő 
hölgy egy árnyalattal se lett pirosabb, se halvá
nyabb. A lányok egyrésze szerint e percben Roz- 
gonyi Cicellére, mások szerint Dobó Katicára em
lékeztetett.

— Üljenek le és maradjanak nyugodtan I — ren
delte el a nagyszívü hölgy.

A lányok még minden tagjukban reszkettek, de 
a hősies példa mégis jótékonyan hatott rájuk. A 
sírást abbahagyták s az idegrohamuk halk sóhaj
tássá és fészkelődéssé enyhült.

A tanárnő csöngetett, s a hívásra megjelent is
kolaszolgának a következő utasítást adta:

— Szerezzen egy macskát vagy egy egérfogót I
A hátulsó padokból felhangzott az óhaj:
— Macskát és egérfogót!
De a földrajz szaktanára csendre intette a nö

vendékeket és ünnepélyesen, mint a dinamitos 
bombamerénylet után a francia képviselőház el
nöke, így szólt:

— A tanítás tovább folyik.
És mintha misem történt volna, tovább beszélt 

a reszkető lányoknak Párizsról, az őrgrófok és a 
patkányok városáról.

A lányok, akik azóta már mind férjhez mentek, 
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még mindig úgy beszélnek e jelenetről, mint éle
tüknek egy nevezetes élményéről, s a tanárnőjük
ről, mint egy női Napóleonról. Mindannyian azt 
állítják, hogy abban az órában Ilona néni valóság
gal „nagy“ volt.

Azt hallottam később a vármegyei főispántól, 
hogy a női Napóleon tulajdonképen csak arany 
érdemkeresztre volt felterjesztve, de amikor érte
sült Dobó Katicának vagy Rozgonyi Cicellének a 
hősies magatartásáról, pótfelterjesztésben jónak 
látta a keresztet a koronával is feldíszíteni.

*

A napokban végre találkoztam e rendkívüli ese
mény hősnőjével. Rokonok látogatása végett idő
zött nálunk és engem is meglátogatott. Szemre
hányást tettem neki, hogy annak idején a levelem 
egy részét válasz nélkül hagyta, pedig nagyon sze
rettem volna tőle, egyenesen tőle hallani az isko
lai rémes jelenet leírását.

— Ugyan kérem, hagyja! — esengett ő. — Ne 
is beszéljünkróla! Életemnek legizgalmasabb napja 
volt az! Még ma is reszketek, ha rágondolok.

Csodálkozva néztem a heroinára.
— Hogyan? — kiáltottam. — A hír hazudott 

volna? Hiszen a fáma úgy beszél Kegyedről, mint 
aki csodás lélekjelenlétével bámulatra ragadott 
mindenkit!

— Óh, az csak színjátszás volt! — mondta a ta-
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nárnő. — Én bizony éppen úgy megijedtem, mint 
a növendékeim és sokkal közelebb voltam egy 
fenyegető idegrohamhoz, mint a bátorsághoz, de 
legyőztem magam! Fenn kellett tartanom a tekin
télyemet és imponálnom kellett a tanítványaimnak. 
De mondom, nagy megerőltetésembe került és bor
zalommal gondolok vissza még ma is arra a fatális 
földrajzórára.

— A hősiessége annál tiszteletreméltóbb, — je
gyeztem meg — s igazuk van azoknak, akik Dobó 
Katicához hasonlítják.

— Ne gúnyolódjon! — mondta mosolyogva a 
tanárnő. — A hős Katicának csak törökökkel volt 
dolga. Ki tudja, megállta volna-e a helyét, ha egér 
lopódzik a hálószobájába?





F E M I N I Z M U S





Egy nagynevű író felolvasást tartott a nőkérdés- 
röl. A teremben túlnyomó számban asszonyok vol
tak és leányok, akik feszült figyelemmel hallgatták 
a jeles férfiú előadását s fejtegetéseinek azt a ré
szét, amelyben a nő legteljesebb egyenjogúságát 
vitatta, osztatlan tetszéssel kísérték. Egészen kez- 
tyüszakadásig tapsoltak, midőn a fölolvasó kon
statálta, hogy:

„Abbanatársaságban, melynek bejegyzett neve: 
a férfi és a nő, az asszonynak épp annyi jussa van, 
mint a férfinak s puszta véletlen, hogy a neve há
tul került. Hihatnák azt úgy is: a nő és a férfi. Kép
telenség azt hinni, hogy mert az asszony fizikailag 
gyöngébb a férfinál, hogy azért a közreműködése 
az élet különböző viszonyaiban nem épp oly jelen
tékeny, mint a férfié. Az ő tűrése és szenvedése 
fölér sok bátor és értékes cselekedettel, melyet a 
férfi visz véghez. A nő nemcsak szebb, de jobb is 
a férfinél s így méltó mindazokra a jogokra, ame
lyek eddig a férfinem előjogai voltak“.
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Itt oly nagy volt a hatás, hogy a fölolvasó hosz- 
szabb szünetet volt kénytelen tartani, amely azzal 
telt el, hogy a hölgyek tapsoltak s legtüzesebb 
pillantásaikat lövelték az emelvény felé.

Az előadás második része, fájdalom, kínos csa
lódást okozott az imént még tapsoló publikumnak, 
amelynek lelkesedése jéggé fagyott, amikor azt 
kellett hallania, hogy:

„A nőnek joga van mindahhoz, amihez a férfi
nek van joga. Ez neki emberi jussa, mert hiszen ő 
épp úgy ember, mint a férfi, de a jogok gyakorlá
sának egy nagy akadálya van: a nőknek bizonyos 
irányban való képtelensége. A nő nem olyan tehet
séges, mint a férfi. Neki joga van képviselőnek 
lenni, de van-e képessége, hogy miniszter legyen? 
Joga van, hogy bebocsássák az egyetem összes 
fakultásaira, de képes lesz-e majd egy egyetemi 
rektornak, vagy egy akadémiai elnöknek a tiszt
ségét ellátni? Lehet, mondjuk gépészmérnök, de 
van-e remény arra, hogy valaha gépfeltaláló lesz? 
Lehet egészen jó orvos, de fog-e valaha olyan bra
vúros műtéteket végezni, mint Doyen, vagy Hültl? 
Egészen jó juristává is kiképezheti magát, de aligha 
fog valaha törvénykönyvet kodifikálni. S így min
den té ren . . .  Mert a nő, ez a sokoldalú és szép- 
tehetségü teremtés, sajnos, meg van fosztva attól 
a lehetőségtől, hogy az ú. n. férfipályákon a leg
magasabb csúcsokat elérhesse. (Nagy ellentmon
dás a közönség soraiban.) Úgy van, oda nenf jut-
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hatnak föl. (Zúgás.) Lett volna rá alkalmuk elég. 
Itt van mindjárt a költészet hímes mezeje, ahol már 
Sappho óta elég szorgalmasan munkálkodnak; igen 
csinos verseket írnak, de a legszebbeket — bocsás
sák meg — mégis csak Byron, Shelley, Goethe, 
Heine, Musset, Béranger, Hugó, Petőfi, Arany és 
Ady írták... A zenéhez is van némi tehetségük, de a 
legjobb dolgokat ezen a téren is Beethoven, Bach, 
Mozart, Wagner, Liszt, Chopin és Brahms produ
kálták, nem pedig a női zenekarok. Van sok jeles 
festőnő is, de mégis Lionardo, Michel-Angelo, Raf- 
fael és Botticelli, Munkácsy és Szinyey Merse, 
Rembrandt, Rubens és Van Dyk kedvéért látogat
juk a galleriákat s nem az ő csinos tájképeikért s 
nem az ő „appetitlich“ csendéleteikért. Regényt 
is szeretnek a nők írni s tudnak is, de azért a töké
letesebbet itt is Balzac és társai alkották, nem pe
dig a termékeny női írók . . .  Ahogy ezeken a terü
leteken megvolt a joguk és a lehetőségük a fér
fiakéhoz hasonló diadalokat aratni, úgy megvan 
hozzá a módjuk minden más terén a nyilvános 
életnek is. De ahogy ott nem tudtak soha feljutni 
a bevégzettség s a klasszicitás ama fokára, ahova 
a férfiú géniusza felkúszott, úgy valószínű, hogy 
olyan vidékeken, ahol eddig a versennyel meg se 
próbálkoztak, mégkevesebb sikerük lesz. Úgy, hogy 
ki merem mondani: a nőnek dukál minden olyan jog, 
amely a férfit megilleti, de meg kell elégedniük 
ennek a jognak, hogy úgy mondjam, a platonikus
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tulajdonával. Azokat a magaslatokat, ahová a fér
fiúi becsvágy viszi föl a férfiakat, ők e jogok bir
tokában sem fogják megközelíthetni. . . "

Tovább folytatta a témáját és sok példával il
lusztrálta az állításait, de amint egy másik jeles 
író egyszer udvariatlanul megjegyezte: Frauen 
sind griindefest. . .  Ez a közönség is ilyen volt: 
waterproof páncélja megvédte az ilyen argumen
tumoktól. A teremben lévő asszonyok nem vették 
tudomásul a megokolásait, ők csak a gorombasá
got hallották, amely a fölolvasó tanaiból feléjük 
kiáltott s mentül ékesebben s mentül meggyőzőb
ben vonultatta az föl bizonyítékainak a battériáit, 
a hölgyek csak annál jobban méltatlankodtak, ha
ragosan hagyták el a termet s az volt köztük az 
általános vélemény, hogy:

„Mint engedhetik meg, hogy az ilyen futóbolond 
szabadon járjon-keljen! Az ilyen embernek az 
őrültek házában a helye!“

Smiután megállapították róla, hogy tisztára meg
őrült, hazamentek s éppoly csinosak maradtak, 
mint az előadás előtt voltak, sőt talán még vala
mivel csinosabbak lettek, mert a megbotránkozás 
fölhevülésének a pírja az arcukon igen jól festett.

. . .  Történt azonban, hogy egy csoport asszony
nyal azok közül, akik jelenvoltak a délelőtti fölol
vasáson, pár órával később együtt látogattam meg 
az egyik budapesti tébolyházat, amelynek beren
dezésére a hölgyek kiváncsiak voltak.
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Az igazgató-főorvos szívesen fogadott s barát
ságosan kalauzolt bennünket végig a szomorú há
zon s bemutatta nekünk a különböző fajtájú elme

betegek  egy-egy tipikus képviselőjét: az üvegem
bert, aki nem mer semmihez hozzáütődni, mert 
attól fél, hogy a szegény lénye darabokra törik; 
azt, aki királynak, s azt, aki Petőfinek képzeli ma
gát; a kincskeresőt, aki állandóan ásóval és kapá
val jár; azt az öregasszonyt, aki már négy ven esz
tendő óta jegyben jár Rudolf trónörökössel; az 
üldözöttet, aki azt hiszi, hogy ő Európa foglya s 
hogy ez a ház Szent Ilonának a híres szigete; a le
ányt, aki mindenütt vizet: tengert, Dunát, Tiszát, 

. Balatont, patakot lát s attól fél mindig, hogy bele- 
pottyan; a szoknyaőrültet, aki egészen normális, 
amíg asszonyt nem lát, de akkor megvadúl (kény
szerzubbonyt kellett ráadni, ahogy a hölgyeinket 
észrevette); bemutatta a nagy tervezőt, aki Buda
pestet szárazföldi nagy híd útján akarja összekötni 
New-Yorkkal; a kártyást, aki egy képzeletbeli 
partnerrel állandóan játszik s milliókat nyer tőle; 
azt a nyugtalan beteget, aki minden formaruhától 
fél s minden uniformis alatt rendőrt gyanít, akit 
az elfogására küldtek; a vallásos őrültet, aki min
dig imádkozik s mindenkinek mély alázatossággal 
csókol kezet; s megismertetett bennünket még egy 
sereg érdekes alakjával ennek a mélabús háznak.

S aztán egyszerre figyelmeztetett bennünket az 
igazgató:



— Most figyeljenek, kérem, mert most jön a leg
eredetibb tipus. A feminista!

Halavány, aszkétakülsejü.vékonydongájú fiatal
ember közeledett felénk, akinek hosszúkás arcán 
a rajongás kifejezése ült s szeméből sajátos tűz 
villámlott, — a fanatizmus lángja. A kezeivel élén
ken ágált s úgy látszott, beszédet tart egy képzelt 
közönséghez.

— Jöjjön közelebb, Barnabás úr, — bátorította 
az igazgató. — Hogy van?

— Köszönöm, igazgató úr, egészen jól. Egyre 
jobban. A tanaim örvendetesen terjednek s már 
alig van olyan vakmerő, aki ellentmondana nekik. 
A feminizmusnak olyan diadala előtt állunk, amely 
gyökeresen megváltoztatja a világ képét. Lassan- 
kint belátják minden államban a törvényhozók, 
hogy nem elég: egyenjogúakká tenni a férfiakkal 
a nőket. Ez még távolról se volna egyenlő jog. 
Örökké bántaná lelkiismeretünket az az égbekiáltó 
igazságtalanság, hogy a nő évezredekig elnyoma
tásban élt és zsarnokoskodott fölötte a férfi. Hogy 
egyenlő mértékkel mérjünk s hogy az a nagy jog
talanság végre kiegyenlítést nyerjen, olyan törvé
nyeket fogunk hozni, amelyek a most következő 
néhány évezredre a nő számára biztosítják azokat 
a jogokat, amelyeket eddig a férfiak uzurpáltak s 
ezentúl épp oly hosszú ideig lesznek az utóbbiak 
a nők alárendeltjei, amennyi ideig az asszonyok 
nyögtek a férfiak uralma alatt. A nők nem eléged-
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hetnek meg azzal az alamizsnával, hogy ezredéves 
elnyomatás után végre magunkhoz emeljük őket. 
Nem, most mi férfiak leszünk az ő rabszolgáik s 
ők lesznek a mi uraink. . .  így kívánja ezt az isteni 
törvény és az emberi igazsági 

Az ifjú ember szemei csillogtak s a meggyőző
dés fanatikus tüzében égtek.

A hölgyeink pedig érdekkel s tetszéssel hallgat
ták s közülök egy ezzel a kérdéssel fordult a sza
natórium főorvosához:

— Igazgató úr, ugyan kérem? Mért tartják ezt 
az urat itt bezárva? Hiszen egészen okosan beszél!





L É G Y O T T





E L S Ő  S Z Í N

(Elegánsan bútorozotl szoba. Nőies berendezés. Nippek. 
Ha a rendezőnek van egy kis fantáziája, egészen „her

éig“ szalónt csinálhat belőle.)

V e é rn é  (csinos barna nőcske, ízléses pongyolá
ban): Ha jól hallottam, csöngettek. Vájjon ki jöhet 
ilyen korán?

T im árn é  (nem kevésbbé csinos szőke menyecske 
angol szabású kosztümben. Kissé szelesen ront 
be s Veérnének a nyakába ugrik): Édes, aranyos 
Ellidám!

A m az : Mily meglepetés! Drága, egyetlen Hed- 
dám! Foglalj helyet! (Leülnek:) Végre mégis meg
látogattál !

Emez: Nagyon vágyódtam utánad. Hiszen nem 
láttuk egymást, amióta férjhez m entél. . .  Nyolc 
álló hónapja. . .  Annyi, igen, annyi. . .  Számláltam 
a napokat.

E l l i d a  (mosolyogva): Én nem !
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H ed d a : Természetesen. Dem Glücklichen schlägt 
keine Stunde... Remélem, boldog vagy?

E l l id a  (nagy határozottsággal): Óh, igen!
H e d d a  : Nem is képzelhető m ásként. . .  Csak 

nyolc hónapja vagytok együtt. . .
Ellida : Óh!
H e d d a  (könnyedén): Nos, igen. Én, aki már há

rom esztendeje vagyok férjnél —
E l l id a  (ijedten): Micsoda? Te nem vagy bol

dog?
H e d d a  (nevetve): Dehogy nemi Csak nem any- 

nyira, mint az első nyolc hónapban . . .
E l l id a  (elkedvetlenedve): Igazán? És azt gon

dolod, hogy én is —
H e d d a : A jövő az Isten kezében vanl (Aztán, 

látva a barátnője elszontyolodását, megnyugtató- 
lag, egészen bon enfant:) De te, te ne félj semmi
től. Nálad mindig első nyolc hónap lesz. Te oly 
édes vagy . . .

E l l id a  (kissé derültebben): Nem gondolnám, 
hogy az édesség itt valami sokat határoz. Azt hi
szem, Te is eléggé édes vagy . . .

H e d d a  (elgondolkozva): Ezt az ember sohase 
tudhatja. . .  A férjem különben mindent megtesz, 
hogy jól érezzem magam mellette. Remélem téged 
is érdemed szerint becsül meg az urad.

E l l id a  : Nincs panaszom rá.
H e d d a  (lassankint leteszi a kalapját, a fátylát, 

kesztyűjét): Tudod, egy kicsit azért is jöttem, hogy
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végre megismerkedjek az uraddal. E tekintetben 
te előnyben vagy, régóta ismered Ernőmet.

E l l i d a  (lelkesen): Óh, milyen derék em ber!
H e d d a : Hízelegsz. . .  De mit affektálok? Igazán 

nem rossz m árka. . .  Alig várom, hogy összeha
sonlíthassam a te Aladároddal.

E l l i d a  (kedvesen): Bizonyára nem lesz az Er
nőd hátrányára. . .

H e d d a  : Majd meglátjuk. . .  Némelyek szerint a 
férjek mind egyformák.

E l l i d a  (tiltakozva): D ehogy!
H e d d a  (magyarázva): Persze, hogy nem! Csak 

azt mondtam, hogy némelyek szerint. . .  Én ellen
kezőleg azt tapasztaltam, hogy nincs még egy 
fajta állat, amelynek egyes példányai annyira kü
lönböznének, mint egyik férfi a másiktól.

E l l i d a  (érdeklődéssel): Ú g y ?
H e d d a  (bizonykodva): Nagyon I Itt Budapesten 

például sokkal szemtelenebbek, mint nálunk ott
hon, Nádegyházán.

E l l i d a  (oktatva): Ezt a magasabb műveltség 
teszi. . .  De hát miképpen jöttél erre az érdekes 
tapasztalatra ?

H e d d a :  Úgy, hogy végigmentem néhány uc- 
cán . . .  No hát, Ellidám, amit itt tapasztal az em
ber! . . .  És hiába mondod, hogy ezt a kultúra te
szi. Annyival nem műveltebbek itt a férfiak a nád
egyháziaknál, mint amennyivel szemtelenebbek 
náluk. . .



E l l id a  (olyan hangon, amellyel a rutinirt ős
pesti ember magyaráz valamit a járatlan vidéki
nek) : A dolog valószínűleg úgy áll, hogy a művelt
ségük számtani, a szemtelenségük pedig mértani 
arányban növekszik. . .

H e d d a  : M eglehet. . .  Amint tudod, ha Budapes
ten vagyok, rendesen Klára nénémnél szállók meg, 
innen nem is messze. Nos hát, ezen a rövid úton, 
mit gondolsz, hányán szólítottak meg?

E l l id a  (legelteti a szemét a barátnőjén): Ebben 
a tailor-made-ben gyönyörűen festesz... Hogy 
hányán szólítottak meg? (Gondolkozva:) Ahogy 
én a budapesti férfivilágot ismerem, legalább is 
hatan I

H e d d a  (kissé lefőzötten): Túlbecsülsz. . .  Csak 
hárman... (Lassankint visszanyeri az önbizalmát:) 
De hát nem elég ennyi, tekintve azt, hogy az út 
olyan rövid?

E ll id a :  Valóban ez egészen szép rekord . . .  
Nos?

H e d d a  (elbeszélő hangon): Az elsőt, meg a 
másodikat könnyen ráztam le a nyakamról. Az 
egyiket vitriollal fenyegettem meg, a másikra pe
dig a napernyőmmel ijesztettem rá. Mind a ketten 
leforrázva odább álltak. A harmadikkal már nem 
boldogultam ilyen könnyen...

Ellid a : N em  ije d t m eg  a  v itr io ltó l?
H e d d a  (kissé halkan): N em  fe n y e g e tte m  m eg  

ezze l a  c sú n y a  fo ly a d é k k a l . . .
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E l l id a :  Ahá! A napernyőddel próbáltad elriasz
tani s ő azt felelte, hogy kapott már ennél nagyobb 
verést is?...

H e d d a  (még halkabban): Nem, édes barátnőm, 
az ernyőmet se fogtam rá . . .  A szónoklat és a 
rábeszélés fegyverével iparkodtam távoltartani. 
Előadtam neki, hogy férjnél vagyok, hogy az uram 
a legügyesebb céllövő Középeurópában s ha aka
rom, ledurrantja, mint egy gyáva nyulat.

E l l id a : É s ő ?
H e d d a : Nevetett s azt felelte, hogy boldog volna, 

ha egy ilyen kívánatos szép asszonyért barátsá
gos golyót válthatna az én félelmetes urammal, 
de nem igen hisz benne, mert nem így föstenek 
azok az asszonyok, akik férjnél vannak. . .

E l l id a :  Mondtam úgy-e, hogy ellenállhatatlan 
vagy ebben a kosztümben? És aztán?

H e d d a : Aztán egyre furább dolgokat beszélt 
egy nyaralóról, ahol fölolvasná nekem az újságo
kat és a legújabb regényeket, meg egy utazásról, 
amely olyan nászútféle vo lna. . .  Mindenütt lord- 
müssig utaznánk, kilátásos kupé meg sleeping- 
car . . .  Különös pasazsér lehet, aki az uccán szedi 
föl az ú titársait. . .  És hogyan dicsőítette a szőke
ségemet! Szinte költővé lett, amint beszélt ró la ... 
Mintha az az én speciális érdemem volna, mintha 
az a szorgalmamnak és a kitartásomnak vagy az 
erkölcsi magamviseletének a jól megérdemelt ju
talma lenne. . .  Azzal akart hízelegni, hogy alapo- 
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san megunta a többi árnyalatokat s hogy már tor
kig van a barnákkal. . .

El l id a : Ah!
H e d d a  (sajnálkozva): Bocsáss meg édesem! 

Csak a történelmi hűség kedvéért mondottam el... 
Máskülönben nem tagadom, igen elegáns és kedves 
úriembernek látszott, aki veszedelmessé válhatott 
volna rám nézve, ha nem lennék férjnél. . .  Sőt 
még így is, ha nem szeretném annyira Ernőt. . .

Ell id a : N os, é s  h o g y a n  sz a b a d u ltá l v é g re  tő le?
H e d d a : A legegyszerűbb módon. Légyottot ad

tam neki.
E l l id a  (elszörnyűködve): Megbolondultál?
H e d d a  (meggyőződéssel, mint aki biztos a dol

gában): Nem. Nem minden asszony bolond, aki 
légyottot ád, sőt az a bolond, aki nem á d . . .  De 
légy teljesen nyugodt. Csak azért egyeztem bele, 
hogy lerázzam a nyakamról. A légyotton nem fo
gok megjelenni. (Véletlenül egy a falon függő por
tréra tekint:) Jézus M ária!

E l l i d a  (fölugrik): Mi lelt, édesem? Rosszul 
vagy?

H e d d a : Nem, n em . . .  Csak egy kis meglepetés! 
Nézd csak, az én emberem!

E l l i d a :  Hol? Ki?
H e d d a  (azarcképre mutat): Az én em berem ... 

Aki utazni akar vinni. . .  Akinek randevút adtam... 
De mi ez? Van valami bajod? Csöngessek tán?

E l l id a  (halványan): N em . . .  Nem szükséges. . .
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Semmi. . .  Csak a m eglepetés. . .  ( ő  is a képre 
mutat és minden képmutatás nélkül, őszintén így 
szól:) Az uram !

H e d d a  (ijedten): A z u ra d ?
E l l i d a  (szomorúan, megadással): A z u ram .
H e d d a  (még szomorúbban, sajnálkozva) : No, én 

szép dolgot csináltam!
E l l id a :  Dehogy is ! (Keserű gúnnyal:) Csak a 

történeti hűséghez ragaszkodtál. . .
H e d d a : Végre is, most már megtörtént. . .  Jobb, 

hogy én adtam találkozót neki, aki csak az ali- 
bimmal fogok brillírozni, mint ha olyannal akadt 
volna össze, ak i. . .

E l l id a :  A z egyre m e g y ... Mindenesetre meg 
van benne a szándék, hogy hűtlenséget kövessen 
e l . . .  És nyolc hónap u tán . . .  (Haragszik és sír 
egyszerre:) És mit gondolsz, nem mindegy az ne
kem, hogy veled akart-e megcsalni, vagy egy 
vadidegennel ?

H e d d a : Tulajdonképpen igazad v an . . .  De én, 
be fogod látni, olyan ártatlan vagyok ebben az 
egész ügyben, mint az esztergomi érsek . . .  Az 
igaz, hogy ő nincs kitéve ilyen kísértéseknek, őt 
nem szólítják meg sétaközben . . .

E l l i d a  : ő  Magassága valószínűleg nem is vi
selkedik olyan kokettül az uccán . . .

H e d d a : Ne rekrimináljunk. . .  Most az a kérdés, 
hogy így állván a dolgok, mit csináljunk? Úgy-e? 
(Gondolkozik.)



E l l id a  (ugyanezt cselekszi, egyelőre minden 
eredmény nélkül. De aztán fölkiált:) Egy gondolat!

H e d d a : Csak jó legyen! . . .  Nos?
E l l id a :  El fogsz menni a randevúra!
H e d d a  (rémüldözve): De Ellida!
E l l id a :  Ilyen csekélységet csak megtehetsz a 

legjobb barátnődnek!
H e d d a : Lehetetlen! A jó hírnevemről van itt 

szó ... És aztán gondold meg, ez éppen annyi, 
mintha te találkoznál ilyen körülmények között az 
én urammal. . .  Kikérném magamnak!

E l l id a :  Igaz, igaz . . .  (Töprenkedve:) De hát mit 
tegyünk?

H e d d a : Mit? (Megint gondolkozik. Kis idő 
múlva:) Egy eszm e!

E l l id a :  Halljuk!
H e d d a : Neked kell megjelenned a találkozón! 

Neked, a gazem ber... bocsánat! a vakmerő úr 
feleségének!

E l l id a  (kitörő örömmel): Pompás! Nagyszerű! 
(Hirtelen elkedvetlenedéssel:) Még se, még se le
het! Lehetetlen!

H e d d a : És u g y a n  m ié rt ne le h e tn e ?
E l l id a :  Mert nagyon elkoptatott dolog. . .  Már 

annyi vígjátékban és novellában fordult elő. A 
trükk nagyon régi s az ember, ha a müveit ol
vasóközönséghez számítja magát, némi eredeti
ségre törekszik. Nem igaz? Az ilyen ócska mód
szer nem imponál a férfiaknak. . .



H e d d a : Beismerem, hogy az eszme nem éppen 
ú j . . .  Nem marad hátra egyéb, mint tovább gon
dolkozni. (Megteszi.)

E l l id a  (követi a példáját).
H e d d a  (nagy örömmel ugrik föl): Megvan 1
El l id a : N os?
H e d d a :  Igen egyszerű... A Kolumbusz tojása 

ehhez képest valóságos Fauszt-rejtély. És pedig 
nem is az első, hanem a második rész. . .  Még 
ilyen egyszerű dolgot nem is láttam. . .  Egyikünk 
se megy a légyottra, hanem bevárjuk az uradat 
szépen itthon és gyönyörködünk a zavarában, 
amely majd elfogja, ha meglát itt engem.

E l l i d a :  Nem rossz... Csakhogy így nem fogjuk 
meg. A férjek nem olyan okosak ugyan, aminők
nek óhajtjuk, de nem is olyan buták, aminőknek 
tartjuk őket... Azt fogja hazudni, hogy rádismert 
a fotográfiádról s egy kis tréfát engedett meg ma
gának azért, hogy aztán az egész frekvencia jót 
nevessen rajta.

H ed d a : Ez is igaz. Hát akkor tudod mit ?
E l l id a :  Nem tudom.
H e d d a :Én se...Gondolkozzunk! (Gondolatokba 

mélyed.)
E l l i d a  (ugyanoda mélyed s ezúttal nem ered

mény nélkül, mert így szól): Mind a ketten meg 
fogunk jelenni... Te is, meg én is... Ez már nem 
is a Kolumbusz tojása, hanem a gordiusi csomó, 
kettévágva Brennusnak vagy Damoklésznek, most 
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nem tudom hamarjában, hogy a kettő közül kinek 
a kardjával.

H e d d a  (gondolkozva): Nem az Attiláéval ?
E l l id a :  Nem, nem ... Nem az Attiláé volt... Ak

kor még inkább Leonidaszé...
H e d d a  (akii még nem nyugtalanítanak a tör

téneti problémák): M indegy... A fődolog az, hogy 
van egy ügyes megoldás... Nekem is tetszik... 
De mondd, biztos vagy benne, hogy eredeti?

E l l i d a :  Erre a kérdésre bajos felelni... Annyit 
mondhatok, hogy én még nem olvastam sehol... 
Persze nem olvastam olyan sokat, mintBrandes s 
nem lehetetlen, hogy ő már olvasta valahol... 
De nekem az eszme eredeti. Akár meg is eskü
szöm rá... Hol adtatok egymásnak találkozót?

H e d d a : A  M ú z e u m b a n ... A  ré g isé g e k  o sz tá 
ly áb an .

E l l id a :  Minő gondolat! Hiszen oda senki se 
megy...

H e d d a : É p p en  azért.
E l l id a :  S az id ő ?
H e d d a : Holnap délelőtt tizenegy óra.
E l l id a :  Micsoda léhaság! A hivatalos óráit mu

lasztja el és fegyelminek teszi ki magát egy ran
devú miatt! Óh, ezek a férfiak!... Igazítsuk össze 
az óráinkat. Holnap délelőtt fölszaladok érted 
Klára nénihez s onnan egyenesen a Múzeumba 
megyünk... Úgy se voltam ott, amióta kikerültem 
a felsőbb leányiskolából... Most pedig nem ma-
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radhatsz tovább, mert az uram — az alávaló! — 
minden pillanatban itthon teremhet.

H e d d a : Hát Isten veled! (Csókolódznak.)

M Á S O D I K  S Z Í N
(Veérék ebédlője. Reggeli után. Kilenc óra.

Veér újságot olvas)

E l l i d a  (magában): Micsoda komédiás! A leg
parányibb izgatottság se látszik rajta . . .  (Hango
san:) Aladár!

A l a d á r :  Parancsolsz, édes?
E l l i d a  (magában:) Jezsuita! (Azurához:) Mégysz 

délelőtt hivatalba ?
A l a d á r :  Furcsa kérdés! Tudhatod, hogy a dél- 

előttjeimet mindig ott töltöm ... Sőt ma különösen 
fontos ügyek várnak ott rám.

E l l i d a  (magában): Ismerjük ezeket a fontos 
ügyket. . .  (Aladárhoz:) Kissé gondosabb toalet
tet csinálhatnál. . .

A l a d á r  (nevetve:) Ugyan minek? Talán az 
íróasztalom kedvéért?

E l l i d a  (magában): Képmutató! (Az urához:) Mit 
nevetsz ?

A l a d á r :  Ezen a bolondos histórián, amit az 
újságban olvastam... Egy férjről van szó, aki 
megcsalja a feleségét s ez meglepi őt egy ran
devún... Micsoda tökfilkó!

E l l id a :  Kicsoda?



A l a d á r :  Hát a férj, az a százemeletes szamárl 
Ha már csinál az ember valami kópéságot, hát 
csinálja okosan!

E ll id a :  Szép elvek! Te persze okosan intéz
ted volna? Mi? (Idegesen tépi a zsebkendőjét.)

A la d á r :  Rólam nincs szó. Általánosságban be
széltem... Azt tartom, hogy az olyan férjnél, 
akit rászednek, csak egy nevetségesebb v a n : 
akit rajtakapnak.

E l l i d a :  Igen? Nagyszerű aforizma! (Nagyon 
ideges lesz.)

A la d á r :  Mi lelt? olyan különös v a g y . . .
E l l id a :  Te pedig olyan cinikus! (Sír.)
A l a d á r :  Még csak ez kell!... Nem szeretem 

a jeleneteket. Pá, édesség! Megyek a hivatalba. 
(El.)

E l l id a  (egyedül): Mily romlottság és mennyi 
szívtelenség! Randevúra készül s mielőtt elmegy, 
még csak meg se csókolja a feleségét!...



H A R M A D I K  S Z Í N

(A Múzeum régiség-osztályának egyik terme. Üres. 
Egy formaruhás öreg szolga olykor bepillant. Ellida és 
Hedda jönnek. Pompás új kalapok. Amaz ünnepies és 
komoly, emez vidám és nevetős. Nézegetik az ott levő 

tárgyakat, de nem látják őket. Szemük az ajtón.)

El l id a : Azt hiszem, föl fogom pofozni.
H e d d a : N o, n o . . .
El l id a : Ügy, úgy... Nem állok jót magamért.

(Monoklis úr jön, elegáns, hódító, elbizakodott. Hedda 
ijedten kap az Ellida karjába.)

H e d d a : Itt van!
Ellida  (csodálkozva): H ol?
H ed da  (izgatottan): Nem látod? Az urad kö

zeledik...
A m onoklis úr (magában): Ez már igazán 

nem lojális... Az ember, még ha asszony is, 
vagy megy randevúra, vagy nem megy, de sem
miesetre, sem jelenik meg másodmagával. . .  
Egyébaránt a másik is, habár barna, igen csinos, 
de azért fölösleges... Vájjon mit jelentsen az, 
hogy az én kis kacérom párosával jött? Ha meg
szólítom, kinevetnek. . .

Ellida  (örömmel): Egy kicsit hasonlít ugyan 
az uramhoz... A monoklit hordó férfiak mind ha
sonlítanak egymáshoz, olyan egyformák. . .  De, 
hála Istennek, ez nem az én Aladárom, ő  most 
bizonyosan szorgalmasan dolgozik a hivatalban...

H e d d a : Én is ö rü lök . H iszen  nem  a z é r t jö ttem  
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Budapestre, hogy elkokettírozzam tőled az ura
dat... De hidd meg, egészen olyan, mint az 
arckép!

Ell id a : A z meglehet. De az arckép nem olyan, 
mint az uram... Nem valami elsőrendű művész 
csinálta. Nekünk nem telik László Fülöpre, s 
még Szenes Fülöpre se... így aztán valami fes
tőnövendékkel készíttettük, s a rámája drágább 
volt a képnél.

He d d a : Ilyenformán többet is  ér... Menjünk!
(A hölgyek távoznak.)

A m onoklis ú r : Egy csöppet se becsületes 
eljárás. Ha tudtam volna, hogy nem egyedül je
lenik meg a színen, én is magammal hoztam 
volna egy barátomat, s akkor még lehetett volna 
az esetből valam i... De így... Mégis, nem szabad 
gyávának lennem ... Megszólítom... De nini, már 
eltűntek! (Ő is elmegy.)

N E G Y E D I K  S Z Í N
(A múzeum lépcsőháza. A két hölgy távozóban.

A kijárás felé.)

H e d d a : Ö rü lsz  u g y -e , h o g y  n em  az  u ra d  v o lt?
Ellida : Kimondhatatlanul!
He d d a : É s tu d o d , h o g y  m inek  ö rü lö k  én ?
Ellid a : (nem tudja.)
H ed d a : Annak, hogy e kalandunkkal hadat 

üzentünk az egész modern irodalomnak, Molnár 
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Ferenctől kezdve egészen az aktivistákig. Képzel
hető-e, hogy regényben, novellában vagy a szín
padon ilyen ártatlan véget érjen egy légyott
história?

Ell id a : Igazad van... Nem képzelhető... Az 
irodalom egy árnyalattal mindig rosszabb az 
életnél.

H e d d a : Ki tu d ja ? . . .  T a lán  az é le t ro sszab b  
e g y  h a jszá lla l az  iro d a lo m n á l.. .

Ell id a : B árh o g y an  v a n , m i é rd e m e k e t sz e 
rez tü n k  a  feh ér iro d a lo m  körül.

He d d a : Igaz. De jó lesz ezzel nem dicsekedni, 
mert érdemeket szerezni a fehér irodalom körül 
nem érdem.

El l id a : Talán ez is  igaz. De hát mi közünk ne
künk egyáltalán az irodalmi irányokhoz? Mit bán
juk mi az irodalmat? A fehéret, meg a kevésbé fe
héret?

H e d d a : CsacsiI A nevünk kötelez bennünket. A 
nevünk, amelyet Ibsentől kaptunk. Ha valakit Hed- 
dának vagy Ellidának hívnak, akkor az nem lehet 
egészen közömbös a litteraturával szemben. Nincs 
igazam?

El l id a : Nincs.

(Mindketten hazafelé indáinak s befejezik e tanulságos 
beszélgetést s e dramatizált novellát is.)



f



A L E G S Z E B B  P O R T R É
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Mona Lisa, a Lionardo mester világszép asszo
nya, bizonyára nem volt korának a legszebb höl
gye s az arcképe — ettől a nagy Művésztől — 
mégis az ismert világ legszebb portréja. S aki nézi, 
nemcsak azt állítja, hogy nem látott ennél szebb 
képet, de azt is, hogy ez a legszebb asszony, aki 
valaha ránézett. Mert ez a reneszánszdáma, ha nem 
is éppen néz, de rákacsint az emberre és pedig 
gúnyosan, mintha mondaná: „tetszem Neked? Kel- 
lenék, úgy-e? no persze!“ Ez a tekintet és ez az 
elgondolás természetesen nagy anakronizmus ma, 
annyi száz évvel ama korszak után, amelyben ez 
az úrnő űzte kacér játékait, de nem nagyobb idő
szerűtlenség, mint az elragadtatás valamely Vé- 
nusz-szobor előtt, amelyet akaratlanúl is összeha
sonlítunk azokkal a nőismerőseinkkel, akiket eléggé 
ismerünk, hogy összehasonlíthassuk vele.

A hasonlítgatásnak ez a vágya persze jobban 
csábít bennünket a Da Vinci remekénél, mint az 
ó-görög márványszépeknél, mert ez az olasz nő, 

117



h a  is ten i is a  sz é p sé g e , m ég is c sak  a sszo n y , ak it 
k özelrő l ism erünk , m íg  a  V én u sz-szo b ro k , b á r 
m ily  a sszo n y ian  s e se tle g  szű z iesen  szépek , v é g re  
is is ten n ő k e t áb rázo ln ak , akik  szám u n k ra  csak  az 
id eá lo k  költő i v ilá g á b a n  élnek , m íg  a  c in q u ecen to  
c sáb o s  a sszo n y a , h a  k o rb an  tá v o l is áll tő lünk , em 
b e ri é s  a sszo n y i m iv o ltán á l fo g v a  a  reá lis  é le tü n k 
b en  h ó d ít m a g á n a k  h e ly e t.

És én gyakran gondolkoztam azon (akkor is, 
amikor előtte állottam s bámultam őt meg a festő
jét), mi az oka annak, hogy ezt az arcot, amely ko
rántsem a legszebb, olyan sokan a legszebbnek 
találjuk? Vénusz Miasszonyunk milói szobra, amely 
egy emelettel lejjebb fehérük teljes pompájában a 
Louvre egyik legnépszerűbb termében, sokkal 
szebb a Giocondánál s a Tizian Flórája, meg mind 
a két Vénusza a firenzei Tribunában, Raffaelnek 
nem egy hölgyportréja és Andrea dél Sarto Szent 
Ágnese a pizai dómban föltétlenül mind szebb en
nél a rejtélyes arcnál, és mégis, mégis ez a leg
szebb portré és mégis, mégis ez a legszebb asz- 
szony. S nem egyszer figyeltem meg a közönséget 
a Sálon Carré-ban, e pompás nőnek a portréja előtt. 
A nők rövidebb ideig állottak előtte, a férfiak hosz- 
szabban, — ami nagyon természetes, mert ez utób
biak jobban értenek a képzőművészetekhez és a 
nőkhöz. De tovább nézték és nagyobb érdeklő
déssel, mint bármely más női arcot, akár ebben a 
gallériában, akár másutt. És mindenki úgy nézte,
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mintha valami köze volna hozzá, mintha érdekelné 
s egyik-másik talán úgy, mint ismerősének az arc
képét, szinte birálólag, hogy vájjon hasonlít-e arra, 
akit ábrázolnia kell.

A Giocondo úr felesége az oka ennek a különös 
hatásnak, vagy Lionardo, aki festette és talán sze
relemmel dolgozott a képén? Ki volt itt a nagyobb 
művész: Mona Lisa vagy Lionardo da Vinci? A rej
télyes nő rejtélyes mosolya teszi-e e képet világ
szép portrévá, vagy a rejtelmes művész misztikus 
ecsetje? Bizonyosan kettejük nagy müve ez a híres 
darab vászon, amely elbájol mindenkit, anélkül, 
hogy igaz rokonszenvet tudna ébreszteni. Két gé
niusznak: egy hatalmas művésznek és egy nem 
kisebb asszonynak a találkozása volt az, amely e 
bűbájos képet elővarázsolta. Két kongeniális szel
lem ölelkezése volt az, amely e csodával határos 
szépet — ezt az érthetetlen szépet — a halhatat
lanság számára megalkotta. Hogy ez a két szellem 
az életben s a valóságban is ölelkezett-e, az szinte 
mellékes itten. S ha a mosolyát nézem, ezt a gú
nyost, azt hiszem, csak kacérkodott a nagy festő
jével s talán csak azért ült neki, hogy kínozza. Mert 
a Messer Giocondo szép hitvese gúnyos és kegyet
len teremtés lehetett s valószínűleg olyan nő volt, 
aki több gyötrelmet okozott a férfiaknak, mint gyö
nyörűséget, — úgy sejtem, a hites urának is . . .

Mona Lisa a harmadik felesége volt Messer Gio- 
condo-nak, akihez 18 éves korában adták férjhez.
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A világhíres arcképet róla tíz esztendővel ezután 
festette a nagy Lionardo, tehát abban a korban, 
amikor legszebbek az asszonyok . . .  A harmadik 
feleség ritkán igazán boldog. A szerep, amelyet 
az ilyen asszony az ura mellett betölt, sohase va
lóban előkelő és éppen nem méltósággal teljes. 
Talán innen, ebből a különös helyzetből fakadt az 
a gúnyos mosoly, amely e históriai arcképnek egyik 
legnagyobb érdekessége.

Vásári ugyan, a pittore-k életírója, másképpen 
magyarázza ezt a bájos szájgörbületet. Szerinte a 
festő azt akarta, hogy a szép asszony vidám arcot 
csináljon, hogy nevessen s gondja volt rá, hogy a 
műtermében valaki — ha festette a hölgyet — éne
keljen, tréfáljon vagy komédiát játsszon, nehogy 
a Mona Lisa arcára bánat borúljon . . .  Azt hiszem, 
ebben a föltevésben tévedett a különben eléggé 
megbízható Vásári. Ha egy hiú asszonyt olyan hí
res piktor fest, aminő Da Vinci már akkor is volt, 
akkor az nem lehet szomorú. És én inkább hiszem, 
hogy a szép hölgy földerítéséről maga Lionardo 
gondoskodott s ő volt az, aki egy-egy bókjával 
mosolyt csalt erre az érdekes arcra.

Az udvarlás és a flört biztosabban nevetteti meg 
a nőt, mint az ének vagy a vicc, amelyet a leg
többször nem is ért meg és nem is mindig szeret 
az asszony . . .  És aztán, ez a kép nagyon soká, 
hónapokig készült s a festő igazán con amore dol
gozott rajta. Szinte hihetetlen, hogy a két művész
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— a festő meg a nő — ily hosszú idő alatt ne han
golódtak volna annyira össze, hogy egy-egy ked
veskedő szó ne derítette volna értő mosolyra 
ő k e t. . .

Vasari nem tudja, hogy volt-e valami köztük s 
ez talán nem is elsőrendűen fontos, bár a Lionardo 
iránti becsülésemet egy kicsit csökkentené, ha azt 
kellene hinnem, hogy nem volt semmi. Mert az 
semmiképpen sem állapítható meg biztossággal, 
hogy a Gioconda volt a százada legszebb hölgye, 
míg a festője alighanem legnagyobb művésze volt 
a korának. így hát úgy dukál, hogy necsak pusztán 
a dicsőségért fesse meg az ilyen bájos teremtést. 
De hát: ignoramus . . .

Csókolóztak-e Mona Lisa és Lionardo, ahogy 
szoktak a festők a modelljükkel, tehát titok marad 
s talán élhetünk nyugodtan tovább, ha ezt nem is 
tudjuk meg biztosan, — de hogy valamelyik Múzsa, 
vagy talán mind, nemcsak az isteni Lionardo-t csó
kolta homlokon, de azt a földi asszonyt is, akit 
Gioconda néven bámulunk máig, az bizonyos. Sőt 
valószínűleg összevisszacsókolta ezt a kívánatos 
hölgyet, mert máskülönben ama szép világában a 
szép nőknek — óh, mily sokan és mily nagyon vol
tak akkor szépek! — nem válhatott volna olyan 
híressé, amilyenné lett s aminővé nemcsak a Da 
Vinci mesteri ecsetje tette, de a saját genie-je is, az 
ő különleges kacérságának és éppen nem tökéle
tes, de hódító-bódító szépségének a hatalma. Ez a
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különös zsenialitás, amely — szerencsére — nincs 
meg minden szép asszonyban, csak minden szá
zadban — szerencsétlenségre — egyben-kettőben, 
ez ültette azt a sajátszerü, azt a gúnyos és fölé
nyes, kissé megvető, szinte fitymáló, mindenttudó, 
kacér, de pár excellence asszonyias mosolyt a nem 
éppen duzzadó, sőt kissé keskeny ajkakra. Lehet, 
hogy tudott szeretni ez az érdekes nő, talán Lio- 
nardót is szerette, sőt továbbmegyek a lehetősé
gek elképzelésében: esetleg az urát is szerette, de 
az bizonyos, hogy egy kissé megvethette a férfia
kat s talán még azokat is, akiket szeretett. Mert 
aki így mosolyog, az lenézi azokat, akik a lábainál 
hevernek s aki így mosolyog, az nem szeret na
gyon. És Gioconda hatalmas nő lehetett, mert csak 
azoknak van hatalmuk, akik nem szerelmes termé
szetűek s csak azok tudnak ekképpen mosolyogni, 
akik érzik a hatalm ukat. . .

Gondolom, ez a különös Mona Lisa-mosoly az, 
amely — ha nem is a legnagyobb szépsége — a 
legnagyobb kiválósága e portrénak s tán nem csu
pán kapzsiság és a birtoklás vágya, de ez a saját
ságos mosoly volt az, amely elcsábított egy vak
merőt, hogy — nemrég történt! — elrabolja a 
Louvre többi kincsei közül ezt az asszonykincset, 
a legszebb asszonyt és a legdrágább arcképet. Na
gyon sok mübarátnak és szépségrajongónak jutha
tott eszébe a feltűnő lopás előtt és óta magával 
vinni ezt a bűbájos képet, megeleveníteni azt a 
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képzeletével s magamellé idézni őt egy korabeli 
lakásba, szalónba vagy hálószobába, abba^a tár
sadalomba és abba a társaságba, amelyben jobb 
volt élni, mint mostanában . . .

S azt hiszem, sokan gondolkoznak azok közül, 
akik ismerik ezt a nőt a piktora vásznáról, hogy 
mint tudott az — anélkül, hogy igazán szép lett 
volna — ilyen szép lenni s hogy tudta őt a nagy 
Mester ily széppé tenni a mi számunkra s oly ver
senyképessé, sőt győztessé a nála szebbekkel szem
ben? Megoldatlan rejtély marad ez, amelynek a 
titkát, ha ismerte, két ember elvitte a sírba: Lio- 
nardo és Gioconda.





E L Z A  S Z A K Í T
E G Y E T L E N  F E L V O N Á S





E lza . Lóránt . Z suzsi, E lza szo b a lán y a .

Történik Budapesten, egyik előkelő körút valamelyik 
fashionable palotájában.

Színhely: Elzaszalónja. Elegáns bútorok. A többi aren
dező dolga.

Időpont: Téli időben délután négy óra körül. Már al- 
konyodik, de még nem égnek a lámpák. Ahogy Párisban 
és a budapesti jour-okon mondják: entre chien et loup.

E L S Ő  J E L E N E T

Elza  (egyedül. A pongyolája kokett, de ízléses, 
s ő nagy tükörben mustrálja magát.) Mily halovány 
vagyok! Félek, hogy egy haldoklónak a benyomá
sát teszem. S ez nem is csuda, hiszen egész éjjel 
le sem hunyhattam a szemem. Egy percig se alud
tam . . . Aztán tessék ilyen rémséges éjszaka után 
szépnek lenni! Szépen vagyok szép! Ellenkezőleg, 
vagy ahogy Beniczkyné Bajza Lenke találóan
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mondja: au contraire. Olyan vagyok — bocsánatot 
kérek tőlem a durva hasonlatért — mint egy ázott 
liba. Lóránt ki fog ábrándulni, hogyha ilyen kon
dícióban meglát, — nem fog rám ismerni. Különben 
is, én afféle esteli szépség vagyok, akinek villany
fény kell vagy gázégés . . . Éppen ő mondta, hogy 
a teint-em sokat nyer a csillárok fényétől, s hogy 
a szemem egészen máskép ragyog, ha a gyertyá
kat meggyújtják. . .  Az a hóbortos bácskai asszony, 
akiről jeles történetírónk Jókai megírta, hogy a na
pokat végigaludta és csak az éjszaka óráiban élte 
világát, talán nem is volt olyan bolond, — való
színűleg éjjel volt szép. Lóránt ugyan nem mondta, 
de attól tartok, hogy nappal egyenesen csúf va
gyok, még akkor is, ha kialudtam magam, — hát 
még, mikor álmatlanúl fetrengtem az ágyamban 
egész éjjel I . . .  (Leül a szalon közepén elhelyezett 
kerek díványra. De ha a rendező nem ott helyezi 
el a kerek díványt, vagy ha Elza esetleg más bútor
darabra ül, akkor se fogok összeveszni se a rendező 
úrral, se Elzával.) Nem volt okos tőlem, hogy Ló
rántot délutánra rendeltem ide, amikor még nem 
égnek a lámpák, amikor még nem vagyok szép. 
Határozottan butaság volt tőlem . .  . Végre is, a 
nőnek is szabad egy kissé hiúnak lenn i. . .  De most 
már, azt hiszem, eleget elmélkedtem a szépségem
ről, amely a közönséget kevésbbé érdekli mint en
gem és Lórántot. Azért hát, mielőtt az olvasó meg- 
únja a témát, áttérek más tárgyra. (Más tárgyra
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tér át.) Azt hiszem, szívdobogásom van. (Egy Már
kus Emíliától ellesett mozdulattal kezét a szivére 
szorítja.) Úgy ketyeg, mint egy schwarzwaldi óra. 
Soha életemben nem voltam ennyire izgatott, pedig 
már mennyi izgalmon mentem keresztüli Detektív- 
regényeket olvastam. Bernstein-darabokat láttam 
és férjhez is m entem . . .  De ilyen élénken mégnem 
kelepeit a szívem! S ez olyan természetes, hiszen 
életemnek egy nagy fordulópontjához értem, — 
hogy Marlittné asszony egy kitünően sikerült ha
sonlatát használjam: Herkulesként a válaszúton 
állok. Hiszen most adtam először légyottot. (Ijed
ten:) Jézus! (Fölugrik, s föl-alá járkál a szobában 
mint — hogy nálam tehetségesebb írók hasonlatát 
idézzem — tigris a ketrecében.) Igazán, randevút 
adtam volna Lorántnak? (Szomorúan:) Igazán, ezt 
cselekedtem. (Megint leül.) De hiszen ez rettene
tes! Megszűntem volna tisztességes asszony lenni? 
(Összeborzad.) Hát hűtlen lettem az uramhoz ? Meg
csalom őt? (Borzong.) Lássuk csak . . .  Itt van az 
uram, Koltay András vasúti vállalkozó. Szeretném 
őt Andornak nevezni, de nem lehet, — egy ilyen 
komoly foglalkozású embert, aki mindig nehéz vas
ban dolgozik, nem hívhatok Andornak mint egy 
költőt vagy egy színészt. . Tehát Koltay András 
. . .  Nem éppen szép férfi, — aki oly kevéssé karcsú, 
az nem is lehet igazán szép . . . Nem is szellemes, 
— aki annyira üzletember, az talán nem is lehet 
szellemes . .  . Sohase mulattatott, de tudom, hogy
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mindig számíthatok rá. Keveset van itthon, de ha 
szükség van rá, mindig helyt áll. S ha útról érkezik, 
sohase jön üres kézzel. Nem tudja ugyan soha, hogy 
mivel kell meglepni, de mindig meglep — s néha 
kellemesen — valamivel. S aztán, bármi szeszé
lyem támad, rááll. Ha húsz-harminc kilométer vi
cinálist kérnék tőle, azt se tagadná m e g . . .  Semmi 
kétség, ő a legjobb férj a világon! (Meggyőződés
sel:) Föltétlenül az! . . . Amúgy se rossz ember. 
Rendkívül jószívű. Főleg az ékszerészekhez, akik
nek iparát a kedvemért nagylelkűen pártolja, meg 
a virágkereskedőkhöz, akiktől annyi színes illatot 
vásárol, s mind az én számomra. S amennyi tíz 
udvarlótól is sok volna . . .  Voltaképpen megérde
melné, hogy rajongjak érte . . . Mégis, ha azt kér
dezné tőlem a gyóntatóm, hogy szeretem-e vagy 
nem, nem tudnék határozottan válaszolni. . .  Nem 
hittem volna, hogy ez a kérdés olyan nehéz, s hogy 
a női szív ilyen rejtélyes . . . S emitt van Endrey 
Lóránt. (Gyöngéden:) Nagyon csinos fiatalember. 
Olyan lovagias és figyelmes! (Elmélázva:) S minő 
kitűnő ízlése van! Mindig bizonykodik, hogy az V., 
VI. és VII. kerületnek én vagyok a legérdekesebb 
hölgye. S rendesen hozzáteszi, hogy ebben a három 
kerületben feltűnően sok a szép nő ... Ha kérdezné 
valaki, hogy szeretem-e, megint csak zavarba jön
nék, s nem tudnék válaszolni. . . (Kissé izgatott.) 
Nem, nem vagyok belé szerelmes 1 Szó sincs róla, 
s ha valaki állítani merné, azt mondanám, hogy 
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nem ismeri a női szívet s különösen az enyémet, 
vagy pedig rágalmaz. Nem, szerelmes nem vagyok 
belé, az oly bizonyos, mint hogy ma csütörtök van. 
(Elza téved: ma péntek van.) . . .  De minek tagad
jam? — bizony érdekel egy kicsit, és nagyon bosz- 
szankodnám, ha Amélie-nek udvarolna. . .  Tavaly 
még habozott kettőnk közt. Aztán jobbra határozta 
magát és minden idejét és fáradságát kezdte nekem 
szentelni. Hallottam, amint Amélie, az irigy, rám 
fogta, hogy „erős eszközökkel dolgoztam“. Ami 
nem egyéb otromba pletykánál. . .  No hát, kacér
kodtam egy kicsit, de nem sokkal jobban mint egy 
felsőbb leányista, és bolond lettem volna, ha még 
ennyire se korrigálom a szerencsémet. Ez egészen 
fairplay  volt, és összeférő az úgynevezett női mél
tósággal. Ezt szabad még egy királynénak is, s 
éppen egy vasúti vállalkozó feleségének volna 
megtiltva? S aztán ez mindjárt „erős eszköz“? A 
kacérság végre is, mint egyik nőírónk elmésen 
megjegyzi: női tulajdonság, s ugyan ki az ördög 
kokettirozna, ha nem mi, fiatal asszonyok, akik bol
dog házasságban élünk? Hát persze csak egy ki
csit, egy késhegynyit, egy gyüszünyit, mokkaka- 
ná lny it. .  . Egyébaránt Amélie se tette ölébe a 
kezét, s ha olyan irigy természetem volna, mint 
neki, azt mondanám, hogy <5 volt az, aki erős esz
közöket alkalmazotti De mért volnék rá irigy, mi
kor Lóránt engem tüntetett ki? . . .  Az alkalom is 
lendített valamit a dolgon. Lóránt mindenüvé be-
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járatos, ahol megfordulunk, s így velem többször 
találkozott mint Amélie-vel. . . Szeretem hinni, 
hogy kereste is a találkozást. . .  Óh, mi asszonyok 
alapjában véve igen jó teremtések vagyunk, s ami
kor udvaroltatni kezdünk magunknak, épp oly ke
véssé gondolunk arra, hogy megcsaljuk az esküdt 
urunkat, mint ahogy nem akarjuk fölgyújtani a vá
rost . . .  De később, — később aztán az ember már 
gyújtogatásra is gondol. . .  Nagyon igaza van Bour- 
get-nak (vagy W alter Scott mondta? — ezt a két 
írót olyan könnyen tévesztem össze!) hogy a fér
fiak: a nők veszte. Mi asszonyok a legönzetlenebb, 
a legideálisabb, hogy is mondjam csak? — a leg- 
platonikusabb barátságot óhajtjuk velük, tiszta, 
minden salaktól mentes baráti viszonyra vágyunk, 
ők pedig — mint azt George Sand oly fényesen 
bizonyította — a lealacsonyításunkra törekszenek. 
Amikor elkezdik velünk a flörtöt, azt hisszük, hogy 
játszunk velük, s egyszerre csak azt kell tapasztal
nunk, hogy ők játszanak velünk. Ez a Lóránt is 
olyan tiszteletteljesen, olyan félénken közeledett 
hozzám, — szinte sajnáltam. S olyan megindító 
módon adta tudtomra, hogy sz e re t. . . Valahány
szor házasítani akartam — pedig sose gondoltam 
erre komolyan, mert akkor ki udvarolt volna ne
kem? — mindig azt sóhajtotta, hogy sose fog meg
nősülni, mert az, akit ő szeret, már régen a másé. 
S ilyenkor olyan furcsán nézett rám, hogy mindjárt 
tudtam, hogy engem gondol és nem a hollandi ki-
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rá ly n é t. . .  De bármiképp van, nekem ez az er
kölcsi siker elég. Jól esik, hogy a vonzalmával 
kitüntet, de nem kívánok a . . . (habozva:) a sze
retője lenni! Brr! Ez a szó magában olyan szép, s 
kimondani mégis olyan kellemetlen, és én borza
lommal gondolok arra, hogy úgy emlegessenek a 
kaszinókban, a kávéházakban s főleg a barátnőim 
jour-jain mint Lorántnak vagy bárkinek a . . . (ha
bozva:) a szeretőjét! Én nem akarok pletykatárgy 
és zsúrtéma lenni! Ki fogom ábrándítani Lórántot, 
szakítani fogok v e le ... Majd a lelkére beszélek, s 
fölolvasom neki mindazokat a bölcs mondásokat, 
amelyeket kedvenc íróim müveiből összegyűjtöt
tem a hitvesi hűségről és a szerelemmentes barát
ságról, amelynek talpköve a tiszta erkölcs. Prédi
kálni fogok neki mint Prohászka Ottokár, talán nem 
olyan tudományosan, de csengőbb hangon és ma
gyarosabb kiejtéssel. Remélem, meggyőzöm ő t . . .  
Esetleg, hogy legyen némi vigasztalása, rászaba
dítom Amélie-re, aki kevésbbé irodalmi nő, és így 
nincsenek olyan szilárd elvei, mint nekem . . .  De 
nem, ez nem lesz épp praktikus. . .  (A tükör előtt:) 
Most, hogy négyszemközt vagyok a bájos Koltay- 
néval, bevallhatom, hiszen nincsenek jelen idege
nek, nem esnék jól, ha Lóránt Amélie-hez pártolna 
át, s nem szeretném, ha úgy beszélnének róla mint 
a barátnőm (nehezen mondja ki:) szeretőjéről. .  . 
Nem, ezt a kérdést erkölcsösebb alapon kell meg
oldani, a morálra is tekintettel kell lenni. Úgy illik,
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hogy vigyázzak az Amélie hírére is. Ez női köte
lességem. Hiszen ennek a szent kötelességnek a 
szolgálatában állottam akkor is, amikor Lórántot 
elhódítottam tőle, s szerinte olyan erős eszközök
kel dolgoztam. Meg kellett azt tennem, mert Amélie 
gyönge nő, sokkal gyöngébb mint én, valószínűleg 
azért, mert irodalmilag kevésbbé kultivált. ő  nem 
tudott volna ellentállani, Amélie elbukott volna. . .  
Meg kellett mentenem. S most újból megmentem, 
mert az igazán becsületes nő, amint Szederkényi 
Anna (vagy Rousseau?) mondja, nemcsak a maga 
hírére vigyáz, de a barátnőiére is . . .  Az lesz a 
megoldás, hogy Lorántnak egyszerűen kiadom az 
útját, fölmondok neki, elbocsájtom, nyugdíjazom, 
végkielégítem, — nem, ezt nem teszem, mert ez 
sokba kerülhetne nekem, de — kiteszem a szűrét, 
s ezt energikusan tudtára adom . . . Olyan csinos 
úriember mint ő, talál könnyen asszonyt vagy lányt, 
akinek udvarolhat. (Elmélázva:) Igazán, nagyon 
csinos ember! És olyan modora van, mint egy an
gol hercegnek, — nem, még jobb: mint egy burg- 
színésznek . . . Mégis szakítok vele . . .  Nem néz
hetnék többé a tükörbe, ha annyira sülyednék, hogy 
megfeledkezném a női méltóságról. Nem tudnék 
többé a szemembe n ézn i. . .  De vájjon nem fog-e 
nekem fájni, ha aztán másnak kezd udvarolni, s 
azokat a szép szavakat, amelyekkel eddig nekem 
bókolt, máshoz, valami szörnyeteghez intézi? Fájni 
fog. Mert a férfiak — s ebben mind az írók meg-
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egyeznek — nem tudnak meglenni udvarlás nélkül 
mindaddig — amíg csak meg nem házasodnak. A 
nők pedig — s ebben sincs eltérés a szerzők közt 
— még akkor se látják szívesen a mások udvarló
ját, ha ők maguk közömbösek iránta. Hát még ha? 
. . .  Legjobb volna talán . . .  (Gondolkozik.) Leg
jobb volna talán . . .  igen, ez jó lesz, s ez ketté 
fogja vágni a gordiuszi csomó Kolumbusz-tojását! 
Úgyis már két esztendeje készül Egyiptomba . . . 
Menjen oda, s írjon onnan tárcákat és útirajzokat 
az újságoknak, nekem pedig képeslevelezőlapokat 
. . . De nem, csak útirajzokat írjon, s nekem ne 
küldjön anzikcokat, mert akkor a szakítás nem volna 
teljes. Az egy neme volna a levelezésnek, ami báró 
Eötvös József szerint férfiak és nők közt mindig 
veszedelmes. Nem, nekem ne írjon, hanem (rezig
nálton:) felejtsen el! (Elhatározással:) Igen, ezt 
fogom neki tanácsolni, ezt fogom tőle (nagyon 
energikusan:) követelni. S neki kötelessége, lova- 
gias kötelessége lesz hajtani a szavamra és hajóra 
ülni. Aztán kissé megcukrozhatom az orvosságát, 
sejtethetem vele, hogy ő azért nagyon tetszik ne
kem, s hogy csak a morál magasabb szempontjai 
azok, amelyek nem engedik, hogy a viszonyunk 
tovább fejlődjön . . .  Neki ugyan aligha lesz elég 
ez a siker, mert, amint Bemard Shaw vagy Tormay 
Cecil mondja (ezt a két írót olyan könnyű össze
téveszteni), a férfiak nagyon is materiális hajlamúak 
. .  . De nem segíthetek rajta. A materializmus és 
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az idealizmus harcában ez utóbbinak kell győzni 
. . .  Minden jóakarat megvan bennem, de ennél töb
bet nem nyújthatok . . . Bizonyára vígasztalhatat
lan lesz . . .  S épp ezért kell utaznia, messze, messze 
. . . Vájjon Egyiptom elég messze lesz-e?

M Á S O D I K  J E L E N E T  
Z suzsi. Elza .

Zsuzsi: Nagyságos Asszony, kérem . . .  Endrey 
van itt.

Elza (szigorúan): K icso d a?
Zsuzsi: Endrey (hangsúlyozva:) nagyságos úr 

kíván a Nagyságos Asszonnyal beszélni.
El z a : Jól van, fogadom. Ide vezesd s itt várjon 

rám, amíg hamarosan átöltözöm. (Magában) Azért, 
hogy szakítok vele, nem muszáj ebben a madár
ijesztő pongyolában mutatkoznom előtte. Azért is! 
Kicsípem magam, az új merveilleux-ruhát veszem 
föl, amelyben úgy tetszettem neki. Addig be is sö
tétedik, meg kell majd gyújtani a csillárokat s min- 
gyárt nem leszek olyan csúnya . . .  Tehát „pour la 
bonne bouche“ hadd gyönyörködjön ebben a ru
hában és bennem még egyszer. Vigyen magával 
a szegény fiú jó emlékeket a Nílushoz. (Zsuzsihoz): 
Tehát itt fogadom Endrey urat. (El.)



H A R M A D I K  J E L E N E T

Zsuzsi: (Csak egy pillanatig marad még a szí
nen, amíg Lorántnak ajtót nyit s ezt a rövid beszé
det tartja): Tessék! (Aztán elmegy.)

N E G  Y E D I K  J E L E N E T  
Ló rá n t . (Egyedül.)

Ló r á n t : (Jön. Nagyon ünnepélyes. Redingot, vi
lágosnadrág! Cilinder és aranygombú bot, amelye
ket magával hoz. Frivol észjárású író hozzátenné, 
hogy ez az utasítás a redingot-ra és a világos nad
rágra is vonatkozik, de én nem teszem meg a mos
tani divatos áramlatnak ezt a koncessziót, mert El
zával tartok s így nem téveszthetem szem elől a 
morális tekinteteket.) Elza még nincs itt. Amint 
Zsuzsi mondta, átöltözik. Ez esetleg soká tarthat. 
Az asszonyoknál semmi se tart olyan soká, mint a 
gyors öltözködés . . .  A várakozás nem lesz éppen 
mulatságos. Nők nélkül olyan unalmas az élet! 
(Kinyitja az ajtót és kiszól az előszobába): Hé, Zsu
zsi! Zsuzsika! Kis Zsuzsi! Zsuzsikám!

Ö T Ö D I K  J E L E N E T  
Ló rá n t . Z suzsi.

Z suzsi (jön s a szokásos szobacicusi mosollyal 
kérdezi): Parancs!?



Ló r á n t : Ejnye, de csinos ez a  lány m ai
Zsuzsi (szerényen): Csak úgy mint rendesen.
Lóránt  (nagyon barátságosan): Hogy vagy?
Zsuzsi: Köszönöm kérdését, csak úgy, mint sze

gény szobalány gazdag házban.
Ló r á n t : N o , h o g y  n e  légy o ly an  n a g y o n  sze 

g é n y  . . . (Bankjegyet ad a lánynak, amelyet az 
csak később fog megtekinteni.) Itt v á rja k  a  N a g y sá 
g o s  A sszo n y ra?

Zsuzsi: Igenis, itt.
Ló r á n t : Jól van. (Megcsípi a Zsuzsi arcát, amit 

az keresztényi megadással tűr.) Mit gondolsz, so
káig kell várnom?

Zsuzsi (a vállát vonogatja, ami mellesleg meg
jegyezve igen jól áll neki).

Ló r á n t : Értem. Sokáig. De akkor maradj addig 
nálam. Nem tudok sokáig meglenni nőtársaság nél
kül. (A másik arcát csípi meg, vagy — a szerzőnek 
egészen mindegy s valószínűleg az olvasónak is — 
ugyanazt.)

Zsuzsi: Szívesen. . .  Csakhogy a Nagyságos Asz- 
szony minden pillanatban csöngethet rám . . .

Lóránt  (ékes magyarsággal): Giltl Hát addig 
maradsz, amíg hívnak. (Megcirógatja az állát egy 
olyan embernek a biztonságával, aki gazdag borra
valókat szokott osztogatni.)

Zsuzsi: Hamisak a férfiak!
Lóránt (érdeklődéssel tekint Zsuzsira): Ejnye, 

de csinos vagy ma!



Zsuzsi (nevet.)
Ló r á n t : Mit n e v e tsz ?
Zsuzsi (még mindig nevet, sőt ha olyan szí

nésznő játssza, akinek ezüstcsengésű a hangja, ka
cag): Hogyne nevetnék? A Nagyságos Úrról min
dig azt hallottam, hogy szellemes férfiú és még se 
tud egyebet mondani egy lánynak, csak azt, hogy 
csinos és azt is mindig ugyanazokkal a szavakkal... 
Már bocsásson meg, Nagyságos Úr, de ha egy pin
cér ilyen tónusban udvarol és ennél többet nem 
tud mondani, akkor a magamfajta lány szemrehá
nyást tesz neki, hogy mért olyan unalmas?

Ló r á n t : N o , m ajd  m in g y á rt m u la tsá g o sa b b  le 
szek! (Átkarolja a derekát és meg akarja csókolni.)

Zsuzsi (a kezére üt): Kérem, annyira nem va
gyunk bizalmasak . .  . Meg aztán nem szeretnék 
konkurrenciát csinálni az asszonyomnak. Ez nem 
volna lojális . . . Különben is csöngettek. S ha az 
asszonyom egy perc alatt fel akar öltözni, akkor 
szüksége van rám egy félóráig . . . Kezét csóko
lom. (El.) _________

H A T O D I K  J E L E N E T .
Ló rá n t .

Lóránt: Nézze meg az ember! Ennek ugyan ala
posan fölvágták a nyelvét. . .  S van némi esprit-je. 
Tanúit egyet s mást a zsűrhölgyektől . . . Talán 
okosabb lett volna vele kezdeni a flörtöt s nem az



asszonyával. Az ilyen egyszerű lány sokkal hálá- 
sabb minden kis figyelemért és nincsenek preten- 
ziói. Míg az úgynevezett elegáns viszonyok! . . . 
Óh, azok nemcsak elegánsak, azok veszedelmesek 
is! S az ember bizonyos idő múltán megúnja az 
eleganciát is, meg a veszélyt is s a lelkiismeret 
m egszólal. . .  Ha az ember két*három barátjának 
elbolondította a feleségét, tulajdonképpen eleget 
tett a donjuáni halhatatlanságnak és a kebelbaráti 
kötelességnek s visszavonulhat erről a dicsőséges, 
de rögös pályáról a nyárspolgári privátéletbe. Meg 
is teszem és takaródét fúvók, bár ez bizony nagy 
áldozat tőlem . . .  Még nem játszottam soha olyan 
bárgyú szerepet, amilyenre most készülök. De meg 
kell játszanom . . . .  Három léleknek a nyugalmá
ról van szó . . .  Voltaképpen csak kettőéről, mert 
a férjek sose nyugtalankodnak, hogyha okuk van 
rá s legfeljebb akkor, ha a feleségüknek senki se 
udvarol. . .  De hát kettőért is érdemes tenni vala
mit, főképp ha e kettőnek egyike az ember maga. 
(Sóhajt.) Milyen gyönyörű asszony! Nehéz lesz 
mellette a bibliai József komikus szerepét adni... 
Hej, de sok idő, de sok széptevés veszett kárba s 
a galantériának mennyi szép virága hervadt el érte! 
És mégis, mikor tegnap annyi ostrom után kimondta 
a boldogító és bolondító igen-t, szinte megijedtem. 
Némely siker megijeszti az em bert. . .  Lassan érett 
meg számomra ez a finom gyümölcs s amikor meg
érett, épp akkor szólalt meg a becsület lelkiisme-

140



retes kertésze, fölemelte tiltakozó szavát s így 
szólt: „Nem szabad letépned! Nem szabad belé- 
harapnod!. . . "  Istenem, minő szép volt ez az asz- 
szony tegnap! A szemei nedvességben úsztak, a 
kezei forrón reszkettek s a szája szerelmesen nyílt 
ki. Bizonyos, hogy ez volt az a pszichológiai mo
mentum, amelyet János Vitéznek, akarom mondani: 
Don Juan-nak be kell várni s amelyet fel szokás 
használni. . .  S mily szép volt, mikor mint egy ide
ges madár fejlehajtva, szemlesütve, izgatottságtól 
remegő hangon egyezett bele, hogy az enyém lesz... 
Hiszen éppen ez az! Nem múló kalandra, nem is 
szerelmes epizódra, hanem egy emberi életkor leg
végső határáig terjedő viszonyra készül ez az asz- 
szony . . .  Ilyen esetben a gyávaság nem szégyen. 
Itt az a bátor, aki el mer m enekülni. . .  De vájjon 
mit szól majd a fejtegetéseimhez? Belátja-e azok
nak a bölcsességét és a gyakorlatiságát. . .  Mind
egy . . .  Itt két életsorsról és három embernek a 
becsületéről van szó . . .  Itt momentán hangulat, 
múló csalódás, pillanatnyi elkedvetlenedés nem 
szám ít. . . Azért okosabb a férfi, mert nem a sze
relem kezdetére gondol, hanem a folytatására s a 
végére! Majd kihúzom magam az afférból. . .  Ah! 
Ö jön. (De Lóránt téved, mert nem Elza jön, hanem 
Zsuzsi.)



H E  T E D I K  JEL E N E  T.
L órá n t . Zsuzsi.

Ló r á n t : Mi ú jsá g ?
Zsuzsi: Semmi. Sötét van s a homályt óhajtom 

eloszlatni.
Ló r á n t : N ag y o n  m ű v e lten  fe je z e d  ki m agad .
Zsuzsi: Ahogy müveit szobalányhoz illik. Abon- 

nálva vagyunk az Irodalmi Szalónban, s a legjobb 
regényeket olvassuk, s ezt a kifejezést Drasche 
Lázár Alfréd úr Öméltóságának egy könyvében 
találtam.

Ló r á n t : S em m i k ifogásom  a  p o m p á s  frázis ellen.
Zsuzsi (mindenfelé felcsavarja a villanyt. A sza

lónban meleg fény támad).
Ló r á n t : Ejnye, de csinos ez a  lány m a!
Zsuzsi: A Nagyságos Úrnak ma igazán nincsen 

szellemes napja. Remélem, hogy az asszonyom
nak több eredetiséggel fog kurizálni. Aki különben 
itt van. (El. És ezúttal valóban Elza jelenik meg.)

N Y O L C A D I K  J E L E N E T .
E lza , Lóránt

Elza  (nagyon szép és a toalettje is gyönyörű, 
amelyet csak azért nem rajzolok le, mert nem értek 
hozzá s mert az olvasónőket nem akarom pukkasz
tani): Jó napot, Endrey!

Ló r á n t : Kezét csókolom ! (Ezt olyan hangon 
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mondja, mintha csak néhány nap óta ismernék egy
mást, s mélyen, szinte ceremóniásan hajlong.)

Elza  (elég elfogúlatlanúl s csodálkozva) .Mi lelte ?
L ó ránt  (zavartan): Semmi, éppenséggel semmi.
El z a : H á t akkor m é rt n em  csóko l k e z e t?
Lóránt  (magában): Ha csak ez kell? (Elzához:) 

Szívesen. (Kezet csókol.)
E lza  (királynői méltósággal leül a már jellem

zett kerevetre s előkelő mozdulattal helyet mutat 
maga mellett).

Lóránt  {fog egy széket és szembeül Elzával).
Elza  (csodálkozva): Mi lelte magát, Endrey?
Lóránt  (minden őszinteség nélkül): Ig azán  sem 

mi, é p p e n  sem m i.
El z a : H á t akkor m é rt n em  ül m e llém ?
Lóránt  (magában): Ha csak ez kell! (Elzához:) 

Óh, nagyon szívesen! (Melléje telepedik.)
El z a : Ejnye, de fu rcsa  m a g a l
Lóránt  (kiesik a szerepéből): És maga oly elra

gadó! (Visszaesik. Ijedten:) De nem ezt akartam 
mondani. . .  (Felkel a pamlagról s visszaköltözkö
dik a székre.) Igaza van, furcsa vagyok. . .  Minden 
férfi, aki meghallaná, amit mondani fogok, furcsá
nak, sőt nevetségesnek ta lá lna . . .  De Maga, aki 
nemcsak szép, de okos is, Maga, a megtestesült 
Finomság, Maga érteni fog engem és méltányolni...

Elza  (valószínűleg semmit sem hallott abból, amit 
Lóránt beszélt): Nézze csak, Endrey, mielőtt tovább 
mennénk, szeretnék mondani Magának valamit.
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Lóránt  (magában): Még csak az kellene! Hiszen 
ha néhány meleg szót szól s egy kicsit szépen néz 
rám, akkor nem tudok ellentállni és műsoron kívül 
a karjaimba zárom. Pedig nem azért vagyok itt... 
Nekem most az erényest kell játszanom. (Elzához. 
Komolyan:) Nem, Elza, nem. Hallgasson meg előbb 
engem . . .

Elza (magában): Ez nem lesz jól így. Ha tüze
sen udvarol s olyan hódítóan néz rám, ahogy szo
kott, akkor nem tudok ellentállni, s attól félek, hogy 
programmon kívül a nyakába borulok. Nekem pedig 
egészen más szándékaim vannak. (Loránthoz, büsz
kén :) Talán mégis én fogok előbb beszélni. Tudja —

Ló r á n t : E nyém  az e lső ség . Én v a g y o k  a  v en d ég !
Elza  (küzd az igazáért): De szólásra én jelent

keztem előbb, s aztán (apellál Lóránt lovagiassá
gára, édeskésen:) ugyebár a nőké az elsőség!

Lóránt  (legyőzi magában a lovaglás férfiút és 
az udvarias társalgót s a szavába vág): Nem bá
nom, tartson neveletlen embernek vagy bárminek, 
de én fogok beszélni!

Elza (kifáradt, feladja a küzdelmet s kétségbe
esetten sóhajt magában): Végem van. Végleg el 
fog bolondítani, s az övé leszek . . .  Óh, az én eré
nyes terveim, az én becsületes szándékaim! (Lo
ránthoz, mintegy letéve a fegyvert, félig aléltan:) 
Beszéljen hát!

Ló rá n t : Igen, hallgasson meg. (Mélabúsan:) Ki 
tudja, nem beszélünk-e egymással esetleg utóljára?
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Elza  (felugrik a pamlagról, ahová rögtön vissza
süpped. Nagg meglepődéssel): Ah!

Lóránt  (mintha leckét mondana föl): Úgy-e, 
Maga azt hiszi, hogy mint boldog szerelmes és mint 
boldog hódító udvarló jöttem ide, hogy leszakasz- 
szam utolsó hódításomnak a virágát? Ha ezt hiszi, 
téved.

Elza (elárulja, hogy csakugyan téved, mert igen 
különös arcot csinál. Az ember azt hinné, hogy mo
solyog, pedig jóval közelebb van a síráshoz, mint 
a nevetéshez. Csak annyit tud mondani): Kérem, 
én nem hiszek sem m it. . .

Lóránt  (a közbeszólástól nem zavartatja magát): 
Ide egy megkomolyodott férfi, egy szigorúan mo
rális lény, egy hü barát jött, ak i. . .  (Akadozik.) 
Maga valószínűleg azt hiszi, hogy folytatni akarom 
a megkezdett regény t. . .  (Elfelejti a leckéjét.) Ah, 
micsoda pompás volt az! Olyan érdekesnek ígér
kezett, mintha a legöregebb Dumas írta volna. 
Mily gyönyörű volt Maga tegnap, Elza! (Megijed. 
Eszébe ju t a szerep.) Nos, hát nem azért jöttem ... 
Mi csak olvassunk, de ne éljünk át regényeket, 
kedves barátnőm. Ha kívánja, elküldöm a legújab
bakat, a legjobbakat. . .  Az olvasmány nemesít, 
az átélt regény pedig demoralizál. Van-e jogunk 
nekünk kettőnknek, a mi regényünkhöz? Az éjjel 
nem aludtam, állandóan ezen a problémán gon
dolkoztam, s rájöttem, hogy nincs hozzá jogunk. 
A Maga ura, ha gazdag is, mégis becsületes, s ha 
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nekem a legjobb barátom is, mégse kötelességem 
őt megcsalni. S ha vesszük, Magának se muszáj... 
Gondoltam, Maga okos asszony —

Elza (mint aki már nagyobb bókot is hallott, 
minden nagyobb elragadtatás nélkül): Óhl 

Ló r á n t : É s én se estem éppen pont a fejem lá
gyára. Két ilyen ember jól meggondolja, mielőtt 
szamárságot követ el, s azért azt tanácsolom mind
hármunk érdekében, hogy . . .  (akadozva:) egye
lőre . . .  ez legyen az utolsó találkozásunk. (Magá
ban:) Hála Istennek, túl vagyok rajta I 

Elza  (mondani akar valamit, valószínűleg azt, 
hogy ő is ezt akarta proponálni, de)

Lóránt (nem engedi, hanem folytatja): Hagyjuk 
abba ezt az egész dolgot. . .  Később jól fog esni 
mindkettőnknek, s tudtán kívül az urának is, hogy 
a regényünket már az első fejezetnél abbahagy
tuk . . .  Bármily fájdalmas ez az elhatározás mind
kettőnknek, be kell látnunk, hogy nem haladha
tunk tovább a lejtőn, amelyre jutottunk, mert egy
mást se becsülnők soká, ha karöltve rohannánk 
rajta mindig lejebb, le jebb . . .  Lehet, hogy egy 
ideig, talán sokáig, nagyon szeretnők egymást, 
(udvariasan:) én legalább jótállók magamról, de 
mit ér a szerelem önbecsülés és kölcsönös becsü
lés nélkül? (Látva, hogy Elza szólani akar, gyor
san :) Kérem, hagyjon kibeszélni, nemsokára készen 
leszek. (Magában:) Most benne vagyok és úgy 
prédikálok, mint egy érsek . . .  (Elzához:) E szép
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álomnak, e gyönyörű ábrándnak véget kell vet
nünk. Mentői korábban ébredünk föl belőle, annál 
könnyebben barátkozunk meg a szárazabb, de reá
lis, komoly valósággal. . .  Nézze, volna egy mód. 
Be fogja ismerni, hogy nem vagyok minden ötle
tesség nélkül. Egy ilyen álmatlan éjszaka néha 
nagyon kitűnő tanácsadó. Nos hát, hallja, mit si
került kieszelnem. Említettem, úgy-e, már nem egy
szer, mennyire kívánkozom Egyptómba?

Elza  (meghatározhatatlan mozdulatot tesz, ame
lyet az országgyűlési gyorsírók ezzel a szóval jel
lemeznének: Mozgás).

L óránt  (nem veszi észre és folytatja): Már ott 
is lettem volna, de akkor megismerkedtem Magá
val és Egyptom háttérbe szőrűit. Maga becsesebb 
volt előttem a Fáraók minden kincsénél. . .

Elza (zsebkendőjét a szeméhez viszi).
Ló ránt  (e mozdulat láttára): Még csak az hi

ányzik, hogy sírva fakadjon . . .  Akkor Egyptom 
megint háttérbe szorul. (Elzához:) Sohse voltam 
oly messze keleten, s most, hogy úgy is el kell 
(nagyot nyel) válnunk, most újból erőt vett rajtam 
a v á g y . . .  Látta már a Beöthy Zsolt egyptomi 
gyűjteményét?

Elza  (nem felel. Helyette is Lóránt beszél).
L ó r á n t : Persze, még nem látta. Ha látta volna, 

Maga is a szfinkszek világába vágyna. Engem úgy 
vonz ez alacsony szélsőségi fokok melege, az Ori- 
ens rejtélye, a nílusmenti ország eredeti népe, vál- 
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tozatos története, mesevilága, sok érdekes hagyo
mánya, amelyekről tárcákat és útirajzokat fogok 
írni az Új Időknek, meg a Vasárnapi Újságnak. . .  
Magának pedig a legszebb képeslevelezőlapokat 
küldöm, amelyek csak kaphatók ottan . . .  De nem, 
ezt nem fogom tenni, mert hiszen éppen az a cé
lunk, ugy-e, hogy egy ideig ne legyünk összeköt
tetésben, már pedig az anzikcok küldözgetése alap
jában véve egy neme a levelezésnek. . .

Elza  (egy pillanatig úgy tesz, mintha mondani 
akarna valamit, de nem szól semmit).

L órán t (se lát, se hall, s folytatja): Jó megoldás 
lesz ez, s bármily meglepő m agára. . .

Elza (azt gondolja, hogy: a fenét meglepő, de 
nem mondja, mert finom nő, aki nem használ ilyen 
erős kifejezéseket, s mert annyira le van sújtva, 
hogy nem képes kinyitni a száját).

L órán t: S bármily meglepő Magára, Maga is 
célszerűnek fogja találni. Nemde? Holnapután in
dúl a trieszti Lloydnak egy hajója, amelyen távira
tilag már le is foglaltam egy kabint. Ott töltöm az 
időt, már tudniillik nem a kabinban, hanem Egyp- 
tomban, egészen tavaszig, amíg el nem kerget on
nan az afrikai hőség; hajókázni fogok a Níluson, 
talán vadászni is, s rajta leszek, hogy elfelejtsem 
Magát. (Udvariasan:) Félek, hogy ez nem fog si
kerülni . . .  De majd megteszek m indent. . .  Ha 
másképpen nem, ivásnak adom m agam . . .  Feled
jen el Ön is . . .  (Még udvariasabban:) Magánál ez
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könnyen fog m enni. . .  S ha négy-öt hónap múlva 
visszatérek, találkozzunk mint két jó barát, akik 
sose voltak egymásnak több mint két jó pajtás, s 
akiknek nincs egymással szemben semmi tartozá
suk. Igen? akarja?

Elza (kissé rekedten): Akarom.
Ló r á n t : Tehát csókolom a kezét. A viszont

látásra!
Elza  (halkan): Jó utazást!
Ló ránt  (fogja a kalapját és botját, s meg sem 

áll a menetjegyirodáig).

KIL E N  C E D I K  J E L E N E T  
Elza  (egyedül.)

E lza  (görcsös zokogással, hisztériásán): Az alá
való! A nyomorult! Nem hagyott szóhoz jutni! A 
gazember! (Tovább sir. Aztán gyorsan felszárítja 
a könnyeit és megnyomja a villamos csengőt.)

T I Z E D I K  J E L E N E T  
Z su zsi (jön), E lz a

Zsuzsi: Parancsol a Nagyságos Asszony?
E lz a  (egy színpadi hősnőnek a méltóságával): 

Zsuzsi, ismered azt az urat, aki most elment? 
Zsuzsi: Endreyt?
E lz a  (szigorúan tekint rá): Tessék?
Zsuzsi (helyreigazítólag): Az Endrey nagyságos 
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urat? Hát hogyne ismerném, mikor minduntalan 
megfordul a háznál?!

Elza  (idegesen) :Ne feleselj, hanem jegyezd meg 
jól az a rcá t. . .

Zsuzsi (impertinens mosollyal): Óh, már régen 
megjegyeztem magamnak . . .

E lza (szikrázó szemekkel): Ha bármikor jönne 
megint ide, sohse vagyok számára itthon. Megér
tettél?

Zsuzsi: Megértettem. De (egy csinos pesti szoba
lány teljes arroganciájával:) megnyugtathatom a 
Nagyságos Asszonyt, Endrey úr nem fog egyhamar 
nálunk megjelenni.

El z a : . . .  ?
Zsuzsi: Közölte velem, hogy félesztendőre el

utazik, s megkérdezte tőlem, nem tartanék-e vele?
Elza (nagy megbotránkozással): És te?
Zsuzsi: Azt feleltem neki, hogy meg vagyok 

elégedve a helyemmel itt a Nagyságos Asszony
nál, s hogy mindenütt rossz, de a legkevésbbé rossz 
otthon, ő  sajnálkozott rajta, s aztán búcsúcsókot 
kért tőlem.

Elza (kissé izgatottan): És te ?
Zsuzsi: Bocsánatot kérek, de erre nem felelek. 

Én se kérdeztem a Nagyságos Asszonyt, hogy 
megcsókolták-e egymást, amikor elbúcsúztak?

Elza  (dühbe gurul s hirtelen elhatározássalpofon- 
üti Zsuzsit, nem szándékosan, de véletlenül azon a 
helyen, ahol Lóránt tíz perc előtt megcsókolta, s így 
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tudattalanul, mint egy megszemélyűlt kiegyenlítő 
princípium, helyreállítja a megbontott erkölcsi egyen
súlyt. Aztán elájul. Természetesen nem Zsuzsi, ha
nem Elza).

Zsuzsi (ijedten): Jézus Mária! No tessék, elájúlt! 
(Alapjában jó  lány lévén, élesztési kísérleteket tesz, 
amelyek szerencsére eredménnyel járnak.)

Elza  (lassan magához tér és Lóránt megint eszébe 
jut): Alávaló! Nyomorúlt!

Zsuzsi (abban a hiedelemben, hogy az aposzt
róf álás neki szól, méltatlankodva): Már engedjen 
meg, Nagyságos Asszony, de ez mégse járja . . .  
Mivel érdemeltem ezt? Előbb megüt minden ok 
nélkül, s aztán még szitkozódik. . .  Kérem, egy 
szobalányban is van büszkeség. . .  így bánni egy 
lánnyal, aki egy fertályóra előtt olyan előnyös 
ajánlatot utasított vissza a Nagysága iránti hűség
ből! Ha így tetszik folytatni, akkor fölmondok!

Elza  (aki lassanként megnyugodott, békéltetve): 
No, no! Nem téged gondoltalak! Nem kell hara
gudni! (Megcirógatja Zsuzsit ott, ahol ő pofonütötte 
és Lóránt megcsókolta.)

Függöny.





A N Ő  É S  A HALÁL





Komoly beteg volt az asszony s attól félt, hogy 
meghal. Nem elégedett hát meg az orvos látoga
tásaival, s papért küldött.

Ez igazi filozófus és még hozzá jó ember volt, 
aki a szokásos valláserkölcsi kitanításon kívül 
egyebekkel is vigasztalta, s szeretettel készítette 
elő a nehéz órára, amely esetleg már les rá.

— A halál az a dolog, — mondotta többek közt, 
— amely a legszorosabban tartozik hozzá és fű
ződik az élethez. Egyik nem lehet meg a másik 
nélkül. Az életnek biztos következménye a halál, 
ezt pedig okvetlenül megelőzte az élet. Ha tehát 
szívesen vettük a Teremtőtől az életet, hasonló 
örömmel kell elfogadni Tőle a halált is. Legjobb 
volna talán, ha megszoknánk azt, hogy a halál 
gondolatával foglalkozzunk egész életünkben, — 
akkor nem félnénk tőle. Hiszen az bizonyosan épp 
olyan jó és kívánatos dolog, mint az élet, mert 
különben az Isten, akitől csak jó jöhet, megkímélne 
bennünket tőle.



Okos ember volt a lelkész. Nem állította azt, 
amit a legtöbb pap mond, hogy a halál becsesebb 
az életnél s hogy az ember innen egyenesen a pa
radicsomba jut. Tudta, hogy ezt sokan nem hiszik 
el neki a papi szavára se. Az az állítás, hogy a 
Halál nem rosszabb a földi életnél, kevésbé merész 
mondás, s mert van némi lehetőség benne, a nő, 
aki hisz a valószínűtlen lehetőségekben, elhitte.

Bágyadtan mosolygott és nem mondott ellent.
A pap pedig beszélt tovább, nem kenettel tel

jesen, hanem bizalmasan, barátságosan:
— Aki meghal, az csak elutazik és találkozót ad 

a másvilágon nekünk, akik még egy ideig itt ma
radunk, s ő a boldog, mert előbb jelenhetik meg a 
találkozón.

Erre már megszólalt a nehéz beteg, bágyadtan, 
de érthetően:

— Köszönöm a vigasztaló szavait, plébános úr. 
Ha meg kell halnom, ezt megbékülve teszem. Csak 
abban csalatkozik Főtisztelendő Uram, ha az hiszi, 
hogy az a boldog, aki elsőnek jelenik meg a rande
vún. Az én tapasztalásom szerint (e szavaknál a 
haldokló mosolygott) az ilyen alkalmaknál az a 
boldog, aki másodiknak érkezik be, mert arról 
győződik meg, hogy már várják, s talán épp türel
metlenül várják. Jól esik ez az embernek, plébános 
úr, és én mindig ügyeltem arra, hogy sose legyek 
ott az első.

A pap nem jött zavarba és így szólt:
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— Édes gyermekem, hát nem tudja, hogy a más
világon azok lesznek az elsők, akik itt utolsók, s 
azok az utolsók, akik itt elsők voltak?

A hölgy egy kissé megvígasztalódott, de egye
lőre életben maradt, mert — bár három orvos járt 
hozzá — meggyógyult és valószínűleg még jó ideig 
váratott magára a találkozókon.

*

Mintegy másfél évtized múlt el, a hölgy megint 
rosszul lett (boldog aki csak minden tizenöt esz
tendőben betegszik meg!) s megint elhivatta a 
papot, ugyanazt, aki őt első súlyos állapotában 
készítette elő az elmúlásra. A jó ember azóta öreg 
lett, hajlottan járt, egészen megőszült a haja, — 
de a betegen is meglátszottak a lezajlott esztendők.

— Szent atyám, — így szólt ez utóbbi. — Most 
egészen biztos, hogy meghalok. Érzem, hogy a 
vég közeledik.

— A halál épp azért, mert bizonyos, sohase biz
tos, — felelte szentenciózusan a lelkész. — Ami 
úgy értendő, hogy mindenki meghal, ön is, kedves 
leányom, egészen határozottan, de hogy épp mos
tan, az egyáltalában nem biztos.

— Ahogy lesz, úgy lesz és úgy lesz jó, ahogy 
lesz, — mondta megnyugvással a beteg asszony. — 
Én már tizenöt év óta készülök meghalni, amióta 
a Főtisztelendő úr oly sikeresen megvigasztalt. Én 
nem bánom a halált, hiszen ez velejárója az élet-
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nek és bizonyára a képzelhető legnagyobb áldás, 
mert hiszen a jó Istentől jön, akitől csak üdvös do
log jöhet. És aztán, aki meghal, az csak útra me
gyen, s ha nem is jöhet vissza, csak egy kis időre 
vesz búcsút a szeretettjeitől, akikkel újból össze
kerül a másvilágon, s ő a legboldogabb, mert első
nek jelenhetik meg a mennyei randevún.

A plébános, aki ráismert a saját tanítására, elé
gedetten felelte:

— Örömmel veszem észre, hogy nem zúgolódik 
az Úr végzése ellen, s a kegyed fejtegetésének min
den szavát aláírom, de mégis azt hiszem, hogy azt a 
találkozót, amelyről itt szó van, nem kellene rande
vúnak nevezni. Úgy tudom, hogy e szóval kevésbé 
ártatlan összejöveteleket szoktak megjelölni.

— A tisztának minden tiszta — nyugtatta meg a 
plébános urat a beteg.

— Úgy van, — hagyta helyben a pap. — Jól 
fogja föl a dolgot. . .  De ha jól emlékszem, első 
halálrakészülődésekor attól félt kegyed, hogy első
nek kell lennie a találkozón és kénytelen lesz várni 
másokra.

A halálos beteg halványan mosolygott és így 
szólt:

— Akkor egészen másképpen álltak a dolgok, 
kedves plébános úr. Akkoriban mindig én rám vár
tak a földi randevúkon —

— Már megint ez a szó! — mondta szemrehányó 
hangon a pap.



— Nem mindegy az, hogy minek nevezzük? — 
ellenkezett a beteg. — A lényeg ugyanaz m arad... 
Tehát akkoriban mindig én voltam az, aki várattam 
magamra, de ahogy az évek múltak, megtörtént 
nem egyszer, s az utóbbi években mindig, hogy 
nem én rám vártak, hanem nekem kellett várni. S 
minthogy az evangélium és a plébános úr szerint 
„amott“ azok lesznek az elsők, akik itt utólsók, s 
azok az utólsók, akik itt elsők, én már most nyu
godtan halok meg. Odaát majd megint én rám fog
nak — és remélem türelmetlenül — várni.

És boldog mosollyal a sápadt ajkai körül, mint 
aki legfeljebb száz kilométer távolságra tesz ki
rándulást, elégedetten halt meg a találkozó asszony.





A Z  O R V O S  P R A K S Z I S Á B Ó L
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Csapiár dr. egyetemi docens, egyike a székes- 
főváros legdivatosabb orvosainak. Specialitása: a 
női idegek. S a nők és e kedves teremtéseknek az 
idegei alig hagynak annyi időt neki, hogy nyugod
tan ebédelhessen és olyan gondosan öltözhessen, 
ahogy ezt az asszonyok doktorától elvárják.

Most is egyik hisztériás betegétől ugrik át a leg
intimebb szobájába, hogy a telefon hívására je
lentkezhessen.

— Halló, ki beszél?
— Én, Toller Ábris.
— Itt Csapiár. Parancsolsz?
— A feleségem oly rosszúl van, hogy nem me

het föl hozzád. Kénytelen vagyok arra kérni téged, 
hogy tekintsd meg őt itthon.

— All right! Este hét óra körül jövök.
— Nem lehet előbb?
— Abszolút lehetetlen. így is csak abban az 

esetben lehetek pontos, ha nagyon sietek a bete-
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geimmel, akikben ma a szokottnál is nagyobb a 
fölhajtás. Valóságos libavásár.

— Tehát hétkor!
— Szervusz! Végeztünk.

*
A doktor majdnem pontos volt, mindössze csak 

ötven percet késett.
— De most egészen a tied vagyok, — így szólt 

régi barátjához, Toller Ábrishoz. — Van valami 
változás?

Sóhajtva mondta Ábris:,
— Nagyon kedvtelen az asszony, nyugtalan, 

pörlekedő, allways displeased, ahogy az angolok 
mondják. Semmit se lehet a kedvére tenni, és én 
— megvallom — alig tudok ráismerni. Hiszen már 
hónapok óta nincsen rendes állapotban, kivetke
zett régi szeretetreméltó természetéből, de ma — 
ma igazán megijesztett. Félek, hogy az elméje —

Nyugodtan, majdnem mosolyogva mondta 
Csapiár:

— Ebben az irányban nincs mitől tartanod . . .  
Ez egy egészen természetes folyamat. 11 fautpasser 
par Iá! Ezen a „betegségben három asszony közül 
kettőnek keresztül kell m enni. . .  Hány éves a fe
leség? Hozzád intézem ezt a kérdést, mert ő nem 
szívesen felelne rá.

— Negyvenöt múlt.
— Negyvenöt. És kissé vérszegény, gyermeke 

pedig sohase volt.



Ezt úgy magában és magának mondta az orvos.
Aztán benyitott a páciens szobájába.
A még mindig szép asszony az ottománján he

vert teljes öltözékben és teljes sötétségben. A helyi 
viszonyokat alaposan ismerő doktor fölgyújtotta 
a villanyt.

— Megbolondultatok? — kiáltotta éles hangon 
Tollerné. — Meg akartok ölni? Micsoda kímélet
lenség ez? Minden előkészítés nélkül rágyújtani 
az emberre a lámpát! Mingyárt megvakúlok!

Ezalatt közeledett hozzá Csapiár, rátette a kezét, 
ezt a hűvös, gyöngéd, igazi nőgyógyító kezet az 
asszony homlokára s így szólt:

— No, no, Klára asszony, nem kell rémeket 
lá tn i. . .  A dolog nem veszedelmes. Az ember nem 
vakúl meg olyan könnyen.

A becéző hang kissé megnyugtatta.
— Maga az, Csapiár? — így szólt. — De jó, 

hogy végre eljött! Az Istenért, segítsen rajtam, mert 
nem szeretnék megbolondulni!

— Hát akkor ne beszéljen bolondokat. Az em
ber nem bolondul meg olyan könnyen. Láthatja 
rajtam, aki közel harminc éve foglalkozom beteg 
asszonyokkal és még se vagyok egész bolond . . .  
Hol fáj?

— Mindenütt és sehol. Nyugtalan vagyok, kép
telen vagyok aludni, bánt a fény és a lárma, de a 
csönd is . . .  Az étvágyam szeszélyes, néha éhes 
vagyok, mint egy farkas és máskor egy falatot se
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tudok legyűrni. A mellemben vagy a torkomban 
mintha egy óriási futball-labda vo lna. . .  Aztán az 
uram olyan türelmetlen és Zsuzsi oly szemtelen —

Ábrisa legtürelmesebb emberavilágon és Zsuzsi, 
a szobaleányok gyöngye, a legjobb leány az egész 
nagy városban, s már negyedik éve szolgál Tolle- 
réknál, ahová mint egész fiatal fruska került.

— És még ki ellen van kifogása? — kérdezte 
mosolyogva Csapiár.

— Mindenki ellen! — kiáltotta izgatottan Klára 
asszony. — Mindenki komisz! Mindenki csak arra 
utazik, hogy gyötörje az em bert. . .  Maga is, úgy
látszik, csak azért jött, hogy kellemetlenkedjen.

Vonagló görcsöket kapott és hisztériás zokogás
ban tört ki.

A doktor megvárta a roham végét, aztán ut 
aliquid fecisse videatur, ahogy a tudós fakultás elő
írja, még egy sereg kérdést intézett a beteghez, 
akit közben meg is vizsgált s végül azzal a meg
szokott frázissal vett tőle búcsút, amellyel a vizit
jeit befejezni szokta:

— No, nem lesz semmi baj.
De kint Ábrishoz így szólt:
— Édes barátom, a baj nem veszedelmes, de 

nagyon kellemetlen Klárára és — főként reád nézve. 
Igaz részvéttel vagyok irántad s gyógyszerül nem 
ajánhatok jobbat, mint angyali türelmet. Vannak 
női szervezetek, főleg ha vérszegények, amelyek 
ebben a kritikus korban barátságtalanul reagálnak.
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Fájdalom, a Klára asszony organizmusa is ilyen, 
nála a klimaktérium egy nagyon kínos korszak, 
amelyen azonban mindkettőtöknek át kell evic- 
kélnetek.

— Mégis mit csináljunk? — kérdezte lehangol- 
tan Ábris.

— Nem tehetünk sokat. Ha nagyon gazdag em
ber volnál, azt tanácsolnám, utazzatok állandóan, 
gondoskodjál a feleségednek a mindennapi, a szó 
szoros értelmében a mindennapi szórakozásáról, 
hogy ideje se legyen az állapotával s az érzései
vel törődni, vagy hogy helyezd el pár évre vala
melyik luxus-szanatóriumba, ahol a doktorokon s 
az ápolónőkön töltheti ki a mérgét. De mert tu
dom, hogy ilyen extravaganciákra nincs költséged, 
nem ajánlhatok mást, mint türelmes várakozást és 
várakozó tü re lm e t... És még valamitI Valami 
ürügy alatt küldjed el Zsuzsit és fogadj a helyébe 
egy olyan asszonyszemélyt, aki se nem fiatal, se 
nem csinos.

Ábris fölpattant:
— Csak nem gondolod ?
Csapiár dr. mosolygott.
— Nem, nem gondolom. De mégis fogadd meg 

a tanácsom at. . .  Nők, akik ebben az átmeneti baj
ban szenvednek, tudattalanul is gyűlölik a szép és 
fiatal nőket s mert Zsuzsi ilyen, távoznia kell a 
házból. Annál is inkább, mert hiszen bizonyos idő 
múlva úgy is fölmondana... És ha van olyan barát-
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nőtök vagy nőrokonotok, aki még szép és még nem 
vén, azt is lehetőleg tartsd távol Klárától és óva
kodjál jót mondani róla, mert ez izgatja a beteget.

Ábris elgondolkozott.
— Igazad van, — mondta. — Újabban azt ta

pasztaltam, hogy különösen szigorú kritikát gya
korol minden oly hölgy fölött, aki fiatalabb nála.

— Ez oly természetes — magyarázta a doktor. — 
Az ifjúság tűnőben van nála, most vesz tőle búcsút. 
Vele a szépség is, ne vedd rossz néven, hanyat
lásnak indult. A nő két legdrágább és legjobban 
féltett kincse ez s mikor az asszony, szegény, vá
lik tőlük, nagyon sajnálja, hogy elveszti és pedig 
örökre őket. A nő szépsége és fiatalsága sokkal 
értékesebb a férfiénál, aki e két előny nélkül is 
férfi — sőt sokszor érdekes férfi — marad, míg a 
nő a nőiségét, a nemi érdekességét is elveszti nél
külük . . .  Ösztönszerü tehát, hogy Klára a búcsú
zás e melankolikus korszakában haragszik minden 
oly társára, aki még sokáig maradhat birtokában 
a kincseknek, amelyek őt elhagyni készülnek.

— S ez soká tart?
— Szerencse vagy szerencsétlenség dolga, hogy 

meddig. Mindenesetre évekig.
— És sokat fog szenvedni?
— Sokat fogsz szenvedni, de el kell viselned. 

Most fizetsz majd azokért a gyönyörökért, amelye
ket addig nyújtott neked Klára, amíg szép volt és 
fiatal . . .



H Á N Y  É V E S ?





Egy hölgyismerősünknek az életkoráról volt szó 
s életbevágó fontosságú lévén a kérdés, az arcok 
kipirultak s a hangok a vitatkozásnak a földszint
jéről egészen a civakodásnak a magaslatáig emel
kedtek. Az asszonyok puritán igazságszeretete az 
ilyen disputák alkalmával aratja legszebb diada
lait, mert e jó teremtések mindazokat az esztendő
ket, amelyekkel önmagukat megrövidítik, szere
tetreméltó önzetlenséggel átengedik a barátnőik
nek. Hogy ez osztó igazság-e vagy kiegyenlítő 
princípium, azt nem tudom; de hogy győzedelmes 
női politika, az egészen bizonyos. Hallgassák csak 
meg, kérem, a tárgyalást, amely e vitális kérdést 
eldöntötte.

— Én biztos vagyok a dologban, — erősködött 
egy úriasszony, aki megszokta, hogy igaza legyen, 
mert az urának igen előkelő és befolyásos állása 
van. — Egészen biztos vagyok benne. Melitta se 
több, se kevesebb, mint negyvennégyéves, mert a 
milleniumi ünnep idejében, pontosan emlékszem, 
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nettó tizenötesztendős volt. Határozottan emlék
szem: a Gerbeaud pavillonjában ültünk s az anyja, 
aki csak tudhatja, hány esztendős a lánya, azt 
mondta, hogy a drága gyermek maholnap eladó 
lesz, már tizenöt éves. Tessék kiszámítani!

És diadalmasan tekintett körül.
— Bocsánatot kérek, nagyságos asszonyom, — 

szólalt meg egy lovagias úriember. — A nagysá
gos asszony téved. Az ezredéves ünnep 1896-ban 
volt, most 1922-ben vagyunk s azóta huszonhat esz
tendő múlt el, ha tehát Melitta asszony akkoriban 
tizenöt tavaszt számlált, akkor ma még csak negy
venegy nyárra tekinthet vissza.

— Nem igaz, — felelte határozottan a korado
mányozó, — mert bizonyosan tudom, hogy több 
tavaszt és nyarat élt át, ha már ön olyan túlságo
san udvarias egy távollevő iránt, hogy annak csak 
a tavaszi és nyári szezónjairól akar tudni. Az ezer
éves ünnepségeken sokat voltunk együtt s akkor 
a szülei konstatálták, hogy a lányuk tizenöt éves. 
Igen, az atyja is, aki bizonyosan följegyezte a no
teszébe, hogy mikor jött világra a leánya.

— Az talán egy másik lányuk volt, — jegyezte 
meg az előbbi úr.

— így ismeri Maga azoknak a családi viszonyait, 
akiknek a dolgába beleszól? — gúnyolódott az úri
asszony. — Hiszen Melitta volt a legfiatalabb gyer
mekük s azért kapta ezt a nevet, mert egy akkor 
megjelent híres regénynek a hősnőjét így hívták s
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az anyja azt szerette volna, ha az ő leánya is ilyen 
pompás teremtéssé válik, de ez nem sikerült neki, 
amit senki se sajnál jobban, mint én, aki Melittát 
annyira szeretem, mint —

— Galamb a tiszta búzát, — egészítette ki ko
molyan a vitatkozó úr.

— Igen, úgy...Tehát, amint mondtam, Melitta leg
fiatalabb volt a testvérei között. És még most is az.

— Bocsánat! Ezt a fontos históriai adatot csak
ugyan nem ismertem. De ez nem változtat a szám
tan törvényein. Tizenöt és huszonhat az egész vi
lágon csak negyvenegy és sehol se negyvennégy. 
Egy esetben volna csak negyvenkettő.

— Mely esetben? — kérdezte reménykedve a 
disputáló hölgy.

—Ha a millenniumi esztendőt duplán számítanák, 
mint a tisztviselőknél és katonáéknál. De akkor — 
tette hozzá mosolyogva Melitta lovagja — ezt az 
évet mindenkinél, Nagyságos Asszonyomnál is, 
kettőnek kellene venni.

— Kérem, ne vicceljen! Itt egy hölgy életkorá
ról van szó s ez komoly dolog. Vagy nem?

— Halálosan komoly. És éppen a komoly dol
gok azok, ahol és a komoly emberek azok, akiknél 
helyén van a tréfa. Mert a komoly dolgok kibírják, 
a komoly emberek pedig megértik a tréfát. Csak 
eggyel nem lehet tréfálni: a számokkal s ezért 
kénytelen vagyok újból konstatálni, hogy tizenöt 
és huszonhat, az negyvenegy.
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— Kérem, — felelte a hölgy, — én a számtan
ban gyönge vagyok. Az én ideális lényem mindig 
idegenkedett a numerusoktól, amelyek az élet kel
lemetlen prózájára emlékeztetik az embert s elté
rítik az eszményiség költészetétől. Ön valószínűleg 
jobban tud két számot összeadni, mint én, de ne
kem meg jobb az emlékezőtehetségem. A memó
riám egyenesen tüneményszerü s éppen most jut 
eszembe, hogy Melittát a szülei a millenium idejé
ben tizenhét évesnek mondták és nem tizenötnek... 
Az ember olyan könnyen téveszti össze a páratlan 
szám okat. . Ugy-e, hogy most stimmöl?

És olyan arccal nézett végig a társaságon, mint 
egy hadvezér, aki jól befejezett hadjáratból tér 
haza, amelyben huszonnégy győzelmet aratott.

— Most sem egészen, — felelte Melitta védője. 
— Még így is csak negyvenhárom jön ki.

— Már pedig ő negyvennégy. Végtelenül sze
retem ezt a kitűnő asszonyt, a legjobb barátnőm 
nekem s megjárná az velem, aki csak egy nappal 
merné idősebbnek mondani, mint amennyi. De első 
az igazság. És Melitta nem szőrűit rá, hogy fiata
lítsák. Az én szeretetreméltó barátnőm még olyan 
fess és üde, hogy senki se mondaná, hogy már el
múlt negyvennégy esztendős, ha önök itt meg nem 
állapítanák, ő  bátran adhatná ki magát annyinak, 
amennyinek ön őt az egész világgal szembeszállva 
állítja, de nem szorult rá, hogy fiatalítsa magát s 
talán nem is szívesen venné, hogy így prókátor-
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kódjának mellette. S meg kell jegyeznem nyíltan 
és őszintén, hogy a nők általában nem szeretik, ha 
az életkorukat emlegetik.

— És gondolja Nagyságod, hogy azt szeretik, ha 
vénítik őket?

— Persze, hogy nem. De hát ki olyan rosszlelkű, 
hogy ezt tegye? Ez nem szokás a jó társaságban. 
De az sincs helyén, hogy valakinek akár az érde
meit, akár az éveit kevesbítsék. És én igazán nem 
tudom, mi érdeke van Önnek abban, hogy a jó Me- 
littát előbb három évvel, most pedig eggyel óhajtja 
mindenáron fiatalabbá tenni. Hát nem volt elég az 
első veresége?

— Vereség, asszonyom ? Mikor s miben szenved
tem vereséget?

— No látja! Lehet, hogy jól tud számolni, de 
rosszúl emlékezik. Hát már elfelejtette, hogy tíz 
perccel előbb még negyvenegyévesnek állította 
az én édes Melittámat és most már kénytelen ka
pitulálni és maga is belátja, hogy ő legalább is 
negyvenhárom? Nem szívesen szégyenítek meg 
bárkit, de Ön ugyancsak megjárta a hamisan föl
fogott lovagiasságával. Már is kénytelen volt az 
álláspontomhoz közeledni s azóta talán már be
látta, hogy aki jóformán testvére valakinek (olyan 
barátnőm nekem Melitta), az mégis csak inkább 
lehet tisztában az életkorával, mint az, aki távol 
áll tőle . . .  Apropó! Ismeri ön  a hölgyet, akiről 
szó van?



— Csak fölületesen. Be vagyok neki mutatva s 
ha az uccán találkozunk, fogadja a köszöntésemet.

Győzelmes mosollyal mondta Melitta barátnője:
— No látja! Én pedig harminc év óta ismerem! 

És most kérdem: ki van hívatva kettőnk közül meg
állapítani a Melitta életkorát?

— Nagyságos asszony zavarba hoz. Én csak egy 
pár számot adtam össze és — bocsássa meg a szem
telenségemet! — még most is azt hiszem, hogy 
tizenöt meg huszonhat: az negyvenegy, tizenhét 
meg huszonhat pedig negyvenhárom. És ez tör
vény, akár diókról van szó, akár a Melitta asszony 
éveiről.

— És ilyen módon akarja ö n  bizonyítani, hogy 
én nem tudom, hogy a barátnőm hány esztendős?

— Kérem, a matematika nem olyan, mint a nyelv
tan . . .  Ott nem lehet vitatkozni. Foglaljuk össze 
a kérdést, amelyről szó van. Nagyságos asszo
nyom állítása szerint Melitta úrnő 1896-ban tizen
hét évet számlált s ha ez igy van, akkor ő most 
negyvenhárom esztendős.

A hölgy gondolkozott egy kissé s aztán így szólt:
— Amint mondtam, nem vagyok matematikus s 

mert Ön olyan határozott hangon beszél, hát hiszek 
Önnek. Elhiszem, hogy tizenhét meg huszonhat, az 
negyvenhárom. De akkor — service pour service! 
— higyjen Ön is nekem s higyje el, hogy ha így 
állanak a dolgok, akkor valószínű, hogy a millenni
umi ünnep előbb volt egy évvel. Bizonyos, hogy
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1895-ben volt. Mert hogy Melitta negyvennégy 
esztendős, az olyan bizonyos, mint hogy —

— Kétszer kettő négy, — egészítette ki moso
lyogva a nők lovagja.

— No látja! Végre maga is beismeri! Hát érde
mes volt ezért az eredményért annyit disputáim? 
Kétségtelen tényekkel szembeszállni? Egy meg
dönthetetlen igazság ellen törni? És egy asszony
nak egyik legkényesebb ügyét, az életkorát indisz
krétül megbolygatni?





K O N R Á D  M Ó D S Z E R E





Egy barátom súlyos betegségben sínylett. Az 
orvos szerint a baj föltétlenül halálos végű, de a 
beteg — mert igen erős a szervezete — sokáig 
fog birkózni vele.

Az a régi mondás, hogy az ember, ha egészsé
ges, se valami jó, s ha beteg, akkor nagyon rossz, 
ebben az esetben is igaznak bizonyult.

Konrád, aki azelőtt maga volt a megtestesült 
gyöngédség, a betegségében türelmetlenné, kriti
kussá, a kákán is csomót keresővé, kötekedővé 
lett. Semmit se lehetett a kedvére tenni, senki se 
volt képes az óhajtásait elég gyorsan teljesíteni, s 
különösen az önfeláldozó felesége volt az, akinek 
állandóan, éjjel-nappal kellett szenvednie a nyű
gös beteg örökös elégedetlenségétől. . .  Ez angyali 
türelemmel viselte el annak minden szeszélyét, 
szelíd arcáról egy pillanatra se tűnt el a vigasztaló 
mosoly és ajkáról a biztató vonás, amely azt lát
szott mondani:



— Ne félj, jó uram! Látunk még szebb napokat! 
Lesz még szöllő lágy kenyérrel! Ilyen kis beteg
ségtől, hála Istennek, nem halunk meg!

Bámúltam e nőnek csodás derültségét és min
den vértanút megszégyenítő türnitudását. A beteg
ség hosszú tartama megviselte, lesoványította s a 
szépségét is lekoptatta. A szegény Margit — nem
rég még híres beauté — bizony összegyűrődött, 
megszűnt kerekded és kívánatos lenni, idő előtt 
kezdett vénülni, s a karrierjét mint társasági asz- 
szony (s talán mint asszony egyáltalában) befe
jezte. És én meg vagyok győződve arról, hogy 
hónapokig nem nézett tükörbe. Máskülönben nem 
tudott volna bájainak e szembetűnő hanyatlása 
mellett ily nyugodt maradni.

Gyakran látogattam meg Konrádot, akinek fe
nyegető halála már előre is nagy fájdalmam volt 
nekem, de szeretetem — meg kell vallanom — 
sokat vesztett a melegségéből, amikor tapasztal
nom kellett, hogy a rossz betegek agyafúrt kere
settségével s szinte raffinált kegyetlenségével 
kínozza a jóságos asszonyát. Ellenben a nagy
rabecsülésem napról-napra növekedett a mártír
hölgy iránt, akinek példátlan béketürése, panasz
nélküli szenvedése elismerésre kényszerítette 
volna magát a Legnagyobb Szenvedőt, a Meg
váltó Anyját is.

Egy alkalommal, amikor kettesben beszélget
tünk, szóvátettem a magaviseletét.
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— Tudod-e, — így szóltam hozzá — hogy egy 
idő óta megváltoztál ?

— Tudom, — felelte sóhajtva Konrád. — Azelőtt 
egészséges voltam, s most halálos beteg vagyok. 
Kell ennél nagyobb változás?

— Nem így értettem . . .  Először is: nem vagy 
halálos beteg. A tiédhez hasonló szervezet ebben 
az aránylag még fiatal korban nem ismer halálos 
betegségeket. . .  Neked, édes barátom, a kedélyed 
változott meg, — természetesen a betegség foly
tán. S ez engem aggaszt Margit asszony miatt. 
Hogy fájhat neki, hogy az, akit legjobban — s ta
lán egyedül — szeret a világon, nem viszonozza 
az érzéseit a régi im ádattal. . .  Szerencsére te nem 
vagy tucatember. Ha akarsz, meg tudsz küzdeni 
betegségednek a szeszélyeivel is, és képes vagy 
uralkodni az indulataidon. Azért hát meg merem 
mondani baráti nyíltsággal: mostanában egy csep
pet se vagy szeretetreméltó, s ahogy a feleséged
del bánsz, az éppen nem gyöngéd, nem is lovagias, 
és semmiképpen sem méltó hozzád, aki mindig 
abban a hírben állottál, hogy nagyon jó a szíved... 
Hálátlan vagy hozzá, sokszor türelmetlenül rivallsz 
rá, mint egy rossz cselédre, és elégedetlenséget 
árúlsz el mindennel szemben, amit ez a testté lett 
Szeretet s ez a megszemélyesült nemes Nőiség jól 
és tökéletesen csinál. Bocsásd meg legrégibb ba
rátodnak ezt az észrevételét és azt a tanácsát is, 
hogy bánj ezzel a veled szenvedő angyali terem-
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téssel az érdeme szerint. Légy hozzá, mint ezelőtt 
mindég, nyájas és udvarias, gyöngéd és szeretettel 
teljes. Próbáld m eg... Igen?

Konrád szomorúan csóválta fejét.
— Nem lehet, — mondta gyönge hangon, de 

határozottan. — Olyan nagyon szeretem, hogy 
nem tehetek másként.

Egy pillanatig azt hittem, félrebeszél, ami súlyos 
betegeknél, gyötrő fájdalmak folytán, olykor elő
fordul. Kis szünet után folytatta:

— És ő is nagyon szeret engem ...
Értelmetlenül tekintettem rá. Még mindig aggód

tam és kétségbeesetten gondoltam el: még csak 
az hiányzik e bánatos hölgy boldogtalanságához, 
hogy az ura lelki egyensúlya is megbomoljonl

Konrád tovább beszélt:
— Nézd, öreg barátom, engem nem lehet félre

vezetni. Ebben az egyben talán igazán nem vagyok 
tucatem ber.. .  Tudom, hogy meg kell halnom s 
azt is tudom, hogy nemsokára. Bele is nyugszom, 
mint ahogy a változtathatatlanba muszáj. Csak 
azzal a gondolattal nem tudok megbarátkozni, hogy 
az özvegyem vígasztalhatatlan legyen s a holtáig 
gyászoljon. Mi olyan nélkülözhetetlenek voltunk 
egymásnak, az életünk annyira egybe s összefor
rott, hogy csak együtt volt elképzelhető. Gon
dolni sem tudtam volna egy félesztendő előtt arra, 
hogy valaha Margit nélkül éljek, s még kevésbbé 
arra, hogy ő legyen kénytelen nélkülem élni. Sze-
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gény Margit! Ő bizony kénytelen lesz v e le .. .  Ne 
tarts elbizakodottnak, ha féltem őt ettől, s attól 
tartok, hogy nem lesz rá képes... Ezért kell ilyen
nek lennem, aminőnek látszom. Hogy könnyebben 
válhasson meg tőlem s az elvesztésem ne okozzon 
legyőzhetetlen fájdalmat neki, azért vagyok ilyen 
kellemetlen.. .  Mit gondolsz? Az ő szerető szíve 
kibírná az örök elválást tőlem, ha utolsó percemig 
a régi gyöngédséggel símúlnék hozzá? Félek, utá
nam pusztúlna... S ezt mégse akarhatom... Érted 
most, öregem? Azt kell hinnie, a betegség meg
változtatta a természetemet s hogy önző, komisz 
le ttem .. .  Óh, a szívemben ugyanaz a szeretet me
legszik, mint évekkel ezelőtt, de szívtelenséget, 
ridegséget kell mutatnom, hogy — kigyógyúljon 
belőlem, ha lehet... Nehéz komédiázás ez, de köte
lességem. Embert mentek vele, vagy legalább egy 
idegrendszert... Mentül kiállhatatlanabbnak muta
tom magam a betegségem alatt, amely szerencsére 
már nem tarhat soká, annál könyebben fogja el
viselni Margit a fájdalmat, amely vár rá. Azt kell 
hinnie, hogy alapjában nem veszt velem semmit, 
s csak a kíméletlen zsarnokától, a lelketlen kínzó
jától szabadúl meg. Nagyon-nagyon fárasztó sze
rep ez nekem, de az eljátszásával tartozómé jósá
gos lénynek, aki az életemet esztendőkön keresztül 
élniérdemessé és széppé tette . . .

E percben belépett az asszony, nyájas mosollyal 
a fáradt arcán és jelentette, hogy a fürdő készen.
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Búcsúztam, s a barátomat nem láttam többé élve.
Másnap éjjel meghalt.
Az özveggyé lett nő teljesen letört. Bár tudta, 

hogy mi vár rá, mégis úgy esett össze, mintha a 
csapás váratlanúl érte volna. A hónapokig tartó 
ápolómunka, a sok álmatlan kínzó éjszaka, s külö
nösen lelki gyötrelmének a hősies leküzdése ágyba 
döntötték. Az ő szerepe se volt könnyebb az ura 
betegsége alatt, mint Konrádé . . .

A temetésen se vehetett részt.
Hónapokig tartott, amíg annyira javúlt az álla

pota, hogy fogadhatta a részvétlátogatókat. Ami
kor más özvegyek már arra gondolnak, hogy ideje 
volna némi kis szórakozás után nézni, ő csak akkor 
kezdett igazán gyászolni. . .

Ebben az időben sokszor kerestem föl, mert lát
tam, hogy jól esik neki, ha beszélhet a megboldo- 
gúltról, különösen velem, akiről tudta, hogy közel 
álltam hozzá . . .  Annyit mondhatok, hogy az én 
szegény barátom a fárasztó szerepét hiába játszta, 
a célját nem érte el, az özvegye vígasztalhatatlan 
maradt. Nemcsak mondta, de látszott is rajta, hogy 
az életének immár nem sok az értelme . . .  Ők bi
zony nagyon is együvé tartoztak, ö k  ketten . . .

Egyik-másik nőlátogatója megkérdezte tőle — 
hiszen az asszonyok mindent szeretnének tudni — 
vájjon milyen volt az ura a betegsége alatt, s az 
asszony ilyenkor azt felelte:

— Valóságos angyal. Csodálatosan tudott tűrni.
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És hozzám még gyöngédebbnek, szeretetremél
tóbbnak mutatkozott, mint azelőtt. Én nem is kép
zeltem, hogy ilyen jó beteg is lehet a világon . . .  
Nem látott attól soha senki kedvetlen arcot, s nem 
hallott egyetlen barátságtalan szó t. . .

Hozzám fordult:
— Ügy-e, Maga sokszor látta őt? Űgy-e, jó be

teg volt?
Helybenhagyólag intettem. És nem hazudtam, 

mert igazán a legjobb beteg volt ezen a világon...
És egyszer, amikor magam voltam nála, így 

szólt Margit:
— Azt hiszi, az én Konrádom valóban nyűgös be

teg volt? Szó sincs róla! Óh! én jól ismertem ő t... 
Csak azért mutatta magát ilyennek, hogy könnyebbé 
tegye számomra a búcsúzást. De hát a szeretetet 
nem lehet megcsalni. Úgy olvastam a lelkében, 
mint egy nyitott könyvben. De úgy tettem, mintha 
nem kételkedném. így legal ább ő halt meg könnyeb
ben. Azt hitte, kiábrándulok belőle. S engem a 
nagy bánatomban is megnyugtat egy kicsit, hogy 
ezzel a neki jóleső gondolattal hunyta le a szemét.

Soha asszonynak olyan mély tisztelettel nem 
csókoltam kezet, mint mostan Margitnak, s amikor 
eltávoztam tőle, elgondoltam:

Ha van mennyország s ott paradicsomi élet, ak
kor ez az emberpár — az elhunyt barátom s annak 
szomorú özvegye — megérdemli, hogy részese 
legyen annak, s hogy találkozzon egymással ottan.
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A história, mikor intimitásokat örökít meg, sok
kal mulatságosabb, mint ha állami akciókról beszél.

Az a nagy kaland is, amelynek neve: Francia- 
ország a második császárság alatt, tele van apró 
intimitásokkal. S ezek érdekesebbek III. Napóleon 
sok politikai kísérleténél és akárhány diplomáciai 
sakkhúzásánál. Igazi operett-császár volt ez, aki 
láthatatlanúl viselte a csörgősapkáját és tudtán kí
vül mulattatta — bár elég gyakran nyugtalanította 
is — Európát, ő  volt az, aki belekiáltván egy híres 
visszhangba a felesége nevét, azt a szót kapta fe
leletül: génié, — mivelhogy Eugénie-nek hívták a 
császárnét. Maga az uralkodó, a környezete és a 
bonapartista sajtó legalább így terjesztették az ő 
Felségére oly hízelgő reklámot, amely szerint végre 
megint lángeszű ember ül Franciaország trónján, 
míg egy brüsszeli újság nem minden malicia nél
kül azt állította, hogy az ekhó korántsem adott ily 
hízelgő feleletet. Ez utóbbi hírforrás szerint Napó
leon szózatára áne-t rikkantott vissza a pártokon
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és minden talpnyaláson fölül álló, teljesen elfogu
latlan visszhang, mivelhogy a császár akkori sze
retőjének Marianne volt a neve.

Az Isten tudja, meg Klió, hogy a két variáns kö
zül melyik felel meg a történeti igazságnak, de jel
lemző mind a kettő. Mert a különös ember geniális 
is volt meg szamár is volt, akit valaki oly találóan 
nevezett el „félreismert tehetségtelenség“-nek. 
Geniális volt, amikor a koronáját olyan ügyesen 
megszerezte és szamár volt, hogy azt oly butául 
elvesztette . . .

Mint minden parvenü, nagy kedvelője volt az 
asszonynépnek s barátjával: Viktor Emánuellel, 
abban versenyezett, hogy szerelem dolgában ket
tejük közül ki tud magasabb rekordot elérni. A ver
senyben, úgy látszik, a re galantuomo győzött, mert 
neki módjában volt a fölöslegéből juttatni valamit 
a franciák császárjának.

Vittorio Emanuele-t igazi nőrajongónak festik a 
kortársai. Asszonyok dolgában valóságos gyűjtő 
volt, de csak afféle másodrendű amatőr, aki nagyobb 
súlyt vet a mennyiségre, mint a minőségre. Mindig 
volt nála raktáron egy pár őrgrófné, de néhány ki
sebb fajsúlyú hölgyike is, mertCarlo Alberto fia nem 
volt válogatós. Épp oly kevéssé kényeskedett női 
dolgokban, mint a kifejezéseiben, amelyek ugyan
csak eredeti illatúak, sőt olykor — valljuk be — 
egyenesen istállószagúak voltak. A hang, amelyen 
beszélt, nem pászolt mindig bele Európa nóbel-
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koncertjébe s a társalgása élénken emlékeztetett a 
vadászcsizmáira, amelyeket az etikettnek fittyet 
hányó felség a szalóncipőknél jobban szeretett és 
szívesebben hordott. Ő bizony nem beszélt szo
nettekben s maga dicsekedett vele, hogy a biro
dalmának — amely persze akkor még kicsiny volt 
— ő a primo porco-ja. (Az első disznója.)

Asszonyokkal szemben és szerelem dolgában is 
úgy volt mint a kifejezéseivel: nem válogatott 
bennük. Könnyen akadt bele akárkibe, s könnyen 
is vált meg akárkitől. Az ilyen frigykötéseknél és 
hasonló likvidálásoknál nem érzett semmi lelkimar- 
dosást, sőt még egy kis géne-t se. — Az ötvenes 
években és még azontúl is tucatszámra privatizál
tak a Pón túli országokban olyan szőke, barna és 
vörös hölgyek, akiket hosszabb rövidebb ideig 
tüntetett ki az érdeklődésével Vittorio Emanuele. 
Aki ilyen kedélyesen fogja föl ezt az intim kérdést, 
az persze megengedhette magának azt a tréfát, 
amelyről itt szó lesz.

A históriának vannak ilyen apró viccei néha. A 
piemonti király 1855-ben a francia császárnak egy 
olasz grófnét küldött prezentbe, gondolván, hogy 
apró ajándékok szilárdítják meg a barátságot, a re 
galantuomo'nak pedig a készülő olasz egység ér
dekében nagy szüksége volt az akkoriban hatal
mának tetőpontján trónoló III. Napóleon jóindula
tára . . . Uralkodók, megszokhattuk, igen értékes 
emléktárgyakkal szoktak egymásnak kedveskedni, 
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de hogy egyik a másiknak eleven grófnét küldjön, 
az még Franciaországban és Párisban — a nők és 
a grófnék paradicsomában — is nem csekély fel
tűnést keltett. És méltán, — mert a hölgy, aki ezen 
a szokatlan úton került Torino-ból a Tuillériákba, 
nem volt valami levitézlett, fonnyadt, politikai int- 
rika-grófné, hanem egy bájos, tizenhárompróbás, 
szép domborúságokkal ékes szerelmi grófné, hite
les fémjelzésü, rózsaszínű, mint a fiatalság maga, s 
szoborszerü, mintha Canova faragta volna ihlettsé- 
gének égy nagyon szerencsés órájában, egy olyan
ban, amelyben az első Napóleon szépséges húgát, 
a vénusztestü Borghese Paula hercegnőt alkotta 
márványba.

Az ajándékgrófné szőke volt, s így éppen ellen
téte a szintén szép, divatot parancsoló és ízlést kor
mányozó Eugéniának, akit még a krinolin se tudott 
elcsúfítani. De elhomályosította az olasz contessa, 
akinél tökéletesebb asszonyi formákat az európai 
galleriák Vénusz-szobrai közt is hiába keresnél. 
Igazán, nagyon csinos ajándék volt ez s Napóleon 
nem tekinthette másnak, mint a legnagyobb áldo
zatnak, amelyet férfi férfiért, barát a barátjáért 
hozhat. A császár meg volt hatva . . . ő  szegény 
magáról itélt, — ő ahogy birtokba vette a grófnét, 
dehogy tudta volna továbbajándékozni I A re ga- 
lantuomo egészen más természet volt, — neki az 
erdei nimfák, a mezei mezítlábas lányok annyit ér
tek, mint a várkastélybeli dísznők s Castiglione
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grófnét épp olyan könnyen adta tovább, mint akár
melyik nőstényt az előbbi fajtából. Napóleon, aki 
ínyesebb jellem volt s külömbséget tudott tenni a 
parasztkonyha meg a Bignon étlapja közt, szíve
sen vette a finom falatot, és sajátkezű bizalmas le
vélben (amely egy aukción hatezer frankért kelt el) 
köszönte meg a kollégája figyelmét. De hát — ti- 
meo Danaos et dona ferentes! — az ajándékkal 
egy kis teher is járt. Ahogy mondani szokták, nem 
volt az fenékig tejfel, — ráadásul el kellett fogadni 
a becses emléktárgy férjét i s : Castiglione gróf 
urat.

A ravaszdi király igen ügyes formába tudta ön
teni a szokatlan előzékenységét. Még uralkodók se 
tehetik azt, hogy póstán vagy vasúton — ingyen 
és bérmentve, vámmentesen és ajánlva — asszo
nyokat szállítsanak egymásnak ajándékul. Mit írt 
volna egy ilyen küldeményről a már akkor is hun
cut Figaro! Viktor Emánuel tehát „hivatalosan“ 
Castiglione grófot küldötte Párisba, természetesen 
diplomáciai megbízással, a grófnéra vonatkozó 
megállapodás a két uralkodó közt még csak „fél- 
hivatalos“ se volt, hanem egészen magánügy, 
amelynek az okmányai talán valahol mint „frivol 
akták“ még előkerülhetnek a legtitkosabb levéltár 
valamelyik legtitkosabb fiókjából. A grófné tehát 
csak entourage-bm  volt, csak „kísérte“ az urát az 
ő diplomáciai missziójában, de sem a császár sem 
a grófné nem voltak eléggé diszkrétek, s rövid idő

195 13



múlva egész Páris — tehát az egész világ — tudta, 
hogy amit itt játszanak, az egy Offenbachiáda, hogy 
a főszemély itt a szép szőke asszony, akinek a kí
séretében kullog az udvarnál Castiglione gróf úr.

Bárhogy volt, a megbízásnak nemsokára látszott 
az üdvös eredménye. Nemcsak a császár meg a 
grófné között szilárdúlt meg a barátság, de a két 
ország közt is, s a nemes gróf öntelt mosollyal jár
kált Párisban, — a jó ember azt hitte, hogy az ő 
ügyessége erősítette meg a kapcsokat a két latin
fajú nemzet közö tt. . .

Ez a Castiglione — nem hiába származott Firen
zéből — igazi Boccaccio-figura volt. Azt hitte, misz- 
sziója van III. Napoleon udvaránál, s nem is sejtette, 
hogy ő csak egy podgyász-darab a szőke asszony 
sok bőrösládája közt. A boulevard-okon félhango
san tárgyalták, s a kávéházakban összenevetve 
emlegették, hogy a conte csak tartozéka az értékes 
ajándéknak, — egész Páris csak egy darab papi
rosnak nézte a diplomatát, amelybe az értéktárgyat 
göngyölték, — csak önmaga hitt a küldetésében. 
Igazi dekameron-férj lévén, abban se kételkedett, 
hogy a fejedelmi fényűzést, amelyet a felesége az 
Avenue de Montaigne-on kibérelt pompás palotá
ban kifejtett, a háztartási pénzéből födözte az asz- 
szony. Egykorú chroniqueur-ök évi 3—4 millióra 
becsülték ezt a lukszust (most 12—15 millió frank
nak felel meg), mely a második császárság divat
hölgyeit, és elsősorban a császárnét, kétségbeej-
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tette, de az ékszerészeknek, a csipkegyárosoknak 
s a divatüzletek tulajdonosainak nagyon tetszett.

Eugénia eléggé volt divathölgy, hogy őt is elke
serítse a szép jövevény arab mesébe illő fényűzése, 
— és sokkal gyakorlatibb észjárású, semhogy ne 
bántotta volna az a kellemetlen tudat, hogy az ő 
milliói adják meg ennek a pazarlásnak az árát. Vit
torio Emanuele küldeménye, amint majd látjuk, 
danaus-ajándékká lett, amely sok áldozatába ke
rült a megajándékozottnak, nemcsak költségébe.

Az ajándékgrófné valószínűleg nagyonboldoggá 
tette a császárt az említett nyájas palotában a Mon- 
taigne-ról elnevezett uccán, megPassy-ban, ahol a 
nyarat szokta volt tölteni az olasz vendég, de ke
serűséget is okozott eleget neki. A császárnék né
mely tekintetben nem különbek a nyárspolgárok 
feleségeinél s Eugénia asszony féltékeny volt, mint 
egy kesztyüsné.

Az igaz, hogy a grófné nagyon is erős eszközök
kel dolgozott. Amint Horace de Vieil-Castel írja a 
memoárjaiban, ennek a hölgynek valami különös, 
egészen új metódusa volt, amellyel dekoltálni tudta 
magát. Ha másvalaki utánozta volna ezt a módszert, 
kidobták volna minden tisztességes úriház szalon
jából, vagy — be se engedték volna oda. De neki 
jól állott ez, az egyéniségéhez illett, nagyon me
rész is volt, szinte a szemtelenségnek a határán, 
de mert még a határán volt, s mert olyan ártatlan 
arcot csinált hozzá, mintha nyakig lett volna be-
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gombolva, és mert nagyon szép volt — az asszony 
is, a decolletage is — eltűrték, bár Eugénia úrnő 
néhány département-t szívesen adott volna azért 
a jogért, hogy kidobhassa . . . Még abban a társa
ságban is, amelynek jelszava Arséne Houssaye sze
rint az volt: Vetkezzünk le és menjünk a bálba, — 
még abban a bizonyára nem valami szerfölött prűd 
társaságban is feltűnést, sőt megbotránkozást kel
tett az a sajátos divat, amellyel az ajándék-grófné 
— öltözködött. Különösen a Phidias vésőjére em
lékeztető mellnek szívalakú kivágását mondták fe
nomenálisnak azok, kiket jó végzetük estélyeken 
vagy ebédeken a bűvös szőke boszorkány közelébe 
hozott.

Ebből a kivágásból magából pazarul lehetne 
megélni, — mondta Napóleon egyik minisztere, 
akinek talán egész vagyona nem ért annyit, mint a 
Castiglione grófné nyakát körülfonó gyöngyfüzér. 
Memoár-írónk szerint pedig: „A grófné az Aszpá- 
ziák közül való kurtizán: büszke a szépségére s 
csak annyira takarja azt el, hogy még bebocsássák 
a szalonokba.“ Ugyanő folytatja: „Nem láttam soha 
csábítóbb teremtést, perfektebb szépséget, gyö
nyörű szemek, finom orr, piciny száj, bámulatos 
haj; a kebel és a vállak elragadók; a karok és a ke
zek a legtökéletesebb vonalúak. Társalgása élénk 
és könnyed; meghallgat minden sikamlósságot, és 
éppen nem prűd.“

Ilyen volt az ajándék-grófné.
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Tegyük még hozzá, hogy nyájas, előzékeny és 
lekötelező mindenkihez, impertinens csak a csá
szárnéval szemben. Csoda-e aztán, hogy egy szép 
napon megszakadt Eugénia türelmének amúgy is 
elég vékony fonala s a grófné magaviseletén meg- 
botránkozva azt követelte Napóleontól, hogy aján
dékozza tovább az olasz dámát vagy küldje egy
szerűen vissza annak, aki adta?

Nagy eset, igazándi cause célébre volt az akkor.
Egy alkalommal a császárnéaTuillériák valame

lyik termébe lépvén, az ott tartózkodó udvari höl
gyek mindannyian fölemelkedtek a helyükről s 
tiszteletteljesen meghajoltak hazájuk császárnéja 
és a divat királynője előtt. Csak Castiglione grófné 
maradt ülve s észre se látszott venni a felséges 
asszonyt, akinekmegjelenésétpedigjókoraselyem- 
suhogás szokta észrevehetővé tenni. A császárné, 
akit nem most sértett meg először a contessa, fel
háborodva rohant Napóleonhoz s ultimátumként 
jelentette ki előtte, hogy ha a grófné nem pakkol 
azonnal, akkor ő pakkol: a császárné! Napóleon 
huszonnégy órát kért s kapott az affér rendezésére. 
De ily kényes ügyeket bajos ily rövid idő alatt el
intézni, — a grófné másnap is Párisban volt. S mi
kor Eugénia értesült erről, a minisztertanácsba sie
tett, ahol éppen elnökölt az ura s ott kívánta foly
tatni a tegnapi jelenetet. Szerencsére a botrány 
nem ölthetett nagyobb méreteket, mert a szolgá
lattevő kamarásnak volt annyi esze (és bátorsága), 
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hogy a császár utólagos jóváhagyásának a remé
nyében Eugéniát betuszkolta egy szomszédos te
rembe, rázárta az ajtót s foglyul tartotta, míg az 
ülés tartott.

A kamarásnak nem lett semmi bántódása s egy
előre a grófnénak se. A császár nem tudott oly 
könnyen válni meg tőle, mint a re galentuomo, s 
Castiglione grófné tovább operált az ő klasszikus 
kebelmutatványaival, amelyek úgy gyönyörköd
tették a második császárság jóízlésü f érfiait. Eugénia 
pedig, — akinek ilyen manőverek iránt nem volt 
elegendő érzéke és megbocsájtó türelme, — kül
földre utazott, s onnan vissza se tért, amíg csak 
(végre is a császárné győzött I) a szőke grófnét túl 
nem ekszpediálták a francia határon.

Pár év múlva, mikor a tilalmi idő elmúlt, a grófné 
megint Párisban termett, de a császár rá se nézett, 
s arról, hogy az udvarhoz jöhessen, szó se lehetett 
többé. Napóleon is szerette a változatosságot, s 
ha olykor találkozott vele a Bois de Boulogne-ban, 
úgy tett, mintha sohase ismerte volna. Pedig a 
grófné még mindig igen bájos volt, szépsége sem
mivel se volt kevésbbé hódító, mint első föllépte
kor, sőt voltak, akik szerint szebb volt, mint aján
dékkorában. De mindegy, — az ajándékkorszak el
múlt, mint a tavalyi hó, s a szép asszony új barátok, 
kevésbbé felségesek, de hálásabbak után nézett. 
Mondják, hogy demokratikus vonások voltakbenne, 
olyanok, amelyek ritkán fordulnak elő grófnéknál 

200



s hogy mindenkihez igen szíves tudott lenni. Kon
statálható hát, hogy ez erényei folytán Castiglione 
grófné valósággal királynője lett Páris kaméliás 
hölgyeinek, — főleg amikor híre ment, hogy egy 
angol főúrtól, akivel párisi életének e második kor
szakában ismerkedett meg, egy teljes milliót kapott, 
pedig az ismeretség csak néhány óráig ta rto tt. . .

. . .  Amikor Párisban jártam, még éltek ott öreg
urak, akik még élénken emlékeztek az ajándék
grófnőre. Garantirozott és garantirozatlan történet
kéket beszéltek róla a fiatalabbaknak s különösen 
sokat a szépségéről, amely igazán feledhetetlen 
maradt. Tízezerszámra árulták akkoriban ott a men
tüket meg a kézelőgombokat az ajándék-grófnő 
mosolygó szőke fejével és klasszikus melldombo
rulatával, s egyik-másik öreg bácsi a régi gárdá
ból évtizedek múltával is áhítattal nézte e beszélő 
emlékeket és mélabúsan sóhajtotta: „Nem, nem 
járt soha ehhez hasonló szépség Páris kövezetén!“ 
A valóság az, hogy ő se nagyon koptatta ezt a kö
vezetei, mert telivér italiana lévén, nem járt soha 
gyalogszerrel. A kocsiját azonban, meg a lovait és 
kocsisát is, ösmerte a III. Napóleon vidám Párisa, 
és csődület támadt mindenütt, ahol megjelent a 
szőke csoda.

S mikor az ilyen vén párisi a hallgatóságának me
sél e legendás szépségű nőről, akit ajándékúl kaptak, 
akad mindig egy-egy moralista, aki megbotrán- 
kozik, hogy ilyen ügyleteket is tudtak kontrahálni.
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De akadt olyan is — az amoralisták között, — 
aki így szólt:

— Az ilyen dolgok nem éppen erkölcsösek, de 
nagyon eredetiek. S az idők, amikor ezek történ
hettek, bolond idők voltak, de érdekesek.

És merné-e valaki mondani, hogy napjainkban 
nem történnek ennél kevésbbé erkölcsös üzletek? 
Történnek bizony, és amellett nem is érdekesek.



S Z É P  H E L É N A





Pepi kisasszonynak nem nyújtott valami sok örö
met a világ. Az élet, amely magában is elég szo
morú, nem szokott sok édességgel kedveskedni a 
vén leányoknak — s különösen azoknak, akik me
leg otthonban se ülhetnek, hanem elhagyva a be
csületes alföld egészséges levegőjét s a megszo
kott ősi ház kényelmes szobáit, felköltöznek a szé
kesfővárosba. Bizony, ez az emberfaló lelketlen 
város vajmi keveset törődik a bennelakókkal s 
különösen keveset az olyan öreg dámákkal, akik 
vidékről jöttek hozzá kevés podgyásszal és sok 
elégedetlenséggel. A nagyvárosoknak nincsen 
olyan jó szívük, mint a kicsinyeknek . . .

Sok esztendeje már, hogy idemenekült ez a vén 
leány.

A vőlegénye harmincegynéhány évvel ezelőtt 
hűtlenül elhagyta egy másik fehérszemély miatt, 
akinek az övénél nagyobb volt az öröksége; s a 
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szülei, amikor elhaltak, a törvényes osztályban ré
szeltették, a vagyonuk javát pedig a többi lányok
nak testálták, akik férjhez mentek a kellő időben s 
nem maradtak otthon az öregek nyakán, keserítni 
az életüket az aggszüzek kiállhatatlan rigolyáival, 
Lassankint vidéken élő nővérei is elmaradoztak 
tőle s mind ritkábban keresték föl az örökké zsém
beskedő, zsörtölődő, siránkozó öreg hölgyet. Ezek 
a jó asszonyok kedves családi életet folytattak s 
ha megjelentek Pepi kisasszonynál, mindig hoztak 
hozzá egy kis vidámságot, de némi keserűséget is 
vittek magukkal, amikor eltávoztak tőle. Pepi kis
asszony nem nézhette ezt a derűs életet, amely 
egészen más volt, mint az ő élete, — nem gyö
nyörködhetett ebben a világias szellemben, amely 
nem volt az ő szellem e. . .  És ugyan mi rosszabb? 
A boldogtalannak látni a hozzája tartozók boldog
ságát, vagy a boldognak szemlélni a más boldog
talanságát?

A szegény hölgy ilyenformán teljes egyedülség- 
ségben élt s nem törődött vele senki, még talán a 
nála is öregebb vén cseléd se, aki éppen olyan 
nyűgös s nem kevésbbé boldogtalan, mint rossz
kedvű úrnője. Mind a ketten ugyanegy módon gon
dolkodtak a világ folyásáról, egyértelmüleg bizony
gatták, hogy ezelőtt jobban folytak a dolgok s hogy 
most — de már néhány évtized óta! — gonosz az 
emberiség és gyalázatosak az egyes emberek. Kü
lönösen a férfiak és a nők. De bár ebben a főkér



désben teljes volt köztük az egyetértés, minden 
más problémán összevesztek s a társalgásuk jófor
mán csak az öreg kisasszony pörlekedéséből s a 
vén nőcseléd elégedetlen morgásából állott.

Ha nem lett volna Pepi kisasszonynak egy hó
fehér macskája, amelyet Biri húgától kapott egy
szer régen, akkor igazán nem lett volna senkije. 
Nála ez a valami lett valakivé, később mindenné... 
Ezt dédelgette folyvást a vén leányok majomsze- 
retetével, rája pazarolva mindamaz érzelmeket, 
amelyekkel kedvezőbb viszonyok között valamely 
jóravaló embert tehetett volna boldoggá. Órákat 
töltött vele mindennap s lassankint úgy megértet
ték egymást, mint két jóbarát, akik tisztában van
nak a kölcsönös szeszélyeikkel. Még a nyelvükön 
is tudtak egymásnak s az öreg kisasszony hajdan 
kedves hangzású szava is hasonló lett az idők fo
lyamán a szépszőrü angora-cicának nyávogó hang
jához. Ennek a becézésnek lett eredménye a név 
is, amelyet a fehér állat kapott. Szép Heléná-nak 
nevezte el az úrnője annak az operettnek a címé
ről, amely olyan nagyon népszerű volt „az ő ide
jében“, a kerepesi úti népszínházban.

Szép Heléna se volt éppen fiatal. A háziállataink 
nem élnek olyan hosszú örömöket, se olyan tartós 
mártíromságot, mint mi szegény emberek, akik néha 
túléljük nemcsak a kortársainkat, de saját magun
kat is. Ezek a szerencsésebb — mert rövidebb életű 
— lények, mihelyest szolgálnak egynéhány esz- 
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tendőt, már érzik a hanyatlás jeleit. A Pepi kisasz- 
szony állatja is jóideje, hogy úrnője mellett uras- 
kodik. Régi fürgeségéből csak az emlék van meg 
s a szemei, ezek a villámos sárga fényszórók is 
bátyadtabb fényüek, mint évekkel ezelőtt. Frissen 
csak az öltözéke maradt, ez a lelkiismeretesen fé
sült hófehér szőrme, amelyre nagyobb gondot for
dított Pepi kisasszony, mint a saját divatjamúlt 
toalettjére.

Az állatokhoz való szeretet igen természetes ér
zés az olyan egyéneknél, akik nem tudják az em
bertársaikat szeretni. S ez a szegény némber, aki
nek megfehéredett a haja és kihullott egy csomó 
foga anélkül, hogy alkalma nyilt volna valakiben 
önmagát szeretni (mert hiszen ez az úgynevezett 
szeretet és ez az úgynevezett szerelemi), olyan 
imádattal csüng a Szép Helénán, hogy vak lett an
nak minden gyarlósága iránt. Nincsen szeme ah
hoz, hogy meglássa, mennyire öregszik a szép fe
hér kedvenc. Nem veszi észre, hogy a cicának lá
tása megromlott s hogy a járása mily lomha. Bizony, 
a szegény állat már egy beteg egeret se tudna 
utolérni.

II.

A vén cseléd egyszer így szólt az úrnőjéhez:
— Nem beteg a Szép Heléna?
Pepi kisasszony meredten, ijedve nézett Terézre, 
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azokkal a kikönnyezett szemekkel, amelyek oly 
sokat sírtak a világ gonoszsága és az emberek 
rosszasága miatt s nem szólt egy szót se. Csak ma
gában dünnyögte:

— Ezek a lelketlen cselédek boldogok, ha kel
lemetlenséget mondhatnak az embernek I

Mégis elhivatta az orvost, aki ott lakott vele a 
házban egy emelettel lejjebb s megkérdezte tőle, 
vájjon mi baja lehet a Szép Helénának?

A humánus doktor, aki ismerte a vénlány bol
dogtalanságát, nem neheztelt meg a fura konzul
tációért, megcirógatta a fehérszőrüt s azt taná
csolta Pepi kisasszonynak, hogy hívasson állat
orvost.

— Állatorvost? Megbolondult ön? — kiáltotta 
rikácsoló hangon a vénlány. — Állatorvost a He
lénához?

Az orvos mosolygott.
— Nos igen, állatorvost. Az bizonyára jobban 

ért az állatokhoz, mint én. Végre is, kedves Nagy- 
sád, a Szép Heléna is csak állat.

S ezt gyöngéden, kímélettel, olyan hangon 
mondta, mint ahogyan egy nagyon előkelő egyé
niségről, például egy császárról állítják, hogy: ő 
is csak ember.

Pepi kisasszony talán sose gondolt még arra, 
hogy az ő fehér vigasztalója, játszótársa és játék
szere, a szépséges Szép Heléna: állat. Most tudta 
meg ettől az ember-orvostól. S ez a hirtelen, je- 
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lentkezés nélkül elébe tolakodott tudat úgy hatott 
rá, mint kínos ébredés édes álomból a rideg 
valóra.

Elszalasztotta Terézt, az öreg cselédet, az állat
doktorért.

Ez, amint belépett a szobába s belepillantott a 
Szép Heléna szájába, kijelentette, hogy a macska 
nem beteg, nincsen semmi baja, se organikus, se 
nervózus.

— Hanem — tette hozzá — már nagyon öreg 
szegény, végelgyengülésben fog elpusztulni.

Pepi kisasszony odatámaszkodott a régi, rokkant 
öreg zongorához, amelynek krónikus sárgaságban 
szenvedő billentyűin évtizedek előtt a „Szép He
léna“ népszerű ariettáit és kettőseit kalimpálta, — 
odatámaszkodott, hogy el ne bukjék s reszkető han
gon, akadozva kérdezte:

— És, ugy-e, kérem, meddig . . .  meddig tarthat, 
amíg — ?

Nem volt ereje a mondatot befejezni. Az állatok 
tudós doktora mégis megértette az aggodalmas 
kérdést, vállat vont s nem is gondolt arra, hogy 
néha egy oktalan állat kimúlását is kímélettel kell 
beharangozni, száraz hangon vágta vissza:

— Húzhatja még egy-két hétig . .  .
Pepi kisasszony odatámolygott valahogy a dí

ványhoz, leült rá szédülten, karjára vette a halálra
ítéltet s megüvegesedett szemmel nézett rája. Egy 
ideig olyan volt, mint az őrült, aztán megeredtek 
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a könnyei s megjött a szava is, amellyel marasz- 
totta a szenilis állatot:

— Ne hagyj itt, szépem, ne hagyj itt! Nem lesz 
senkim, ha te is elhagytál!

Az állatorvos ezalatt ott állott, a kalapját zavar
tan forgatta kezében s köhécselt. Végre észrevette 
a delnő, hogy még itt van.

— Akar neki valami orvosságot írni ? — kérdezte.
— Fölösleges volna, — felelte ez. — Csak a fi

zetséget várom.
Pepi kisasszony olyan bankjegyet nyújtott át 

neki, aminővel az orvosi tanácskozásra hívott egye
temi professzort szokták díjazni. Mélyen hajbó
kolva távozott a szobából a „doktor“, otthagyván 
még boldogtalanabbnak, mint eddig, a boldogta
lan öreg hölgyet, aki ölelgette és csókjaival éleszt
gette a végelgyöngülő állatot, — nem kisebb sze
retettel, mint ahogyan a szerető szülő búcsúzik 
haldokló gyerm ekétől. . .

Szép Heléna napról-napra, óráról-órára nehe
zebb lett és könnyebb. Nehezebb lett a mozgása és 
könnyebb a hajlékony teste. A szegény úrnője rá
idézte nagy koszorús költőnk egyik legbájosabb 
sorát: „Hervadása liliomhullás volt“. Annyira sze
rette.

— Már csak néhány napot élhet, — suttogta a 
szenvedő öreg lány. — Istenem, mi lesz belőlem 
akkor?



A posta nem sok alkalmatlanságot csinált Pepi 
kisasszonynak és ő se a postának. Vajmi ritkán írt 
levelet s csak nagy néhanapján csöngetett be hozzá 
a levélhordó. Ez a világtól elmaradt és elszakadt 
teremtés csak kevésszer kapott egy-egy tudósítást 
a testvéreitől. Házassági jelentés, gyászcédula vagy 
egy egészséges gyermek születését hirdető név
jegy, — ez volt az egész postája. Táviratot pedig 
még sose intéztek hozzá! Talán nem is tudta, mi 
az a telegramm . . .  A Krúdy Gyula finom, leven- 
dulaszagú novelláiban és az egészen egyedül élő, 
divatból és életből egyaránt kifakult nők közt akad 
még ilyen különös szerzet.

S most hoztak neki egy ilyen furcsa papirost. 
Tudatlanúl, tétovázva forgatta vékony, csontos uj- 
jai közt s azon gondolkozott, hogyan kell vele el
bánni. A távíratkihordó mutatta meg neki a föl
bontás fortélyát. Végre kibetüzte s megtudta be
lőle a rossz hírt. Biri nővére beteg s látni akarja őt.

Biri beteg!
Nem látták már egymást hét-nyolc esztendeje. 

Nem voltak haragban, sőt Biriék mindig elárasz
tották szeretetüknek a nyilatkozataival az örökké 
elégedetlen Pepi kisasszonyt, de nem tudták me
legre hangolni. Eleinte ellátogatott hozzájuk ő 
is s elég szívesen fogadta őket, ha fölkeresték vén- 
leányos otthonában. De hosszú idő óta sose talál- 
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koztak s csak igen ritkán írtak egymásnak. A há
ború s az azt követő nyugtalan esztendők igen al
kalmas kifogás volt Pepi kisasszonynak, hogy ki ne 
mozduljon. Neki különben is kellemetlen volt az 
alföldi város, kellemetlenek voltak az ott lakó bol
dog emberek; s főképpen nagyon kellemetleneknek 
találta a vidám rokonait, akik szűnni nem akaró 
mosollyal az ábrázatukon az életet arról az olda
láról nézték, amelyet a kisasszony sose látott, a 
nyájas oldaláról. Fájt neki a mások boldogsága, 
amely csak növelte az ő határtalan és céltalan szo
morúságát. Azok se mertek már hozzá jönni, mert 
a legutóbbi látogatásuk alkalmával meglátszott 
Pepi kisasszonyon, hogy csak udvariasságból tesz 
úgy a vendégeivel, mintha örült volna velük.

Most pedig az a hír jön, hogy a Biri beteg.
Vájjon mi baja lehet?
Akármi, el kell hozzá menni. A vér mégse válik 

vízzé. Hátha egy haldoklónak a kívánsága az, hogy 
látni akarja a nénjét egy utolsó búcsúzóra!

— Elutazom, — így határozott. — De csak rövid 
időre. Aztán visszasietek a Szép Helénához, aki 
szintén búcsúzni óhajt tőlem.

Hamarosan bepakolt egyet-mást egy kicsi régi
módi táskába, amilyennel a vasútak kezdőkorában 
indultak útnakaz emberek egy-két napra. Bel egy ürte 
a legszükségesebbeket és érzékenyen búcsúzott 
az angora-macskától, amelynek szemei — már jó
formán megtörve — álmosan néztek a távozó után.
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S mielőtt kocsira ült, figyelmeztette Terézt:
— Jól vigyázz a Szép Helénára. S ha szerencsét

lenség történik, várj, amíg visszajövök. El ne te
mesd addig.

IV.

Elutazott.
Az úton többet gondolt a haldokló állatra, mint 

beteg húgára, aki tán szintén haldoklik. Amahhoz 
jobban volt szokva: hozzája törődött, melléje ta
padt a szíve meg a lelke. S mintha énjének az egyik 
felét, a becsesebbet, hagyta volna otthon, akként 
sírt vissza utánna.

Csak amikor már közeledett a dübörgő vonat 
a rendeltetése helyéhez, akkor kezdett némi szere
tettel gondolni Birire, együtt töltött leányéveikre, 
virágos tavaszokra és vidám farsangokra. Milyen 
jókedvű leány volt Biri, s hogy szerették egy
mást, ő és Pepita! (Ahogy az elkényeztetett kis
lány a jóval idősebb nénjét elkeresztelte.) S most 
beteg e kedves teremtés, talán súlyos beteg, — 
lehet, hogy haldoklik!

Egyszerre fölsikoltott, rémes álomkiáltással, 
olyan idétlenül ordító hangon, aminőt csak lidérc
nyomással alvóktól és tébolyházakban hallani.

Az útitársak ijedten néztek föl s egy ideges asz- 
szony, megrémültén a vén leány borzalmas siko
lyától, a vészjelző felé nyúlt. Egy kevésbbé nervó- 
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zus hölgy szerencsére megakadályozta, hogy a vo
nat megálljon, — lefogta az izgatott nő kezét.

Pepi kisasszony zavartan tekintett körül és bo- 
csánatkérően rebegte:

— Pardon... ne tessék rossz néven venni. Ha
lálos beteghez utazom, és —

Az jutott eszébe, hogy Birit talán már nem is 
találja életben, s ettől a szomorú gondolattól iz
mosodott kiáltássá a szívéből előtörő aggodalom.

De vége lett ennek a Kálvária-útnak is. A vo
nat megérkezett Vámegyházára. Pepi kisasszony 
fogta az ósdi cók-mókját s nehézkesen, mint aki 
ritkán ül vasúton, kiszállt a kupéjából.

A pályaudvaron a nyakába borult egy idős asz- 
szonyság, össze-vissza csókolta, s aztán két ifjabb 
hölgy csókolt neki tisztelettel kezet, egy tekinté
lyes külsejű úriember pedig elvette tőle — gyön
géd erőszakkal — a csekélyke podgyászát.

Pepi kisasszony meredten állt, csodálkozó szem
mel, e jelenet előtt, amelyre nem volt elkészülve 
s eltartott néhány percig, amíg megértette, hogy 
mi történik vele... Az a tekintélyes úr, aki átvette 
holmiját: Birinek az ura, a vámegyházai főszolga
bíró; a kezeit csókoló fiatal menyecskék Birinek a 
lányai, akik nemrég mentek férjhez két környék
beli földbirtokoshoz — s az az úriasszony, aki még 
mindig a nyakán csüng, az maga Biri.

— Hát nem vagy beteg? — kérdezte végre Pepi, 
több izgatottsággal mint örömmel.
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— Nincsen nekem, hála Isten, semmi bajom, — 
felelte amaz. — Egészséges vagyok, mint a makk. 
De már nagyon szerettünk volna látni, s másként 
nem tudtunk lecsalni... Holnap ünnepeljük házas
ságunknak harmincadik évfordulóját. Nem ízlett 
volna semmi, ha nem vagy jelen te is... Ugy-e, 
nem haragszol?

Ijedten kérdezte ezt Biri, mert nem látott a nő
vére arcán semmi örömet, szikrányi derűt se.

Pepi kisasszony már nem gondolt a húgával kö
zös leányesztendőkre, szép tavaszi napjaikra, az 
együtt átmulatott vidám farsangokra, — elfeledte 
megint teljesen a m últat... Hogy egészségben 
tudja a testvérjét, megint csak a Szép Heléna ér
dekelte, s annak a haldoklása nyugtalanította. 
Semmit se hallott a Biri szíves szavaiból, sem a 
fiatalok jókedvű csevegéséből, nem hallotta a fő
szolgabíró úr kedélyesen udvarias kérdezösködé- 
sét se, nem hallott semmit, csak a Szép Heléna 
gyönge nyögését onnan a távolból...

A kalauzhoz fordult s megkérdezte, mikor indul 
a legközelebbi vonat Budapestre ?

— Tizenkét perc múlva, — felelte az. — Már 
be lehet szállni.

Pénzt adott át neki azzal a kéréssel: váltson ré
szére jegyet.

— Az Isten szerelmére! — sikoltott ijedten Biri. 
— Csak nem akarsz bennünket mingyárt itthagyni?

— Nénike, édes nénike! hízelegték körül a fiatal
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hölgyek. — Maradjon nálunk I Hiszen annyira 
szeretjük I

Pepi kisasszony szomorúan rázogatta a fejét. S 
még akkor se tágított, amikor sógora is szeretet
tel teljesen könyörgött hozzá, hogy ne ejtse raj
tuk ezt a szégyent.

— De igenis, nyomban hazamegyek, — felelte 
dacosan. — A mi korunkban már nem járják az 
ilyen tréfák!

Másodikat csöngettek. Pepi kirántotta a főszol
gabíró kezéből a táskáját, a konduktor támogatá
sával fölszállott a vonatra, s a vasúti kocsi nyilt 
folyosójáról nézett szigorú tekintetével a roko
naira.

Azok szomorúan, fájdalmasan pillantottak a tá
vozó után... Biri néhány könycseppet morzsolt 
széjjel a szemében, a fiatalok majd hogy el nem 
pityeredtek, a járás feje pedig zavartan babrált a 
bajúszán.

A mozdony még egyet fütyült búcsúszóra, a vo
nat megindult, de a vén kisasszony nem lobog
tatta a kendőjét, a fejével se biccentett, s csak a 
szemével tett valamelyes mozdulatot, amely azt 
is jelenthette, hogy Isten veletek, de azt is, hogy 
kikérem magamnak az ilyen rossz vicceket!

Beült a kocsi belsejébe, egy szögletbe, s türel
metlenül, búsan nézegette az út mentén vöröslő 
állomásházakat.



Este otthon volt, s mikor Teréz nagy bámulko- 
zással ajtót nyitott neki, izgatottan kérdezte tő le :

— Él-e még?
A cseléd nem-mel felelt.
— Senkim többé a világon! — kiáltotta az öreg 

leány kétségbeesetten.



A N O V E L L A





Az emberismeret nem éppen gyakori képesség, 
az önismeret még ritkább erény. Az ókori bölcsnek 
a tanácsát: ismerd meg magadat, hiába tanítják az 
iskolában és eredmény nélkül hangoztatják az élet
ben. Nagyon kevés halandónak sikerül ez az ismer
kedés, s ezek közt is kisebbségben maradnak a nők. 
Hogy ezek mennyire nem tudnak önmagukkal meg
ismerkedni, bizonyítja az az eset is, amelyet egy 
íróbarátom, akit esztendők óta nem láttam, beszélt 
el nekem tegnap.

Átadom a szót neki.

*

Amint bizonyosan már hallottad, elváltam a fe
leségemtől. De mielőtt erre a kényszerű lépésre 
elhatároztam magam, mindent megtettem, hogy 
együtt maradhassunk. Mint ahogy az életunt em
ber nem hirtelen indulattal öli meg magát, de előbb 
megpróbál mindent, hogy az ultima ratio-1 kike
rülje, azonképp én is sokat küzdöttem, hogy házas- 
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Ságunknak léket kapott hajóját megmentsem. Nem 
rajtam múlott, hogy ez nem sikerült, s azokon se, 
akik segítettek ebben a törekvésemben: orvos, pap, 
jóbarát, érdeklődő, rokon. Mind hiábavaló volt, 
mert Elza tökéletesnek tartotta magát és hozzáfér
hetetlen maradt minden pedagógiai kísérlettel 
szemben. Igazán, nagyon sokat szenvedtem tőle... 
Az ilyen gyönge nő, ha nem egyszersmind gyön
géd — s ő nem volt az — nagyon súlyos feladatok 
elé állítja a hitvestársát s alaposan el tudja kese
ríteni az életét.

Elza nem volt rossz nő, nem volt se hűtlen, se 
kacér, se pazarló, s kifelé — a világ szemében — 
úgy festett, mint egy mintafeleség és asszonytöké
letesség, akinek az angyali rangjához nem hiány
zott semmi, csak a vállán két szárny. A világ keve
set tud a magánháztartások intim dolgairól és sok 
nőt tart tiszteletreméltónak, aki például egyesületi 
hölgynek nagyon kitűnő, de élettársnak sehogyse 
válik be, s akiket az olasz közmondás igen helye
sen jellemez így: a házon kívül angyal, otthon 
ördög.

Nos hát, Elza nem volt épp ördögnek mondható, 
de angyalnak még kevésbé — inkább az volt, amit 
a cselédek azzal az ékes magyar szóval szoktak 
megállapítani az asszonyukról, még ha az nem is 
az, hogy: szekánt. De olyan mértékben, hogy a 
legnyugodtabb férjet is kihozhatta a békességes 
tűréséből. Mindég és mindennel elégedetlenkedett, 
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ami talán nem főbenjáró bűn, de az már főbenjáró
— úgy-e? — hogy az elégedetlenségét állandóan 
mutatta is, s azt az arcjátékával és hangjával foly
ton elárulta. Nem lehetett az ízlését soha eltalálni 
s mindig másformáknak kívánta a dolgokat, mint 
aminők és minden cselekedetet, mint ahogyan 
történt.

Igazán ráillett egy német irótársunknak a meg
jegyzése, amellyel a nővilágot általánosságban 
kívánta jellemezni: „Ha becses nődet a tenyereden 
viszed el Párizsba s ott a Rue de la Paix egy ék
szerészboltja előtt, ahol húszezer frankos nyak
éket akarsz neki vásárolni, kissé gyöngédtelenül 
találod a gyalogjáróra letenni, azt fogja duzzogva 
a szemedre vetni, hogy te vagy a század legdur
vább embere“.*) Ez a női tipus valószínűleg nem 
fordul elő nagyon ritkán, máskülönben a németünk 
nem merte volna annyira általánosítani, de bármi
ként van, Elza ehhez a csoporthoz tartozott, s bár
— az állítása sőt talán a meggyőződése szerint is —

*) Ez a mondás (a Bogumil Qoltz-é) tulajdonképpen így 
hangzik: „Vidd a feleségedet a tenyereden egészen Ró
máig, s ott az örökváros kapujánál ejtsd le véletlenül, — 
a jó nő azt fogja mondani, hogy durva kamasz vagy.“

A barátomnak meg lehet bocsájtani a helytelen idézést, 
mert Qoltz úr nem annyira klasszikus író, hogy a mondá
saira szószerint kelljen emlékezni, s másrészt azért is, mert 
talán a hatás kedvéért akarta rikítóbbá tenni a felesége és 
a feleségek igazságtalanságát, akik még akkor sincsenek a 
„zsarnokok“-kal megelégedve, amikor azok ékszert vesz
nek nekik.



szeretett, mégis örökké elégedetlen volt velem, s 
különösen azon csodálkozott, s azért pattogott foly
ton, hogy nem vagyok elég intelligens, amit sze
rinte csak az a körülmény enyhíthet egy kissé, 
hogy a férfiak egyáltalában nem intelligensek. De 
azt a következtetést, hogy az enyhítő körülménye
ket abüntetés kiszabásánál tekintetbe szokás venni, 
már nem vonta le, s úgy büntetett — hűvösséggel, 
lenézéssel, lesajnálással, szemrehányó sóhajokkal, 
kétségbeesett pillantásokkal, szemforgatással, a 
publikumra apelláló vértanúábrázattal s a női Code 
Pénal-bán foglalt egyéb kínzóeszközökkel, mintha 
enyhítő körülmények nem is volnának a világon. 
Pedig hát, ha egy férfi se intelligens, kívánható-e 
tőlem, hogy éppen én legyek az, aki sohase állí
tottam, hogy az vagyok?

Mivelhogy gyöngédséggel, diplomáciával, a 
kedvébejárással, hízelgéssel (amelyet egészen a 
jellemtelenségig alkalmaztam) s a férfinem egyéb 
szelidítőeszközeivel se tudtam a legparányibb elé
gedettséget varázsolni az arcára s valamivel ke- 
vésbbé szigorú bánásmódot „erőszakolni“ ki tőle, 
végre ahhoz a módszerhez fordultam, amelyet már 
nem egy elődünk kísérlett meg kisebb-nagyobb 
eredménytelenséggel.

Közeledett a karácsony s az egyik szerkesztő 
az ünnepi számba novellát kért tőlem. Megírtam 
azt, s amint mondani szokták: a szívem vérével 
írtam. Ami itt nem szokványfrázis, hanem tiszta, 
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szent igazság. A novella szerencsétlen hősei mi 
voltunk: Elza és a te szerencsétlen barátod, s az 
életünket olyan híven festettem le benne, hogy 
éppen csak a szereplők nevét hallgattam el. Más 
minden benne volt a novellában, amelybe belesír
tam egész kétségbeesésemet: az Elza egész egyé
nisége minden megnemértettségével, úgy, ahogy őt 
mindennap láttam, s az én egész szomorúságom, 
ahogy azt napról-napra el kellett szenvednem.

Amikor nyomtatásban láttam meg ezt az írást, 
megdöbbentem az ijesztő hasonlatosságtól, amely 
már nem is kép volt, hanem fotográfia, nem mű
vészi dolog, hanem szolgai másolat. De ebben az 
esetben nem sokat törődtem azzal, hogy a novellát 
talán e hibája folytán lehurrogja a kritika vagy el
ítéli a karácsonyi melléklet olvasóközönsége, — 
én az Elza hangulatától féltem. Elgondoltam, hogy 
az alkalmazott módszer nem volt helyes, s ha he
lyes volt, nem jól alkalmaztam. Ennyire híven, át
látszóan, sőt kiabálóan nem lett volna szabad meg
rajzolnom se őt, se a viszonyt és helyzetet, mely
ben élünk, — az elbeszélést úgy kellett volna meg
írnom, hogy Elza távoli és véletlen hasonlatossá
got födözhessen föl annak személyei között és 
köztünk, s hogy egészséges tanúlságot vonhasson 
le róluk. De így, ahogy az alakokat beállítottam, 
azonnal rájuk — azaz: ránk — fog ismerni és el
kedvetlenedni. Mán merkt die Absicht und wird 
verstimmt. Valószínűleg az lesz az egész eredmény, 
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hogy rettentően meg fog haragudni, s lelketlen at- 
tentátumnak fogja minősíteni az eljárásomat, mely 
legalább is lovagiatlan. És igaza lesz neki. . .

Félve tettem le az újságot, amelyet aztán Elza 
vett a kezébe. Sietett azt ott lapozni föl, ahol a 
novellám volt elhelyezve, mert szívesen olvasta a 
dolgaimat s akkor azt mondta sokszor, hogy ha 
olyan figyelmes és tapintatos volnék vele szemben, 
mint a publikummal, hogy akkor — jó volna, s ő 
nem is volna olyan szerencsétlen.

Reszketve figyeltem meg a feleségemet. Kíváncsi 
voltam, hogy a novella melyik helyén tör ki a vi
har, s hogy az milyen formában fog ekszplodálni. 
Eleinte nem látszott az arcán semmi változás, ké
sőbb — nem értettem a dolgot semmiképpen — 
mosolyszerü vonás jelent meg az ajkai körül, s 
végül, mikor az olvasmánya végére ért, így szólt 
egészen nyájasan:

— A novella jó, s az asszony kitünően van festve. 
Én ugyan nem ismerek ilyen nőket, de a beállítása 
azt a benyomást teszi rám, hogy valahol az élet
ben, talán valamelyik barátodnál találkozhattál 
egy ilyen kiállhatatlan teremtéssel. Nem mondhat
nád meg, hogy ki volt a modelled?

— Nem mondhatom meg — feleltem szomorúan. 
— Tisztán képzelet után rajzoltam.



M E L Y IK  ERŐSEBB?

15





Ödön, mielőtt elment hazulról, mindig benézett 
a gyermekszobába s megcsókolta Diane-t, aki ott 
mosolygott és nevetgélt bábáinak és bonne-jának 
a társaságában. Nagyon szerette a leánykát, job
ban mint az anyját, akit szerelemből vett el.

Kelényi Ödönné szép asszony volt, s azok közé 
tartozott, akikre azt szokták mondani, hogy jól 
vannak konzerválva. Az utcán s a szalónokban 
még mindig figyelmet tudott kelteni, s bár hűvös, 
rideg természete miatt udvarlási célzattal senki se 
kerülgette, mégis azt állították sokan, hogy „töb
bet ér“, mint az Uj Színház csábos Leonája, akivel 
egy idő óta Ödönt együtt emlegetik. E szép és 
biztos föllépést azonban, amelynek az erényesség 
büszke tudata még bizonyos applombot is adott, 
csak a külső világ volt képes méltányolni. Ödön 
azt szívesen odaadta volna egy kis szívbeli meleg
ségért, örömest fölcserélte volna egy pár meleg 
szóért, amelyeket hasztalan lesett a kedélytelen 
feleség ajkáról.



Életének az volt a legnagyobb bántalma, hogy 
a felesége nem tudott otthont teremteni neki. Nem 
sokkal az esküvő után észrevette, hogy alaposan 
csalódott e nőben, akit ellenállhatatlannak látszó 
szerelemből vezetett oltárhoz. Az a bizonyos snaj- 
digság, amely oly jól illett a délcegtermetű lány
hoz, a háztartásban perlekedő hajlammá, házsár- 
tos természetté durváit. Vége-hossza nem volt a 
cselédekkel való veszekedésnek, az ajtócsapko
dásnak s a harag és méltatlankodás egyéb zajos 
nyilvánúlásainak, amelyek Ödönt eleinte idegessé, 
később kétségbeesetté tették. Az elmésség, ame
lyet azelőtt úgy bámult az imádott leányban, az 
az „esprit de reparti“, amely őt az udvarlás és 
jegybenjárás boldog korszakában kedvesen szóra
koztatta, a házasélet vitelében pikantériába, em
berszólásba, pletykálkodásba csapott át, — oly 
tulajdonok, amelyek nem fértek össze az Ödön 
egyenességével és komolyságával. Emellett a szép 
asszony, mint a pletykás természetek rendszerint, 
hazudott is, aprókat, de gyakran, s a morális gon
dolkozásának e megnyilvánulásával az urát nem
csak untatta, de az ágyától s az asztalától el is 
idegenítette.

Az elhidegűlés, amely ellen Ödön sokáig ember- 
fölötti erővel küzdött, végre oly fokú lett a házas
társak között, hogy azt alig lehetett már a nyolc
éves gyermek előtt palástolni. Étkezéseik napról- 
napra szótlanabbúl folytak le. Ödön mindent meg-
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kísérelt, hogy legalább ilyenkor mutasson némi 
vidámságot, s legyőzve a kellemetlen érzéseit, 
enyelgésre és tréfálkozásra erőltette magát, de ezt 
a törekvését is meghiúsította Blankának az a szo
kása, hogy hamarosan valami kellemetlenséget 
mondott „oda“ az urának, mire az elkedvetlenedve 
lehajtotta a fejét és — elhallgatott.

Ily körülmények közt, ebben a nyomott és vigasz
talásra szoruló hangulatban találkozott Ödön Leo
néval, aki érdek és gondolkozás nélkül, szerelem
ből dobta magát a karjaiba, e sóvár karokba, ame
lyeknek oly jól esett, hogy annyi nélkülözés után 
megint egy pihegő, meleg női szívnek a dobbaná
sát érezték az ölelésük alatt. Ettől az időtől fogva 
kissé derültebb lett Ödön, s a Leonétól hozott na
posabb hangulat hatása alatt otthon is próbát tett, 
hogy legalább ebédközben társaloghasson „kedé
lyesen“ a komorarcú asszonyával.

Az új viszony kezdetén — mintha valamit jóvá 
akart volna tenni Blankával szemben — többet 
tűrt tőle s kellemetlenkedéseire jóindulatú moso
lyokkal felelt. De ez csak újabb táplálék volt az 
asszony fölényes, zsarnok természetének, amely 
talán meg is szimatolta a Leonétól hozott ellensé
ges illatot s csak annál élesebben tört ki a férj el
néző magatartásával szemben. Ödön egy ideig 
küzdött e gyógyíthatatlan ridegség ellen, de látva, 
hogy hiábavaló minden erőlködés, fölhagyott a 
szélmalomharccal, s ő is szótalan lett, gondolataiba
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mélyedt, amelyek Leonánál, az odaadó vidám ba
rátnőnél tartózkodtak. Az asztalnál így a Diane 
fecsegésén kívül csak Blankának a rendelkező 
parancsszava hangzott az általános étvágytalanság 
csöndjében.

Vacsorára a férj már jó ideje nem járt haza s az 
estéit Leona társaságában töltötte. Ez az asszony 
nemcsak a kedvese, de a megértő barátja is volt, 
s finom ösztönnel sejtvén meg, hogy mire van 
szüksége Ödönnek, a maga kacér kis „home“-jából 
otthont varázsolt a szegény számüzöttnek, aki a 
saját fényes lakásában nem érezhette magát ott
hon . . .  De mielőtt távozott este hazulról, rendesen 
meglátogatta előbb a kis Diane-t.

— Hová mégy, papa? — kérdezte tőle a gyer
mek. — Te este mindig elmégy.

Ezt a kérdést mindennap hallotta Ödön. Nem 
jött hát zavarba s mosolyogva felelt:

— Sétálni fogok, édes.
— Mamával?
Ez már új kérdés volt s a válaszon kissé gon

dolkoznia kellett. Ráncolt homlokkal mondta:
— Nem a mamával. Ő nem szeret sétálni.
Diane ma különösen beszédes volt, s nem nyu

godott olyan könnyen bele, mint máskor, hogy az 
apja távozik hazáiról.

—Furcsa! — makacskodott. — Más papák együtt 
szoktak sétálni a mamákkal.

— Pá, gyermekem, — búcsúzott Ödön, akinek
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kényelmetlen volt a kényes téma. — Pá, Diánkám! 
Megcsókolta a gyermeket. De az nem tágított.

— Te oly keveset vagy itthon, papa . . .
S komikus komolysággal tette hozzá:
— Nem vagyok megelégedve veled.
— Édes kis leányom I—kiáltotta Ödön meghatva.
Felkapta a gyermeket és össze-vissza csókolta 

az arcát, a haját meg a szemét.
Az meg nekibátorodva a meleg apai csókoktól, 

tovább filozofált:
— Egy papa, aki szereti a mamát, meg a kis

lányát, az nem sétál egymagában, hanem szépen 
itthon marad és játszik a mamával és az egyetlen 
lányával, aki mindig jól viselkedik . . .  Űgy-e, Ma- 
rianne kisasszony?

— Vraiment, vous étes toujours bien gentille, 
— hagyta helyben a Diane kisasszonya.

Ödön csak most vette észre, hogy a megleckéz- 
tetése nem négyszem között történt. Bágyadtan 
mosolygott a francia nőre, s aztán Dianehoz fordúlt:

— Ezentúl majd többet leszek itthon . . .
— Igen? — kiáltott kitörő örömmel a gyermek 

s nyakába ugrott az apjának, aki alig tudta palás
tolni a fölindulását.

— Mondd meg anyukának, hogy apa ma itthon 
vacsorái.

Első este volt ez másfél év óta, hogy este ott
hon maradt. Beült az írószobájába s gondolkozott 
a történtekről és történendőkről.
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— Igen, a kislányomnak igaza van. Szakítani 
fogok Leonával, mert ez a helyzet tarthatatlan. 
Mindent könnyebb elviselni, mint egy gyermek 
szemrehányásait. . .  Blankával még ma megegye
zésre jutok. Rá kell öt bírnom, hogy már Diane-ra 
való tekintettel is, aki napról-napra értelmesebb, 
tegye elviselhetővé rám nézve a családi kört.

Beszólt a feleségéhez és udvariasan, gyöngéd 
hangon kérdezte tőle, nem volna-é kedve egy kis 
sétára?

— Nem vagyok felöltözve. — Felelte Blanka.— 
Nem álmodhattam meg, hogy kegyes leszel sétára 
hívni.

Még nem égtek a szobában a lámpák s az Ödön 
felesége a félhomályban rakosgatott, fontoskodott 
rendszer nélkül, olyan asszonyok módjára, akik 
semmit se tesznek, de mindig el vannak foglalva.

— Alig múlt hat óra, — beszélte rá Ödön. — 
Bizony felkészülhetnél.

S hozzátette hízelegve.
— Hiszen te olyan mesés gyorsasággal tudsz 

toalettet csinálni. . .
— Nem akarlak tartóztatni a dolgaidtól — fe

lelte szárazon Blanka s nagy lármával rendezgette 
az ó-német stílü pohárszék edényeit, amelyek 
amúgy is a legszebb rendben sorakoztak.

— De, édes barátnőm, megszokhattad, hogy ha 
van valamelyes dolgom, akkor megmondom őszin
tén.



— Szörnyen fáj a fejem — panaszkodott Blanka.
— Ilyenkor teljes nyugalomra van szükségem. 

Lefeküdt a pamlagra, s az ura csak most látta,
hogy a háziruhája milyen elhanyagolt.

— Csináltathatnál magadnak egy új pongyolát,
— jegyezte meg nyájasan.

Blanka megvetőleg tekintett rá és csípősen fe
lelte:

— Szép, hogy megengeded . . .
— Édes gyermekem, — mondta komolyan Ödön 

s leült a pamlag melletti székre, — így nem me
gyünk semmire, ha ezen a hangon beszélsz. Gon
dolom, te is rendezni akarod végre a viszonyun
kat, amelynek a szeretetlensége már Diane-nak is 
feltűnt.

— Úgy, úgy? — kiáltott Blanka. — Jelenetet 
akarsz provokálni?

— Nem, nem, édesem, — felelt Ödön, uralkodva 
az indulatain, — Csak tisztázni akarom a helyze
t e t . . .  Szeretném, ha irodai elfoglaltságomat és 
rövid klubbeli tartózkodásomat kivéve, minden idő
met itthon, nálad tölthetném.

Az utóbbi szavakba mentül több gyöngédséget 
iparkodott lehelni. S aztán szinte szerelmes sutto
gással tette hozzá:

— S ez tisztán tőled függ.
— Tőlem? — rikácsolta Blanka.
Felkönyökölt a fekvőhelyén s a szeme fehérét

mutatta Ödönnek. E tekintetből nem nézett ki semmi
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szeretet, semmi megértés, semmi remény . . .  De 
Ödön még nem adta föl a küzdelmet, s folytatta:

— Igen, tőled. Mihelyest egy kissé kellemesebb 
lesz az élet itthon, sohase fog eszembe jutni el
menni hazulról.

— Neked sohse volt itthon kellemes az élet, — 
pattogott az asszony. — Te sohase voltál házias, 
neked mindig a házonkívüli gyönyörök kellettek. 
Nem is tudom, miért házasodtál meg!

— Miért? — sóhajtott Ödön.
S aztán forró hangon felelt:
— Mert szerettelek, Blanka... Meg azért is, mert 

otthonra vágytam. Oly édes otthonra, amely meg
felel az ideálomnak. Barátságos, intim, meleg ott
honra, amelynek te légy a papnője. Talán még nem 
késő . . .  Próbáljuk meg. Hisz én oly keveset kívá
nok . . .  Lásd, nekem gondolkoznom és írnom kell 
s csendet szeretnék magam körül. Másképp nem 
megy a munka. S ha megy is valahogyan, akkor 
nincs rajta á ld ás . . .  Oly könnyen tehetnél bol
doggá. Csak azt kellene a kedvemért megtenned, 
hogy ne pörölj a cselédekkel. . .

— Hogyan?! Te nekik, ezeknek a rosszlelkü bes
tiáknak adsz igazat velem szemben? Ez jellemző 
rád nézve!

— Ne érts félre . . .  Bizonyosan neked van iga
zad és nem nekik. . .  De ez nem változtat azon a 
körülményen, hogy nem vagyok képes dolgozni, 
mikor a szitkozódó hangodat hallom.
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— Úgy látszik, ma is csak azért maradtál itthon, 
hogy sértegess . . .  Pörölésnek és szitkozódásnak 
nevezi azt, amikor rendelkezéseket adok a sze
mélyzetnek!

Duzzogott, haragudott és polemizált mindaddig, 
amíg végül hisztériás zokogásba tört ki. Ide-oda 
dobta magát a pamlagon, rángásai voltak és éle
sen sikoltott.

Az ura becsöngette a szobalányt, s ápolták, csi- 
tították Blankát, aki csakugyan beteg volt, saját 
rossz természetének a betege. Ahogy magához 
tért, rámordúlt a lányra:

— Ki hívta? Mit akar? Takarodjon innen. Ami
kor kell, sohase jön, s ha nincs rá szükség, mindig 
itt lábatlankodik. . .

A cseléd nem felelt semmit, de bosszúsan, elé
gedetlen arccal távozott. Ödön pedig békítő han
gon jegyezte meg:

— Én csöngettem rá, édes, amikor rosszul lettél.
— Nagyon tapintatos! — kiáltotta Blanka. — 

Hogy a cselédek előtt is meg legyek szégyenítve! 
. . .  De hát te velem szemben mindig tapintatlan 
voltál!

Ödön zavartan rágta a bajuszát, s azon gondol
kozott, miképpen találhatná meg az utat ehhez a 
rideg szívhez. Egy kis csönd állott be, amelyet 
aztán Blanka szakított félbe.

Mintha nem is az életük legnagyobb kérdéséről 
lett volna szó, közömbös dolgokról kezdett be- 
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szélni, s a rendes pletykáihoz fogott, amelyek őt 
épp abban az arányban érdekelték, mint ameny- 
nyire Ödönt bosszantották. A közeli szomszédok 
s a távoli ismerősök e megszólása különös élve
zetet szerzett Blankának, s ha az ura védelmére 
kelt valakinek, akkor indulatosan kiáltott föl:

— Te is úgy tudod, mint én, hogy minden szó 
igaz, amit kimondok. De hát neked az esik jól, ha 
megcáfolhatsz...

Aztán a vacsora következett.
Diane boldognak érezte magát, hogy apa is az 

asztalnál ült, ujjongva kiáltotta, hogy az ezentúl 
mindig így lesz. Ödön is azon iparkodott, hogy vi
dám legyen, s az arcáról igazán meleg derű su
gárzott le, amikor a boldog gyermekre nézett. 
Csak Blanka nem tudott fölmelegedni. Az urával 
való megbékülés reményénél jobban érdekelte az 
a probléma, hogy a szobalány hogyan fogja és 
hogyan teszi le az asztalra a tálakat. Minduntalan 
ráförmedt, hogy „ügyetlen!“ s úgy látszik, meg 
akarta mutatni Ödönnek, hogy az otthonmaradása 
ránézve meglehetősen közömbös. Abban a tudat
ban, hogy ő a legderekabb asszony a világon — 
s melyik nő nem hiszi ezt magáról? — semmi kon
cessziót se volt hajlandó tenni az urának, a kelle
metlen zsarnoknak, a rideg önzőnek, akinek nincs 
érzéke, érzése és megértése egy finomabb sza
bású hölgynek a lelkivilága iránt. A társalgása 
ezen a sorsdöntő estén is a rendes keretek- 
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ben mozgott. Az Ödön által megpendített témák 
fölött gyorsan tért napirendre s a saját külön re
pertoárját játszta. Minden nőismerősét néhány esz
tendővel vénítette és nagy virtuozitással kisebbí
tette mindazokat az egyéneket, akikről tudta, vagy 
sejtette, hogy Ödönnek rokonszenvesek. Ellenben 
annál jobban dicsőítette azokat, akik antipatiku- 
sak voltak neki.

Ödön fájdalmasan gondolt vissza a Leonánál 
töltött estékre, de uralkodott magán, s vacsora 
után egy játszma sakkot hozott javaslatba. Szinte 
reszketve tette, annyira félt a rideg visszautasí
tástól. Csodálatosképpen az asszony hajlandó volt 
játszani. Férjének ez a közeledése s az esti lámpa 
melegsége életre keltette benne a nőiességnek 
néhány hamu alatt pislogó szikráját.

Játszottak. Blanka, aki különben is gyönge sak
kozó volt, ügyetlen húzásokat tett, de azért most 
nem az urát szidta, hanem nevetgélt, mint az olyan 
nők szoktak, akik egy kissé be vannak csípve, s 
néha kedélyesen a játszótársa kezére ütött. Ez 
Blankánál már szerelem volt, s egy neme a kacér- 
ságnak...

Teljesen kibékültek s Ödön bízni kezdett egy 
szebb jövőben s remélte, hogy a házi tűzhely 
intimitása erősebb vonzóerő lesz, mint Leonának 
az odaadó barátsága...
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Reggel még öltözködött, midőn óriási lárma 
hangzott be a szobájába. Blanka szitkozódása volt 
ez, aki éppen most fenyegette meg a szobalányt, 
hogy ledobja a lépcsőn. Kellemetlen, durva sza
vak süvítettek keresztül a levegőn s hatoltak be 
hozzá, a szentélyébe, ahol dolgozni szeretett volna. 
Mindazok a szavak, amelyeknek állandó ismétlése 
az otthonát ránézve pokollá tette.

Blanka sápadtan rohant be hozzá.
— Az mégis csak szörnyűség! — kiáltotta. — 

Borzasztó, amit az ember ezektől a rongy cselé
dektől eltűrni kénytelen! Nem lehet velük kiáltani. 
Alig mondok ki egy szót, már gorombáskodnak.

— De, édes angyalom, — próbálta megnyug
tatni a férj. — Én csak a te hangodat hallom, a 
Lizáét nem.

Blanka még jobban feldühödött s így patto
gott:

— Persze, mert neked minden félig-meddig csi
nos szobaleány kedvesebb, mint a feleséged. Jó- 
ravaló férj már rég kidobta volna az olyan cselé
det, aki szemtelenkedik az asszonyával! De te 
mindig az ő pártjukat fogod! No, majd magam 
végzek velük ...

Becsapta az ajtót, amelyen keresztül még so
káig hallatszott a pörlekedése.

Ödön a fejéhez kapott s kétségbeesett kísér
leteket tett, hogy ne hallja a rikácsoló hangot. A 
délelőtt folyamán volt is egy néhány rövidebb 
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„világos időköz“, amelyek csendjében elvégez
hette j ól-rosszul a dolgát.

Délben aztán elsietett hazulról, fölszaladt Leo
néhoz s kimentette magát, hogy „családi ügyek 
miatt“ tegnap elmaradt tőle.

— De ma este bizonyosan eljövök, — mondta.
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A múlt héten igen különös szerelmi regénynek 
egy fejezetét közölték a párisi és amerikai lapok. 
Az Arséne Lupinről szóló regénysorozat se tar
talmaz szenzációsabbat.

Az eset hősnője: Mrs. Helena Patterson, aki már 
egyszer férjnél volt — az ismert chicagói dollár- 
milliomosnál, Otto Heyworth úrnál, de elvált tőle 
— s aki az őrültségnek eddig még semmi egyéb 
jelét nem árúlta el, halálosan beleszeretett az ame
rikai betörők királyába, Robert Arthur Tourbillon 
úrba. Ez a kitűnő férfiú már ült néhány esztendőt 
különböző fegyházakban, s talán épp a „kalandos“ 
múltjánál fogva érdekli olyan ellenálhatatlanúl a 
belehabarodott hölgyet, hogy az már jegyet is vál
tott vele s tekintélyes vagyonát hajlandó egy olyan 
úrra bízni, aki eddig az enyim, tiéd, övé közt nem 
tette meg azt a disztinkciót, amelyet jónevelésü 
úriemberektől el szoktunk várni. Patterson úrnő
nek a szenvedelme olyan fokú, hogy hiába külde
nek ellene a rokonai, akik a házasságot nem tart- 
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ják rangszerűnek s nem óhajtanak sógorságba 
jutni egy olyan kiválósággal, akinek a híres neve 
nem a politikai, vagy az irodalom-müvészet-rovat- 
ban, hanem a törvényszéki csarnokban szokott 
brillírozni. A korkülönbség is elég nagy a jegyesek 
közt, — az amerikai Arséne Lupin már negyven- 
három éves, míg a menyasszony csak huszonnégy 
esztendős. De ez a csekélység a rajongó nőt nem 
zavarja, s ezt dicséretéül említem föl, hiszen azt bi
zonyítja vele, hogy — mint a férjhez kívánkozó nők 
legtöbbje, ő is — el tud nézni két évtized korkü
lönbséget, ha az imádott férfinak, mint a jelen eset
ben is, a fiatalság helyébe más férfias érdemei van
nak. Egy királyhoz még hatvan éves korában is 
nőül menne nemcsak egy huszonnégy éves elvált 
asszony, de egy tizenhét tavaszt számláló érintet
len hajadon is, gondolván, hogy királynénak lenni, 
ha öreg is az ura, többet ér, mint boltban árulni a 
fűszert egy fiatal férj mellett. S mivelhogy államo
kon uralkodó királyok nem igen jelentkeznek kérők
ként polgári állású dámáknál, a Patterson-hölgy 
megelégszik a betörőkirállyal, mert azt hiszi, így 
is királyné, betörő-királyné lesz. Pedig számításai
ban könnyen csalódhat.

Ha a tervezett házasság csakugyan létrejön, 
Tourbillon úr valószínűleg felhágy a nemes mes
terségével, nem szorul már rá, hogy betörjön ide
gen házakba. Amikor pénzre lesz szüksége, ott 
van a feleségéé, amellyel szabadon rendelkezhetik
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a bizalomnál fogva, amelyet a szeplőtelen múlt
jának köszönhet. Hátat fordít a pályának, ame
lyen még annyi dicsőséget szerezhetne, s beáll 
becsületes embernek s nyugszik azokon a babéro
kon, amelyeket eddig szenzációs betöréseivel szer
zett. S a derék nő, aki azért lesz feleségévé az 
urának, hogy fejedelmi polcra jusson, valószínű
leg kénytelen lesz megelégedni azzal a szerény 
pozícióval, amelyet egy „m agánzóival kötött há
zasság nyú jt...

Az érdekes pár egybekelését már meg is hir
dették Páris 14-ik arrondissement-jában, s húsvét 
vasárnapján kellett volna az esküvőjének lenni. 
Hogy a Madeleine-ben-e, vagy a St. Sulpice-ben, 
nem tudom, de hogy a kettő közül valamelyikben, 
az holtbizonyos, mert a „társaság“ hölgyei és 
urai ott esküsznek egymásnak—néha jóhiszeműen 
— örök hűséget, amelyet időnkénti hűtlenségek 
tesznek elviselhetővé. De a mi szegény idealista 
barátnőnket új életének és boldogságának a kü
szöbén súlyos csapás érte. A tizenkettedik órában, 
a nagyhét valamelyik napján érkezett Párisba a 
newyorki Hermandad egy távirata, amely azt 
hozta hírül, hogy igényt tart a Tourbillon úr be
cses személyére, s arra kéri kollégiális bizalom
mal a párisi rendőrséget, hogy liferálja ki őt neki. 
Páris természetesen kiadja a derék urat Newyork- 
nak s az esküvő egyelőre halasztást szenved. A 
boldog vőlegényt valószínűleg olyan virtuozitá-
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sokért körözték, amelyekért még nem „ült“ s egy 
időre alkalmasint megint hűvösre teszik. De az 
igazi hűség nem ismer akadályt. Mistress Helena az 
őt tiszteletteljesen meginterjúvoló újságírók előtt 
kijelentette, hogy hű marad jegyeséhez, s amint 
az kiszabadul, a feleségévé lesz. Mert egy-két évi 
börtönnel több vagy kevesebb, nem számít, ha 
valódi szerelemről van szó. Ami pedig a korkü- 
lönbséget illeti, az akkor se lesz nagyobb, amikor 
Mr. Tourbillon az üdüléséből hazakerül.

— Csak én volnék oly biztos a Róbertem hűsé
gében, amily biztos lehet ő az enyémben! — így 
sóhajtott a szerelmes mennyasszony a „Matin“ tu
dósítója előtt.

A hűségnek ez a példája igazán fölötte meg
ható, s az ember szinte kísérteibe jön megsajnálni 
ezt a fanatikusan szerető nőt, akit a „kegyetlen“ 
igazságszolgáltatás esetleg több esztendei férj- 
várásra ítélhet. De az eset alkalmából azon is el
tűnődhet a szemlélő, hogy erényes és becsületes 
férfiak ritkán tudnak olyan legyőzhetetlen szenve
delmet ültetni a női szívbe, mint ez a betörő. S ta
lán ezért nevezik anagy nőcsábászokat betörőknek.

Egyébaránt szívből gratulálok az egymáshoz 
méltó párnak. Ha a boldogságot nem is, de egy
mást megérdemlik. (1924.)
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A társaság befejezte vacsoráját s utána sokan 
a férfiak közül a játékszobába vonultak. Annyira 
jóllaktak, hogy ha nem akartak elaludni, nem ma
radt számukra más módja az ébrenmaradásnak a 
kártyázás hatalmas ingerénél. Néhányan, akik a 
nőket jobban szerették a férfiaknál, sőt talán a zöld
királynál is, velük maradtak s mulattatni iparkod
tak őket.

Társalgás közben a női szépségről is volt szó, 
s valaki azt a nem egészen új igazságot, de ott 
meglepetésszerűen hangzó megjegyzésttette,hogy 
a női szépség ritkán jár együtt kiváló szellemi tu
lajdonságokkal; hogy a Venus Kallipigosznak, en
nek a képzelhető legbájosabb nőszobornak az arca 
nem tükröz vissza éppen szokrateszi bölcsességet; 
hogy a szabályos és rajzhibátlan arcvonások nyu
godtsága mögül nem sokszor tör elő az esprit moz
gékony ördöge; hogy az igazán szép nőnek, a szo
borszépnek meg a festő vásznára kívánkozó klasz- 
szikus tökéletességnek szabályszerint le kell mon-
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dania arról, hogy a szellemével hódítsa meg a 
férfit, amire egyébaránt nincsen rászorulva; hogy 
ha valakit a közvélemény nagy szépségnek kiált 
ki, azt ez ítéletbe foglaltan egyúttal kevésbé talen- 
tumosnak is deklarálja; s hogyha valakiről azt ál
lítjuk, hogy klasszikus szép, egyben azzal is vádol
juk, hogy nem találta föl a puskaport stb., stb.

A fejtegetés különböző véleményeket, hozzájá- 
rulókat és ellenzőket váltott ki a hallgatók leikéből.

Valaki — egy férfi — így szólt:
— Vannak kivételek.
Valószínűleg a feleségére gondolt, aki egyálta

lában nem volt szép, s olyan buta volt, mintha 
csodaszép lett volna.

— Persze, hogy vannak, — felelte az előadó. — 
Hiszen, amit állítottam, az csak szabály és nem 
törvény. A törvények alól nincs kivétel, a szabá
lyok alól pedig van.

Egy másik így szólt:
— Ha igaznak fogadjuk is el e szabályt, nem kö

vetkezik belőle, hogy azok a derék némberek, 
akikkel szemben nem voltak bőkezűek a gráciák, 
okvetetlenül feltűnő okosak. . .  Én hiszek valami 
szabályszerűségben, s azt gondolom, a Teremtő 
igazságos akart lenni s valami kiegyenlítő eljárást 
alkalmazott, amikor a nőt a férfi oldalbordájából 
vette. Akit különös szépséggel ruházott föl, azt 
szellemi javakkal kevésbé bőségesen áldotta meg. 
Valószínűleg attól félt, mert ismerte a férfit, hogy
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ha a nő szép is meg okos is, nagyon is veszedelmes 
lesz rája nézve. Hiszen a szépsége maga is eléggé 
veszedelm es. . .

— Lehet, hogy így volt, — jegyezte meg egy 
asszony. — De akkor a Teremtő néhányszor té
vedett. George Sand például nem közönséges te
hetségű hölgy volt, s az arcképeiről ítélve bizony 
elég csinos ahhoz, hogy ne csak a géniuszával, de 
a testi bájaival is hódítson férfit.

— Igen, tévedhetett, — felelte az elmélet hir
detője, — mert tévedni emberi dolog. És mégis 
nagy kérdés, hogy Musset-t, Chopint és Lisztet 
nem inkább a nagy regényíró kiváló okossága, 
rendkívüli írói tehetsége bolondította-e el, semmint 
a szépsége, amely mégse volt fenomenális, sőt 
kisebb, mint némely pénztároskisasszonyé, aki 
mindennap mosolygott Musset-re a kávéházban, 
mint akárhány muzsikális nevelőnőé, aki Chopin- 
nal próbált kacérkodni s mint számtalan zongorázó 
miss-é, akik bomlottak a zenekirályért? Hiszen 
aránylag ez az érdekes asszony csúf volt, már tud
niillik a ragyogó szelleméhez képest!

Az előbbi asszony:
— Mégis, alighanem hidegen hagyta volna a ne

vezett urakat s a többi Sand-hódolókat, ha nem 
lett volna szép arca s ha nem mutogathatott volna 
formás lábakat. Sose hallottuk, hogy az angol re
gényírónők szépek, de azt se, hogy valami nagy 
rekordokat értek volna el a hódítás terén.



— Úgy van, — hagyta helyben az elmélet vé
delmezője. — S azért mondtam, hogy ez a kitűnő 
hölgy ebben is kivétel volt. De egy kivétel nem 
rontja le a szabályt, sőt tíz se. Hiszen magam is 
beösmerem,— egy második példával szolgálva,— 
hogy Baskirtcheff Mária nemcsak tehetséges volt 
és szellemes, de szép is s így kétszeres vonzóerőt 
gyakorolt a férfiakra, akik közül majdnem annyian 
érdeklődtek őiránta, mint ahány iránt őmaga ér
deklődött. Ám e kivételekkel szemben ott van a 
könyörtelen szabály az ő sok száz példájával, ami 
igen megnyugtatható lehet a nőkre, mindre. Mert 
aki nem lát szépet, ha a tükrébe néz, azzal vigasz
talhatja magát, hogy egy kis észért nem muszáj 
neki épp a boltba menni, — ha pedig azt veszi észre, 
hogy butának tartják, mindig vigasztalást talál a 
tükrénél, amely kárpótlásul csinos látványt nyújt 
neki.

Most egy egészen fiatal leány szólalt meg:
— De hátha az ilyen szegény teremtés, amikor 

meg kell arról győződnie, hogy libának tartják, 
hiába fordul a tükréhez, mert az csúf képet mutat 
neki? Mi vigasztalhatja meg ezt a szerencsétlent?

— Ne féltse őt, kérem, — felelte az előadó. — 
Az ilyen mindig szépnek tartja magát, s ezeknek 
a nőknek a tükre udvariasabb minden imádónál.

S ennek az állításnak mintegy az igazolásául 
szolgált, hogy egy egészen rút nő, amikor a disz
kusszió idáig haladt, fölkelt a helyéről, otthagyta
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a társaságot, s magában mély megbotránkozással 
morgott:

— Udvariatlan, durva népség! Csupa neveletlen 
fráter! Szerintük hát nekem örökre le kell monda
nom arról, hogy okosnak tartsanak . . . Pedig a 
szépségemre esküszöm, hogy nem vagyok buta!





B A R Á T N Ő K

A 17





Társalgás közben egy hölgy véletlenül — való
ban: véletlenül! — kiszalasztotta a száján, hogy 
hány esztendős, s mert csakugyan jóval fiatalabb- 
nak látszott, az egész társaság (természetesen a 
nőket kivéve) tiltakozott a magas számjegy ellen, 
egy úriember pedig igy kiáltott:

— Nagyságos asszonyom vagy fiatalabb néhány 
esztendővel, vagy pedig X-né, a Kegyed legbizal
masabb barátnője a legkivételesebb lény a föld 
kerekségén!

A h ö l g y : Nem értem ...M it akar ezzel mon
dani? . . .  Mi összefüggés van az életkorom és 
Gizella barátnőmnek a jelleme közt?

Az úriem ber: Mindjárt m egérti. . .  A barátnője 
ugyanolyan idősnek, vagy mondjuk: ugyanolyan 
fiatalnak mondta nagyságos asszonyomat, amilyen
nek saját maga. Tehát: vagy úgy járt el, mint a 
holtig hü barátnők szoktak, azaz nagylelkűen hoz- 
zátoldott a Kegyed éveihez egynéhányat, vagy — 
amit most már hinni kezdek — a valóságnak meg- 
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felelő számadatot mondott, s ez esetben ő az a 
fehér holló, akinek a halhatatlan fehér szobrát 
fel kellene állítani valamelyik ritkasági múzeum
ban vagy közkertben. Mert ki látott a mai históriai 
napig oly kebelbarátnőt, aki nem nagyobbítja vala
mivel az intimusai korát? Én igen sok nőt ismerek, 
de ilyen szent teremtésre sohasem akadtam köz
tük és boldognak vallanám magam és nem bán
nám meg, hogy éltem, ha most végre rátaláltam 
volna e csodás tüneményre.

A hölgy  : Szegény barátom, nem győzöm saj
nálni, hogy e reménységét össze kell törnöm. Az 
én kedves barátnőm szobra — legalább ezen a 
címen — nem fog fehérleni sem a múzeumban, 
sem a zöld bokrok közt... Én, az igazat megvallva 
fiatalabb vagyok, mint az imént mondtam, de mert 
tudom, — hisz’ én is nő vagyok — hogy a nőis
merőseim idősebbnek hirdetnek, s tudom, hogy a 
közönség — hisz’ én is hozzája tartozom — az ő 
adataikat hiteleseknek fogadja el, tehát: hogy senki 
se tarthasson hazugnak, én is olyan öregnek vallom 
magam, amilyennek ők kiáltanak ki, s hogy egé
szen biztosra menjek, néha még vénebbnek.

Az úriember : Ú gy  hát, n a g y sá g o s  asszonyom , 
m ag a  az a  n a g y o n  k iv é te les  lén y , ak in ek  a  feh é r 
sz o b rá t

A hölgy : Tudom. Fel kellene állítani egy gal
lérjában vagy egy liget zöldjében, de hát erre a 
dicsőségre sehogyse volnék méltó. Hiszen az em- 
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bér, aki a társaságban él, gyakran kénytelen ha
zudni, hogy hazugnak ne tartsák. . .

Az úriember : Ezért a mondásért is megérde
melne, ha nem is szobrot, egy cukorkát. . .  De tré
fán kívül, mégis csak szokatlan erény egy nőtől, 
ha idősebbnek vallja magát, mint amennyi való
jában.

A h ölqy  : Fői ne üljön az ilyen erényeknek . . .  
Van ebben a korvallomásban jó porció hiúság is. 
Nem jobb idősebbeknek mondani magunkat, hogy 
a világ kénytelen legyen csodálkozni, milyen 
üdék s frissek vagyunk még, semmint fiatalabbak
nak, hogy azonnal konstatálják, miképp az arcunk 
több esztendőt mutat?

Az úriember : Mégis. Maga talán az egyetlen 
asszony, aki ily szépen hazudik. A többi nő nem 
így cselekszik.

A hölgy  : Mert bíznak a barátnőikben. . .  Meg
vallom, én is bíztam bennük máig. Én ugyanis nem 
ő miattuk toldottam meg az éveimet, hanem ama 
nőismerőseim miatt, akiket ellenségeimnek tartok. 
Azt hittem, azok vénítenek. Gizellában úgy bíz
tam, mint a testvérem ben. . .  De hát ezek után 
mondja, mi a különbség tulajdonképpen a barát
nőink és azok a nők között, akikkel ellenséges vi
szonyban vagyunk?

Az úriember : Jóformán semmi. Talán csak az, 
hogy az előbbiek egy árnyalattal veszedelmeseb
bek.



A h ö l g y : Csak nem?
Az úriember : De igen. Az ellenségeknek eset

leg nem hiszi el a közönség a ráadásúl ajándéko
zott esztendőket, de a barátnőknek, akik csak tud- 
hatják, elhiszik.

A h ö l g y : Köszönöm, hogy erre megtanított. 
Mától kezdve még egy évvel vénítem magam. An
nál többnek csak nem fognak mondhatni a barát
nőim se.

Az ú r iem b er : Ki tudja? Attól függ, hogy minő 
viszonyban van velük.

A hölgy  : Hogy’ érti ezt?
Az ú r iem b er : Mentül intimebb velük, annál 

több évvel fogják fölruházni.
A hölgy  : így hát igazán vajmi kevés különb

ség van a barátnőink és az ellenségeink közt.
Az ú riem ber : Óh, van valami. Ez utóbbiak 

őszintébbek.



V E S Z E D E L M E S  B Á J A K





Cikket olvastam a kivágott ruhákról s a velük 
kapcsolatos dolgokról, és elgondoltam, hogy az er
kölcsnek, ízlésnek meg a divatnak megvan olykor 
a szigorú és rideg, máskor meg az elnéző és libe
rális korszaka. Néha a nőből csak az orra hegyé
nek szabad kilátszani, máskor meg annyit mutathat 
a bájaiból, amennyit jónak s a publikum szépnek 
lát. Most megint ilyen a divat, s valószínűleg hosszú 
tartamú lesz, mert a selyem- és egyéb ruhaszövet 
nagyon drága, s ez a viselet, a féltékeny férjeket 
kivéve, mindenkinek tetszik.

Valahányszor bálban fordulok meg s az úgyne
vezett bálkirálynők félig födött keblét látom, min
dig eszembe jut Abraham a Santa Clara, ez a gú
nyos szellemű és csípős nyelvű bécsi pap, aki olyan 
fulmináns hangon szokta szidni és gyalázni a libe
rálisan öltözködő nőket.

— Azok a nők, — így dörgött egy alkalommal 
a szószékről, — akik nyilvánosság elé viszik a bá
jaikat, még a megvetésünkre sem méltók.
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Nagy riadalom támadt erre a „császárváros“ 
hölgyei közt. Egy közülök, akinek különösen szép 
vállai voltak, ozsonnára hívta meg a barátnőit, hogy 
állást foglaljanak a szószékről elhangzott durva 
sértéssel szemben. A meghívottak itt értekezletté 
alakultak, a szép vállak értekezletévé, s elhatároz
ták, hogy a főtisztelendő urat a sértő állítás visz- 
szavonására kényszerítik. A gyűlésről persze ener
gikus jegyzőkönyvet vettek föl, amelynek paran
csoló és követelő hangját csak az enyhítette, hogy 
azt a három legszebb vállú és egyebü asszonyból 
alakult küldöttség adta át a papnak.

A deputáció szédítő megjelenésének volt is fo
ganatja, s ez a demonstráció ad oculos nem tévesz
tette el a hatását, mert a merész moralista, mikor 
a legközelebbi vasárnapon a szószékre lépett, a 
következőképpen kezdte meg a szentbeszédét:

— Tartozom egy kis kimagyarázással. A múltkor 
azt mondám, hogy azok a nők, akik mélyen kivá
gott ruhát hordanak, nem méltók még a megveté
sünkre sem. E szavaim több oldalról félremagya- 
ráztatván, akként igazítom őket helyre, hogy akik 
ily ruhát viselnek, igenis méltók a megvetésünkre.

A kedélyes bécsi asszonyok megértették a vas
tag tréfát, zsebredugták ezt az elégtételt (nem kér
tek újabbat) s állítólag azzal bosszulták meg ma
gukat nemesen, hogy a legközelebbi kávézás alkal
mával megalapították az első bécsi nőegyesületet, 
amely még ma is fennáll s már azóta százhuszon- 
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hatfényesen sikerültbált rendezett (szebbnél-szebb 
vállkiállításokkal) s olykor egy kis jótékonyságot 
is gyakorolt. Ez a barátságos zsúrösszejövetel volt 
hát — ha igaz — az első nőegyesületi gyűlés az 
osztrák-magyar dualisztikus monarkiában (f)  — 
bizonysága annak, hogy a szépvállú asszonyoknak 
van olyan jó szívük s annyi jótékony hajlandósá
guk, mint ama szintén derék hölgyeknek, akik mo
rális magasságú derekak alá rejtik a nyilvánosság 
elé kevésbbé kívánkozó bájaikat.

. . .  A báltermekben megint ismétlődik a födet- 
len vállaknak amaz aranykora, amelyben Arséne 
Houssaye egy hősnője, valamelyik „déesse de 
Topéra“, egészen természetes hangon mondhatta: 
„Vetkezzünk le és menjünk a bálbal“ Az a frivol, 
de kedves időszak, amelyben egy másik francia 
író, akit lehetetlen nem idézni, ha ilyen finomsá
gokról van szó (Alphonse Karr), gúnyosan jegyez
hette meg: „Minél kevesebb a ruha, annál teljesebb 
az öltözék“. (Moins on est vétue, plus on est ha- 
billée.) Ami ma is nem egy kedvelt primadonná
nak a programmja s a jelmondása.

Hiába I A „tökéletlen“ női ruhák divatja egy
szersmind az örök szép divatja marad, amelynek, 
úgy látszik, vissza meg vissza kell térni újból mind
addig, amíg csak szép nők és szép vállak lesznek 
a világon. Ám lármázzanak e szépséges divat el
len a böjti aszkétasághoz és érzéki nélkülözések
hez szokott irtózkodók, könnyen megdöbbenök,
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erkölcsös szemforgatók, amennyit tetszik: a födet- 
len vállakon nemcsak az erkölcstelenség hatalma 
nyugszik, de ott pompázik a szépnek diadala is.

S a szépnek kultusza épp oly kevéssé szorul vé
delemre, mint az a nő, aki nem öltözködik olyan 
„magasan“, ahogy a morálprédikálók óhajtják.

Megvédi az magát. Vagy hogy világosabban 
szóljak: megvédik a bájai.

Victor Hugó mondja valahol: a meztelen nő =  
fölfegyverzett nő.

S nem mint eddigelé hittük: olyan nő, aki letette 
fegyvereit.

És volt olyan eset, amikor hatóságilag fosztot
tak meg egy szép asszonyt ezektől a fegyverektől.

B . . .  megye levéltárában őrzik azokat az okmá
nyokat, amelyek erre az annak idejében nagy és 
sok port felvert pikáns históriára vonatkoznak. A 
nevezetes dolog persze még akkor történt, amikor 
a megye hatalmas s egy-egy szolgabírája olyan 
nagy úr volt, mint egy király.

(De mit beszélek? Nagyobb úr volt, mert a kirá
lyokat kötik az alkotmányos törvények, a szolga- 
bírákat pedig nem.)

Nos, tehát a kérdéses megye központi járásának 
a szolgabírájához egyre sűrűbben jöttek a pana
szok szóval és írásban a Fábry Márton szép özvegye 
ellen. Ez az úri asszony olyan szédítő szépség 
volt, hogy a mai idők nemzedéke azt el se képzel
heti. Mert most semmi se olyan szép, mint a régi 
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jó időkben, még a nő s e . . .  Annyi verekedés, du- 
hajkodás és párbajozás történt már miatta, hogy 
attól lehetett tartani, fölfordulás lesz a járásban 
és, isten mentsen, statárium.

Ezer szerencse, hogy a járásnak bölcs, tapinta
tos és asszonyi dolgokban kiválóan szakértő fő
szolgabírója volt tekintetes (nemes és vitézlő) Bo
rús Menyhért uram személyében, aki valamikor 
huszártiszt volt. Ez mingyárt kitalálta, hogy hol itt 
a bibi. Észrevette, hogy a szép asszony miatti za
vargások leginkább farsang idején kerekednek s 
ahogy a böjt beáll, enyhülni kezdenek. S rájött, 
hogy a baj akkor éri el tetőpontját, amikor bál van 
a megyeszékvárosban. Az éleseszü ember hama
rosan tisztában volt azzal, hogy a sok „polizei
widrig“ dolgot a Fábryné asszonyom szépséges vál
lai okozzák. Mert aki egyszer, hacsak egy kicsit 
volt férfi, ezeket a vállakat födetlenül látta, az el 
volt veszve, az bomlott utánnuk. Azoknak a töké
letességével s a fehérségével nem versenyezhetett 
semmi, s ha a szoborszép asszonynak lett volna 
esze és bátorsága Párisba költözni, akkor Gambetta 
bizonyára nem maradt volna nőtlen, vagy pedig 
Clémenceau —

De hát a veszedelmes hölgynek nem volt ennyi 
esze s ekkora bátorsága, s franciául se tudott töb
bet, mint amennyit kicsi lánykorában az Ollendórii
ból tanúit. így hát csak itthon okozott tüzveszedel- 
met, s békében hagyván a francia politikusokat, 
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a megye jeunesse dorée-ját (tizenhét évestől hat
vannyolcig) vakította és csábította el á fehérsé
geivel.

Megunta ezt Borús Menyhért uram, aki szeretett 
rendet tartani a járásában s egy téli napon a követ
kező ukázt (amelyet ő szerényen végzésnek neve
zett) küldte a szépvállú özvegynek:

„özv. Fábry Mártonnénak meghagyatik, hogy 
ezentúl a bálokon és egyéb mulatságokon ma
gas ruhában jelenjen meg s a vállait födetlenül 
hagyni ne merészelje, annál is inkább, mert en
gedetlenség esetében a kellemetlen következ
ményeket egyedül saját magának fogja tulaj
doníthatni.“
A víg özvegy (ki mert volna akkor ellenkezni a 

szolgabírájával?) a legközelebbi bálon csakugyan 
„kivágatlanúl“ jelent meg.

A férfivilág csodálkozott e váratlan megtérésen 
és őszintén sajnálta, hogy immár nem gyönyör
ködhetik az észbontó látványosságban. Az aranyos 
ifjúság (tizenhéttől hatvannyolcig) biztosra vette, 
hogy a világszép asszony fogadalmat tett bájainak 
a forgalomból való kivonására, az asszonyok pedig 
„a legbiztosabb források alapján“ konstatálták, 
hogy a szépségnek e véka alá rejtése nem egyéb, 
mint szomorú kénytelenség, amely csak azért tör
ténik, mert nincs már mit mutatni. Akár elhitték 
ezt a verziót az urak, akár nem, annyi bizonyos, 
hogy a rend és a békesség, a polgári nyugalom 
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és a tisztes csend helyreállt a járásban — statá
rium nélkül.

. . . Most is látni még imitt-amott olyan vesze
delmes bájakat, amelyeket helyes volna a köz
szemlétől hatóságilag eltiltani.

Csakhogy a mai asszonyok már tudnak annyit 
a közigazgatási tudományokból, hogy a szolgabírák 
végzéseit meg lehet appellálni — az alispánhoz és 
a vármegyéhez.
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