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A régi képviselőházban Vál Lipót szabad előadást
tartott az önálló magyar bank súlyos nemzetgazda
sági akadályairól. A m eghívott-és hívatlan vendégek
nagyon sokat várhattak az előadástól, mert számosán
sereglettek össze, hogy meghallgassák a jeles gazdasági
vezért, a Merkantil bank vezérigazgatóját. Az ilyen kivált
ságos férfiú meghallgatására tehát eljön a miniszter is
és okosan teszi, hogy eljön, mert remélheti, hogy e
leereszkedésével bukása után biztosit magának egy igaz
gatósági tagságot a Merkantil banknál. A miniszter e
kitűnő alkalomra elhozta teljes udvarát, ezek a felolvasás
megkezdése előtt körbe vették a kegyelmes urat és
ájtatosan figyelték szavait, hogy estére szétrebbenve,
színházban és kártyaasztaloknál elm ondhassák: „Ma
beszéltem a kegyelmessel és ezt, meg ezt mondta.“
Világos, hogy a közönség is egész odaadással
bámulta a kiváltságos embert és a legelőkelőbb divat
termékből öltözködő hölgyek az erkélyen adogatták át
egymásnak véleményeiket a miniszterről. A női tábor
véleménye a koroknak megfelelő érzelmek szerint nyil
vánult meg. A harminc éves korhatárig álló hölgyek
egész jókarban levő férfinek vallották, azok az idősebb
hölgyek pedig, akiknek a hetvenes évek irodalma a
„delnő“ gyűjtő szó alatt udvarolt, épenséggel nem csat
lakoztak a mögöttük levő emberöltő véleményéhez.
l*

De csitt! Inie az illusztris felolvasó elfoglalja elő
adói székét. A miniszter környezete tapsba kezd, a
miniszter mosolyogva üdvözli a bankvezért, a közönség
is belekap az ovációba. Az előadó pedig hajlong jobbra,
balra, fölfelé, előre, szóval mindenképen.
Végre szóhoz j u t . . . Az újságírók már jegyeznek.
Vál okvetlenül okos dolgokat fog mondani, mindent
fel kell jegyezni. Az előadói emelvény alatt hat gyorsíró
veszi fel a beszéd minden szavát. Nagy itt hát a
figyelem az újságírók és gyorsírók között, — a hallga
tóság nagy része ugylátszik e munkát teljesen rájuk bizta.
Az előadást az ülések utolsó sora mögött egy a
falhoz támaszkodó fiatalember hallgatja legodaadóbban.
Az előadás megkezdésekor lépett a terembe. Egész
erejével figyel. Valahányszor az előadó megpihen, megakad, vagy a jegyzeteibe tekint be, mindannyiszor gúnyos
fintor jelenik meg a fiatalember arcán. Az előadás egyik
pontjánál a figyelők tapsot rendeztek. (A tapsot tulajdonképen egy letört mágnás rendezte, aki negyedik helyre
szeretne Váltói jelzálogkölcsönt kapni.) A nyiltszini tapsot
a háttérben levő ifjú sehogysem birta elviselni. Valami
indulat fogta el, fenyegetővé vált az arca, a benne
rezgő izgalom viharrá fokozódott. A fiatalember a tapsok
elől megszökött a teremből.
A folyosón egy pillanatra megállt és az ott ácsorgó
szolgától megkérdezte, hogy hol a bejárat az újságírók
karzatára. Mivel e kérdést csengő hangsúllyal tette föl,
a szolga kellő gyorsasággal nyitotta ki előtte a kérdezett
hely felé vezető ajtót.
A fiatalember tétovázva nézett szét a tudósítók
között. Valakit keresett, akit úgy látszik meg is talált
Szabó János, a Magyar Lapok munkatársa személyében.
Hozzálépett és gyengén megérintette a vállát.
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Szabó János ráejtette ironját a papírlapra, amelyen
addig túlzott buzgalommal, de annál kisebb tehetséggel
próbálkozott megörökíteni Vál profilját. Egész őszinte
csodálkozással bámult a diszkrét vállveregetőre. Kis
vártáivá sz ó lt:
— Nem ismerem önt. Mit kiván tőlem ?
— Én ismerem önt. Jöjjön el innen azonnal.
Szolgálatára akarok állani.
— Engem a kötelességem itt tart. Talán estére?
— Kérem ne hallgassa ezt a papagályt!
— U ram ! Most már igazán ráérek estére önnel
beszélni? Talán addig meg fog egy kissé nyugodni . . .
— Ismételten m ondom : papagály! — szólt fojtott
izgatottsággal az ifjú.
Szabó, hogy félbeszakítsa a kellemetlen beszél
getést, épen el akart fordulni megzavarójától, mikor az
zsebébe nyúlt és egy iratcsomót vett elő.
— Nézze, itt van, az előadás már elhangzott és a
következő része . . . nézze . . . most itt ta r t. . . kövessük
csak . . . Játja . . . szóról-szóra ezt mondja . . . ugye? . . .
nagyszerűen betanulta a gazem ber! . . .
A kéziratot mutogató hangja mindjobban izga
tottá vált.
— Mit ül itt? Jöjjön velem. Fontos közlendőim
vannak. Látja, itt az egész „szabad előadás.“ Rendel
kezésére bocsátom.
Szabó János most már aggódva figyelte a zavaros
szavu idegent és hogy egy esetleges botránynak elejét
vegye, karon fogta és kivezette a karzatról.
Künn a folyosón leültette egy pamlagra.
— Önnek valami baja van ismeretlen barátom,
pihenje ki m a g á t. . .
— Bocsánat! Most már nyugodt vagyok. Tudom,

hogy egy kissé furcsán viselkedtem, de nagyon indu
latos vagyok. Gazság uram, ami odaben történik. Jöjjön
kérem velem egy csendes kávéházba, ott elfogok mon
dani önnek mindent. A lapját azért tudósíthatja, itt van
egy kézirat, ebben megvan az egész előadás. Én csi
náltam. Rendelkezésére bocsátom.
Szabó zsebébe tette a feléje nyújtott iratokat és
mosolyogva szólt:
*
— Jól van, a kéziratot elfogadom és el is megyek
magával, de előre figyelmeztetem, hogy valahogy le ne
leplezze előttem Vált, mert épen Vál lapja az a lap,
amelynek munkatársa vagyok.
— Tudom uram, nem vagyok járatlan e m b e r. . .
Tegnap is én állítottam ki egy kétezer koronás utalványt
a Magyar Lapok részére. Ma délig Vál magántitkára
voltam. Ma délig Vál bolondja voltam. Én, — ejnye el
is felejtettem bemutatni magam — Joch János vagyok,
a Merkantil bank tisztviselője . . . hat heti felmondás
alatt. Tudom, hogy nem érvényesülhetek Vállal szemben
a lapoknál, de önnél igen. Ismételten mondom, fontos
közlendőim vannak.
— Nohát akkor gyerünk Joch ur.
Néhány perc múlva az utcán voltak és váltig biz
tatta Szabó uj ismerősét, hogy fogjon fontos közlen
dőihez. De Joch a legelső utbaesö kávéházig szótlan
maradt. Egy csendes kávéházba tértek be.
A pincér eléjük tette a kért likőröket és Joch most
már szabadon beszélhetett.
— Bocsásson meg, hogy ismeretlenül zaklatom a
dolgaimmal, de higyje el, tulajdonképen önről van szó.
Nekem már semmi közöm Válhoz, önnek azonban lesz
és pedig igen hamarosan. Ismeri V ált?
— Nem. É s hiszem, hogy sohasem ismerem meg.

Távol állunk mi egymástól. Nézze barátom, most tél
van és ilyenkor csak komoly dolgokkal szeretek foglal
kozni. Most például a legkevésbbé vagyok újságíró,
inkább szigorlatra készülök . . . Igazán nem hiszem,
hogy komoly mondanivalói volnának. Ön talán az ellen
kezőjét hiszi, vagy túlságosan fáj az, hogy Vál szórólszóra a maga eszméit hirdeti. Én igazán nem figyeltem
egy mondatra sem, de ha az idegen szájjal mondott
szavak egytől-egyik örök életűek is volnának, csak a
régi eset történt meg: eszmekisajátitás. És örüljön neki.
így eszméi világosságra kerültek. Vajon elmondhatta
volna eszméit valaha? Kiadhatta volna talán írásban?
És ha igen? Jutott volna az ön számára annyi figye
lem ? Elolvasták volna az Írásait? Higyje el, hogy nem.
Ezért ne törje fejét naiv bosszúkon, inkáb menjen vissza
Válhoz, csókoljon neki kezet, bújjon a frakkja szárnya
alá, húzódjék ott meg és lesse ki az ön óráját.
— Nem megyek vissza. Engem Vál kizsákmányolt.
Éveken át dolgoztatott maga helyett. A mai előadását,
mint tudja, én készítettem el és oly hallatlanul merész
voltain,* hogy külön dijat kértem érte. Heteken át forrás
munkát olvastam, meg kellett tanulnom a mai gazdasági
helyzetünket, hogy ő beszajkózza és előadja.
— Tudja uram, az édes anyámat meg kell operálni
és a műtétet Herzlre szeretném bizni. Megakarom
menteni az anyámat. Az operációhoz pedig pénz kell.
Hát ugy-e, nem istentelen kívánság pénzt kérni azért
a m unkáért? Nem adott. Megpróbáltam könyörögni.
Egészén szépen könyörögtem, sikerült könnyeznem is
és Vál szive meglágyult. Benyúlt a pénzszekrényébe és
ideadott egy részvényt. Egy gőzmosoda részvénytársaság
részvényét. A névértéke ötszáz korona, a valódi értéke,
egy gombénál is kevesebb . . . Felbőszültem és a

zsarolás útjára léptem. Figyelmeztettem, hogy ha nem
adja meg az illő tiszteletdijat, hát leleplezem a lapokban
a mai előadását. Ekkor Vál csengetett és bejött a
szolga, akinek kidobás céljából átadott engem. Ma
délben már a lakásomon volt a felmondó levél. És
most merjek csak egy szót is emelni ellene. Vál esetleg
azt fogja m ondani: „ah, jó, hogy jelentkezik ez a kirúgott
ember, bár megkegyelmeztem neki, de most, hogy
gyalázni merészel, hát elmegyek a bírósághoz és fel
jelentem, hogy ellopta az aranyórám.“
— Tisztában voltam hát az első perctől kezdve,
hogy Vállal a nyilvánosság előtt nem számolhatok le.
Azonnal önre gondoltam.
— Rám gond olt? Azonnal rám gondolt?
— Ig e n ! Ön az, aki ezt az embert megfogja ö ln i!
— Úgy ? Egyszerűen megölni ?
— Még a fizikai módon való megölésről is szó lehet.
— Talán kilesve a sötét utcán, hátulról fogom
leszúrni? — kérdezte bosszankodva Szabó.
— Igen, ez is lehetséges, ha az ön vérmérséklete
igy parancsolja.
— ö n beszám íthatatlan!
— Joggal hiheti, ha én volnék ön, én is ezen a
véleményen volnék.
— Rövid, értelmes szavakban igazolja magát,
hogy nem b olon d ! — szólt türelmét vesztetten Szabó.
— Hát j ó ! Röviden. Vál Lipót inetreszt választott.
A választás Énekes Máriára esett.
Szabó homlokára egyszerre kiültek az erek. Arca
ónszinüvé vált. Levegő után kapkodott.
Joch a felindult ember elé tolta a vizes tálcát.
— Igyék. Az istenért, legyen nyugodt.
Szabó indulatosan lökte odébb a tálcát és izgal
maktól átitatott hangon m ondta:

— Maga hazudik! H azudik! Igen, hazudik! És
igaza van, hogy ha úgy volna, ha megvolna ez a
gyalázat, hát a sötét utcán . . . leszúrnám . . .
— Kérem Szabó ur, jöjjön innen, üljünk talán egy
kocsira, — hivta a háborgó embert a megszeppent
Joch, — látja, miért kívánta oly energikusan a tényállást?
— Tényállást! — kiáltott fel újból Szabó. —
Vonjon vissza mindent. Vonja vissza a Válra zúdított
rágalmait! Vál kiváló ember, a genialitás istennője az
ő agyában rezidiál. Vál maga az isteni gondviselés.
Igen, ön az, aki ellopta az aranyóráját, de hagyja
futni m a g á t. . . Kár, hogy futtában egészen hozzám
érkezett. És most vonja vissza rögtön mindazt, amit
mondott! Vagy irja le itt előttem szóról-szóra. Adja
Írásba nekem minden szavát.
A szorongatott Joch szinte vacogva mondta:
— Uram, engedje meg, hogy akkor beszélhessek
Önnel, amikor nyugodtabb lesz. Itt nem beszélhetek.
Nagyon kérem, legyen nyugodt, türtőztesse magát.
Nézze, itt ez a pár vendég már ide figyel. Gyerünk innen.
— Hát gyerünk, de tudja, hová megyünk? Énekes
Máriához megyünk. Majd ott szemébe fog neki mondani
mindent. Igen?
Ez az útirány épen nem tetszett Jochnak. Mégis,
hogy a kávéházból kikerüljenek, beleegyezett, hogy
ellátogatnak Énekes Máriához.
A közeli kocsiállomáshoz mentek. Beültek az
egyik kocsiba. Joch maga mondta meg a kocsisnak
a célt:
— Hernád-utca 30.
— Honnan tudja a cim et?
— Abban a házban lakom én is.
— ü g y ? Talán ismeri is őket?

— Igen, ismerem Énekes Máriát és az egész
családját. Egy esztendeje lakom szemben velük. Önt
minden nap látom hozzájuk menni.
— Maga nem szokott hozzájuk járn i?
— Megfordultam már náluk. Egyszer az anyám
náluk hagyta az előszoba kulcsot, akkor a dolgok
sorja úgy hozta, hogy be kellett mutatkoznom.
— Szóval nem kell önt bemutatnom? Ismerős a
háznál? M i?
Joch nem válaszolt. Elakarta kerülni a beszél
getést. Inkább azon törte fejét, hogy miképen akadá
lyozza meg Énekes Máriához készülő látogatásukat.
Szabó pedig nem sürgette a választ. Milyen
messze volt már ő ettől a kérdéstől?! Agyában és
szivében rendszertelenül ugráltak a gondolatok.
Az imént a kávéházban, mikor az őrült hirt hallotta,
az első percben elhitte Joch szörnyű állítását. Elhitte.
Azért sápadt el A második pillanatban már megtelt a
szive tiltakozással, a következő pillanatokban már felviharzott benne a harag Joch ellen. És ezek az érzések
vitatkoznak most is benne. Látszólag kimerültén dől
hátra a kocsiban. Behunyva tartja a szemeit. Joch félve
vitt feléje egy-egy tekintetet és rettegve gondolt a
nemsokára eljövő ostoba helyzetre.
Végre a lassan döcögő kocsi megállt. Egyik sem
mozdult a helyéről. A kocsis beszólt és sürgette a
kiszállást.
— Nem szállunk ki, — határozta cl- magát a
merészségre Joch, — hol is lakik Szabó u r?
Szabó apatikusan mondta be a lakását.
A kocsis visszafordította lovait a város felé.
—■ Ostobaság volna odamenni, magam is belátom,
— mondta önmagával beszélgetve Szabó.

Szabó szobája nem viselte magán a hónapos
szobák rideg bélyegét. Különbejáratu előszobával kap
csolatos utcai szobájában ízléses bútorok, képek, réz
karcok, szmirnák és az elég gazdag könyvtár bizonyít
gatták, hogy gazdájuk nem kevés időt tölt otthon.
Szabó az íróasztalánál ült. Névjegyére irt egy pár
sort és átadta a várakozó hordárnak, hogy vigye el a
címzett helyre. Válasz nem kell. A hordár elment.
Szabó felkelt az íróasztaltól és az ablakhoz ment s
látható türelmetlenséggel várta Jochot, aki, hogy vissza
érkeztek a Hernád-utcából, csak annyi időt kért tőle,
hogy édes anyját megnézze és azonnal visszajön. Szabó
nem akarta elengedni Jochot, félt, hogy a fiú meg akar
szökni előle és itthagyja őt a leikébe dobott váddal.
De Joch nem hazudott. Amint ígérte, félóra múlva
megérkezett.
Szabó leültette, cigarettával, konyakkal kínálta meg
a fiút. Még az édesanyja egésésége is érdekelte, sőt
megígérte, hogy majd a szerkesztője utján kísérletet
tesz Herzlnél az anyja érdekében.
— Milyen nyugodt már ön, az én ügyefogyott
bajommal is törődik — hálálkodott Joch.
— Igen, nyugodt vagyok. Nem is tudom, hogy
mi volt velem ma délután. Hiszen nem az életembe
vágó ügyről van szó. Igazán, az ember néha olyan hiú.

Azt hiszi, hogy no most a szive-vérit veszik, pedig
csak egy illúzióját gázolják le. Egy illúzióval kevesebb.
No de nézzük, hogy tényleg igy áll-e a dolog sorja?
Ígérje meg, hogy mindent el fog mondani.
— Nagyon biztat a nyugodtsága, nem félek hát
a részletezéstől, de mégis tartok attól, hogy nem fogom
önt kielégíteni. Elöljárójában
ismertetni akarom a
vis.onyt, amely Vál és köztem fennállt. Röviden: bizal
masa voltam. Talán olyan volt vele szemben a hely
zetem, mint ahogy némely rossz regényben van meg
írva az előkelő gróf és hü inasa közti viszony . . . Meg
történt az is, hogy én alkudtam a kiválasztott ujabb
szeretővel.
— Vagyis maga néha keritő volt?
— Körülbelül. Undorodtam is magamtól, de meg
tettem, mert boldogulni akartam. Családommal szemben
kötelességeim vannak.
— Talán Énekes Máriát is maga kerítette meg
Vál számára? Persze? Hiszen olyan világos az eset!
Egy házban laknak . . . Egy szép napon maga figyel
meztette gazdáját: „tudok ám egy szép tyúkot!“
Joch sértődötten állt fel.
— Így tovább nem beszélhetek. Ennyi ostobaságot
tételezni fel rólam! Ha igy állnának a dolgok, hogyan
merészeltem volna önhöz fordulni?
— Ez igaz. Kérem, bocsásson meg és folytassa a
szavait.
— Azon kell kezdenem, hogy a legjobb tudomásom
szerint eddig Vál és Mária nem találkoztak még
egymással.
— Nem? Hogyan mondta? Ismételje még egyszer?
— Nem találkoztak még egymással. Vál csak a
fényképről ismeri Máriát.

— Hiszen azt mondta nekem, hogy a metresze!
— Nem igy mondtam. Azt mondtam, hogy a
metresze lesz.
— Nem lesz! — kiáltott fel Szabó. — Hiszen
maga a bolondját járatta velem. Hiábavaló izgalmakba
kergetett . . . És most már elég barátom. Sőt egy kicsit
sok. Ön látta Válnál Mária arcképét, ezért eljön hozzám,
félreveri a harangokat és én bolond, keresem, hogy
hol ég ? Hát Válnál van az arcképe? Bám ulja csak
naphosszat és álmodjék vele. A valóság az enyém marad.
— Válnak tetszett a kép és most megszerzi a
valóságot.
— Hallja!
— Amint mondtam. Már készen is áll az alku.
— Most már elég!
— Az apja adta el!
— Az egy iszákos bitang!
— A lánya imádja! Megtesz érte mindent.
— ü e engem nem hagy el.
— Ön nem ismeri azt a lányt. Az apját a korcsma
asztal alól húzza ki és viszi haza, simogatja csapzott
haját, megcsókolja a kezét, mert csak igy tud hatni rá.
Mosolyogva viseli el az apja szégyenét. Tudom, hogy
a maga szégyenét is elviseli az apjáért, a testvéreiért.
— És az az apa eladta a leányát? Hát az anyja?
Az anyja? Az vitte el Váltói a kinevező levelet.
Hát ön még nem tudja, hogy Énekes Márton a
Merkantil bank gőzmosódájának a gondnoka?
— Nem tudom. És m ióta?
— Három napja.
— Hogyan lehetséges ez? Ki hozta őt össze Vállal?
— Ha nem szól közbe, bevallom, hogy én. Az
elmúlt napokban átjött hozzám Énekes és arra kért,

hogy eszközöljek ki neki Válnál egy kis állást. Meg
elégedne egy szolgai állással is. Én nem vagyok a
nagy szavak embere, tehát csak azt ígértem meg neki,
hogy ajánlani fogom őt. Valóban szóltam is az érdekében
Válnak, aki történetesen jókedvében volt és meghagyta,
hogy Énekes mutatkozzék be nála. Énekes másnap el
is ment Válhoz. Épen másfélórát töltött el nála. Mikor
kijött tőle, alig vett észre engem, csak az ajtóból
köszönt vissza nagy immel-ámmal. No! — gondoltam,
— ezt az embert üres kézzel eresztették el. Épen azt
állapítottam meg, hogy én megtettem minden lehetőt,
mikor Vál csengetése beszólitott a vezérigazgatói szobába.
— Elment az az ur, akit ön ajánlott nekem ?j
— El. Szegény, úgy látszik hiába járt.
— Épenséggel nem. Egyáltalában milyen lehetetlen
ember ö n ? Ilyen kitűnő embert szolgának ajánl. Hi
szen ez szakember. Ért a gözmosódai ügyekhez . . .
Kérem, irja meg a gőzmosóda intézet jelenlegi gondno
kának, hogy azonnal hagyja el szolgálatát. Három havi
fizetését utalja ki neki. Majd Énekes ur fogja a helyét
e lfo g la ln i. . .
— De vezérigazgató ur? Gondos Jakab kitűnő
ember. Mióta ő vezeti az ügyeket, remélni lehet, hogy
megmenti a vállalatot.
— Nem vagyok kiváncsi a nézetére.
Távozni készültem, hogy a parancsot teljesítsem.
Már az ajtónál voltam, de visszaszólitott. Mikor vissza
fordultam az ajtóból, már nem a szigorú, hanem
a cinikus, nevető embert láttam. És megkezdte bizalmas
közléseit. Csak ezt m on d ta:
- - Látja ez az Énekes nagyszerűen behízelegte
magát nálam. Mikor elmondta, hogy mi a kívánsága,
rögtön sírásba kezdett és egyre azt zokogta, „jaj, nagy-

ságos ur . . . ja j . . . nagy az én bajom, családom van
és nem tudok kenyeret adni számukra. Pedig milyen
kitűnő csa lá d !“ És további nagy sirások között meg
nevezte családja összes tagjait. Utoljára hagyta a leg
nagyobb lányát, ekkor benyúlt a zsebébe és előhúzott
egy a rc k é p e t. . . nézze ezt, itthagyta nálam. Nos ugye
megfelelő ember Énekes M árton? megérdemli azt a
havi rongyos ötszáz koronát?
Joch elhallgatott.
Szabó sürgette a fiatal embert.
— Folytassa . . .
— Most már csak az van hátra, hogy másnap eljött
Énekesné és ő hosszasan időzött Válnál. Aztán én ad
tam át neki a férje kinevezési iratát. Mikor távozott,
Vál utána kiáltott: „A jövő héten, kedden, meg, látogatom m agukat!“
— M eglátogatja? a g a z em b er. . . motyogta maga
elé Szabó.
— A gazem ber! Jól mondta Szabó u r ! És most,
hogy a fenyegető helyzetet feltártam ön előtt, követ
kezzék Vál ur egyéniségének leleplezése. Ez hosszabb
időt igényel. Elhoztam a jegyzeteimet, amelyekből az ada
tok hitelessége meríthető.
Szabó elutasító mozdulatot tett.
— Ezt hagyjuk egyelőre. Majd máskor . . . és csak
esetleg . . . És azt hiszem, ma már .el is búcsúzhatunk
egymástól. Most negyednyolc van és tiz perc múlva
Énekes Mária itt lesz nálam. Bizonyára kellemetlen .
lenne önnek a találkozás.
Joch gyors bucsuzást rendezett.
— A címemet tudja. Ha kellek, üzenjen értem.

Joch távozása óta már eltelt tiz perc, de Mária
nem jött. Szabó az ablaknál állt és türelmetlenül leste,
hogy mikor sikerül kiválasztania az utca emberárada
tából a leányt, akit magához citált, hogy magyarázatot
kérjen tőle. Szembe akart nézni szomorú helyzetével.
Világos volt előtte, hogy tragédia várakozik rá. A tra
gédia igazi elhozója azonban késik, s tán nem is vette
kézhez még a levelét, talán épen most van az első ta
lálkozón. Erre a gondolatra Szabónak hevesen dobo
gott a szive, szinte dobolt, mintha a halálmarsot verné.
— Nyolc óra és még nincs itt. Nem is jön e l . . .
Pedig eljöhetne most utoljára — gondolta magában Szabó,
— hiszen ennyi kijár neki, búcsúzni illik az elmúlt
három év u tá n !
Három é v ! hogy is volt csak ? Akkor jött fel a
városba, hogy részt kérjen belőle. Ambíció, érvénye
sülés, dicsőség, boldogság, ez az a négy kerék, amelye
ken a túlfűtött ifjúság gurulni vágyik. De Budapest, ez
a nagy város csak megverni szokta azokat, akik a nagy
házak tömkelegébe sietnek életet, jövőt keresni. Oly
ritkán esik meg, hogy Budapest valakihez jó, valakit
megszeret, akitől nem rabol el semmit, hagyja nőni,
nagyra n ő n i!
Ebben a nagy, füstös, rikító erkölcsű városban
ténfergett a ténfergőkkel Szabó is és megkapta mind2

untalan a maga botütéseit. Megkezdte ő is sok hiú
ábránd között az életet, de lehullottak róla a naivan
gyönyörű hitek és lett belőle gyarló hiúságok után
futkosó, holnappal nem törődő senki.
Aznap nem volt ebédje, amikor Máriával egy kis
kávéházban a Lipót körúton találkozott. Akkor még
szininövendék volt Mária. Növendék-előadás volt a
Vígszínházban és előadás után maga Mária ment Sza
bóhoz és kérte, hogy említse meg a nevét abban az
újságban, amelynek egészen jelentéktelen munkatársa
volt. Így kezdődött. Ma már Mária kész színésznő, csak
nincs színház,-ahol játszék. Meg kell bocsátani a szín
házaknak : igazán nincs nagy tehetsége, azonkívül ba
rátja sincs. Egyedül Szabó, aki miatt a polgári életre
készül . . .
A múlt héten még a jövőről beszélgettetek. Szabó
elhatározta magát, hogy lerójja az adósságát az egye
temen, szigorlatozni fog, megszerzi a doktorátust és
bemegy valamelyik minisztériumba, aztán elveszi Máriát
és jön egy egész életen keresztül való boldogság.
Ezt a múlt heti tervezgetést Szabó már kezdi
gyászruhába öltöztetni. Az a sok ragyogó szin gyász
keretet kap. Negyedkilenc . . . és nem jön . . . Nem fog
jönni. Szabónak kábul a feje. Elfogyott minden ener
giája. Pamlagjához vánszorog, szinte végig zuhan rajta.
Mereven bámul a menyezetre. Megszünteti a gondol
kodását. Nem mer gondolkodni.
Fél kilenc. És a nyitva hagyott ajtón belép Mária.
Mosolyogva jön. Pajkosan köszön.
— Jó estét János. Jó estét nagy ur. Esedezem
itt vagyok, mert parancsolta. Talán felkelne a pamtag
ról . . . Jesszusom ! — válik egyszerre ijedtté a hang, —
maga beteg . . . Hát miért nem irta meg ?

— Nem, nem vagyok beteg . . . Bocsánat, el
nyomott az álom.
A leány közelebb ment és a férfi fölé hajolt,
megtapintotta a homlokát.
— Istenem, olyan forró a feje. És itt nagyon hideg
van. Miért nem füttet?
— Nincs itt hideg.
— Itt hideg van és én tüzet fogok rakni —
mondta energikusan Mária. — Maga ebben a locs-pocs
időben meghűlt. Ha jó lesz a tűz, teát is csinálok.
Mária letette a kalapját, lehúzta a keztyüjét, az
előszobából fát és gyujtóst hozott be és hamarosan
lobogott a kályhában a tűz.
Szabó tűnődve nézte a leány szorgoskodását.
„Mégis furcsa, hogy ez a leány, aki esetleg holnap
szeretőnek megy, ma egy szegény fiú lakásán tüzet
rakjon és teát főzzön . . . Ni! Kikaparja a kályha alsó
részéből a hamut, durva munkát végez, még a cseléd
után sem kérdez. Hát ez megfoghatatlan. Az a bitang
Joch hazudott.“
— Hazudott! — tört ki hangosan.
A leány rémülten futott Szabóhoz.
— Szent isten! Miért kiáltoz? Talán láza van?
— Nem, nincs lázam. Az előbb még v o lt. . . Beteg
voltam, halálos beteg voltam. De istenemre! Joch hazudott.
— Jo ch , a bankfiu?
— A ripők! Rettenetes! Mária bocsásson meg.
— Esküszöm, hogy nem értem magát.
— Nem is kell! Nem is szabad!
— János, maga mindent el fog mondani.
— Soh a! Felejtse el ezeket a pillanatokat, amelyek
a vergődés kinos órái után elhozták számomra a meg
nyugvást. Menjen szépen haza, én elmegyek a redakcióba
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és irok Válról egy c ik k e t. . . Megdicsérem a csirke
fogót. Legyen neki is öröme. Furcsa fickó ez a Vál!
— mondta Szabó és már nevetett.
— Maga ismeri Vált? — kérdezte bátortalan
hangon Mária.
— Hogyne! Ma egy előadását hallgattam végig.
Azaz dehogy is hallgattam ! Jegyzet papirosomon minden
erőmmel meg akartam örökíteni a profilját. Mondhatom,
hogy sehogy sem sikerült. Mincs is profilja. Egy görög
dinnye oldalvást nézve! Nagyszerű! Kár, hogy nem
ismeri. Azaz . . . — és itt megállt mulatozásában Szabó,
mert a leány arca fehérebb volt a falnál és egész
testében remegett.
—

Mi

az M ária?

Olyan

fial vány az

arca . . .

Miért remeg?
A leány nem tudta visszatartani zokogását. Könnyek
között mondta:
— Miért kinoz?
— Én kínozom? Nem értem magát!
— Igen, kinoz, mint egy éretlen gyerkőc, aki a
lepkét gombostűre tűzi. Miért nem kérdez egyszerűen?
Majd csak túl jutok a válaszokon.
Szabó erősen a leány szemeibe nézett, aztán
elfordult tőle. Lassú léptekkel az ablakhoz lépett. Ores
tekintettel nézett le az utcára és bámulta, hogy a
pilinkélő hó mint hull bele az utca piszkos sarába.
Hosszas csend után, anélkül, hogy a leány felé fordult
volna, halkan kérdezte:
—
—
—
—

Hát igaz?
Igaz.
Már találkoztak?
Ne kérdezzen . . .

— Úgy? — fordult hirtelen a leány felé Szabó,
— hát ne kérdezzek? De akkor miért jött el ide?
Mire való volt az iménti kom édia? Miért kergetett vissza
raffinált viselkedésével a hit útjára? Vagy ezt se
kérdezzem ?
— Ne kérdezzen semmit — mondta Mária igaz
szomorúsággal. Nekünk el kell válni. Legyünk meg
értők, Ján os!
— Magát eladták a szülei.
— Ne bántsa a szüléimét, kérem, ne bántsa őket.
— Keritök! És magának nincs akarata!
— Legjobb belátásom szerint cselekszem.
— Megmutatták az arcképét annak a tözscrnek!
A minta bevált. Ne beszéljen a belátásról. Itt ocsmányság
történik. Én mindent tudok!
— Látja, hogy nem mentegetem magam. Igen,
elhagyom, elárulom magát. A lclkikényszer visz. Hivatást
akarok betölteni. A magam testén át a családomat
akarom megvédeni.
— Ahá! Már rakja a mártirkoszorut a fejére!
— Nem érzem magam mártírnak. Ki tu d ja?
Talán titkos örömem is telik benne. Bclcztilleni egy
elegáns fogatba, ékszerbe, selyembe nem is utolsó
dolog, ha mellette missziót teljesítünk.
— Most jótéteményt akar gyakorolni. Elakarja
hitetni velem, hogy magát nem illik sajnálni, hogy az
érzései nem tiszták, vágyik a bukás felé, egyszerűen
romlott a le lk e . . . Hát jól van, mindent clhiszek
magának, de csak egy feltétel alatt.
Szabó egy pillanatra elhallgatott. A leány szótlanul
várta, hogy a férfi folytassa szavait.
— A feltétel nagyon szigorú, de annak a telje
sítésé kijár nekem. Három évi idill után nem lehet ám

úgy elmenni tőlem, hogy elég volt az idillből, most
már elmegyek valakivel rosszalkodni!... M ária! Maradjon
az éjszaka nálam! . . .
— Őrület! — fakadt ki Mária. — Hát igy bú
csúzik tőlem? Megbecsteleniti szavaival a múltat.
Szabó cinikusan válaszolt:
— Angyalom, miért akarja tisztelni a múltját?
Miért végződjék be nálam a tiszta m últja?
— Elakarja venni tőlem mindazt, amit nekem
adott. Bele akar taposni elmúlt tiszta napjaim ba? igaz,
én rutul cselekszem, igaz, én tehetetlenül feláldozom
magam, de Önnek nincs irgalma, pedig férfi! Az igaz
férfi ilyen szomorú magyarázatok után emlékjelet állit
szivében annak a leánynak, aki mellette három évig
mert hinni az élet egyik tökéletes útjában. Kérem,
könyörgöm . . . János,
engedjen
szabadon
és
felejtsen e l . . .
— És ugy-e e z ‘ nagyon költői lesz? Felejtsem el?
ü gy látszik, nem is lesz az nehéz dolog, istenemre
mondom, hogy nem! Már el is felejtettem. Nem az a
leány áll előttem, aki tegnap, ó nem! Maga már
lefoglalt nő. A papája vette föl az előleget. De én is
megfizettem magát, hiszen odaadtam az életem legszebb
részét. Kábán, eszeveszetten éltem magának. Tegnap
másképen éreztem ezt a helyzetet, de ma este öntudatra
ébredtem. Igen, tudom, hogy úgy éltem maga mellett,
mint a vidékről felránduló atyafi, aki éjszakáját vala
melyik rongy éjjeli mulató szeparéjában egy leány
mellett tölti el, de hajnaltájban a kizsebelt vendég
mellől elszökik a leány és fut a maga embere után.
Hát nem igy lesz ám ! Tudom, hogy hajnalodik és . . .
itt fog maradni nálam. És várom a fizettséget. Vagy
talán nem hiszi, hogy tartozik nekem? Hiszen kizsák-

Hiányolta a lelkem, összeszedte minden jó érzésemet!
Most megfizet érte . . .
A leány lesujtottan hallgatta a brutális szavakat
és amikor elhallgatott Szabó, akadozva, halkan, szo
morúan csak ennyit mondott.
— Én szeretem m a g á t. . . Nem érdemiem meg a
viselkedését.
— Szeret? Hát maradjon nálam ma éjszakára.
Igazán szeret? Maradjon itt nálam örökre. Vállalom!
A férfi e kitörése rendkívül hatott a leányra.
Ezek a rövid, de mélységes érzésektől áthatott szavak
elfelejtették vele az iménti szégyenteljes szavakat. Eljött
a perc, amikor a férfi uralkodott. Uj ünnep volt ké
szülőben . . . A leány szivében melodikusán muzsikáltak
a vesztegető szavak: „maradjon itt nálam örökre.“ E
pillanatban túl volt a leány a valóságon, családja aljas
nyomorán, cladottságán, hiszen itt áll előtte a férfi,
aki örökre magához hivja.
Mária szive telve volt ünnepi készülődésekkel,
amikor váratlanul fejnyilt az ajtó és Énekes Márton,
meg az cletpárja jelentek meg a színen.
— Nohát nem mondtam, hogy itt találjuk! —
kiáltott fel Énekes beköszöntőül.
— Tilalmunk d a c á ra ! — toldta meg a szót
Énekesnő.
— T e ! leány, hát nem ismered az apai fe
gyelmet, m i?
A goromba látogatók, akik egy viharosan meg
indult légyott pointjének bekövetkezése előtt érkeztek,
ügyet sem vetettek Szabóra, hanem körülvették a le
ányt s buzgó igyekvéssel noszogatták ki a szobából.
És Mária, akiben az imént még az élet utjának szaba
don való megválasztási vágya hatalmasan lendülőben

volt, — a poltron szülök megjelenésekor elvesztette ma
gát, már a gyanús gondoktól megbarázdált szülői hom
lokról olvasta jövőjét. Hagyta magát hajszolni, ment az
ajtó felé és nem tudott és nem mert hátra tekinteni.
Szabó Ján os a hihetetlen jelenetet egy szögletből
nézte végig. Eleinte egészen higgadtan gondolt arra,
hogy ezt az emberpárt kipofozza a lakásáról, de rápa
rancsolt magára és nézőnek állt be. A csúnya helyzet
egészen lefegyverezte és szabadulását érezte, amikor
mind a három ember már az előszobában járt. ügy
érezte, hogy ez az ügy el van intézve örökre.

Vál Lipót valamikor pénzügynök volt. Ezzel a fog
lalkozással, anélkül, hogy egyszer is becsukták volna
érte, egészen csinos tőkét szerzett össze. Házasságával
megkétszerezte a pénzét és ezzel a vagyonkával elin
dult egy tönkremenni készülő szövetkezethez és birto
kába vette azt. A lapok ekkor emlékeztek meg róla elő
ször. Nagyon megdicsérték, sőt voltak olyan bátor so
rok is, amelyek a kis emberek gondviselőjéül jelöl
ték ki Vált. Rövid időn belül átalakitotta a szövet
kezetei bank-részvénytársasággá, fényes portált csinál
tatott és az üzlethelyiség elé márványtáblára vésette,
hogy az alaptőke tízmillió korona és a tartalékalap két
millió. Gyönyörű kis igazgatóságot sikerült összeállí
tania, — és vezérigazgatónak saját magát tette meg.
A bankalapítás úgy látszik egész komolyan sike
rült. Tüneményes osztalékokat fizettek és a tőzsdén a
részvény árfolyama eléggé szimpatikusán jelezte a bankba
helyezett bizalmat. Persze mindez Vál dicsőségét hir
dette. Vál napja hatalmasan ragyogott. Úgynevezett pesti
nagyság lett belőle. Városatyának is megválasztot
ták, sőt egy drága kerületben egyszer képviselőnek is
jelölték, szóval Vál sikeresen administrálta magát. Nagy
szerűen tudta eltitkolni a való lényét.
A sárgán villogó fényű aranyokba, mint tükörbe
bámult és e tükörből megtanult egy mosolyt, mely

örökre az arcán maradt. E mosoly napról napra kul
turálódott és szükség szerint ujabb színeket, fölényt,
mélységet nyert és egészen befedte Vált. Azt mondták
róla, hogy köszörületlen gyémánt, de erősen csiszoló
dik és senki sem mondta róla azt, hogy vadonatúj réz
krajcár, de majd a sok izzadt kézben megfeketedik,
vagy egyszer végkép félredobva zöldesre penészedik.
A igazság az, hogy Vál most is az az ember, aki
pénzügynök korában v o lt: jó és rossz ; ostoba és láng
ész ; közönséges és ékesszóló ; gázolni lehet rajta, de
ha kell, félrelöki az utjából az anyját is.
De nem állt senkisem az útjába és igy nem is
volt baja az emberekkel, hiszen igaznak vélt arany
visszfényével mosolygott mindenkire.
Mindenkivel nagyszerűen tudott bánni ez az ember,
csak a nőkkel nem. A nőkkel állandóan baja volt.
Drága pénzen vásárolt nőket tartott magának, de ezek
a nők sehogysem fizetödtek ki. Vele történt meg az a
tréfás eset, hogy egy virágboltban elárusító szép le
ánynak az egyik körúton lakást rendezett be. A fényes
lakásba be is költözött a leány, — de a férjével. Sze
gény Vál cbinte feuyegetödzött, de az erélyes felvilá
gosítások után még könyörgött, hogy az istenért, ne
csináljanak botrányt. Vál azonban nem az az ember,
hogy a vele történtekből tanulságot ne merítsen. L a s
sanként belátta, hogy a nő kérdésben szolid alapra
kell helyezkedni. Az uj alapot Énekes Máriával kívánt
viszonyával kezdte lerakni. Egészen szépen ment a
dolog. Az apának állást adott: ezt a bank fizette. Ez
ügyben még a következőképen vette igénybe bankját:
A banknak volt egy villája Pécelen az India nevű
népkertben. Olcsó pénzen magához váltotta Vál a vil
lát, amelyet csinos kert övezett. Itt akarta berendezni

a bankár uj titkos paradicsomát. Pécel alig egy fél
órányira van a várostól, akár mindennap ott teremhet
és kipihenheti fáradalmait.
A vidéki házat eléggé tűrhetően rendezte be.
Mivel nem először vásárolt bútort és szőnyegeket,
tudta a módját, hogy ne fizessen drágán semmit.
Gazdaságosan állította össze a költségvetést és mulat
ságos alkudozásaival sikerült elérnie, hogy egy fillérrel
sem lépte túl az előirányzatot.
Énekes Mártonnal egy héttel ezelőtt egyezett meg
és már rendben volt minden: a péceli ház, a kiszámított
uj életrendje, csak még a leánnyal nem beszélt. Vál e
körülményt nem is tartotta fontosnak. Úgy gondolta,
hogy vett magának egy nőt és az a nő be fog vonulni
a péceli fészekbe.
*
Kedden délután öt órakor nagyszerű városi bundába
bújva igyekezett uj célja felé Vál. Erősen havazott. Az
idén most volt az első komoly hó. A Hernád-utca
tájékára még nem jutottak el a hólapátolók. A rossz
nyelvek és a Hernád-utcai lakók azt mondják, hogy
mire ideérnek, a hó megszökik előlük piszkos, sárga,
tavaszi lé formájában. Bezzeg örülnek az utca fiai a
megfagyott utcán pihenő hónak. Olyan hólabdázást
rendeznek, hogy egy-egy hógolyóbis eltalálja Vál ur
fényes cilinderét is. Vál ur bosszankodik, sajnálja ko
csiját, melyet nagy könnyelműen a feleségének adomá
nyozott mára és szívesebben választotta a gyalogutat,
hogy mig a séta tart, ki gondolhatja a mai nap sztratégiáját. Mert mindig a kezdet a fő.
Az apa viselkedése némi Útmutatóul szolgált
Válnak. A látszat kedvéért komoly célokkal kell köze-

lednic. És miért csak látszatból? — merült föl az
igyekvő férfiúban a merész kérdés. A feleségét unja
attól a perctől kezdve, hogy a hozományát eltulajdo
nította. Az asszony úgyis sok pénzbe kerül. Vagy tiz
egyesületben elnöknő. Persze mind a tiz jótékonysággal
foglalkozik. A jótékonysághoz szükséges tőke mind Vál
zsebéből kerül ki. És sok pénz kell, dacára annak,
hogy a „Futó Hirek“ egy mindent megiró újság a
szerkesztői üzenetekben megírta, hogy Válné még soha
egy krajcárt sem áldozott jótékonycélokra.
E súlyos okokon kivül van még Vál magánirat
tárában három darab névtelen levél, melyekben bizonyos
leleplezések vannak megírva. Jó lenne az asszony hi
bájából kimondatni a válást. Nem a mai látogatás
eshetőségeiért, — hiszen ez csak humoros ötlet —
hanem egyáltalán jó volna szabad emberré válni. Akkor
szeretőt se kellene tartani. Minek egy garszon embernek
a szerető? Ilyesmi csak elkeseredett házas emberekhez
illik, mint a tönkrement emberhez az italozás.
Amint Így elgondolkozott Vál, elhagyta a Hernádutca 30. számot, sőt kijutott a Tököly-utra, ahol a
hóviharban elakadt villamosok álltak végtelennek látszó
sorfalat. A kalauzok és kocsivezetők éktelen károm
kodásai felébresztették a gondolataival merészen elka
landozó Vált. Egy darabig bámulta a kocsikat, aztán a
közúti részvényekre gondolt, melyekkel ö már oly sokat
játszadozott a Szabadság-téren és amely papirosokból
nagyon szeretett volna legalább kétezer darabot a
kasszájában tudni. Erre a gondolatra csettintett a nyel
vével, aztán fájdalmasan elborult az arca. Hej, nem igy
kellene élni! Vissza kellene fordulni a bankiroda felé
és ott maradni, hogy állandóan pénzt csináljon, igazi
pénzt, jó pénzt és nem hamisat. Mindenek fölött pedig

nem szabadna ilyen istentelenül fogyasztani a jó
pénzt.
Majd hogy vissza nem fordult, de eszébe jutott a
péceli nyaraló, melyet 115 korona átiratási díjért vásárolt
az oda telepítendő Mária számára és türelmetlen igyekvéssel sietett a Hernád-utca 30. számú ház felé.
Felbaktatott a harmadik emeletre. Jochék ablaka
alatt ment el. Joch az ablaknál ült és a lámpafénynél
ajánlatokat irt, amelyekben különféle cégektől kérte
alkalmaztatását. Amint meglátta a folyosón járkáló Vált,
akiben gyilkosát látta, kirohant azzal az ádáz szán
dékkal, hogy kiparancsolja a házból, esetleg pofon üti,
vagy legalább valamely sértő szót kiált feléje.
Mikor Joch a konyha ajtón kilépett, épen az ajtó
számokat szerette volna kisilabizálni Vál, hogy a keresett
számra végre ráhibázzon. Sötétes volt már az idő és a
hideg, meg a hó miatt az emelet lakói bebújtak a
szobáikba, nagyon örült hát, hogy emberre is akadt
ebben a különben eléggé sűrűn lakott házban.
— Kérem, ez a 82-ik ajtó?
— Nem, igazgató ur, ez a 79-es. Knekesék
szemben laknak.
— Nini, — álmélkodott el Vál — hiszen Joch ur.
*— Igen! Szolgálatára vezérigazgató ur!
Joch úgy gondolta, hogy ö most gúnyos hang
nemben beszél, pedig egy pártatlan egyén az alázat
szelíd hanghordozását gyaníthatta volna az imént még
izgatott Joch szavaiban.
— Hát maga itt lakik?
— Igen, igen, itt lakom. Itt lakunk . . .
Válnak nagyon kellemetlenül esett ez a köz
vetlen szomszédság a kidobott tisztviselőjével, légy
kicsit megijedt tőle, mert a fiatal ember ¡szolgálatait

sokszor igénybevette. Úgy gondolkodott hirtelenében,
hogy a jeles fiút vissza kell fogadni szolgálatába.
— Van-e már állása?
— Még nem kerestem. Majd lesz.
— Tudja mit, látogasson el holnap hozzám, talánvisszacsináljuk a dolgot. No, Isten magával, hát ugy-e
ott, szemben, ahol az ajtó ablakán piros függöny van?
Köszönöm.
Vál elment, Joch pedig fölényesen gondolkodva
az iménti beszélgetésről, tűnt el az ajtó mögött.
A bankigazgatót a teljes család fogadta. Jó arcot
vágott a bemutatkozásokhoz. Énekes, az apa, tiszteletteljesen hajlongva végezte a bemutatásokat.
— Nagyságos uram, köszönjük, hogy szerény
hajlékunkat megtisztelte. A feleségemet már ismeri.
Leányom, Mária, végzett színésznő az énekes szakon,
tehetséges, de nincs szerződése, mint már mondottam.
Itt van a másik lányom, kereskedelmi tanfolyamot
végzett. Szintén nincsen állása. Fiam, Olivér, nagyon
okos fiú, de a tanárok igazságtalansága miatt a fogtechnikus pályára volt kénytelen lépni. Emitt Mandl
Tibor ur. Ő a jelenben még nem tartozik a családhoz,
de már a család előtt jegyese ifjabbik lányomnak. Okleveles
tanár, de hite miatt — szégyen és gyalázat — nem
jut álláshoz. Kérem, ilyen ez az Apponyi! Én szabadelvű
vagyok és szeretem a zsidót, mint méltó embertársamat.
- Köszönöm! — szólt közbe Vál.
- Ó nagyságos ur . . .
Semmi, semmi. Nem baj. Egy kis gixer ked
ves Énekes
mondta erőszakolt nevetéssel az aposztro
fált Vál.
Mária véget akart szakítani a kellemetlen hely
zetnek és az előtérbe lé p ett:

— Kedves igazgató ur foglaljon
helyet, nekem
pedig engedje meg, hogy megköszönjem az apámnak
adott nagyszerű állást. Igazán nem is tudom . . .
— Csak hagyja kedvesem, ne folytassa. Nagyon
kellemetlen, ha ilyen ajkak hálálkodnak előttem. Az
ilyen ajkak csak követelhetnek. És én elöljárójában
kijelentem, hogy megteszem Önt e család szószólójává.
Minden szava parancs lesz előttem.
Mária arca lángba borult, mert a támadás ilyen
nyíltan és ilyen korán érte.
— Miért pirul el Mária kisasszony?
—
Nagyon hamar pirul, mikor szépeket mon
danak neki — mondta hamis érzelgéssel az anya. —
Én is ilyen voltam leánykoromban.
— Nem kell piruluia kisasszony. Higyje el, hogy
előbbi szavaimat nem formaságból használtam. Őszinte
voltam.
—
Éreztem, hogy őszinte volt — szólt
csendes
hangon
a leány, — de engedje meg, hogy
próbára
tegyem. Mindjárt volna egy kívánságom.
— Halljuk, halljuk!
- Itt lakik a házban egy Joch nevezetű fiatal
ember. Beteg édes anyjának egyetlen támasza. Most
állás nélkül van. Még néhány nappal ezelőtt önt szol
gálta. Fogadja vissza.
— De Mária, mit fáj neked a más feje! — mél
tatlankodott Énekesné.
— Ugyan mama, a múlt héten még annak a fiú
nak fájt az apám feje. Neki köszönhető, hogy . . .
Vál, aki eddig rejtelmesen mosolygott, hirtelen
közbe szólt.
— Ilyen szerencsés az első kérése is. Már öt perc
cel ezelőtt teljesítettem. Találkoztam jo ch urral a fo

lyosón. Ebben a házban mindenki örüljön nekem, azt
akarom. Jochot holnapra magamhoz rendeltem. Azon
nal el fogja foglalni régi helyét. Meg van velem elé
gedve?
— Köszönöm.
— Nagyon kiváló fiatal ember Joch ur — szó
lalt meg Mandl Tibor, aki kezdettől fogva kereste az
alkalmat, hogy Vállal szóba keveredjék.
— Igen — mondotta szórakozottan Vál és anélkül,
hogy a tanárt figyelemre méltatná, ismét Máriához fordult.
— Kedves atyjától hallom, hogy minden tehetsége
dacára nem fogad el szerződést. Miért teszi ezt?
— Kezdő vagyok. Először vidékre kellene menni.
És én nem kívánkozom vidékre.
—- A világért ne menjen. Ott, tetszik tudni roszszak az erkölcsök. Egy feltétlen urilánynak nem való
a vidék.
— Bizony, ott rosszak az erkölcsök — szólalt
meg újra a tanár.
— Nemde azért ön mégis elmenne vidékre gúnyolódott Vál, akinek egy cseppet sem tetszett ez a
diplomás ember.
— Én? Hogyne mennék vidékre! Dehát hova
m enjek? Ki hiv engem ? Nemes céljaim vannak, csa
ládot óhajtok alapítani. De mozdulhatok egy tapodtat
is? Elmennék én Kancsatkába is . . . Két éve van zse
bemben a diploma és nem sokára jubilálok eredmény
telen pályázataimmal.
Hál ez keserű jubileum lesz, de nézze, térjen
át egy üdvözítőbb vallásra.
Bármennyire is egy zempléni megyei előimádkozónak vagyok a fia, e lépés elől nem zárkóznám el,
ha tudnám, hogy célt érek vele. De nem érek célt.

— Aki kikeresztelkedik, azt kinevezik.
— Tévedés. Tudni kell, hogy jelenleg ezrével
vannak az állásnélküli zsidó vallásu tanárok. Ja j, ha
azok mind kikeresztelkednének! Hát van annyi tanszék
ebben a nyomorult országban? Mondjak valami koloszálisat? Egy barátom, mivel oda Ígértek neki egy
állást, ha kikeresztelkedik, hát kikeresztelkedett. A nagy
metamorfózis után viszi nagy sietséggel a befolyásos
úrhoz a dokumentumot, már tudniillik, a keresztlevelet.
A befolyásos ur savanyu arcot vágott barátom híradása
hallatára és aztán sajnálkozva mondta:
— Pechje van barátom, egy kicsit elkésett, már
az állást betöltötték. Bizonyos Löwinger Samut nevezte ki.
— Hiszen az zsidó! — kiáltott fel méltatlankodva
az én barátom.
— Hát persze, hogy zsid ó! Ezek a zsidók elveszik
a jó keresztények elől a legjobb állásokat!
Vál kitünően- mulatott a viccen, amely talán meg
is történt.
— Nohát akkor ön, kedves tanár ur mégis előnyben
van és én rajta leszek, hogy ezt az előnyt kihasználjam
a javára. Majd kineveztetem, — mondta pöffeszkedve
a bankár — de aztán úgy, amint az előbb mondta,
hamarosan boldoggá kell tenni ezt a helyes kisleányt.
Hogy is hivják magát édesem ? Ilonka? Nagyon kedves.
A kisebbik leány felkelt, egészen szabályos pukkedlit csinált a nagy ur előtt és megragadta az alkalmat,
hogy a bókot megköszönve, anyja után osonjon a
konyhába. Neki a kiadott szülői rendelet szerint az első
tiz percben távozni kellett a szobából és követte a
leányt a tanár.
Az apa most már nyilt színen vette át a távolitási
munkálatokat. Magához intette a fiát.
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— Olivér, menj el a Váci-körutra Pfeifferhez, hozd
el a szivarszipkámat, ma estére ígérték, hogy megcsináljál'.
És Olivér elment.
— Nagyságos uram, nekem pedig engedje meg,
hogy eltávozzam. Hiszen ön vetné rám a legnagyobb
követ, ha a kötelességem elmulasztanám. Az intézetben
ugyanis ma este adják ki a darab-munkákat. Ott jelen
kell lennem.
— Csak menjen barátocskám, — biztatta hévvel
az apát Vál és repesett a szive az örömtől, hogy nem
remélt gyorsasággal maradhatott egyedül Máriával.
*

*
*

— Végre egyedül! — kiáltott fel a leány.
— Igen, Mária mondta ezt az elnyűtt, de még
mindig varázsos értékű szó-párt. Vál álmélkodva nézett
a leányra, akit e pillanatban szemérmetlennek tartott.
— Végre egyedül, — ismételte újra Mária, de
most már csufolkodva.
— Kedvesem, ha úgy tetszik, behívhatja az édes
anyját, — szólt most már sértődötten Vál.
— Az anyám at? Hiszen ő is elment. Segit a
papának. És tudja meg, hogy mindenki elment. A
húgom is elment a vőlegényével sétálni.
— Ha úgy tetszik, én is elmegyek — mondta
gyáván Vál.
— Maradjon. Én nem félek öntől. Gyújtson rá a
szivarjára és mondjon bármit, nem leszek meglepetett.
— Ön nagyon iz g ato tt. . .
— Hogyne. Nem jelentéktelen dolgok történnek
körülöttem és velem. De bocsásson meg a hangula
tomért, majd megváltozom. Majd magamévá teszem a
hangulatait és . . . és . . .

— De kisasszony! . . .
— Ne, ne szóljon semmit sem. Minden alakos
kodást mellőzzünk. Azt hiszi, hogy el tudom viselni na
pokig, esetleg hetekig az álarcot?
— De . . . de . . . mire gondol?
— Arra, amit hazudni akar nekem, az átmenet
kedvéért. Hogy megtetszettem magának, látott az utcán,
vagy máshol és addig kutatott, inig rám talált. Komoly
szándékai vannak. Talán feleségül vesz . . . Mit talán?
Bizonyosan! Ezt akarja mondani. Ó! nem azonnal, nem
egyszerre, hanem lassanként mondja el mindezt, holnap,
esetleg a jövő héten, ha egy kicsit türelmes és intelli
gens. De ne fáradjon. Mindez fölösleges. Én már ismerem
a szerepkörömet és vállalom.
Vál úgy állt a leány előtt, mint a mikor a pákosztos
gyerek elejti a polcról elcsent befőttes üveget. A leány
viselkedése egészen lehetetlenné tette a másképen is
komplikált helyzetet.
— Hisztériás — gondolta bosszankodva— minden nő
hisztériás, valahánnyal találkoztam. A hisztériás nőkhöz
pedig én már egy kicsit öreg vagyok.
Valóban képtelen kép volt ez a férfi, meg ez a
leány igy együtt. A leányban tobzódik a fiatalság minden
szépsége. Erős csontjait kivánatosan párnázza ki a hús.
Szobortest. Nincs tán benne egyetlen satnya ideg sem,
mely mérgezi a testet. Most sir és még sem hanyatlik
keblére a feje. Könnyes szemével a férfi fölött néz el.
A férfi? Most kiváltkép kellemetlen megjelenésű.
Zömök, alacsony, sárga fogú ember, kopasz a homloka,
bajusza nevetségesen ritka. É s ez az ábrázat most is
mosolyog. Minek még több kellemetlenséget elmon
dani róla?
Ki kivánja e két lényt együvé?
3*

— Ne sírjon — szólalt meg hosszú idő után Vál.
Sajátságos, eddig a nők szemembe nevettek és ezek a
könnyek, mint az elmúlt kacagások árnyéka jelennek meg
előttem. Ezt nem érti maga. Voltaképen magam sem értem,
csak azt vélem, hogy itt valami katasztrófa féle esett
meg velem. Én elmegyek innen. Jó lesz? Az életem
folytatásául majd mást gondolok ki. Ha magával ma
radnék, ugye mindég sirna? Sose nevetne? Félek ma
gától, pedig olyan egyszerűnek tartottam a mi ügyünket.
És most látom, hogy könnyei már mind leperegtek, de
most meg oly hideg, merev a tekintete, hát én adom
meg magamat és — megyek.
— Már késő — sóhajtolt fel a leány. — Én már
elvesztettem mindent. Itt maradhat. Utoljára látta a
könnyeimet. Sietek önnel az uj élet felé. Innen el kell
vinnie. E hely fájdalommal tölt el engem.
— Hol szeretne élni? Nekem volna egy okos tervem.
Pécelen van egy csinos villám, azt magának ren
dezném be.
— Jó lesz.
— Abba a kis házba sok örömet akarok vinni a
maga számára — mondta olvadozva Vál és kezet csó
kolt a leánynak.

Szabó a leánnyal való szakítása óta olyan volt,
mint a végkép elesett ember. Ha eljöttek a pihenés órái,
hajnaltájt, fázósan ágyába bújva, napról-napra arra
gondolt, hogy nincsen senkije, akire boldog érzések
között gondoljon. Nincsen senki, aki rá gondoljon.
Ilyenkor összeszoritotta ajkait, az idegei rendetlenkedtek,
veronált kellett szednie és mégis milyen támolygó lép
tekkel jött feléje az álom. És milyen álom ? Egyszer azt
álmodja, hogy boldogan sétál a leánnyal az utcán, de
jön Vál és bankót nyom a leány kezébe, aki elfogadja
és a pénzosztóval folytatja az útját. Szabó magára marad
egy pillanatra, de Vál visszatér és igy szól: „Mária azt
mondta, hogy magának is adjak, hiszen öntől kell öt
megvásárolnom.“ Pénzt ad neki.
Máskor meg még jobban összezavarja a dolgokat az
álom. Elmegy a leányhoz, aki nem fogadja, tehát erő
szakkal ront be hozzá. „Nem ismerem ö n t!“ — mondja
a leány. „Hát az a három esztendő sem m i?“ — kiált
fel Szabó. „Három év ? lehet, hogy ennyi időt töltöttel
egy ostoba leánnyal.“
Szabó ébren is ilyen találkozási jelenetet komponál,
pusztán azért, hogy minél kirívóbbá tegye a múltat.
Bizonyosra veszi, hogy a leány úgy gondol rá, mint
egy tökfilkóra. Csak néha tekinti a leányt áldozatnak
és ilyenkor bosszúra gondol.

Nagyon nehezen tudta elfoglalni álláspontját sor
sával szemben. Végre döntött. Harcba megy. Neki kell
az a leány és visszaszerzi magának. Most már hadi
terveket szőtt. Párbajra is gondolt, de csak kevés időt
töltött ez eszméjénél. Legjobbban tetszett neki az a fan
tasztikus terve, hogy lapot fog alapittatni Vállal. Az a
lap tönkre tenné és amellett a fölszabadult lapok neki
eresztett hanggal im ának meg Válról mindent. Naprólnapra mindjobban tetszett neki e terv, de azért nagyon
messze volt attól, hogy egy lépést is tegyen előre.
Egy este aztán, hogy betért a szerkesztőségbe, a
színházi rovat vezetője kezébe adta a Pesti színház
kommünikéjét, amelyben mindenkinek tudtára adatik,
hogy Énekes Máriát szerződtette a színház és már a
legközelebbi újdonságban a címszerepet fogja játszani.
— Mit szólsz János, Mária szerződéséhez?
Az újságíró közönyösen válaszolt.
— Egészen jó színésznő. Meglásd szép sikere lesz.
— M egnézed?
— Azt hiszem akkortájt más dolgom lesz.
A színházi riporter bosszankodva jegyezte m eg:
— Olyan szomorúan mondtad ezt, mint egy egy
szerű civil ember. Undorodnék tőled, ha szenvednél.
János, akinek bosszúvágyát a Máriáról vett hír
erősen megsarkantyuzta, sietett fölvilágosítani, helye
sebben félrevezetni a barátját.
— Tévedsz István! Nem szenvedek. Ama kevesek
közzé tartozol, akik előtt lelepleztem az én lelki bal
esetemet. Nem tagadom le most sem, hogy a szivemre
ment a dolog. De mily csodálatos volt a megnyugvásom!
Higyjed el, már örülni is tudok az elmúlt események
felett. Szabad vagyok és a fejem felett minden munka

nélkül elmúlt három évet pótolni akarom. Lázasan dol
gozom. M eg fogsz lepődni, hogy min dolgozom!
— D arab? Regény?
— E h ! — ne gyanúsíts meg egy ujabb remény
telen szerelemmel. Uj lapot csinálok!
— Fiam, kezdesz ostobaságokat beszélni — mondta
bosszankodva a szinházi ember, akit Tibor Istvánnak
hivtak és egyike volt ama kevés kritikusoknak, aki
mindig a színházról és nem a színháznak irt. Nagyon
haragudott barátjára együgyii kijelentéséért és ezért
ugyancsak neki rontott.
— Újságot akarsz csinálni? Hát nem tudod, hogy
ahhoz sok-sok pénz kell? Mennyit is mondjak csak,
hogy keveset ne mondjak. Talán a most felvett orosz
államkölcsön elég volna . . . És itt Pesten csinálnád?
— Pesten. Pénz pedig van bőven. Ebben a vá
rosban senkinek sincs pénze, csak adóssága, de lapcsinálásra mindég jut bőven költség. Ha ma százan
kiáltanák el, hogy lapot akarnak indítani, akkor a jövő
héten száz uj lap indulna. Tudod, a pesti pénzemberek
úgy adják a pénzt a laphoz, mint a tudatlan paraszt a
pénzcsináló gépért.
— No és neked van már pénzembered?
— Hogyne!
— És milyen összeget biztosított a létesülendő lapra?
Szabó egyszerre titkolódzóvá vált.
— Bocsáss meg, egyenlőre titok, de te leszel az első
ember, akinek szólni fogok. Szeretnélek megnyerni a
lapom számára.
Tibor jóizü nevetésre fakadt.
— Bizonyosan számíthatsz rám. Ilyen humoros fiatal
embernek készséges szolgája tudnék lenni. Gyere va

csorázni és megisszuk az áldomást, te most úgyis
bankókkal vagy kibélelve.
Elmentek vacsorázni. Mikor leértek az utcára, egy
automobil robogott el előttük.
— T e ! Láttad? — kérdezte Tibor Szabótól.
— Igen, Vál és Mária ültek benn.
— Haragszol V álra?
— É n ? Miért haragudnék? Hiszen most akarok
jó viszonyba kerülni vele. Megvallom neked, hogy ő
lesz az, aki a pénzt adja.
— Hiszen annak az embernek nincs is pénze!
Hiszen Vál szemfényvesztő fráter! Milyen tudatlan vagy!
— Te vagy a tudatlan. Igaz, nincsen pénze, de
majd szerez. Jegyezd meg magadnak, hogy ebben a
városban háromféle ember van. Az egyik fajta: akinek
pénzre van szüksége, a másik fajta, akinek pénze van,
a harmadik fajta: ez csinálja meg az előző kettő között
az összeköttetéseket. A pénzes emberhez igy szól: „add
ide a pénzed, mert én szörnyen tudok vigyázni rá“ —
és elszedi tőle és ad érte részvényeket. Az igy össze
szedett pénzeket aztán, mint a magáét osztogatja haszon
bérbe. Most már ez a harmadik fajta typus két alosz
tályra bomlik. Az első osztályba tartoznak azok, akik
mindig jó kézbe adják a pénzt, a második osztályba
tartoznak azok, akik mindig rossz helyekre adogatják
ki az „alaptőkét“, mert igy lehet sokat keresni. Nohát,
Vál az utóbbiak közé tartozik.
— Egészen helyes a fejtegetésed János . . . de
látod, mégis futni kellene hagynod Vált. Tőled tudom,
hogy aljas ember. T e nem árulhatsz vele egy gyékényen.
Szabó nem válaszolt. Hallgatva mentek meghitt
korcsmájuk felé. Vál bankja elé értek. A bank előtt állt
az autó. Egyedül Mária ült benne. Estélyi ruha volt

rajta. Nyakát drága szőrme fedte. Arcán ragyogó jókedv
ült. Vált várta, akinek bizonyára dolga volt fenn az
irodában.
Szabó elhaladt barátjával az autó mellett. Látta a
leányt, de nem köszönt neki.
— Az ördögbe is! Ezzel a vörös autóval ismét
találkoztunk, — dörmögött István.
Ján os fájdalmasan válaszolt:
— És benne ült mosolygó gazdája.
— Meg kell hagyni, jó dolga van.
— Mit tüzelsz! — lobbant fel János, — tudd
meg, hogy visszaszerzem magamnak!
— Ahá! így vagyunk?
— így! — mondta dacosan János.
A beszélgetés megint megakadt. A kőrútról be
fordultak egy mellékutcába, ott volt a kocsmájuk. A
kocsma előtt megállt János.
— Nem megyek vacsorázni. Máshol van dolgom.
Azaz nincs is dolgom . . . Őrült vagyok! Jó volna az
eszem megkeresni . . . Ne haragudj, hogy ma este
annyit hazudtam neked.
István megértőén bólintott fejével.
— Figyelj rám, elmondom az igazat — folytatta
szavait János. — Egészen nyugodtan mondom el, bár
mennyire is viharos vagyok belül. Te azt mondtad,
hogy ilyen emberrel nem árulhatok egy gyékényen. És
én mégis egy gyékényen fogok árulni vele, mig eljö
az a pillanat, hogy leteperhetem. Lefogom teperni.
Megölöm. Egy fiatal ember mondta nekem, hogy minden
a temperamentumtól függ . . . Esetleg egy sötét utcán
hátulról szúrom nyakszirten. De ez nem valószínű.
Máskép vezetem az ügyet. Aljas leszek én is. Megfogunk
barátkozni és olyan jó barátok leszünk, hogy csókolni

fogjuk egymást, mig eljö az én szép napom, a bosszú
napja.
István nem tartotta okos dolognak, hogy ellen
kezzék a fiúval. Jobb alkalmat akart megtérítésére ke
resni. Most csak biztatta, hogy menjen haza, feküdjék
le, ígérte, hogy a szerkesztőségben elfogja végezni a
munkáját.
— Még csak egyet akarok mondani — szólt újra
még mindig felindult hangon János. — Az ujságalapitás
is egyelőre csak terv. Nem beszéltem még róla jövendő
barátommal. Jövendő barátommal még egyáltalán sohasem
beszéltem. Nem is ismerem személyesen. Azért meglesz
minden. Most pedig menj vacsorázni.
Kezet fogtak. Ján os a körút felé vette útját. Amire
titkon vágyott, teljesedésbe ment. Az autó ott állt még
a bank előtt. Közel a kocsi mellett ment el. Anélkül,
hogy az ablakon benézett volna, megemelte a kalapját.
A soffőr köszönt vissza csupán, mert a kocsiban
nem ült senki. Válnak hosszúra nyúlt fent a dolga és
Mária türelmetlen volt, hát felment a kellemesen meleg
bankbiiróba.

Eljött a nagy nap. Ma este lép fel először Énekes
Mária. A péceli villában a kora reggeli órákban meg
jelent a legelőkelőbb szabó-cég megbízottja és elhozta
a kilenc rendbeli kosztümöt, mert a daljátékban a mű
vésznőnek kilencszer kell öltözködni. Nyolc óra után
már a próbálások izgalmain is túl volt Mária. Pihenni
tért intim szobájába és várta Vált, hogy beautózzék
vele a városba. Tizenegy órára volt hirdetve a főpróba,
hát elég jókor érkezik, ha tiz órakor ül kocsira. Vál
féltizre Ígérte érkezését, de bizonyos, hogy már kilenckor
megérkezik. Látogatását megtoldotta mindig elöl is,
hátul is egy órácskával.
Az az ostoba jelenet, amely egy hónappal azelőtt
játszódott le a Hernád-utcai házban, nem járt szomorú
következményekkel. Vál részére kijutott a boldogságból
is, Mária ugylátszik teljesen leszámolt a múltjával és
hűségesen odaadta magát a férfinak. A bankár taka
rékossági elvei természetesen csődöt mondtak. Jószán
tából hordta a leánynak a ruha-csudákat, ékszereket, a
péceli magános házhoz pedig közelebb hozta a várost
a nyolcvan lóerejü autóval. A leány három napig tilta
kozott a pénzszórás ellen, a negyedik nap már meg
szokta, az ötödik nap már kiselejtezte a neki nem
tetsző bútorokat és szőnyegeket s majdnem teljesen uj
berendezést követelt. A hatodik nap azt diktálta, hogy

neki egy elsőrendű szerződést szállítson Vál . . . Vál
futott a színház igazgatójához, aki rögtön szerződtette
Máriát, viszont a bankár ötvenezer koronás hitelt enge
délyeztetett bankjával az igazgató részére. Mindezt
örömmel tette Máriáért. Ez a minden görbe utón szí
vesen sétáló ember boldogítani — és nem kitartani
akarta Máriát.
Az egész város tudta, hogy Vál szerelmes. Nyíltan
beszélték, hogy a váló keresetet már be is adta az
asszony és Vál elveszi feleségül Máriát. A szállongó
hirek persze nem voltak igazak. Válnának esze ágában
sem volt válni. Egyik barátnőjének, aki bizalmasan
közölte vele férje hűtlenségét, mosolyogva mondta:
— Te is szeretnéd, hogy megindítsam a válópert.
Aliért épen ez eset miatt? Annyi elszalasztott alkalom
után a mait használjam fel? Inkább várok szép csöndben,
mig eljő az én időm, ha megfehéredik a hajain és Vál
is megöregszik, majd akkor egymásra találunk. Némely
emberpárnál az öregség szakában kezdődik el a bol
dogság. Addig pedig, mig ez a kor elérkezik, élek a
magam Ízlése szerint.
Válné nem volt még sem ennyire közönyös. Vala
hogyan éreztetni akarta, hogy tud férje uj szerelmi
frigyéről. A premier reggelén, amikor történetesen otthon
töltötte a férj az éjszakát, az asszony kijelentette, hogy
ma este a Pesti színházba akar menni.
Vál hebegni kezdett. Olyasformát mondott, hogy
a darab undok és feslett tárgyú, kogy nem tisztességes
asszonynak való látványosság és különben is még
tegnap az operába vett mára jegyet az asszony számára.
Az asszony nem hagyta magát félrevezetni.
— Lelkem, miért váltottál az általad ocsmánynak
jelzett darabhoz száz földszinti jegyet a tisztviselőid

részére, miért osztogattad az utcákon a finom zsölyéket
jött-ment ismerőseidnek? Miért akarsz egyedül elbújni
a diszkrét páholyba?
— É n ? — vörösödött el Vál.
— Igen!
— Hát ez infámia! — tört ki indulatosan — én
páholyba akarok elbújni? Tudod hol leszek ma este?
Az expresz vonalon fogok ülni és robogok Párisba.
Mari! Mari! Hol az a szobalány? Jöjjön be Mari! . . .
M ari! . . .
— Lipót, ne légy oly hangos! Mit kívánsz Maritól?
— Hogy menjen el a menetjegy irodába és váltsa
meg a jegyet.
— Hát akkor nélküled leszek ott a mai estén —
mondta nyugalommal az asszony és becsöngette az
első szobaleányt.
— Mari, a nagyságos ur kiván parancsolni . . .
— Majd elintézem magam. Nem kell már.
— De, de, akarom, hogy Mari intézze el. Mari,
elmegy a Vigadó-tér első szám alá és hozni fog egy
Párisig szóló jegyfüzetet.
— Münchenen, vagy Berlinen át akarod?
— A legrövidebb utat kérje, — szólt a kelepcébe
került Vál, aki igazán szomorú volt, mikor a haszontalan
célra kerülő bankjegyeket átadta a leánynak.
— Mikor utazol? — kérdezte csípős hangon az
asszony.
— Tudni akarod? Talán a vonathoz kisérnél?
— A világért sem! Miért kisérnénk ketten?
— Talán gyanú alatt állok! — förmedt az aszszonyra a férj.
— Dehogy gyanú alatt, kedvesein, én mindent
tudok. Folytasd csak egészséggel, de több diszkrécióval.

Az asszony e kijelentésével Énekes Mária miatt
eldördült az első bomba.
— Asszonyom, — kezdte Vál adni hamis akcen
tussal a fölényest — ha férji erényemben netán kétel
kednék, van rá módja, hogy a velem szemben fennálló
kötelékektől megszabaduljon.
— Már pedig e kötelékek alól nem kívánok sza
badulni én férjem, kedves hűtlen élettársam — válaszolt
a férfitől átvett hangon az asszony. — Mi bizony nem
válunk el. Megmaradunk a régi barátságban. Ellenben
felcsapok üldözőnek. Nyomodban leszek barátom mindig.
Vajha megtudnám keseríteni én is a te életedet.
— Biztosítalak, hogy e vágyad régtől fogva teljes
mértékben sikerült.
Az asszonyt elhagyta a hideg vére és ezentúl igy
beszélt:
— T e zsebrák! Te gyanús tényező! Lennél tán
szerényebb! Hisz’ tudod, hogy ha akarom, tőnkre
tehetlek, hiszen, ha megcsíplek! Ja j! Ha megcsíplek a
szeretőddel, hát válók! De visszaadod a pénzem et. . .
és akkor tönkre jutsz. A bankod elmehet a törvény
székre, lebzselő barátaid, ha én elkezdem, majd a
hajléktalanok menhelyén fognak aludni és az a ringyó
más szerető után nézhet.
Vál nem hagyta magát. Igen bátran mondogatta
vissza:
— Nagyon közönséges, mondhatnám szennyes
hangon beszélsz. Talán el is hiszed az állításodat. De
nézzük csak, hogy is állunk a te hozományoddal? Hajh,
de régen elköltötted már! Nézd, itt a jegyzék, számlát
vezetek a kiad ásaid ról. . . Háromszor annyit költöttéi
el esztelen pazarlásaiddal, mint amennyit a házamhoz
hoztál. De ha arra is kerülne a sor, hogy pénzt adjak

vissza, azért nem menne tönkre senki. Tudod, hogy
sok pénzem van. Hogyan kerestem? Egyik napról a
másikra. Az a rongy százezer korona? Pfuj! Az is
pénz? Aztán az a ringyó? M i? Hát az a bakatiszt?
Az a két csillagos szivember, akinek mint jótékonysági
hölgy, kifizetted az adósságait? M i? Az én pénzemből?
M i? M i? — ordított Vál. — Beszéljünk csak a sze
retőkről! Hol az a bakatiszt, hogy egyszerre ilyen
nyugtalanná váltál?
Az asszony végigmérte az urát. Mondhatni, hogy
a dáma elég büszkén tekintett az urára, aztán megvetése
jeléül hátat fordított és kivonult a szobából. Az ajtót a
helyzethez illendően bevágta. Vál a másik ajtón távozott
el. Ez az ajtó is bevágódott . . . Még a két ajtó is feleselt.
*
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Lent már várta az autó Vált.
Pécelre! — kiáltott a soffőrre — és valósággal
bedobta magát a gépkocsiba. Szörnyen fel volt indulva.
A feleségével való épületes csete-páté megmozgatta
minden idegét. Valósággal tobzódtak benne a rémes
gondolatok. Igen, ha elcsípi, vagy bizonyítékokat szerez
az asszony és beváltja fenyegetését, az bizony érzé
keny anyagi csapás lesz számára. Érezte, hogy fontos
lépésre keli elszánnia magát. Kockára fog tenni min
dent. Nem akart tovább foglalkozni a bajával, elővette
hát a kocsi ülésen heverő reggeli lapot és a külpolitikai
rovatot olvasta. Ekkor tájt igen -olvasott rovat volt ez.
Arról volt szó, hogy az annexió miatt lesz-e háború
Szerbiával vagy nem ? Ezer jel és bizonyíték volt arra,
hogy bizony verekedni fogunk.
Vál a térdére fektette a lapot és el merengve gondolt a
háború lehetőségeire. Ha ő.tudná most, hogy mi lesz a

vége a bonyodalomnak, akkor hamarosan kereshetne
egy pár milliócskát.
A külváros utcáin robogott a kocsija és nem egy
kaszárnya előtt látta felsorakozni a teljes felszerelésű
legénységet, a katonáéknál most divatba jött csuka-szürke
vadonatúj formaruhákban. El-el indult itt-ott egy-egy
csapat.
Vál bámulta a katonákat, akiket háborúba kül
denek és arra gondolt, hogy milyen nagyszerű volna,
ha minden épkézláb embert levinnének a határra, aztán
megírnák a lapok, hogy a mai ultimátum után holnap
esik meg a hadüzenet. És még sem lenne hadüzenet.
— Inkább nagy kibékülés, mire a koronajáradék öt
koronával, a magyar hitel huszonöt koronával emel
kednék. Vál beleizzadt e merész gondolata elemezésébe.
Nem mert határozni, de rászánta magát, hogy az éjjel ki
megy Párisba, az ottani tőzsdén mindent jobban tudnak.
Istenem, ha úgy össze tudna kapargálni egy pár
milliócskát! Milyen szépen elköszönne ő itt Budapesten
mindenkitől: a feleségétől, a bankjától, az Énekes csa
ládtól, — csak Máriát, igen Máriát vinné el magával.
Mária felé szállt most minden vágya és kitárva kezeit,
gondolatban magához ölelte a leányt.
Az automobil a péceli otthon elé érkezett. Vál ki
ugrott a kocsiból és sietve ment végig a villát körül
övező kert ösvényén.
Álmosan, unottan hangzott ki a szobából Mária
hangja.
— Nyomban kinyitom.
Percek teltek el és Vál alázatos nyugalommal
várt és várt, és nem jutott eszébe, hogy eliez a lakáshoz
neki nincs is kulcsa, hogy őt egy szép napon innen
örökre kizárhatják.

Végre Mária ajtót nyitott.
— Most már jöhet barátom, — üdvözölte tűrhe
tetlen hangulatban, — épen öltözködtem.
— Nagyon rossz kedve van édesem, hogy igy
fogad a mai napon. — Miért van rossz kedve M ária?
— Hagyjon, — utasította el magától a leány az
ölelni akaró embert. — Igazán rossz kedvem van.
— Ma, rossz kedve van? — szörnyüködött Vál.
— Igen, ma, épen ma, rossz kedvem van.
— Megint ideges . . .
— Ugyan, ne mentegessen engem az idegességgel!
— Valami kellemetlensége támadt? Talán a szín
háznál? Nem sikerült valamelyik ruhája?
— Ugyan ne zaklasson! Rossz kedvem van!
— Szivem, már maga is pöröl velem ? A mai
másik reggeli jelenetem után nagyon fájdalm asan érint
ez a viselkedése.
— Persze vigasztalódni jött ki. Nemde hitestár
sával volt az a másik jelenet.
— Kivel m ással?— vallotta be szelíd fájdalommal Vál.
— És ugye, a feleségének szabad rossz kedvűnek
lenni, naphosszat zsémbelhet, jeleneteket rögtönözhet?
Neki szabad! Persze a hites asszony más vidékre való?
Ura lehet a hangulatának, kedvtelenségének? Ha úgy
tetszik neki, csúnyán néz a férjére, én meg csak mindig
mosolyogjak, ugye? Hát miért legyen kötelező e külömbség kettőnk között? Hiszen ő is bukott nő! Hogy
oltár és anyakönyvvezető volt a férfi által adott fel
pénz, az csak azt jelenti, hogy polgári szabott áron
bukott el, nem úgy mint én . . .
— Édesem, — könyörgött Vál, — maga angyal . . .
— Dehogy angyal! — vágott közbe a leány, —
régen eltemették az utolsó angyalt. Bukott nő vagyok,
4

az, igen! Ezt nem azért mondom, mert rossz kedvemben
kompromittálni akarom magam, hiszen az egész nemem
a bukottak társasága! A férfiak esküvő segítségével,
vagy minden szertartás nélkül belépnek egy napon a
hálószobánkba és az övék leszünk. Én látom tisztán
a helyzetünket, épen azért fel vagyok háborodva az
amazok kiváltságai m iatt. . . Azoknak szabad perlekedni,
lármázni, kérdőre vonni, — a férj szépen beteszi az
otthon ajtaját és idejön és várja, hogy a legszebb mo
solyainkat szolgáljuk fel . . . Milyen aljas állapotok!
— Mária! Képtelenségeket beszél.
— Mondja röviden: ostobaságokat! Persze. „Mária
képtelenségeket beszél.“ Ugye borzasztó eset, hogy én
itt most keserű filozófiával mutatom be a helyzetemet,
melyet nem birok el tovább. Unom, unom, unom! —
kiáltott fel és hangos sírásra fakadt.
— Helyben vagyunk végre, most már sir is —
mondta kétségbeesve Vál. — Ne sírjon Mária.
— Istenem — zokogott tovább a leány — annyi
okom van a sírásra, az a szerencsém, hogy még vannak
könnyeim.
— Ne pazarolja hát . . .
Ma is olyan rettenetes levelet kaptam. Olvassa
c s a k . . . és egy-két könnycseppet a tengernyiből meg
tud érteni. íme a levél.
Vál átvette a kusza irást és olvasta:
„Édes Marcsám!
Tőled búcsúzom el csak, pedig te vagy az oka
mindennek. Még nem tudom, hogy Amerikába incgyek-e,
vagy a Dunába ugrom -e? Az utóbbi a rövidebi) vizi-ut
és most jegesen hideg. Az bizonyos, hogy örökre
elmegyek. Nem akarok tovább igy élni. Szégyenlein a
családomat. Téged imádlak a legjobban és mégis miattad

kell szégyenkeznem. Megakartam kérdezni tőled, hogy
azért a nagy árért boldog vagy-e, de nem tudlak fel
keresni. Amióta elmentél a szülői házból, itt minden
változáson ment át. Mindenki boldog. Apánk, akit te
oly nagyon szerettél, egészen finom borokat iszik. Anyád
és mindannyiunk anyja naphosszat a folyosón áll és
a szomszédoknak tárja fel különféle variációkban a te
szerencsédet, az egész család szerencséjét. Mandl Tibor,
jövőbeli sógorunk mindennap megjelenik és kérdőre
vonja Ilonkát a Vál ur által igórt állás miatt, mely még
mindég késik' Ilonka boldog, mint a múltban és állást
keres, hogy mig Mandlt kinevezik, ő keressen. Itthon
soha sincs pénz. Azért a kétszáz koronáért anyánk
csináltatott magának egy fekete selyem ru h á t. . . Undo
rodom itthon mindentől. Szeretnék segíteni rajtad, de
nagy tehetetlenségemben csak siratom magam, siratom
az én húsz esztendős életemet, melyet elhibáztak. . .
Édes M arcsám ! Nagyon boldogtalan vagyok. Mosta
nában nagyon sok könyvet olvastam és mindegyik
könyvben a becsületről volt szó. Olvastam szép szere
tőkről is, mindenütt úgy találtam, hogy rólad olvasok.
Eleinte csak arra gondoltam, hogy miért nincs nekem
is szeretőm, szép leány; de én szegény fiú vagyok,
ellenben a nővéreim szépek. Azért én szörnyen erkölcsös
vagyok és fáj a szivem, hogy nő testvéreim vannak.
Igen, megfogok halni, mondom, azért búcsúzom tőled.
Az isten áldjon meg. A legszebb könyvet küldöm el
neked emlékűi, „A kaméliás hölgy“-et. Ha kiolvastad,
vidd vissza a kölcsönkönyvtárba és kérd vissza a két
forint betétet és küld el a Zauberer fiúnak, neki tar
tozom vele. Igaz, még azt is megírom, amit hallottam
egy kollegámtól, aki egy előkelő fogorvos laborató
riumában dolgozik,, hogy Vál válik a feleségétől és
4*

téged vesz el feleségül. Én nem hiszem, dacára, hogy
a regényekben is előfordul ilyesmi, de a Kaméliás
hölgy-ben nem igy van, pedig azt a könyvet egészen
elhittem. Persze a Kaméliás hölgy nem egészen illik
rád, szeretném látni színdarabban . . . Édes Marcsám,
te ma játszani fogsz a színházban és úgy hiszem, hogy
szép dalokat is énekelsz. Olvastam a nevedet a
szinlapon és furcsán dobogott a szivem. Nem merlek
arra kérni, hogy küldj jegyet, mert büszke vagyok
halálom előtt. Most sem vagyok állásban és tegnap
elkergettek a szülői háztól. Most már minden mindegy.
Édes Marcsám, tudod-e kivel találkoztam? Szabóval
találkoztam. Mondtam neki, hogy újságíró szeretnék
lenni. Tehetséget érzek magamban és mindjárt átadtam
neki egy verset, az egészet tiz perc alatt irtain. Szabó
azt mondta, hogy menjek vissza mesterségemhez és
legyek rendes ember és rendelt egy kávét nekem, mert
a kávéházban találkoztam vele, de rólad egy szót sem
beszélt és én sem említettelek. Ugy-e jól tettem? Ül
forintot is adott, de én nem akartam elfogadni, aztán
mégis elfogadtam. Mi az az öt forint? Ha nekem száz
forintom volna, inkább az életre gondolnék, azt hiszem
moziszinésznek mennék. Érzem, hogy van tehetségein
ehez a pályához. Szeretnék sok pénzt keresni, ahelyett,
hogy ilyen fiatalon pusztuljak el. Pedig . . . pedig . . .
hejh . . . Édes Marcsám, ezt a levelet elolvasás után
tépd el, nem is folytatom az irást, pedig mennyi mon
danivalóm volna még . . . Ha ebben az életben még
találkozhatnánk? De te nem akarsz velem találkozni,
hiszen amióta elmentél tőlünk, felénk sem nézel. I'
büszkeségedért én nem vetlek meg, pedig gyűlölhet
nélek és kitéphetnélek szivemből. És én mégis búcsút

intek feléd. Ha találkozni kívánsz velem még ebben az
életben, holnap, egész nap a Palermó-kávéházban leszek.
Tudom, hogy úgy se jössz el.
Sirig szerető öcséd
Olivér.“
Vál végigolvasta a levelet. Az első sorok meg
hatották és arra gondolt, hogy a fiút megmenti az
életnek: útiköltséget ad neki az amerikai útra, de a
későbbi sorok vérig bosszantották a ma különben is
ingerlékeny embert.
A levelet visszaadta Máriának és megvető hangon
mondta:
— É s ezért sirt? Megnyugtatom magát, a fiú még
sokáig fog élni. Ha volna neki száz forintja, akkor
moziszinésznek menne. Nem értem a kapcsolatot, dehát
legyen neki száz forintja, azonban nem ajánlom, hogy
a pénzt személyesen adja át neki. Óvakodni kell a
fiútól. A fiú nagyon hasonlít valakihez, aki szintén
tudja a becsület árát.
— Miért inzultál?
— Miért mutatta meg a levelet? Elintézhette
volna nélkülem.
A leány egészen kikelve magából kiáltott Vál felé:
— Holló! Barátom nem igy alkudtunk, amit maga
nekem adott, azt megadta volna akármelyik cédának is.
Mi úgy alkudtunk, hogy én mindent a családomért
teszek. Hol marad az én misszióm? Annak a tanárnak
még ma sincs állása. Miért n incs? Nem elegendők az
összeköttetései? Akkor tegyen alapítványt egy iskola
céljaira, ahol az a tanár taníthat. Az öcsém ? Leveléből
látom, hogy züllésnek indult. Meg kell menteni. Nem
száz forinttal, sem százezerrel, hanem a maga szivével,
vagy ha több az esze, mint a szive, akkor az eszével.

A szeretők mindig esztelenségeket szoktak kívánni, —
én ezt kívánom. Küldje be gyorsan az autóját és hozassa
ide az öcsémet, majd itt beszélni fog vele.
Vál minden s?ó nélkül felállt és kiment a soffőrhöz,
akivel pénzt küldött Olivérnek.
Mikor visszatért, igy szólt Máriához:
— Nem egészen a parancsa szerint jártam el.
Olivérnek pénzt küldtem. Majd máskor fogom észretériteni. Magam is iparkodom, hogy a családja hely
zetét rendbe hozzam. Hiszen rokonságba kerülök majd
velük. Az öregeket kiküldjük ide lakni, mi pedig
Budapestre költözködünk. Olivér igazat irt, én rövid
idő múlva elválok a feleségem től. . . Édes Máriám,
magát választom feleségül.
Mária meglepetten tekintett Válra, aki egész könynyedséggel vágta ki pár mondatával a legmagasabb „ c “-t.
— Istenem, — sóhajtott fel — nincs szebb a
rendezett, nyugodt életnél. Az egész élet meg van
oldva. Mert meddig haladhatnak igy az ügyek? Mondja
barátom, igazi célját közölte velem ? Ha igen, úgy
boldoggá tett. Látja, ma este játszanom kell. Először
fogok megjelenni a közönség előtt és most a ruháimmal
kellene törődnöm, de maga azt mondja, hogy feleségül
akar venni.
— Száz akadályon át — mondta patetikus hangon
Vál, beleilleszkedve Mária hangulatába.
— Igen, látom a sok akadályt, ha nem is vala
hányat és boldoggá tesz emberséges szándéka. Én
egészen sötétnek találtam a jövömet, mindig azon
tűnődtem, hogy hova megyek innen? A színpadhoz?
Nem vagyok elég erős hozzá. Most belátom, mert
inkább nekem való élethez hívnak. Azt hiszem, hogy
most olyan érzéseim vannak, mint a szegény éhezőnek,
mikor meleg levest kap v a la h o l. \ .

— És Ígéretem fakaszt szerelmet is számomra?
Az aggódva feltett kérdésre felriadt Mária. Mintha
valami a szivére nehezedett volna, mert a szerelmet
emlegették előtte. Nem tudott a kérdésre válaszolni.
— Látja, nem válaszol a kérdésemre! . .
— Még nem gondolkoztam róla. Itt igazán nagy
dologról van szó. Amit ön igér nekem, az is igazán
nagy dolog, de valójában csak gavalléria, egészen igaz
ságosan még nem is szép cselekedet. Otthagy egy
asszonyt, akivel egyszer megesküdött.
— Vigasztalhatatlan vagyok a beszéde miatt.
— Ellenben, ha szép szavakat hazudnék, boldog
volna. Látja, én üres talajt tudok a szivem helyén, de
annyira bízom a magam életében, hogy azt a talajt
nem hiszem terméketlennek. Hiszen az imént mondtam,
hogy máris boldoggá tett. A szerelem azért mégis kivül
fekszik mindenen, mindig az emberek és a dolgok
fcictt van Vagy alatt? Igazán nem tudom.
— M ária! — szólt reszkető hangon Vál, — tudom,
hogy még egy-két hónappal ezelőtt tudta, mi a szerelem
és táplálta is szivében.
— Igaz. Nagyon jól tudja. Volt egy „igaz szerelmem“
és otthagytam. Mondja meg nekem — ez a példa kitűnő
— hát igaz volt az a szerelem ? Ha annak a fiúnak
többje lett volna a nagy „nincs“-énél, vajon ülnénk-c
itt mi ketten?
— Ez a beszéd a mi helyzetünk olcsó elemezése.
Kérem, hagyja abba.
— Befejeztem és hiszem, hogy nem értett félre.
Most önön van a beszéd sora és mielőtt szólna, kérem
magát, hogy menjen át a szalonba és várjon rám, mig
átöltözöm.
Vál átment a szalonba és néhány perc

múlva

követte őt Mária. Sötétkék kosztümbe öltözött a nagy
szerűen szép leány. Nyoma sem volt már az iménti
könyeknek. Friss volt a maga teljében. Arcának rózsa
színű bőrén derűs mosoly ült. Úgy látszik, a hangulata
is toilettet cserélt.
A szalon egyik sarkában álló szmirna pamlagot
puffonok vették körbe. A garnitúra türelmes mestere
egy arab mesét hímzett a szövetre. Mária arra a puffonra
ült, ahol a himzett-mese szerint a leány végre csókra
nyújtja az ajkát. Vál illetlenül a pamlagon találta meg
a helyét, ott meg a puffon szerencsés lovagja már
dicses ősz hajjal ült és szórakoztatta számos unokáit.
Mária a mese egyik epizódját bemutató párnát
tette térdeire, arra könyökölve, tenyerébe hajtotta fejét
és várta Váltói a szót.
Vál lelkesedéssel kiáltott fel:
— Milyen szép, milyen lelkesítőén szép ma
M ária! Milyen könnyű lesz az én harcom magáért! Nem
is képzeli, hogy milyen nagy harcba megyek! Milliókért
indulok! Nem egy millióért, nem tiz millióért, sok-sok
millióért! A Vagyon, a Tőke, Monté Krisztó akarok
lenni. Aztán elveszem magát feleségül.
— Aztán? . . .
— Két hónap múlva. És ezért minden perc drága.
Voltaképen már nem is volna szabad itt ülnöm. Bizony
még ma éjjel elutazom. Bolond beszéd ez ugye, azt
hiszi? Hát figyeljen reám, — be kell avatnom a
dolgaimba. Olvasta tán, hogy Világháború van készü
lőben. Ezért a világ minden tőzsdéje meg van bolondulva.
Én józan leszek és az ellenkezőjét fogom hinni az
emberek általános ijedt hitének. Háború lesz? Dehogy
is lesz háború, mondom én itt ez állásomért sok-sok
milliót kapok.

— Értem a szavait. Valaki egyszer megmagya
rázta nekem a tőzsde játékot. Azért kérdem, mi lesz
akkor, ha mégis háború lesz? Úgy tudom, hogy maga
gazdag ember. Gondoljon inkább arra, hogy háború
lesz, vágyjék a békére és egyikre se kockáztassa a tőkéjét.
Vál a leány füléhez hajolt és suttogva mondta:
— Nem lesz háború. A szerb királytól tudom. Ő
is a békére fog játszani. Én vagyok a bankárja.
Miért találta ki ezt a merész hazugságot Vál ?
Talán elakarta vágni annak a lehetőségét, hogy a leány
visszatartsa a kockázatos manővertől? Vagy talán igy
akarta fokozni a maga értékét a leány előtt? Valójában
úgy álltak Vál dolgai, hogy számára nem volt más
hátra, mint — riszkirozni. A romlás fenyegetően közelgett.
A bank már megette az alaptőkét, már a betétek
rovásán is sok kellemetlenség esett. Egy-két hónap
kell csak és a világ mindent megtud. Vál előtt igazán
nem volt más ut. mint a háború, vagy a béke számát
megtenni. Ő a békét kereste ki boldogulása remény
ségéül. És most Mária le akarja inteni. Hazudik, hát
neki és súgja tovább imádottja fülébe:
— Minden csak komédia. Bevárjuk a legalacsonyabb
árfolyamot és akkor megadjuk magunkat a monarchiának.
— Milyen borzasztó titkokat mond cl nekem —
suttogott vissza Válnak Mária.
— És ugye, titok marad továbbra is ?
— Mint a legédesebb titok.
— Mert hiszen ez a legédesebb titok.
Elfogyott a beszéd közöttük. Nagy hallgatásba
merültek. A leány egyszerre színesnek találta a jövőt,
hitt az életnek, melytől oly keveset várt a nagy alku óta.
A sok-sok millió meséjében bízott és a bizalom lendítette
képzeleteinek szárnyát. Egyszerre mosoly ült az arcára.

— Miért mosolyog ?
— Eszembe jutott, hogy ma este egy húszmilliós
vagyon örökösének szerepét játszom.
— No, az nem is olyan sok.
— De több is lesz belőle, mert nagy vagyonom
dacára egy szegény emberhez megyek feleségül, mit
mondjak magának, egy hegyi pásztorhoz . . . . Kiderül
azonban, hogy a hegyi pásztor nem is pásztor, hanem
egy tüneményes herceg. Több az évi jövedelme, mint
az én egész vagyonom.
— És ki lesz a herceg?
— Horti.
— Hivja meg vacsorára. Ma előadás után nagy
vacsorát csapunk. Nyilvánosan fogom ünnepelni magát.
— Azt ne tegye.
— De megteszem én. Úriember vagyok, illik, hogy
én adjak okot a válásra. A mai vacsorára mcghivom
barátaimat is és én ott, a nyilvánosság előtt meg fogom
csókolni magát. Ez a nagyszerű jelenet lesz a mi
eljegyzésünk.
A leány tiltakozott:
— Na ezt a nagyszerű jelenetet én inkább bot
ránynak tartom és nem eljegyzésnek. Egyáltalán mi
szükségünk van nekünk eljegyzésre?
— A vacsorát a Pannóniában tartjuk meg —
folytatta szavait Vál, oda sem ügyelve az ellenvetésre
— ott lesz Albert gróf is, aki megígérte, hogy részt
vesz a maga ünneplésében. Volna egy merész ötletem:
elviszem a feleségemet is, úgy is ott lesz az előadáson.
Bizony isten elviszem a feleségem és igy elmarad a
csók. Bolondos ötlet ez, ugye? De keresztül hajtom.
— Barátom,

miért beszél ilyen örült dolgokat?

Vál felkelt a patnlagról és a leány elé állt. Vad
érzéseitől megrészegülten tekintett a leányra.
— Azt mondja, hogy őrült dolgokat beszélek,
amikor azt a vágyamat mondom el, hogy elégtételt szol
gáltassak m agának? Ma reggel megsértette magát a
feleségem . . . az az asszony . . . és ma este üríteni
fogja poharát a maga boldogságára . . . Én mondom
a felköszöntőt. . . és vele koccintok először. Azt a csókot
pedig most veszem e l . . .

Máriát épen fésülte a fodrász, amikor a színházi
szolga egy névjegyet hozott be az öltözőbe. Márta rá
pillantott a névjegyre és meglepődéssel olvasta le róla
Szabó Ján os nevét.
— Istenem! — sóhajtott önkéntelenül Mária.
— Talán megsértettem a fejét művésznő! — kérdezle bocsánatkérő hangon a hajmiivész.
— Nem . . . dehogy . . . de kérem siessen . . .
Valakit fogadnom kell . . .
— Kérem alássan, csak ezt a tornyocskát idomítom
az összhangba . . . Már meg is van . . . Az istenért
művésznő! a kalapot óvatosan tegye fel, különben a
jélenés előtt bejövök. Au revoir!
Mária nem is figyelt az aggódó mesterre. Kiüzent
az öltöztetőnővel, hogy elfogadja a látogatást.
Alig volt annyi ideje, hogy egy köpenyt dobjon
magára és már ott állt előtte Szabó. Egymásra néztek,
szinte egy ütemre elmosolyodtak, kezet szorítottak.
Egészen jól sikerült jelenet volt. A két ember minden
mozdulata, szemrebbenése tökéletes hazugság volt.
— Öt perccel ezelőtt gondoltam magára — foly
tatta a hazugságot szavakban is Mária. — Ereztem,
hogy ma meglátogat. Örülök, .hogy eljött. Tiz percre
leülhet nálam.
— Szóval nem veszi tolakodásnak látogatásomat.

A tiz percet köszönöm, de annyi időt sem veszek el
magától, művésznő. Csak azért jöttem el, hogy egy
szívességet kérjek öntől. Legyen szives, mutasson be
engem Vál urnák.
— És milyen különös okok kívánják ezt az isme
retséget? — kérdezte fázósan Mária.
— Ha Vál ur üzleti dolgai is érdeklik, elmond
hatom az okokat.
Mária kérkedőn mondta:
— Az üzleti dolgaival is foglalkozom. Jó, ha előre
beavat mindenbe, kedves Szabó, én szívesen segítsé
gére leszek.
— Ne Ígérje meg Máriar, mert az egzisztenciámról
van szó.
Mária kételkedve nézett végig a fiatal emberen.
Nem akarta elhinni Szabóról, hogy Váltói kérjen és
fogadjon el egzisztenciát. Tán csak nem akar ő is
azoknak a sorába lépni, akik részt kérnek egy felhasz
nált becsület árából?
— Mit kiván Váltói?
— Nem mondhatom meg önnek.
— Csak nekem nem mondhatja m eg?
— Senkinek a világon.
— Akkor sajnálom, kedves Szabó, nem kereshetek
módot arra, hogy Vállal megismerkedjék.
— Csodálom.
- Én is a maga kívánságát. Mert értsük meg
egymást. Maga eljött ma este hozzám és magával az
emlékek serege lépett be. Egymásra nézünk és belül
egyazon gondolatokat éljük át. Az emberek kívülről
hazudnak. Mi is. Játszuk az elfogulatlant. De nekem
nem tetszik ez a helyzet. Okosabb dolog lett volna, ha
például igy köszöntött volna be: „Kedves Mária, ön

szebb, mint valaha, félek, hogy újra magába szeretek
Kár, hogy eljöttem, pedig csak gratulálni jöttem .“ E
helyett eljön és felteszi a kérdést, hogy hol beszélhetne
a szeretőmmel? Tudja, hogy ez nagyon furcsa kérés?
Hozzam össze a szeretőmmel, mert egy titkos ügye
volna vele. Nem Szabó, ne csodálkozzék, ha erre nem
találok módot, hiszen ez úgy sem olyan nagy akadály.
Vállal akár mindennap beszélhet, hisz százával keresik
fel ismeretlen emberek üzleti ügyekben. Ön is tudja,
hogy hol a hivatala.
Szabó csendesen jegyezte meg:
— Kár felizgatnia magát egy félórával a jelenése
előtt. Hagyjuk abba. ügy látszik mi már nagyon távol
estünk egymástól. Még egy kis barátság se jár ki nekem.
Mária indulatosan válaszolt:
— Az én barátságomat várja? Ezt komolyan
m ondja? Hiszen ez utálatos dolog! Velem akar barát
kozni? Mi történt magával? Annyira lezüllött? Istenem!
Voltaképen mit akar elérni az én barátságom révén?
Szabó arca lángba borult. Nem szólt egy szót
sem, vette a kalapját és ment az ajtó felé.
Mária utána kiáltott:
— Jöjjön vissza Szabó . . . Bocsásson meg . . .
Nagyon durva voltam . . .
Szabó visszafordult és csak ennyit mondott:
— Nem jöhetek vissza, mert akkor nagyon mélyre
sülyednék.
Elhagyta az öltözőt. A leány utána futott. Elfogta
a sziik folyosón és mint szerelmes szavakat sugdosta
Szabó fülébe:
— Előadás után találkozni akarok magával. A
Pannóniában éjfélkor vacsora lesz. Meghívom Vál ne
vében. Kérem legyen ott.

— Nem jöhetek el, kedves művésznő.
— El kell jönnie. Ha nem igéri meg a jelenlétét,
ma este rettenetes dolgok történnek velem a színpadon.
Szabó keserűen mosolygott.
— ígérje meg, hogy ott lesz. Esküdjék meg, hogy
e ljö n !
— Ön még hisz az esküben?
— Ne kínozzon, esküdjék meg, hogy ott le s z !
— Miért tartja szükségesnek az én jelenlétemet?
— Hogy megismerkedjék Vállal.
— Most már talál rá m ódot?
— Igen, legyen ott.
— Ott leszek.
— Köszönöm. Előadás után várjon az autómban.
Maga lesz a kísérőm.
Szabó elment. Mária visszasietett az öltözőjébe.
*

*

*

A harmadik felvonás vége felé Szabó elhagyta a
nézőteret és kisietett az utcára. A gyülekező fogatok és
autók közül kikereste Mária vörös kocsiját. A jól értesült
sofför hajbókolva nyitotta ki előtte a kocsi ajtaját.
Bent a kocsiban szivarra gyújtott Szabó és lusta
szemmel bámult ki a színház körüli ácsorgókra. Mennyi
ácsorgó?! És mindnek meg van a maga célja. Az egyik
az asszonyát várja, a másik találkát remél.
— Én is beálltam ácsorgónak, — állapította meg
magáról Szabó. — De miért, kiért ácsorgók? Másnak
a szeretőjét várom. Voltaképen a legaljasabb ácsorgó
vagyok itten, de nem baj, igy akartam. Hát csak ácsorogjunk.
A színház kijáróinál megjelent a közönség — a
finom pesti közönség. Egyszer már meg kellene festeni

a színházi közönség elvonulásának csataképét. Az em
berek szinte egymás feje tetején igyekeznek a maguk
mellékutcájába. A durvaság hurcolkodik ki a földszint
ről, karzatról egyaránt. És milyen teli szájjal?! „Láttad
V ált?“ „Botrány! a feleségét is elhozta, hogy a szeretője
gixereiröl tudomást szerezzen.“ Minden szó csupa in
zultus, minden arckifejezés rosszindulatú felháborodás.
A fogatjaikra váró asszonyok és urak már beérik
a gúnyos mosolyokkal, megvető kézmozdulatokkal és
kihivóan bámulnak a szinészbejáró előtt álló vörös
autóra, melyből egy szivar parázsa világit ki. „Ki ül
benn“ kérdezgetik maguk között — hiszen Vál a fele
ségével együtt az imént, szemük előtt ültek kocsira?
Ki várja M áriát?
Eltűnnek kocsijukban és elvágtatnak a finomak és
előkelőek is. Üres már a tér. Csak Szabó vár benn a
kocsiban és eltart egy félóráig is, mig Mária elkészült
a toilettjével. Estélyi ruhája fölött cobolyprémes belé
pőben siet kocsija felé.
Szabó kiszállt a kocsiból s besegítette Máriát.
— Fáradt? — kérdezte az izgatott tekintetű
leánytól.
— Nagyon. Tetszettem ?
— Nagyszerű volt. Nem mertem hinni, hogy sikere
lesz — udvariaskodott Szabó.
— Utoljára játszottam.
— Hogyan? Nem lép fel többet?
— Nem. Unom. Nem is izük. Szeretnék minden
nap játszani, ha kenyeret kereshetnék vele. Emlékszik,
amikor a második felvonásban azt mondtam a partne
remnek: — Szegény vagy te nagyon, János, nem tudsz
eltartani engem. H ejh! ha én is tudnám veled hordani
5

az igát, négy dolgos kézből áldás
ig y ?“ . . . Em lékszik?
Emlékszem.

hullna reánk, de

— Nohát e szavaim után egy dalt kellett volna
elénekelnem, de nem jött hang az ajkamra. El voltam
érzékenyülve és a fojtogató sirás kitört belőlem. Emlék
szik a tapsra? És én sírtam — sirtam, a partnerem
pedig fölém borult és fojtott hangon káromkodott: „ne
hiszterikázzon, az istenit, hiszen agyonüti a szerepemet.“
És kékre szorította a karomat. A közönség persze azt
hitte, hogy a hajamat simogatja, amikor a hajamat
ráncigálta, — én, persze, még jobban sirtam.
— Miért sirt?
— Az a buta szöveg.
beszélgettünk.

Valamikor mi ketten igy

— Valóban nagyon buta szöveg . . .
— És Jánosnak hivták a partneremet . . . És magát
is, akiről tudtam, hogy vár a kocsiban. Nem megyek
többet a színpadra. Válnak ötvenezer koronájába kerüli,
hogy egyszer oda mehettem. Szegény Vál!
— Miért szegény? — kérdezte Szabó csendesen.
— Mert szökünk előle; nem a Pannóniába me
gyünk ám Ján os! Az éjszakát Pécelen töltjük és olt
megbeszéljük a jövőnket.
Szabó, kitekintett az ablakon és látta, hogy a külső
Kerepesi-ut keramitján robog a kocsi. Elképedve fordul!
Máriához.
— Kérem, ön valósággal meg van zavarodva. Azt
hiszem képtelen volna beszámolni a cselekedeteiről . . .
A leány átkarolta a férfit:
— Már nem szeret?
— Nem.

— Bolond! Most vagyok a legszebb, a legizgatottab! és nem szeret?
— Nem.
— Hazudik! Hazudik! Mert maga visszafogad, ha
visszaakarok térni magához.
— Már kimulatta m agát? Nem hiszem. Még nem
akar visszatérni hozzám. Ez csak kirándulás.
Úgy látszott, hogy Szabó egészen nyugodtan beszél
és teljesen uralkodik magán. Megnyomta a csengetyügombot. A kocsi megállt. Szabó kiszólt:
— Vigyen vissza a Pannónia elé.
A visszafelé robogó kocsiban megszégyenülve bá
mult maga elé Mária.
— Most nem maga a lényeg számomra, hanem
Vál, akivel meg akarok birkózni, — mondta erős hang
súlyozással Szabó. — Én nem vagyok olyan sunyi, mint
a maga szeretője. Szembe nézek mindig azzal, akitől
valamit el akarok venni. Különösen akkor nézek az em
berek szemébe, ha visszaszerzek tőlük valamit
v a la k it. . .
— Vissza akar szerezni?
— Vissza.
— Köszönöm.
— Ne köszönje. Nem tudom, hogy milyen sors
vár magára. Az bizonyos, hogy vissza veszem magam
nak. Látja, az előbb ajánlkozott. Vitt is már ki a péceli
villába. De igy fonákjára esett volna az ügy. Furcsa!
Maga meg akart engem szöktetni? Micsoda perszóna
lett m agából? Aztán ennyire lebecsül engem ? Valamely
legény után nézett, akit tartani akar? . . . E jh a! Nézzen
meg jól engem : vagyok, aki voltam! Én keresem az
asszonyt, ne az engem. Bevallom újra, hogy magát
vissza akarom szerezni.

— M iért? — rebegte Mária. — Miért kell engem
visszaszerezni, hisz én szabad akarattal is visszamehetek
magához.
— Nono! Maga, lelkem, most rabszolga. Meg
vették . . . Vissza fogom vásárolni magát. Rabszolga
lesz nálam is . . . Ha csak érdemeket nem szerez arra,
hogy visszaadjam emberi jogait.
— És hogyan fog visszavásárolni?
— Vált elpusztítom.
— M egöli?
— No, ne ilyen regényesen. Ha én meg akarom
ölni, csak nem várok ilyen türelmesen hónapokig. A
gyilkolásokat nem szoktuk határidőre rendezni?
— H át? Hogy gondolja?
— Ha akarnám, sem mondhatnám meg.
— ígérje meg, hogy vacsora után haza kisér.
— És V ál?
— Az éjjel Párisba megy.
— Mit szólna hozzá, ha inkább Vállal tartanék?
— Akkor én is Párisba m egyek. . . Ezentúl min
dennap látni akarom magát. Ha nem látom, meghalok.
Szabó cinikusan válaszolt a könnyező leánynak:
— Ne hiszterikázzon, az istenit, hiszen agyonüti a
szerepemet.
— Istenem ! — sóhajtott Mária —- mennyire kinozNem birom ma tovább. Kérem, állítsa meg a kocsit.
Én haza megyek. Maga m enjen-el a Pannóniába és
mondja meg Válnak, hogy nem jövök el. Beteg vagyok . . .
Vagy mondjon akármit, nem bánom.
Szabó megállította az autót. Kezet fogott a leány
nyal. A soffőrt Mária kívánsága szerint utasitotta, ő pedig
gyalogszerrel igyekezett a Pannónia felé . . .

A Pannóniában várakozó társaság türelmetlenül
leste Mária megérkezését. Csak harmincán gyűltek össze
a mai vacsorára, mely kitűnőnek Ígérkezett, hiszen Albert
gróf fantáziájából mentették a kitűnő szakácsok. Válné
nem jött el. Vál még sem merészkedett meghívni a
feleségét a jeles cécóra. A inai est programmjának az
igazi clouja tehát elmaradt, csak egy asszony lesz a
vacsorán: Mária, aki feltűnően késik. Vál állandóan
szorongatta kezében óráját. Már tizenkét óra felé jár az
idő és a művésznőnek hire-hamva sincs.
— Érte kell menni. Eredj el érte . . .
— Ugyan kérlek, méltóságos uram, bizonyára
nehéz az átöltözködés. Tudod, hogy a harmadik fel
vonásban zilált hajjal játszik.
— Kérlek, az paróka . . .
— Tévedni m éltó já tó l. Az a saját haja volt. Én
csak ismerem a haját!
— És ha százszor is az ő haja volt, már itt kel
lene lennie. Kérlek, eredj érte. Egészen bizonyos, hogy
egyedül nem jön ide.
Vál elment a ruhatárba, kérte a kabátját. Szabó
épen akkor érkezett meg és épen a kabátját szedték
el tőle. Odalépett Válhoz:
— Vál ur?
— Az vagyok, kihez van szerencsém ?

— Szabó Ján os vagyok. A „Magyar Lapok“ mun
katársa.
— Ah! az én lapomtól? Talán meg akarja irni a
vacsorát?
— Nem. Egy üzenetet hoztam önnek.
— K itől? . . .
— A művésznőtől . . .
— Hogyan, Mária üzent? — szólt megütköző
hangon Vál.
— Nem jön el a vacsorára.
— És m iért?
— Kérem az nagyon hosszú történet.
— És azt a hosszú történetet volt ideje elmonk dani ö n n e k ? .— mondta haragos bosszankodással Vál,
alaposan szemügyre véve Szabót. — És szabad nekem
is ismerni azt a hosszú történetet?
Szabó visszakérte a kabátját és magáta öltötte.
— A történetet meg fogja ismerni uram, de nem
itt a ruhatárban. Látja, most már utrakészen vagyok én
is. Gyerünk.
— De a vendégeim?
— Csak nem akar előttük pirulni? Majd ir nekik
egy pár sort holmi
rosszullétről.
Vál beleegyezett Szabó tervébe. Elindultak.
Mikor leértek az utcára, Vál egy pillanatra megállt
és bizalmatlanságát rosszul leplezve mondta Szab ón ak:
— Bocsásson meg uram, megengedi talán, hogy
a színháznál érdeklődjem.
Szabó mosolyogva válaszolt:
— Ha azt hiszi, hogy a színháznál jobb informá
ciót kap, próbálja meg uram a színháznál való érdek
lődést. Én sokkal ajánlatosabbnak tartanám, ha a mű
vésznőt telefon utján hivná fel, úgy korábban kaphatna

értesülést. Azt hiszem a péceli telefonközponttól már
reggel nyolckor lehet összeköttetést kapni, mig a szín
háznál csak tizkor kezdődnek a próbák.
Vál felelősségrevonó hangon kérdezte:
— Honnan tudja, hogy a művésznőnek van telefonja?
— Kérdéséből arra következtetek, hogy a művész
nőnek titkos számú telefonja van. Tehát ezen a titkos
telefonon majd holnap reggel megkérdezheti a művész
nőt. Jó ? Én pedig ajánlom magam.
Vál megragadta a távozni készülő Szabó karját és
a benne fölösen' felgyűlt izgalmakat most már sehogy
sem tudván leplezni, teljes indulattal mondta:
— Hohó! uram! Ön valósággal mulat fölöttem.
Lássuk csak, hogy is szól az a hosszú üzenet? Mert
ugye, a" művésznő üzent? Mindenekelőtt egy kérdés: a
művésznőnek, ugye, nincs semmi baja?
— A művésznő egészséges.
—
Dehát akkormiért nem jött el M ária? — si
ránkozott Vál, Budapest éjszakájának egyik legforgal
masabb helyén, a Pannónia előtt.
— Önként jelentkeztem a kérdésre válaszolni.
— Talán együtt vacsoráznánk — ajánlta Vál. —
Menjünk talán a Bristolba.
— Az jó hely, gyerünk.
Elindultak a Bristol felé. Útközben mind a ketten
tartózkodtak a beszédtől. Vál egész utón azon töpren
gett, vájjon ki lehet ez az ember, akinek föltétlenül
köze volt Mária életéhez. Amikor a ruhatárban megmondta
a nevét, nem figyelt oda. A Bristol kapuja előtt meg
állította Szabót és mentegetődzve kérdezte:
— Bocsásson meg . . . De tudja, ez már úgy van
a bemutatkozásokkal, én bizony nem jegyeztem meg
az ön nevét.

— Szabó.
— Köszönöm.
Bementek az étterembe. Vál tintát kért és egy
névjegyen — Albert gróf utján — üzent a társaságnak.
Mig irt, folyton hajtogatta m agában: Szabó . . . Szabó . . .
Szabó! . . . ki ez a Szab ó? . . . A névjegyet is igy irta
a lá : „Szabó.“
Aztán vacsoráztak. Vacsoráztak és még mindig
nem beszélgettek. Vál a maga erejéből akarta tisztázni,
hogy ki ez a Szabó . . . Milyen egyszerű név. Ilyen
név segitségével nem lehet semmit sem kibogozni. Ha
valami furcsa neve volna. Ha a névben volna valami
k a ra k ter. . . De Szab ó? Hopp! meg van! Egyszerre
szörnyen eszébe jutott Válnak, hogy kivel vacsorázik.
Egészen bizonyosan tudta, annyira tudta, hogy szinte
kiejtette kezéből a villát és sápadtra váló arccal bámult
vacsorázó társára, aztán hirtelen, szinte támadólag
megszólalt:
— Hohó! most már tudom, hogy kicsoda ön ?
— Ezt nem csodálom, mert ma este már kétszer
mutatkoztam be.
— Ne gúnyolódjék. A valóját ismerem.
— No, azt már nem.
— Hát kérem, ön, Szabó ur, valaha a művész
nőnek udvarolt.
— Valaha. És most ön udvarol. Csekélység az
egész. Ez nem oly fontos ismertető jel.
— Közöttünk igen. A művésznő . . .
— Nevezze csak Máriának . . .
— Mária ma este nem jön el a tiszteletére adott
estélyre. És hogy nem fog eljönni, ezt önnel, Szabó
urral üzeni meg . . . Most már csak halljuk az üzenetet.
— Nincs üzenet. Végtelenül sajnálom, de Mária

nem üzent semmit. Csak arra kért engem, mondjam
meg önnek, hogy nem jön el a vacsorára?
— M iért? M iért?
— Ezt én nem mondhatom meg önnek. Eredeti
célom ugyan az volt, hogy közlök mindent, de meg
gondoltam és nem fogok indiszkrét lenni. Kérdésére
egyedül Máriától kaphat választ. Azonban nekem volna
egy néhány szavam önhöz. M eghallgatja ?
— Reggelig hallgatom.
— Az imént szinte rémüldözve állapította meg,
hogy ismer engem. Úgy látszik, rossz sejtelmei vannak
felőlem. Az ön rossz sejtelmei nyomban beigazolódnak.
A mai estén harmadszor fogok bemutatkozni, ez eset
ben, engedje meg, sokkal kimerítőbben, (eljes részle
tességgel. Bocsásson meg, hogy visszaélek azzal, hogy
társaságába hivott.
Vál türelmetlenül dobolt az asztalon ujjaival, me
rően tekintett a hirtelenül elhallgató Szabóra, aki most
először vetett reá sértő, lekicsinylő tekintetet.
— Folytassa kérem a szavait . . . A csend nem
magyaráz meg semmit. Egészen érdekesen kezdi, ki
váncsi vagyok — unszolta Szabót erőltetett nyugalommal.
— Ha nagyon kiváncsi — szólt Szabó felemelt
hangon, — ott kezdem, hogy ezennel bejelentem az
ellenségeskedést. Gyűlölöm és meg akarom önt büntetni.
Vál felemelkedett a helyéről.
— Nagyon okosan ¡teszi, hogy elmegy. így nem
árulom el magam teljesen és visszavonulhatok leshe
lyemre örökké töltött fegyveremmel. Biztosítom, nem
menekül előlem. Csak menjen. Nagyon ostoba taktikai
lépés volt a ma esti viselkedésem. Nagyon elárultam
magam.
Szabóból kitört minden elfojtott szenvedélye. A

kitört szenvedélyek pedig devalválják az egyének értékét,
bemutatják gyöngeségükben és már nem nagyon félnek
tőlük az emberek, sőt egyáltalán nem félnek, legfeljebb
m egállapítják: „ejnye, de megijedtem . .
Vált is ilyen
ösztönszerü érzések foghatták el, mert elmosolyodott
és lehúzta a frakkja mellényét, aztán visszaült a helyére.
— Hát nem megy el?
— Dehogy megyek! Csak úgy tettem, mint az
alpári kártyás, akinek végre hosszas pech után megjött
a kártyája. Ilyenkor fel szokott kelni. Megállapítja,
megmutatja, hogy elolvadt a — szurok.
— Hát megjött a kártyája?
— Elhiszi tán, hogy jobb a lapom, mint az önc.
Játszunk csak egy kicsit . . . Azaz folytassa . . ..
—- Elmésnek méltóztatik lenni, de azért téved,
mert az összes sipista fogásait ismerem.
— Megengedem, hogy egész éjjel sértegessen.
— Nohát, ha ezt akarja, akkor gyerünk innen,
mert itt botrány lesz . . . és itt nem vagyunk ketten.
A mondanivalóim nem bírják el a suttogás csendessé
g é t . . . Ön pedig tépni fogja a h a já t. . . és károm
kodni fog.
— Ha ilyen kellemetlen eseményeket remél, úgy
rendelek egy külön cellát — mondta fölényesen moso
lyogva Vál — és intett a pincérnek, akinél szeparét és
erősen jégbehütött pezsgőt rendelt.
Szabó szaporán töltögetett, meggondolatlanul ivott
és ehhez képest bátran b esz élt. . .
— Remélem, nem kívánja, hogy koccintsunk . . .
Már a j előbb bejelentettem a hadüzenetet. Mit csináljak?
Tehetek mást? Hiszen orozva megtámadott birtokomban.
Elvette, megvette a kedvesemet, akinek én sokkal kü"

lönb élethivatást szántam . . . Mondja! szép dolog ebben
a szabad világban asszonyt vásárolni? Aztán mért nem
tőlem vette? . . . Esetleg összepofozkodhattunk volna . . .
Eh! nem erről akarok beszélni! . . .
— Akármiről beszélhet, végig hallgatom !
— Nagyon fölényes az ur még mindig. Egy kis
türelemért esedezem . . . Hát ott kezdem el, hogy
Máriát ma este az előadás előtt meglátogattam az
öltözőjében.
— Mit akart tőle ?
— Tetszik nekem, hogy már kérdez. Hát kértem
tőle egy szívességet. Azt kértem tőle, hogy mutasson
be önnek. Végre rászántam magam, hogy megismer
kedjem önnel. Terveim voltak önnel. No, nem a volt
terveimet tárom most ön elé. Ez mind rögtönzés. Ere
detileg jó barátságba akartam keveredni Vál urral . . .
Sőt üzleti terveket akartam kínálni . . . Mondom, barát
kozni akartam . . . Ne mosolyogjon . . . Igyunk a tervbe
vett és füstbe ment barátságunkra.
Ittak.
— A végcél azonban megmaradt — folytatta Szabó.
— É s a végcél ?
— Visszaszerezni öntől Máriát.
— Hivja vissza . . .
— Ne ilyen öntelten ! Higyje el, hogy nem kere
sem az ilyen könnyű módokat. Egész lojálisán elis
merem, hogy jelenleg Mária az öné. Idegen ingó dol
gokat pedig sem rongálni, sem eltulajdonítani nem
szabad . . . Végtére ön megvette szinte fix áron . . .
És még folyton fiz e t. . . fizet . . . fizet . . . Én tisz
telem az ön nagy befektetéseit. Hiszen, ha akarnám,
semmi szükség sem volna arra. hogy Máriát vissza
hívjam. Ma este felkinálkozott.

Vál felkelt az asztal mellől.
— Már megint megjött a kártyája ?
— Csak tiltakozni akarok az ellen, hogy egy nőt
sértegessen — kiáltott fel hevesen Vál.
— Jó ugye, hogy igy félrevonultunk ? Üljön csak
le, inajd folytatom. Ott hagytam el, hogy Máriát arra
kértem, hogy mutasson be önnek. Mária meghívott a
ma esti vacsorára, melyen sajnos, hármunk közül
senki sem jelent meg. Mária arra kért engem, hogy
előadás után várjam meg őt az autójában és kisérjem
el a vacsorára.
Vál fölszisszent.
— Hát én megvártam az autóban és végre jött
Mária. Elindultunk. Mit részletezzem az eseményeket ?
Valóban meglepett engem is, mikor Mária a színpadról
elhozott sirógörcsök között hűtlenséget igyekezett elkö
vetni ön ellen. Meg akart szöktetni. Én azonban . . .
— E lé g ! E lé g ! — kiáltott fel Vál. — Nem tűröm
tovább. Hiszen maga hazudik, vagy ré sz eg ! R észeg !
R é sz e g !
Szabó csöngetett.
— Kérem türtőztesse magát, mindjárt belép a
pincér. Csöngettem érte. Csodálatos, ön egészen jól
van öltözködve és mégis mennyire közvetlen tud lenni.
Nem érdemes . . .
A pincér belépett, Szabó rendelt nála. Behozták
a friss italt.
Szabó a poharak töltése közben incselkedve foly
tatta szav ait:
— Furcsa háború ez. Egészen a lovagias szabá
lyok hiján van. Vál ur, minek ez önnek ? Tudja, én
szigorú erkölcsű ember vagyok, szinte konzervatív.
Végtére házas ember létére otthon kellene ülnie . . .

Látja, ha én egyszer megházasodnék, nagy volna az
örömöm, hogy végre elintéztem az életemet. Jól, rosszul,
az mindegy. Nagyobb veszedelem már nem érhetne.
Igazam van ? . . . Igyék . . . Veszekedett hideg ez az
ita l; ahogy a poharamat tartom . . . egészen a szivemig
ér a hidegsége. Nagyon hideg és merev a szivem.
Ostoba napszámmunka minden verése . . . Ha mele
gebb volna, ha hevülne . . . ha fiatalabb volna . . .
most nem ülnék itt . . . Nézze, a művésznő engem
szeret, higyje el . . . Elhiszi ?
Szabó megállt a beszédében és erősen várta a
választ. Vál fásultan bámult maga elé és nem válaszolt.
Gondolatai Mária körül jártak, aki a szemben ülő férfi
szavai szerint el akarta őt hagyni . . . Éppen ma este?
Mennyi az igazság Szabó beszédéből ? — kérdezte
néma lázadással önmagától a gyanakvó ember!
— Hát nem hiszi e l ? — kérdezte újra inge
rülten Szabó . . .
— Mit nem hiszek e l ? — riadt fel Vál . . .
— Hogy Mária engem szeret ? . . .
Vál hüdéses tekintettel bámult Szabóra, aztán
felkelt és átsétált az asztal másik oldalára és Szabó
mellé ült. Ványadt hangon, motyogva mondta a közvetlen
közelből:
— Magát szereti ? Jó, majd megkérdem tőle
holnap . . . Ha igaz, hát majd szabad akaratára enge
dem . . . Talán jobb is ez igy . . . De nem h iszem . . .
Tudja, maga fiatal ember, hogy nem hiszek m agának?
Más férfihez van szokva Mária . . . Mária én hozzám
van szokva. Mit nyújthat maga neki ? . . . Es mit
nyújthatok én neki ? . . . A fél világot . . . Az egé
szet . . . Nekem pénzem van . . . Igen, nekem-pénzem
van . . . Érti ? . . . Azon kivül szeretem. Ő jó volt

hozzám mindig . . . És éppen ma este, hogy betola
kodott hozzá, hát úgy megkívánta volna magát . . .
Ne soká várakoztasson, mondja, hogy hazudik . . .
hogy kitalálás az egész . . . Könyörgöm magának,
vonjon vissza mindent . . . Mindent . . . Mondja hát,
hogy hazudott!
— Úgy ? Hát még szereti is Máriát ? Azt gon
doltam, hogy csak azt hiszi, hogy a leány szereti
magát. Mondja uram, tulajdonképpen mit szeret a sze
retőjén ? Az ölelését vagy a lelkét ? . . .
— A lelkét . . . a lelkét . . .
Szabó elnevette magát.
— Sohse hittem volna, hogy valaki a szeretője
lelkét vizsgálja. Hát nézik a szerető lelkét ? Igen, elő
ször jól b esz élt: „Mit nyújthatok neki ? A félvilágot.
Az egészet . . . Nekem pénzem van . . .“ Ez helyes
beszéd, ez mindig előföltétele a szeretőtartásnak. De
szeretni lélekből ? H a llja ! Nem volt elég, hogy meg
ejtette a leányt, most még a lelkén is erőszakot akar
venni ? Lehetetlen . . . Lehetetlen . . . Nagyon-nagyon
merész ember . . . Igyék uram velem egy pohárral
hiú ábrándjaira . . .
Vál felemelte a poharát és megemberelve magát,
visszavágott a csufolódó szavakra:
— Igyunk hát, de ne az én hiú ábrándjaimra,
hanem Mária egészségére, Mária boldogságára, melyet
ott leljen fel, a hol keresi !
- Brávó V á l!
— Szervusz S z a b ó !
— Mintha részegek volnánk — szólt hirtelen
csendességgel Szabó.
Szerény két üveg ürült ki ma este, de a két
ember közötti hangulat tele volt részegítő gőzökkel.

Nem kellett ide ital, Szabó már hónapok óta egzaltált
hangulatban élt Mária elvesztése miatt és Vál idegeit
a hozzá tért Mária fűtötte. És a mai est minden szer
telensége, lehetetlensége ez a furcsa együttlét olyan
öntudatfosztó, minden helyes érzéket megölő . . .
„Mintha részegek volnánk“, mondotta Szabó . . .
Miért ez a feltételes mód ?
Vál becsengette a pincért és konyakot rendelt.
— Hogy méltóztatik parancsolni a konyak terí
tését ? — kérdezte a pincér.
— Húsz pohár konyakot . . . Martelt . . .
Hozták a konyakot.
Vál a vastag végéről kezdte az ivást.
— Három pohárral egymásután ! — kínálta Sza
bót . . . És most még egyszer szervusz . . .
Kezet fogtak . . .
— Ez nem jelent barátságot . . . Ez csak az
együttlét szokványos adminisztrációja — magyarázta
Szabó.
— Igazad van. Csak könnyebben megy a beszél
getés . . . Sokkal meghittebb. Most arra kérlek, hogy
mondd el a terveidet . . .
Szabó nagyon jóízűen nevette el m ag át:
— A terveim után érdeklődői ? . . . Ugyan mit
kezdhetnék veled ? Igaz, hogy voltak terveim, de azokat
megölte a mai este . . . Csak azt mondhatom, hogy
elveszem tőled Máriát . . . El akarom venni. Különben
erre ittunk már egy szépet . . , Valóban nagy baj az,
hogy pénzes legény vagy . . . Ámbátor azt mondják,
hogy nem neked, hanem másoknak van pénze . . .
De jól van, elhiszem, hogy a magad pénzén élsz,
hogy pénzeszsák vagy, hogy tehetséges pénzeszsák
vagy . . . Nohát én szeretném kibontani a zsák beeső-

mózott részét és a két alsó csücskénél fogva kiüríteni,
kiszórni belőle mindazt, ami számodra az életet jelenti.
— Ez nagyon nehéz lesz . . . Majd megmondom,
hogy miért . . . De előbb szaporítsuk az üres poha
rakat.
Tovább ittak. Vál mohón követelte, hogy addig
szót se kezdjenek, mig a tizedik pohárnál nem tartan
Mikor a tizedik pohár konyakot is elfogyasztották,
Szabó el akarta rendelni a szünetet, de Vál makacsul
állította, hogy tovább kell szaporítani az üres poharak
létszámát és nyelték tovább a szeszt.
— Azt mondtad, hogy nehéz lesz .
.
tudom, mire mondtad . . . Mond csak, mi lesz n e h é z ? ...
Igen ! Tudom már . . . A te zsákodat kiüríteni . . .
Hát miért lesz nehéz ?
Vál emlékezett még Ígéretére. Részeg volt már
egészen, de a részeg emlékszik mindig arra, amire
iszik. Ő pedig arra ivott, hogy nehéz lesz a inunka
azzal az élet-zsákjával . . .
— Mond csak — kérdezte Szabótól — tudod te,
hogy mi a pénz ? Láttál te már pénzt ? Van neked
talán ötszáz korona fizetésed egy hónapra ?
— Négyszáz . . . és le van tiltva . . . — mondta
Szabó részeg őszinteséggel.
— Hahaha ! . . . N égyszáz! Egy kis aprópénz . . .
Honnan tudnád akkor, hogy mennyi egy millió . . .
két millió . . . húsz m illió? Nekem pedig annyi lesz . . .
Nem az a fontos, hogy most milyen a vagyon-mérlegem . . . Az a fontos, hogy mennyi lesz ? . . . Nekem
pedig lesz . . . Mennyit mondtam ? Húsz milliót mond
tam ? Azt hiszem annyi lesz . . . Nem lesz háború ám
öcsém ! Nem b izo n y ! . . .

.Nem

— É s ha háború le sz ? — kérdezte Szabó, ter
mészetesen a maga háborújára gondolva.
— Akkor tied lesz Mária, ha ő is úgy akarja —
mondta elhalványodva Vál.
— Már pedig lesz háború . . . Megmondtam már
neked, hogy bejelentem az ellen ség esked ést. . .
— Nem a te háborúdról van szó . . . Az smarn . . .
Vannak itt szerbek . . . és a monarchia . . .
Szabó szeme felvillant . . .
Játszol a békére ? . . .
— Minden vagyonotnmal . . . te . . . neked, ellenségemnnk megsúgom . . . ha k e ll. . . a másét js merem
kockáztatni. Biztos győzelem . . . A szerb királytól
tudom . . . kérlek . . . ne mond meg senkinek . . . És
most már elég volt . . . Édes barátom . . . kérlek, igyunk
Mária egészségére . . .
A két ember mámoros volt. Szabót igazán Vál
utólsó szavai részegítették le. Ez az ember minden
vagyonát a tőzsdére vitte . . . sőt a másét is . . . Nem
fogta fel most a dolgok horderejét, de a tőzsdében
erős segítőtársat akart felismerni.
Sok millióm lesz . . . Enyém lesz M á ria ! —
kiáltott fel Vál.
— Vagy a börtönbe kerülsz . . .
— Béke le s z !
— ja j, de nagy háború le s z !
— Igyunk a békére.
— Mindegy, akár mire, igyunk!
Vál átölelte Szabót és sirva fakadt. Zokogott és
Máriáról beszélt. És Szabó is sirt és Máriáról b e sz é lt. . .

Vál és Szabó éjszakai viadalában az alkohol
győzött. Déltájban ébredt fel Vál a Bristol szálló egyik
csendes szobájában. Vad főfájás és
gyomorégés
kínozta. Nem is volt egészen az öntudatánál. Tapogatódzott emlékezetében és sókáig próbálta össze
szedegetni az
éjszaka
részleteit, de nem tudott
visszaemlékezni arra, hogy miképen került ide a
hotel-szobába, Bosszankodva állapítja meg, hogy szin
részeg volt és tudja az ég, hogy részegsége mi mindent
feledtetett el vele. Azért épen elég kellemetlen pilla
natra emlékszik vissza. Egészen maga előtt látja
Szabót, aki hangsúlyozva m o n d ja : — Mária engem
sz e re t. . . E szavakra való visszaemlékezés megremegteti
Vált. Úgy érzi, hogy komoly veszélyek előtt á l l :
elvesztheti Máriát. Pedig Máriára most ezerszeresen
szüksége van, hiszen az ő lénye izgatja, lelkesíti
abban a munkában, amelyhez szinte száz egészséges
ember akarata is kevés és csak egy erős, szenvedélyes
szerelemtől átfűtött idegzet elegendő. Mária el akarja
pusztítani ezt az érzést ? Mária el akarja őt hagyni ?
— emésztik a kérdések Vált. Ha igaz a hir, ha nem
hazudott a vetélytárs ? . . .
Vetélytárs . . . vetődik fel e szó Válban . . . Szabó
a vetélytárs, aki Máriának egy pár tisztességes keztyüt
sem tudna venni . , . Senki . . . Igen ez a s e n k i! . . .
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Hová is tűnt el ? . . . Talán . . . igen . . . talán ott
van nála . . .
Vál egyszerre úgy érezte, mintha tüzből ágyaztak
volna alája . . . Kiugrott az ágyból . . . összecsengette
a szállodai személyzetet, fürdőt, borbélyt rendelt, aztán
nem fürdött és nem borotválkozott, hanem a megrendelt
kocsiba vágván magát, kihajtatott a Keletihez és déli
egy órakor Pécelre érkezett.
Az állomással szemben van az India nyaraló-liget,
ahova egy vasúti léghidon át lehet eljutni. Válban
még fokozódott a nagy robanási igyekvés és szinte
átdübörgőit a .fahidon. A villa előtt meghiggadt egy
kissé. Megállt a kapunál és aggódva nézett a kerten
át a nyilt verandára, melyen túl talán gonosz, titkos
dolgok mennek végbe . . . Ott van, biztosan, ott vau
Szabó . . . Vagy talán már egyikük sincs ott, —
gondolta rémült találgatásokba esve.
A kert ösvényén Mária ölebe bukkant fel. Ez is
rossz jel volt előtte. Az ölebet nagyon szereti Mária,
nem tűrné, hogy ebben a hidegben a szabadban
„tartózkodjék“. Úgy látszik a kutyát itt hagyta . . .
— Meg kell tudnom m ind ent! határozott az
alaposan felizgatott ember és elszántan nyomta meg
a kapu kilincsét. A kutya ugrándozva futott hozzá,
nagyon mutatta, hogy örül az érkezésének, pedig
azelőtt nagy ugatásokat rendezett, ha úrnője szalon
jában m egjelen t. . . Vál haladt előre, ostromra ment a
titkok ellen . . .
A verandán a szobaleánnyal találkozott, aki Vál
láttára elsikoltotta magát.
— Mi történt ? — dörögte Vál. Miért sikoltoz
oly rémülten ?
A szobalány elfutott, nem merte megmondani,

hogy azért sikoltott fel önkéntelenül, mert megijedt Vál
halotthalvány ábrázatától.
Vál benyitott Mária nappali szobájába.
Mária a kandalló mellett ült a pamlagon. Egyik
blúzára vart uj csipkét.
— Jónapot barátom ! Maga itt ? . . . Mi van a
párisi utjával ? — kérdezte Mária nagy nyugalommal,
anélkül, hogy fölkelt volna a pamlagról.
Vál szinte megkövültén állt meg az ajtóban.
Csodálkozással bámulta a leányt, figyelte a nyugalmát,
élvezte a mosolyát, hallgatta a hangját.
— Szóljon már . . . jöjjön az istenért közelebb . . .
és igazolja a jele n lé té t. . . Mi van Párissa! ? . . . Látom,
hogy kegyetlen színben van, — talán valami szeren
csétlenség érte ?
Mária odament Válhoz, megfogta a kezét és
biztatta a szoba belsejébe. És Vál kézenvezetve eljutott
a pamlagig, ott biztos nyugpontot lelve lerogyott.
Kezével térdére könyökölve, arcát húsos tenyerére
fektetve felzokogott és sirt, nagyon sirt ez a meglett,
hízásnak induló ember.
— Miért s ir ? . . . Talán baj van a börzén, hogy
nem szégyel sirni ?
Vál felkapta a fejét.
— A börzén ? — M aga elölt az -egész világ a
börzéből áll ? Miért, hogy épen a börze jutott az
eszébe ?
— Azért barátom, mert a maga lelkét, szivét a
börzei élet adminisztrálja. De mondja meg, miért s ir ?
— M ost már nem sirok. Bocsásson meg, hogy
ennyire megfeledkeztem magamról. Pedig nekem épen
nem sírással kellett volna kezdeni. De elérzékenyültem . . .

Kitört belőlem az éjszakai szenvedésein . . . Miért nem
jött el az este ?
— Tudja nagyon jól. Nem akartam a feleségével
találkozni ? . . .
— Nem volt ott a feleségem. Tudhatta volna,
hogy a feleségem még se hozom el maga mellé.
Mikor
én efféle kijelentést tettem . . . egy kissé
extázisbán voltam. E mentsége ráfogás. Én ismerem a
valódi okot.
— És a valódi ok ?
— Szabó.
— Szabó ? Akivel üzentem ?
— Igen . . . akivel ü z e n t. . . Mit üzent vele ? . .
— Szabó valószínűleg m egm ondta: nagyon ki
voltam merülve, egészen belebetegedtem tegnap a
já té k b a . . . Istenem,
első este a színpadon! Utána
egy díszvacsora helyett inkább priznic kell . . .
— Vagy elutazni tőlem örökre . . . Megszökni az
újság firkálóval . . . Mi ? — fakadt ki
Vál . . . Az a
gazember leleplezte m a g á t. . . Együtt részegeskedtenr
vele az éjszaka. Kivettem belőle mindent. Tudok
mindent. Azt mondta, hogy most már csak ö kell
magának. Őt szereti . . .
— Mást nem
m ondott? —
kérdezte Mária
tetetett nyugalommal.
— T e s s é k ? Hogy mondott-e mást i s ? Hát
mondott egyebet is, de az nem tartozik ide . . . Itt az
a fontos, hogy igaz-e az, hogy ön Mária . . . Énekes
Mária, tegnap este meg akart szökni Szabóval és csak
rajta múlott, hogy az eset nem történt meg. Igaz-e
Mária, hogy maga Szabót szereti ?
Mária mosolyogva nézett végig a szinte dühöngő
férfin. Tűnődve gondolkozott azon, hogy mit vála-

szóljon, vagy hogy egyáltalán válaszoljon-e a kérdésekre.
Végig képzelte a két férfi közti éjszakát és erősen törte
fejét azon, hogy Szabó miért és milyen formában
kompromittálta őt Vál előtt. Nem értette meg sehogy
sem Szabót. A régi embert nem tudta felismerni benne.
Egészen uj alakulás, — de finom asszonyi érzékével
megsejtette, hogy minden cselekedete folytatása a vele
szemben tanúsított viselkedésének. Cinizmus, melynek
gyökere a szenvedés.
Vál türelmetlenül várta a leány válaszát.
— Nem mer válaszolni ? Csak mondja meg,
hogy annak az urnák minden szava igaz.
Mária most már fölemelte a fejét és szilárd
hangon m on d ta:
— Szabó egész éjszaka hazudott.
— Úgy ? hazudott ? Csak
úgy
egyszerűen
hazudott ? — kérdezte hüledezve Vál.
— Nem barátom, Szabó nem egyszerűen, hanem
nagyon fantasztikusan hazudott, de joga volt hozzá, ha
ön végig halgatta . . . Egész éjszaka tűrte az inzul
tusokat? Ez nem volt szép öntől, Elfelejtette, hogy
reggel megkérte a kezemet. Tűrte, hogy a menyaszszonyát gyalázzák. Maga nem férfi. Hagyjuk, ne be
széljünk róla. Felejtse el a tegnapi napot. A reggeli
szép eseményeket különösen felejtse cl, — szólt mind
végig nyugalommal Mária . . .
— Mária, bocsásson meg! — esdekelt Vál —
mindennek az az oka, hogy szeretem magát . : . De
Szabó biztosan lépett föl. Nagyon határozott v o lt . . .
És milyen s á tá n i!. . . Elvesztettem az énemet, szíikőlve
hallgattam.
— És elhitt neki mindent.
— Nem! Ahányszor szóhoz jutottam, csak azt

mondtam, mindvégig azt mondtam: hazudik, hazudik.
De látja, maga nem jött el a vacsorára és vele üzent.
Az mégis csak igaz, hogy vele üzent.
— Megvárt az előadás után, hogy gratuláljon és
épen kapóra jött.
— Most még sem mond igazat, Mária. Hiszen az
az ember meglátogatta magát az öltözőjében. Ezt nem
is tőle tudom.
— Ah! kémeket tart?
— Igen, én kémeket tartok.
. Mária az ajkába harapott.
— No, ugy-e meglátogatta magát az öltözőjében ?
— kérdezte éledező hevességgel Vál — és titkon re
mélte, hogy Mária tagadni fog.
— Igen, fogadtam az öltözőmben, de kiutasítottam,
— mondta Mária, kezdvén elveszíteni az okosság fonalát.
— Kiutasította? Hát akkor hogy van az, hogy az
autó belsejében Szabó várt m agára?
Mária elvörösödött.
— Ez már aztán csakugyan nem igaz.
— És ami a kocsi belsejében történt, az mind
nem igaz?
— Nem igaz! — kiáltott fel Mária teljesen elfeiedkezve az okos viselkedésről.
— Nos hát akkor legyen szives elmondani, hogy
tulajdonképen mi történt a kocsiban . . . Legyen szives
most már mindent elmondani. Kiváncsi vagyok arra,
hogy mi az, ami nem hazugság Szabó szavaiból. Hát
nem beszél? Akkor hiába, kezdek hinni az éjszaka
hallottaknak. Úgy látszik, Szabó még sem hazudott
egész éjszaka. Segítsen csak szétválasztani a hazugságot
a valótól.
— Tehát a valóságot akarja ism erni? Mindent

akar tudni? Nem bánom. Az imént azt mondtam, hogy
Szabó hazudott. Okosabb dolog lett volna, ha ez állí
tásom után szép csendesen elszégyelte volna magát és
amint helyesen el is kezdte, bocsánatomat kéri. Higyjc
el, megnyugtatóbb, ha elhiszi az én tagádásomat. De
most már mindegy. Figyeljen reám. Igaz az, hogy
Szabó fennjárt az Öltözőmben. Igaz az, hogy megvárt
az autómban. Aztán az autóban, amint várható volt,
Szabó szemrehányásokat tett nekem és elmondta, hogy
visszaszerez a maga számára . . . És itt kezdődik minden.
Én Szabóval, aki önnel kivánt megismerkedni, a vacsorára
indultam, de amikor gyönyörködve hallgattam, hogy
birokra készül, hogy harcolni megy, kellett is nekem a
vacsora. Hát mondja, lehet-e gyönyörűbb éjszakám
máshol, mint otthon egyedül, a párnáim között, amikor
arra gondolhatok, hogy összeeresztettem két férfit, akik
én értem birkóznak? Végre vagyok valaki! A férfi,
akihez hűtlen lettem, nem felejtett e l . . . Milyen felemelő
ez számomra! Vissza akar szerezni. Érti? És én sza
badjára eresztem a harcot, Nem tiltakozom ellene.
Tegnap arról győződtem meg, hogy Szabó még most
is az én lovagom, aki a hölgye színeit belül viseli. És
ez jól esik nekem. Nő vagyok én is, aki elhagyott egy
férfit, mielőtt kiábrándult volna belőle. Szeretném ma
gának megmagyarázni azt, hogy milyen érzés ez. Egy
példával talán meg tudom értetni. Tudja, épen azon a
héten, hogy magához eljöttem, csináltam magamnak egy
csinos blúzt. Egyszerűt, fehéret. Az a blúz egyszer
sem volt rajtam. Otthon hagytam. Most bizonyára a
húgom hordja. Látja, ez a blúz néha mint egy kisértet
jár el hozzám. Hogy örültem én, amikor kiszabtam,
összeöltöttem azt az ügyetlen ruhadarabot? . . . És
milyen messzire elsodort tőle az élet. Nem hordtam és

viselés közben nem vágytam díszesebb köntösökre . . .
Nem ábrándultam ki belőle . . . Ért engem ? . . .
— Nem értem.
— Pedig szeretném, ha megértené, hogy milyen
rettenetes vágyódással élhet egy asszony ama férfi
után, akit egyszer meggyőződés nélkül elhagyott, aki
mellől a legnagyobb szerelemmel távozott. Ne értsen
félre, én már nem szeretem Szabót, de egy befejezet
len történet, ha az az én történetem, egészen a szi
vemig izgat. Azért örülök, hogy Szabó küzdeni megy
maga ellen. Majd igy befejeződik a történet . . .
— És nem törődik azzal, hogy mi lesz a történet
befejezése — kérdezte Vál egészen hidegen.
— Ó l a történet vége, csak az ön győzelme
lehel barátom. És kivánom. is szivemből. De figyel
meztetem, hogy Szabó erős elhatározásu férfi . . . Tehát,
cn g a rd e !
— Ha jól értelmezem a szavait kedves Mária —
szólt melegebb hangon -Vál — számomra csak egy
feladat lehetséges. Ez a feladat az, hogy Szabót
legyőzzem.
— Nem, nem ! — tiltakozott Mária. — Az ön
feladata csak az lehet, hogy végre meghódítson engem.
Jusson eszébe, hogy maga engem egy esős őszi dél
utánon az apámtól vásárolt meg. Nagyon könnyű szerrel
jutott hozzám. Tegnapig mindenképen a magáé voltam,
de tegnap, amikor azt mondta nekem, a szeretőjének,
hogy feleségül vesz, akkor mint valami őszi szomorú
ság jutottak eszembe a régen eltakart napok, szüzi
leányálmaim korszaka és belül zokogva hívtam vissza
azt az időt, amikor az esküvőre gondolva, csak azt
tudtam, hogy majd fehérbe öltözöm és hűséget, sze
relmet esküszöm valakinek . . . Arra is gondoltam,

amire egykor, hogy hogyan fogják megkérni a kezemet.
Valami szép, ünnepélyes percnek hittem e nagy pilla
natot és ön e nagynak hitt pillanatot szavakban igy
használta k i : „elválok a feleségemtől és elveszem fele
ségül m agát“ . . . És emlékszik ? Öt perccel azután,
hogy a kezemet megkérte, már nevet nem említve,
Szabóról beszélgettünk. Látja, az első alkalommal,
hogy a társadalmi rend alapján közeledett hozzám, már
megjelent az árn y ék ! Mig éltük a mi régi életünket,
milyen távol volt tőlünk ez az á rn y ék ! Nem volt neki
szerepe.
— És most elkezdődik. Megbomlott köztünk a
harmónia. Tehát pusztítsam cl az árn yéko t. . . öljem
m e g ! — fakadt ki Vál. — Talán kiálljak vele egy
szál kardra ?
— Ha tanácsot kér tőlem, adok — szólt Mária
és sziszegve susogta. — Azt akarom, hogy Szabó meg
legyen alázva. Holnap kell, hogy elveszítse á llá s á t. . .
Érti ? . . . egy fillér nélkül kerüljön ki az utcára, aztán
maga egy pár nap múlva keresse fel és próbáljon neki
pénzt ígérni, meglehetős sokat, amennyit csak a d h a t. . .
Vagy . . . hivja meg a bankhoz . . . például vezértit
kárnak . . . Igen, ez volna a legjobb . . . Ha ez megy . . .
akkor nem szabad semmiféle munkát adni neki . . .
Esetleg a privát leveleit Írassa meg vele . . . Így egy
csapással legyőzné.
— Ez a terve kivihetetlen. Nem hiszek benne.
— Hát akkor próbáljon nieg mást.
— Eh ! Nem próbálok én meg semmit. Azzal az
urral nem akarok törődni. Egyáltalán semmiképen sincs
kedvem lovagi tornára állni még a legegyszerűbb alapon
sem. Felesleges. Mária . . . én megígértem, hogy fele
ségül veszem.

— Nem csábit el házassági ajánlatával — incselgett Mária, aki ma szinte állandóan diabólikusan beszélt.
— Én megígértem — folytatta Vál —
nem vontam vissza a szavam.
— Joga van hozzá. Nem kötelezi . . .

és még

— El is szakitok minden köteléket, ha afajta
ostobaságokat követel tőlem, hogy fussak Szabó után
és „küzdjek“ vele. Egyszerűbb az ügy m egoldása:
válasszon Mária . . . Mihelyt választott kettőnk közül,
az egyik győzött.
Mária hosszasan elgondolkodott Vál szavai fölött.
Tetszett neki a határozott fellépés.
— Mi fölött gondolkodik, Mária . ; . Nem kívá
nom, hogy azonnal válasszon ! Majd eljövök holnap és
akkor megmondja.
— Ha ilyen türelmes, akkor, barátom, maga nem
szeret engem.
— De M á ria ! . . .
— Ne, ne szóljon egy szót sem. — Ha ön eltűri
a tegnapi éjszaka élm ény eit. . . Ha annak a fickónak . . .
annak a . . . gazembernek eltűri, hogy szavaival meg
gyalázott engem, akkor nem szeret engem, — tört ki
Mária - - igen, vissza kell ü tn i! Le kell törni az aljas
ságot ! . . . El kell némitani azt a rettenetes embert,
nem pedig keresztül lépni a gyalázkodásain . . .
VáP egészen megzavarodott, dadogva m ondta:
— Mária . . . kérem m a g á t. . . csillapodjék . . .
Jól van, majd . . . h á t . . . szembe nézek azzal az urral.
Sok gondom van . . . ha én feltárhatnám a b ajaim at. . .
No, majd m á sk o r. . . most csillapodjék le . . . majd
estére eljövök . . .
*
*
*

Váj távozása után Mária kimerültén dőlt le a parnlagra. Az elmúlt rövid idő alatt ezer szint játszott a sze
retője előtt. Az izgatott beszélgetés minduntalan ujabb
és ujabb, fölényes, majd megalázkodó hangulatot váltott
ki Máriából. Egész idő alatt Szabó alakja állott előtte,
sokszor Válón keresztül beszélt hozzá.
Ez a Szabó! . . . Milyen cinikus, vagy inkább
fölsőbbrendü volt vele szemben. Egészen komolyan
hívta, szökni akart vele a szeretője elől és milyén nagyon
visszautasította. Majd egyszer, ha ő akarja, ha meg
birkózott Vállal . . . ha nem találja nagyon sérültnek,
kárba veszettnek, vissza fogja venni magának . . . T eg 
nap este és egész éjjel marták ezek az élmények. Szé
gyenkezett, sirt és átkozta a férfit, akit most mindig
erősnek, egésznek kell látnia a távolból, rem énytelenül. . .
Ösztönszcrüen küldte Válhoz, ha verekedni akar, ám
verekedjék . . .
Mozdulatlanul feküdt a pamlagon és nézte és látta
a két férfi tegnapi éjszakáját. Szabó leleplezte őt Vál
előtt Elmondta, ami a kocsiban köztük történt. Gyalá
zatosság ez? Igen, Szabó gyalázatos volt — állapította
meg nehéz szívvel Mária. Így kezdődik hát a nemes
verseny? Vagy talán érte már nem is indulhat nemes
verseny?

Erősen este volt már és Vál még az Íróasztalánál
ült. Dolgozott. A bank tisztviselői eltávoztak már,
csak a két inspekciós szolga ült a vezérigazgatói elő
szobában és a kitörni készülő háborúról beszélgettek.
Az egyiknek ma vitték le a fiát Boszniába, a másiké
már egy pár levelet is küldött onnan. A legutóbbi levelét
mutatja társának és részleteket olvas fel belőle:
„. . . Bizony, már ütközetünk is volt. Otthon nem
tudnak semmit sem. Éjszaka támadtak meg bennünket
a bandák . . . Közülünk öten estek el. Tegnap volt a
temetés. Az ember kedve nagyon is fogytán van. Elbú
csúzom tőled, mert nem tudom, mit hoz a holnap . . .
Előőrs-csapat vezetésére vagyok kikomniandirozva. . . “
— Hazudik a gyerek, — vágott közbe a levelet
hallgató szolga — én lent voltam az okkupációnál,
az volt az igazi, mondom, ne higyj neki. Előőrsi szol
gálatra nem küldenek tisztet.
— Pedig az én fiam tiszt — büszkélkedett az apa.
Vál kiszólt az ajtón:
— Ne lármázzanak! . . . Ján os! menjen fel Komor
igazgató úrhoz és mondja meg neki, hogy itt vagyok.
János ment a parancsot teljesíteni, az iménti levél
olvasó pedig alázatosan fordult Válhoz:
— Nagyságos vezérigazgató ur, alázattal kérem,
nyugtassa meg apai szivemet. A fiam azt irja, hogy

már folyik a háború, hogy már ütközetben is részt vett.
Ugye nem igaz, hiszen még nincsen háború?
— A fia azt irja, hogy már ütközet volt? — kér
dezte rosszkedvűen Vál.
— Azt irja . . . Öt ember esett el.
— Öt em ber? Épen öt? És ez már neki ütközet?
Rakoncátlan népség! Nem tudnak a bőrükben megférni.
Idehaza minden erővel dolgoznak a békén és ott lenn
az a fegyelmezetlen banda még belekergeti az országot
a háborúba! Rettenetes! Ma minden szál katonának
sikerült diplomatának kellene lenni és korcsmái vereke
déseket rendeznek. A fia bizonyára valami afféle ütközetet
értett levelében. Nevetséges dolog . . . Szó sincs róla,
hogy háború legyen.
Az öreg szolga álmélkodva nézett Vál után, aki
haragosan tért vissza szobájába. Nagyon indulatosan
tette be maga után az ajtót. Épen akkor érkezett meg Komor
igazgató, aki a hívásra a harmadik emeletről futott le.
Vál idegesen járt-kelt szobájában, amikor Komor
belépett.
- Szervusz! — üdvözölte az igazgatót.
— Parancsolj velem, kérlek alássan, nem tudtam,
hogy itt vagy, különben már lejöttem volna hozzád.
— Kérlek, hagyj békén, olyan beteg vagyok,
végem van . . .
— Én, tudod, hogy veled tartok. Te mondtad,
hogy vagy-vagy!
Voltál délután a tőzsdén?
— Voltam.
— Nos?
— Mintha már kitört volna a háború. Légy elké
szülve, hogy ujabb és pedig rengeteg fedezetet kér
nek tőled.

— Holnap? — kapta fel a. fejét Vál.
— Holnap.
— Nekem pedig nincs egy fillérem sem.
— Szerezz, vagy fuss!
Vál kidüllesztette mellét és hősködve m ondta:
— Nem futok! Szerzek! Szerzek, igen szerzek. Azt
hiszem százezer elég lesz.
— Forintban.
— Jó , lesz kétszázezer!
— H onnan?
Vál egész természetes hangon válaszolt:
— Bonra. A magam intézeténél csak jó vagyok
egy kétszázezer koronás bonra?
— Kérlek, ez nem megy.
— De megy!
— Az igazgatóság nem engedélyezi.
— De te utalványozod?
— Lehetetlent kívánsz tőlem. Ez biztos börtön.
— Bolond! Két hét múlva meg lesz a béke! Mit
rettegsz?
— Kérlek, nekem három kis fiam van, kis gye
reket pedig nem ktildhetek biztosan ölő háborúba. Mert
háború lesz és ha én csalok, százezrekre bonokat irkátok
még tovább is alá, akkor a délen kitörő háború a
fiaimat is megöli. Engedj meg, de én eljutottam a végső
pontig. A te spekulációid miatt vagyonilag tönkremen
tem. A becsületem még egyelőre ép . . . de meddig?
Hiszen nem is tudod, hogy milyen rettenetes helyzetben
vagyunk. Két intézet, biztos forrásból tudom, meg
fogja tagadni visszleszámitolási hitelünket.
— No! Elég! Ezt magad sem hiszed!
— Majd elhiszed te is . . . Én már elkészültem
arra az eshetőségre. Egészen fásult vagyok, szinte
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attól tartok, hogy ma-holnap a betétesek rohannak meg
és követelik vissza a b etétjeik et. . . őrtilt pánik fogta el
az embereket, kórusban zengik, hogy kitör a háború.
Vál az asztalra csapott.
— Ne beszélj már örökösen arról a háborúról.
Itt az én pénzemről van szó. Remélem, nem mondtad
komolyan, hogy a bont nem folypsittatod ?
— Akárhogy indulatoskodsz, én ellentmondók.
Tiltakozom még a gondolat ellen is, hogy én segéd
kezet nyújtsak számodra, vagy egyáltalán tűrjem, hogy
számos ember egzisztenciáját véresre tiporjad. Vérezz el te!
— A h ! — hördült fel Vál — hát igy vagyunk,?
— így v agyun k!
— Hát ezt érdemiem tőled ? . .
— Kérlek, ne folytasd, tudom, most azt akarod
elmondani, hogy te csináltál belőlem embert, hogy
magad mellé helyeztél, hogy elhoztál egy kis magáncég
főkönyvei mellől, hogy tiz évvel ezelőtt nem tudtam a
feleségemnek cipőt venni, kilakoltatott a háziúr . . .
Emlékszem rá jól. Nagyon sötét napok voltak, de ezek
a percek sötétcbbek és aljasabbak a hajdani életem leg
nyomorultabb pillanatánál i s !
— Gyáva ku tya! — szólt megvetéssel Vál.
— A gyávaság még nem becstelenség.
— Hallod! Nagyon meghitten csevegsz velem.
— Itt minden kockára van téve.
— Igen ? Nohát egy pillanatnyi türelmet kérek —
mondta, gyanúsan hangsúlyozva a szót, s az Író
asztalához ült. Egy fiókból leveleket szedett ki, melyeket
egy iv papirosba csomagolt be. A csomagot gondosan
átkötötte zsineggel, lepecsételte és iromba betűkkel irta
r á : „A rendőrség kezeihez."

Komor, visszafojtott lélegzettel figyelte Vál készü
lődéseit. Látta, hogy a lepecsételt csomagra a rendőr
séget irja fel cirnül. „Ez az ember a halálba készül",
állapította meg végre. „E h ! komédiázik! Ilyen bátor
lépésnél nem tűrnek meg tan ú t!" — nyugtatta meg
magát Komor.
Vál most egy másik fiókba nyúlt és egy revolvert
vett elő.
— Komédiázol, vagy megőrültél ? — kiáltott fel
Komor.
Vál döbbenetes cinizmussal válaszolt:
— Igen, rövid percek múltán el fog következni a
pillanatnyi elmezavarom. T e azt mondtad az imént,
hogy itt minden kockára van téve. Igazad van. Én kez
dettől fogva tudtam, hogy a magam életét is megeheti
a nagy baisse. Minden elfogyott már, csak az én bol
dogtalan életem végére kell pontot tennem.
— Nem kell á halálra gondolni. Mentsük meg,
ami menthető. A veszteségek, amelyek máig értek téged,
mind fedezve vannak, legfeljebb szegény ember válik
belőled, de több lesz az ambíciód. Vissza fogsz sze
rezni mindent sokszorosan.
Vál szomorúan, mosolyogva legyintett a kezével:
— Mit tudod te, szegény könyvelő lélek, hogy
milyen hatalmas ár csapdos körül engem, téged, ha
úgy tetszik, mindenkit, akik velem közösséget vállaltak.
Az imént azt mondtad, hogy tudomásod szerint két
intézet fel fogja mondani a reeszkomtot. Úgy látszik,
neked csak erről van tudomásod és ezt se jól tudod,
mert a két intézet már meggondolta magát. Ultimókor
nem fog fájni a fejünk. Más itt a baj. Tegnap még
azzal a hírrel jöttél hozzám, hogy az idén fel lehet
emelni az osztalékot huszonnyolc koronáról harmincra.
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Meghallgattalak és azt mondtam, ha emlékszel még rá,
hogy majd az idén csak április végén tartunk közgyűlést.
Mikor ezt mondtam, rossz sejtelmeim azt súgták, hogy
esetleg azon a közgyűlésen már jelen sem leszek, hanem
a sirom felé küldik átkaikat a szegény részvényesek.
Komor meredten bámult a rezignáló emberre, aki
úgy beszélt, mint a halála előtt gyónó.
— Tudod, hogy ménnyit vitt már el a játék ? Ne
számitgass, vagy ha már eddig is számitgattad, tévesen
számoltál. Elég, ha egyelőre annyit tudsz, hogy nem
csak a magam pénzével játszottam. Az én rongyos pár
százezer koronámmal nem indíthattam volna meg ma
nővereimet.
— Hát mit tettél ? mit tettél ? — kiáltott fel két
ségbeesett hangon Komor.
— Ne kiáltozz! Illik, hogy halkan beszélgessünk,
vagy ha nem tudsz csendesen viselkedni, küld el a
szolgákat. Egyáltalán okos dolog lesz a szolgákat hazaküldeni — mondta — és kiszólt az unatkozó szolgák
nak, hogy hazamehetnek.
— Most pedig figyelj ide. Azt kérdezed, hogy mit
tettem. Hát elmondom sorjában, szépen megszámozva
az eseteket:
1. A pénztárban ötszázezer korona értékű bonom
hever. Ezt tudod.
2. A Károly-köruti házamra, mely testvérek között
sem ér többet, mint egy félmilliót, második helyen fel
vettem a banknál kétszázezer koronát. A házra első
helyen -kétszázötvenezer korona van betáblázva. E do
logról szintén van tudomásod.
3. A bank számlájára kötöttem a most folyó tőzsdei
üzletem tekintélyesebb részét. Az eddigi veszteség közel
egymillió korona.

4.
Albert gróf léleki birtokára ötszázezer korona
jelzálogkölcsönt adtunk. Gondolhatod, hogy ez az öszszeg nagyon sok a negyedik helyen való betáblázásra.
Erre a pénzre is nekem volt szükségem. Szegény Albert
gróf nagyon jó fiú, a kenyérre lehet kenni, megelégedett
százezer koronával, az én kezeimhez visszaadott négyszázezret. Folytassam ?
Komor elborultan hallgatta Vál önleleplezéseit.
Sejtette már régen, hogy a bank vagyoni státusa rom
lásnak indult. Gyanúsak voltak előtte Vál üzelmei, de
még a legutolsó hetekben is azt hitte, hogy gazdag
ember és csak a napokban tudta meg, hogy teljesen
letört. Most már sivár tisztasággal látja, hogy minden
veszendőbe indul.
— Szóval, te úgyszólván a bank összes aktíváit
magadhoz váltottad. Most már te vagy az Alaptőke, a
Tartalékalap és minden ? — kérdezte élesen Komor.
— Úgy van, és ma éjszaka egy erősen dörgő,
egyhangú határozattal le fogom bélyegezni az alaptőkét
a kellő értékére . . . Higyjed el, nem igy akartam . . .
— Hát mit hittél magad felől ?
-r- Hogy csalhatatlan vagyok.
— É s ugye elérkezett a szörnyű kiábrándulás órája?
— Nem az jött el. Sokkal szörnyűbb az az óra,
mikor az embernek elfogy a pénze. Ha rendelkezésemre
állna még a szükséges tőke, mindent megmenthetnék.
Magamat, az idegen pénzt, a banktőkét szárazra vihetném . , . Csak kitartás kell . . . Nem lesz háború . . .
Szeretnék rnost zokogni a nagy bánatom felett, hogy
hiába igazolnak majd az eljövő napok. Itt akkor már
minden rom lesz.
— És ugyan honnan tudod, hogy nem lesz
háború ?

— Mert nincs rá ^szükség. Komolyan, őszintén,
nem kivánja senki sem.
— Például a szerbek nem kívánják ? Olvastad
ma Györgye trónörökös szózatát ?
— Györgye ? A félbolond Mirkó királyfi ? Ha
nem volna oly sürgős az utam, hát megmagyaráznám
neked Györgyét. A háborúhoz néplelkesedés kell.
Valami szörnyű nagy nemzeti sérelem. Hol itt a sére
lem ? No a szerb meg van sértve. De vehet a szerb
magának elégtételt ?
— Az orosz . . .
— A német ellenben olyan szép csataíndulót
pengetett ki kardjával . . .
— Te nagyon befolyasoltan olvasod a hireket.
— Nohát én bizom a német szövetségesben.
Félnek tőle és ezért sem lesz háború. De hagyjuk,
most már minden mindegy . . . Olyan szépen meg
festettem a jövő képét. A nagy leszám olás után —
úgy volt a tervem — összehívom az igazgatóságot és
igy szólok hozzájuk : „Uraim, búcsúzzunk el egymástól.
Nem való ilyen hazardőr az élükre. Elég, ha egyszer
kockára tettem mindenüket, még az utolsó kabátjukat
is . . . Nem veszett el semmi sem. Minden itt van, sőt
egy kissé meg *is gyarapitottam a csek ély ség et. . .
Ezennel leköszönök és ha van még szavam itt —
ajánlom utódomul Komor Henriket“. Ez volt a tervem.
— Szép. Köszönöm az irántam tanúsított jóindu
latodat. Kár, hogy belebuktál, de jobb lett volna, ha
el se kezded. És mondd, hova mentél volna te ?
Vál nagyon elfogódott hangon, szinte suttogva
m ondta:
— Elmentem volna boldog embernek . . .
Komort, aki mostanáig nagy önuralommal hall

gatta Vál végzetes szavait, egyszerre pirosság öntötte
el és magából kikelve, őrjöngve kiáltotta:
— Elvetemültség, aljasság, igen! aljasság fütötte
rettenetes terveidet. A szeretődért tettél mindent. Egy
rossz személyért eladtad a becsületes férjeket, éhezésre
szoktattad az apró gyerekeket . . . H allod-e? Mit mondjak
majd én annak a szegény asszonynak, aki rád bizta az
ő nyomorult száz koronáját, hogy majd kamatoztatod?
Azt mondjam, hogy az ő száz koronájából csipkét
varrtak egy szép leány ingére ?
Vál kezébe vette a revolvert:
— Ne folytasd, mert meghalsz!
Komor hangosan felkacagott.
— Úgy! Csak félemlits meg, te nagyszerű bátorságu férfiú . . Finnyás vagy ugye a nőd becsületére?
Pedig látod annak már mindegy, hiszen dús aratás
után van. És te mégis, szerinted az utolsó órában,
nobilis vagy hozzá, aki belehajszolt a szerencsétlen
ségbe, oly sok ember szerencsétlenségébe.
— Meg kell védenem azt a nőt, akinek te is
édes barátom, oly sokszor csókoltad meg a kezét. Az
a nő intve figyelmeztetett, hogy hagyjam abba kocká
zatos vállalkozásomat. Nem, az a nő nem oka semmi
nek, ellenben te zuditsz rcám és mindenkire vesze
delmet!
—

Én?

— Igen. Mert kishitű vagy. Smokk vagy. Ma még
nincs semmi veszély. Egészen tűrhetően állunk a piacon.
Csak egy pár hét, talán néhány nap elegendő, hogy a
valóban kockázatos vállalkozásunkat siker koronázza.
De te gyáva vagy. Nem mersz! Nem mersz! . . . Én
egészen hidegen gondolok a végre, de az a pár óra,
mely elválaszt az elmúlástól, rettenetes kínokat vált ki

belőlem. Valóban fáj a lelkiismeretem, mert nem volt
módomban minden eszközt igénybe venni, hogy meg
mentsek mindenkit, aki az én sorsomban érdekelve van.
— Én vagyok ugye, az az eszköz, akit nem
vehettél igénybe?
Vál nem válaszolt. Elkövetkeztek a nyomasztó
csend pillanatai, eljött az a csend, amely az ember
belsejében nagy lármát csinál. A nagyteremben, mintha
nem is élők ültek volna, meredten nézett maga elé a
két férfi.
Végre Komor odalépett Válhoz és rekedt hangon
mondta:
— A bont majd aláírom.
Vál felkapta a fejét, hosszasan bámult Komorra,
aztán akaratlanul bár, egy kissé csufondárosan kérdezte:
— É s a gyerekeid? Azok menjenek a háborúba?
— A gyermekeim már bent vannak a háború
zajában, — mondta szomorúan Komor és könnyet
törölt ki a szemeiből.

Mandl Tibort végte kinevezte a miniszter egy
alföldi csendes városka gimnáziumába rendes tanárnak.
A tanár ur elvitte dekrétumát egy szabó céghez, a
fehérnemüshöz, a suszterhez, sőt a kalaposhoz és nem
restelkedett befáradni egy ékszerészhez is — szóval
felöltözködött.
Vasárnap délután a legnagyobb gonddal öltötte
magára tetőtől talpig friss öltözékét és valami csodá
latos boldogsággal nézegette magát a tükörben. Sze
gény Mandl Tibor egész élete folyásán ma láthatja
magát először kifogástalanul felruházva. Két esztendeje
ácsorog diplomájával a zsebében, kopottan, sokszor
éhesen. Annyi kávé-ebéd és száraz kenyér, vagy sem 
milyen vacsorák után érthető a mai öntelt, büszke
érzése. Az ócska takaróval letakart ágyon virágbokréta
hevert. Ilonka virágai. Ilonka még nem tud semmit.
Egyáltalán senki sem tud még a kinevezésről. A hiva
talos lapban csak kedden fog megjelenni a nagy
szerű hir.
A tanár türelmetlenül ölti magára divatos felöl
tőjét. Siet Ilonkához. Az utcán a márciusi napsugár
fogadja. Az idén oly korán jött meg a tavasz. Már
rügyeznek a fák. Itt-ott napernyők tünedeznek elő. Az
Andrássy-ut sarkára kiállt a léggömbös nénike. Apró
csirkefogók krumpliba tüzdösött papirosforgókat árulnak.

Megindul a liget felé a forgalom. Tavaszi ünnep van.
Milyen szép ilyenkor boldog útra indulni!
A boldog ifjú virággal a kezében sietett a tömeg
között. Az emberek mosolyogva néztek utána, sokan
visszafordultak, némelyek a fejüket csóválva gondolták,
hogy ilyen jól felöltözködött úriembernek még sem illik
a kezében vinni keréknagyságu bokrétát. Efajta gondolat
járhatta át MandI koponyáját is, vagy repülni kivánt
célja felé és ezért a nagymező-utcai kocsiállomáson
beült egy konflisba, gondosan kialkudva előbb a kocsi
bért. A kocsi elé valószínűleg Budapest legöregebb
lova volt befogva, mert irgalmatlan lassúsággal haladt
a cél felé. A kocsis is, mert a vendége oly szemérmet
lenül alkudott, nem kímélvén a maga idejét, kényérekedvérc hagyva a lovát, egyszer sem használta ostorát.
— Jobban hajtson — biztatta Mandlt a kocsist.
A kocsis hátrafordult, szemtelenül végigmérve uta
sát és pesti kocsisnyclven szólt vissza:
— A lovam megérzi, ha valaki lealkuszik a tarifából.
Mandl sokkal inkább telve volt ünnepi hangula
tokkal, semhogy vitába álljon a kocsissal, tehát meg
adással tíirte sorsát és még fokozottabb lelkesedéssel
gondolt a nagyszerű pillanatokra, amelyek nemsokára
be fognak következni.
Az idő végre kifogott a kocsison, megérkeztek a
Hernád-utcába. Utolsó elégtételvevésül a páratlan számú
oldalon állt meg a kocsijával. A tanár nem törődött most
már ezzel a finom bosszantással, kifizette a fuvart és
rohant Énekesékhez fel a harmadik emeletre.
Ilonka épen a konyhában fésülködött, amikor Tibor
betoppant.
— Jaj, ilyenkor jön, menjen gyorsan be a szobába,
de csendesen, mert az édes anyám alszik.

— Ilonka! vége köztünk minden etikettnek . . .
Kineveztek, kineveztek! — szólt harsányan az ifjú. —
Nézze, a mai napra virágot hoztam.
— Mennyi rózsa! — ölelte magához a leány a
virágokat. — Köszönöm . . . É s csakugyan kinevezték?
— Igen, kineveztek és e gyönyörű esemény alkal
mából engedje meg, hogy először illetlenkedjem. Ilonka!
én most meg fogom csókolni magát. Most először!
Jogom van hozzá! Kineveztek . . . Igen, én eddig oly
gyáván viselkedtem, éreztem, hogy nincs jogom hozzá . . .
Igen, Ilonka, én megcsókolom magát — hirdette az ifjú
nagy pleonaizmussal szándékát, de azért továbbra is kél
lépésnyi távolságban maradt a leánytól, aki a rózsák
közül boldog mosollyal kandikált Mandlra.
— Szóljon már az istenért, Ilonka. Igazán úgy
tesz, mintha nem venné komolyan a kinevezésemet. Én
azt hiszem, hogy ezzel megszűnt boldogságunk egyetlen
akadálya. Hát nem örül a szép napnak?
— Hogyne örülnék. Boldog vagyok, Tibor. Nézze,
ma kapok először virágot magától. És milyen jól áll
magán a fekete ruha. Ezentúl, ugye, mindig ilyen fekete
ruhában fog járn i? Nézze meg már magát a tükörben,
— szólt meghatott hangon a leány és a vízvezeték fölött *
lógó cselédtükörhöz vezette a fiút.
A hiányosan foncsorozott tükörben megjelent a két
fiatal fej. Tibor forró homloka oda simult a leány ar
cához. A leány haja a fiú nyakára hullott és úgy álltak
kettesben a vízvezetéknél, a foltos tükörbe bámulva.
— No nézze meg az ember! — hallatszott mö
göttük Énekes Márton borizü hangja. — Hát ezek meg
itt neveletlenkednek?
A fiatal pár szétrebbent.
Mandl dadogva adott felvilágositást:

— Ki . . . kineveztek . . . A miniszter kinevezett.
— Apponyi? Kinevezte? Derék ember! Mondtam
én mindig, hogy ami késik, az nem múlik. De azért
nem muszáj itt a konyhában rosszalkodni. Hogy össze
bújtak? Nézze meg az ember! Én is voltam valamikor
fiatal, de én tudtam, hogy mi a becsület. Én először a
feleségem apjával álltam szóba. No, tanár ur, hát gye
rünk egy kicsit beljebb. Ejnye! de jó ancugja van.
Énekesné a díványon aludt és erősen hortyogott.
— Látja, tanár ur, ilyen a házasság huszonöt év
múlva. Ebéd után nem jut álomhoz az ember. Ki tud
ilyen hortyogás mellett aludni? No, most itt a jó alka
lom, felkeltem az asszonyt.
Odament a feleségéhez és megrengette. Az asszony
nem ébredt fel.
— Talán ne zavarjuk, — próbálta Mandl eltéríteni
szándékától a gyöngéd férfit.
— Hogyne! majd ilyen istentelen hortyogás mellett
beszélgetünk. Aztán meg neki is van szava az ügyhöz.
Hé! Anyjuk! — kiáltott alaposan megrázva a feleségét.
Énekesné álmos lustasággal nyitotta ki a sz e m é t. . .
— Nincs istened Márton, hogy még aludni sem
' hagysz — fakadt ki haragosan az asszony.
— Ne harágudj. Itt van a tanár ur.
— Ha itt van, hát itt van. De nagyon sürgős az
idejövetele . . . Aztán ott van a másik szoba. Nem is
hozzám jött — fortyant fel Énekesné és a fal felé fordult,
annak a reményében, hogy most már tovább alhat.
— Anyjuk, fordulj csak egy kicsit vissza! Nagy
újság van ám! A tanár urat kinevezték.
Az asszony szeméből egyszerre kiszállt az álmosság.
— Mi a csoda? — ugrott fel a divánról — kine
vezték? Hiszen Mária nem tud a dologról semmit.

Tegnap volt itt és azt mondta, hogy semmi kilátás sincs
Hát mondja, igazán?
Mandl elővette a kinevezési okmányt. Kiteregette
rétjeiből és a hátamögé álló Énekeséknek felolvasta :
„Kinevezem Önt a gy . . . . i főgimnázium mathematika és fizika tanszakára rendes tanárrá a IX. fizetési
osztály IV. fokozatába. Állását ez év május elsején tar
tozik elfoglalni.“
Ilonka az ajtóból hallgatta a felolvasást.
— Ez a Vál áldott jó ember. Boldoggá tette a két
gyereket, — szólt elérzékenyülve az asszony. No gyere
lányom közelebb. Ülj le szépen. Tanár ur, üljön le
melléje . . .
Mandl két gyűrűt vett elő.
— Remélem — szólt elfogódott hangon — nincs
akadálya annak, hogy akár ma megtartsuk eljegyzésünket.
Énekesné tiltakozott a nagy mohóság ellen. Az el
jegyzéshez .bizonyos előkészületeket kell tenni. Azt a pár
rokont, meg jó ismerőst nem lehet kihagyni a jeles
alkalomból. Aztán meg vasárnap is van és egy falatnyi
húst sem lehet beszerezni az eljegyzési lakomához. De
Mandl ragaszkodott a mai naphoz. Ő már a gyűrűkbe
is bevésetté az 1909. év március hó 19-iki napot, mint
az eljegyzés időpontját. A mai nap életének a legsike
resebb napja, legyen a legszebb is. Ilonka csatlakozott
Mandl tervéhez, sőt Énekes Márton is felszólalt a fiatal
pár érdekében.
— Csak legyen meg mánia ez a mulatság, leg
alább a rokonok otthon maradnak. Ennivaló nem töl
tetlen szükséges, ha lesz elegendő ital. Bor kell ide,
jó bor. Ha mégis megéhezünk, majd elmegyünk egy
vendéglőbe és ott is — ihatunk.. Mert emlékezetessé
kell tenni Ilonka leányom kézfogóját. Máriát és Vál urat

meginvitáljük. Azt a csavargót is előkeritem, legalább
lesz, aki futkosson miegymásért.
Énekesné próbálta védeni álláspontját, de lesza
vazták végképen, igy neki is hozzá kellett járulni az
elhatározáshoz. Izgalmas tárgyalások után végre meg
állapodtak az ünnepség rendjében, melynek előkészítése
végett munkához láttak.
Az anya, hogy learathassa gazdasszonyi képes
ségeiért járó dicsőségét, kiment a Lehel-térre, ahol egy
csirkekofa ismerőse la k o tt; majd annak a segítségével
a csirkéken kivül egyéb sütni-főzni valóhoz is juthat.
Az apa a borvásárlások terére lépett és mellékesen
elő fogja keríteni Olivért.
Ilonka és a tanár, a két ünnepelt sétára indultak.
Nekik is lesz a szakadatlan örömön kivül megoldandó
feladatuk. Úgy tervezték, hogy kettesben elmennek
Válhoz, megköszönik neki a kinevezést és meghívják
az eljegyzési ünnepélyükre.
Vál nem volt otthon és a lakásán nem is tudták
megmondani, hogy hol lehetne megtalálni.
Mandl és Ilonka nagyon jól tudták, hogy igy,
vasárnap délután, hol lehet megtalálni Vál urat, de
mindketten nagyon szemérmesek voltak, nem szoktak
Máriáról és Válról, mint együvé tartozó lényekről be
szélgetni. Ártatlan hipokrizissel Mária művésznő volt
előttük, akinek Pécelen villája van és Vál a nagy tisztelő
szerepét tölti be Mária körül. Persze, ez a nagy tiszte
let hozta meg Mandl kinevezését is.
Szótlanul sétáltak az Andrássy-uton és mindketten
azzal a megoldatlan problémával foglalkoztak, hogy
hogyan szerezhetnék meg eljegyzésük vendégéül különkiilön meghívás utján Vált és Máriát. Ez a probléma
egy kissé nyomasztóvá tette köztük a hangulatot.

Végre Ilonka szánta el magát és egy kis furfanggal iparkodott segíteni a probléma megoldásén.
— Nézze Tibor, a szüleim azt akarják, diogy Vál
jelen legyen az eljegyzésünkön. Igazán nem hiszem,
hogy eljönne hozzánk. Elégedjünk csak meg a családi
körünkkel, melynek legfőbb éke Máriánk. Majd egy
nyilvános telefon állomásról beszélünk Máriával, közöl
jük vele, hogy magát kinevezték és ma este lesz az
eljegyzésünk. Ő majd bizonyára tudni fogja, hogy Vál
urat nem zavarjuk-e a m eghívással; esetleg Mária
fogja meghívni . . .
Ilonka kivett a retiküljéből egy noteszt és kikereste
az oda bejegyzett telefonszámot.
Mandl megértette a leányt. Elmentek a Gyár
utcai postahivatalba s néhány perc múlva Mária tudott
mindent.
— Eljövök gyerekek hozzátok — hozta Mária
szavait a telefon — ha tudnátok, hogy milyen boldo
gító hir ez számomra. Halljátok jól a szavaimat ? Egé
szen elárasztottak a könnyek. Alig tudok szólni. Tibort
ölelem . . . Küld csak Ilonkám telefonhoz! . . .
Tibor átvette a telefonkagylót.
Kezeit csókolom.
— Gratulálok kedves Tibor. Maga derék fin.
Délben kapja meg a kinevezését és estére kéri az
eljegyzés megtartását. Ritka jellem. Egy pillanatig sem
habozott.
— De kezeit csókolom . . .
— Ne, ne szakítson félbe . . . Tartozom magának
egy bocsánatkéréssel. Én már délelőtt tudtam, hogy
kinevezték. Amikor megtudtam a nagy hirt, tudja
Isten . . . egy kissé elborulva gondoltam az én húgomra.
Nagyon rossz perceim voltak és meggyanúsítottam

magát. „No most elfut a húgom mellől az egzisztenciá
jával . .
így történik ez sok esetben. Bocsásson meg,
hogy gyanú alá fogtam.
— De kezeit csókolom művésznő . . . kedves
Mária, bocsásson meg, hogy ily bizalmasan szólitom
meg — én most olyan zavarban vagyok és élvezem a
telefon közvetettségének minden e lő n y é t. . . Igen . . .
ön ismerhet engem és érzelm eim et. . . Hiszen én ezért,
épen ezért a szép napért küzdöttem . . . É s ha én most
Vál urnák meg tudnám . . . eh! nem Vál urnák . . .
önnek, kedves Mária . . . De a köszönetemet mégsem
illik telefon utján kinyilvánítani. Majd estére . . . Ugye
eljön közénk, kedves M á ria . . . Bevallom, hogy az első
pillanatokban Vál ur meghívására is gondoltunk . . . De
még sem . . . letettünk róla.
Ilonka bekiáltott a telefonba:
— Én nem! Ha találkozol vele véletlenül, hivjad
meg az én nevemben.
— Mária felkelt:
— Vál éppen látogatóban van nálam, köszöni a
meghívást és örül, hogy jelen lehet a mai szép estén . . .
Mária letette a kagylót.
— Boldog gyerekek! — sóhajtott fel.
— Irigyli őket ? — kérdezte aggódó hangon Vál,
aki nagyon tartott attól, hogy most vigasztalan sirás
fog következni.
— A húgom boldogságát talán tudom tökéletes
lélekkel és szivvel szemlélni, — válaszolt sértődötten
Mária --- különben sincs okom bárki boldogságán is
irigykedni.
" — Szóval megelégedett ?
— Miért kérdezi ezt oly különös nyom atékkai?

Azt hiszi talán, hogy komoly okom van az elégedetlen
ségre? Vagy talán az ön mai kinos hangulata az én
számomra is kellemetlenségeket tartogat? Most jutott az
eszembe, hogy az imént, mielőtt a telefonhoz hívtak,
azt mondotta, hogy fontos és kérlelhetetlenül szükséges
beszéde van velem. Hát halljuk!
— Nem kívánom a mai szép estét az én dolga
immal zavarni. Ha jól hallottam, az eljegyzésre engem
is meghívtak és ön édes Máriám, volt szives elfogadni
a kedves meghívást. Megjelenésem tehát kötelező. Kár,
hogy estére igazán fontos ügyeim várnak elintézésre.
— Felmentem; nem muszáj családom körében
megjelennie — szólt fagyos hangon Mária.
Ó ! a világért sem maradok el — tiltakozott
Vál. — A dolgaimat majd iparkodom kilenc óráig elin
tézni és hogy ezt megtehessem, nyomban bemegyek a
városba. Azt hiszem, hogy maga is, kedves Máriám,
szeretne már otthon lenni. Talán együtt mehetnénk?
Mária átengedte Válnak az autót, ő pedig az öt
órai vonattal utazott. Már hat óra előtt néhány perccel
Budapesten volt, kocsit bérelt és a Qerbeaudhoz hajta
tott. Egy kis vásárlást rendezett. Süteményeket, meg
egyéb torkosságokat és egy kosár pezsgőt küldetett haza.
Egy virágüzletben maga válogatott össze a legszebb
rózsák közül egy bokrétára valót.
Mária, vásárlásai végeztével, hazavitette magát a
kocsijával.
Énekesné a csirkepaprikás mellé szánt galuskát
szaggatta, amikor a lánya belépett a konyhába. Maszatos
kezeivel átkarolta Máriát és vállára fektetvén fejét, han
gos sirás között mondogatta:
— Csakhogy ezt megértem. Csakhogy ezt megértem.
Lányom, lányom, ha te tudnád, milyen boldog vagyok.
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Mária kibontakozott anyja ölelése közül és minden
meghatottság nélkül nézte az anyját. Egész délután tele
volt a szive elérzékenyedéssel és őszintén örült a húga
boldogságának, de most az anyai örömkönnyek láttára
hidegség borzongatta meg. Erősen kalapáltak belsejében
anyja együgyii szavai: „Csakhogy ezt megérteni . . .“ és
„boldog vagyok.“ A húga boldogsága felett örülni egye
dül csak neki van joga, de anyjának öröme mélységes
fájdalmakat oltott a szivébe. E pillanatban nem tudta
az anyját becsülni.
— Ne sirjon mama — szólt rideg hangon Mária,
— mire való ez a sirás? Itthon vannak a gyerekek?
— Igen, itthon vannak és várnak téged, meg a
nagyságos urat . . . Ugye eljön, a lelkem ? Istenem, ha
elvenne feleségül — sóhajtott fel az asszony és újra
sírásba kezdett.
— Ne beszéljünk arról mama — szólt idegesen
Mária, — maga nagyon jól tudja, hogy nem ilyen módon
szoktak férjhez menni a leányok . . .
— Istenem, istenem hát mit tehetünk? . . . —
motyogott könnyek közt énekesné, — hiszen olyan fess
és szép vagy lányom. Én legalább azt hittem . . .
— Hagyja mama . . . ne keserítsük el egymást.
Mária a konyhában hagyva anyját, bement a szo
bába, ahol meghitt beszélgetésben találta a jegyespárt.
A tanár szinte rohant Mária elé és a feléje nyújtott
kezet csókolva mondta:
— Most köszönöm meg az ön jó s á g á t. . . hiszen
én tudom, mit tett!
Mária véget akarván szakítani a hálálkodásnak,
megállította Mandlt szavaiban.
— Ha tettem volna is valamit az ön érdekében,
úgy látom nem idegennek tettem. De én igazán nem

álltam e szép ügynek a szolgálatában. Nagyon jól tudja
hogy ki tett meg önért mindent.
— Ö n . . . és százszor is ön . . . én tudom . . .
Ó! bocsásson meg nekem és a menyasszonyomnak is . . .
Ilonka az asztalra hajtotta fejét és hangos zoko
gásba tört ki vőlegénye utolsó szavainál. És a tanárnak
is könnybe borultak a szemei.
Mária visszaszorította a maga könnyeit. Csendes
hangon szólt a húgához:
— Nézd Húsom, virágot hoztam neked, hogy a
legszebb napodat felvirágozzam — és te sirsz?
Ilonka felemelte a fejét és könnyes szemeivel merően
bámult nővérére.
— Mosolyogj már no! — biztatta Mária a húgát,
— a vőlegényed megharagszik, ha ma könnyeket pa
zarolsz.
— Bocsáss meg a könnyeimért, de . . . de . . . én
nem tudom megköszönni a te jóságodat — szólt sut
togva Ilonka, — én tndom, hogy te mit tettél értünk . . .
Bocsáss meg . . .
— Testvér testvérnek mit köszönhet?
— De mi lesz veled M ária?
— No né! a kislány! ma van az eljegyzése és
már milyen öreges komolysággal beszél? Várd meg
legalább, míg a fejed bekötik és addig, hidd el, hogy
a boldogulások utjai különfélék. Beszéljünk gyerekek
másról. A ti dolgotokról. Mikorra szeretnétek az esküvőt?
A tanár válaszolt:
— Május elsején el kell foglalnom az állást, sze
retném, ha addig feleség és férj lehetnénk.
— Jól van gyerekek, meglesz három héten belül
az esküvő, ne aggódjatok, esküvőtökig meglesz minden.
Mária utolsó szavai után hosszas csönd állt be.
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Mindhárman némán magyarázták önmagukban az „es
küvőtökig meglesz minden“ értelmét. Mária arra a
takarékkönyvecskére gondolt, amelyet Vál bankja állított
ki, abból bőségesen telik kelengye- és butorvásárlási
költségekre. A tanár és Ilonka gondolatai megnyugvás
sal csoportosultak a kelengye- és bútorvásárlás kérdése
körül.
— A beszédes csendet az érkező apa zavarta meg.
Úgy viselkedett, mintha valamely terhes munka végez
tével lépett volna be a családi hajlékba. Fáradtan, na
gyokat sóhajtva, két karját kinyújtóztatva fakadt k i :
— Hej, h e j! Gaz világot élü n k ! Mennyi c s a ló !
Hogy miért nem akasztják fel a gazem bereket!
— Mi az apám ? Miért van úgy elkeseredve ?
kérdezte Mária.
— Hogy miért vagyok elkeseredve ? Hogyne vol
nék elkeseredve, mikor ebben a komisz nagy városban
nincs egy gyüszünyi tiszta bor. Drága pénzért pancsot
adnak. Vitriolt mérnek bor helyett. Hát azt hiszitek,
hogy tudtam a mai estéhez méltó borhoz jutni ? Kisül
a szemem, ha ilyen bort kell tölteni a nagyságos ur
poharába.
— Ne búsuljon apám, — mondta nevetve Mária
— hoztam én is bort, de aztán az valódi, finom.
— Értesz is te hozzá, — szólt lenéző hangon
Énekes — aztán hol az a bor ? Jól megfizethetted . . .
Mutasd csak azt a bort ? Biztosan butéliás. Hol az a
b o r? Majd én megbírálom.
— Jégen van apám. Nem vacsoraelőttre való.
Inkább majd utána.
— Pezsgőt hoztál lányom ? . . Óh, egyetlen gyer
mekem, te vagy az apád legderekabb lánya. P ezsg ő . . .
Egyszer már ittam. Azt hittem, hogy must. Aztán, ami

kor a földhöz vágott, akkor mondták meg, hogy pezsgő
volt. Úgy fájt a szivem, hogy nem tudtam mit ittam, amikor
ittam . . . Szeretem az italt gyermekeim . . . De maga
tanár ur ne szeresse . . . Ha véletlenül a szájába kerül,
hát köpje ki . . . Méreg . . . Húsz korcsmában jártam,
hogy jó borhoz jussak . . . Végig kóstoltam mind a Imsz
k orcsm át. . . Mindenütt mérget adtak. Azt hiszem, nem
terem már nekem jó bor.
— Miért beszél ilyen szomorúan apám ?
— Azt kérded Máriám, hogy miért beszélek ilyen
szomorúan ? Húsz korcsmába jártam lányom és bő 
beszédű korcsmárosokkal alkudtam és részeg vagyok.
Ma, istenem, részeg vagyok. Ilonkám, ugye nem harag
szol rám ? — érzékenyedéit el az apa — hiszen korán
van még, a nagyságos igazgató ur sincs itt még, jó lesz
ugye, ha kimegyek a friss levegőre ? Jöjjön tanár ur
velem, magának úgyis az a mestersége, hogy okosítson,
jözanitson, ti meg segítsetek anyátoknak.
Énekes és a tanár lementek az utcára. A leányok
örültek, hogy magukra maradtak, mert igy kedvükre
beszélgethettek a kelengye és a bútor kérdéséről. Meg
hitt beszélgetésüket Olivér zavarta meg.
Olivér már hetek óta távol él a szülői háztól és
éli a leggyanusabb életet, de ma előkutatta az apa és
vele hozatta haza a vásárolt bort. Hangos szóval ron
tott be a sz o b á b a :
— Gratulálok, gratulálok legifjabb n ő v ér! Légy
b o ld o g ! — üdvözölte hamis pátosszal húgát.
— Szép, hogy hazajöttél.
— Csak azért jöttem, hogy üdvözöljelek, de fáj
dalom, nyomban távozom.
— Hát nem maradsz itthon ?
— Boldog volnék — felelt a szavaló ember, aki

most egy zug szinésziskola növendéke — ha az ünnepi
asztalhoz ülhetnék, de fájdalom, hiányzanak a külső esz
közeim ahhoz, hogy e magasztos öröm részesévé legyek.
— Hogy értsük ezt ? — kérdezte Mária.
— Hát nem látod Mária, épen te nem látod, aki
előkelő körökben is megfordulsz, hogy ruházatom nem
megfelelő ?
— A ruházatod megfelelő. Itthon vagy. Legalább
is itthon kellene érezned magad.
— M ária! Nézdd meg a drága selymeidet, pedig
te is épen úgy itthon vagy, amint én, persze más sze
rencse és változatok között. Nemde jogom van nekem
is illő formában bemutatni egyéniségemet. A legkeve
sebb egy szmoking . . . lakkcipö.
— Ha mindez lényeg nálad és még sincs meg,
úgy látszik távozol . . .
Olivér megértette a sivár választ és most már
egészen uj hangot ütött meg. Megtámadta Máriát, ki
fejezte róla azt a véleményét, hogy nem jó testvér, mert
szánt-szándékkal megakadályozza őt abban, hogy a nő
vére eljegyzésén megjelenjen. Fenyegetődzött, majd könyörgött Máriához, hogy oldja meg erszényét. Mária
tudta, hogy ha a fiúnak pénzt ad, nem vesz rajta ruhát,
az eljegyzésre sem jő vissza és talán épen ezért nyúlt
az erszénye után.
— Nesze, végy magadnak ruhát. Elég ?
— Köszönöm Mária, te jó v a g y !
— Ne szavalj már, eredj, vedd meg a ruhát, vagy
bánom is én . . . m e n j!
— Félre ismersz, M á ria !
— Bár félre ismernélek . . . de menj m á r . . .
A fiú egykedvűen sarkonfordult és bucsu nélkül
távozott el nővéreitől.

— Azt hiszed, hogy visszajön ? — szólt Mária
hosszas hallgatás után.
— Tudom, hogy nem jön vissza. Most megint
van pénze.
Este kilenckor, hosszas várakozás után Vál helyett
egy hordár érkezett meg. Levelet hozott Váltói. Mária
felbontotta a levelet és a következő kusza irásu sorokat
olvasta:
„Édes Máriám!
Kérjen családjától bocsánatot, hogy nem jöhettem
el a mai ünnepségre. Igazán fontos dolgaim tartanak
vissza. Különben is rettenetes hangulatban vagyok és
voltam már délután is, amit csak nagy lelki erővel
lepleztem Ön előtt. E sorokat nem csupán azért irom,
hogy kimentsem magam, hanem hogy kérve-kérjem,
hozzon nekem áldozatot és mielőbb, még ma, láthassam
magát . . . Csak Ön segíthet rajtam, könyörgöm, jöjjön.
Válaszoljon, mikor jö n ? “
Mária rövid gondolkozás után válaszolt:
„Azonnal jöjjön ide a kocsival és üzenjen fel
értein.“
A hordár elvitte a választ.
Mária a terített asztal körül ülő, kíváncsian várakozó
családjához fordult:
— Vál nem jön el. Fontos dolgai vannak. Sőt
néhány perc múlva nekem is távoznom kell.
Ilonka összekulcsolta a kezét és úgy könyörgött:
— Maradj itt Mária!
Énekesné felfortyant:
— Még se járja, hogy nem jön , el, amikor én
annyi mindenfélét összefőztem az ő kedvéért. Egyszer
ehetett volna jó életében . . .

Énekes igy morfondirozott:
— Nem mert eljönni. Félt, hogy megkérdezem,
mikor vesz el feleségül? Majd elmegyek én hozzá! T e
meg most itthon maradsz.
Mária szánakozva tekintett végig az apján, aztán
félig suttogva mondta:
— Jó, hogy nem jött el Vál.
A tanár szinte esdekelve kérte a leányt:
— Legalább vacsorázzék velünk. Maga nélkül nem
lesz oly meghitt az esténk.
A jegyespár közrefogta, leültette az asztalhoz Máriát,
aki nem akarta a gyerekek kedvét elrontani,. ezért
eltakarta az izgalmát és ünnepelt az ünneplőkkel.

Vál már délután is, amikor Máriánál volt láto
gatóban, kereste az alkalmat, hogy fontos nyilatkozatokat
tegyen a leány előtt. A közbejött telefonbeszélgetés
azonban megakadályozta őt c szándékában és kénytelen
volt a beszélgetést az eljegyzésről való hazamenetel
idejére halasztani. Nyolc óra tájban felment az Alkot
mánypárt klubbjába. hogy információkhoz jusson. Vasárnap
volt és e napon az egész sajtó hallgat, a börze szünetel
és ilyen viharos külpolitikai világban egy pillanatig is
nehéz egy súlyosan érdekelt embernek hirek nélkül lenni.
Vál a klubb társalgójában igen kiváló társaságot
talált együtt. A miniszterelnök és a belügyminiszter
körül csoportosultak a képviselők és a benfentes kültagok,
hallgatván a miniszterelnök bizalmas, aktuális közléseit.
Vál a terem egyik sarkában húzódott meg, szinte elbújva
egy nehéz függönyszárny mögé s onnan hallgatta a
számára igen szomorú hirek töredékeit:
„Őfelsége telefonon beszélgetett Vilmos császárral.“
„Temesvárott hadi tanács, báró Albori hadtestparancsnok elnöklete alatt.“
„Befogják tiltani a hadi tudósításokat.“
„Talán holnap lesz az ultimátum átadása.“
„Mozgósítás . . . nem titokban . . . egész nyíltan . . .
hadiparancsban . . . stb .“
Vál megrettenve hallgatta a mondat foszlányokat.

Pánikszerű gondolatok villantak át agyán. Meg kell
halni! Nincs más megoldás, mert jön feltartóztathatat
lanul a háború. Hol a béke? Hol a béke? Hát nem
lesz béke? — gondolt vissza Vál a most végképen
elűzött hitére, melyre életét, egy neki jobban tetsző
életért tette fel.
Zsibbadt aggyal és lélekkel indult ki a teremből.
Az ajtónál a benti beszélgetésből még egy mondat
szökött a füleihez:
„A cár békét akar és békés szándékát alkalmas
módon közölte is őfelségével.“
Vál hátratekintett, kereste a hir gazdáját, akitől a
mondat másik felét várta. A mondat másik felét nem
kapta meg, csak azt látta, hogy a miniszterelnök mo
solyogva bólogat fejével. E fejbólintást vette hát a
mondat második és pedig megnyugtató felének.
Vál nem hiába járt hát e magas helyen, megkapta
reménységének ujabb szalmaszálát és újból hitte, hogy
számításaiban nem fog csalatkozni.
Lent az utcán vidám arckifejezése megint komorrá
változott. Eszébe jutott a király telefonbeszélgetése, a
hadi tanácskozások, a mozgósítás és e ténykörülmé
nyekből megfestette a holnapi tőzsde viharos arculatát.
Az a bitang baisse holnap megint hoz számára egy
rettenetes napot. Vájjon elbirja-e? Számitgatja, hogy
mennyi pénzre lesz szüksége. Annyi pénze pedig nincs,
amennyire szüksége lesz. A holnapi kritikus napnak
pedig kellő pénzzel felfegyverkezve kell neki indulnia,
különben . . .
Vál megint azon a ponton állt, hogy egy hajszál
választotta el a legbecstelenebb megsemmisüléstől. Most
már csak az az utolsó mód állt előtte, hogy pénzesebb
barátaitól kérjen nagyobb összeget kölcsön. De ha ilyen

segítség után kíván nyúlni, akkor az csaknem teljes
összeomlását jelenti. Visszariadt hát a pénzszerzés e
veszedelmes formájától. Ujabb és még esztelenebb tervek
keringtek agyában. Minél ostobább gondolata támadt,
annál inkább látja Sötét helyzetét. És ő most ilyen
hangulatban menjen Mária családjához, hogy ott talán
egész estéjét eltöltse?
Hamar átlépett e kérdésen. Nem ment el az
eljegyzésre. Betért egy kávéházba, onnan irta meg a
már ismert levelet és izgalmasan várta a választ. A
válasz nem sokáig késett. Vál elment autójával Máriáért,
aki kellemetlen, hangulatban telepedett le a kocsi ülésén.
A gépkocsi örült rohammal száguldott el velük.
— Bocsásson meg azért, hogy nemcsak én ma
radtam távol családi ünnepélyüktől, hanem még magá
tól is megfosztottam kedveseit.
— Bizonyára fontos okai voltak.
— Igen . . . Nagyon fontos okok.
— Most hova visz engem ?
— Haza viszem Pécelre.
— Az utón talán elmondhatna mindent. Korán
szeretnék lefeküdni.
— Legyen türelemmel. Olyan fullaszló itl a
levegő. Alig tudok beszélni. Hamar otthon leszünk.
Istent kisértő gyorsasággal robogott a kocsi. Az
egész ut húsz percig tartott. Leszálláskor Vál odaszólt
a soffőrnek:
— Egy óra múlva visszaindulunk, de lehet, hogy
előbb. Várjon.
— Ugylátszik, sietős az útja, — mondta Mária —
amikor beléptek a szobába.
— Igen, Mária, még ma este elintézendő dolgaim
vannak.

— Akkor nem várakoztatom meg, még át sem
öltözködöm. Különben is kiváncsi vagyok, hogy milyen
rendkívüli okok teremtették meg a mai fordulatos estémet.
— Kedves Mária, igazán meg kellett önt zavar
nom . . . Már délntán közölni óhajtottam olyan dolgo
kat önnel, amelyekről azt hittem, hogy kockára teszem
velük a mi barátságunkat, jövőnket. Délutáni együttlétünk óta azonban mindaz, amit elmondani szándé
komban volt, oly jelentéktelen semmiséggé zsugorodott
össze. Ma délután csak azt akartam kérni öntől, hogy
mondjon le arról, hogy a Riviérára utazzék. Nemcsak
hogy nem kisérhetem el, de el sem tudom önt látni
elegendő pénzzel. Ugye, belenyugodott volna abba
kedves Mária, hogy inkább egy nyári utazást tegyünk ?
E kérdést azonban már nem azért teszem fel, hogy
válaszoljon rá. Sokkal megalázóbb kéréssel fordulok
önhöz, édes Máriám . . .
Mária nyugtalan tekintettel hallgatta Vál bágyadt
szavait.
— Kérem, essünk hamar túl a mondanivalóin,
hagy ismerjem meg a valót.
— Meg akarom ismertetni helyzetemet. Nagyon
jól tudja, hogy hetek óta borotva éleken járok.
— A tő z sd e?
— Igen, a tőzsde. Napról-napra mindinkább a
háborús hangulat kerekedik felül. Az árfolyamok alább
és alább bukfenceznek . . . Nem, nem birom tovább —
fakadt ki kétségbeesetten Vál. — Ugylátszik, szégyen
szemre meg kell szöknöm.
— Számításai csődöt m ondtak? Jön a háború?
Amikor elkezdte a játszmát, figyelmeztettem, hogy ne
hazardírozzon. Persze, most már minden szó haszon
talan, — mondta csendes hangon Mária.

— Nem, Mária, a háború néni jön, csak az
árnyéka nő, mint naplemente felé a fák árnyéka. Nem
lesz háború, ó! hány embernek magyarázom, hogy
nem lesz! Még csak néhány napnak kell elmúlnia cs
és tiszta lesz a láthatár.
— Komolyan hiszi azt, amit mond barátom?
— Meggyőződésből beszélek.
— Akkor miért esik annyira kétségbe?
— Mert félek, hogy a cél előtt letörök? . . . és
ha maga nem siet a segítségemre, már elveszett ember
nek tartom magamat.
— Én legyek a maga segítségére?
— Ig en !
— És hogy lehetnék a szolgálatára?
— Nem kertelek, röviden megmondom: adja ide
az ékszereit.
— Ah!
— Igen, már az ékszereire is szükségem van,
gondolhatja, hogy nagy utat tettem meg, míg az éksze
reihez jutottam el. De ne féljen, ne tartson semmitől
sem, mindent vissza fog kapni gazdagon, megtöbb
szörözve.
— És komolyan kivánja az ékszereket?
Vál lehorgasztotta a fejét, hogy az erősen hang
súlyozott kérdést feltette Mária.
— M ária! — válaszolt remegő hangon — igen,komolyan kivánom . . . Hiszen ez nem olyan szörnyű
kívánság. Nézzük csak az egymáshoz való helyzetün
ket: Én a mostani megpróbáltatásokkal teli küzdelme
met tulajdonképen magáért küzdőm. Magát akarom
boldoggá tenni. A saját boldogságáért meghozhatja ezt
az áldozatot.
— Az ékszereket nem adom o d a... Hiába is k éri...

— Elutasítja a kérésem ? Hiszen így az életemet
teszi kockára. Magának nincs szive! Aztán nem is
értem az eljárását, — kezdett emelkedett hangon beszélni
Vál — úgy tudom, én láttam el önt az ékszerekkel,
amelyek, keveset mondok, ha azt állítom, hogy száz
ezer korona költséget okoztak nekem.
— Megszolgáltam értük. És meg is akarom tartani
a bért. Nem adom vissza! Érti? És szégyelje magát!
Nem tud ur lenni. Szorult helyzetében vissza akarja
venni az örömök árát. Vissza akar szedni tőlem mindent,
hogy elvigye sipista társai közé ? N em ! Nem! Téved
barátom, nem adok vissza semmit, mert ön sem tud
visszaadni nekem se m m it. . . Menjen el innen és érezze
azt, kogy gazdagon kifizetett, gondolja bár azt, hogy
túlságosan kizsaroltam, de úgy nem fog távozni innen,
hogy én maradjak itt áldozatul.
— Mária! — kiáltott fel Vál — hiszen nem
leszámolni jöttem ide. Azt hittem, van magában annyi
megértés, hogy segítségemre fog sietni.
Mária felkacagott.
— Gyönyörű este! Kunyerál a szeretőjének, hogy
adja ki neki az ékszereit. Pfui!
Vál elvörösödött.
— Miért sérteget engem, M ária? Miért beszél
velem ilyen szélsőséges hangon? Mi oka van azt hinni,
hogy vissza akarom zsarolni ajándékaim? Hiszen tudja,
hogy csak ideig-óráig kérem a segítségét, hiszen tudja,
kogy részegitő vagyon integet felém . . . Mit tehetek
róla, hogy ennek az őrült spekulációnak nem akar vége
szakadni? Én már igazán a végén tartok.
— Valóban a végén: a szeretője ékszereinél. De
hiába beszél kedves Vál, egész nyugodt hangon adom
tudtára, hogy nem adom vissza még néhány napra

sem az ékszereimet. Tudom, hogy soha nem látnám
azokat v isz o n t. . . Én nem vagyok egészen ostoba terem
tés. Látom nagyon jól, hogy hova jutott. Hónapokkal
ezelőtt még azt mondta, hogy a szerb királynak a
bankárja és a szerb király csak tudja, hogy lesz-e
háború vagy nem. Ma este igen furcsa igazmondónak
tűnt fel előttem. Úgy tetszik nekem, hogy a szerb
királlyal való üzleti viszonya egyszerű kitalálás és maga
esztelenül kapaszkodott egy minden támpontot nélkülöző
rögeszméjébe, amely lehetetlen helyzetekbe sodorta önt.
Az ékszereimre ne számítson. Újból mondom, hogy
nem adom vissza!
— Nem adja vissza?
— Nem!
— Úgy hát erőszakkal viszem el — üvöltött Vál.
— Igaza van, a szerb király m ese! Az ékszereket pedig
ha nem adja ide szép szerével, hát igen! erőszakkal
viszem el!
— Nem rendezne talán egy kis betörést ? Nézze,
a fehérnemüs szekrényemben van a kazettám. A szek
rény be van zárva. Talán kifeszitené az ajtót ?
Vál szemei vérbe borultak az incselkedő szavak
hallatára. A szekrény elé ugrott és ajtaján dörömbölve
ordított . . .
— Igen, kifeszitem, betöröm ezt az a jtó t!
Az elféktelenedett ember rugdosta a nehéz diófa ajtót.
Mária a bankár elé ugrott. Megragadta és ipar
kodott elhúzni a szekrénytől a feldühödött embert.
Vál ellökte magától a leányt. Mária visszaugrotl
és valóságos birkózás fejlődött ki közöttük. A leány
belekapott a férfi arcába és véresre karmolta. Dulakod
tak, verekedtek, leestek a földre és ütlegelve egymást,
artikulátlan hangokat hörögtek.

Végre a férfi diadalmaskodott. Sikerült elérni ke
zével a leány torkát.
— Hagyjon, hagyjon — hörögte Mária — oda
adok mindent, odaadom a kulcsot.
— Ideadja a kulcsot ? mi ? minek most már a
kulcs ? az ajtó félig már be van törve — rikácsolt Vál
és nekiugrott a szekrénynek és egy hatalmas rúgással
bezúzta az ajtót.
A szekrényből egyre-másra dobálta ki a csipkés
fehérneműket, mig végre rátalált a kazettára. Kiemelte
a kazettát, mely alatt egy, a Merkantil-bank által ki
állított takarékkönyvecske feküdt. A takarékkönyvet oda
dobta a leánynak és ördögi nevetéssel mondta :
— Ezt meghagyom m agának!

Az 1909. év március havának utolsó napjaiban
a tőzsdén lehulltak a halálra ért emberek. Milliomosnak
hitt tőzsérek fogvacogva lesik, hogy álszakáluk vagy
leborotvált arcuk segitségével mikor érik el Hamburgot
és Hamburg után mikor lesznek túl a nagy vizen. Akik
tovább bíztak és hittek a viszonyok jobb változásában,
a szökés utolsó pillanatát is elhalasztva, fel-fel vánszo
rogtak egy négyemeletes ház legfelső emeletére, hogy
egy reménytelen ugrással kiegyenlítsék összes differen
ciáikat. Tegnap még finom szeretőjüknél unatkoztak és
ma kilocscsant agyvelővel terülnek el piszkos udvar
kövezeteken, vagy valamely szálloda személyzete fut
össze egy-egy revolverdörrenésre.
Így készül a háború. Mielőtt eldördülne az első
ágyú, már a csatatér tele van sebesültekkel, elesettekkel.
Vannak, akik még bírják. Némelyek még most is
hencegnek, hangosan kiáltják: „Veszek, veszek!“ De a
legjavithatatlanabb hazardőr arcán is kitör a halálveriték
és érzi, hogy a porondon fog maradni. És még sem
vonul el, tartja magát, rekedt hangon kiabál, százszor
és ezerszer elszánja magát, de épen a legszorongatottabb
pillanatában kivirágzik belőle az a hit, hogy győzni fog.
Vál a legelkeseredettebb harcosok közé tartozott.
Nagyon korán, még december havában kezdte el a já
tékot, mely a legcsekélyebb mértékben sem volt a ren9

cielkezésére álló tőkéhez arányitva. Vál azonban a leg
tágabb lelkiismerettel nyúlt a bankja kezelése alatt levő
pénzekhez, s amikor már minden módon igénybe vehető
pénzforrásai is kiapadtak — elérkezett a szeretője ék
szereihez is.
Vajon az ékszer elhozza-e végre a szerencsét? A
pénz, amit kapott érte, nem vo lt elég a téthez. Alig
kapott értők ötvenezer koronát, pedig amint jól számí
totta, a hétfő nagyon fekete nap volt a tőzsdén. A vezető
értékek árfolyama hihetetlenül zuhant alá. Tíz óra tájban
hire kelt a tőzsdén, hogy a szerbek a zimonyi hidat
felrobbantották és már megtörtént az első összeütközés.
És a tőzsde nagyon érzékeny. A magyar hitel-részvény
például tiz koronát esett. Válnak kétszáz kötés hitel
részvénye volt. Ötvenezer korona friss differenciát jelen
tett csak ez az áresés neki.
Futkosott szerte a városban, hogy pénzt szerezzen.
Egyszerre eszébe jutott, hogy igazán nem érdemes ily
viszonyok mellett Budapest legértékesebb autóján fut
kosni. Beállította kocsiját egy beraktározó vállalat ud
varába és a kocsira adott tízezer korona kölcsönt zsebre
vágva, egy fiakkerbe ült és elkocsizott vagy húsz helyre,
hogy mindenhonnan pénzt kerítsen elő. És sikerült neki
ezt a napot is megúsznia.
De mi lesz holnap? Vál rettegve gondolt a holnapi
napra. Nagyon jól tudta, hogy az eb övetkező nap meg
fogja semmisíteni, ha csak valami csoda nem történik.
És Válnak nem volt egyéb reménye, mint a csodába
vetett hite. Bódult fejjel járta az utcákat. Egész nap
nem evett és eszébe sem jutott, hogy egyék valamit,
pedig már esteledett. Máriára sem gondolt. Hová tűnt
el tőle M ária? Egy pillanatra ráeszmél az éjszakai rabló
történetre. Fájdalmasan eltorzul az arca. „A csatám

egyik felét már elvesztettem. A nő kiesett a játékból“,
— gondolja Vál és nem is fáj a szive, pedig szerette
Máriát, de most narkotizálva van a szive táján. Nem
is látja a zülöttségét.
Esti újságot áruló rikkanes áll meg előtte. Elveszi
a fiútól az újságot és zsebregyiiri, nem mer beletekin
teni, nem akarja meglátni a holnapra vető árnyékot. De
egy másik és bátrabb rikkancs minden rendőri tilalom
dacára hangosan kiáltja a mai újság velejét:
A cár békét akar.
Vál arcára reménysugár szökik. Előveszi az újság
ját és neki támaszkodva egy utcai lámpás vasoszlopá
nak, olvassa megrészegedve a legm essiásabb hirt, hogy
a cár békét akar. Igen ez van az újságban és még
egyéb felderitö hír. Györgye trónörökös duzzog és le
akar mondani a trónöröklési jogáról . . .
Vál úszott a mámorban, készpénznek vette a lap
minden sorát. Egyszerre megjött az étvágya. Terveket
készitett mai boldog estéje számára. Szeparéban fog
vacsorázni, hisz oly régen volt már szabad ! majdnem
félévig raboskodott.
A bazilika tornyán hatot ütött az óra.
— Hat óra — állapította meg a maga részéről is
az időt Vál. Elég korán van még. Elhatározta, hogy
bemegy a bankba és aláírja a postát. Megszólalt benne
a kötelességérzés; napok óta szinte kerülte a hivatalát.

Juch, az egykor kidobott, de Vál szolgálatába
újból visszakerülő hivatalnok ellátogatott Szabóhoz, aki
néhány hét óta a „Szókimondó“ eimti lapnál dolgozott.
Szabó meglepődve fogadta a fiatalembert, akit az
emlékezetes találkozás óta nem látott.
— Hogyan, maga él, kis vészmadaram — kérdezte
gúnyos hangon a fiútól.
— Szükségét éreztem annak, hogy felkeressem önt.
— Nagyon kedves. Foglaljon helyet. Remélem,
jól megy a d olga?
— Ó, nem panaszkodhatni. Ön talán nem is
tudja, hogy visszatértem a bankba és elfoglaltam régi
helyemet Vál ur mellett.
Sőt avanzsált is. Az elmúlt hetekben olvastam,
hogy kinevezték igazgatósági titkárnak. Ez nagyon szép
dolog. Majdnem gratuláltam is magának. De féltem,
hogy terhére leszek, esetleg nem kér ilyen gyanús
ismeretségből.
— Ne gúnyolódjék velem Szabó ur. Tudom, hogy
az én csekélységem kellemetlen emlékeket idéz ön elé.
Higyje cl, hogy nagymértékben tisztelője vagyok önnek
és a mai látogatásom is ezt fogja bizonyítani.
— Bizonyára nagy leleplezéseket hozott nekem.
Talán megint ellentétbe került a gazdájával?
— Téved. Igazán nem akarom a régi dolgokat
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folytatni, bár az ön részére nagyon érdekes, de másoknak
szomorú dolgokról mondhatnék egyetmást.de nem teszem,
hallgatok. Én csak azért jöttem el önhöz, hogy átadjak egy
tárgyat, mely önnek bizonyára nagyon becses emlék.
Joch elővette a tárcáját és egy gyűrűt vett ki belőle.
— Egy gyűrű. A véletlen a kezembe játszotta.
Visszahoztam.
Szabó átvette a gyűrűt. Forgatta ujjai között és
elérzékenyülve bámulta a gyűrű belső falára vésett és
koszorúba foglalt betűket. „Máriának — Ján o s.“
— Hogy került ez a gyűrű önhöz ? — kérdezte
halk hangon Szabó.
Joch hallgatott.
— Remélem elárulja ? — nógatta Szabó a hall
gató fiatal embert.
— Amit tudok, azt most elmondom: Ma reggel
bejött a hivatalba Vál és átadott nekem egy ékszerek
kel teli kazettát, hogy az ékszereket a legjobb ár mel
lett értékesítsem. Elmentem egy ismert kereskedőhöz,
aki előtt kiraktam a kazetta kincsét. Brilliánsokat,
drágaköves karkötőket és a minden rendü-rangu drága
ságok között volt ez a gyűrű. Mindjárt láttam, hogy ez
a kis értékű arany tévedésből került a drágaságok
közé . . . Elvettem tehát a kereskedő pultjáról — ki
veszi észre annak a hiányát? — és elhoztam önnek.
Elfogadja?
— Köszönöm. Régen elfeledtem ezt a gyűrűt, de
nagyon jól esik nekem, hogy vissza került hozzám —
mondta tűnődő hangon Szabó. — Igazán szép csele
kedet volt az, hogy elhozta.
Joch felkelt.
— Idejövetelemnek ez volt az egyetlen célja. Most
már megyek.

— Nem, ne menjen még. Mondja meg előbb
azt, hogy miért adta el Vál az ékszereket. Igazán
f u r c s a ... Eh! Ne mondjon semmit. Lehet, hogy min
dent tud . . . Isten önnel — szólt izgatott hangon az
ujságiró és eleresztette a búcsúzó Joch kezét.
Joch elment. Szabó magára maradva, elövette a
gyűrűt és újból szemlélte a vékony arany karikát.
Jegygyűrű volt, melyet boldog, titkos eljegyzéskor ad
az ifjú a leánynak. Két név volt egymás mellé vésve.
Bolondos gyűrű, milyen messze gurult e l? Elgurult
egészen a szerető ajándékai közé.
Szabó agyában a múlt ezer emléke villant át.
Maga előtt látta Máriát, ahogy az ujjárra húzta az
ajándék gyűrűt és boldog, dadogó szavakkal m ond ta:
„Első ékszerem és te adtad. Milyen boldogság lesz,
ha ezt a világ előtt hordhatom.“ És ezt a gyűrűt nem
hordta soha Mária a nyilvánosság előtt. Mária ujjain a
nyilvánosság csupán gazdag értékű drágaköves gyűrű
ket láthatott. És azok a gyűrűk is mátói' fogva kira
katba kerülnek, talán holnap már meg is veszi valaki
— az uj szerető — Máriának. Milyen mélyre zuhant
az a leány? — lázadozott Szabó lelke. — Vagy talán
nem is zuhant! Bizonyára odaadta, felajánlotta Válnak,
hogy segítsen rajta, hogy legalább egynapra felszínen
tarthassa magát. És ha ez a meséje az ékszereladásnak,
úgy a leány szereti azt az embert, szereti, fel egészen
az ő gyűrűjéig. De hiszen igy összeomlik előtte az a
hit, hogy a leány öt szereti. Pedig naponként vissza
térő öröme az volt, hogy Mária szenved és folyton őt
várja. Mindig arra gondolt, hogy eljön az ő ideje,
mikor majd diadalmasan lép be a leányhoz, csak azért,
hogy nála időzzön egy-két napig. Néha hetekre is szá
mította a maradását. Olykor bizonytalan időket mért ki

és néha nem átallott az egész életre is gondolni. Csak
kivételes pillanatokban gondolt az egész életre. Ilyenkor
nagyon érezte, hogy szereti Máriát.
— Mit gondol m ost?
A szélsőségek között mozognak gondolatai. Fel
kapja az asztalról a gyűrűt és a földre dobja. A gyűrű
elgurul a szoba egyik sarkába s onnan villog elő sár
gásán. Szabó odalép a gyűrűhöz, felemeli, szinte könynyezve nézi, aztán önkéntelen mondja maga elé:
— Még ma beszélek Máriával.
Megnézte a heti műsort és megállapította, hogy
ma Mária játszik. Hét óra felé' járt az idő, tehát még
előadás előtt találkozhat vele. Magára vette felöltőjét és
beszólt a segédszerkesztőhöz, hogy csak tiz óra felé
jön vissza.
Szabó a színészek bejáróján át az öltözők felé
sietett. Egy öltöztetőnőhöz fordult útbaigazításért. Az
öreg asszony közölte aztán, hogy ma szerepváltozás van.
Mária lemondta az előadást, mert beteg.
Szabó felkereste a színházi titkárt.
— Kérlek, Lajos, azt mondják a színpadon, hogy
Énekes Mária ma azért nem játszik, mert beteg. Tudsz
róla valamit?
A titkár bosszankodva válaszolt:
— Azt tudom, hogy ma nem játszik, de legalább
beteg volna! Ma reggel telefonálta, hogy nem léphet fel
estére, mert beteg. Megmondhatnád neki, ha jó viszony
ban vagy vele, hogy jó volna vigyázni a szerződésre.
— Jó , majd megmondom neki — mondta szóra
kozottan Szabó — és otthagyva a titkárt, újból az
utcára került.
— Mária beteg . . . kimegyek Pécelre és megláto
gatom, — határozta el magát Szabó.

Kocsira ült és a Keleti pályaudvarra hajtatott. Még
elérte a nyolc órai vonatot. Fél óra múlva Pécelen volt.
Az állomáson véletlenül akadt valaki, aki elvezette Mária
villájához.
Becsöngetett. Rövid várakozás után egy cseléd jött
a kapuhoz, aki kézi lámpásával a léckerítésen keresztül
megvilágította Szabó alakját.
— Kit tetszik keresni?
— Énekes Mária művésznőt. Itthon van?
— Igen, itthon van. Beteg. Nem fogad látogatást.
— Mondja meg, hogy Szabó János van itt. De
előbb bocsásson be, csak nem fogok itt, a kapu alatt
várakozni!
— Majd megkérdem a kisasszonytól, — morogta
a cseléd és visszasietett a villába. Néhány pillanat
inulva Szabó előtt kinyílt a kapu.
— A kisasszony szívesen látja a nagyságos urat.
Tessék csak utánam jönni — mondta a cseléd most
már alázatos hangon.
A verandán letette a lámpát az asztalra és beve
zette a szalonba Szabót.
— Tessék itt várni, a kisasszony ágyban volt,
most öltözködik.
Mikor a cseléd kiment a szobából, az ajtón
keresztül behallatszott Mária bágyadt h an gja:
— Igazán maga az, Szabó?
— Én vagyok. Bocsásson meg, hogy zavarom.
— Csak nyisson be az ajtón. Sehogy sem tudok
lábraállni. Nem mehetek be fogadni önt.
Szabó belépett Máriához.
A leány a pamlagon ült. Sápadt és kimerült volt,
mintha hetekig tartó betegágyból kelt volna fel. Épen
nem vendég szeme elé való pongyolát viselt. Haja el

volt simítva és a nyakán varkocsba volt gyűrve. Szemei
elárulták, hogy az elmúlt éjszaka álom nélkül múlt el
fölötte. A sok sírástól egészen kivörösödtek. Mikor
Szabó belépett, felkelt a pamlagról és bizonytalan járással
indult vendége elé. Szabó, aki megdöbbenve vette észre,
hogy a leány mennyire szenved és szinte roskatagon
áll előtte, a vetetlen ágyra mutatva, kérdezte:
— Ön miattam kelt fel? Ha tudtam volna, hogy
ennyire beteg, holnapra halasztottam volna látogatásomat.
Mária visszaült a pamlagra és maga mellett hellyel
kínálta meg Szabót.
— Hát tudta, hogy beteg vagyok?
— Másfél órával ezelőtt mondták a színháznál . . .
— És már itt van? Köszönöm . . . — suttogta
Mária egészen a könnyekig meghatva.
— Igen, másfél órával ezelőtt kerestem a színháznál,
fontos beszélni valóm akadt magával . . . Ott mondták,
hogy beteg. Egészen őszintén szólva, nem hittem
komolyan a betegségében és ismétlem, hogy nem jöttem
volna ki a falujába késő este idején, ha tudom, hogy
ennyire ágynak esett. Mondhatom, nagyon fájdalmasan
érint a betegsége. Mit mond az orvos?
— Nem hivattam o rv o st. . . Majd elmúlik . . .
Meghűltem . . .
— Maga pedig ugyancsak rászorult az orvosi
segítségre. Még ma hivasson orvost.
— Minek az orvos? Nem érdemes meggyógyulni.
— Hagyja el Mária a szenvelgést. . . Egy meg
hűlés okozta lázas hangulatban kelt érzések a léleknek
csak olyan hangulatai, amelyek a lázzal együtt elmúlnak.
Ezt vigasztalásképem mondom. És igazán nincs is más
mondanivalóm. Maga beteg, feküdjék le és én vissza
megyek a városba.

— Ne menjen el — kérte a fél fit a leány — ma
radjon itt és mondja el, hogy miért kivánt velem találkozni.
Szabó elutasító mozdulatot tett.
— Nem beszélhetek most semmiről sem. Ön beteg
és esetleg károsan befolyásolná a gyógyulást, ha a ke
délyét felizgatnám. Ne értsen félre, nincsen igazán fontos
dologról szó. Szinte jelentéktelenségekről akartam be
szélgetni magával. Úgy gondolom, hogy már az is, hogy
itt vagyok, károsan hat az idegeire. Már is olyan egzaltáltan viselkedik.
* — Mert el akar menni. Végre itt van és clakar
menni! Egész nap magára gondoltam cs erősen azt
akartam, hogy jöjjön el, de arra a hosszú időre való
gondolás, mig levelem magához jut s az a kérdés, hogy
hogyan fogadja levelemet, megölte e szándékomat. Nem
irtam levelet, de maga édes, jó Szabó, eljött, itt van . . .
Ne menjen el, könyörgöm . . . maradjon itt az éjszaka . . .
Majd igy ülünk egymás mellétt és csendesen beszélge
tünk . . . Ne higyje azt, hogy beteg vagyok. A szerve
zetem egészségéé. Egy porcikám sincs megtámadva.
Szabó részvéttel tekintett a lázasan beszélő leányra
cs csendesen szólt hozzá:
— Mária, nem jó ilyen sokat beszélni. Látom,
hogy nyugalomra van szüksége és nem a velem való
együttlétre. Inkább elviselem a szemrehányásait, de el
megyek. És itt nincs felebbezés. Azt megigérem, hogy
holnap délben meglátogatom.
Mária látva a férfi komoly mennikészülődését, két
ségbeesetten kelt fel a pamlagról és Szabó elé állt.
— Megmutatom magának, hogy nem fog innen
elmenni. Itt fog maradni. Most én marasztalom és ép
úgy, mint m ag a. . . akkor! Em lékszik? Tudott minden
ről . . . és nem akart elbocsátani. Azt mondta, hogy

maradjak magánál éjszakára. Bizony most fonákján áll
a h elyzet. . . Vallja be, legyen ő sz in te. . . ugye, hogy
most is tud mindenről?
— Tudok mindent? — álmélkodott Szabó.
— Igen, tud mindent, de itt akar hagzni. Tudja
jól, hogy mi történt velem és talán csak elégtételt jött
venni magának, hogy láthasson nyomorult helzzetembcn.
Ne hazudja azt, hogy betegségemben nem akar zavarni,
hiszen mielőtt ide jött, tudta már jól, hogy egy meg
alázott szenvedő nőt fog itt találni. Nagyon jól tud ön
m indent. . . Örül neki?
Máriának kipirult az arca a heves beszéd izgal
maitól. A sápadtság egészen elmúlt róla, roskadtságából
ki is egyenesedett.
Szabót láthatólag felizgatta a leány viselkedése.
Nem értette a szavait, de azt erősen sejtette, hogy Vál
és Mária között súlyos események játszódhattak le. És
ezek az események nagyon érdekelték Szabót.
— Mária maga azt mondja, hogy minden tudok.
Téved. Én nem tudok semmiről sem, Talán jobb is igy.
Ne zavarjuk egymást. Láthatta, hogy szakításunk után
történt egyetlen találkozásunk óta nem zavartam magát.
És hogy ma mégis felkerestem ? Istenem, néha kisjclentöségü dolgokat olyan érzékenyen vizsgálunk, hogy
egészen meggondolatlan cselekedetre ragadtatjuk el
magunkat.
— Tehát a mai látogatás meggondolatlan csele
kedet volt ? — kérdezte Mária lecsendesedett hangon.
— Valóban — felelte Szabó — meggondolatlan
cselekedet volt. Kérdőre vonni jöttem ide egy nevetséges
csekélység miatt. Nézze ezt a gyűrűt. Emlékszik rá ?
Mária reszkető kézzel nyúlt a gyűrű után.
— Ugye. hogy mindent tud — mondta alig hall

ható hangon. És ez a gyűrű . . . hát köztük volt ? . . .
Istenem, köztük volt . . .
— Az ékszereiről beszél ?
— Ugye mindent tud ? . . .
— Azt tudom Mária, hogy odaadta Válnak az
ékszereit és köztük hagyta ezt a gyűrűt. Látja, ez roszszul esett nekem.
— Én nem adtam vissza Válnak semmit. Vál itt
volt az elmúlt éjjel és kérte az ékszereim et. . . Én nem
adtam vissza. Erőszakkal vette el tőlem. A szekrény
előtt előbb dulakodtunk. M eg v ert. . . s aztán betörte a
szekrényt és elvitte a kazettát, amelyben ékszereim vol
tak. Tudja most már, hogy mi történt és hogy miért
vagyok beteg ? . . . Ez a maga gyűrűjének históriája, ez
az én históriám. Miért néz rám oly megkövült tekin
tettel ? . . . Miért hallgat ? Ugye nagyszerű történet ?
Beteg vagyok . . . Összevert a szeretőm. Nézze ezeket
a kék foltokat a karomon . . . Még mindig hallgat ?
H a llja ! Összevert a szeretőm.
Szabó átdermedt lélekkel hallgatta a leány szaka
dozó vallomását. Minden szót megmért, átértett. Minden
szó, mint egy-egy robbanó anyaggal telt töltény rako
dott le bensejében. Egyre hevesebben dobogott a szive.
Vére felforrva keringett ereiben. Az explosió mindjobban
közelgett. És amikor a leány megállt szavaiban, épen
az utolsó szavak felrobbantották az aknát.
— Hát miért lettél
akárki ágyasának ? !

becstelen ? Miért mentél el

Mária zokogva hullott a panilagra.
— Most ugye sirsz ? Csak s ír já l! És legyen bár
ez az éjszaka utolsó éjszakád, csak sírjál. Sírjál, mert
a leggazabb, a legszennyesebb ajándékok közzé ke

verted az én gyűrűmet, mellyel egykor eljegyeztelek,
mert szerettelek . . .
Szabó átkarolta a leányt és vadul magához szo
rította.
— És most is szeretlek. Szeretlek, pedig tudom,
hogy gyalázatosán éltél . . . Szeretlek, pedig tudom, hogy
learattak téged . . . Szeretlek, pedig tudom, hogy aszszonyi lelked tarlóján járok.
— Ölj m e g ! — suttogta a leány.
— Eh ! megölni? Élni fogsz! Lealjasodom hozzád.
Élni fogunk. Kijárunk az utcára és egymáshoz simulva,
gyalázatos bátorsággal nézünk a világ szemébe, mert
én boldog akarok lenni . . . B o ld o g ! . . Mária, szereted
a boldogságot ? Tudsz-e még felőle ? Mária ! Keresed
a boldogságot ? Megkaphatod, csak kérjed tőlem. Előtted
térdelve szolgálom fel neked megint a szivemet. Hát
b e sz é lj!
És Mária nem felelt. A vad öleléstől egészen elalél . . . Szabó vad paroxismusában is észrevette a leány
ájulását. Felfektette az ágyra. Hideg vízzel nedvesítette
meg a homlokát. Félresimitotta a haját. A halánték alatt
karcolásokat pillantott meg.
A sebek láttára könnybe borultak Szabó szemei.
A leány homlokát simogatva m on d ta:
— Megvérzett az a gazember . . . Megállj V á l!
Reggeltől kezdve neked élek. Egészen elhanyagoltalak.
Most elég forró hozzád a vérem.

Éjfél volt már, mikor Szabó visszaérkezett péceli
útjáról a szerkesztőségbe. A szolga bizalmasan figyel
meztette, hogy a segédszerkesztő nagyon haragszik, meri
az „Esti kőnyomatost“ neki kellett feldolgozni Szabó
helyett. Szabó igazán keveset törődött most a kövér
Károly bácsi haragjával, de mégis hogy nagy dolgai
között ezt a kis ügyet is rendezze, bement a segéd
szerkesztőhöz, hogy igazolja magát.
— No fiatal ur — fogadta a szerkesztő Szabót hát megérkeztél ? Isten bizony pontos ember vagv.
Hetekig sirtam a kiadó nyakán, hogy pont reád ' van
szüksége a redakciónak. És most itt vagy és nekem
kell helyetted dolgozni.
— Nem baj, Károly bácsi — mondta nevetve
Szabó — legalább egyszer maga is dolgozott. Azt hi
szem, hogy elmúlt már vagy tiz esztendő azóta, hogy
utoljára irt.
— Hogy én régen irtain utoljára, amiatt nem esik
kétségbe a jám bor olvasó, legfeljebb meglátja bennem
a nemes önmérsékletet, mely tulajdonság egészen jól
illenék különösen hozzátok, fiatalokhoz is. Azonban nem
erről van szó. Ott kezdődik minden, hogy hol csava
rogtál? A főszerkesztő is keresett.
— Riporton voltam . . .
— T e ? Riporton?
— Igen, Károly bácsi. „Szókim ondódnak olyan
szenzációja lesz egy-két nap múlva, hogy karriert csi
nálhat vele ez az ingatag alapon megindult újság.

Károly bácsi érdeklődni kezdett:
— Mondd meg fiam, hogy mit fogtál, merre jártál
riporton és miért kell egy-két napig várni? Ha tudsz
valamit, csak ird meg holnapra. Nagyon sietős. Ez a
piszok lap nyolc hetes, de hasábjai kezdettől fogva
ásítanak az unalomtól. Nézd kérlek, a kiadó is bent
járt ma este és olyasfélét rebesgetett, hogy beszünteti az
újságot. Rosszul megy . . . Meg kell irni, ha tudsz valamit.
Károly bácsi szinte könyörögve ösztökélte Szabót
az Írásra. Szegény öreg nagyon tartott attól, hogy elsején
megszűnik a lap és nem vihet haza pénzt.
Szabó leült az asztalhoz, hogy néhány sorú hírrel
bevezesse a holnapi szenzációt, de ahogy leírta Vál
nevét, mérhetetlen izgalom lepte meg és csak öntötte
fájdalmát, felháborodását — a Merkantil bank ellen.
Megirt minden rosszat, amit Válról hallott vagy képzelt.
Károly bácsi elolvasta a kéziratot, aztán hüledezve
kérdezte Szabótól:
— Hogyan ? A Merkantil-bank a tönk szélén
áll ? . . . és te már holnapra Ígéred a pontos bünlajstromot? Fiam, ezek merész sorok . . . Nem lesz ebből b aj?
— Adja csak le Károly bácsi a kéziratot.
— Félek egy k ic sik é t. . . Az ember nem tud
hatja . . . Ejnye fiam, hiszen tudom, hogy neked azzal
a Vállal egy szinésznő miatt kellemetlenségeid voltak . . .
Akkoriban beszéltek róla a fiuk . . . Ejnye . . . ejnye . . .
hátha csak haragszol és ettől a haragtól még nem dől
össze a Merkantil-bank. Bár csak leszámítolná egy
váltómat.
Szabó türelmetlenkedve sürgette a szerkesztőt,
hogy küldje el a cikket a nyomdába.
— En leadom . . . de . . . félek, hogy ez a riport
csak egy szerelmi regényt tárgyaló rossz novella.

A béke láthatára sehogysem akart tisztulni. A dip
lomácia boszorkánykonyhájából ugyan már nem hallat
szott ki a kardcsörtetés, de iszonyatos rémként még
mindig az emberek feje fölött lógott a háború esélye.
És Budapesten, a gondoktól őszült, de javíthatatlan
városban nem volt tán száz ember sem, akik ráeszmél
tek volna arra, hogy a talaj alá van aknázva és csak az a
bolond pillanat kell, hogy bekövetkezzék a robbanás.
Az emberek gondtalanul jártak-keltek az utcán és ha
látták az njdivatu csukaszürke formaruhákba öltöztetett
katonákat a koesiuton marsolni, nem mulasztották el,
hogy ne közöljék egymással a legújabb humorkát, mely
nek éle a hadvezetőség ellen irányult. A tömeglélek
delejtüje nem mutatott háborúra . . .
De mégis volt a dicső városnak egy pontja, ahol
naponta összegyűltek reszkető utolsó idegszálakon ten
gődő emberek és várták a h írek et. . . A tőzsde palotá
jának nagytermében találkozót adtak az ország minden
rangú és rendű népeiből előtörni és boldogulni akarók,
hogy eljátszák azt a legmagasabb tétü hazárdjátszmát,
amelyre egy évszázadban aligha egyszer nyílik alkalom.
Béke, vagy háború? . . . Csodálatos, oly kicsi, oly apró
volt a béke pártja, szinte kivétel nélkül mindenki a
háborúra rakta tétjeit. A nemes gróf, ő csak tudja, a
képviselő ur, az eddig szolid kereskedő, a szilasbalhási
árendás zsidó, aki a tőzsde lépcsőzetén ülve, liptói túrót
ebédelt, mind, eszeveszetten ordították: „adok... a d o k !...“
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És szembe szállva az áradattal, állt a kevesek köz
Vál. Tűrte, elviselte a feléje fergetező vihart. Tegnapelőttig mindennap pontosan fedezte az árfolyamkülönbözeteket. Tegnap már nem fizetett. Ma sem fizetett. . .
Eljött a szörnyű fizetésképtelenség napja. És röpült a
liir a város'- a n : „Vál Lipót inzolvens!“ „Vál leugrott a
negyedik emeletről . . .“ „Én láttam, mikor véresen vitték
a lepedőben . . . “ „És mi van a Merkantil b an k k al?“
„Hát a részvényesek?“ „Ojjé, ne sirasd a részvénye
seket, csak harminc percent volt befizetve, amit oszta
lékokban már tízszeresen visszakaptak.“ így beszélgettek
egymásközt az emberek, akik egyszerre nagyszerűen
voltak értesülve mindenről.
❖
❖
Vál Lipót nem ugrott le a negyedik emeletről.
Fényesen berendezett vezérigazgatói szobájában fetreng.
A pénztárhelyiségből a párnázott ajtón keresztül roppant
lárma hangzik be . . . A megjelent betétesek kara mo
rajlik . . . Az artikulátlan hangok közül néha értelmes
szavak robbannak k i... „Adják vissza a p én z e m e t...
Adjá-tok visz-sza a p én z-ze-m et. . . Gazemberek . . .
Tolvajok . . . Tol-va-jok . . . Zseb-rá-kok . . .“ Bumm !
csrrr . . . Most egy pénztár-rekesz üveget törtek be, mely
gondosan le volt eresztve és ráragasztva a legszebb
rondirással készített hirdetmény: „A betétek kifizetését
további intézkedésig felfüggesztette az igazgatóság.“
Vál előtt megjelenik a pénztáros.
— Vezérigazgató ur — hebegi halkan — a beté
tesek összetörnek mindent. Mit tegyünk?
Vál reménytelenül legyintett a kezével.
— Talán telefonáljak a rendőrségért?
— Szerencsétlen ! ne emlegesse a rendőrséget. . .
Intézzük el magunk a bajunkat. Menjen és hirdesse

ki,

hogy holnap réggel folytatjuk a kifizetéseket.
A pénztárnok húzódozott. . . Nem teszi ki magát
annak, hogy véresre verjék. Vál félre lökte a gyáva
embert és szinte felszakitva az ajtót, kilépett az immár
féktelenné vált emberek közé.
— A h! itt a főbandita — végre kimerészkedett. . .
Szedje csak elő a tízmillió alaptőkét és fizessen belőle
— kiáltotta Vál felé egy stentori hang.
Egy hosszú, sovány asszony Válhoz ugrott, meg
ragadta a kabátjánál és maga felé huzva, süvítette a fü lé b e :
— H allja! én a Rákóci-téri csarnokban árulok,
kofa vagyok, de odatolakodott a vigéce és elcsábított,
hogy tegyem be magukhoz a spórba a pénzemet. Én
három év óta mindennap betettem ide egy forintot a
lányom részére. Itt a könyv, be van irva 2126 korona;
még a kamatot sem vettem k i; a lányomnak gyűjtöttem.
Most adja vissza . . . Nekem a maga piszkos kamatja
nem kell . . . de az, ami be van irva, hun van ez ? . . .
— És a mi pénzünk! És a mi pénzünk? — zúg
ták rá karban a kétségbeesett betevők.
Vál megpróbálta, hogy lecsendesitse a zajongókat.
— Dehát miért türelmetlenkednek? Azt hiszik,
hogy a bank itthon tartja minden pénzét? Ha olyan
nagyon sürgősen ki akarják venni a betétjüket, akkor
várjanak holnapig, addig a bank felmond a rövid lejá
ratú követeléseiből amennyit csak lehet és folytatni fogja
a kifizetéseket.
— Nem várunk! Most fizessék ki! kiáltottak többen.
— Ha nem várnak, akkor majd az alapszabályok
szerint intézem el a dolgokat. Vegyék tudomásul, hogy
a bank alapszabályai szerint a kisebb betétekre tizen
négy nap, a nagyobbakra harminc napi felmondási idő
van kikötve. Olvassák csak el a kezükben szorongatott

betétkönyvecske utolsó lapjának szövegét — mondta
szinte diadalmasan Vál — és otthagyta a felháborodott
betéteseket. A betétesek elolvasták a Vál által kihirdetett
szakaszt és baljóslatú arccal tekintettek egymásra, majd
az eddigi lármázás helyett értekezletté alakultak át a
további teendők megbeszélése végett. A megbeszélés
rövidesen ujabb lármává fajult.
*
&
&
Vál most már nem figyelt a külső zajra. Fásult
ságából felébredt és egészen komolyan gondolkozott
arról, hogy talpra álljon és igy talpraállítsa a bankot.
Holnap déli egy óráig moratóriumot kért és kapott, ha
addig rendezi a különbözeteket és még néhány napra
gyűjthet tartalékot, úgy minden rendbe jön. Most tiz óra
van, tehát huszonhét órai idő áll rendelkezésére. Ez
idő alatt még lehet próbálkozni. És Vál az utolsó,
szinte reménytelen eszközhöz fordult. Csöngetett.
A csöngetésre belépő szolgával Jochért iizent.
— Titkár ur — szólt a belépő Jochhoz — vegyen
egy kocsit és keresse fel az igazgatósági tagokat. Egy
órán belül hozza ide őket. Különösen Szeszák és
Schrammra fektessen súlyt.
E pillanatban Schramm lépett a szobába.
— Na, a Schramm ur itt van, tehát csak a többi ura
kat — szólt a távozó Joch után Vál és Schramm felé sietett.
— Hogy vagy édes öregem — és lendülettel
nyújtotta kézszoritásra kezét.
És Schramm kivette keshedt felöltőjéből kezét,
amelyben a „Szókimondó“ mai számát összegyürten
szorongatta és rekedt hangon kérdezte:
— Igaz az, ami ebben az újságban van?
— Nem tudom, mi van benne? Szennylapokat
nem olvasok.

— Hát akkor majd felolvasom.
— Ne fáraszd magad. Ha tegnap száz koronát
adtam volna egy zsarolni akaró újságírónak, úgy nem
olvastad volna el mindazt, ami annyira megrémített.
— Úgy? Hát akkor miért nem fizetheted ki a
kint ordító betéteseket?
— M iért? Mert nincs rá pénz.
— M i? Nincs pénz? Hisz ezt irja az újság is.
Hiszen ha csak a fele igaz, amit ebben az újságban
irtak, úgy én tönkrement ember vagyck.
— Mindjárt együtt lesz az igazgatóság. Együtt
megtárgyalunk mindent . . . Egy kis türelem. Lásd én
is vagyok annyira érdekelve, mint te és nem vesztem
el a fejemet.
Az igazgatósági tagok kezdtek gyülekezni. Az
ügyes Joch egy órán belül a tiz közül nyolcat össze
szedett és köztük volt Szeszák is.
Igazán furcsa, hogy a Merkantil bank ellen egy
újság olyan szenzációs cikket ir, amelynek olvastára a
betétesek le a sarki kofáig rohannak megmenteni a
betétjüket és igazgatósági tagokat kocsikkal kell össze
szedni. Nem olvasták az újságot? Egyedül Schramm
ur olvas újságot? Nem! Mindnyájan olvasnak újságot,
még Szeszák is, de csak ebéd után, ő délig különben
is aludni szokott, mert éjszaka pékmühelyeit ellenőrzi
és vár hajnalig, mig az utolsó zsemlyét is beolvassák
a kosárba s esak aztán tér nyugovóra. Hej, ha Szeszák
már reggel olvasná az újságot, úgy nem kellett volna
öt ide meghívni, itt volna ő már magától is. Schramm
és Szeszák nagyon sok pénzt fektettek be a bankba.
A többi igazgatósági tagok? Ó! Ezeket alaposan
összeválogatta Vál . . . Szemes János, országgyűlési kép
viselő, aki ajándékba (az alapítási költségszámla terhére)

kapta a részvényeket és azonkívül rengeteg jutatékot,
többet, mint amennyit azok a gépek érnek, amelyeket
a bank a gőzmosoda alapítása alkalmával a bölcs
iparfejlesztési törvény értelmében a kormánynál kijárt.
Szemes János csak busult és elakart bújni. De Joch elhozta.
Krausz Zoltán ur ijedjen m eg ? Egy fő- és két
fióküzlete van Budapesten. Cipőt árul, de még tavaly
kiegyezett ötven percentre a hitelezőivel s nincs az a
jutalom dij, amiért ki tudná valaki kutatni, hogy hova
dugta el azt a tenger pénzt, amit a kiegyezésen kere
sett ? Nem a Merkantil-bankba tette a pénzét. Nincs
neki ott egy krajcárja sem, ellenben nagyobb összegű
folyószámlahitele van, amit természetesen az utolsó
fillérig igénybe vett. És ha igy áll a dolog, miért ijed
jen meg Krausz Zoltán ?
Hidegkúti Kelemen ijedjen meg ? Miért ijedjen
meg ? Ijedjen meg a Hidegkúti Kelemen, akinek tíz
ezer lánc földje van a Bácskában, de akivel Hidegkúti
Kelemen csak névrokon és nem is olyan régen. Csak
a megtévesztő névrokonság alapján került be az igaz
gatóságba.
Vál jószivü rokon is volt. Bent ült az igazgató
ságban két nagybátyja . . . egy régebbi szeretőjének az
ura . . . Ezek ijedjenek m eg? Miért ijedjenek m eg?
Ezek teleszivták már magukat és szintén nagy pályadij
mellett sem nyomozható ki, hogy hol őriztetik a pénzüket.
De itt volt Schramm, akinek már vacogtak a
fogai és itt volt Szeszák, aki még nem tudott semmit
s kéjelegve ült a finom angol fotelben, örült, hogy
ma megint szerepel és künn majd a pénztárnok leolvas
neki ötven korona jelenléti dijat.
Ma nem került elő a bavannás

dobozom, nem

volt tinóm szivarokra való rágyújtás (az üzleti költség
számla terhére).
— Mélyen tisztelt igazgatóság! — fordult a zsib
badt társasághoz Vál. — Amidőn a rendkívüli ülésre
összegyűltek itt, szomorú szívvel kell jelentenem, hogy
hazánk ege felett már hetek óta vésztjósló fellegek
tornyosulnak. Még a legtávolabbi szemlélő is nagyon
jól tudja, hogy ez a fenyegető veszély megingatta
nemzeti gazdasági életünket. Nagy kereskedői házak
tegnapról mára megsemmisültek, egzisztenciák elpusz
tultak és ami a legnagyobb baj, a pénz eltűnt a piacról.
Mi ez? Talán valóban eljött a gazdasági pusztulás
ideje és valóban helyes azoknak a hite, akik a háború
bekövetkeztét bizonyosnak lá tjá k ? Nem! Nincs igazuk
azoknak, akik a háború eljövetelét jövendölik, sőt a
jövendőmondók is álszakálukba mosolyognak, mert
hirdető szavuk nem más, mint üzlet. A legszolidabb
árfolyamú papirosokat is tönkre akarják tenni, hogy
minden konkurens céget elpusztítsanak útjukból. A
Merkantil Bank mindmáig emelt fővel szállt szembe
ezzel az áramlattal. A Merkantil Bank ismerte nagy
nemzeti kötelességét és legbensőbb meggyőződése
szerint arra az álláspontra helyezkedett, hogy a háború
eljövetelében való hit nem indokolt és a konjukturáknak ilyetén való elismerése alapján védelmébe vette a
kiváló nevű hazai vállalatok papirosait és nem tűrte,
hogy a magyar állam papirosait szégyen-árfolyamon
jegyezzék. Ma még nem alkalmas az idő rá, de el fog
jönni az alkalom, amikor a kormány meg fogja jutal
mazni az intézetet a neki tett szolgálatokért. (Szem es
János éljenez.) De éppen e tevékenységünk súlyos
áldozatokkal jár . . . Most a krízis napjait éljük és csak
arról' van szó, hogy tőkénkkel és erőnkkel birjuk-e

még néhány napon át a harcot tisztességtelen ellen
feleinkkel szemben. Birtuk eddig is, birnók tovább is,
ha az árfolyam leszoritók nem használnának fel velünk
szemben minden eszközt, hogy tönkretegyenek ben
nünket. Jellemző a legújabb manőverük. Most egy
mindenre kapható újságot béreltek ki és megiratták,
hogy a Merkantil Bank tönkre ment. Persze tudatlan
üzletfeleink megrohanták pénztárainkat és bizony kész
pénzállományunkat teljesen elvitték, úgy, hogy az inté
zet pénztára teljesen kimerült. Jól tudják uraim, hogy
a bank nem őrzi kasszájában a betétesek pénzét, hanem
gyümölcsöztetés végett hosszú lejáratú kölcsönökre
adja ki, vállalatokat financiroz, stb. és különösen,
amint már előadtam, az intézetnek jelentékeny tőkéje
fekszik értékpapír üzleteiben.
— Uraim, őszintén feltártam önök előtt a hely
zetet. Aggodalomra nincsen ok, ha a mélyen tisztelt
Igazgatóság rendelkezésemre bocsátja azt az eszközt,
amellyel továbbra is sikeresen harcolhatok. Ez az esz
köz pedig a pénz . . . Háromszázezer koronára van
szükség és őszintén bevallom, hogy ez összegnek
holnap délig rendelkezésemre kell állni. És mivel az
intézetnek más forrása nincs, ezt az összeget csak
önöktől várhatom, tehát határozzanak uraim!
Az igazgatósági tagok egymásra néztek és azon
törték a fejüket, hogy honnan, kinek a zsebéből teremt
senek elő holnap délig háromszázezer koronát. Senki
sem gondolt a saját zsebére, hanem Szeszákra és
Schrammra gondoltak.
Vál megvető mosollyal nézte, hogyan dolgozik
helyette a diszes társaság és hogy veszik először körül
Szeszákot, aki jám bor mosollyal hallgatja a képviselő
meggyőző előadását és már-már kész volna a három

százezer korona szükségletből százötvenezret magára
vállalni, ha a terem másik sarkában szorongatott
Schramm ki nem tör.
— Nézze Krausz, hagyja abba már ezt az erő
szakos tempót. Miért akar engem rábeszélni, hogy
adjak százötvenezer koronát. Egyáltalán mennyit akar
nak adni önök? . . . Kijelentem, hogy ugyanannyit
adok, amennyit ön és ugyanannyit ad Szeszák . . . N o ?
Semmi válasz?
Krausz hallgatott.
— Látja, ön nem akar egy fillért sem adni.
Persze, ezt én előre tudtam. Itt, ha pénz kellett, csak
Szeszák meg én adtunk. Egyáltalán, ha ez az intézet
tönkremegy, csak Szeszáknak, meg nekem van okom
sirni . . . De ide figyeljenek az urak és kérem, hall
gassanak meg épugy, mint a vezérigazgató urat meg
hallgatták. Kijelentem, hogy adok pénzt, igen adok,
mert meg akarom menteni a keserves munkával öszszegyüjtött pénzemet. De mielőtt egy fillér erejéig is
kinyitom az erszényemet, megakarok győződni arról,
hogy igazán becsületes beszéd volt-e a vezérigazgató ur
előad ása... Őszintén szólva, az én hitem m egrendült...
Azon a kérdésen, hogy lesz-e háború vagy nem
lesz, nem dőlhet meg a bank sorsa, ezért látni akarom
az intézet vagyoni állapotát! Hol a pénze! Milyen
üzleteket visz?
— Kérlek, — szólt sértődött hangon Vál — neked
jogod van az üzleti könyvekbe betekinteni. Fáradj fel
a könyveléshez, hogy ott mindent megvizsgálhatsz.
— A könyvekre nem adok semmit. A mai cikk
ben az is meg van irva, hogy évek óta hamis mérle
geket csinál a bank. Lehet, hogy ez rágalom . . . De
nincs kedvem a könyveidbe betekinteni . . . Azaz,

igenis kiváncsi vagyok a könyvekre, de majd egy szak
értővel nézetem meg.
— Hohó! Ott még nem tartunk, — kiáltott fel
Vál — miféle gyanusitgatások e z e k ? . . . Egyáltalán
úgy tűnik fel előttem uraim, hogy Schramm azért akar
zavart csinálni, hogy az ellenfélnek szolgálatot tegyen . . .
Uraim, leghelyesebbnek látszik, ha Schramm urat
kihagyjuk ebből az akcióból.
Schramm felháborodottan utasította vissza Vál
sza v a it:
— Engem gyanúsítani mersz? Persze félsz tőlem?
Nem! Engem nem lehet kihagyni ebből az ak ció b ó l...
Igenis, követelem, hogy az én bizalmi emberem meg
vizsgálhasson itt mindent. Ha rendben találja a dol
gokat, úgy kijelentem, hogy a kért háromszázezer koro
nát. holnap délig az intézet rendelkezésére bocsátom,
de ha nem találja rendben a számadásokat, úgy tudni
fogom, mi a teendőm.
— No és mi lesz a teendőd ?
— Majd meglátod . . . Ezért kérdem : jöhet az
én bizalmi emberem könyveket vizsgálni?
— Uraim! — szólt Vál — Én a magam részéről
nem járulok hozzá, hogy Schramm ur kérelmét telje
sítse az igazgatóság, ellenben, ha önök akarják ? . . .
— Nem! Szó sines róla — szólt Szemes kép
viselő — nem tűröm ezt a sértő bizalmatlanságot . . .
A többi urak is tagadólag rázták a fejüket.
Schramm vette kalapját és odaszólt Szeszáknak:
— Gyere, ha van egy kis eszed, gyere innen.
De Szeszákot lenyűgözte a képviselő tekintete és
maradt.
Schramm az ajtóból visszaszólt:
— A könyveket azért meg fogom vizsgáltatni!

Schramm beváltotta a szavát. Megvizsgáltatta a bank
könyveit. Az igazgatósági ülésről elrohant az ügyvédjé
hez. Szakadozott, izgatott hangon adta elő, hogy mi
történt egy félórával ezelőtt a Merkantil-bank igazgatósági ülésén, majd megmutatta a „Szókimondó“ szinte
foszlánnyá gyürödött mai számát. Az ügyvéd elolvasta
a cikket.
— Mindig mondottam Önnek, — szólt fontos
kodva, — hogy vigyázzon a pénzére. Most nincs más
hátra, mint a rendőrségnél feljelenteni a barátját.
— Azt . . . a z t . . . ügyvéd ur. Gyerünk.
Az ügyvéd elment a főkapitányságra és feljelen
tette Vált sikkasztás és hűtlen kezelés miatt.
És délben elégült mosollyal jelent meg Vál a bank
kapuja előtt. Annak a bolondos Schrammnak majdnem
sikerült tönkre tenni mindent, de ezt az isteni Szeszákot
alaposan meggyőzték. Holnapra pénzt igéit . . . Holnap
rendezni tudja a differenciákat és ujabb fedezetet is
adhat — állapította meg önelégülten Vál.
De Vál derűs nyugalmát mégis beárnyékolta
Schramm különös viselkedése felett való tűnődése. Mit
akarhat Schramm ? E h ! ebéd után meg fogja látogatni
és beszélni fog vele. Jó lesz vigyázni erre az emberre.
És a „Szókimondó“ cikke ? Válaszolni kell rá. Jó

lesz egy nyílttéri nyilatkozat, amelyben bejelenti a sajtó
pert — gondolta — és elment a Pannóniába ebédelni.
Nagyszerű ebédet evett végig. Nem hagyott egy falatot
sem a tányérján. Utoljára evett ilyen jó ebédet.
Ebéd után gondolataiban ismét visszatért a „Szó
kimondó“ reggeli cikkére. Váltig bátorította magát Vál,
hogy az ellene támadó cikk kivégzésére elegendő lesz
egy önérzetes hangon megirt nyilatkozat. Most már csak
az a fő, hogy hogyan irja meg ezt a tiltakozást. Éhez
elsősorban alaposan el kell olvasni a „Szókimondó“-t.
Be kell vallani, hogy a reggeli kávéjánál csak néhány
sort olvasott el a „Vádak egy bank vezérigazgatója ellen“
cimii cikkből, mert kényes Ízlése nem tudta elviselni a
cikk komisz hangját. Azonban le kell nyelni a bárdolatlan
hangot, meg kell ismerkedni minden bátor kijelentéssel.
Elhozatta a pincérrel a „Szókimondó“-t. A lapból
ki volt tépve a hires cikk. „Nemcsak elolvassák, hanem
kivágják az újságból és megőrzés végett el is teszik“
— állapította meg Vál és sietve távozott a szálloda ét
terméből, hogy egy trafikban megvegye az újság egy
sértetlen példányát.
— Ezt a lapot senki sem vette azelőtt és ma már
kétszer hozattam húsz példányt. Ez az utolsó darab,
amelyet ön vásárol meg — mondta a trafikos.
Vál elvörösödve ment ki az üzletből. Most már a
kezében volt a cikk és sehogysem tudott olvasásába
merülni. Idegesen tűnődött. Az újságot sokan olvasták,
egész Budapest olvasta . . . Nagyon kellemetlen . . .
Izgalma folyton fokozódott. Érezte, hogy a cikkel szem
ben olyan ellensúlyozó cselekedetet kell elkövetnie,
amiről szintén tudomást fog szerezni egész Budapest.
Hol is kezdje ? Igen, csak ott kezdheti, hogy tüzetesen
elolvassa a c ik k e t. . .

Beült egy zárt fiakkerbe, a kocsinak útirányul a
Viztoronyt jelölte meg. Előbb befüggönyözte a kocsi
ablakait és csak azután fogott a cikk olvasásához . . .
De nem tudta most sem elolvasni. Most is megállt ott,
ahol reggel : „jó lesz megállítani útjában a becstelen
hazardőrt! A vezérigazgató ur, ha a havannáját szivja,
akkor is a szegény ember vérét szivja. Ó, itt nem holmi
szövetkezeti kis piszokról van szó. A Merkantil-bank
mindenható gazdája tizennyolc-husz millió korona idegen
pénzzel gazdálkodik és ha ez a nagy pénz elpusztul,
úgy nagy lék ütődött gazdasági életünkön.“
Vál ledobta az újságot.
— Nem lehet ezt végig o lv a sn i! — gyötrődött
magában — nem is lehet ezt egy nyílttéri nyilatkozattal
elintézni. Igen itt cselekedni kell . . . Szem be’ kell ke
rülni még egyszer Szabóval és rá kell birni, hogy cá
folja meg a cikkét és kérjen tőle hirlapilag bocsánatot.
Kinyitotta a kocsi ajtaját és szólt a kocsisnak,
hogy hajtson a „Szókimondó“ szerkesztőségehez.

,
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— Vezesse be azt az urat a szerkesztő ur szo
bájába — adta Szabó az utasítást a szerkesztőségi
szolgának, aki behozta hozzá Vál névjegyét.
Szabó igazán nem várta, hogy Vál eljön hozzá
látogatóba. Az első pillanatban azt akarta üzenni neki,
hogy takarodjék ki a szerkesztőségből, de meggondolta
a dolgot és kedvet kapott rá, hogy még egyszer, hihe
tőleg utoljára beszéljen Vállal.
Vál egy szék támlányát fogva állt, amikor Szabó
belépett a terembe. Hidegen köszöntötték egymást.
— A mai cikk miatt kerestem önt fel . . .
— Milyen célb ó l?

— Hogy elfogulatlanságra kérjem önt.
— Elfogult vagyok ?
— Igen. ön gyűlöl engem.
— Ez igaz.
— Gyűlöletének oka m egszűnt!
— Ó. csak fokozódott! De az ön másik gyalá
zatos ügye nem tartozik ide.
— De idetartozik. Az ön tol lát a gyűlölet vezette.
— A gyűlölet? Vezérigazgató ur ! beszéljünk arról,
hogy hol az elfogultságom ? Hol van a riportomban
egy szó, ami nem igaz ?
— Minden szava valótlanság.
— ügy ? Valótlanság ? Szóval hazudtam. I lát
akkor indítson ellenem sajtópert.
— Köszönöm szépen a tanácsot. Egy-két év múlva
majd főtárgyalás elé kerül az ügy. Addig azonban el
pusztul a bank és vele együtt egy csomó egzisztencia.
— A banknak és mindenkinek, akinek nagy köze
van a maga bankjához, nem kell egy-két évig várni a
tönkrem enéssel: már tönkrementek.
— Ez nem igaz.
— Bizonyítsa be.
— Szabó u r ! nem nekem kell bizonyítani, ön a
vádló, önnek kell bizonyítani. Bizonyítsa be adatokkal,
tényekkel mindazt, amit a cikkében állított! De ön nem
tud semmit se bizonyítani.
— De tu d o k !
— Mit tud ?
— Azt tudom, hogy az a férfi, aki szeretőjét fél
holtra veri, hogy elrabolja az ékszereit, az már ezt a
cselekedetét megelőzve elrabolt mindent, ami módjában
volt elrabolni. Önnek módjában állt kifosztani a Mer
kantil-bankot és .meg is tette.

— Szóval szubjektív feltevései vannak? Nagy
szerű ! azaz dehogy is nagyszerű! Rettenetes, hogy
Magyarországon ilyen állapotok vannak. Ez az úgy
nevezett sajtószabad ság ! Szabó urnák szubjektv fel
tevései vannak és ezért egy szomorú éjszakán azt irják
meg rólam, hogy elloptam egy csomó milliót
— Igen, ellopta. Azt is tudom, hogy hová tette.
És ezt csak most fogom megírni. És ez nem szubjektív
feltevés.
— Tudja, hogy hová tettem ? Ez más. Ez bizo
nyíték. No hová tettem ? Melyik zsebemben van.
■
— Már nincs az Ön zsebében. Elnyerték a tőzs
dén. A tőzsde nyelte el a Merkantil bank vagyonát.
Válnak felsugárzott az arca. Úgy érezte, hogy
rögtőn legyőzi Szabót.
— Vagy úgy ? Tehát a tőzsdére vittem a bank
pénzét. Szabó u r ! ez nem lopás. Ez kötelességteljesités.
Nekem nagy fizetést ad a bank és ezt meg kell szol
gálnom. A banknak értékpapir-üzlete is van és tudja,
szoktam vásárolni értékpapírokat. Legutóbb figyelembe
vettem a kedvező konjunktúrákat, tehát olyan nagy
tételekben eszközöltem vásárlásokat, hogy minden mobil
tőkét igénybe kellett vennem.
— Még ha való is volna az előadása — válaszolt
Szabó — akkor is hűtlen kezelésért becsuknák Vál urat.
Ez nem értékpapiros-üzlet. Ez hazard játék. De ön nem
mondja el az igazságot. Az igazság az, hogy ön a bank
pénzéből a saját neve alatt játszott a tőzsdén.
Válnak már nem sugárzott az arca. Győzelmet
remélt és vereség érte. De szívóssága nem hagyta el.
Nem adta meg magát.
— Szabó urat rosszul értesítették — szólt némi
hallgatás után — de mindegy, erről nincs időnk vitat

kozni. A helyzet az, hogy ön már megirta a cikket és
ezt helyre kell valahogy hozni. Muszáj. És ön sem
fogja megbánni. Őrült kavarodást okozott hirtelen cikké
vel. Bevallom, hogy a betétesek megostromolták a
b a n k o t . . . Az igazgatóság egyik jelentékeny tagja ma
bizalmatlanul távozott az ülésről . . . Az is lehet, hogy
tönkre megy az intézet. Szóval az ön munkája, ami a
Velem szemben táplált gyűlöletéből fakadt, teljesen
sikerül. De értse meg, hogy mindezzel sok-sok embert
és nem engem üt agyon. Valóban úgy áll az eset, hogy
a bank fizetési zavarokkal küzd, de csak huszonnégy
óráig tart ez az állapot. Az ön cikke dacára az egyik
igazgatósági tag háromszázezer koronát bocsátott ren
delkezésemre és igy tovább tudom fedezni a differen
ciákat . . . Csak három-négy napról van szó és elvonul
fejünkről a háború veszedelme és megmentettem a bank
és a hitelezők pénzét. De ennek a huszonnégy órának
zavartalannak kell lenni. El kell tehát hárítani a fenn
álló zavarokat. Ezért felkérem önt sok-sok szegény
ember nevében, hogy üljön le és irja meg, hogy a mai
cikkét téves értesülések alapján irta s ezért bocsánatot
kér tőlem . . .
Szabó haragját türtőztetve mondta:
— Vál ur! Ez nem komoly kérdés. Ön, látom,
lehetetlenül tréfálkozik. Hova gondol? És most már
elég. Jó volna, ha búcsút vennénk egymástól. \
— Nem megyek el addig, mig meg nem teszi azt,
amit kérek. Nem riadok vissza semmi áldozattól. Mennyi
pénzt kér? . . . Adok . . .
Szabó Válhoz ugrott .
rúgott és tuszkolta az ajtó
az ajtó. A szolga nyitotta ki,
hogy itt van Sándor István

. . Galléron ragadta, beléje
felé. E pillanatban kinyílt
aki közölni akarta Szabóval,
és beszélni akar vele. A

kitárt ajtón át Sándor István látta a benti dulakodást,
tehát gyorsan a viaskodók között termett és szétválasz
totta őket.
— Mit csinálsz Ján os! — fordult Sándor a tajtékzó
Szabóhoz.
— Eh! Ez itt Vál . . . Ki akartam rúgni . . . Pénzt
k ín á lt. . .
— Éppen ebben az ügyben jöttem hozzád. Fontos
dolgokat fogok közölni veled — szólt Sándor és karjára
öltvén barátját, kivezette.
Künn aztán elmondta Szabónak, aki alig tudott
izgatottságából magához térni, hogy Vál ellen a rend
őrségnél feljelentést tettek. Az összes rendőri riporterek
tudnak a dologról. Ő a hirt Sós Dezsőtől, a Budapesti
Újság riporterétől tudja.
— A dolgok nagyszerűen mennek! — örvendett
Szabó.
— Ne örülj olyan nagyon, — beszélt tovább
Sándor — Sós Dezső kijelentette előttem, hogy teljes
részletességgel megírja az ügyet. Azt mondta, hogy
mindaz, amit Szabó megirt, az csak az érem egyik
oldala, ő azonban megvilágít mindent. Megírja, hogy
Mária nagy mértékben részese és haszonélvezője volt
Vál üzelmeinek.
— Sósnak kitaposom a belét, ha Máriáról egy
szót mer irni.
— Ismered Sóst, vele nem jutsz eredményre.
— Hol van most S ó s ?
- - Az utcán találkoztam vele, a szerkesztőségbe ment.
— Azonnal felkeresem, beszélni akarok vele! —
és már is rohanni akart.
— Ne f u s s . . . Intézd el előbb Vált. Egészen
megfeledkeztél róla.

Szabó beszólt a szerkesztői szobában álló Válhoz.
— ‘ Ne töltse itt az idejét!
Vál bárgyún nézett Szabóra.
— Miért áll itt? — förmedt rá Szabó — hányszor
utasítsam ki innen? Itt már nincs semmi d o lg a . . .
Menjen a ren d őrségre. . . Ott már v á rjá k . . . Felje
lentették!
— Feljelentettek? — hördült fel Vál.
— Fel hát! M ost kaptam a hirt. Szaporán fusson
a rendőrségre és folytassa ott a vitatkozást.
— Feljelentettek. . . Ez borzasztó . . . Ez a vég . . .
Ott én már nem vitatkozhatom . . . Végem van . . .
— Menjen uram innen — lépett Válhoz Sándor
István és kezébe adta botját és kalapját.
Vál vánszorgó léptekkel ment el.
*
*
*
Szabó felkereste Sós Dezsőt.
— Azt hallom, hogy a Merkantil bank botrányába
bele akarod keverni Énekes Máriát.
— Nagyon jól hallottad. Megfogom irni a teljes
igazságot.
— Ne tedd kérlek! Máriáról még a legelvontabb
megjegyzést se kockáztasd meg.
— Ugyan miért véded? Talán nem is teszel vele
jó szolgálatot neki? Ez reklám. A lapok napokig fognak
irni r ó la . . . Tudod barátom . . . Az ilyen nő . . .
— Elég! Ne folytasd! Énekes Mária a ipenyaszszonyom.
— Ú gy? . . . A menyasszonyod? Hát akkor igazán
nem irok róla . . . De adok egy tanácsot. Jó lesz, ha
valamelyik kőnyomatos utján leadod az eljegyzési hirt,
mert különben ha én nem, úgy más fogja megírni

azt, hogy Énekes Mária milyen szerepet játszott Vál
életében.
— Köszönöm a tanácsot, mindjárt nálad meg is
irom az eljegyzési hirt — szólt Szabó és leült az Író
asztalhoz s megírta:
„Szabó János, a „Szókimondó“ munkatársa elje
gyezte Énekes Máriát, a Pesti színház művésznőjét“.
— Itt van kérlek a hymen hirré zsugorodott pikáns
riport . . . . Kérlek, küld el a „Független Kőnyomatos
nak. És most újból köszönöm talpraesett tanácsodat —
mondta Szabó bucsuzás közben.

Vál támolygó léptekkel került ki az utcára.
— Feljelentettek! . . . És most jön a rendőrség!
Végem van . . . — állapította meg szörnyű kétségbe
esések között és nagy sokára tudta annyira megem
berelni magát, hogy sorsával viszonylagos nyugodt
sággal foglalkozzék. Lassanként egészen lehiggadt és
most már energikusan elkergette magától azt a gon
dolatot, hogy főbelője magát. Verekedni fog . . . Itt
csak három-négy napról van szó és bizonyos, hogy
hogy három napon belül olyan győzelmet arat a tőzs
dén, hogy a legöregebb tözsdelátogató is el fog szé
dülni tőle . . . Időt kell hát nyernie . . . És ez nem
lehetetlen. Neki nagyon sok előkelő politikus barátja
van. Talán lépéseket tesznek az érdekében és a rend
őrség várni fog egy pár napig a vizsgálattal. Már
indulni is akart egy kiváló protekció keresésére, amikor
hirtelen arra gondolt, hogy hátha Szabó hazudott és
egy szó sem igaz a feljelentésből. Megakart győződni
az igazságról és ezért a bank felé vette útját, hogy
elküldje Jochot szimatolni a rendőrségre.
É s amikor belépett abba a szobába, ahol ő már
tiz éve trónol, nagy, heves ütést érzett a szive táján.
Meghökkent, vissza akart ugrani és futni messzire, úgy,
hogy soha senki utol ne tudja érni. De ereje felmondta
a szolgálatot és fején feledve kalapját, csak állt a kü-

szöbön és bámult a vezérigazgatói székben ülő rendőr
tisztre, a többi polgári ruháju, előtte ismeretlen embe
rekre . . . és Komorra, az intézet aligazgatójára, aki a
rendőrtiszt előtt állt és könnyes szemét törölgetve b e
szélt . . . b e sz é lt. . . vallott.
Nagyon, nagyon könnyű volt itt a vizsgálat. A
rendőrség magával hozta a könyvszakértőt, az bele nézett
a könyvekbe, egy pár kérdést intézett a bankot kép
viselő Komorhoz és Komor egy fél óra múlva szepegvc
vallott . . . A bünkeresők hamarosan meglátták a bűnt..és este felé közéjük lépett a bűn apja, Vál.
A rendőrtiszt tettetett közönyösséggel szólt Vállioz:
— Már kerestetni akartam Vál urat . . . Tudja,
milyen járatban vagyunk itt?
Vál szótlanul bámult a kérdezőre.
— Feljelentés érkezett a rendőrségre. A feljelen
tésben ön és ismeretlen társai súlyos bűnnel vannak
vádolva . . . Azért vagyunk itt, hogy a vádat megvizs
gáljuk. Most befejezem Komor ur kihallgatását, aztán
önre kerül a sor.
A rendőrtiszt utasította az egyik detektivef, hogy
kisérje át Vált egy másik szobába.
Néhány perc múlva a rendőrtiszt visszahívta Vált,
aki apatikusan állt meg a szoba közepén. A rendőrtiszt
hiába tette fel szapora kérdéseit, nem kapott tőle egyetlen
választ sem.
— Szóval nem akar beszélni — pattant fel inge
rülten a rendőrtiszt, — biztositom, hogy beszélni fog!
Ezennel rendőri őrizetbe veszem.
Vál egy detektiv kíséretében elindult a rendőrségi
cella felé . . .

Két napig hevert a cella kényelmetlen ágyán. Nem
evett, nem aludt. Folyvást rettegett az elkövetkezendő
vallatástól. Harmadnap belefáradt a sok izgalomba és
követelte a kihallgatását . . .
A bűnügyi kapitány nyomban elrendelte, hogy
vezessék elő Vált.
Vál megjelent a kapitány előtt. A két nap alaposan
megviselte ezt az embert. Teljesen össze volt törve. A
terem egyik ablakát a takarító szolga nyitva felejtette
és ha Válnak öngyilkossági szándéka lett volna, kéthárom bátor ugrással az ablakon át az utcára vethette
volna magát. A nyitott ablakon át langyos tavaszi nap
sugár sütött be és megaranyozta az iratcsomókat, melyek
föle hajolva a rendőrkapitány szorgalmasan dolgozott.
Egyszerre az utcáról rikkancsok lármája hallat
szott f e l :
„Rendkívüli kiadás. Teljes a béke. A nagyhatalmak
megyegyeztek . . . Rendkívüli kiadás . . . Nem lesz
háború!“
És Vál kihallotta a rikkancsok orditásából az ő
számára elkésett hymnuszt . . . Hallotta és megteltek a
szemei könnyekkel . . . Levetette magát a földre és gör
csösen zokogott . . . Aztán felugrott és rikácsoló hangon,
ökleit rázva ordította:
— Ostobák, szatócsok, cipőzsinórárusok, ez a ti
müvetek! Nem tudtatok egy percig várni? Nem volt
idő megvárni, inig nagy müvemet befejezem? Most
látjátok a következményét. Kapitány ur, én itt fogoly
vagyok, mert gazember vagyok, igen, gazember vagyok,
mert fölös eszem van . . . De hol vannak az ostobák,
a korlátoltak? Hol az ő börtönük? Azokat csukják be!
Istenem! Most látom, hogy milyen gyönyörű volt a
müvem. Elpusztitották. És most kapitány ur vallók . . .

Majd el fogom mondani, hogy mit tettem. É s csukjanak
be minél hosszabb időre . . .
A rendőrkapitány behivatta a melléje beosztott
fogalmazót jegyzőkönyvet irni és megkezdte Vál kihall
gatását.
A kihallgatás befejezése után kocsira ültették Vált
és átkisérték az ügyészségi fogházba.
*

*

*

Mária és Szabó együtt voltak a péceli villában.
A férfi leült a gyengélkedő leány ágya szélére és
csendes hangon beszélte el a mai nap történetét. Szavait
igy végezte:
— Ma megtörtént a végítélet. Tökélelesen kivé
geztem a nyomorultat. Már a rendőrség őrzi. Letar
tóztatták . . .
— Ne beszéljen róla, — kérte a leány — én
nem törődöm vele. Nem bánnám, ha boldogan, meg
becsültei), dúsgazdagon élne tovább. Mi közöm hozzá?
A szeretője voltam és a múlt héten szakítottunk.
— Szabó feddően szólt a leányra:
— Így nem szabad beszélnie. Soha-sohasem sza
bad visszaemlékeznie mindarra, ami tegnap befejező
dött . . . Én megváltottam a múltját . . .
— Köszönöm.
— Mária, — folytatta szavait Szabó — én magát
eljegyeztem.
Mária felemelkedett a párnáról. Fényes bogáru sze
meivel hosszan merült el Szabó tekintetében. Aztán a szép
szemek megtermékenyültek a nagy könnygyöngyöktől. . .
És a könnygyöngyökön áttörtek a mosolysugarak. Szabó
magához karolta a leányt. Fejük felett százszinü pom
pával ragyogott a szerelem szivárványa, mely két ember
boldog összeborulása felett hirdette, hogy a nagy sze
relmek teremtik meg mindennap az örök világot.
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