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„Ha ez a könyv akkor jelenik 
meg, amikor a szerző írta, né
hány évtizeddel Frangoise Sagan 
előtt, lett volna egy vajdasági 
Frangoise Saganunk” — jegyez
te meg egyik kritikusunk.

A Sári Börcsök Erzsébet első 
regénye. Húszéves korában írta.

Az első világháborút követő 
évek tárulnak fel előttünk ebben 
a regényben, amikor a halál 
nagy aratása után elemi erővel 
tör fel az élni vágyás, s egy le
tűnt világ romjain charlestono- 
zik az új nemzedék. Kissé frivol, 
kissé cinikus, de ha kell, céltu
datos és elszánt nemzedék ez, 
amelyhez Sári, a regény tizen
nyolc éves hősnője is tartozik. A
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Az álom lukuluszi lakomát varázsolt 
Sári elé. Mintha az éhség, amellyel fiatal 
testét sanyargatta, bosszút akart volna 
állni rajta, elébe tárta csábjait egy ünnepi 
asztalon. Sári semmi mást nem kívánt, 
csak enni, enni, enni.

Melege volt, forróság kúszott végig a 
gerincén, pedig takaró nélkül, pizsamában 
aludt. Előző este csupán teát vacsorázott 
pirított kenyérrel, s most az éhség kegyet
len dárídót csapott álmai közt. Érzékei 
úgy követelőztek, akár egy zabolátlan ős
emberéi. Két karja a levegőbe nyúlt egy 
képzelt sonkaszeletért, de nem jutott 
messzire, az ébresztőóra éktelen lármája 
megállította.

Ijedten, kábán felült. Nem tudta, hol 
van, képtelen volt tájékozódni. A szoba 
sötét volt, Sári sehogyan sem tudott irányt 
adni mozdulatainak. Keze tétován csúsz
kált ide-oda a falon, míg megtalálta a vil
lanykapcsolót. Megnézte az órát. Hat óra. 
Reggel van.

Feje már tisztult az álomtól, csak a me
leg ágy húzta még vissza. Jóleső zaj érke
zett a konyha felől, kávépörkölés szaga 
szivárgott be, a fürdőszobában zuhogott a



csapból a víz. Jó volna még szunyókálni, 
bevárni Lizi nénit a piacról, leültetni ma
ga mellé, mint máskor, turkálni a hosszú, 
hálós táskában, megnézni mit hozott. Meg
csodálni a spárgára fűzött, tátogó pontyo
kat, ijedezni a rákok ollójától, és bele
nyúlni a tejfölösbögrébe. Vagy jó volna 
bekéredzkedni az anyjához, elcsacsogni 
vele az ágyban, kívánságok hosszú litániá- 
jával szórakoztatni, lustálkodni nála. De 
Liza nénivel hadilábán állt mostanában, 
mióta „új áramlatok” híve lett, anyjától 
pedig esetleg kijutna egy pofon, ha ilyen 
korán háborgatná.

Mosolygott régi kedvtelésein. TJj, boldog 
életének örömével teli nagyot nyújtózko
dott, s kiugrott az ágyból. Mezítláb szaladt 
át a szobán, hogy minél hamarabb ablakot 
nyisson. Mindkét táblát kicsapta, azután 
elébe állt a rázúduló napfénynek, a tava
szi levegő éles, kíméletlen hűvösségének, 
hogy egészen magához tárjen.

A város reggeli élete betolakodott a szo
bába. A villamosok csengői virgoncul csi
lingeltek, valahol egy pecér kezére jutott 
kutya vonított, kocsik zörögtek végig a tá
volabbi utcákon. Sáriék Temesvár gyárvá
rosának egyik csendesebb utcájában laktak, 
a sokféle lárma mégis felhatolt hozzájuk, 
és itt eggyé olvadt a közelben levő turbi
náknak, a város vízi erőműveinek soha ki 
nem fogyó, egyhangú morajlásával.

— Tényleg éhes vagyok — állapította 
meg újra nevetve, s arra gondolt, mennyi 
zabolára és ugyanakkor mennyi féktelen
ségre van szüksége, hogy az új fiatalok, a



háború utáni fiatalság eszményét elér
hesse.

Erőszakosan hátat fordított a város bá- 
gyasztóan szép reggeli panorámájának, 
leült tükre elé, hogy, mint minden reggel, 
néhány percig tetszelegjen önmagának.

Jól fejlett, izmos lány volt. Egészséges, 
illatos bőrrel és egészséges kedéllyel. Ti
zennyolc éves alig múlt el, de legalább 
húsznak látszott. Csak nagy, világos, tágra 
nyílt szemének őszinte nézése árulta el, 
hogy tulajdonképpen gyermek még.

E reggeli tetszelgés is napi programjá
hoz tartozott. Ilyenkor vette számba el
múlt s elkövetkezendő cselekedeteit, és ezt 
mindig önmagával elégedetten fejezte be.

Miután a szoba eléggé lehűlt, Sári tíz 
percig kitartóan tornázott. Egyelőre zárt 
ajtók mögött, mert Lizi néni fejcsóválását 
és a szájtátó kiscseléd vihogó ábrázatát 
nem szenvedhette.

Csak az utolsó előírt gyakorlat elvég
zése után hívta a kiscselédet, hogy hozza 
be a reggelijét és a takarításnál segédkez
zék.

Szobáját nagyon szerette, bár bútorzata 
szeszélyes ízlésről tanúskodott. Látszott, 
hogy egy szabadjára engedett, egyetlen, 
elkényeztetett lánygyerek rendezte be.

Ágya széles heverő volt lószőrpárnákkal 
és gyapjútakaróval. Nappalra földig érő, 
sötét bársonyterítővei takarta le, amely 
dús ráncokban a padlót is beborította kö
rülötte, s az egészet telerakta mindenféle 
színű, mindenféle alakú, bizarr selyem
párnákkal.



A falat is a maga ízlése szerint festtette 
ki, háromszor is összeveszett a festővel, 
míg a kedvére való minta elkészült, s a vi
lágos alapon fürtszerűen elrendezett, el
mosódó, halványkék, halványrózsaszín, ki- 
sebb-nagyobb árnyékos gömböcskék, mint 
meseszerű, szivárványszínű buborékok, 
derűssé varázsolták a szobát.

A főhelyen álló hatalmas, keret nélküli 
tükörlap elborította a fél falat. Valamikor 
nagyanyja szobáját díszítette, s mikor az 
kótyavetyére került, Sári lefoglalta. Ked
ves bútordarabja volt még az ódivatú, réz- 
fogantyús almárium ruhái számára és a 
finom művű kis íróasztal, egy vigyorgó 
holdat ábrázoló gömblámpácskával,

A szoba berendezéséhez tartoztak még 
a virágok, a könyvek, a kézi festésű sálak, 
térítők, a díszóra, a teababák az asztalon 
és a rengeteg, rendszer nélkül felaggatott 
apró és legapróbb kép a falon. Ebben a 
szívet-szemet gyönyörködtető, kedves ösz- 
szevisszaságban pompázott a ház büszke, 
szép, ifjú úrnője. Nem tartozott ahhoz a 
réteghez, amely a háború után vándor
botot fogott, vagy letaglózottan ült valami 
megfogyatkozott tanyán. De azokhoz sem, 
akik új szekereket tolva tülekedtek egy- 
egy kicsinyke talapzatért, amelyen, ha in
gadozva is, de meg lehetett állni.

Szerencsésebb réteghez tartozott, amely 
a tőke, a mindenható pénz birtokában fel
színen tudott maradni; legalábbis egy idő
re. A kereskedők és iparosok seregéhez, 
amely nem siránkozik, nem is farizeusko- 
dik. Halad a maga útján. „Semmi baj!”



Enyém a világ továbbra is. Mi közöm má
sokhoz! Amíg pénzem van, amíg keresni 
tudok, ki bír velem!”

Ahogy elkészült, és az udvaron keresz
tül a fatelep irodái felé tartott, csodál
kozva hallgatta a kiszűrődő hangokat. 
Mintha apja hangját hallotta volna.

Érdekes, az este együtt dolgoztak, Hil- 
ler úr társaságában üzleti rendelkezéseit 
vette át, ő segített becsomagolni a holmi
ját, és ő kísérte ki autón az állomásra. 
Nem akarta elhinni, de valóban itthon 
volt. Az írógép előtt ült, és javában kopo
gott valami üzleti levelet, de nyomban fél
behagyta, és derűsen nézett fel, amikor 
Sári belépett.

— Szervusz, gyerek. Na kialudtad ma
gad?

— Csak nincs valami baj? — kérdezte 
Sári.

Címer, az apa felhúzta a vállát, hogy a 
helyzetet jobban kifejezhesse.

— Visszafordultam . . .  meg kell másí
tani a terveket, illetve, ha jól megy, csak 
el kell halasztanom az ügyet.

Sári nagyot nézett.
— Miért?
— A vámfőnököt leváltották. Azt hi

szem, tudod, hogy ez mit jelent számunk
ra.

— Baj . . .
— Baj . . .
Régi eszmecserék merültek fel fej lógató 

hallgatásukban.
— Baj — szokta Sári mondani —, hogy 

a hivatalfőnökök engedékenysége ennyire



belevisz minket a nagy mérvű üzletekbe. 
Mindnyájunkat elragad a láz, a nyerész
kedési vágy, amely ma a kereskedelemben 
dúl. Hiába fékezem magam, látszik, hogy 
kereskedő lánya vagyok.

— A kereskedő nem is kereskedő, ha 
másképp gondolkozik — mondogatta apja.

— De nem lehet mindent azzal a meg
állapítással elintézni, hogy kereskedők va
gyunk.

— Eh! — szokta letorkolni Címer. — 
Mi az a minden? Nem engedem, hogy ki
szorítsanak a versenytársak! A mostani 
forgalom és tülekedés mellett, ha én nem 
szerzem meg a hatóságok kedvezményeit, 
megszerzi más. Ha nem vagyunk elsők, 
utolsók leszünk, s kibodhatjuk árunkat az 
utcára. Mindazonáltal tisztességes mara
dok. Csak látnád a többit.

Címer ma aggodalmasan fejtegette:
— Kötelezettségeinknek eleget kell ten

nünk, de ha pontosan betartjuk a behoza
tali intézkedéseket, akkor ráfizetünk. 
Csökkentsük talán az üzletmenetet? Őrült
ség volna kiengedni kezünkből a vevőkört, 
amelyet már egyszer megszereztünk. Mit 
gondolsz, mit csináljunk?

Furcsa volt, ahogy ez a kövér, erős em
ber lánya arcát kutatta, és tanácsát kérte. 
Sári nem válaszolt mindjárt, nagy lendü
lettel megkezdett napját kissé megzavarta 
a felmerült akadály. Elgondolkozva him
bálózott székén (amiért máskor összeszid
ták volna), s a levegőbe bámult.

Így látszott csak, mennyire hasonlítanak 
egymásra. Címer vérmes arcában vonásról



vonásra rá lehetett ismerni Sárira. Ártat
lan kék gyerekszeme volt, mint a lányá
nak, ugyanolyan lágy vonalú szája, még 
mozdulatuk, hanglejtésük is ugyanaz volt. 
Sári erőteljes, de azért moll skálájú haho- 
táját is apjától örökölte.

— Mit gondolsz, letiltsam az árut? — 
kérdezte újra.

— Muszáj. Legalább egyelőre — vála
szolta Sári. — Ki kell tolni a határidőket, 
míg kiismerjük, hogy bánnak velünk az új 
emberek. Majd csak találsz megoldást. 
Holnap azért utazol?

— A faexportban? Feltétlenül. Nem sze
retném, ha a szlavóniaiak kiszorítanának 
bennünket. Csak a textil, a textil. . .

Címer is azok közé a kereskedők közé 
tartozott, akiknek kedvezett, hogy Temes
vár határvárossá lett. Temesváron keresz
tül bonyolódott le a legnagyobb forgalom. 
Ezen az útvonalon történtek a nagy kül
földi szállítások, és sokan értettek ahhoz, 
hogyan kell az új helyzetből nagy hasznot 
húzni.

Az első ijedtség és bizonytalanság okoz
ta idegesség kezdett enyhülni. Ha voltak 
is eleinte sérelmek, elfeledtette őket a jó
lét, melyet a háború utáni évek biztosítot
tak. A polgárság jól megvolt az új román 
hatósággal, legfeljebb az nyugtalanította, 
hogy bizonyos politikai szempontok miatt 
gyakran cserélgették a hivatalos szemé
lyeket, mint ahogy most a vámfőnököt, 
ami kellemetlenül érintette Címer vállal
kozásait.

— Látod, milyen gondokkal terheltél,



pedig jóformán még tudnom sem szabad
na, hogy üzlet is van a világon.

Az apa bosszús volt, de nevetett:
— Ügy tudom, te törtél be erőszakosan 

az ügyeimbe.
— Na igen, mert engem nem lehet me

sékkel áltatni, mint a mamát. Tavaly óta 
tudom, micsoda humbug az, hogy te Címer 
Károly fakereskedő vagy, közben a nehéz 
pénzeket a selyemimport hozza, amelyet 
te szeretnél úgy feltüntetni, mint műked
velő foglalkozást.

— Talán nem is tetszik?
— A régi jövedelemből is megélhetnénk.
— Igen, de nem a te, nem az anyád és 

nem az én igényeim mellett.
— Ott a hiba, hogy a jövőnket túlságo

san az új forrásokra alapoztuk. Nehezen 
lehet visszafordulni.

— De hát mit csináljak? — fakadt ki 
Címer.

— Várni kell, hátha megint egy Octa- 
vian bácsival lesz dolgunk. Láttad az utód
ját?

— Futólag, de nem olyan embernek lát
szik, akivel komázni lehet.

— Ugyan már! Majd megváltozik. Hisz 
mind olyan szigorúan kezdi, s mázsányi 
akadályokat rak az utukba. Aztán, látod 
hova jutnak, felülről kell elmozdítani őket.

— Persze, vagy túl buzgók, vagy túl 
gyöngék, de ettől az embertől félek.

— Ugyan már! Mindenkinek van gyen
ge pontja. Majd tanulmányozni fogjuk — 
mondotta Sári jelentős mozdulattal.

— Hát csak vedd munkába — nevetett



apja a „gyerek” önbizalmán, de közben 
nem tagadhatta, hogy maga is felvillanyo- 
zódott tőle. Miután a levelet befejezte, 
megkönnyebbülve nyúlt kalapja után.

— Nem jönnél ki velem a külső fatalep- 
re? De gyalog! Jó lesz a friss levegő.

Sári örömmel ment vele.
A külső iroda még mindig csendes volt, 

csak a munkamoly Hiller úr volt már ott.
— Ügy látszik, alkalmazottaink szabad

ságolták magukat — nevetett Címer. — 
Ennek valami különös oka lehet.

Igaz, prof. Incy, a Címer-cég üzletveze
tője nem volt komoly munkaerő. Szezo
non kívül csak dísznek tartották. Szegény, 
levitézlett tanár volt, aki még Címemét 
tanította táncra, illemre és más hasonló 
művészetre. Náci, a titkár meg éppen mű
kedvelő volt. Mint Címemé keresztfia ke
rült az irodába a faipar hasznos tanulmá
nyozása céljából. Az igazi munkát, a szá
madásokat, főleg a kampány idején Címer 
mindig maga intézte Hiller úrral és az 
utóbbi időben mindenből részt követelő 
Sárival.

A kapu alatt egymásba karolva, már 
derűsebben, bizalmas, pajtáskodó beszél
getéssel vágtak az útnak. Általában szeret
tek egymás társaságában mutatkozni, mert 
tudták, hogy figyelik őket, feltűnnek.

Kevés emberrel találkoztak az úton, a 
Malom tér környéke is kihaltnak látszott, 
csak beljebb, a Gyárváros szíve felé válto
zott meg egyszerre az utcák képe.

A Gyárváros Temesvárnak nem külvá
rosa. Tulajdonképpen külön város, amely



külön épült és külön fejlődött. Méghozzá 
szépen fejlődött, különösen mióta palota
soraival már-már összeért a belvárossal, 
úgy mint a többi városrész.

Temesvár négy egymás közelében épült 
városból áll. Alig vettek tudomást egy
másról, és külön életet éltek. Magától a 
belvárostól kilométernyi üres telkek vá
lasztották el mindegyiket. A régi vár és a 
későbbi belváros konok építkezése szorí
totta meg a város természetes terjeszke
dését, és hozta létre a szabadon mozgó 
városrészeket. A belváros volt a fej, kicsi, 
szűk, ódon, de érdekes utcáival, s belőle 
ágaztak, messze kinyúlva az új tagok, a 
Józsefváros, Erzsébetváros, Gyárváros.



Sáriék kiértek a Liget útra, itt már 
özönlött a sok ember. Az erdélyi kapu fe
lől rajokban tódultak be. Mintha az egész 
vá^os itt vonult volna keresztül. Kocsin, 
villamoson, autón, gyalog. Ütjukban két 
teherautóval is találkoztak, tele voltak or
gonaágat, bodzalombot lobogtató gyárilá
nyokkal. Felvirágozott, apró zászlócskákat 
lengető biciklisták vég nélküli sora robo
gott el mellettük. Mindenki egy irányba 
tartott, ki a szabadba, a Gyárvároson is 
túlra, a Vadászerdőbe.

Címer a lányára nézett. Május elseje 
van. Bosszankodott, hogy elfeledkezett ró
la: szerette az ilyen kiruccanásokat. De 
Sárit még mindig az új terv foglalkoz
tatta, hogyan ismerkedhetnék meg az új 
mumussal, az új vámfőnökkel.

— Tudod, apsi, azért érdekel annyira, 
mert egyrész szeretek túllenni a problé
mákon, másrészt kíváncsi vagyok, milyen 
ember. Hiszen egész jövendő életünk a 
személye körül fordul meg. Ha fiatal em
ber, és másképp nem lehet megközelí
teni, akkor magamba bolondítom.

Címer meghökkent, azután apai szigor
ral leintette:



— Meg ne tudjam!
De Sári kijelentése oly váratlanul jött, 

és oly komikusnak tűnt, hogy Címernek 
jókedve kerekedett tőle. Hosszú, gúnyos, 
lekicsinylő kacagásba fulladt a dorgálása. 
Igen, Sári nagyszerű gyerek, bizalmasan 
lehet vele tervekről beszélni, néha megle
pő, egészséges ötletei vannak, de olykor 
aztán annál inkább jelentkezik gyermekes 
naivitása. Sári is nevetett, hangos lett tő
lük az utca.

Elképesztő, elképzelhetetlen! Sári mint 
démon! Az ő gyereke, ez a nagy, őszinte, 
ártatlan kölyök mint számítva hódító, lel
ketlen nő! Lehetetlen. De a lány tovább 
hadonászott.

— Majd meglátod. Majd én megmuta
tom.

Tizenegy felé lehetett, mikor hazajött.
Címemét ez idő tájt leginkább virágos

kertjében lehetett megtalálni vagy az 
üvegházban. Ha nem akadt dolga a város
ban, rendesen virágai közt volt, gereblyé- 
vel, kis kapával, nyesőollóval.

Nagy kerti kalappal a fején a megtet- 
vesedéstől féltett, drága rózsafáit perme
tezte dohánylével. Mikor Sárit megpillan
totta, letette az öntözőkannát, és sok szem
rehányással fogadta:

— Hát sohasem javulsz meg? Nem szé- 
gyelled magad, pucéran szaladgálsz a vá
rosban? Fejeden semmi, legyűrt harisnyá
val és ebben a lehetetlen szandálban!

Sári csak nevetett. Nem is mentegető
zött, annyira hozzászokott a szemrehányás
hoz. Címemé mindig mindenkire pa



naszkodott, és soha senki sem hallgatott 
rá. Soha ennyi ellentét anya és lánya kö
zött! Külsőleg éppúgy, mint gondolkozás
ban. Pedig örökös ellenkezésük dacára is 
szerették egymást, megtettek mindent egy
másnak, ami nem ütközött saját kedvtelé
sükbe.

Címemé elomló testű, szép, telt asszony 
volt. Sári csupa izom és sudár. Az egyik 
passzív lélek, a másik csupa erő, harci 
kedv. Címemé otthonát kedvelő, finom
kodó, zárkózott természet, Sári annál nyíl
tabb, magabiztos, aki tízezrek szeme előtt 
akar diadalmaskodni.

— Nana — szokta mondani az anyja 
Sári szertelenségei láttán —, majd meg
látjuk, mire viszed . . .

Ebédig rendesen együtt maradtak. Sári 
készséggel gyomlált, kaparászott ilyenkor, 
vagy zongorázott, esetleg felolvasott. Kész
séggel ült be a szalonba, ha vendégek jöt
tek, vagy látogatóba ment. Készséggel el
szenvedte a tanításokat, intelmeket, me
lyek, mint a gyöngyszemek a bűvész ka
lapjából, végeszakadatlanul peregtek any
ja ajkáról. Egy másik világ hangjai, ame
lyek éppen csak megérintették, hogy annál 
jobban higgyen önmagában:

— Nem, nem, nincs igazuk! Ügy szép, 
ahogy mi, fiatalok akarjuk.

Ebéd után befészkelte magát szobájába, 
ahol a heverője, a cigarettái várták. Dél
utáni programját tervezte.

Elhatározta, hogy kivételesen újra ír 
Ernőnek. Ernő valamivel több volt azok
nál a jó pajtásoknál, akik társaságához



tartoztak. Éppen annyit táncolt, sportolt, 
pajtáskodott vele is, mint a többivel, csak 
az évek óta tartó barátság, a sűrű levél
váltás terelte viszonyukat komolyabb vi
zekre. Aztán a messzeség valahogy meg
növelte szemében Ernő alakját, és minden
féle szép, jó tulajdonsággal aggatta fel. 
Ernő külföldi akadémián tanult, különben 
éppen olyan vágású volt, mint a többi fiú, 
akik az itthoni politechnikára jártak, vagy 
Kolozsvárott a jogra. Szellemi színvonala 
sem volt talán magasabb.

Mikor hozzáfogott a levélíráshoz, meg
lehetős robajjal érkező fogat jelentette, 
hogy vendég jött. A hangos „halló” , meg 
„Sári” kiáltásokra kinézett az ablakon. 
Csak Ilus lehet, a barátnője. Ö szokott 
ilyen zajjal jönni.

A kocsin már csak Náci, az egylovas 
stájerfogat boldog tulajdonosa ült, Ilus 
futólépésben igyekezett fel a lakásba.

— Az istenért, az anyám alszik!
Befogta a száját, és úgy húzta be a szo

bába.
— Szerencséd, hogy öreganyádnak szó

lítottál! Szervusz — békéit meg Ilus, és a 
karkötőóráját nézte:

— Barátom! Hét perccel ezelőtt a Hu
nyadi úton voltunk, tehát hat egész perc 
és negyvennyolc másodperc alatt hajtot
tunk idáig. Ezt csináld utánam! — és elé
gedetten végigfeküdt a selyempárnákon.

— Szedelőzködj, két perc múlva indu
lunk. Kikocsizunk a Vadászerdőbe, majá
lisra — rendelkezett Ilus, nem tűrve sem



miféle tiltakozást. Átnyúlt az asztalon a 
levélért.

— Hát ez miféle kaparászás megint? — 
S vihogó nevetéssel hajolt Sári megkez
dett levele fölé.

— Hiába gúnyolódsz, úgysem megyek 
veled. Be akarom fejezni a levelet. Külön
ben sem érdemes ilyenkor kirándulni, tele 
van munkással meg gyárilánnyal az erdő.

— Ügy? Nem tudtam, hogy te is ilyen 
előkelő vagy! Bájos nővérkém is ugyanezt 
vágta a fejemhez, és a családi szekeret le
tiltotta a kezemről. Szerencsére vannak 
még lovagok a világon. Náci mindjárt 
szolgálatomra sietett.

— Mit szónokolsz? Nem megyek és kész.
— Dehogynem jössz! — Olyan pergő

tüzet zúdított a nyakába, hogy Sári jobb
nak látta nem ellenkezni tovább. Tudta, 
ha Ilus ragaszkodik valamihez, annak úgy 
kell történnie. Befogta mindkét fülét, úgy 
szaladt ki a házból, és felugrott Náci mel
lé a kocsira.

Habár sokat veszekedett vele, Ságh Ilus 
volt Sári legjobb barátnője. Mindkettő 
egyformán akaratos, ezenfelül Ilus szere
tett atyáskodni is, mégis nagyszerűen meg
értették egymást. Hogy szép volt-e Ilus, 
nehezen lehetett volna megállapítani. 
Egyesek szerint nagyon szép, mások sze
rint nagyon csúnya.

Kis termetű nő volt, Sárinak csak a vál- 
láig ért, és nagyon vékony. Derékban úgy 
hajladozott, mintha mindjárt ketté törne, 
de olyan kecses volt, hogy a két Hidassy 
lányt, a város divathölgyeit is felülmúlta.



Sokszor mondta Sárinak:
— Te, ha nekem olyan fejem volna, 

mint neked, a walesi herceget is meghódí
tanám.

— Én hajtok — kiabált már a kapuból, 
és felugrott a bakra.

Náci engedelmesen adta át a gyeplőt, és 
helyezkedett el a két lány közt. Igazi neve 
Palágyi Antal volt, s különös ismertető 
jele, hogy állandóan, gyerekkora óta, Ilus 
körül fullajtárkodott.

Ilus benn a városban, a Széna térig csak 
lassú tempóban mert hajtani, de mire el
hagyták a gyárvárosi indóházat, és kiértek 
a fasorba, füle közé csapott a lónak. Szél
vészként robogtak végig a villasoron, a 
hársak és tölgyek közt megbújó kacér kis 
nyaralók mellett.

Még az erdő szélén leszálltak, és egy is
merősük villájában szállásolták el a foga
tot. Azután hárman összakapaszkodva, egy 
iramban futottak be a fák közé a majá
lisra.

A sátraknál valóságos zsibvásár volt, és 
a nyári vendéglő körül tolongtak az em
berek. Szép pincérlányok futkároztak ha
bos sörrel, szalámival, vajjal, túróval, friss 
retekkel a kerti asztalok körül. Egyesek 
csendesebb vidékre húzódtak, külön cso
portosultak a bokrok közt, a fűbe tele
pedve. Nóta szólt és zene.

— Hát nem felséges? — sikoltozott Ilus. 
A fejét hátra vetette, és mélyen beszívta az 
erdei illatot, mint a cigarettafüstöt. — 
Gyerünk csak! — s egymásba karolva be
furakodtak a tömegbe.



Alig tettek pár lépést, belebotlottak a 
fiúkba. Az egész gárda kivonult. A Wéner 
gyerekek, a két Barna, Táncos Laci, kis 
Károly. Nácit agy ónra döngették örömük
ben, hogy a lányokat kihozta.

— így is kell, csak örüljetek! — kedé- 
lyeskedett Ilus. — Most legalább lefülel
tünk benneteket, és megakadályozzuk, 
hogy kalandokba bocsátkozzatok a masa- 
módokkal. Mit bámultok? Előre a sátrak
hoz! Legelőször is összeházasodunk. Náci, 
vegyél jegyeket! Hadd lássuk, ki lesz az 
amerikai párunk.

Táncos Laci pórul is járt, amiért nagyon 
hetykén kellette magát. Hamarosan meg
került a párja: egy csúf nyomdászlány. A 
kis nő olyan túláradó bizalmassággal csim
paszkodott a karjába, hogy alig tudta le
rázni, így aztán a fiúk csak csínján mertek 
kutatni párjuk után. Ilus párja prof. Incy 
lett, a Címer cég üzletvezetője. A kis öreg
nek féktelen jókedve támadt, hogy a fia
talokkal tarthatott hűhójukban.

A kacsavadászat fényesen sikerült. A 
fiúk ötven darab karikával szerelték fel a 
társaságot. Sokat ügyetlenkedtek, de Bar
na Dezsőnek végül mégis sikerült egy ál
dozatot kifognia. Prof. Incy győzelmének 
fölényes tudatával nézett a fiatalokra: egy
maga hármat eltalált, pedig mindössze hét 
kacsa úszkált a rögtönzött, piszkos kis tó
ban. Sári két kacsát fogott ki. Az utolsó 
Nácié volt. Egy negyedóra leforgása alatt 
kifosztották szegény tulajdonost. Olyan 
kétségbeesett arccal nézett az árva az üres 
vízre, hogy megsajnálták. Csak Ilus kínoz



ta még egy kicsit, előadást tartva arról, 
hogyan kopaszt ja meg és trancsírozza föl 
az ártatlan szárnyasokat, de aztán vissza
dobták őket a tóba.

A szerencsehalászatnál Táncos Laci egy 
aratókalapot nyert, amit nyomban a fejé
be is nyomott, Wéner Buba pedig egy pa- 
pirosszélkakast, s azzal riasztgatta a szem
bejövőket. A tenyér jós Bubának sok gye
reket, Nácinak veszekedős anyóst jósolt, 
Sárinak pedig megsúgta, hogy egy erősza
kos férfi áll az útjában, akivel hamarosan 
megismerkedik.

Így mentek egyre újabb ismerősökkel 
szaporodva. Náci ismét szimatolni kezdett. 
Egyszer csak jött nagy rémülettel:

— Sári, tedd el jól a jelvényt, nehogy 
megtaláljon a párod. Rettenetes alak, még 
elrontja a délutánunkat. Olyan kihívóan 
viselkedik, minden nőt megszólít, csak
hogy a keresett számot megtalálja. Az a 
szám pedig nálad van.

Az öreg prof. Incy boldog pünkösdi ki
rályságában társasjátékot ajánlott. Beljebb 
húzódtak az erdőbe, ahol gyérebb volt a 
közönség, és körbe állottak. Legelőször a 
kis öreg szemét kötötték be. „Jancsi, hol 
vagy?” Folyt a játék, észre sem vették, 
hogy nézőközönségük is akadt. Több cso
port is megállt mellettük, egyik oldalon 
román katonatisztek és egyenruhás vám
hivatalnokok.

Sári szemére került a kendő, nagy vi- 
gaszságára a többinek, mert eddig ki tu
dott siklani, s nem kellett a körbe állnia. 
Nagy hévvel kapkodott ő is új áldozat



után, de sehogy sem sikerült. Hiába kiabál
ta „Jancsi, hol vagy?” , mindig rossz irány
ba fordult. Majdnem megfogott valakit két 
ízben is, mire még az idegenek is köz
bekiabáltak:. „Ez nem járja, meg hagyta 
magát fogni, ő nem tartozik a játékhoz” . 
Összevissza kiabált mindenki. Sári közben 
már egészen kimerült a hasztalan ide-oda 
futkosásban. Dühös is lett, s az elhatáro
zás dühe segített. Kezébe akadt valaki, de 
most minden erejével belekapaszkodott, 
hogy el ne illanhasson. Érezte, hogy egy 
férfi nyakát fogja, de azért nem eresztette 
el. A felszabadulás örömével megcsókolta. 
Ám lekapva szeméről a kendőt, megrökö
nyödve ugrott hátra. Nem Náci, nem Palá- 
gyi Józsi, nem Wéner Lajos állt előtte, ha
nem egy idegen férfi, és kaján mosollyal 
nézett rá. Sári félrecsúszott blúzából ki
hullott a jelvény, az idegen lehajolt érte. 
Elolvasta a számot, s a többiek felé lobog
tatta:

— Megtaláltam a párom!
Mielőtt Sári magához tért volna, magá

hoz ölelte a férfi, és visszaadta a csókot.
A román vámtisztek egyenruháját vi

selte, de jól beszélt magyarul. Be is mu
tatkozott, ám Sári nem tudott odafigyelni. 
Igyekezett jó arcot vágni a rossz tréfához, 
nehogy nevetségessé váljon a bosszanko- 
dásával. De csak erőlködve tudta leplezni 
ellenszenvét a férfival szemben.

A játék folyt tovább.
Prof. Incy szolgálatkészen ugrott elő, 

hogy az idegen szemére kösse a kendőt. A 
fiúk zavarban voltak nem tudtak mit csi



nálni. Az ismeretlen viszont megoldotta a 
kérdést egyszerűen beállt a sorba, s ő is 
játszott. Szemére került a kendő, be kel
lett állnia a középre.

Sári sehogy se tudta beleélni magát a 
tréfába. Mire szeméről lekerült a kendő, 
„feleségének” csak hűlt helyét találta az 
idegen. Nácival és Ilussal együtt eltűnt 
észrevétlenül.

Egész úton hazafelé veszekedtek. Ilus 
maradni szeretett volna még, csak akkor 
kezdtek táncolni a vendéglő előtt, de Sári 
olyan erélyesen követelte a hazatérést, 
hogy vissza kellett fordulniuk. Ilus, hogy 
a bosszúságát levezesse, amiért kénytelen 
volt engedni, egész úton csipkedte, ugratta 
Sárit.

— Hiába forgatod a szemed, lecsókol
tak!

— Te vagy az oka mindennek! Kellett 
nekünk népünnepély?

— Mi? Talán nem vagy elégedett? Töb
bet kívánnál? Fényesebb kalandot elkép
zelni sem lehet. Bár velem történt volna 
m eg. . .  Mesés volt, mint gyümölcs a fán, 
úgy csüngtél az ajkán. . .  Isteni volt! — 
s az oldalát fogta nevettében.

— Pfuj, milyen visszataszító!
— Tévedsz, nagyon jópofa.
— Nem is igaz, utálatos.
— Arról már nem tehet, hogy te min

den bokorban, még az erdőben is Apollót 
keresel.

— Legalább tudnám, kicsoda?
— No lám, érdeklődsz. Legbiztosabb jel, 

hogy mégis tetszett a dolog.



— Hazugság, nem is akarok róla tudni.
— Azért is még ma bemondom a férjed 

adatait. Az én kezem hosszúra nyúlik, es
tére mindent tudni fogsz — s még egy 
utolsó hátba ütéssel elbúcsúzott Sáriék 
háza előtt. A kocsiról még visszakiáltotta:

— Jó éjt, asszonyom!
Sári otthon már mosolygott a dolgon, 

és csodálkozott önmagán, hogy ilyen tréfa 
kihozhatta a sodrából. — Majdnem pofon 
ütöttem. Ki tudja, talán ma láttam, és so
ha többé. Biztos csak átutazó, csöppet sem 
érdekel.

Azért kilenc óra után is ott ült a tele
fonnál, és várta Ilus híradását.

Negyed tízkor lelkiismeretesen jelentke
zett. Lassan tagolva, ünnepélyesen be
mondta:

— A neve Traian Ardelean, ő az új vám
főnök.

Sári lecsapta a kagylót, s mikor levet
kőzött, sokáig ült az ágya szélén elgondol
kozva.



— Fényes! Végre magadhoz térsz! Csuda 
flört lesz. Már egész élvezhetetlen lettél 
örökös Ernő-históriáddal. Hidd el, unal
mas voltál.

Ezt Ilus mondta Sárinak, miközben a 
várost járták, csakhogy találkozzanak Ar- 
deleannal. Minden lehető és lehetetlen he
lyen megfordultak: kutattak utána, átvizs
gálták véges végig, minden oldaláról a 
korzót. Ez a korzó a Jenő herceg térnél 
kezdődött, és a keskeny és rövid Színház 
utca kutyaszorítójában folytatódott. A 
Színház a Lloyd térre nézett. A Lloyd tér 
tulajdonképpen a Színház utca remekül 
kiszélesült folytatása volt, egyetlen palo
tasorral. A kávéházak előtti széles aszfal
ton bonyolódott le azelőtt a korzózás, de 
mióta az utca közepét a város parkosí
totta, és a szemközti üres telkeket kezd
ték Temesvár legszebb palotáival beépí
teni, azóta két egymással párhuzamos kor
zó alakult.

Ezt a szép sétányt az utca végén kereszt
ben levágta a báziási vasút sínpárja. De 
ha a sétálási kedv erős volt, és a vasúti 
sorompó nyitva, akkor a korzó átcsapott 
a síneken, és a hosszú nyelvszerű Scudier



park keskenyebb végén levő sétányba ol
vadt bele, fel, egészen a józsefvárosi hídig. 
E híd tövében a túlsó oldalról már a Bega 
palota állt őrt, melyben a Sigurancia szé
kelt. Ez végérvényesen berekesztette a 
korzót. Tessék visszafordulni, ez már a 
Józsefváros.

Sáriék a Lloyd tér egyik oldalát már át
kutatták. A fiúk is velük voltak. A sarkon 
egy percre megálltak. Innen fel lehetett 
látni a hídig, balra a Városi moziig, jobbra 
pedig a Scudier park mentén a piaristák 
templomáig. Sehol sem volt látható az, akit 
kerestek.

Vissza a Lloyd másik oldalán.
A Boncescu cukrászda előtt megtorpan

tak. A vámfőnök benn likőrözött két vám
tiszttel. Amikor meglátta a mosolygó lány
arcokat a kirakatüveg előtt, kisietett az 
utcára két társával.

— Lányok, az istenért — aggodalmas
kodott Náci —, utánunk csődítitek a vá
rost!

— Hisz épp ezt akarjuk — nyelvelt Ilus 
—, majd mindig pont téged nézünk!

— Provokálom, provokálom — berzen
kedett Táncos Laci.

— Borzasztó! — rémüldözött tovább 
Náci —, még kikezdenek veled, Ilus!

— Akkor rosszul ösmersz, mert én kez
dek ki velük.

— Jönnek, nahát, jönnek — prüszkölt 
mérgében Dezső.

— Lányok, vigyázzatok — szólt bele kis 
Károly is nagy komolyan —, nem jó a tűz
zel játszani.



— Igenis vigyázzatok — mondta Náci 
is —, az új vámfőnök nagy nőcsábász, már 
az első napokban, mikor idejött, hallottam 
— Náci volt Ilus titkos rendőre, s mindent 
tudott. — Azt mondják, ha az pikkel egy 
nőre, akkor annak vége van.

— Gyászvitéz, mit félsz? Nem rád pik
kel!

A többiek alig bírták a nevetésüket visz- 
szafojtani. Pedig Ilusnak csak a szája járt. 
Nem kis ijedtséggel sunyított jobbra-bal- 
ra. Hátha a fiúk botrányt csapnak, ha a 
tisztek esetleg tolakodnak.

— Mindjárt utolérnek, gyorsabban lép
jetek — hebegte Náci.

Már a Színház utcában csörtettek. A 
Pinkerton-boyok gyülekezője előtt egy vi
rágoskosaras biciklista boy majd beléjük 
gázolt. Ardeleanék a nyomukban voltak. 
Már valamennyien fulladoztak a sietéstől.

— Csend — suttogta Sári —, most rám 
figyeljetek. Ha én azt mondom, „fordulj” , 
akkor tessék engedelmeskedni. Egyszerre. 
Egy, kettő, for-dulj! — és stratégiai pon
tossággal szembeütköztek a három vám
tiszttel. Ilus belefutott Ardelean gyomrába.

Ez a váratlan attak elképesztette a tisz
tet, úgyhogy minden maliciózus megjegy
zés elmaradt.

Ilus mindjárt feltalálta magát: egy elő
kelőén hosszú „parrdoon”-nal hátrált Ar
delean előtt, azután méltóságosan libegett 
a többiek után. A tisztek meglepődve áll
tak a korzó közepén.

— Letiportuk, elsöpörtük őket — dicse
kedett Dezső és Laci.



— Megünnepelni — rázta a zsebeit Náci, 
aki legtöbb zsebpénzt kapott otthonról.

— Irány a cuki! — kiáltotta Ilus, és ma
gasra tartva Náci eltulajdonított pálcáját, 
mint egy győzedelmi zászlót, elsőnek vo
nult be, és foglalta el a tisztek asztalát az 
ablaknál. Még ott volt az asztalon a vámo
sok el nem fogyasztott likőrje.

— Ennek lesz folytatása — mutatott ki 
Ilus az ablakon.

A fiúk újból lármázni kezdtek.
— Nyugalom — intette le őket Sári elé

gedett várakozással. — Fogadjátok őket 
udvariasan, ha már az én révemen belehá
zasodtak a bandába.

— Ránk találtak, bejöttek! — visítozott 
Ilus.

— Köszönöm.. .  — mormogta Barna 
Dezső, aki szerelmes volt Sáriba —, most 
már férjekkel viaskodhatunk.

A vámtisztek tényleg befordultak, és 
egyenesen asztalukhoz jöttek.

Ardelean a jól nevelt úriember udvari
asságával kért engedelmet, a poharakra 
mutatva. A lányoknak hódolattal kezet 
csókolt, a fiúkkal leereszkedő nyájassággal 
fogott kezet, s fesztelenül közéjük telepe
dett társaival. Sáriék úgynevezett leköte
lező nyájassággal fogadták őket.

Habár a tisztek kifogástalanul viselked
tek, Károly és Laci mégis megfutamodott. 
Halaszthatatlan ügyeiket emlegetve elbú
csúztak. Csak Náci és Dezső tartottak ki 
lovagiasan a két lány mellett. Akárhogy is 
igyekeztek mindkét részről, a társalgás na
gyon nehezen akart felélénkülni. Ekkor az



egyik cukrászlány odajött, és kedveskedve 
hívta Sáriékat, nézzék meg a Szidasy lány 
esküvőjére készített lakodalmi tortákat.

Ilus kíváncsian felugrott, de Sárit hiába 
hívta, az szándékosan ülve maradt. A két 
fiúnak kellett hát Hússal menni, hasztalan 
igyekezett Dezső Sári mellett maradni.

Alig csukódott be az ajtó, a két vámhi
vatalnok is felállt, mintha titkos parancsot 
kaptak volna. Mentegetőzve köszöntek el, 
és szolgálatuk ürügye alatt eltávoztak. Az 
ablakfülkében, szemközt egymással, egye
dül maradtak Sári és Traian Ardelean.

Keresték, óhajtották ezt az egyedüllétet, 
ezt a bizalmas magukra maradást, s most 
óvatosan titkolt belső kíváncsisággal néz
tek egymásra. Ez a nagy lélekbe nézés kö
tötte le a nyelvüket, és bénította meg az 
első közömbös szavakat. így néz egymásra 
a virág és a pillangó. így kutat a tudós 
szeme a csillagokba, így merednek egy
másra a fenevadak az őserdőben, és így 
néz egymásra két ember, ha valamiképpen 
érdekli egymást.

Sári bátor lány volt. Tudott okosan és 
logikusan gondolkozni. A hosszú, néma 
másodpercek alatt világosan megérezte, 
hogy óvatosan kell viselkednie. Idegen 
emberrel van dolga, akinek a szándékaival 
nincsen tisztában, veszélyességét még nem 
ismerte ki, s akinek a barátságát feltétle
nül meg kell szereznie, mert jóindulatára 
szükségük van. Pedig ellenszenve, amely 
a kiránduláson ösztönösen támadt, most 
újra felülkerekedett. Egész valója, összes 
érzékei tiltakoztak ez ellen a flört ellen.



Ardelean nem volt éppen vonzó férfi, de 
érdekes ember volt. Ám ez a Traian már 
csupán árnyéka volt a régi daliás, szép 
Traiannak, akinek a híre jutott csak el 
ebbe a városba. A sokat élt ember cinikus 
fanyarsága ráncokat vésett szája köré.

Most ő is azon gondolkozott, hogyan vi
selkedjék. Nem talált témát, amellyel a 
lány gondolatvilágához férkőzött volna. 
Fürkészőn méregette.

— Haragszik? — kérdezte gyengédre 
tompított hangon. — Vagy fél tőlem? — 
Kutatón hajolt előre.

Sári nyíltan, bátran nézett vissza, s erre 
az utóbbi kérdésre elmosolyodott. Arde
lean növekvő tetszéssel figyelte.

— Mit gondol, lehet folytatása a mi há
zasságunknak? — s Sári színesedő arcát 
látva hozzátette: — Nem akarom megbán
tani, csak szeretném tudni, hogy ez a ro
mantikus játék lehet-e alapja komoly sze
relemnek?

A lány megérezte a férfi hangjából a ra
vaszkodást, hogy csak az érzékenységét 
próbálgatja, s erkölcsi színvonalát igyek
szik kutatni. Ö is ravaszkodott:

— Mit lehessen tudni? Mindnyájan já
tékai vagyunk az életnek.

— Hisz a végzetben? — csodálkozott el 
Ardelean.

— De mennyire!
— Mióta?
— Pontosan május elseje óta.
— A mi ismeretségünkre céloz?
Sári mosolyogva bólintott.



— S hajlandó magát a végzettől legyő- 
zetni?

Sári átlátott a szavakon, és napóleoni 
pózzal keresztbe fonta a karját.

— Azt már nem! Előbb szembeszállók 
vele.

— És ha nem tud megküzdeni vele?
— Azt majd meglátjuk.
— Ennyire bízik önmagában?
— Természetesen.
— Kíváncsi vagyok.
— Én is.
Ardelean csodálkozott. Ennyi határozott

ságot, kihívó magabízást nem várt egy fia
tal lánytól. Sohasem foglalkozott fiatal lá
nyokkal, előkelő intézetekből hazakerülő 
úri bakfisokkal. Túlságosan beképzeltek
nek, nyafkáknak tartotta őket. Csak ké
sőbb, ha az évek és az^élet megtépázta 
őket, vagy asszonyokká lettek, váltak érté
kessé a szemében.

Sári azonban tetszett. Hamarosan véle
ményt is alkotott magának róla: tudta, 
hogy nem könnyelmű, nem kalandos ter
mészetű, de nem is olyan könnyen ellá
gyuló. Bármikor helyt tud állni magáért. 
Ardelean harci kedve mindjobban felülke
rekedett, és mindjobban örült, hogy a já
tékba belement. Ironikusan folytatta:

— Remélem, nem fog elbújni? Az al
kalmat a barátkozásra magának kell meg
adnia.

— Készséggel. Nem fogok megijedni.
— Kezet rá.
— Tessék.
A hosszú, sima, hideg ujjak, mint a kí



gyó teste fogták át alattomos gyengéd
séggel.

— Tehát mikor fogom látni?
— Akár ma este is.
— Hol?
— A Palace-ba járok táncolni. Feljön?
— Ott leszek.
— Várni fogom.
Mire Ilusék visszakerültek, már közöm

bös tréfálkozással méricskélték egymás 
erejét, és terveket kovácsoltak egymás el
len. Induláskor jelentőségteljes „a viszont
látásra” kiáltással búcsúztak el a cukrász
da előtt, és Sári elégedetten sietett haza.

Az irodába ment, ahol apja dolgozott 
prof. Incyvel: fáradt hangon diktálta üz
letvezetőjének a tételeket, és az új meg
rendelésekről intézkedett.

— No mi újság? Gyere ülj le és segíts
— fordult örömmel a lánya felé.

Sári átvette a jegyzéseket, és folytatta 
prof. Incy munkáját, de mikor az kiment 
a belső irodából, lecsapta a kezében levő 
iratokat az asztalra, és két kezére támasz
kodva mondta:

— Vacsora után megyünk a Palace-ba.
— Na és ez olyan nagy újság? Hisz te 

mindig velem szoktál jönni a kávéházba.
— Igen, de most találkám van ott.
— Ne mond! T e . . .  és kivel?
— Traian Ardeleannal, az új vámfőnök

kel.
— A fenét! — szaladt ki Címer száján.

— Már ismered?
— Bizony!
— Hát vedd tudomásul — kapott észbe



az apja —, én a legerélyesebben megtil
tom.

— Már késő. Ma találkozni fogok vele, 
megígértem.

— Miért nem flörtölsz magadhoz illő 
fiúkkal?

— Mert most ehhez van kedvem.
— Verd ki a fejedből. Veszélyes játsz

ma.
— Pedig csak ezután akarok vele komo

lyan foglalkozni.
— De gyerek, hát érts meg! Ez már 

meglett férfi, vele nem lehet komédiázni. 
Ilyen cinikus, vén fiúkat már nem lehet 
egy kedves mosollyal vagy egy meleg kéz
szorítással kielégíteni. Rossz vége lehet a 
dolognak.

— De apsi! — nevette el magát Sári, és 
az apja fejét hízelkedve átkarolta. — Mit 
féltesz te engem? Hát ilyen kevésre be
csülsz?

— Sári, te a múltkori terveinket forga
tod a fejedben. Ez a legnagyobb ostoba
ság. Azt hiszed, én nem tudok vele elbán
ni? — Majd gúnyosan hozzátette: — Azt 
hiszed én nem tudom magamba bolondí- 
tani?

— De nem ám! Annyira már ismerem, 
hogy pénzzel nem lehet lekötelezni. Sokkal 
rendezettebb a tárcája, mint a mienk.

— Hát barátsággal? Velem is barátkoz
hat.

— Azt ne is reméld! Jobban szereti a 
női társaságot.

— Mit csinálsz, ha beléd szeret? Mond
juk, követelőzni fog?



— Hát majd elbánok vele!
— És ha te is beleszeretsz?
— Az kizárt dolog.
— Mégis?
— Ettől nem félek: erről az oldalról már 

biztosítva vagyok.
— Ügy?! Arra azonban jól vigyázz, hogy 

ez nem férjnek való ember.
— Nyugodt lehetsz.
S míg Címer idegesen tépelődött a lánya 

szavain, Sári nyugodtan elvégezte a mun
káját. Aztán a legnagyobb gonddal készült 
fel az esti táncra. Illatos olajjal bekente, 
s fényesre kefélte eton frizurás fejét. Mes
teri kézzel kifestette az arcát. A két apró 
gyöngyöt is kicserélte a fülében bizarr es
télyi fülbevalóval, két nagy aranykariká
val, amely excentrikus kifejezést adott ar
cának. Brokát cipőt húzott, és csillogó 
arany harisnyáját combig feszítette izmos, 
formás lábán. Az állólámpát a tükörhöz 
vitte, és divatos tánclépésekkel gyönyör
ködött a térdeiben. Ezt az előpróbát soha
sem mulasztotta el, ha táncra készült.

A szobájában is vacsorázott, s csak az
után, legutoljára nézett ruha után. A kis 
almáriumnak mind a három fiókját kihúz- 
gálta, de abban egyelőre minden volt, csak 
ruha nem. A legfelső fiókban volt az író
készlete, levelezése, rengeteg képeslap, 
apró szamárságok, úgynevezett emlékek. 
Aztán a korcsolyája, teniszütője, vívókard
ja, egy csomag römikártya, cigaretták.

A középsőben a fürdőköpenye, pizsamá
ja, cipőfelszerelése, ernyői, parfümjei, ké
zitáskái, ékszeres doboza. Csak legalul vol



tak a ruhái. Kevés, nagyon finom fehér
nemű, egy sportöltözék, egy délutáni ruha 
és legfeljebb három csinos kis esti ruha. 
Ennél sohasem volt nagyobb ruhatára. Hó
napokig viselt egy rakott aljat, hozzávaló 
két-három ingblúzzal. Ha pedig megunta 
a ruháit, eladta vagy elajándékozta őket, 
és vett magának újakat.

Műértő szemmel választott ki egy ízlé
ses, bordure-rel díszített, pávakék georget- 
teruhát, amelynek finom, apró berakásos 
alja mint a legyező szárnya terült ki, ha 
leült. A szoknyája redőjét diszkréten be
permetezte Chypre-rel, és egyik karjára 
hosszú gyöngysort csavart.

Még egyszer a tükör elé állt, és tetőtől 
talpig végigmérte magát. Azután megelé
gedetten sarkon fordult. Belebújt a kabát
jába, és csengő riadóval bekiáltott az apjá
hoz:

— Mehetünk!



A város büszkesége, a nagyvárosi min
tára, fényűzően berendezett Palace a né
hány év óta tobzódó éjszakai életben veze
tő szerepet ragadott magához. Előkelő és 
decens hely volt, ahová divat volt járni, 
különösen mióta a kávéházi táncot is be
vezették.

Szerepelni akaró és szerepelni vágyó 
férfiaknak és nőknek lett kedvelt találko
zóhelye. Az elsőrangú szalonzenekar is 
vonzott. A hatalmas, L alakú terem na
gyobbik részén külön kis szeparékká bari- 
kádozták el az egymásnak hátat fordító 
puha, süppedős kis pamlagok. A terem kö
zepén voltak az egyes asztaltársaságok 
fenntartott helyei, és az L kisebbik végé
ben szorítottak üres parkettet a táncnak.

Traian Ardelean néhány új ismerősével 
egy ilyen szeparé mélyében húzódott meg. 
Blazírtan, nyakig belesüppedve a pamlag- 
ba, fixírozta a hölgyeket. Már együtt volt 
a közönség zöme, és még mindig érkeztek 
vendégek az állandóan mozgásban levő 
forgóajtókon.

Baumangné egész udvartartással vonult 
be, és foglalta el bérelt asztalát. A plaszti
kus szépségű prefektusné az urával érke-



zett és barátaikkal. Wéner Henti a hódo
lóival. Később Ilus robogott be néhány ba
rátnőjével és a fiúkkal, hangos diskurzus 
közepette.

Ardelean a sokat élt, tapasztalt világfi 
műélvezetével dőlt előbbre a pamlagon. 
Mint természetimádó a napfelkeltéért úgy 
rajongott a kávéházi éjszakákért, a félmez
telen, kacér nőkért, s az apró, karcsú po
harakban gyöngyöző édes poklokért. Mes
teri szimattal fürkészett a színpadias póz
zal bevonuló nők közt partner után. Wéner 
Henti mindjárt felfedezte őt.

új arc volt. Az új ember, az újonnan 
felbukkanó férfi, az új titán mindig érde
kesebb a régi udvarlónál. így van ez az 
asszonyoknál, mindig. Traiannak fel kel
lett tűnnie. Ahogy egyik paradicsommadár 
felismeri a másikat, úgy ismeri fel a hódí
tani vágyó asszony is a hozzá illő lovagot.

Ha Sári idősebb lett volna és „tapasz
taltabb” , neki is sokkal jobban tetszett vol
na Traian. Mindentől eltekintve, érdekes, 
előkelő megjelenésű férfi volt, és a sike
rekben gazdag múlt, ami a legjobban 
vonzza a nőket, szinte beidegződött arcá
ba, mosolyába és fesztelen magatartásába.

Wéner Hentinek volt a legélesebb szeme. 
Mielőtt még versenytársai körülnéztek 
volna, ő már áldozatul szemelte ki Arde- 
leant. Gazdag, különcködő, idősebb leány 
volt; mikor elérte nagykorúságát, erősza
kosan függetlenítette magát családjától.

Kecses libbenéssel letelepedett az aszta
lához, Ardeleannak szemközt kerülve, és



szoknyáját még kecsesebb libbenéssel rán
totta térde fölé.

— Feljebb! — nézett át hozzá diszkrét 
bizalmassággal Ardelean, beletalálva ma
gát a flörtbe.

Henti azonban nem az a nő volt, akit za
varba lehetett hozni. Annál kecsesebben, 
annál kihívóbban húzta feljebb a szoknyá
ját.

— Még .. . még — sürgette a férfi mohó 
tekintete.

Henti csak azért is feljebb rántotta a 
szoknyáját. Ardelean meghökkent. A vég
letekig nem vihették ezt a tréfát, valahogy 
ki kellett magát vágnia. A zene váratlanul 
belezuhogott a kávéházi zsongásba. A 
charleston rángatózó ütemei táncra lází- 
tottak, és ez minden más vágyat elnémí
tott.

Littasy Éva nyitotta meg a táncot vő
legényével. Ám sehogy sem illett a habos, 
rokokó ruha a vad tánchoz, és a boldog, 
meny asszony os mosoly a charleston szilaj- 
ságához. Ojabb, stílusosabb párok, most 
először, elhomályosították. Még Ilus is na
gyobb tetszést aratott lángveres, feltűnő 
ruhájában, amint duhajul ficamítgatta a 
bokáit. Vannak nők, akik, ha asszonnyá 
lesznek, pláne férjükbe szerelmes asszony- 
nyá, elvesztik minden varázsukat más fér
fiakra nézve. Éva tehát maga mondott le 
kiváltságos helyzetéről.

Wéner Hentinek volt a legtöbb hódolója. 
Ardelean is odajött a táncolókhoz gyönyör
ködni benne. De Baumangné se volt tétlen. 
Héjjatekintete nem hiába keringett jobb



ra-balra, nyomban észrevette Henti játé
kait, és igyekezett elkaparintani az új flör
töt.

Régi asszony volt, évek óta körülrajon
gott, aki versenyre tudott kelni a legfel
kapottabb fiatal lányokkal is. Hiúságban, 
kacérságban pedig felette állt mindenki
nek. Traian sem maradhatott közömbös 
iránta. A keleti színpompájú sálruha fan
tasztikusan burkolta testét. A féloldalt 
leomló dús rojtok szinte a parkettet söpör
ték, s fokozták az asszony erotikáját.

— Mondja csak — szólt Traian érdek
lődve egyik társához —, ki az a gyönyörű, 
fiatal asszony, aki azzal az öreg úrral tán
col?

— Az egy özvegyasszony a fiával.
— Lehetetlen.
— Pedig úgy van. Mindig a fiával büsz

kélkedik. Nem tagadja ám le az éveket.
— Szegény gyerek, hogyan lett ilyen 

kopasz.
— Annak is az anyja az oka. Még gye

rekkorában kísérletezett vele, és egy ve
szedelmes haj festőszer elcsúfította. Sze
gény, bizony megkopaszodott.

Ez a szegény gyerek volt kis Károly, 
Ilusék legkomolyabb lovagja.

A szünetben a kedélyek lecsillapodtak. 
Ardelean várakozó álláspontra helyezke
dett. Henti is, Baumangné is veszedelme
sen tetszett. Vissza sem tért a helyére, 
hanem cigarettára gyújtott és várta a 
fejleményeket.



Elsőnek lenni, legelsőnek, a táncban, az 
életben, mindenütt. Mindenkiben ott 
szunnyad ez az érzés, ez a vetélkedési 
vágy. Legelsőnek lenni bárhol, bármikor. 
Feltűnni, szerepelni, kiemelkedni a többi 
közül. Ha csak egy pillanatra is, de ma
gunkra vonni a társaság figyelmét. És ki 
ne lázongna, ki ne forrongna jobban, 
mint a kevély fiatalság!

A kényes, magabízó emberek a legmo
hóbbak, a legtöbbet követelők. Sári társa
sága is készülődött, forrongott. Ilus lázított 
a legjobban. Lélekben gőgösen verték a 
mellüket. Igen, most jövünk mi, mi is itt 
vagyunk, mi, a fiatalok.

— Littassy Évinek vége — legyintett Ilus 
—, az nem számít. Fiúk, vigyázzatok, most 
jön a mi időnk. Azon kell lenni minden
áron, hogy a mi társaságunk kerüljön fe
lül. Csak hűhót csapni, minél nagyobbat!

A zenészek is készülődtek, a várakozás 
izgalma ragyogott a szemekben.

Abban a pillanatban, mikor a zene meg
kezdődött, kinyílt a terem ajtaja, s csak a 
fejét dugta be először, kíváncsiskodva, egy 
mosolygó, szép nő. Sári volt.

Barna Dezső, amint meglátta Sárit, uj
jongva, bravúros siklással csúszott hozzá 
végig a parketten. Kis Károly és Táncos 
Laci, mint a kopók loholtak a nyomában.

— Csókolom a szép kezedet! Szabad? — 
a többi belefulladt a charleston zsivajába.

Sári már bent is volt. Mind a két kezét 
kinyújtotta, hogy a fiúk leráncigálják a 
kesztyűjét. Köpenyét Laci fejére dobta, az
után Dezsőtől átkarolva, duhaj, dobogó



tánclépéssel robogtak keresztül az asztalok 
között.

Az Ilus-féle részvénytársaság pillanatok 
alatt hatalmába kerítette a termet. Még az 
öregek is felfigyeltek az asztalok körül.

— No nézd csak, mit akarnak ezek a 
kölykök?

Szinte percenként változott a táncosuk. 
S nem csak a fiúk, nem csak a régi gaval
lérok, hanem újak, egészen újak is jöttek. 
Akik eddig csak elnéztek a fejük felett, 
akik eddig számba sem vették a kölyköket. 
Egész embergyűrű vette őket körül. Az 
emberek összenéztek.

— No lám, ki hitte volna? Fejünkre 
nőttek ezek az apróságok.

Mit tesz az, tetszeni, hódítani, szépnek 
tudni magunkat! Látni, hogy annyi ember 
néz, annyi ember kísér figyelmével, és 
gyönyörködik bennünk. Minden idegünk, 
minden izmunk és minden érzékünk ennek 
a tetszésnek él. Sári pedig nagyon akart 
tetszeni. Diadalmasan vetette magát a tánc 
élvezetébe, verhetetlennek érezte magát.

Régi igazság, hogy az öröm, a győzelmi 
mámor a legjobb szépítőszer. A siker bol
dogsága megkétszerezte szépségét. Még 
társnői közt is első volt.

— Ejnye, ez a kis Címer lány, hogy ki
nőtte magát — súgták az emberek —, még 
ő lesz az év szépségkirálynője.

Mire a charleston véget ért, a jövőjük 
meg volt alapozva. Versenyképes, veszé
lyes ellenfeleivé váltak a többi szerepelni 
akaró tábornak. Gőg lobogott a tekinte
tükben.



A hangszerek alig pihentek, máris fel
hangzott a tangó, sejtelmesen, finoman. 
A kábító taktushullámok alattomosan 
kúsztak a lelkekbe. Sári volt megint az el
ső. A tekintetek mágnesesen tapadtak rá. 
Rövid idő alatt hét táncost is cserélt. A 
táncosaira nem is volt kíváncsi, meg sem 
nézte, hogy kicsodák, s a végén már nem 
is számlálta, hányadik férfi öleli át.

Egyszer mégis fel kellett eszmélnie. Kü
lönös borzongás futott keresztül az ide
gein. Ösztönös mozdulattal akart szaba
dulni az erős szorításból, amely vonzotta 
és taszította is. Felnézett, és Ardelean kar
jában találta magát. Fel kellett ocsúdnia, 
észre kellett vennie, ha talán a környezete 
nem is vette észre, hogy Ardelean erősza
kosabban, biztosabb mozdulattal és félre 
nem magyarázható vággyal szorítja magá
hoz. De azt is észre kellett vennie, hogy a 
táncosa milyen elegánsan, milyen remekül 
táncol.

Első, méltatlankodó gondolata az volt, 
hogy eltaszítja, de eszébe villantak tervei; 
legyűrte idegenkedését, s nevető szájjal 
nézett vissza a férfira. Azért csodálkozva 
tépelődött egész este, miért is olyan ellen
szenves neki ez az ember? Miért tiltakoz
nak, háborognak ellene érzékei? Hiszen 
másokkal is táncolt már így. Mások is ölel
ték már magukhoz így a táncban, talán 
még jobban. Más férfinál fel sem vette, 
egyáltalán nem tűnt ilyen különösnek a 
hozzá tapadó idegen test.

Milyen nemtörődömséggel, milyen fesz
telenül simult a fiúkhoz és bárki máshoz a



táncban! Milyen jóleső boldogsággal si
mult össze Ernővel, ha együtt tangóztak. 
Szinte örült a táncnak, amely egymás kö
zelébe hozta őket, és örült, ha csak a kezé
vel, arcával, hajával, vállával hozzáérhe
tett a másikhoz.

Miért húzódik hát éppen ettől a férfitól?
Pedig a többi nő bomlott érte, látnia 

kellett. Ardelean szórakozott is velük, lo
vagul szegődött hol itt, hol ott. Különösen 
Henti foglalta le, és a szüneteket többnyire 
annak az asztalánál töltötte, de azért ál
landóan szemmel kísérte Sári mulatozását; 
éppúgy, ahogy a lány is egész este figye
lemmel kísérte őt.

A legközelebbi táncban, mikor egymás
hoz kerültek, Ardelean bizalmasan súgta 
neki:

— Ügy szeretnék magával jóban lenni.
— Hát még én — nevette el magát Sári.
— Legalább őszintén mondta ezt most?
— De mennyire! Én mindig őszinte va

gyok.
— No akkor mi sem könnyebb. Itt min

dig zavarnak bennünket. Tánc után fel
megyek a kis szeparéba pihenni, s maga 
egy észrevétlen pillanatban utánam jön . . .

— Micsoda? — vágott szavába Sári, s 
hencegve feszítette ki a mellét. — Maga 
túlságosan kímél engem. Miért titkolóz
zam? Senkinek semmi köze hozzá, ha én 
magával barátkozni akarok.. .  — Be sem 
fejezhette, elkérték táncosától. Mire visz- 
szatért, Ardelean nem volt ott, hanem a 
magas földszint elfüggönyözött erkélyéről 
könyökölt ki. Sári megállt az erkély alatt,



mintha meglepődött volna. Az asztalukhoz 
induló, fáradt táncosok közé állt, és fel
mutatott a legyezőjével:

— Nézzétek csak, valaki unatkozik, mi
kor mi olyan jól mulatunk. Fogja a legye
zőm, szórakozzék vele — s felhajította hoz
zá. — Várjon, én is utána jövök — mond
ta, mintha csak most jutott volna az eszé
be.

— Nem fél? — kiáltott le a férfi el
kapva a legyezőt. — Megeszem.

— Azt szeretném látni! — kacagott fel, 
és ott hagyva a társaságot, felszaladt a lép
csőkön.

Ardelean akkor már a széles zsöllyeszé
ken ült. Sári hencegő bátorsággal vetette 
le magát melléje.

— Itt vagyok, na mit mondtam! — és a 
legnagyobb nyugalommal maradt mellette 
a pamlagon.

Szinte belerepült a férfi karjába, aki 
hanyagul ült, fél karjával a zsöllye támlá
ján. Mikor a lány dereka hozzáért, magá
hoz akarta szorítani.

— Hohó, én is vagyok ám valaki — 
egyenesedett ki gőgösen Sári, s elszántan 
szembeszállt ellenfelével.

Ardelean élvezni akarta vergődését, 
éreztetni az erős férfi fölényét, de tévedett. 
Sárinak izmai voltak. Kitornászott, kispor
tolt izmai. Az elszántság pedig megkétsze
rezte erejét, és a férfinak hamarosan el 
kellett ismernie, hogy méltó ellenfélre ta
lált.

Sári nem rimánkodott, nem is fenyege
tőzött, mint más lány hasonló helyzetben.



De meg sem hunyászkodott, gyáván bele
törődve a férfi akaratába. Ő győzni akart. 
Most és egyedül, egymaga. Egyetlen moz
dulattal, kirobbanó erővel taszította el a 
férfit, aki tréfás színezetet adva a küzde
lemnek, most Sári kezét kapta el, és le
fogta a csuklójánál, de erejét össze kellett 
szednie, ha nem akart szégyenben maradni.

Csillámló szemekkel néztek egymásra. 
Traian még erősebben megragadta, és 
szenvedélyesen, elvakultan súgta:

— Akarom magát. Akarom a csókját!
Sári szilajul, gúnyosan szegte fel a fe

jét.
— Akkor várja meg, míg én is akarom.
Örökkévalóságnak tűnt ez a pillanat. Az

tán elbocsátották egymást. A lány moso
lyogva, de egy árnyalattal sápadtabban, a 
férfi ideges reszketéssel. Szinte táncolt a 
cigaretta a kezében, amint az erkély pár
kányáról újra a szájához emelte. Fenyege
tőn, halálos komolysággal hajolt a lány 
arcába.

— Magának igaza van. Ügy lesz, ahogy 
maga akarja. Meg fogom várni.

— Rendben van — mondta Sári szintén 
komolyan. — Nem fogok elzárkózni maga 
elől.

Azután kinyitva és a fényben megcsil
logtatva még mindig ökölbe szorított te
nyerét, azzal a szándékkal, hogy tréfás 
könnyedséget vigyen a nyomott hangulat
ba, megmutatta a csuklóján díszelgő piros 
sávokat.

— Nini, milyen szép karperecek! Nézze 
csak, mint a korallok.



— Bocsásson meg — szólt a férfi szé
gyenkezve. — Nagyon elragadtattam ma
gam. Nem csak én vagyok az oka. A mai 
lányokat már nem is lehet nyugodtan meg
csókolni.

— Ki mondta? Még mennyire szabad! 
De csakis közös beleegyezéssel.

— De honnét tudja meg az a szegény 
férfi, hogy a nő beleegyezik?

— El lehet rá készülve, ha velem törté
nik meg a dolog, én jelentkezem. Egy nő
nek, ha szerelmes, nincs semmi szégyellni- 
valója.

— Szóval számíthatok magára?
— Feltétlenül.
— Ardelean lecsillapulva, már szinte 

üzletszerűen folytatta társalgásukat.
— Ha szabad tudnom, ezután milyen 

formában közeledhetem magához?
Sári elgondolkozva húzta fel a vállát.
— Mint a barátja? — kérdezte a férfi.
— Azt hiszem, mi ilyen jóban sohasem 

leszünk.
— Miért?
— Ezek a dolgok nem a mi akaratunktól 

függnek. Nem hiszem, hogy valaha is, akár 
felületesen is egyetértsünk valamiben.

— Honnét gondolja?
— Már ismerem magát. Maga nem abból 

a fajtából való. Maga képtelen arra, hogy 
egy nőnek komolyabb értelemben barátja 
legyen.

— Érdekes. Ennyire a lelkembe lát?
— Na — legyintett a leány —, csak rá 

kell magára nézni. Egy nő vagy érdekli, 
vagy nem. Ha nem, akkor egyáltalán nem



törődik vele. Ha igen, akkor meg vagy a 
szeretője, vagy az áldozata, vagy az ellen
sége lesz. Aszerint, hogy milyen fokig vagy 
milyen arányban hódítják meg egymást. 
De barátja, az sohasem lesz.

— Most is igazságot mondott. Ellenség
ből nem lehet barát, de győztes szerető 
még lehet.

— Vagy áldozat — toldotta meg fölé
nyes tekintettel Sári a férfi szavait.

— Azt majd meglátjuk — mondta amaz 
gőgösen —, én győzni szoktam.

— Én is ott leszek.
— Tehát mint ostromló ellenséget in

kább megtűr, mintha a barátság álarca 
alatt közelednék?

— Inkább. Szeretek nyílt kártyával ját
szani.

— De magának nem lehet udvarolni. 
Maga még gyerek, ártani fogok a jó híré
nek.

— Ne sértegessen — válaszolta Sári. — 
Ez az egész a mi magánügyünk. Nem törő
döm senkivel, és nem fogom tűrni senki
nek a beavatkozását. Én mai nő vagyok, 
függetlennek érzem magam.

— Én óvatosabb szoktam lenni szerelmi 
harcaimban.

— Meg is látszik magán, divatjamúlt 
ember.

Váltakozó érzések közt beszélgették át a 
szünetet. Sárinak volt rá gondja, hogy ko
moly dolgokra is rátérjen. Mindegyik a 
másikat akarta kiismerni. Mielőtt az új 
tánc kezdetét vette volna, és visszatértek



volna a terembe, Sári gúnyolódni kezdett 
megint.

— Nem fogja megunni ezt a küzdelmet? 
Nem volna jobb megfutamodnia?

— Nem, míg maga nem lesz az enyém. 
Mondtam már, hogy akarom magát, a sze
relmével, vagy a szerelme nélkül, de a sa
ját beleegyezésével. Hol fogom látni me
gint? Mikor?

— Egy előnyt még adok. Régi, kényel
mes módszert ajánlok, amely még a magu
ké, régi embereké. Barátkozzék az apám
mal. Az ő révén legkönnyebben férkőzhet 
a közelembe. Jöjjön, bemutatom — s fesz
telenül belekarolva Ardeleanba, derült 
arccal indult lefelé a lépcsőkön.

A parketten már nyüzsögtek a párok. A 
húrok hisztérikus sikoltozással hozták ki a 
charleston ütemét. Sárit azonnal körülfog
ták a fiúk.

— Várjatok — hárította el őket vidá
man —, mindjárt jövök. Csak egy új ud
varlómat helyezem biztonságba a többi nő 
elől.

Címer akkor már második szivarját szív
ta, és kényelmesen elhelyezkedve a puha 
ülésen, beszélgetett barátaival. Éltető ele
me volt a kávéház, a zajos, nikotinos éj
szaka; minaen iamentálást, szemrehányást 
el tudott tűrni miatta, és ha a társaság is 
együtt marad, reggelig el tudott volna így 
ülni csendes élvezettel.

— Apsi, hoztam valakit — üdvözölte fe
jével Sári a többieket is. — Azt hiszem, 
még az urak sem ismerik. Bemutatom az 
új vámfőnököt. Az édesapám. Tudom, lesz



sok közös témájuk, de apsi — szólt pajko
san felemelve a mutatóujját —, le ne fog
lald a te üzleti ügyeiddel; nagyon jó tán
cos ám . . .  A viszontlátásra — s búcsúinte
getéssel az asztaltársaság és Ardelean felé, 
visszasietett udvarlóihoz.

Éjfél jóval elmúlt, mikor a társaság rit
kulni kezdett. Sári is belefáradt a végesza- 
kadatlan táncba és ünneplésbe. Felkereke
dett, takarodót fúvatott apja szórakozásá
nak, és elbúcsúztak.

A tavaszi éjszaka hűvös volt még. Címer 
fázékonyan ült be autójukba, csak Sári 
szívta tele tüdővel a hűs levegőt. Ő ült a 
kormányhoz. Zajtalanul siklottak a csen
des éjszakai utcákon keresztül. Sokáig 
hallgattak, gondolataikba merülve. Végre 
Címer óvatosan megkérdezte:

— Mit tapasztaltál?
— És te? — mosolyodott el Sári. — Ne

ked is módodban volt tanulmányokat foly
tatni.

— Minden felületessége mellett köteles
ségtudó hivatalnoknak látszik.

— És?
— Nem úgy fest, mint aki hatalmával 

kellemetlenkedik, és szándékosan gátat 
emel.

— Ez az! — bökte ki Sári. — Ez kell 
nekünk. Ez már maga fél haszon. A szállí
tásokat azonnal meg kell kezdeni.

— De ez nem elég!
— Ne búsulj. Hozzáfoghatsz az új áru 

lekötéséhez. Mire leszállításukra kerül sor, 
a főnök úr örülni fog, ha lekötelezhet.



— Ó, ó . . .  — gúnyolódott az apja —, te 
elbízod magad!

— Nem, csak előre gondolkozom. Meg 
lesz az új autónk, érzem.

Címer is felderült a tervezgetésre, és 
akaratlanul elnevette magát, mikor Sári 
kiszálláskor megpaskolta a gépkocsi olda
lát.

— No öreg jószág, ideje, hogy nyugdíjba 
menj. Megszolgáltál.



Sári kívánsága hamarosan teljesült. Cí
mer egyik üzleti útjáról gyönyörű Buick 
kocsit hozott magával. Egyre derűsebben 
jött haza, és egyre derűsebben mondogat
ta:

— Nagyszerű ember ez az Ardelean. 
Tudd meg, hogy megkülönböztetett ember 
vagyok előtte.

— Másoktól azt hallom, nagyon szigorú.
— Persze a panamisták, mert minden 

piszkos ügynek a nyakára hág. Olyanok 
most a valutázók, mint a kiöntött ürgék. 
Mióta a befolyásomat látják, mind engem 
szeretne megkörnyékezni.

— Csak nem állsz szóba velük? — riadt 
meg Sári.

— Nehezen lehet szabadulni tőlük.
Erről Sári is meggyőződött. Egy alka

lommal egy ilyen csempész a lakásukba is 
feltolakodott. Ütról jött Címer, és az ember 
erőszakosan vele tartott. Sári jelen volt, 
nem hagyta, hogy elküldj ék. A vendég 
kénytelen-kelletlen Sári előtt hozakodott 
elő mondanivalójával.

— Mit gondol, miért követem magát? — 
kérdezte Címert ravaszul.



— Nézze, ne molesztáljon az ajánlatai
val, nekem megvan a tisztességes jövedel
mem, ilyesmibe úgysem megyek bele.

— Pardon, pardon — válaszolta az —, 
nem mondtam semmit, csak azt a két új
ságot kérem vissza, amit az úton önnél 
felejtettem, illetve véletlenül a felöltője 
zsebébe tettem, mielőtt kiszálltunk.

Címer megnézte, tényleg ott volt az új
ság.

— Tessék — nyújtotta át.
A csempész zsebre vágta, és távozni ké

szült. Nevetett, s az ajtóból gúnyosan visz- 
szafordult.

— Azt mondta, nem megy bele ilyesmi
be? Hát tudja meg, benne van, mégpedig 
jócskán. Most megérdemelné, hogy ne ad
jak felvilágosítást, de én be akarom bizo
nyítani, hogy nem vagyok olyan rossz em
ber, és nem félek magától. Ide nézzen! — 
ezzel újra elővette az újságokat. A hanya
gul karikába gyűrt képeslapot lefelé for
dította, s a lapjait, mint a harmonikát 
húzta szét. Minden lapjánál külföldi papír
pénzek hullottak ki a szőnyegre.

Már egész halom feküdt összevissza a 
földön, különböző nagyságú és különböző 
színű bankók, s az még mindig szórta a 
magasra tartott újságból, gyönyörködve a 
meglepett arcokban. Azután a másik újsá
got is elővette, és abból is kiszórta a belé 
rejtett pénzeket. Lassan, fokozatosan, gye
rekes örömmel, hogy minél tovább tartson 
a játék, s azután pokoli vidámsággal gug
golt le a szőnyegre, hogy összeszedje a sze
metelve szertehullott papirosokat, össze



rakta, megszámlálta, s egy jó csomót kü
löntett az asztalra.

— Látja, ezt maga segítette át a hatá
ron, Címer úr. Akár aranyat és ékszert 
csempészhetne a zsebében, meg sem nézik. 
Határozhat a jövőre nézve, amit akar, én 
méltányos ember vagyok, ezt a segítséget 
is megfizetem.

Azzal odabökött az asztalon maradt 
pénzcsomóra, a többivel pedig sűrű bóko
lás közben készült kifordulni az ajtón. Cí
mer nem jutott szóhoz, de Sári, aki már jó 
ideje türtőztette magát, most mint a tigris 
támadt rá.

— Hallja! Vigye a pénzét, nem tűrjük!
— Kérem alássan — mondta gúnyosan 

az ember, és az asztalon hagyott pár dol
lárt zsebre vágta, majd jelentős „viszont
látásra” köszöntéssel távozott.

Sáriban forrt a harag. Címer leintette.
— Ugyan, hogy izgulhatsz ennyire. Az 

ember kidobja az ilyen alakot, és kész, de 
nem csinál magának rossz napot miatta.

— Nem tudom — akadozott Sári —, de 
van valami ennek az embernek az arcában. 
Mintha a mi végzetünket hordozná. Kilö
köm, ha még idejön. Felháborít!

— Ha az ember tisztességes, azért nem 
kell fennhéjazónak lennie.

— Én mindig emelt fővel akarok járni. 
Végig az utamon. Hallod, apsi? Akarok! 
Én akarok!

— Gőgös beszéd. Minden fiatal így kez
di. Mind gőgös. A jóval kérkedni is bűn. 
Az isten nem szereti a kevélyeket, és rájuk 
küldi megpróbáltatásait.



— A megpróbáltatás edzi meg az em
bert! — ragadtatta el magát Sári.

— Te, ne kísértsd az istent!
Majd hosszú szünet után folytatta.
— És a te egyenességed hogyan engedi 

meg azt a játékot, amit Ardeleannal mű
velsz?

— Az más! — derült fel Sári erre a név
re. — Vannak jogos érdekek, melyeket elő 
szabad mozdítani. Különben is mindent 
szabad egy mai lánynak, tudod, mindent 
a jó ízlés határain belül.

— Szóval én is mindent neked köszön
hetek, az Ardelean előzékenységét is.

— Meglehet — válaszolta vidáman Sári, 
de magában elgondolkozott Ardelean vi
selkedésén.

Felkészült az esetleges támadásokra, de 
ha azt hitte, hogy üldözni fogja a férfi, hát 
nagyon tévedett. Ardelean is tudott pro
gramot kidolgozni és taktizálni. Bárhol 
megjelent Sári, a férfi is ott volt, mintha 
előre tudott volna minden lépéséről, de 
azért felé sem nézett. Csak éppen hogy kö
szöntötte, bizalmas nézéssel mélyedve a 
szemébe, s tekintetében ott bujkált egy 
fölényes „majd meglátjuk” . Mintha csak 
emlékeztetni akarná még függőben levő 
ügyeikre.

Ha Sári kis Károllyal flörtölt, ő udvarolt 
az anyjának. Ha valahol összejöttek a lá
nyok, fiúk, a férfi mindig arrafelé bonyo
lította le találkáit. Bármerre indult, bár
merre fordult Sári, mindig Traianba bot
lott, és mindig más nő társaságában látta. 
A legkedveltebb alakja lett a társaságok



nak. Sári talán irigykedett is rá. Igaz, egy
szerre lettek népszerűek, és az ő csillaga 
is fenn ragyogott, de valahogy nem szen
vedhette a férfiprimadonnákat. Az is bán
totta, hogy mindenki azt a férfit rajongja 
körül, aki az ő „ellenfele” .

Ardelean megtette azt is, hogy felcsa
pott Ilus lovagjának. A két lányt egymás 
nélkül el sem lehetett képzelni, s most már 
a férfi is velük tartott mindenüvé, anélkül, 
hogy Sárival bizalmasabban érintkezett 
volna. Ilus, aki mindenről pontosan érte
sült, kánkánt járt örömében.

— Megérem — rikoltozta —, megérem, 
hogy szerelmessé tesz. Jól csinálja a dolgát 
ez az úr. Neked az ilyen finom, blazírt 
urak tetszenek, á la Ernő.

— Vagy én teszem őt szerelmessé — 
vágta vissza Sári. — 0  velem kísérletezik, 
de én is ővele.

Napirenden volt a két lány közt a vesze
kedés. Szidták, csúfolták egymást, majd- 
hogy nem verekedtek, de azért másnap 
megint együtt lógtak Ardeleannal, és ha 
egyedül maradtak, megint marakodtak.

— Legalább te ne lennél annyira elra
gadtatva tőle — mondta Sári méltatlan
kodva. — A legjobb barátnőm odavan az 
ellenfelemért.

— Mit tudsz te! Nagyszerű fiú, a világ
ért sem mondok le róla. Tudod, úgy élve
zem, ha ti ketten úgy messziről méregeti
tek egymást.

Egy este, minden előzetes értesítés nél
kül, lakásukban találta Ardeleant. Azontúl 
sűrűn megfordult házukban, de Sárival



csak éppen a köteles udvariasság keretei 
közt társalgott. Boszorkányság volt, ahogy 
megkedveltette magát. Címer tűzbe ment 
volna új barátjáért, még az idegenekkel 
szemben bizalmatlan természetű Címemé 
is felmelegedett iránta. Ha Címer úton 
volt, olyankor is ott töltötte estéit Arde- 
lean, és a ház asszonyát szórakoztatta 
Grieg és Mendelssohn dallamaival.

Sári akaratlanul is átcsapott mindig a 
modern táncdarabokra, de most rákény
szerült a klasszikus zenére, sőt szép ora
tóriumokból és norvég dalokból négyke
zest kellett játszania Ardeleannal. Ha a 
férfi elbúcsúzott, Címemé sohasem mu
lasztotta el ismételten meghívni. Sári meg 
is jegyezte egy este:

— Maga elhódítja tőlem az anyámat.
— Mivel magát nem tudom meghódíta

n i. . .
— Hiszen meg sem kísérli?
— Mindig azt csinálom.
Sári elgondolkozott ezen a válaszon. 

Nem lehet, hogy a nőknél elért sikereivel 
akar hatni rá. Sokkal tapasztaltabbnak is
merte, semhogy ilyen suta eszközzel indult 
volna harcba. Féltékennyé akarja tenni? 
Ahhoz előbb az kellett volna, hogy bele
szeressen, Ardelean pedig egyáltalán nem 
igyekezett a kegyeibe férkőzni, sőt Pala- 
ce-beli összetűzésük óta szinte semmibe se 
vette.

Valószínűbbnek látszott, hogy a férfi 
messzemenő taktikával fon hálót köréje. 
Biztosította magát minden oldalról, hogy 
a közelében legyen, anélkül, hogy a hoz-



záj árulását kérte volna. Mellette akart len
ni mindig és mindenkor, hogy majd annak 
idején, egy gyenge pillanatában, valóban 
mellette lehessen. A többi kalandja és ud
varlása csak hűhó volt, hogy a figyelmet 
elterelje magáról, illetve a terveit rejte
gesse.

Ha Sári életre-halálra udvaroltatott ma
gának, Ardelean hasonlóképpen udvarolt. 
Ismeretségük óta Sári három flörtöt bo
nyolított le, Traian ötöt. Mégsem sikerült 
egymást bosszantaniuk. Flörtjükre a má
sik részről csupán ironikus fitymálás volt 
a válasz.

Szimatjuk egészen különösen kifino
mult. Megérezték volna, ha az ellenfél szí
ve bárhol is érdekelve lett volna. Sári lát
ta, hogy Ardelean a vetélytársnők egyiké
be sem szerelmes. Hogy, hogy nem, de Ar- 
deleant nem tudta lekötni senki. Mind fe
lületes szivárvány-flört maradt. Akár 
plátói, akár nem plátói esetben, mindig 
józanul úszta meg a támadásokat.

Sáriba nem volt szerelmes, de rendkívül 
izgatta a kettőjük közt folyó harc. Talán 
azért nem is tudta érdekelni más szép nő, 
mert ez az ügye elintézetlen volt még. Becs
vágya volt érintve; egyre jobban belelo
valta magát ebbe az érzésbe. Egész élete 
szakadatlan szerelmi harcokból állott, de 
nem emlékezett rá, hogy valamelyik is 
ennyire érdekelte volna. Ilyen hetyke, ön
érzetes nőt, mint Sári keveset ismert.

Azonban látnia kellett, hogy a lány má
sokkal is ilyen fölényes. Sárinak sem sike



rült féltékennyé tenni őt. A szemrebbené
sén, egyetlen pillantásán észrevette volna, 
ha másba szerelmes. S ez nagy nyugalom
mal töltötte el: a lány érzése, akarata sza
bad, jövője tehát tőle függhet.

Sári végül belátta, hiába erőlködik, a 
férfit nem tudja kihozni a nyugalmából.

— Várj csak — gondolta magában —, 
majd másként beszélsz, ha Ernő hazajön. 
Alig várta ezt az órát.

Egy délután az Elité kávéház kertjében 
társasuzsonnáztak. A kávéház a Józsefvá
rosi kültér sarkán volt, és teraszáról remek 
kilátás nyílt négy irányba. Ez a kerthelyi
ség volt a város csúcspontja, itt olvadt 
össze a Józsefváros két legszebb utcája, 
a Nagytemplom utca és a Hunyadi út. Itt 
a kültéren dagadt hatalmas folyammá, és 
tartott egyenesen a belváros felé. Ardelean 
is ezen a környéken lakott.

Gondtalanul ,,húzták” egymást különféle 
pletykákkal, mikor az első fecske feltűnt a 
láthatáron. Ilus vette legelőször észre. Ria
dót vert a tálcán csészéjével.

— Defhés, egy defhés, valahára!
— Hol? Hol? — ugráltak föl mind.
— Nem látod? Eddig látom a jelvényt a 

gomblyukában. D. F. H. E. Hurrá, nemso
kára hazajönnek a fiúk!

A „D. F. H. E.” külföldön tanuló diákot 
jelentett, s azt, hogy a Délvidéki Főiskolai 
Hallgatók Egyesületének a tagja. A fiatal
embert nem ismerték, de megjelenése hírül 
adta, hogy jönnek már haza nyári szabad
ságukra az ismerős fiúk. Sári piros lett 
örömében. Itt az első hírnök: Ernő is jön



nemsokára. Ilus mindjárt tudakolta is Sá
rinál:

— Mi van Ernővel? Mikor jön?
Sári ezt titokban tartotta a legutolsó pil

lanatig. Ernő csak vele tudatta a pontos 
dátumot. Még Húsnak sem árulta el, hogy 
Ernő július előtt hazajön, különben testü
letileg fogadták volna az állomáson úgy, 
mint más években. Sári maga akarta ezt 
a találkozást megrendezni, Ardelean szeme 
láttára.

Szép verőfényes júniusi reggel volt, mi
kor kiment az állomásra Ernőt fogadni. Az 
indóház nem volt túlságosan forgalmas. 
Csak egy vonatot vártak még, a Simplon 
expresszt, amivel Ernőnek érkeznie kellett. 
Sári peron jegyet váltott, és elégedetten 
járt le-fel az irodák előtt. Szinte kihívóan 
a vámhivatal előtt fordult sarkon mindig. 
Traian kijött hozzá egy pillanatra, és gya
núsan fürkészte Sári túl boldog arcát.

A határállomásról már jelezték a Simp
lon érkeztét. A peron pillanatok alatt meg
élénkült, a hordárok készenlétben felsora
koztak, a fegyveres vámőrök komoly ábrá- 
zattal várakoztak, és a forgalmi tisztviselő 
is kiállt a pályatestre. Sári váltakozó ér
zésekkel nézett a vonat elé, de azért fölé
nyes maradt az arca, és mosolygott.

A hatalmas lokomotív lassított, s dübö
rögve fújtatott be az állomásra. Az elegáns 
Pullman kocsik egyre-másra ontották az 
utasokat. Nagy bőröndöket cipelve lótot-



tak-futottak a hordárok. A vámőrök bekí
sérték az utasokat vámvizsgálatra. Zűrza
var, futkosás, idegeskedés mindenfelé.

Sárival együtt többen is várakoztak hoz
zátartozóikra, de csak távolról integethet
tek, és csak messziről üdvözölhették egy
mást. Kissé túl szigorúnak látszott ez ma. 
Többen ki is fakadtak miatta.

Lehet, hogy Traiannak külön rendelke
zése volt ez, és csak Sári vendégét akarta 
hosszabb ideig maga előtt látni. Vagy csak 
előre kidolgozott programjához tartozott 
az új vámfőnöknek, hogy előre meghatáro
zott napokon a kíméletlenségig átvizsgál
tassa a külföldi utasokat.

Sárinak valami átvillant az agyán. Azért 
sem mutatkozott az érkező Ernőnek, ha
nem hátat fordított, és lefelé sétált a váró
termek felé. Csak később jött vissza a 
vámhivatal elé, és a korláthoz támaszkod
va szemben a kijárattal helyezkedett el.

A formaságokon átesettek lassan szállin
góztak ki az ajtón. Ardelean le-fel sétált 
saját belső irodájában, közben mindunta
lan odajött az ablakhoz, és tekintete kíván
csian, kutatóan kémlelte a lány várakozó 
alakját. Végre jött Ernő. Ruganyos nyúj
tózás, felcsillanó, örvendező szemek, és 
már egymás mellett is állottak. Ardelean 
végleg ott maradt az ablaknál.

Mikor is találkoztak utoljára? Tíz hó
napja, egy éve körülbelül, s most újra egy
más mellett vannak. A kezüket barátságos 
pajtáskodással rázták meg, de a szemük, 
a szájuk többet beszélt. Fénylő tekintetük
kel elégedetten simogatták egymást. Hogy



megférfiasodott. Milyen szép lett. Milyen 
szépek, erősek, egészségesek mind a ket- 
ten.

Sári mindig meg tudta őrizni hidegvérét, 
de most alattomos gyengédség fogta el, 
hiába küzdött ellene. Talán a felfokozott 
várakozás hozta izgalomba, vagy beszugge- 
rálta magának, hogy ő most szerelmes 
ebbe a fiúba, de a szeme elhomályosodott 
a pillanatnyi elérzékenyedéstől. Belekarolt 
a fiúba, arcát felső karjához szorította, ám 
a tekintete akaratosan kereste Ardeleant 
az ablaknál. Diadalmasan nézett a férfi sze
mébe, aki komoran, erőltetett mosollyal 
figyelte őket.

Miért? Mi a csodának jutott most eszébe 
a másik? Hisz Ernőt szereti. Miért érdekli 
hát a másik is? Miért törődik vele, és miért 
kell rágondolnia olyankor is, amikor nem 
akar?

Megrázta magát, és egy sóhajjal legyűrte 
gyengédségét. Alig észrevehető hetykeség
gel búcsút biccentett Ardelean felé, azután 
megfordult, és felemelt fejjel indult kifelé 
az indóházból, várakozó kocsijukhoz.

Ardelean sokáig ott állt az ablaknál. 
Szeme még sokáig üresen arra a pontra 
szegeződött, ahol Sáriék az előbb állottak. 
Fanyar mosoly játszott az ajka körül, ami
kor rájuk gondolt. Milyen boldogan néztek 
egymásra, hogy örültek. Milyen fiatalok, 
milyen erősek, és milyen szépek. Hogy 
csillogott a lány szeme, és milyen lágyan 
nézett a fiúra.



— Féltékeny vagyok — állapította meg 
Traian —, bizony már régen éreztem ilyes
mit. Isten bizony, irigylem őket — és re
kedt nevetéssel vágta le magát a bőrfotöj- 
be.



Sári számára új élet kezdődött. Minden 
tervébe és programjába beleszőtte Ernőt 
is. Reggeltől estig, majdnem mindig együtt 
voltak. Már kora reggel ablakot nyitott. 
Most öt órára igazította az ébresztőórát, 
de utána mindig visszafeküdt egy kicsit 
heverészni és gondolkozni. Szerette a haj
nalt, olyankor tudott legjobban rendet te
remteni gondolatai és tervei közt.

Sohasem aludt el újra, mindig ébren hal
lotta meg Ernő motorbiciklijének a búgá- 
sát. Az ablak alatt lassított Ernő, és egy 
kiszámított mozdulattal dobta be Sári 
ágyára a néhány szál virágot. Ez egy régi 
megbeszélt jelük volt, ami majdnem annyit 
jelentett, hogy „halló, felkelni, mindjárt 
jövök” . Azután továbbzakatolt a gépével.

Mire visszajött, hat óra lett. Sári 
ekkorra végzett reggeli teendőivel, s Ernőt 
már a kocsiúton várta, nem is kellett a 
fiúnak teljesen megállítania a motort. Egy 
ügyes mozdulattal elkapta a gép hátulját, 
és felugrott Ernő háta mögé. Neki a kül
városnak. A csendesebb utcákat választot
ták, hogy a forgalom ne akadályozza az 
iramukat. Ide-oda kanyarogva kerülték ki 
a főbb tereket.



Lármájukkal felverték az utcákat, amer
re elhaladtak. Álmos, mérges arcok bámul
tak ki rájuk a házakból.

— Nini, a Címer lány már hajnalban 
csatangol — gondolták. — Már megint ki
rándul, és mindig ezzel a Bálint fiúval.

De azért, ha Sári meglengette az Ernő 
fejéről lekapott sapkát az ismerősök felé, 
barátságosra húzódott a szájuk, és kedves
kedve integettek vissza. Mindennap más
felé vették útjukat: Girodára, Rékásra, 
Kisodára. A falvakban majdnem jobban is
merték őket, mint a városban.

Nyolcra otthon voltak. Sohasem toldot
ták meg az előre megszabott időt. Ez a 
reggeli száguldozás frissítette fel legjob
ban az idegeiket, izmaikat és egészséges, 
fegyelmezett érzékeiket. Ez űzte el az éj
szakai tánc fáradtságát és az alvás elbá- 
gyasztó, lenyűgöző hatását; s ezek a kora 
reggeli impressziók alapozták meg egész 
napi jó hangulatukat. Ernő délelőttönként 
feljárt az irodába, segített Sárinak, csak
hogy minél hamarabb kijussanak a strand
ra. Gőzerővel ment a munka. Ilus is ott 
okvetetlenkedett, sürgette, hajtotta őket, 
a strand gyönyöreit ecsetelve. Most leg
újabb lovagjával, a vámfőnökkel kísértette 
magát. Náci legnagyobb megrökönyödésé
re. így Ardelean is többször feljött az iro
dába, úgyhogy egész kaszinót alakítottak 
ott.

Tizenegy óra felé felkerekedett a társa
ság, és kiment a strandra. Csak prof. Incy 
és Hiller úr őrködött tovább az elcsendese
dett irodában.



A városnak két strandja is volt, a módosi 
és a gyárvárosi. Sáriék társaságának a zö
me a Gyárvárosban lakott, így ezt a stran
dot részesítették előnyben. Hiába zúgolód
tak egyesek, ők mindig a saját akaratukat 
érvényesítették.

A Bega, ez az öreg, sárga folyó tette iga
zán kedvessé és szinte regényessé Temes
vár városát. Csatornázott medre és szabá
lyozott folyása mit sem rontott a hangula
tos partrészleteken. A Józsefvárost egyenes 
vonalban szelte át, de a belváros kezdeté
nél a Bega palotától és a Scudier parktól 
kezdve meghajlott, mint egy szerető, vé
delmező kar, és félkörben, messzi szép ív
ben körülölelte a belvárost, hogy a gyár
városi hídnál, a Hungária gőzfürdőnél újra 
kiegyenesedjék. Ebben az ívelő útjában két 
liget mentén is elfolydogált, a Scudier park 
szélén és a városliget hosszán. Ezt a két 
ligetet végig a Bega mellett a város leg
szebb fasora kötötte össze.

A víz tükrére hajló öreg fák lombsátora 
nyáron regényes alagutat képezett. A vá
ros forgatagából kiszakítva lehetett itt hó
dolni a nyári kedvteléseknek. A zaj letom
pulva szűrődött át. A házaktól, a kertes 
részeken kívül, a régi temesvári vár omla
dozó sáncai is elhatárolták. Itt járt el va
lamikor a sáncok alatt az orsovai vonat. 
Nyáron sétálók, horgászók, fürdőzök és 
evezősök lepték el a folyónak ezt az ideá
lisan szép szakaszát.

A strand azon a részén volt a folyónak, 
ahol a part mentén vagy fél kilométer



hosszúságban széles homoksziget képző
dött. A strandot elegáns kabinok szegé
lyezték.

Lejjebb a parton volt a kikötő, és ott 
voltak a csónakházak is egyes családok és 
társaságok kisebb-nagyobb ladikjaival. 
Volt ott motoros, vitorlás, dereglye, szán* 
dolin. Itt volt kikötve a fiúk nyolcevezős 
csónakja, büszkeségük, repülő tündérük, a 
,,Sirály” .

Sáriék rendesen az elsők közt érkeztek. 
Kabinjuk egymás mellett volt, külön a fiú
ké, külön a lányoké. Darázsfészekké vált 
tőlük pillanatok alatt a két szegény desz
kabódé. Mindegyik első akart lenni a víz
ben. Rúgták, tépték magukról a ruhát, 
közben átkiabáltak, átdörömböltek egy
máshoz, és ugratták egymást. A győztes 
mindekit megelőzve futott fel a folyó kö
zepéig beépített ugródeszkára, a többiek 
versenyt futva követték a meleg homokon 
keresztül.

Csikóvigassággal vetették magukat a Be- 
ga habjai közé. Hatalmas csobogással, nagy 
vízfodrokat vetve merültek el, s kerültek 
felszínre ázottan-csapzottan, vidáman.

Egy ilyen délelőtt történt, hogy Ilus, új 
szokása szerint, megint nem tartott velük, 
hanem Ardeleannal kifeküdt a homokra, 
és onnan nyelvelt a többiekre. Mikor má
sok is jöttek, Ardelean, mint rendesen, sor
ban levizitelt a hölgyeknél. Ilus is vele tar
tott, és meghívta őket, Hentit, Baumang- 
nét, Littasy Klárát viszontlátogatásra az ő 
külön homokparcellájukra. Rövidesen ösz- 
szetoborozta Traian összes nyílt és titkos



szerelmeit, akik szívesen fogadták a meghí
vást, hisz Traian is hívta őket.

Henti mindjárt odacipelte felszerelését 
is: napernyőjét, köpenyét, egy hajószéket, 
olvasnivalót. Baumangné itt állította fel a 
nyugágyát. Ardelean pedig ott díszelgett 
köztük keresztbe rakott lábain ülve, mint 
egy török főúr.

— Gyertek ki — kiabált Ilus a fürdő- 
zőknek —, játsszunk valamit.

— Válasszuk meg a mai nap hősét — 
ajánlotta Henti.

Baumangné is helyeselt:
— Akármi van, mindig bennünket ün

nepelnek. Most fogjunk össze, és ünnepel
jünk mi is valakit. Válasszunk ki egy fiút.

— Igen, de olyant, aki ezt meg is ér
demli — mondta Sári, aki éppen közéjük 
ért.

A többi fürdőző is odasereglett, és kí
váncsian kérdezősködött.

— Én tudom, mit kellene csinálni — 
ugrándozott Ilus —, úszó versenyt rende
zünk. Most mutassák meg az úrfiak, itt 
előttünk, a szemünk láttára, hogy mit tud
nak!

— Ügy van — lelkendeztek a hölgyek 
—, itt előttünk ezt a kétszéz méteres távot 
ússzák meg.

Ilus mindjárt rendezkedett a jelentkező 
fiúk közt, de Sári józanabb válogatással 
pisszegte le őket, s végül csak a kipróbált 
erők maradtak a porondon. Az ő társasá
gukhoz tartozó fiúk majdnem mind beke
rültek a versenybe, míg a többi hölgy ud
varlói közül csak néhány. Ilus Ardelean-



hoz is odafordult, de az a fejét rázta, hiá
ba unszolták a nők, csak nevetett.

— Dehogy megyek, csak nem veszem ki 
a fiatalok kezéből a sikert.

— Jobb is — támadt rá Ilus —, úgyis 
elégszer volt már a nap hőse. Most újat 
akarunk, újat! — tette hozzá csúfondáro- 
san. Azután Nácit kezdte oktatni.

Lassan megegyeztek. A versenyzőknek 
le kell gyalogolniuk az uszodáig, tizenegy 
óra húsz perckor beugranak a vízbe, és itt, 
a társaságnál kötnek ki. Az elsőé a pálma. 
Alig indultak el a fiúk az uszoda felé, fel
tűnt vitorlásával a prefektusné, aki kirán
dulásról jött haza néhány barátjával és 
barátnőjével. A csónakjuk tele volt füzéres 
erdei virággal, pompázó vízi rózsával, amit 
útjukban téptek.

Amint kikötöttek és feljöttek a partra, 
mindjárt beálltak a drukkolok közé. A pre
fektusné felajánlotta virágait a győztes
nek. A lányok sebtében füzért fontak belő
le. Sári elkérte Károly óráját, és kiállt a 
víz szélére. A többiek is a partra tódultak.

A percmutató rohamosan közeledett a 
kitűzött időhöz. Sári magasba emelte a 
karját, éles, átható füttyszó válaszolt reá, 
ugyanakkor a startolok bevetették magu
kat a vízbe, egyszerre és egyforma neki
rugaszkodással. Egy szemvillanás alatt a 
nyolc versenyző eltűnt a szemük elől, de 
pár pillanat múlva felbukkantak a fejek. 
A karok ruganyos csapását is láthatták, 
amint a vizet szelték. Egyenes vonalban 
haladtak előre, csak később húzódott a sor 
ferdére. Négyen a félútnál lemaradtak. A



másik négy még sokáig úszott egy sorban. 
Ha egyik-másik előbbre is tört, a többi sem 
hagyta magát, azonnal behozta lemaradá
sát. A messzeségből még nem lehetett pon
tosan kivenni az arcokat, a drukkolok csak 
találgattak. Egyedül Ernőt lehetett felis
merni a fejére húzott lila gumisapkáról. 
Az elsők közt volt.

— Meglátjátok, a mi fiaink győznek — 
magyarázta Ilus. — Ők sokkal edzetteb
bek, kitűnően trenírozottak, és tüdő, bará
tom, tüdő az van. Elsőrangú! Ha én mon
dom — kiabálta Henti fülébe. — A te Ádá- 
mod is lecsúszik. Miért is tagadjátok?

Pedig senki sem szólt egy szót sem. Min
denki a vizet nézte, feszülten, kíváncsian. 
De Sári most is nyugodt maradt. Az órát 
még mindig a kezében tartotta, és egyene
sen, szilárdan állt a helyén. Pedig most 
igazán érdekelt volt. A szeme fénylett, a 
szíve erősen dolgozott. Sugárzott a büsz
keségtől. Ernő százötven méternél már ve
zetett, ezt láthatta mindenki, és még min
dig bírta az erős tempót. Aztán a többi is 
felismerhető lett.

A negyedik, Littassy Klára Pistája már 
kifogyott a levegőből. Küszködött, kapko
dott, mégis lemaradt. Hárman folytatták, 
Ernő, Ádám és Náci. Most kezdték csak 
biztatni őket a nézők a végső, döntő per
cekben.

Ádám óriási erőfeszítéssel megelőzte Er
nőt. Hosszú, csontos fiú volt és régi, gya
korlott úszó. Náci is nekibuzdult, és Ilus 
biztató, éles rikoltozásai fokozták ambíció
ját. Amúgy is szívós fiú volt, s most, hogy



Ilus színeiért kellett küzdenie, dehogy 
hagyta volna magát, fáradtan is kitartott, 
s alig maradt le kartávolságnyira a többi 
mögött.

A felfokozott iramot Ádám nem tudta ál
landósítani. Hiába feszítette meg pompás 
izomzatát, az utolsú húsz méternél, megint 
egymás mellett voltak Ernővel. Még egy 
erőteljes rugaszkodás volt Ádám utolsó kí
sérlete: a cél előtt egy pillanatra majdnem 
előbbre is került, de nyomban visszaesett. 
Ernő pedig a rendes tempóval fél perccel 
előbb jutott célba.

Ujjongó ünneplést rögtönöztek neki. 
Gratuláltak, bravóztak, tapsoltak, sőt 
egyesek meg is ölelgették, összevissza csó
kolták. Henti személyesen fonta rá a vi
rágfüzért. A nyakától kezdve, körbe a vál
lán, hátán, derekán, végig a lábain. Moc
canni sem tudott, csak állt felcicomázva 
akár egy hindu bálvány, de azért tetszett 
neki a dolog. Folyton nevetett. Még a pre- 
fektusné is megvárta, míg kijön a vízből, 
és leereszkedően megpaskolta az arcát, 
mint kisfiúnak szokás, s aztán távozott a 
társaságával. Ilus tombolt, s mintha Náci 
a világon sem lett volna, Ernő körül for
golódott ő is.

— Tudtam, tudtam, hogy mi győzünk — 
s felpipiskedett egymás után többször is, 
hogy vállon veregethesse. Ez volt nála a 
legmagasabb megelégedés kifejezése.

Sári nem beszélt, de ágaskodott benne a 
büszkeség. Mintha egy fél fejjel megnőtt 
volna. Odaállt a fiúhoz, szorosan, kezét an
nak a karjára fektetve. A nézése világosan



elárulta a gondolatát: „Az ő győzelme az 
enyém is” .

Legalábbis Ardelean ezt olvasta ki Sári 
szeméből. Sokáig nézett rá ezzel a meg
semmisítő tekintettel, és a férfi tűrte, áll
ta a farkasszemet.

Mikor újra a homokban heverésztek, 
Sári tüntetőén Ernő hátán támasztotta meg 
a fejét, mintha mutatni akarta volna: „Ö 
az én tulajdonom. Az én hősöm.”

Ardelean megsokallta ezt a hencegést, 
felkapta a fejét, és Ernőhöz fordult.

— Kipihente már magát?
— Nem is voltam fáradt.
— Akkor jöjjön, küzdjön meg velem. 

Kíváncsi vagyok a technikájukra, erőbí
rásukra, valóban fejlettebbek-e a fiatal 
úszók nálunk.

Sárira nézett, míg beszélt. Sári tudta az 
igazi okot, ami Ardeleant a versenyre ösz
tökélte. Őt akarja megleckéztetni. „Ám 
lássuk” — gondolta, és egy cseppet sem 
aggódott Ernő miatt, aki rögtön talpra ug
rott, és beszaladt a vízbe. Ardelean utá
na.

— Mehetünk vissza az uszodáig.
— Ha úgy akarja — hagyta rá Traian 

—, tőlem vízellenében is mehetünk. Húsz 
méter előnyt adok, mert már egyszer 
úszott.

— Rendben van — mondta Sári —, 
majd mi a parton követjük és ellenőrizzük 
magukat. — összecsapta a tenyerét: — 
Egy, kettő, há-rom —, s azok ketten ki
nyújtott karral előre ve tették magukat.

Úgyszólván mindenki Ernőért aggodal



maskodott. Sári volt a legjobban érdekel
ve, mégis ő bízott legjobban benne. Már az 
út elején látszott, hogy nagyon komolyan 
veszik a játékot. Traian száz méternél be
hozta a távot, s azután egy milliméter 
előnyt sem engedtek egymásnak.

De Ernő most nem tudott olyan hideg
vérrel úszni. Ardelean erősen próbára tet
te izmait. A tempó folyton erősödött, a 
parton levőknek is nagyobbra kellett szab
ni lépéseiket. Sokáig egymás mellett volt 
a két küzdő. A százötvenedik méternél 
mindketten fáradtak voltak. A küzdelem
ben még az arcvonásaik is kezdtek elvál
tozni. Csodálkoztak, hogy Ernő máskor 
merev, energikus arca hogyan jön ki a for
májából. Összeszorított fogsora, kidagadt 
erei mutatták, hogy milyen erőt kell ki
fejtenie.

Ardelean sem tudott olyan fölényt biz
tosítani magának, mint ahogy azt elgon
dolta. Kezdettől fogva előre akart törni, 
de ez csak a száznyolcvanadik méternél si
került. Akkor is csak egy fél méterrel 
előzte meg Ernőt. Izmai pattanásig feszül
tek, óriási munkát végzett. Győzni akart 
mindenáron: neki többet jelentett ez egy
szerű próbaúszásnál. A hölgyek mind örül
tek Traian előretörésének, még Ilus is át
pártolt hozzájuk.

— Hiába várod — csúfolta Sárit —, ezt 
nem fogja behozni többé. Tudod, rossz a 
motor. Nagy merészség volt ilyen régi, ru
tinos úszóval kikezdeni. Maradt volna a 
babérjain. Mit hősködik? Ki kényszerítet
te?



Tovább nem folytatta, mert Ernő ebben 
a percben behozta lemaradását, Sári pedig 
megsemmisítően nézett végig a vámfőnök 
rajongóin. De ez a siker csak rövid ideig 
tartott, Ernő nem tudott lépést tartani 
Traiannal. Nemhogy megelőzte volna, 
szemmelláthatóan ernyedt, míg Ardelean 
centiméterről centiméterre hódított magá
nak előnyt. Minden karlökéssel hátrább 
hagyta ellenfelét. Mire az uszoda cölöpéi
nél kiemelkedett a vízből, teljes két méter
rel hagyta le Ernőt. De olyan elcsigázot
tan került ki a versenyből, hogy sokkal 
szánalmasabb volt, mint a legyőzött. Hiába 
ujjongtak a parton levők, éppen hogy csak 
visszaintett, azután hátat fordított min
denkinek. Elbújt az egyik gerenda mögé, s 
a gerincét nekitámasztotta.

Sári az utolsó percig bízott Ernő sikeré
ben, s hogy vereséget szenvedett, rá sem 
tudott nézni a fiúra. Szinte gyűlölte, mert 
úgy érezte, Ardelean őt győzte le. Ez kicsit 
sok volt az önérzetének. Gondolkozás nél
kül úszott Ardeleanhoz, felkapaszkodott a 
gerendára. Leült a győztes előtt, és merő
en szembenézett vele. Traian már magá
hoz tért, leküzdötte gyengeségét, és mire 
Sári odaért, gúnyos mosollyal nézett a 
lány arcába.

— Ne is várja — mondta a férfinak las
san, szótagolva —, hogy én is gratuláljak. 
Az elsőséget nem ismerem el. Ernő nem 
volt jó ellenfél; van jobb is. Álljon ki ve
lem. Érti? Akarom. Tíz percig várok, addig 
szedje össze magát. Én nem tréfálok.

— Babra nem játszom. Mi lesz a tét?



Sári haraggal nézett szembe a férfival. 
A harc izgalma annyira elragadta, hogy 
olyan ösvényre lépett, amelytől máskor, 
ha csak tréfa is, visszariad. Nem is gon
dolta végig a szavak horderejét, mikor ki
mondta:

— Én magam.
— Vigyázzon, szaván fogom.
— Hol van még maga attól?
A többiek is bejöttek a vízbe, és körül

fogták őket. Sári nyomban bejelentette az 
új startot.

— Gyerekek, ez túlzás — fakadt ki 
Ilus. — Te is fricskát akarsz kapni? Arde
lean, magának le kell mondani.

— Azt nem fogja megtenni — mondta 
Sári ironikusan.

— Nem is akarom!
— Hát csak járjátok a bolondját — szá- 

jaskodott Ilus —, de mi nem tartunk vele
tek. Majd innen nézzük végig ezt a nagy
szerű viadalt.

Mintha vezényszóra történt volna, min
dig egyszerre, egy időben csaptak a kar
jukkal. Tudták, hogy egyikük sem fog en
gedni, és a végletekig megfeszítették ere
jüket. Az uszodát már messze maguk mö
gött hagyták, elhalkultak a kiáltozások a 
parton.

A hátramaradottak előtt kezdetben óriá
si merészségnek látszott Sári versenyzése. 
Mégiscsak nő, s habár a legjobb hölgyú
szók közé tartozott, kiállni egy gyorsúszó 
férfival, aki fiatalabb korában bajnok volt, 
nem gyerekjáték. De rövidesen kitűnt, 
hogy kevésre becsülték Sárit.



Az első száz métert játszva úszták le. 
A következő ötven métert váltakozó előre
törésekkel. Ez érdekessé tette a küzdel
met, de bőszítette is őket. A folyton válto
zó helyzetek, a folyton megújuló rohamok 
tették percről percre elkeseredettebbé a 
harcot. Az utolsó ötven méter pedig való
ságos kínszenvedés volt.

Méterről méterre hajszolták magukat. 
Sári már azt hitte, hogy nem bírja tovább, 
és szégyenletesen buknia kell. De a férfi
ra pillantva látta, hogy azt csak az akarat, 
a végsőkig feszített elszántság űzi tovább. 
Az izmok csúfosan, görcsösen dagadtak ki 
testéből, és a hörgő, kimaradó lélegzetével 
mutatta, hogy utolsó energiáját dolgozza 
fel. Ez öntött reményt és új erőt Sári fia
tal, edzett izmaiba.

Ö lett a győztes. Ha csak huszonöt centi
vel, ha csak egy karcolással is, de ő lett az 
első. Még visszanézett a férfira, hogy tud
tára adja győzelmét, azután halálos fárad
tan kiment a homokszigetre, és végignyúlt 
a napon. Ardelean is kivonszolta magát 
hozzá, és akadozva, még mindig zihálva, 
vészjóslóan mondta a lánynak:

— Állunk mi még szemtől szemben egy
mással. Ezt nem nézem el magának.



A július meglehetősen forgalmas volt 
Címer vállalatában. A nyereség sürgette a 
régi terveket, de felesége elcsüggesztő ag
gályoskodása mindig késleltette a megva
lósításukat. Címer mindenképpen terjesz
kedni akart. Kibővíteni eddigi tevékenysé
güket, méltóan elhelyezkedni, közelebb a 
belvároshoz, több új üzlet megszervezésé
vel emelni jövedelmüket, és legfőképpen 
nagyobb szabású életet élni.

— Komolyan, nem tudok mozogni — fa
kadt ki egyszer a lányának —, tele vagyok 
pénzzel, és nem tudok mozogni. Az anyád 
minden ambíciómat megnyesi, és minden 
nagyobb szabású tervtől elveszi a kedvem. 
Pedig a kockázat már az üzlettel jár.

— Te mentségeket keresel, tehát már 
elhatározott tényről van szó.

— Látom, a te eszeden nem lehet túl
járni. De hogy hozakodjunk elő anyádnak?

— Tudod, hogy Buziásra készülünk. Ezt 
a néhány napot ki lehet még várni. Ha a 
mama távol van, könnyebben lehet a dol
gokhoz fogni.

— Igen, de rád szükségem van.
— Na és! Mikor fürödtem én a mamá

val? Majd szombatonként kiautózunk a 
„bandával” , mint más években.



— Nehezen fog menni. Tudod mennyire 
telebeszélik a barátnői a fejét. Mennyire 
lázítanak ellenünk. Mind téged akar meg
nevelni.

Sári kacagott, s Címert is kedvre derí
tette. Mint a cinkosok, összenevettek: ,»Ve
lünk akarnak kijátszani? Nem, az egész 
világ sem bír velünk.”

Címemé tényleg magával akarta vinni 
Sárit, és tizenötödikén mégis nélküle in
dult el barátnői társaságában.

Alighogy magukra maradtak, hozzáfog
tak a terjeszkedéshez. Legelőször is új lak
helyük kiválasztása volt a fontos, hogy 
kedvük szerint elhelyezkedhessenek. Cí
mer felhajtotta a számbajövő eladó épü
leteket. Mikor ez megvolt, Sárival sorra 
járták őket.

Régi kívánságuk volt, hogy megfelelő 
szép helyen, a város szívében lakjanak. 
Bár szerették régi házukat, amely modern, 
tágas épület volt, s környezet tekintetében 
sem szégyenkezhettek miatta, ez a magá
nos, exkluzív, csendes utca inkább Címer- 
né lelkivilágához illett. Sári és apja bel
jebb, a forgalomba, a lüktető életű utcákba 
kívánkozott. Csak az volt a fontos, hogy a 
forgalom középpontjában legyenek.

Már nem a régi tervezgetők voltak, akik 
esténként, ha dolgukat elvégezték, a tele
pen sétálgattak, és a deszkahegyek vagy 
kokszhalmazok mellett meg-megállva a jö
vőről beszélgettek, hanem forrongó, súgó
búgó törtetők, akik a rohanásba, lendületes 
munkába vágyakoztak mindenáron.

Alaposan áttanulmányozták az eladó há



zakat, amíg meg nem találták a megfelelőt 
a belvárosban. A régi, szűk Vár utcában 
ósdi, kétemeletes házat választottak ki. 
Még javításra szorult, de örültek, hogy be
juthattak ebbe a környezetbe.

Siettek rendbehozni. Először csak a föld
szintet, hogy az irodákat minél előbb elhe
lyezhessék, mintha attól féltek volna, hogy 
valami megakadályozza őket, ha csak ki
csit is késlekednek.

Sári apjával együtt lótott-futott, építé
szekkel, munkásokkal tárgyalt. Már kora 
reggel ott volt az új háznál, és az este ott 
vett tőle búcsút. Fáradhatatlanul sürgetett, 
járta a hivatalokat, engedélyeket kért. 
Végre nyár derekán elhelyezkedtek a föld
szinten.

Üzletük két szép helyiséghez jutott. Hil- 
ler úr és Náci mindjárt átköltöztek. A fa
telep irodáját is bővítették, és emelték az 
alkalmazottak számát. De figyelmük fő
képp a textilüzletre irányult. Címer eddig 
csak megrendelésre hozatott árut, amit 
nyomban szállított üzletfeleinek. Most 
nagyszabású lerakatot létesített új belvá
rosi házuk üzlethelyiségeiben, és több kül
földi gyárat képviselt. Vegyesen tartott 
olasz, cseh és francia árut. Ez az üzlet kí
vánta a legtöbb munkaerőt és a legmegbíz
hatóbb szakembereket. Ügynökeik a mesz- 
sze vidéket is elárasztották áruval.

A sok megrendelés, számlázás, csomago
lás, szállítás, mindennek ellenőrzése és 
könyvelése rengeteg munkát, figyelmet és 
lelkiismeretet kívánt meg. Címer minden
hova a legjobb munkaerőt állította. Sári



sok helyen hasznosíthatta magát, s így ki
elégíthette munkakedvét, legnagyobb örö
me mégis saját boltjában tellett.

Ez volt harmadik üzletük. A terv Sári 
agyában született meg már régen (Sárinak 
ugyanis külön haszonrészesedése volt apja 
üzleteiből, így saját tőkével rendelkezett), 
és most, hogy elérkezett a megvalósulások 
ideje, tervét saját pénzéből megvalósította.

Kis boltjában, melyre nagyon, de na
gyon büszke volt, selymeket, selyemkülön
legességeket, művészi festésű sálakat, fáty
lakat, excentrikus kézimunkákat és más 
különleges női holmit árult. Vagyis a cég 
nagyban beszerzett áruinak kicsinyben va
ló eladását valósította meg.

Minden pénzét ebbe fektette, az övé volt, 
és semmi beleszólást sem engedélyezett 
senki részéről. Prof. Incy állott a bolt élén 
egy kiszolgáló segéddel.

Címemé csak a befejezett tényekről ér
tesült. Persze szép körítéssel jutott el hoz
zá a hír. Kimutatták az új vállalkozások 
szükségességét, elkerülhetetlenségét. Erre 
aggódó levelek jöttek, teli intelmekkel, 
hogy „semmihez sem járulok hozzá” ; „csi
náljátok, ha már kell, de az én vagyonomat 
hagyjátok ki a játékból” . Eloszlatták aggo
dalmait, hogy „nincs semmi baj” ; „a tied 
biztosítva van” ; „könnyű kölcsönt tudtunk 
szerezni a vállalkozáshoz” .

És folytatták a munkát és a tervezgetést. 
Mihelyt a szükséges javításokat elvégez
ték, egy fél emeletet lezártak. Ez lesz az ő 
fészkük, határozták el közösen. Ezt édes
anyára bízzák, ha majd hazajön, hadd ren



dezze be saját kedve és ízlése szerint. Eh
hez az egyhez igazán ért, a stílszerű be
rendezkedéshez. Hadd legyen neki is vala
mi öröme az új rendből.

Az épület többi részében levő lakásokat, 
néhány kivételével, bérbe adták.

Az új lakókkal Sári személyesen akart 
megegyezni, de közbejött egy buziási ki
rándulás a mamához, és mire hétfőn haza
jött, Címer már kiadta a lakásokat. A Sá- 
riéknak fenntartott szobák mellett volt egy 
szép háromszobás lakosztály, amelyre kü
lönösen akart ügyelni, hogy kellemes lakó 
kerüljön a szomszédságukba.

Azon a bizonyos hétfőn már végérvénye
sen le volt foglalva és teljesen berendezve. 
Mikor Sári feljött az emeletre, egy inas 
férfiruhákat kefélt igen otthonosan a fo
lyosón. Sári az ajtóhoz ment, hogy a kifüg
gesztett címtáblát elolvassa. A fémtartóba 
a vámfőnök névjegye volt beillesztve. 
„Ügy látszik — gondolta —, Ardelean úr 
terjeszkedik. Nemsokára már bent lesz a 
családban. Ha apsi le akarja kötelezni, hát 
tegye meg. Semmi közöm hozzá.”

Ezzel el is intézte. Egy szó említést sem 
tett róla az apjának. Egyszerűen elsiklott 
felette. Most legtöbbnyire bent tanyázott 
a boltjában. A kaszinózás is áttevődött 
oda. Sári az üzlet egyik sarkában spanyol
fallal fülkét csinált, és Ilus most már dél
előtt, délután, fürdés előtt és fürdés után 
ide toborozta a fiúkat.

Ha lanyha volt a selymek iránti érdeklő
dés, és ráért, akkor ő is közéjük ült. Hama
rosan híre ment a kedélyes kis szalonnak,



sorba kilincseltek a látogatók. Hol ez, hol az 
az ismerős kukkantott be hozzájuk. Elszí
vott egy cigarettát, megivott egy pohár li
kőrt, meghallgatta a legújabb híreket és a 
legfrissebb keletű tréfákat. Soknak most 
jutott eszébe félbemaradt barátságuk, fél
bemaradt rokonságuk, azonkívül vásárlást 
és mindenféle más ürügyet is felhasznál
tak, csakhoz ők is bekerülhessenek ebbe a 
társaságba.

Még soha ennyi barátnője nem volt Sá
rinak — szinte sok is volt. Henti, Bau
mangné meg a Littassy lány is befész
kelték magukat. Itt biztosan megtalálhat
ták Ardeleant, Baumangné különösen. Nem 
múlt el nap, hogy Sárit fel nem kereste 
volna, és el ne árasztotta volna dicséreté
vel és kedvességével. Sárinak fel is tűnt 
ez. Mit akarnak tőle? Elhatározta, hogy 
legközelebb előveszi kis Károlyt, és kikér
dezi anyja terveiről.

Véletlenül egy délután magánosán volt 
az üzletben, és Ilus is egyedül állított be 
hozzá. Szombat este volt, egy nagy futball
meccs előnapja. A Bástya jött le Temes
várra a Kinizsivel megküzdeni. Sári bará
tai közül egyesek kint voltak a vasútnál a 
vendégcsapat fogadtatásán, mások meg le
szaladtak Buziásra, hogy ismerőseiket, hoz
zátartozóikat hazacsábítsák az érdekesnek 
ígérkező mérkőzésre.

Ilus akkor már visszatért az állomásról.
— Végem van — mondta komikus pá

tosszal. — Van közöttük egy fiú, nahát! 
Csuda! Mikor a cadillacra felszálltak, or



ron vágtam egy kis szekfűcsokorral. Jó 
orra volt, megkereste az irányt, és jól meg
nézett. Nem tudom, a korzón rám ismer-e? 
Tudod, ha ezt a fiút még ma este fel nem 
csípem, akkor holnap akasszatok fel!

— Mi a terved? — kérdezte Sári.
— Ne zavarj, még gondolkodom. Egye

lőre megvárom, míg zársz, azután majd ki
sütünk valamit.

Már a korzó elején találkoztak. Jól öltö
zött, vidám arcú fiú volt. Kezében Ilus 
szekfűit lóbálta hanyagul.

Ilus türelmetlenül keresett valakit, aki a 
fiatalembert bemutatná, de most nem volt 
senki a láthatáron. Pedig már másodszor 
kerültek szembe egymással, és egyre meré
szebben kokettáltak.

— Jaj, nem tudom mit fogok csinálni. 
Te Sári, ne hagyj ma magamra. Félek, va
lami bolondságot fogok még elkövetni. A 
nővéremék Aradra utaztak, és én egyedül 
vagyok a lakásban.

— Félsz? Ez új! Hát majd feljövök hoz
zád.

— Az jó lesz! Itt jön Buba is, neki is ve
lünk kell tartania; csinálunk egy jó nagy 
murit. Hozzon magával mindenki gavallért 
is. Hárman leszünk, csak nem fogunk meg
ijedni tőlük? Tizenegyig ott tartjuk, azután 
kidobáljuk őket.

— Bánom is én! — hagyta rá Sári. — 
Ha olyan nagyon meg akarod hívni azt az 
idegen fiút, én tartom a hátam.

Buba elvált tőlük, és elindult saját fel
derítő útjára. Végre feltűnt a láthatáron 
Ernő. Sári mindjárt megkörnyékezte, és



egy nagyon kellemes estét helyezett kilá
tásba, ha a Bástya-játékost bemutatja.

Minél szebben kérték, annál nagyobb 
megelégedéssel tagadta meg kérésüket. 
Féltékenykedett is, de legfőképpen meg 
akarta bosszulni Sári viselkedését az úszó
verseny óta.

— Akkor máris mehetsz — adta ki az 
útját Ilus —, ha te nem segítesz, majd lesz 
más.

Szemközt jött velük Ardelean és a Bás
tya-játékos. A két lány összenézett.

— Te, Ardelean jó lesz neked? — kér
dezte súgva gyorsan Ilus. Meg sem várta a 
választ, elébe állt a vámfőnöknek.

— Bocsánat egy pillanatra. Jöjjön egy 
percre félre Ardelean úr, meg akarom 
kérni valamire.

Mind a négyen letértek a járda szélére. 
Sári egyik felől, az idegen fiú a másik 
felől, kissé távolabb várakozott, Ardelean 
pedig szolgálatkészen hajolt előbbre, és 
mosolygó kedvteléssel pihentette szemét 
Iluson. Most a lány megfogta a férfi kezét, 
és nagyon kedvesen hívni kezdte, de szeme 
mélyen, huncutul tapadt az idegen fiú sze
mébe. Mintha minden szava neki szólna, 
mintha csak őt hívná.

— Ma este nálam szűkebb körű összejö
vetel lesz, egy kis bizalmas teaestély. Ér 
ezennel magát is meghívom. Eljön?

A másik fiú észbekapva ugrott elő, mint 
ha nagy zavarban volna.

— Én? — kérdezte színlelt örömmel teli 
csodálkozással.

Ilus felhúzta a homlokredőit, s hosszan



visszanézett a fiúra. Lassan, vontatottan 
válaszolt, mintha nagy kegyet nyújtana.

— Hogy hívják? — kérdezte.
— Baár Sándor.
— Hát ak-kor — akkor jöjjön maga is!
— Sokan leszünk? — érdeklődött Arde

lean.
— Minden férfi számára csak egy nő. 

Senkinek sem szabad a másikat zavarni. 
Meg van elégedve a programmal?

— Az én partnerem ki lesz?
— Ez még kérdés — válaszolta rejtel

mesen, és újra Baár szemébe nézett.
Sári Ardelean karjára tette a kezét, és 

nevetve mondta:
— Már nem kérdés. Én önt egész estére 

lefoglalom.

A Lenau téren laktak Ilusék a régi kor
mányszéki palotában, a törvényszék eme
letén. A lépcsőház világos volt, csak Ilusék 
lakásának a bejárata állt sötéten. Szoba
lány vezette be a vendégeket.

Sári nyolc órakor még egyedül találta a 
barátnőjét. Egy sor félhomályos szobán ke
resztülhaladva egy kis társalgóba jutott, 
ahol Ilus még mindig munkálkodott, hogy 
misztikus hangulatot teremtsen. Nővére 
belső szobája volt ez, és Ilus csak önkénye
sen tulajdonította el erre az estére.

A csillár itt is el volt oltva, csak egy pa
rányi állólámpa világított a nyitott zongo
rán. De ezt is olyan ügyesen helyezte el 
Ilus, hogy a szobának csak egy részét vilá
gította meg. A háttér csupa virág. A széles,



lépcsőzetes állvány felért majdnem a meny- 
nyezetig, és tele volt pompázó cserepes tu
barózsával. A virág kábító illatpárája el
árasztotta a szobát.

Az állvány előtt óriási tigrisbőr terpesz
kedett, közepén kis zsámolyon ezüst sza
movár. Körülötte alacsony, egymásra ra
kott, kelim munkájú, bojtos ülőpárnákból 
hevenyészett ülőhelyek. Ilus a tigrisbun
dán térdelt, és a kis ezüstkatlan körül fog
lalatoskodott. A fűszereket készítette elő a 
groghoz. Sári megállt az ajtóban, de ha- 
hotázva nézte a nagy nekikészülődést. De 
Ilus csendre intette, figyelmeztetve, hogy 
mások is laknak a házban.

— Ezt nekünk mind ki kell bírni? — 
kérdezte, és alig bírta elfojtani jóízű neve
tését.

Csendesen érkeztek meg Ardelean és 
társa. Kezet csókoltak, és letelepedtek ők 
is a tigrisbőrre. Nemsokára megjött Buba 
is Ernővel. Feszélyezetten helyezkedtek el, 
bár Sári nem haragudott Bubára, tudta, 
hogy Ernő mesterkedése volt, hogy ide jus
son. De a fiúra komolyan neheztelt. Elő
ször, mert megtagadta kérésüket, azután 
meg Buba köpönyege alatt idekíváncsis
kodott őt ellenőrizni.

— Hát csak szórakozzanak — gondolta 
—, de arra várhat az úr, hogy ma este rá
nézek. Azért is komolyan veszem a prog
ramot.

Ardelean kezébe vette a szamovár keze
lését, meggyújtotta a borszeszt, és össze
válogatta a fűszereket. Saját különleges 
módján hozzáfogott a grog elkészítéséhez.



Ez az ő kiváltsága volt, amit, ha alkalom 
nyílt rá, sohasem engedett ki a kezéből. 
Ilus ravaszul lecsavarta az egyetlen gömb
égőt is, úgyhogy most már csak az égő al
kohol kékes lángja világította meg a kör
ben ülő társaságot.

Mosolyogva néztek össze a duruzsoló sza
movár felett. A kékes láng kísérteties 
fényt vetett arcukra, nyakukra, kezükre. 
Elragadónak találták a helyzetet, Ilus kez
deményezésére megfogták egymás kezét 
mind a hatan, s így kört alkotva a tűz kö
rül, egymásba font karjukkal verték a tak
tust énekükhöz. Ilusnak, Sárinak kellemes 
hangja volt, s most halkan egy dalocskába 
kezdtek. A többiek velük dúdoltak.

Ilus hangja suttogó volt, és Sári akarat
lanul hozzá igazodott. Mint egy leheletsze
rű ígéret, mint egy csendesen követelőző 
vágy halt el ajkukon a nóta. Sári kezén 
érezte Ardelean kezének folyton erősödő 
szorítását, önkéntelenül ráemelte szemét. 
Mefisztói arc nézett vissza rá. A kísérteties 
megvilágítás még növelte ezt a hatást. Sári 
tagjain a hideg futott keresztül.

A víz susogni kezdett a katlanban. A 
fényforrást újra felcsavarták. A földre ál
lított tálcán ott sorakoztak a csészék. Ar
delean mesteri kézzel kevergette a porce
lán üst tartalmát. A rumot lángra lobban- 
totta, az égő szeszben kavarogtak a fűsze
rek, a citrom- és narancshéj, a szekfűszeg, 
szerecsenbors, muskotályvirág. Sőt Ilus 
egy tubarózsa szirmait is beléhajította.

Az így nyert csípős aromát öntötte azu
tán Ardelean a csészékbe a forró italhoz,



ami sajátos zamatot adott a grognak. Az 
első csészényit könnyen felhörpintették a 
lányok is. Az erős, szeszes folyadék kipi
rította az arcokat, és bizalmasabbá tette a 
hangulatot. Ilus tréfálkozva támadt Arde- 
leanra:

— Micsoda báj italt kevert itt nekünk? 
Jó lesz óvakodni magától.

A második csészét már ő töltötte, csak 
mértékkel öntve a sűrített pokolból. A 
hangulat még közvetlenebb lett. Mindenki 
közelebb húzódott társához. Ilusék egy 
párnán ültek, egy csészéből ittak, és a fiú 
felhevült arca mintha eltemetkezett volna 
a leány borzas frizurájában.

Ernő és Buba is szemmel láthatólag jól 
mulattak. Ernő bécsi emlékeit elevenítette 
fel, diákcsínyeket, kalandokat mesélt el, 
fényképeket mutogatott. Buba hálás kö
zönség volt, s mint az éhes csirke falatozott 
a számára ismeretlen dolgokból. Ardelean 
viszont hátat fordított a társaságnak, és a 
zongora elé ült. Sári tétovázás nélkül kö
vette.

Megvárta míg a lány mögéje jött, aztán 
kissé hátrább dőlt, és fejét gyengéden oda
támasztotta hozzá. Sári nem utasította 
vissza, sőt áthajolt a férfi vállán. Ardelean 
terveibe új reményt öntött engedékenysége. 
De egyelőre megelégedett ennyivel, és el
merült saját játékában és a bizalmas közel
ség élvezetében.

Puhán csendültek fel ujjai nyomán a 
melódiák, szelíden, alattomosan törtek utat 
az érzésekhez, és még alattomosabban 
bolygatták fel azokat, mert Ardelean min



den hangulatot ki tudott csalni a billen
tyűkből. Ilusék sem suttogtak, odafigyel
tek, és csak néha szakították félbe nagy 
hallgatásukat egy közbelopott csókkal. Er- 
nőék egy album lapozgatása közepette mé
láztak el a dolgokon.

Sári lehorgasztotta a fejét. Olyan nehéz
nek érezte. Még sohasem tapasztalta ezt a 
különös elfogódottságot. Ardelean újra 
grogot kért, és ő, mintha asszonya lett vol
na, kedveskedve szolgálta ki. Átfogta Ar
delean fejét, magához szorította, és úgy 
itatta, amíg az tovább játszott a zongorán.

A szíve egyenletesen vert, de furcsa ér
zéseket ébresztett benne a keblére tapadó 
férfifej. A világért nem adta volna, ha 
most Ernő a társa. Ügy szerette volna, ha 
most az ő fejét szoríthatná magához. Majd 
az az ostoba ötlete támadt, hogy itt hagyja 
Ardeleant, odamegy Ernőhöz, és mindenki 
szeme láttára megcsókolja.

Hadd lássa mindenki, hogy ő most is sze
reti. Nem bánná, ha az egész világ látná 
őket. Buba is, Ardelean is, mindenki. Hi
szen Ernő is szereti, és milyen régen szere
tik egymást! Milyen jó volna most mellette 
lenni; milyen kár ezért a percért, amit 
most elmulasztanak.

Ardelean lassan, észrevétlenül felha
gyott a játékkal. „Milyen szamárságok 
jutnak néha az ember eszébe” — kapott 
észbe Sári, és felnyitotta a szemét.

Ardelean óvatosan elhúzódott tőle, de it
tas szeme állhatatosan kereste az övét. Va
lami Sárit is vonzotta hozzá. Pedig haragu
dott rá, meg saját magára is, amiért nem



Ernő, hanem éppen ez a férfi, ez a neki 
oly visszatetsző ember váltotta ki belőle az 
érzéseket, amelyek most feltámadtak.

Sári tűrhetetlennek érezte már a leve
gőt. Azt hitte, nem bírja tovább. A ciga
rettafüst, az égetett fűszerek, az alkohol és 
a tubarózsák nehéz, átható párája ráfeküdt 
a tüdejére, és még jobban izgatta felzakla
tott idegeit. Legfőbb ideje volt, hogy Ilus 
értésükre adja a fiúknak, itt a távozás ide
je. És azok el is búcsúztak sorjában. Leg
utoljára Ernő. Sári rövid tusakodás után 
követte. A sötét előszobában utolérte még, 
és hozzáfonódott.

— Keríts autót, körülszáguldjuk a vá
rost — súgta szinte parancsolóan. — Meg
fulladok, ki kell jutnom kicsit a levegőre. 
A sarkon várj rám, mindjárt jövök. — El
lökte magától, s kívültaszította az ajtón.

Pedig ez a férfi nem Ernő volt, hanem 
Ardelean, akinek volt hozzá fantáziája, 
hogy megértse a Sári lelkében történteket. 
Számított erre a kirobbanásra, amit mégis
csak ő készített elő. Sejtette, hogy a lány 
megbolygatott hangulatával a régi udvar
lóhoz, a szerelméhez fog menekülni. Ezért 
maradt vissza titokban. „Most jött el az én 
időm” — gondolta gőgösen.

Az utasítás szerint autót szerzett, a so
főrt útnak bocsátotta, és ő maga várakozva 
húzódott be a kormánykerék mellé. Szeme, 
mint egy prédájára leső fenevadé, úgy szi
porkázott a sötétben.

Sötét, felhős éjszaka volt, egyetlen csil
lag sem mutatkozott az égbolton. Hűs le
vegő lengett keresztül az utcákon. Nem



sokáig kellett várakoznia. Gyors léptekkel 
közeledett a zsákmánya, egyenesen a kar
mai közé. Sári felugrott mellé az ülésre, 
becsapta az ajtót maga után, mire a férfi 
megindította a motort, és nekivágtak a sö- 
tétebb, kihaltabb utcáknak, előre, az éjsza
kába.

Szélsebesen repültek ki a házak tömegé
ből a régi temesvári vár alatt, megkerülve 
a városrészeket és a majorokat. Már kinn 
vágtattak az országúton, a kisodai út jege
nyéi sorfalat álltak a nagy rohanásban, és 
a férfi még mindig fokozta a sebességet. 
Sehol semmi fény a közelben, csak a rájuk 
nehezedő nagy csendesség és a félelmetes 
vaksötétség.

Sári egyenesen ült az ülésen. Egyetlen 
szót sem szólt egész idő alatt. A szeme tág
ra nyitva nézett előre, anélkül, hogy látott 
volna, anélkül, hogy látni akart volna. Ha
nem nagy befelénézéssel figyelte önma
gát, s a benne feltámadó vágyakat.

Hányszor hozta az élet, a társaság, az 
évek óta tartó pajtáskodás a fiú közelébe. 
Hányszor, hányféleképpen képzelte el a 
szerelmet. S milyen más volt ez a leküzd
hetetlen zsibongás a bensejében. Milyen 
jólesett még a légáramlat is, ami körülbur
kolta a fejét. Milyen jólesett most mellette 
lenni, és folyton nehezedő fejét megpihen
tetni a vállán.

— Ez az a pillanat — gondolta —, ami
kor a test és a lélek követeli az odaadást. 
Amikor megnyugszik az ember a büszke, 
önérzetes egyéniség feláldozásában.

Hányszor elképzelte, hányszor átgondol



ta ezt a percet. Megesküdött magának, 
hogy nem fogja megrontani az életét tépe- 
lődéssel, mardosással. Ha felviharzanak 
benne az ösztönök, nem fojtja el őket magá
ban. Talán most jött el az a perc, hogy 
megtalálják egymást egy életre. Talán 
most, és soha többé, ha elmulasztják. Mi
lyen szép, ha ketten igazán, őszintén sze
retik egymást. Milyen ritkaság és isten 
ajándéka. Embertelenség volna ellene küz
deni.

Milyen jó így egymás kezét fogni sokáig, 
nagyon sokáig. Mennyivel különbnek érez
te most magát, mint azok a lányok, akik 
eldobják maguktól ezeket a drága perce
ket, béklyóba verve ösztöneiket. S később 
visszahazudj ák, de csak önmagukat ámít
va, „ha már szabad!”

Ardelean fokozatosan csökkentette a se
bességet. Egyre lassabban siklottak az or
szágúton. Karja óvatosan fogta át Sárit, 
majd hirtelen magához zárta, és vadul csó
kolta. Sári megreszketett a csóktól, és esz
méletét vesztve bukott hátra.

Ardelean vadsága alábbhagyott, és a 
nyomasztó ittasság is tisztulni kezdett 
agyáról. Még mindig egyik karjával átfog
va tartotta a leányt. A zseblámpát szaba
don hagyott kezével meggyújtotta, és meg
világította Sári arcát. Simogatni, dörzsölni 
kezdte a homlokát, hogy magához térjen.

Irigy sóhaj szakadt fel a melléből. Mit 
nem adott volna érte, ha a lány odaadása 
neki szól. Ha ez az erős, fiatal, tiszta te
remtés viszonozná az ő érzelmeit, és az övé 
lehetne nyíltan, örökre. Milyen más volna



Sárival az élet. Mennyire meg tudna vál
tozni, örökre véget vetne minden léhaság
nak. Szelíden hajolt hozzá, figyelte a léleg
zetvételét, s a szeme fátyolos lett.

Annyira el volt kábulva saját érzelmei
től, észre sem vette, hogy Sári magához 
tért. Hirtelen kioltotta a fényt, de Sári már 
felnyitotta a szemét, és a kialvó fénynél 
még végigsiklott tekintete a férfi arcán. 
Bódulatában is gondolkozni kezdett, hiába 
igyekezett Ardelean visszacsókolni előbbi 
hangulatába. A homlokára hulló fürtös, 
dús haj is zavarta. Ernőnek puha, sima, 
szőke haja volt. A gyanú annyira erőt vett 
rajta, hogy megragadta a férfi kezében a 
zseblámpát, és rövid dulakodás után fel- 
kattintotta.

Eliszonyodva ismerte fel Ardeleant. Nem 
akart hinni a szemének, azt gondolta, hogy 
csak érzékei űznek kegyetlen tréfát vele. 
Felháborodva nézett rá. S Ardeleannak 
látnia kellett a kegyetlen igazságot, ami a 
leány szemében izzott. Sári eltolta magá
tól, és megvetéssel vágta az arcába:

— Utálom, utálom magát!
Ezt még nem mondta nő Ardeleannak. A 

keze őrült erővel szorította Sárit, nem 
eresztette. Egyszer már álltak így szem
közt, milyen gyerekes tréfa volt az akkor, 
s milyen komoly pillanat most ez.

Sári tajtékzó erővel szabadította ki ma
gát a szorításból. Nem volt most idő vias- 
kodásra, nem tűrhette a férfi közelségét 
egy percig sem tovább, szabadulni akart 
mindenáron. Magánkívül harapott a férfi 
kezébe, egész fogsora belemélyedt a húsá



ba. Még érezte az ajkán a meleg vért. Fel
használva a fájdalom okozta pillanatnyi 
gyengeséget, kiszabadította magát a férfi 
karjából, és kiugrott az autóból.

Futni kezdett. Nem bírta most látni, az 
iszonyat annyira erőt vett rajta. Még ilyen 
megbántva nem érezte magát: legszentebb 
érzéseiben sértették meg. Sötét volt, a vá
ros messze, a villanylámpák ezrei piciny 
szentjánosbogárkáknak látszottak a mesz- 
szeségben. Bement a dűlők közé, és elin
dult a város felé, toronyirányt. Többször 
visszafordult, nem jön-e az autó utána? 
Rettegett, hogy újra látnia kell Ardeleant, 
szembe néznie vele.

Sokáig, kitartóan futott. A por belepte, 
arca verejtékes lett. Hosszú távot hagyott 
maga után, és még mindig nem érzett fá
radtságot. Sőt, minél közelebb érezte ma
gához a várost, annál szabadabban léleg
zett. Felszabadulva sóhajtott fel, amikor 
beért, és a házak árnyékában ment tovább, 
otthonuk felé. Mikor a kulcsot kivette a 
tárcájából, és kizárta a kaput, már a régi 
Sári volt.

A ház nem volt csendes. Az udvar felől 
került, és benézett a szalon ablakain. Töm
ve volt vendégekkel. Anyjának kedvenc 
társasága ült együtt. Visszafordult, és be
került az előcsarnokba. Fel akart menni a 
szobájába, de épp akkor haladt el a szalon
ba vezető ajtó előtt, mikor azt valaki ki
nyitotta. Észrevették, meg kellett állnia, 
és be kellett mennie.

Nagyon viharvertnek nézett ki úgy poro
sán, piszkosan, szétkúszált hajával.



— Jöttem — mondta egyszerűen, és vé
gignézett az elképedt arcokon. Mosolyog
nia kellett rajtuk. Már egészen nyugodt 
volt.

Az üdvözlések után minden magyarázat 
nélkül vett megint búcsút. Megmosakodott, 
beigazította az órát reggeli ötre, éppen úgy 
mint minden este, és lefeküdt.



Ardelean csak akkor érezte a lezajlott 
viadal reakcióját, amikor hazaért. Magára 
zárta az ajtót, anélkül, hogy világossá
got gyújtott volna, leült az ágyára. Nagyon 
sokáig ült így a sötétben.

Az ideges reszketés, ami minden testi és 
lelki megerőltetés után jelentkezett nála, 
most fogta csak el igazán. Két keze közé 
fogta a homlokát, s összegörnyedve, meg
görbülve támaszkodott az ágy fejéhez. 
Majd düh vei, majd szerelemmel gondolt 
Sárira. Egyik végletből a másikba zuhant.

Hogy megalázta, mennyire megvetette őt 
ez a leány! Ügy ellökte magától, mint egy 
undorító férget, ökle görcsösen csukódott 
össze, a szeme fehérje felcsillant.

— Azért is az enyém lesz. Megbosszu
lom magam. Nincs irgalom. Vége a barát
ságnak, kisasszony!

Belecsapott a levegőbe, mintha a saját 
jobb érzései és szelidebb ösztönei közt 
akart volna szétütni. Az a pillanatnyi jó
ság, az a gyengédséggel teli szerelem, 
amely nem is olyan régen elöntötte a leány 
iránt, mintha végleg megsemmisült volna 
benne. Csak a bosszúra gondolt: a megsér
tett férfihiúság követelte a megtorlást.

Felállt és botorkálva keresett csillapítót



a szekrényében. Orvosságai ott sorakoztak 
összevissza a legnagyobb rendetlenségben. 
Megkezdett, félig elfogyasztott italok: ko
nyak, cura^ao, maraschino . . .

Ezek voltak barátai és vigasztalói is, 
akik az életen végigkísérték. Ha valami 
probléma foglalkoztatta, csak az ő társasá
gukban tudott dönteni. Ha fáradt volt, ve
lük frissítette fel magát, ha álmatlanság
ban szenvedett, altatószerül használta őket.

Kiemelt egyet a palackok közül, magá
hoz vette, és visszabotorkált az ágyra. Mo
hón emelte a szájához, és egyet-kettőt hör- 
pintett belőle. Mindjárt nyugodtabb lett 
tőle, reszketése is megszűnt. Lassacskán 
jóleső zsibbadás ömlött agyára.

Milyen okos volt kezdettől fogva ez a 
leány! Csalogatta, szinte a kezénél fogva 
vezette. Kihasználta, talán ki is nevette. 
Milyen ügyesen rákényszerítette az apja, 
a környezete barátságát. S ő még önként 
megtett mindenféle szívességet, csakhogy 
meg ne rontsa ezt a barátságot hivatalos 
kellemetlenkedéssel. A leány tudta ezt, 
épített erre. Mennyire rosszul számított ő, 
Ardelean, amikor engedékenységével akar
ta meghódítani. Mindenkit megnyert ma
gatartásával, csak éppen azt nem, akit 
akart.

Soha többé! Nincs ismerős, nincs barát, 
nincs kedves többé. Nem létezik ezután 
senki, ha a hivatalát végzi. Kétszeresen is 
megszűntek a számára Címerék.

Pedig a lány nem alakoskodott. Még 
csak hazugnak sem bélyegezhette. Mindig 
ellenfele volt, kezdettől fogva. Tréfás



kedvvel egyre jobban belesodorta a játék
ba; a végén pedig majdnem szerelmessé 
tette.

De a játék nem Ardelean javára dőlt el, 
vereséggel végződött. S Sárinak volt bá
torsága, hogy ezt tudtára adja.

Mennyivel képmutatóbbak voltak nála 
azok az asszonyok, akik igazán szeret
ték, akik őrjöngtek a szerelméért, és 
számtalan hazugsággal, csalással, csellel 
akarták magukhoz kötni. Mennyivel 
igazabb volt Sári, aki nem vetett gátat 
érzéseinek, s mikor őt a játék elragadta, 
nem félt a szemébe vágni az igazságot.

Szüntelenül cigarettázott és gondolko
zott. A dohányfüst és az alkohol szinte kö
döt vont köréje, és a ködben folytonosan 
előtte imbolygott Sári alakja. Mindig csak 
őt látta, mindig rá kellett gondolnia.

Hogy lázongott ellene, s mennyire sze
rette mégis. Hogy gyűlölte, és mennyire 
kívánta mindenek ellenére. A bosszúvágy 
pedig hajszolta szinte ismeretlen kegyet
lenségek felé.

S így ruhástól, az ágyon félig elnyúlva 
aludt el.

A szolgája ébresztette fel reggel. Tagjai 
egészen merevek voltak, s egy idegen, be
esett arc nézett rá a tükörből. A hideg zu
hany és a friss borotválkozás sem tudta 
felvillanyozni, és derűsebbé tenni arckife
jezését. A komor, elszánt tervek kiültek a 
vonásaira.

— Számolni fogunk — mondta félhan
gosan önmagának. — Tisztázni fogjuk az 
ügyet. — Már nem gondolkozott, egyetlen



éjszaka elég volt a végleges elhatározásra. 
Címerék hamarosan megérezték ennek az 
elhatározásnak a következményeit. Rövid 
idő lefolyása alatt érzékeny károkat szen
vedtek, úgy, hogy Címer máris elveszítette 
a fejét.

Ezek a támadások éppen akkor érték, 
mikor üzleti sikereinek tetőpontján állott. 
Az a láz, amely új üzletei megnyitásával 
elfogta, olyan befektetésekbe és lendü
letes vállalkozásokba sodorta, amelyekhez 
nem volt meg a szükséges tőkéje. Az eddigi 
tetemes nyereségek magukkal ragadták, s 
nagyon sok mindent a következő hetek ha
sonló mérvű nyereségével készült fedezni. 
Arra nem is gondolt, hogy ez a nyereség el 
is maradhat, sőt veszteségek is érhetik.

Ardeleannal sohasem tudott beszélni. Se
hogy sem sikerült négyszemközt elfognia. 
Mindig sietett, mindig nagyon sok dolga 
volt. A felettes hatóságoktól származó szi
gorú, kikerülhetetlen rendeletek és rendel
kezések pedig mindig ki voltak terítve az 
asztalán. Nem tudott segíteni. Címert ez 
kihozta a sodrából. Nem értette a hirtelen 
változást. Egyszer megkérdezte Sáritól:

— Te, nem történt köztetek valami?
De Sári másra terelte a figyelmét. Várt 

ilyesmire, homályosan átérezte a férfi 
bosszújának a horderejét. Legjobban azon
ban apja kapkodó viselkedése és új üzletei 
által felingerelt pénzszomja nyugtalanítot
ta. Szeretett a nyomában lenni, és józan
ságával csillapítatni gyakori elkedvetlene- 
dését és újabban fellépő ingerlékenységét. 
Mikor egy alkalommal apját megint Gil,



a valutacsempész társaságában látta meg, 
megtántorodott, mint akit mellbe ütöttek.

— Apsi, nehogy valami butaságot csi
nálj! — mondta akkor apjának.

Címer kényszeredetten nevetgélt.
— Nekem is van eszem, te csacsi.
— Valid be, hogy a csempészeten jár az 

eszed!
— Csak járt! Csak egyszer-kétszer gon

doltam rá, csak úgy kíváncsiságból. De ha 
téged így bánt, elejtem az egészet.

— Vigyázz, az az ember levesz a lábad
ról!

— Sári, megharagszom. Minek nézel te 
engem? Csak azért gondoltam rá, mert sür
gősen akartam pénzhez jutni. De hisz úgy
sem tudnám véghez vinni. Ilyesmihez ön
uralom kell és más természet.

— Mert. . .  mert, ha meg is úsznád, nem 
a tisztességes látszat a fő, hanem hogy itt 
belülről ne kelljen szégyenkezni — emelte 
fel a hangját Sári.

Állandóan apja nyomában volt továbbra 
is. A szorongás hozta ki eléje a vasútra, va
lahányszor üzleti útjáról visszajött. Egy 
szeptember végi délelőtt is ezért jött ki Er
nővel . . .

Ardeleant már hónapok óta foglalkoztat
ta egy nagy stílű valutacsempészés, ami itt 
ment végbe a határon. Már a felsőbb ható
ságok is felfigyeltek rá, és felfüggesztés 
terhe alatt utasították a legerélyesebb nyo
mozásra. Ardelean minden lehetőt meg
tett. Kipuhatolta az egész ügyet, és már a 
döntő leleplezésre készült, mikor olyan 
adatok jutottak a kezébe, melyek bosszúját



a legnagyobb mértékben elősegítették. Tu
domására jutott, hogy a valutázók Címert 
is be akarják vonni az üzérkedésbe, azért 
hát várt még, hogy Címer is benne legyen 
a csapdában.

Ezen a reggelen látta a szimplonra váró 
utasok közt Sárit és Ernőt. „Tehát ma jön 
Címer — gondolta —, annál jobb, essünk 
végre túl a dolgokon . . . ”

Sári és Ernő már befejezték hajnali mo
toros túrájukat. Mindketten gondtalanok
nak látszottak. Gondtalanul csevegtek, pe
dig a vámfőnök hideg köszönéséből semmi 
jót sem lehetett kiolvasni. „Ügy látszik, 
őnagysága nem fél — elmélkedett Ardele
an. — Ügy látszik, nem is sejti, hogy most 
kerül igazán a kezem közé. . . ” Nincs ke
gyelem! Ha ez a piszkos ügy végzetes is 
lesz számukra, megérdemlik, mert elfogad
ták elődeim engedményeit. De engem már 
nem mertek megvesztegetni, volt annyi 
emberismeretük és tapintatuk, hogy én fi
nomabb maszlagot kapjak.

A legszigorúbb vizsgálatot írta elő. Vám
tisztjeinek Címert különösen figyelmükbe 
ajánlotta. Azután beült íróasztala mellé, de 
ajtaját nyitva hagyta, hogy a másik helyi
ségben történteket szemmel tarthassa.

A szimplon minden késedelem nélkül, 
rendes időre be is futott a pályaudvarra.

Komor, szenvtelen magatartással álltak 
az őrök az érkező utasok mellé, és kordont 
vontak a várakozók előtt. Címer látszólag 
gondtalanul szállt ki kis kézitáskájával. 
Sárinak csak rá kellett néznie, és tisztában 
volt vele. Elsápadt egy pillanatra, míg Cí



mer annál színpadiasabban integetett felé
je. Hozzá akart furakodni, de az őr gorom
bán útját állta, és hangosan, hogy minden
ki hallja, kikelt a türelmetlenkedők ellen.

Címer Sárira nézett. A lányt fogva tar
totta ez a tekintet, meglátta mögötte a 
nagy lelki harcokat Nem tudott haragudni 
apjára. Sokkal jobban sajnálta. És homá
lyosan érezte, nem szabad most bántania, 
inkább segítenie kell, ha mással nem, hát 
önuralmat szuggeráló mosolyával.

Már bántotta, hogy apját nem avatta be 
Ardeleannal való harcába, akkor talán 
most nem fenyegetne ez a végzetes veszély. 
De fel a fejjel, bátorság kell, hogy keresz
tülvergődjenek a bajon. Biztatón, megbo- 
csátón kereste apja tekintetét.

Sári esküdözött magában. Csak most az 
egyszer szerencsésen túlessenek a dolgon, 
semmi szemrehányást sem tesz az apjának. 
Hisz úgyis eléggé meggyötörte a raj tévesz
téstől való félelem. Tisztán látja, hogy nem 
kell féltenie többé, ezt az idegekkel való 
játékot úgysem bírná sokáig.

Címer közben összeszedte magát. Tudta, 
hogy csak a fölényesség és szemtelenség 
segíthet rajta.

— Nézd, mit hoztam! — kiáltotta Sári 
felé. — Böngészd át, míg elkészülök. Fran
cia divatlap, a legújabb divat. Tudom, 
örülni fogsz.

És feléje hajította az összegöngyölt di
vatlapot. Sári ügyesen elkapta az őr válla 
fölött. De az rendre utasította őket.

— Tessék azonnal visszaadni!



— De kérem.. .  — méltatlankodott Cí
mer. — Ilyen csekélység . . .

— Tessék visszavenni a lapot. Ez a rend.
Címer kénytelen volt visszavenni a lapot

Sári kezéből. Mikor bement a többi utas 
közt a vámhivatalba, aggodalmas pillan
tást váltottak. Míg Sári várakozva sétált 
le-fel Ernővel, még egyszer kijött hozzájuk 
Címer, de az őr megint nyomába szegődött, 
és szemmel tartotta.

— . . .  csak azt akartam mondani, hogy . . .  
— mondta akadozva —, hogy ne várj to
vább. Ma esetleg tovább fog tartani az ügy. 
Még mindig nem kerültem sorra. Te csak 
menj az üzletbe, ha kész vagyok, én is 
egyenesen odamegyek.

Sári belátta, hogy ő itt semmit sem te
het, tehát elindult haza. Ütközben hallga
tott. Ernő látta kedvetlenségét, s megszó
lalt:

— Ha terhedre vagyok, csak dobj ki az 
autóból.

— Éppen kérni akartalak, hagyj most 
magamra.

Címer türelmét és bátorságát erősen ki
próbálták. A régebbi előzékenységnek, 
amellyel mindenkivel szemben előnyben 
részesítették, most híre-hamva sem volt. 
Már az utasok legnagyobb része átesett a 
vizsgálaton, és neki még mindig várakoz
nia kellett. Mintha szándékosan hagyták 
volna a legutolsók között.

A szolgálattevő hivatalnok megkezdte a 
hivatalos eljárást, ekkor, mintegy ellenőr



képpen, kijött Ardelean. Címer semmi gya
núsat nem vett észre. Üdvözöltés egymást, 
mint rendesen.

— Valamennyi poggyásza itt van? — 
kérdezte a hivatalnok.

— Igen.
— Nincs semmi elvámolnivalója?
— Nincs.
— Kérem, kutassák át a bőröndöt — 

fordult most a vámosokhoz, akik azonnal 
munkához láttak. Valamennyien szótlanul 
nézték végig a kutatást. Semmit sem talál
tak.

— Mennyi pénz van önnél? — folytatta 
a kérdezést a hivatalnok.

— Kettőezernyolcszázhatvan lej — vála
szolta.

— Figyelmeztetem, hogy a teljes össze
get mondja be.

— Már bemondtam.
— Idegen valutája nincs?
— Nincs.
Itt egy kicsit megállapodott a kérdező, 

felnézett Címerre, az arcát figyelte, azután 
hirtelen folytatta:

— Tessék a tárcáját megmutatni!
— Tessék!
Pontosan átnézték. Sehol semmi, csak a 

bemondottak.
— Még egyszer kijelentem, ha eltaga

dott értéket találunk önnél, ennek súlyos 
következményei lehetnek.

— Nem értem ezt a bizalmatlanságot — 
fakadt ki Címer. — Ennyire komolyan ve
szik a vizsgálatot?



— A legkomolyabban. Meg is kell mo
toznunk önt.

— Ez is? — hökkent meg. — Uraim, nem 
lehetne ettől eltekinteni? Vagy legalább 
siettetni? Engem sürgős elintéznivalók vár
nak. Biztosítom, hogy semmi elvámolni- 
valóm nincs.

— Nem tehetem, kérem — hárította el 
a hivatalnok a kérést. — A vizsgálatot a 
legszigorúbban végre kell hajtanunk.

— Ardelean úr — fordult most a barát
jához —, nem tehetne ön valamit az érde
kemben?

— Igazán nincs módomban — felelte —, 
kénytelenek vagyunk a rendeletekhez al
kalmazkodni.

— Borzasztó — fújt Címer —, bele kell 
hát törődnöm. A kézitáskámat bezárha
tom? — s ezzel már le is hajolt.

— Kérem, ne nyúljon az átvizsgált hol
mihoz, előbb önt is átkutatjuk. Fogjanak 
azonnal hozzá! — parancsolt a vámosokra 
a hivatalnok.

Címer látható ijedelemmel emelkedett 
fel, de azután nyugalmat erőszakolva ma
gára, felfortyant:

— Hát csak rajta. Most már én kérem, 
hogy alaposan megmotozzanak.

Fölényes mozdulattal dobta az asztalra 
a kezében levő divatlapot, mint egy figye
lemre nem méltó, haszontalan tárgyat, me
lyet haragjában hajít el, azután idegesen 
feltépte a felöltőjét, kiforgatta zsebeit.

— Csak tessék . . .  tessék . . .  nagyon szí
vesen . . .  a legnagyobb készséggel. . .  csak 
rajta, keressenek . . .



A kutatásnak semmi eredménye sem 
lett. A vámosok és a hivatalnokok bocsá
natkéréssel fejezték be.

Címer rendbe szedte magát, vette a hol
miját, méltatlakodni igyekezett, de meg
könnyebbülése még távol volt. Elköszönt. 
Ardelean mentegetőzve fogta meg a feléje 
nyújtott kezet. Ők igazán nem tehetnek 
róla. Magában tovább töprengett, hová 
rejthette Címer a pénzeket. Mert abban bi
zonyos volt, és Címer viselkedése, látszó
lagos nyugalma csak megerősítette gyanú
jában, hogy csempészett. De kibújt a felfe
dezés alól, jól elrejtette a valutáit.

Alig csukódott be Címer után az ajtó, 
máris újra jelentkezett, fejét az ajtón be
dugva. Mintha hirtelen eszébe jutott volna 
valami kevéssé fontos dolog.

— Bocsánat, nem felejtettem itt az újsá
gomat? Nem találom magamnál.

A vámosok szétnéztek, de csak a fejüket 
rázták.

— Itt nincs.
— Mintha az asztalra tettem volna, úgy 

emlékszem — csökönyösködött Címer —, 
még a motozás előtt.

— Ügy? Lehet, hogy a főnökünk vitte be 
magával. Az előbb felvett itt valamit az 
asztalról. Tessék megkérdezni tőle — vála
szolták amazok.

Címer fürgén beljebb jött, és kopogott a 
főnöki iroda ajtaján. Aztán kissé elhalvá
nyulva állt meg Ardelean előtt. A divat
lap ott feküdt az asztalon. Címer rátette a 
kezét, és enyhe vidámsággal próbált be
szélni.



— Bocsánat, éppen ezért a lapért jöttem 
vissza. Az enyém, illetve a leányomnak 
hoztam.

Nagyon rosszkor említette lányát. Arde
lean megfogta a lapot, és szembenézett ba
rátjával.

— Kénytelen vagyok lefoglalni.
— Ugyan már, ilyen semmiséget! Ha 

vám alá esik, nagyon szívesen fizetek érte.
— Csak átlapozom . . .
— Tekintsen el ettől — kérte kapkodva, 

szinte könyörögve Címer.
Ardelean lapozni kezdett.
— Hát ez mi? — mutatott csodálkozva 

az első lapra. — Címer úr, ide nézzen, mit 
jelentsen ez?

Szépen továbblapozott, és majdnem min
den lapnál kiröpített egy-egy bankjegyet. 
Hangosan számolta, míg Címer lesújtva 
nézte a leleplezést.

— Egyezer . . .  kettőezer . . .  hétezer dol
lár . . .  tizennégyezer svájci frank . . .  egy 
százhetvenezer angol fontra szóló csekk . . .

— És most mit tegyek? — kérdezte Ar
delean, amikor mindent összeszámolt.

Címer nem tudott válaszolni. Félrefor
dította a fejét, és kinézett az ablakon.

— Tudja-e, hogy mi szokott ezután kö
vetkezni?

— Tudom.
— Az eltitkolt bankjegyek elkobzása, és 

megindul az eljárás ön ellen.
— Ardelean úr ezt nem fogja megtenni. 

Ezt ön nem teheti meg! Először tettem. Ön 
a barátom.. .  Az egzisztenciámról van szó, 
ne tegyen tönkre . . .



— Én most szolgálatban vagyok.
— Segítenie kell rajtam, gondolkozzék! 

Találnia kell kivezető utat, hogy megment
hessen és a lelkiismerete iz nyugodt ma
radjon. Tudom, hogy korrekt ember, azért 
nem is merészelem vesztegetéssel megsér
teni. Mint barátomhoz beszélek, gondolkoz
zék és segítsen rajtam.

Címer közel ment hozzá, vállára tette a 
kezét, úgy igyekezett a szemébe nézni, de 
Ardelean hunyorgott. Töprengeni látszott. 
Kényelmetlen volt így bánni a barátjával, 
bántották a könyörgő szavak is, ugyanak
kor felcsengtek fülében Sári megvető sza
vai. Mindent tudott, amit Címernek monda
ni fog. Az utolsó szóig előre elgondolta 
mondanivalóját, de restellt hozzáfogni. Ép
pen egy baráttal szemben! Azután a lányra 
gondolt, a bosszúra, és nem tétovázott to
vább.

Címer csak sokára érkezett az üzletbe. 
Sári akkor már ott volt, és úgy intézte, 
hogy egyedül maradjanak. Címer sokáig 
nem szólt semmit, ámbár levert arcáról 
mindent le lehetett olvasni. Sári nem tu
dott volna most szemrehányást tenni neki. 
A szemrehányás úgyis késő, és semmi se
gítséget nem hoz. Faggatni nem akarta, 
várta, hogy magától megszólaljon.

— Lelepleztek — kezdte végre —, és 
Ardelean nem tehet értünk semmit. De 
megígérte, hogy megkísérli. Majd gondol
kozni fog. Annyi módjában van, hogy har
minchat óráig függőben hagyja az egészet.



Addig talán találunk kivezető utat. Holnap 
este tizenegyig mindent tudni fogunk.

Sári először hátravetette a fejét, mintha 
nem értené, azután hangosan, teljes erejé
ből kacagni kezdett.

— Tudtam — fuldokolta —, az utolsó 
betűig tudtam minden szavadat.

Címer csodálkozva figyelt fel, de Sári 
nem adott felvilágosítást gondolatairól.

Aznap nem mozdult ki üzletéből. A dél
utáni társaság már összeverődött nála, mi
kor megérkezett az, akire várt. Baumang- 
né irigyen látta, hogy Ardelean szolgája 
levelet hoz Sárinak. A közelében álló ven
dégek, ugratásképpen, kíváncsiskodva kö
rülfogták.

— Mutasd csak, ohó, ezt meg kell mu
tatni!

De Sári elhárította a levél után kapkodó 
kezeket. Közömbösen olvasta végig, mint
ha a legérdektelenebb közlemény lett vol
na, s mielőtt még valaki megakadályoz
hatta volna, megsemmisítette.

A levélben ez állt:
„A kezemben van. Gondolkozzék. Hol

nap este tizenegyig nyitva lesz az ajtóm, 
ha netalán valami mondanivalója lenne 
számomra.”

Volt elég oka a gondolkozásra. A csapás 
nagyon súlyosnak látszott. Apját erősen 
megviselte a lelkiismeretfurdalás és a féle
lem a holnaptól. Ezen a két napon alig lé
zengett az irodában. Sári szerette volna 
megvigasztalni, de maga sem volt benne 
biztos, talpra tudnak-e állni, ha visszauta
sítja Ardelean gyalázatos segítségét.



Éjszaka is fennmaradt, és kikönyörögte 
apjánál, hogy összes üzleteik felett zárlatot 
tartsanak. Címer nem értette az üzleti dol
gok iránti nagy szomjúságát, de hát addig 
is sok mindent megtett, Sári sok szeszélyes 
akaratát teljesítette, megengedte, hogy 
úgyszólván kölyökfej jel a komoly dolgok
ba belemerüljön, miért tagadná meg hát 
most a kérését, mikor a munka neki is jól
esik, mert elvonja figyelmét a gyötrelmek
től.

Sokáig tartott, míg Sári megelégedett 
búvárkodása eredményével. Másnap már 
nyugodtabban végezte munkáját. Este az
zal búcsúzott, hogy vissza kell térnie az 
üzletbe, valamit elfelejtett, ne várják, lehet, 
hogy ott fog aludni fenntartott szobájuk
ban.

Az irodában maradt. A redőnyöket le
húzta, úgyhogy a világosság nem hatolt ki 
az utcára. De nem dolgozott, egész idő 
alatt ült és cigarettázott. Ügy helyezkedett 
el, hogy az órát láthassa, és az idő múlását 
szemmel tarthassa. Az utolsó percnél fel
kelt ültéből, leoltotta a villanyokat, min
dent bezárt. Sietség nélkül, egyenletes lép
tekkel ment fel az emeletre. Szobája mel
lett meg sem állt, egyenesen Ardelean la
kásának tartott.

Nem hallgatózott, nem is idegeskedett, 
jóformán körül sem nézett a folyosón. Ke
zét rátette a kilincsre és lenyomta. A férfi 
egyedül volt otthon, és várt rá.

Felemelt fejjel, lépett be hozzá, s betette 
maga után az ajtót.

Ardelean diadalmasan nyújtózott fel ül



téből. Nem köszöntötték egymást. Ardele
an nem jött előbbre egy lépéssel sem, csak 
messziről mutatott egy székre, helyet kí
nálva, de Sári nem fogadta el.

Hozzálépett és kiegyenesedve megállt 
előtte. Ardelean mindenre számított, csak 
arra nem, ami bekövetkezett. Elkészült 
könnyekre, rimánkodásra, fenyegetőzésre, 
követelőzésre, ravaszkodásra, csábításra, 
félrevezetésre, kijátszásra. Arra is gondolt, 
hogy bolondítani fogja, vagy lefegyverző 
kedvességgel komédiázni fog előtte Sári, 
üres ígérettel kicsikarni igyekszik a meg- 
kegyelmezést. Előre eltökélte, hogy a leg
határozottabban elzárkózik ezek elől. De 
Sári magatartásából mindebből semmire 
sem lehetett következtetni. Szeme tisztán, 
áthatóan szegeződött reá.

Sári csak a célt látta. Gőggel, felsőbb- 
séggel a másik arcába csapni. Lássa az a 
másik, hogy nem fog a kényszernek enge
delmeskedni. Ilyen könnyen nem adja meg 
magát. Tévedett Ardelean, amikor azt 
mondta, hogy a kezében van. A sorsa min
denkinek a saját kezében van. Nem fog 
gyáván megfutni a csapások elől, sem kö
nyörögni, vagy megalázkodni az ellenség 
előtt.

Nem keresett sima kiutat, szelídebb 
fegyvert, emberibb, tisztább eszközt, hogy 
ellenségét kiengesztelje, és emberi méltó
ságába visszaemelje. Nem! Ő leckéztetni 
akart, ütni akart mindenáron.

Előtte az élet, meg akar küzdeni vele. 
Meginog a vagyon. Sok munka eredményét 
rántja magával. Fáj a kudarc. Sok pénzű



két viszi el. De inkább az pusztuljon, sem
hogy saját megbecsülését dobja a pénz pré
dájául.

A percek rohamosan múltak. Egyikük 
sem beszélt még. Mindkettő várta, hogy a 
másik kezdje meg. Végre Ardelean meg
szólalt.

— Van valami kívánsága?
Sári tagolva, emelt hangon, minden szót 

hangsúlyozva sújtott le.
— Hivatalnok! Teljesítse a kötelességét!
Ardelean összerázkódott, azután élesen

mondta:
— Tudja miből áll az? Az édesapját le

tartóztatom.
— Azt már nem várjuk meg. Holnap 

reggel letesszük a szabadlábra helyezésé- 
szükséges biztosítékot.

Ezzel sarkon fordult, és köszönés nélkül 
kiment a férfi szobájából.



Nehéz napok jöttek. Igaz, akik Címert 
berántották, hozzájárultak tisztázásához is. 
Feddhetetlen előélete is komolyan szólt 
mellette. Mások kipattant űzelmei pedig el
homályosították botlását, úgyhogy szemé
lyét egyelőre megkímélték a meghurcolta
tástól. Mégis súlyos csapás volt. Különösen 
anyagi tekintetben. A hivatalos eljárás 
megkövetelte az idegen valuta elkobzását, 
amelybe Címer tekintélyes összegeket ölt. 
A biztosíték is holt tőkét jelentett hosszú 
időre, míg az ügy aktái az összes fórumo
kat megjárták.

Ha néhány héttel előbb jön ez az eset, 
talán kevésbé érezték volna meg. De éppen 
most sok pénzt költöttek hanyatló üzletek 
fellendítésére. Azután új lakosztályuk be
rendezése is rengetegbe került. Az utolsó 
függönyig, az utolsó ezüst edényig mindent 
drágán választottak, s drágán fizettek.

Ha a számlák nem lettek volna kiegyen
lítve, talán még le lehetett volna mondani 
az egészet. Címer még így is ezt akarta. 
Beszélni a bútorossal és a kereskedőkkel, 
hogy egyelőre függőben hagyják a vásár
lást. De Sári semmi szín alatt sem egyezett 
bele, hisz megrontanák Címemé örömét, s 
ezenkívül megtudná szorult helyzetüket is,



ami csak a vég nélküli szemrehányásokat 
vonná maga után. Aztán ismerőseik előtt 
sem akart magyarázkodni, hisz mind érte
sültek már a pazar berendezésről, nem 
vallhatják hát be mindenkinek hirtelen 
pénzzavarukat!

Az üzlet alaptőkéjéből semmit se lehe
tett kivonni, ezzel a forgalmat bénították 
volna meg, aminek a kárát megint csak ők 
érezték volna. Űj kifizetések előtt állottak, 
új áru érkezését jelezték. Címer le akarta 
mondani a rendeléseket, legalább csökken
teni őket, úgysem tudtak kötelezettségeik
nek eleget tenni. Sári összeszorította a fo
gát. Nem! Más segítség kell. Egy lehetőség 
van: pénzes társ kell a textilhez.

De addig is míg megfelelőt találnak, sür
gősen pénz kell. Kölcsön? Nem. Az újabb 
megterhelésből elég. Ott vannak a nagy 
kinnlevőségek. Az adósok. Behajtani! Tűz
zel — vassal. És munkába álltak.

Hajnalban útra keltek. Címer egyik felé 
a régi autón, Sári másik felé, Buickján. 
Felszólító levelekkel előzték meg útjukat, 
s mindennap járták a falvakat.

Az emberek a legjobb időkben sem jó fi
zetők. Most pedig túlságosan is belemerül
tek az adósságcsinálásba. A nagy üzletme
net magával sodorta mind, abban a re
ményben, hogy ez mindig így fog tartani, 
és a kereslet nem csökken. Már elkezdődött 
a halasztgatás, a „majd” . A különféle ha
táridők. A nagy hitelezések végső évei vol
tak ezek. Ha volt pénze, akkor is új vásár
lásba verte magát a kiskereskedő, de adós
ságot nem fizetett.



A pénzbeszedés mindig hálátlan foglal
kozás. A legjobb fizetővel is bánni kell 
tudni, ha azt akarjuk, hogy számlát fizes
sen. Akkortájt meg éppen könnyen vették 
a dolgot. Minek sietni? Mikor annyi a nye
reség, hogy rövid idő alatt játszva ki lehet 
fizetni az adósságot. Sári edzve volt, és jó 
fellépése is volt a pénzbeszedéshez. Most 
olyan erélyesen fogott hozzá, hogy szebb 
eredményeket ért el, mint az apja. Közben 
meglepően jó üzleteket kötött, és szélesí
tette vevőkörüket. A siker egyre jobban 
fokozta ambícióját.

Délutánra mindig hazajött, és otthon 
folytatta a munkát. Ellenőrzött, nyugtá
zott, az új megrendelésekről intézkedett. 
Közben ráért anyjának is segíteni új ott
honuk feldíszítése körül, és ráért korzózni 
is a pajtásaival, este meg táncolt imádóival 
a Palace-ban.

Hogy irigyelték, hogy csodálták, hogy 
szerették! Milyen szépnek, életvidámnak 
és legyőzhetetlennek látták. Hogy körül
rajongták, körülhízelegték, amint csillogó 
szemekkel, mosolygó szájjal dobta magát a 
tánc élvezetébe. Senki sem gondolta volna, 
milyen gondjai vannak.

Ardelean elkeseredetten szegődött a 
nyomába, távolról, de közeledni nem mert. 
Minden alkalmat megragadott, csakhogy 
láthassa és figyelhesse. Sári csak azért is 
azt mutatta, hogy boldog, aminthogy őszin
tén boldognak is érezte magát, hogy nem 
hátrált meg, hanem átugrotta az eléje ve
tett akadályt.

A férfinak látnia kellett ezt a boldog ar



cot. Ó, mennyire gyűlölte, s mennyire sze
rette minden gyűlöleten túl ezt a lányt! 
Gyűlölte, de mélyen, egészen mélyen a lel
kében felütötte fejét a tisztelet is iránta. 
Titokban örült, hogy a lány nem bukott el. 
örült, hogy volt ereje, és volt bátorsága 
szembeszállni a rázúduló nehézségekkel. 
Akaratlanul is tiszteletet érzett iránta, és 
akaratlan megelégedéssel ébredt tudatára, 
hogy akit szeret, az meg is érdemli.

Űj udvarlók fogták körül Sárit, Ernő
nek és Dezsőnek a könyökükkel kellett el
sőbbségi helyüket megvédeni, ha valahol 
megjelent. Legkitartóbb udvarlói lettek a 
házasulandó fiatalemberek, akik nyíltan 
vagy burkoltan tudomására hozták szándé
kukat. Sári csak nevetett, és kitért a kér
dések elől. Egyiket sem jogosította fel ko
moly közeledésre. Esze ágában sem volt 
lekötni magát. Ernő még nem volt kész a 
tanulmányaival.

Ök ketten sohasem beszéltek házasság
ról, de valami hallgatólagos megegyezés 
kötötte őket egybe, hogy akkor, annak ide
jén, úgyis egymáséi lesznek. Minek arról 
beszélni?

Ernő nem halaszthatta tovább elutazá
sát. Október végén visszament Bécsbe. 
Sáriék akkor már véglegesen átköltöztek 
új palotájukba, s egy estéllyel szándékoz
tak megnyitni új otthonukat ismerőseik és 
jó barátaik előtt. Ernő ezt az estélyt már 
nem várhatta be.

A válás utolsó napjai megbolygatták Sá



rit. Ilus megszimatolta ezt, s jóakaratú je
lenlétével igyekezett ezen a hangulaton át
segíteni. Folyton mellette volt. Ha szüksé
gesnek látta, figyelmeztette:

— Az isten áldjon meg, csak nem fogod 
magad szerelmesebbnek mutatni, mint ő?

— Mit avatkozol bele mindenbe? — szólt 
rá Sári.

— Mert kell. Látom rajtad. Hol az önér
zeted? Hol itt a barátság? Ha mi, nők nem 
tartunk össze! S egy nő, ha szerelmes, ép
pen olyan bamba, mint egy szerelmes férfi. 
Még te is. Csak károdra van, rontja a nim
buszodat. Szeresd, bánja a macska, de ne 
mutasd, az a fő. Ezt egy sem érdemli meg, 
hát még Ernő! Ügyis úgy jár-kel, mintha 
átrepülte volna az óceánt. Majd meglátod 
a következményeket! Persze, mikor min
denkire fütyülsz, csak pont ő a sérthetet
len. Borzasztó, hogy néha a legokosabb 
lánynak sincs esze, s nekem kell kikölcsö
nözni.

Sári nem állta meg nevetés nélkül.
— Szóval nekem is az Ilus-féle iskolába 

kell járnom?
— Csakis. Nem tudom, te hogy vagy ve

le, de nekem a szerelmes udvarló éppen 
olyan kellemetlen, mint a nem szerelmes. 
Az egyik nyűg, a másik dühösít. Valahol 
a kettő közt, az az én talajom. Ott szeretek 
én aratni. De nem mindig kaphatjuk ké
szen az udvarlót, tehát magunkhoz kell 
nevelni. Hol hevíteni, hol hűteni, fontos 
csak az, hogy mindig a kellő hőfokon ma
radjanak. Pokolba a nagy érzésekkel, nem 
nekem valók.



— Csupa felszín. Annyit is érsz!
— Mondhatsz, amit akarsz! Én jobb sze

retek színházat nézni, minthogy velem ját
szassanak színházat.

— Az ember azért ember, hogy emberi 
érzései legyenek. Ne féljen tőlük, ne játsz- 
szék velük, hanem élje végig őket, ha kell. 
Örüljön, búsuljon, szeressen, szenvedjen, 
kínlódjék, küzdjön. Merjen élni, amint egy 
ember. . .

A vita annyira ment, hogy ezúttal is si
került a két barátnőnek összekapni. Ilus 
csúfondáros megjegyzésekkel igyekezett 
Sárit letorkolni, s a legszebb jelzőket röpí
tették egymás fejéhez.

— Te ősasszony! — gúnyolta Ilus.
— Te kirakatbaba! — csapott vissza Sá

ri.

Ilus elhatározta, hogy megvicceli Sárit, 
és meg is kínozza egy kicsit. Ernő bevoná
sával összeesküvést szőttek ellene. Aznap 
délután, hogy Ernő elutazott, kiadta a jel
szót a bandának: „Mindenki kéznél legyen. 
Sárit bús özvegységében nem szabad első 
nap magára hagyni.,,

Sárival leíratta magának az útirányt, 
amelyen Ernő megy. Ezúttal Jugoszlávián 
át utazott, Magyarországot érintve, hogy 
Szegeden lakó rokonait meglátogassa.

Délután azzal szórakoztak, hogy testüle
tileg önkéntes zsűrinek nyilvánították ma
gukat, és a kirakatversenyt, amely ezekben 
a napokban zajlott le, felülbírálták. Beka
landozták valamennyi városrészt, tippel



tek, vitatkoztak, veszekedtek, közben közös 
elhatározással versenyt udvaroltak Sári
nak a fiúk. Mikor az a legjobban érezte 
magát, Ilus felháborodva méltatlankodott.

— Szegény Ernő, ha ezt látná!
Alig felejtették el a közbeszólását, Ilus 

a legjobb nevetésbe újra belerontott:
— Most hagyta el a vonatja Zsombolyát.
Minden negyedórában bemondta, hol

súgva, hol kiáltva, hol kárörvendve, hol 
szemrehányóan az állomások neveit. Egy
mást múlták felül abban az igyekezetben, 
hogy egyrészt feledtessék Sárival Ernőt, 
másrészt, mikor a legjobban érzi magát, 
hirtelen emlékeztessék rá.

Sári nem tudta, bosszankodjék-e, vagy 
velük nevessen. A játék az ő érzelmei ki
csúfolására ment. Ha tréfálkozott a fiúk
kal, Ilus, mint a héjjá csapott le rá:

— Hűtlen kígyó! Nem szégyelled ma
gad? Ernő már a második képeslapot me- 
neszti neked, s te már másokkal vigaszta
lódsz.

Este közösen moziba cipelték Sárit. A 
Begánál lemutatott a vízre Ilus:

— Újszeged . . .  Szeged . . .  Nézd a Tiszá
ban a lámpákat, hogy ringatja a fényüket a 
víz, most Ernő is ezt nézi.

Az előadás alatt a legszebb jelenetnél ég
nek emelte a szemét, és színészi pózzal re- 
begte Sárinak:

— Megérkezett! Most hajtat be a város
ba.

Az előadás végeztével elhatározták, hogy 
Sárival meghívatják magukat römizni, ami 
elől nem térhetett ki.



El is mentek Sárihoz, de a römizésből 
nem lett semmi. Náci a rádiót csavargatta. 
Ilus programot kért, és diadalmas arccal 
terítette széjjel:

— Gyerekek, ha minden jól megy, és a 
pesti stúdió meg nem gondolja magát, ak
kor ma este szerencsénk lesz Ernővel 
együtt a Kas szálló cigányzenéjét hallgat
ni. Szegedet közvetítik!

A viccelődések sora következett. Sári azt 
hitte, hogy minden csak ugratás, de a sze
mek néha sokatmondóan villantak össze, 
észre kellett vennie, hogy itt valami készül.

— Ernő most ismeri meg az első rókusi 
kisasszonyt — szólta el magát egyikük.

— A Boldogasszony sugárúton vonulnak 
fel az autók.

— A Kasban már hangolnak a cigányok.
— Csendet kérek, mindjárt Szeged kö

vetkezik.
— Jön Ernő.
Ilus felemelte az ujját.
— Figyeljetek. Itt kellő hangulatot kell 

teremteni. Ez a hölgy — itt Sárira muta
tott — olyan, mint a kő. Meg kell indítani. 
Kártyát fogok vetni. Mit hoznak a követ
kező percek? Tessék helyet foglalni!

Ilus nem talált jobb helyet, letelepedett 
a szőnyegre, cigányasszonyosan, és ott rak
ta ki a kártyáit. Közelebb húzták az ala
csony, apró székeket, akinek nem jutott, 
odaguggolt, odaült vagy odatérdelt a kör
be.

Ilus megköpködte a kártyacsomót, hó- 
kuszpókuszozott, varázsszavakat mormo



gott, és kirakta a lapokat. Beléjük merült, 
azután hátrahajolt, szemét lehunyta, kifelé 
fordította a tenyerét, és kísértetiesen sut
togta:

— Látom . . .
Vidámság bugyborékolt mindegyikük

ben, de nevetni most nem volt szabad.
— Csillogás . . .  fény . . .  nagy terem . . .  

sok ember. Kávéház. Az asztaloknál embe
rek beszélgetnek. Az egyik márványasztal
nál fiatal férfi ü l . . .  magányosan . . .  sző
ke . . .  tenyerébe hajtott fejjel. Hazagon
dol . . .  a kedvesére . . .  akit otthon hagyott. 
A szívét összefacsarja a búbánat. Kávéhá
zi zenészek, cigányok, készülődnek új mu
zsikára . . .  a levegőn átszállnak a han
gok . . .  otthon a kedves szívébe hatolnak . . .  
a fiatal férfi odabotorkál a zenészek elé . . .  
s szerelmes szíve üzenetét hazaküldi mu
zsikájukkal az otthon hagyott kedvesnek.

Ilus leejtette a kezét, s így maradt pate
tikusan a csendben, amelyben a többiek 
még a lélegzetüket is visszafojtották.

A hangszóróból kávéházi zsongás hallat
szott, húrok hangolása. A cigányprímás 
végighúzta a húrokon a vonót, s ekkor egy 
hang, jelentősen, kedvesen, halkan szólt 
feléjük, mintha csak a másik szobából lé
pett volna elő:

— Sári! Ez neked szól!
Ernő hangja. Megismerték. A hegedűk

ből akkor már áradt feléjük a nóta:

Csitt, babám, csitt,
Hallgass ide 
Egy kicsit.



Sári rájuk nézett. Szeme végigfutott a 
csillogó arcokon. Mi ez? összeesküvés? 
Megrohanta az öröm, megrázta a tagjait. 
A fejétől a lába ujjáig, minden porcikájá- 
ban benne volt. Ernő! Ernő van itt! El
küldte a hangját, a sóhajtását. Ott mesz- 
sze is rágondol.

— Ezt közösen csináltátok — kiáltott 
rájuk —, komiszok . . .  édes betyárok . . .  
— s nevetve, sírva, ölelte és csókolta őket, 
fiúkat, lányokat, ahogy sorban ültek, vagy 
térdeltek. Ráncigálta, püfölte őket örömé
ben. Hol az egyiknek, hol a másiknak a 
nyakába esett örömében. Csak akkor tért 
magához, mikor egy hideg archoz ért a 
csókja. A dermedté vált karok nem tar
tották vissza, amikor lesiklott a férfi vál
láról.

Mint mikor egy bátor madár legszebb, 
legboldogabb repülésében megperzseli a 
szárnyát, és visszazuhan a földre, úgy ha
nyatlott le Sári is. A férfi Ardelean volt.

Hát ez is itt van? Mikor került ide? 
Nem vette észre.

Máskor mindig a központ, most meg úgy 
meg tudott bújni a nagyhangú fiatalok 
között, hogy észrevétlen maradt. Megelé
gedett, hogy itt lehessen, és láthassa őket.

Vajon észrevették-e a többiek? Sári el
rejtette arcát Ilus frizurája mögé, mintha 
egyedül csak a zenére figyelne. Miért van 
ez itt? Mit akar még? Különös volt. Az 
élettelenül leejtett karok, amelyekben 
tombol az élet, és nem merték átfogni őt. 
A sápadt arc, amely megmerevítette vo



násait, és nem merte érzelmeit nyilvání
tani.

A cigány akkor már átcsapott egy má
sik dalba, s valamennyien énekeltek.

Sárira és Ardeleanra senki sem figyelt. 
Miért múlik el minden, ami szép? — gon
dolta Sári a banális nótaszöveggel. Ha 
nem Sári lett volna történetesen, hanem 
gyengébb fából faragott lány, sírnia kel
lett volna. Így lerázott magáról mindent. 
Ernőt, Ardeleant, kis Károlyt, haragot, 
szerelmet. Csak ő maga élt önmagának.

Búcsúzáskor lekísérte vendégeit az eme
letről. Ardelean még a szobában hideg 
meghajlással búcsút vett, de mikor Sári 
visszajött, a lépcsőkön felhaladva még ott 
találta lakása előtt, a lépcső korlátjára 
hajolva. Egy pillantást vetett rá, de a férfi 
látszólag nem vette észre. A halvány, üres 
kifejezésű arc rászegeződött a lépcsőfor
dulóra.

Sári sebesen jött fel, s bár a falhoz hú
zódott, a régi építésű ház keskeny feljá
rója mégis közelebb hozta a férfit, hozzá
ért a ruhájával. Révedező tekintetét Sári 
útközben felfogta. És nem tudta elfelejte
ni. Ezen az estén többet gondolt Ardele
anra, mint Ernőre.

Szerelmes-e Ardelean? Vagy ez még 
gyűlölet? Nem ismeri ki magát. Ernő sze
relme más, kis Károlyé is más. Melyik az 
igazi? S ha szerelmes ez a férfi, mit hoz 
az az ő számára? További harcot? Szerel
mi hiúságát ismerte, a gyűlöletével is 
szemben állott. Vajon a szerelme mire 
fogja ragadtatni?



Sári újabb harcokra készült. A küzdel
mek ott ólálkodtak körülötte, de nem a 
férfi részéről leselkedtek. Ardelean csak 
megindította, a sors pedig felkapta, és 
folytatta azt a folyamatot, amit szárny
tördelésnek szoktak mondani. Elkezdődött 
Sári kálváriája. A kevély és magabízó ifjú 
emberek megtöretése ez. Egyiké köny- 
nyebb, másiké súlyosabb. Sokszor megrá
zó erejűvé válik.

Kívülről nem látszott semmi. Palotájukat 
irigyen megcsodálták. Jólétet, pazar
lást hirdettek az emeleti termek. A ház
avatáskor tartott estélyen előkelő társa
ság gyűlt össze. De a gond már ott setten
kedett körülöttük. Csak Sári és az apja 
mondhatták volna meg, milyen megeről
tetésbe került a lavinának útját állni, 
amely szét akarta morzsolni vagyonukat.

A nyáron felhalmozott textiláru értéke 
esett, a pénz értéke megindult felfelé. 
Üjabb áresés volt kilátásban, túl kellett 
adni sürgősen a régi, drága áron beszer
zett készleten. A textilüzlet nem nyeresé
get hozott, hanem veszteséget. S az irodá
ban benn ült a társ. Címer nem volt már 
korlátlan úr.

Volt azonban remény, hogy kiheverik



ezt a csapást. A jövő kétszeresen kárpó
tolhatja a veszteségeket. Szívós és biza
kodó volt mind a kettő. Címer is, a lánya 
is. Az üzlet egyszer visz, máskor hoz, tal
pon kell lenni. Ez a fényes estély is a bi
zakodásukat és a jövőbe vetett reményei
ket hirdette.

Címemé Ardeleant is meghívta. Cí
mernek nem volt kifogása, tehát Sári sem 
szegült ellene a meghívásnak. Inkább el
tűrte a férfi jelenlétét, semhogy felvilá
gosítást kelljen adnia a visszautasítás oká
ról.

Baumangné kerülni látszott ezen az es
tén a fiatalok társaságát meg a táncter
met. Sárinak feltűnt ez. Ami máskor nem 
volt szokása, Baumangné beült az öreg
asszonyok közé, és udvarolt Címemének. 
Sőt, magukra maradva komoly beszélge
tésbe merültek. Baumangné olyan fontos
kodó arccal magyarázott, hogy Sári aka
ratlanul is odafigyelt. Az özvegy észrevet
te ezt, szólt Címemének, aki erre odain
tette őt.

— A j övödről tárgyalunk. . .  — mond
ta akadozva az anyja, s félénken nézett 
hol egyikre, hol a másikra, mint valami 
rossz közvetítő, akit már meggyőztek ten
nivalójáról, csak még nem tudja, sike- 
rül-e — . . .  oly megtisztelő ajánlatot kap
tál, fiam, melyhez szívesen adnám bele
egyezésemet.

Sári csodálkozott.
— Mi lenne az?
— Megkérte a kezedet a fia részére.
Ha a bronzlovas ott mellettük megele-



venedik, lelép talapzatáról, és nekiszegezi 
bronz lándzsáját, vagy a szalon dísze, a 
szelíd mosolyú „Kékruhás fiú” meghajol 
a barokk keretben, és táncra kéri, nem 
érte volna úgy, mint ez a kijelentés. Bau- 
mangné mint anyós, méghozzá az ő anyó
sa!

Mielőtt bármit válaszolhatott volna, az 
asszony rábírta Címemét, hogy hagyja 
magukra őket. Címemé nem szívesen tá
vozott. Tekintete elmenőben is egyre Sári 
arcát simogatta, kicsit kérőn, kicsit re
ménykedve. „Csak már egyszer biztos ke
zekben látnám” — áhítozott magában.

Sári már értett mindent és mosolygott. 
Vele mosolygott a sarkantyús bronzvitéz, 
a „Kékruhás fiú”, aranyhalai az üvegme
dencében, a magas mennyezet díszes fres
kói, sőt gúnyosan tiktakkolt fülébe a nagy 
álló, barokk óra is.

Baumangné nem kezdett mindjárt be
szélni. Félrebillentette a fejét, szemét ösz- 
szehunyorította, és buzgón nyomogatta ci
garettáját a hamutálcába, mintha az 
edény mélyén domborodó fáklyavivő nő
alak kötné le a figyelmét. Sári a kezeit 
nézte, hegyes, ragadozó körmeit, melyek 
mindent meg akartak maguknak szerezni. 
A közvetlen modor és szuggesztív beszéd 
semmit sem enyhített az első benyomáson.

— Azt hiszem nem sokat kell magya
ráznom szándékomat — fogott a beszédbe 
óvatosan Baumangné.

Sári bólintott.
— Nemde szükségtelen mondanom, 

hogy először is nagyon előnyös parti vagy.



Másodszor elsőrangú üzletasszony. A di
vatruházatot át akarnám adni Károly- 
nak. . .  Nagyon megfelelnél mellette társ
nak és feleségnek.

Sári mosolygott.
— Látom, tudod, komolyabb okaim is 

vannak .. . Ártalmatlanná akarlak tenni 
ezzel a házassággal.

— Nem vagyok olyan veszélyes — 
mondta Sári.

— Azt én jobban tudom. Beszéljünk 
nyíltan. Én ragaszkodom Ardeleanhoz, s ő 
miattad mellőz újabban.

— Nem fogadom többé az udvarlását. 
Megnyugtatom. Ardeleannak nem lesz 
többé oka reménykedni.

— Akkor nem ismered Ardeleant. Nem 
tudom, mi történt köztetek, de látom, ra
gaszkodik hozzád. Ezért kell máshoz férj
hez menned, hogy reményei kútba esse
nek.

— Nem félek. Sorsomról én határozok.
— Szóval el akarod utasítani ajánlato

mat.
— El is utasítom.
— De én nem nyugszom bele.
— Nincs senkinek joga ilyesmit kívánni 

tőlem!
— De én kényszeríteni tudlak és foglak 

is!
— Erre kíváncsi vagyok.
— Csak egy kicsit fel kell frissíteni az 

emlékeket — mosolygott az asszony, és 
csendesebben folytatta. — Október tizen
egyedikén éjjel színházból mentünk haza, 
Wéner Henti és én két úr társaságában. Épp



akkor mentél be a kapun, mikor a házatok 
elé érkeztünk. Hentinek az az ötlete tá
madt, hogy utánad sietünk, és egy csésze 
teát csikarunk ki tőled. Kiszálltunk az 
autóból, zajtalanul fellopakodtunk az első 
emeletre, és a saját szemünkkel láttuk, 
amikor bementéi Ardelean lakásába. Egy 
ideig vártunk, de hogy nem jöttél ki, meg- 
hökkenve fordultunk vissza. Henti felől 
biztosítva vagy, ő nem fogja elmesélni, de 
a két úrért nem állok ki. Ők az én embe
reim, akkor beszélnek, amikor én akarom. 
Csak erre akartalak figyelmeztetni — fe
jezte be az asszony. — Most ne szólj sem
mit, a napokban eljövök a válaszért.

Sári zúgó fejjel ment vissza társaihoz. 
Baumangné is utána jött. Az összeszokott 
társaság bújt össze a kis társalgó egyik 
felében, elkülönítve az öregebbektől, s kö
zéjük jött, szokás szerint, Henti és Arde
lean is. A tánctól, az italtól, a tréfáktól 
valamennyien jó hangulatban voltak már.

— De most már igazán iszunk — csör
getett Ilus poharával az asztalon, amikor 
Sári közéjük ült.

Táncos Laci félrelökte kis Károlyt a bó- 
lés edényével, és mindnyájuk poharát für
gén pezsgővel töltötte meg.

— Sári, a te győzelmedre! — kacagott 
újra Ilus sipító hangon. Magasra emelte 
a poharát, és Ardelean felé hunyorított.

— Rosszul mondod — kiabálták a fiúk 
—, mi is akarunk már egyszer győzni!

— Akkor a legyőzetésére! — mondta 
nyomatékosan Baumangné, s először Ar- 
deleannal koccintott.



— Ahogy gondoljátok — mondta Sári 
—, úgyis úgy lesz, ahogy én akarom.

Mikor Hentivel koccintott, szerette vol
na tudni, vajon az mit gondol. Henti pedig 
titokzatosan, úgy hogy senki se értse meg, 
odasúgta:

— És egy szerencsésebb találkára!
Sáriban ágaskodott az önérzet. Nem

akart senkitől sem függni. Most az egyik 
irgalmat akar gyakorolni felette, a másik 
meg meg akarja zsarolni. Dobálózni vele, 
sakkban tartani őt — azt már nem! Meg
mutatja, hogy nem fél tőlük, és nincs 
szüksége kegyes tapintatra!

Sáriék vendéget kaptak. Címemé test
vérbátyja látogatta meg őket. Sári aggo
dalmasan vizsgálgatta, olyan érzése volt, 
hogy látogatásának komoly okai lehetnek, 
mert vajmi ritkán kereste fel őket. Sári 
éppúgy nem szenvedhette, mint Címer.

Ez az ellenségeskedés a két sógor közt 
már akkor kezdődött, mikor Címer mint 
nagy ambíciójú fiatal kereskedő, udvarol
ni kezdett a Visy lánynak, s végül felesé
gül is vette a szép hozományú dzsentri 
kisasszonyt.

Erdélyi birtokosok voltak. Apjuk, any
juk már nem élt. Címemét úgyszólván a 
bátyja nevelte, aki uralkodott a könnyen 
befolyásolható teremtésen. A lány mind
össze egyszer szegült ellene bátyja akara
tának, amikor Címert választotta férjéül, 
s ezzel végleg ki is merült az akaratere
je. De ezt a fivér nem tudta egészen meg



bocsátani soha. A vagyont kénytelen volt 
kiszolgáltatni, de fenntartotta a jogot, 
hogy beleszólhat a pénz kezelésébe. A férj 
már csak büszkeségből is engedett, hogy 
megmutassa, nem a pénzért házasodott.

Az évek múltával azért megbékültek 
valahogy. Visynek nagy családja volt, a 
gyerekei szerették volna fenntartani a ba
rátságot Címerékkel, de akkor meg Sári 
nevelése körül voltak nézeteltérések. A 
Visyk állandóan arra ösztökélték Címer- 
nét, hogy legyen energikusabb. Címer vi
szont rajongott Sáriért, s nem tűrte a ta
nácsokat.

A sok gáncsoskodás elidegenítette Cí
mert a feleségétől, nem csoda, ha annyira 
ragaszkodott a lányához, és saját nézetei 
szerint nevelte. Címemé tovább is fenn
tartotta a barátságot az erdélyiekkel, de 
az apa és a leánya mindig távol állott tő
lük.

Visy jövetelének első célja meghívás 
volt mindnyájuk részére, de ezt csak Cí
memé fogadta el. Sári és az apja sohasem 
értették meg, hogyan érezheti magát jól 
édesanya ott, távol az otthonától, távol 
a családjától. Címemé sokszor hónapokig 
Erdélyben tartózkodott, mindig vissza- 
vonzotta a régi környezet. Régi életfel
fogásával, amelyet ez a régi környezet 
határozott meg, máig sem tudta beleélni 
magát férje életmódjába, és ma sem volt 
érzéke az üzlethez.

A másodikkal Visy csak akkor hozako
dott elő, amikor Címemé jóváhagyását



már megnyerte magának. Címert csak a 
befejezett tényről értesítették. Címemé 
vagyonáról volt szó, amelyet teljes egé
szében kölcsönképpen szerzett meg a nő
vérétől Visy. Címer eddig ezt külön kezel
te, soha igényt nem tartott rá. Most nem 
mondhatta, hogy nem vonhatja ki az üz
letből. A pénzt elő kellett teremteni.

Ez súlyosabb csapás volt az előzőknél is. 
Sógorának nem mondhatta, éppen most, 
amikor oly gazdagnak látszott, mennyire 
szüksége van arra a pénzre. Büszkesége 
nem engedte. Címemé pedig oly örömmel 
és könnyen engedett át mindent a fivéré
nek! „Hisz az nekik most nem kell. Hiá
nyát sem fogják érezni” .

Pedig Visynek nem volt égetően fontos 
az a tőke. Elég szerencsésen került ki az 
agrártörvény és a földelosztás következ
ményei közül. A birtokot idejekorán fel
nőtt gyermekei között osztotta fel. Számá
ra is maradt még valamennyi föld, erdők, 
rétek és az öreg úriház. Ezen akart most 
nagyobb szabású tejgazdaságot létesíteni. 
De volt még egy titkos oka, amiért a pénzt 
kérte: Címer új, merész vállalkozásai
iránt volt bizalmatlan. Nővére vagyonát 
nem szabad kockára tenni.

Címer nem tudta a kívánt összeget 
azonnal kiszolgáltatni, de megígérte, hogy 
néhány héten belül Visy kezeihez juttatja, 
így hát, mikor Visy elutazott, a legna
gyobb gondokat hagyta Sáriékra. Látták, 
valamelyik üzletüket fel kell áldozni. 
Baumangné is súlyosbította a gondokat 
Sári lelkén. A kitűzött időre megjelent



náluk, hogy a leánykérést ünnepélyesen 
is megismételje.

Sári nem félt a fenyegetéstől, nem so
kat törődött volna azzal sem, ha beváltja. 
Eddig sem törődött a szóbeszéddel, egy
szerűen nem vett tudomást róla. A maga 
lelkiismerete számára felállította a mér
leget, másokkal meg nem törődött. De 
bántotta, hogy ilyen durva módon támad
nak rá, és sarokba akarják szorítani, aztán 
meg az anyja miatt is szerette volna elke
rülni a meghurcoltatást. Ismerte érzé
kenységét, s tudta, hogy az ilyesmi nagy 
fájdalmat okozna neki. Mégis, mikor Bau- 
mangné válaszra szólította fel, a leghatá
rozottabban megtagadta a kérését, és egy
ben megtiltotta, hogy megkíséreljen a 
szülei révén hatni rá. Baumangné azért 
is hozzájuk fordult a rémhírrel, és meg
mentő angyalként ajánlotta fel a fia há
zasságát. Sári azonban megnyugtatta az 
anyját, hogy mindez Baumangné fantázi
ájának a szüleménye, s az ő hozományá
val szeretné felfrissíteni téli szőrmekész
letét. Címemé így némileg megbékélve 
engedett lánya rábeszélésének, és eluta
zott néhány hónapra a rokonaihoz.

Annál nagyobb harcot vívott az apjá
val Sári. Ez volt úgyszólván az első eset, 
hogy nem tudtak egyetérteni. Címer a 
leghatározottabban követelte ezt a házas
ságot. Más helyzetben ő is jobban szerette 
volna, ha Sári saját maga választ férjet 
magának, a saját tetszése szerint, de így 
örülniük kellene a segítségnek. Azonban 
hiába magyarázott, kért, könyörgött, Sári



nem tudott igent mondani.. Mindent elis
mert, mindent elhitt, csak kis Károly asz- 
szonyának nem tudta magát elképzelni. 
Megfusson az emberek rosszasága elöl, 
mikor ártatlan? Megijedjen Baumangné 
fenyegetésétől, s tartsa sakkban néhány 
rágalmazó, piszkos nyelv? Hitvány pén
zért hagyja magát megvásárolni? Hát 
jobb lesz, becsületesebb, ha ilyen becste
len frigybe belemegy? Nem százszor hit- 
ványabb-e, ha kényelemből, gyávaságból 
hagyja, hogy megzsarolják?

Ilyen rút emberhez kösse magát? Rossz 
asszony legyen, máshol keressen azután 
kárpótlást szerencsétlen sorsáért? Nem 
nagyobb erkölcstelenség-e őt ilyen életre 
kényszeríteni? Ágaskodott benne az önér
zet. Csak azért se hajtja meg a fejét, senki 
előtt. Csak beszéljenek, rágalmazzák; jöj
jenek a csapások, ő nem fél tőlük. Felve
szi a harcot. S Címer, mint mindig, most 
is gyengének bizonyult. Baumangné meg
bukott a tervével, de ezt nem tudta egy
könnyen elviselni. Sári veszélyes el
lenséget szerzett: egy asszonyt, egy kér
lelhetetlen, bosszúvágyó asszonyt. Eddig 
csak barátai voltak, jóformán nem is tud
ta mit jelent az ellenség.

Első dolguk volt Címemé pénzét előte
remteni. A régi házat és a fatelepet bocsá
tották áruba. A régi bútorzaton és ingó
ságokon könnyen túladtak, de a komo
lyabb értékeket nehezebben tudták elad
ni. Vevő jelentkezett sok, Sárinak kellett 
fogadni őket napjában tízszer is, és sorba 
mutogatni mindent. Végigvezetni a szobá



kon, mindent megmagyarázni, hallgatni 
az ostoba megjegyzéseket, a sok lekicsiny
lő kritikát. Rettenetes volt.

„Ha ez így volna” , „ha az úgy volna” . 
Mindig találtak hibát, és fennakadtak va
lami lényegtelen apróságon. Az árban 
meg sohasem tudtak megegyezni. S jöttek, 
egyre jöttek, többnyire kíváncsiskodók, ko
molyabb vásárlási szándék nélkül, és újra 
kellett kezdeni a magyarázgatást.

Ilus többször segített; ha Sári belefá
radt, átvette ő a szót helyette. Ha látták, 
hogy csak műkedvelő vásárlóról van szó, 
tréfát is űztek vele. Sári ilyenkor majd
nem elfelejtette sok gondját.

A házra volt egy komoly vevőjük is, de 
összejátszott az ügynökével, s nyomták 
lefelé az árat. Minél szükségesebb lett a 
pénz, annál jobban halasztották a dolgot.

— Ha már ilyen keveset kapunk, akkor 
inkább neked adjuk ezért a pénzért — 
fakadt ki Sári indulatosan Ilusnak.

— Mondasz valamit. Ha ennyi az ára, 
akkor talán én is megvehetem. Majd szó
lok otthon.

Nagyobb gondot adott a fatelep eladá
sa. Egyedül Náci szülei alkudoztak rá szí
vósan. Semmi árat sem sajnáltak volna 
érte, hogy a fiuknak megszerezzék, de 
csak akkor, ha az egész faüzlet átmegy az 
ő kezükbe, és Címer lemond erről a keres
kedelmi ágról. Címer viszont csak a fate
lepet akarta átengedni, ennek az összege 
a ház árával fedezte volna a szükségese
ket. Hogy pénzhez jussanak, mégis bele 
kellett egyezniük Náciék feltételeibe, bár



mily nehezükre is esett. Náci átvette az 
üzletet. A pénzt eljuttatták Visynek.

A ház Ilusé lett. Meghívta mindany- 
nyiukat, mint új háztulajdonos, hogy 
megcsodáltassa a házat. Arra nem gon
dolt, hogy ez a nagy boldogság Sárinak 
rosszul fog esni. Sárinak a szívéhez nőtt 
ez a nagy, földszintes úriház. Ügy számí
totta, ha egyszer férjhez megy, itt lakik 
majd — Ernővel. Ez az övé lett volna, és 
a szülei maradtak volna a palotában.



Ügy látszik, Címer nem kapott elég in
tést a sorstól, nem érezte az idők szelét, 
amely a vagyonösszeomlások korszakát 
jelezte. Nem tudott beletörődni a megvál
tozott helyzetbe. Régi pozícióját akarta 
visszaszerezni. A pénz, ami a fatelepből 
maradt, állandóan nyugtalanította. Vál
lalkozó szellem volt.

Nem akarta elhinni, nem akarta meg
érteni, hogy a sors ellene fordult, és bal
gaság felvenni vele a harcot. Üj terveket 
szőtt. Üzletközvetítésre adta a fejét, bir
tokeladással foglalkozott, s még nagyobb 
lendülettel vetette magát a munkába. Sári 
nem lelkesedett az új vállalkozásokért, de 
nem is ellenezte őket. Óvatos tanácsaival 
igyekezett ellensúlyozni apja mohóságát, 
és saját józanságával lehűteni annak 
pénzszomját.

Címer úgyszólván állandóan külföldön 
volt. Sári megszokta, hogy magányosan le
gyen. A faüzlet Náciéké lett, a megcsap
pant textilkereskedelmet a társ vezette. 
Sári csak ellenőrzött. A saját boltja fog
lalta le legjobban. Az ünnepek előtti he
tekben emelkedett a forgalom, s a kará
csonyi vásárra nagy kereslet mutatkozott.



Szívvel-lélekkel vetette magát a munká
ba, csak hogy felejtse aggodalmait. Csu
pán a teadélutánok hoztak neki kis örö
met és változatosságot.

Baumangné jelmezes Mikulás estet ren
dezett. A társaságban egyébről sem be
széltek, mint a szép özvegy készülő tea
estjéről. Mindenki ott akart lenni, akinek 
csak valamicske joga is volt ehhez a tár
sasághoz. S mindenki tervezett, készülő
dött.

Sári nem kapott meghívót. Lehetetlen
nek látszott ugyan, hogy nélküle is lehes
sen mulatságot rendezni, hogy mellőzni 
merjék. Sokan csodálkoztak, még többen 
örültek ennek.

Sári vállat vont. „így is jó — gondolta, 
és elrakta az elkészített jelmezt —, mulas
sanak egyszer nélkülem” .

Baumangné lekicsinylő, sajnálkozó 
megjegyzésekkel okolta meg, miért nem 
kapott Sári meghívót. De hát nem dőlt 
össze a világ, amiért Címer Sári nem volt 
ott. Senki sem méltatlankodott, nem is 
fenyegetőzött. Voltak, akik megállapítot
ták a leányok és asszonyok közül, hogy a 
férfiak velük is jól mulattak. Még legkö
zelebbi imádói sem érezték Sári hiányát.

Csakhogy ezután innen is, onnan is el
maradtak a meghívók, itt is, ott is kifogá
sokat találtak. Aki csak tehette, tépett 
egyet Sárin.

A lány összefonta a karját és nevetett. 
Hát csak menjenek! Az ő barátai nem 
hagyják el, s ez neki elég. A többiek meg 
menjenek a pokolba, nem sír utánuk.



Ilusék teadélutánján összekerült rossz
akaróival és régi udvarlóival, akik már 
kezdték elhanyagolni. Sokan gyávák vol
tak ahhoz, hogy ellenálljanak a tömeg
akaratnak, és elpártoltak tőle, mint ahogy 
az utasok menekülnek a süllyedő hajóról.

Maga köré toborozta legközvetlenebb 
híveit, és velük mulatott, de ezek is olyan 
idegenül hatottak most. Ilus el volt fog
lalva háziasszonyi teendőivel, és kis Ká
roly nem mert közeledni feléjük Sári je
lenléte miatt.

Pedig Sári úgy szeretett volna mulatni, 
igazán, jókedvvel, hogy ne lássa a gonosz 
arcokat és a kárörvendő tekinteteket, 
amelyek egész este kémlelték. Ellenfelei 
minden táncosát figyelték, számolták, el
lenőrizték. S Sári nem tudott alakoskodni, 
nem tudta beleélni magát a hazugságba. 
Kacagott, nevetett, de ez a nagy igyeke
zete, hogy vidámnak lássák, egészen el
rontotta a hangulatát.

Készülődtek hazafelé, de a felhevült 
táncosok kicsikartak még egy tangót a 
zongoristából. Sári Dezsővel táncolt. Lát
ta, Ádám miképp küszködik magával, 
míg aztán határozott lépésekkel oda
ment és elkérte Sárit. De nyomban rá is 
támadt:

— Hogy ronthatja el valaki így az éle
tét? Azt hiszed, neked mindent szabad? 
Ujjat akarsz húzni az egész világgal? 
Te lány vagy még, a jövödre kellene gon
dolnod! Hogy fogsz te a jövendő férjed elé 
állni?



Sári higgadtan hallgatta egy ideig, de 
aztán megsokallta:

— Milyen jogon leckéztetsz te tulaj
donképpen? A jegyesed voltam?

— Azon a jogon, hogy feleségül akarta
lak venni.

— Na és? Ez még semmi, különösen 
múlt időben.

— Igen, mert most már téged nem le
het feleségül venni.

— Kért valaki erre? Kérlek ne komp
romittáld ihagad velem.

Biccentett a fejével, megköszönte a tán
cot és leült. Ott hagyta táncosát, amin 
megint felháborodtak.

Sokat enged meg magának! Még ő da
col. Azt hiszi, neki szabad éjszaka férfi
társaságban csatangolni, nyíltan legényla
kásra járni, és aztán kikosarazni olyan 
fiúkat, mint a kis Baumang Károly. Még 
ünnepelteti is magát, ahelyett hogy meg
hunyászkodnék, és elfeledtetné botlását.

A fiúk rögtön meg akarták leckéztetni. 
A tangó után még egy angol keringőre 
együtt tartották a társaságot, hogy Sárit 
megszégyenítsék.

A nők félkörben ültek a szünetben, a 
fiúk a terem ajtajában várakoztak. Bau
mangné rendezése volt ez. A zene meg
kezdődött, a táncosok egyenként indultak 
felkérni a lányokat. Mindegyiknek Sári 
előtt kellett elhaladnia, és mindegyik to
vább is ment. A mellette ülőket vitték 
táncba. Minden percben újabb fiú jött, de 
egyik sem látszott észrevenni Sárit. Min
dig más leányt kértek fel. Jobbról is, bal



ról is megürültek a helyek, barátnői már 
mind táncoltak, és ő még mindig ült.

Körülhordozta a tekintetét, összeeskü
vést szimatolt. Mindenki elkerülte. A szo
ba bejáratán ott lézengtek néhányan, de 
senki sem jött a segítségére.

— A hiénák — gondolta —, még min
dig azt hiszik, hogy olyan gazdag vagyok. 
A pénzemet szeretnék kicsikarni, azt 
akarják, hogy ne találjak más kiutat, csak 
a házasságot, hogy aztán leereszkedéssel 
kegyeskedjenek zsebre tenni a hozomá
nyomat.

Kipirultan, de egyenesen ült, és közönyt 
tettetve a körmeit nézegette. Árnyék ve
tődött ekkor rá. Ardelean, aki megállt 
előtte és meghajolt.

Sári csodálkozva nézett rá. Mit akar? 
összetűzésük óta még nem beszéltek egy
mással. Az arcából semmiféle magyaráza
tot sem tudott kiolvasni. Éppen ő kel vé
delmére? Ezt nem fogadhatja el. De ek
kor tanácstalan tekintete Baumangnéra 
esett, aki leplezetlen dühvei figyelte őket.

Talpra szökkent, és belesimult Ardelean 
karjába.

— A maga műve ez? Mondja! Így akar 
diadalmaskodni rajtam? — tört ki Sáriból. 
— Feleljen! Így akar bosszút állni? Tu
dom a szándékukat. Előre megmondom, 
hogy nem adom magam! Bármi történjék, 
ezt a jogot fenntartom magamnak. Ha én 
élettársat választok magamnak, nem tű
rök semmiféle befolyást.

— Ne bántson — szólt a férfi. — Én



nem vagyok ellensége magának. Értse 
meg, szeretem magát. . .  kimondhatatla
nul szeretem.. .  és úgy érzem, soha még 
nőt nem szerettem magán kívül.

Sári csak a fejét rázta.
— Ha igaz volna, akkor sem változtat

na a dolgon. Maga ellenségem volt és én 
is a magáé. Én bántottam magát; maga 
meg engem. Nem tartozunk egymásnak 
semmivel, sem szerelemmel, sem barát
sággal.

— Mondja, mit tegyek, hogy higgyen 
nekem, hogy megbocsásson?

— Mondtam, hogy nem tartozunk egy
másnak semmivel — felelte Sári.

— Megbánthat, elutasíthat, én már nem 
tudom nem szeretni magát — felelte Ar
delean. — Maga nagyon bízik az életben, 
de az élet nem mindig sikerül úgy, ahogy 
mi akarjuk. És a világon nincs erősebb 
érzés a szerelemnél. Senkire sem számít
hatunk, csak arra, aki igazán, őszintén, 
teljes szívével szeret. Az mindent megtesz, 
mindent megbocsát, és mindent elszenved 
értünk.

A felbőszült Baumangné lefújta a tán
cot. Nem folytathatták a beszélgetést.

Karácsonyra Visyékhez kellett volna 
utazniuk, az anyjához, de Címer megírta, 
hogy csak az utolsó napokban érhet haza. 
A szentestére azonban otthon lesz. Nem 
hinné, hogy akkor még kedve lenne az er
délyi útra. Sári pedig nem akart az apja 
nélkül utazni. Nem is készülődött.



Apjának hosszas kimaradása aggoda
lommal töltötte el. Egyedül az ünnepek 
előtti héten még jobban felhalmozódott 
munka akadályozta meg, hogy sötét gon
dolataival foglalkozzék.

Még egy gondja volt. Ernő sem írt na
pok óta. Nem értette, hiába kereste a hall
gatás okát. A levelei válasz nélkül marad
tak. Nem tudta, hazajön-e karácsonyra, 
vagy sem? Délután, sok munkája közben, 
időt szakított, és ő maga kereste fel Bá- 
lintékat.

Máskor nagy örömmel fogadták ott Sá
rit, és elárasztották kedvességükkel, de 
most csak nagy sokára jött elő Ernő any
ja a belső szobából. Félmondatokból állott 
a társalgás, amelynek az volt a veleje, 
hogy ők semmi bizonyosat sem tudnak 
mondani Ernő felől.

Estefelé beugrott az üzletbe Ilus.
— Borzasztó amit művelsz — támadt 

rá. — Három napja, mióta Ernő itthon 
van, mintha mind a ketten bujkálnátok. 
Se te, se ő. Hol a csodában vagytok?

— Ernő? — mondta Sári. — Mit akarsz 
vele?

— Azt, hogy szemtelenek vagytok. 
Csak magatokban szórakoztok. Hát hol itt 
a barátság?

— Nem látod, hogy terhemre vagy? — 
válaszolta. — Mit zavarsz bennünket? Lá
tod, hogy itt van nálam, itt rejtegetem a 
lakásomon!

Nem hitte volna, hogy ellenségei ilyen 
hosszúra nyújthatják a karjukat, és még 
Ernőt is ellene úszítják. Tehát itthon van,



már három napja, és még nem mutatko
zott. Mit mondhattak neki, hogy így el
idegenítették tőle azt a fiút.

Egész nap várta Ernőt, este is, másnap 
is. Az apja sem jött. A szentestét is egye
dül töltötte a lakásban a sötét karácsony
fa alatt, amit nem tudott senkinek meg
gyújtani. Tétlenül, némán várt tovább. 
Hallgatta a kocsik és az autók robogását. 
Megáll-e egyik az ő kapujuk előtt?

Este kilenckor nyitott be hozzá Ernő.
— Egyedül vagy? Bejöhetek?
— Nem tudod, hogy hozzám be lehet 

jönni? — válaszolta Sári, és nem kelt fel, 
hogy üdvözölje.

Ernő leült melléje. Sári átfogva tartot
ta a lábát, és fejét a térdére fektette. Ernő 
megkereste a kezét, és többé el sem eresz
tette. Sári engedelmesen hagyta, és már 
mosolygott.

— Hogy kerültél haza? — kérdezte 
végre.

— Olyan riasztó dolgokat írtak rólad, 
hogy haza kellett jönnöm.

— S te hittél nekik? Tudtál hinni?
— Tisztázni akartam a dolgot.
— Ügy, neked szükséged volt magyará

zatra? Előbb meghallgattál másokat, s az
tán jöttél hozzám. Ezt jó tudni! — kese
rűen felkacagott, s elfordította az arcát, 
hogy a szemébe szökő könnyet a fiú ne 
lássa.

Azután kiegyenesítette a derekát, bele
nézett a szemébe.

— Nem akarok magyarázkodni. Nem 
tartozom számadással senkinek. Van ne



ked jogod ezt követelni? Tettünk mi ígé
retet egymásnak? Vagy megbízol bennem, 
minden ítélkezés nélkül, vagy hazugság 
az az érzés, ami eddig hozzám kötött. Ak
kor jobb, ha nem áltatjuk magunkat to
vább. Ha szeretsz, akkor felmentesz min
den tisztázkodás nélkül. Akkor, mégha 
bűnös vagyok is, meg kell bocsátanod. 
Érted? Válassz! Akarsz engem, vagy nem? 
Szeretsz engem, vagy nem? Mert ha én 
valakit szeretek, attól én nem fogadhatok 
el mást, csak viszontszerelmet. Nekem 
nem kellesz másképp, csak ha te is sze
retsz engem.

— Tudod jól, hogy szeretlek. Mindent 
megpróbáltak, hogy elszakítsanak. Két 
napig hallgattam, nem bírtam tovább, el 
kellett ide jönnöm. Én sem törődöm az 
emberekkel. Amíg én úgy akarom, és te 
is úgy akarod, addig semmi akadály nincs, 
és nem is lehet köztünk.

Sári megbékülve hallgatta. Ilyennek 
akarta látni Ernőt, s boldog volt, hogy Er
nőben nem csalódott. Arcát az arcához 
szorította, s így egymás kezét fogva so
káig ültek szótlanul.

Ez most így nagyon szép lett volna, ha 
egészen át tudja magát adni gyengéd han
gulatának, s ha nem kellett volna folyton 
az apjára gondolnia. Már késő éjfél felé 
járt az idő, és még mindig nem jött haza. 
Rosszat sejtett, és nem tartóztatta Ernőt, 
mikor az az előrehaladott időt emlegette 
és elment.

Nem kísérte az ajtóig sem, csak mikor 
elbúcsúztak, simult hozzá, és forró, sze



relmes testével szinte a lelkét, a felette 
uralkodó szenvedélyt itatta át a fiúba. 
Egy pillanatra kimondhatatlan vágyat ér
zett feltárni neki gondjait, de szégyellte 
gyengeségét, és nem tudott egy szót sem 
kiejteni. Míg a hosszú csók egybekapcsol
ta őket, Sáriban felcikázott az a gondolat, 
hogy minden szerelmük mellett is távol 
állnak egymástól.



Másnap értesítést kapott apjától, hogy 
külföldön elfogták. A jugoszláv határon 
csempészésen érték és letartóztatták. Be
következett, amitől Sári rettegett. Címer 
kétségbeesett hangú levélben, könyörög
ve kérte, tegyen meg minden lehetőt, 
hogy minél előbb kiszabadítsa. Hajtson 
fel bárhonnan, bármilyen kamatra is 
pénzt, ha a vagyonuk menne is rá, de ke
rítse elő azt a magas biztosítékot, amely
ért hajlandók őt szabadlábra helyezni.

Sári megdermedve olvasta a sorokat. 
Mintha a végzet keze lódított volna rajta, 
és éreztette volna határtalan hatalmát.

Elő fogom keríteni a pénzt — gondolta 
határozottan. — Ez az első! Nem változ
tat rajtam ez a csapás sem, ha koldusokká 
leszünk is, maradok aki voltam.

Mindenhonnan elutasították. Csak Er
nőnél nem volt. Ismerte a fiút, az még ke- 
vélyebb, érzékenyebb nálánál, az nem 
alázkodna meg senki kedvéért, szerelmé
ért. Fagyos hidegség csapott a leikébe a 
ráeszmélésre, hogy milyenek is az eszmé
nyei, a mai férfiak, mai emberek. Ő is 
csak ilyen önző lenne és független a sze
relmétől.

Nem akart erre gondolni, elűzte az ér



zéseket, szégyellte magát, és nem ment 
Ernőhöz. Rettegett, hogy most ilyennek 
lássa. Inkább elment hódolójához, a ban
kárhoz, aki régebben számtalanszor biz
tosította jóindulatáról.

Bejelentette magát.
A dolgozószobába vezették és várakoz

tatták. A férfinál nagy ebéd volt. A ven
dégek már az ebédlőben tartózkodtak, s 
vidám hangosságuk tompán átszűrődött 
Sárihoz. A házigazda kíváncsian jött ki 
hozzá és nagyon előzékenyen.

Ardelean szintén a meghívottak közt 
volt, csak elkésve érkezett. A dolgozószoba 
mellett kellett elhaladnia, s amikor meg
hallotta Sári hangját a szobában, annyira 
megdöbbent, hogy nem tudott tovább men
ni. Az aj tófélfához támaszkodott, és aka
ratlanul végighallgatta a beszélgetést.

Sári előadta kérését, kissé kapkodva és 
zavarodottan.

Igen, tud rajta segíteni, volt a válasz 
veleje. Saját magának jelenleg ugyan nincs 
annyi pénze, de egy uzsorás ismerősétől, 
meglehetősen nagy kamatra, még ma 
megszerezheti. De van még egy ajánlata, 
ha Sári elfogadja az ő „barátságát” , akkor 
az összeg a kamatokkal és az összes meg
terhelésekkel az ő számlájára menne.

Ardelean szeretett volna berontani, és 
szétmarcangolni azt az embert, s talán 
jobban figyelt, jobban reszketett a válasz
ért, mint a másik, aki már szégyenkezett, 
talán meg is bánta az elhamarkodott szót.

Sári nem sokáig késett a válasszal. 
Hogy sértett tekintete nem tudta a férfiét



elfogni, nyugalmat parancsolt reszkető 
ajkainak. Tisztán, világosan válaszolt:

— A pénzre szükségem van, minden 
kamatot megadunk érte! — s figyelmen 
kívül hagyta a másik ajánlatot.

A bankár egy szó ellenvetést sem tett. 
Udvariasan meghajtotta magát.

— Ahogy kívánja — mondta —, tíz 
percen belül a kezében lesz az összeg. Ez
zel eltávozott a lakás felé vezető ajtón. 
Ardelean pedig bejött a szobába.

Sári alig fogadta a köszönését, kinézett 
az ablakon. Miért kellett éppen most ide
jönnie? Látta rajta, hogy mindent hallott.

— Nem szabad ennek az embernek a 
szívességét elfogadnia — támadt rá izga
tottan.

— Kell! — felelte egész röviden Sári.
— Vissza fogja utasítani! Én helyt állok 

magáért. Hát nem tudott hozzám fordul
ni? Nem tudta, hogy én minden áldozatra 
kész vagyok magáért, s minden egyezség
be, törlesztési módba belemegyek. Akár 
évekre tudnék kölcsönt szerezni minden 
ellenszolgáltatás és kötelezettség nélkül.

— Nekem a maga segítsége nem kell. 
Én magát nem szeretem, a szerelmét nem 
fogadhatom el, tehát a segítségét sem fo
gadhatom el.

— Inkább ezét az emberét?
— Inkább!
A bankár nem jött vissza. Titkárjával 

küldte a pénzt. Sári Ardelean szeme lát
tára írta alá erős kézzel a kötelezvényt. 
Ardelean az ajtóig kísérte, de a lány nem 
tudott most kezet nyújtani.



— Nem tud annyiszor visszautasítani, 
hogy az én érzelmeim megváltozzanak 
maga iránt. Bármi történjék is, az én sze
relmem mindig készen várja magát — 
mondta Ardelean.

— Nem akarom — mondta Sári indula
tosan —, ne beszéljen nekem ilyeneket, 
ha nem akarja, hogy még jobban gyűlöl
jem.

A pénzt még aznap átutalta. Címer két 
nap múlva otthon volt. Nekiláttak a mun
kának, elvégezték a számadásokat, ami
nek az lett az eredménye, hogy a kamato
kat nem tudják fizetni. Mindent el kellett 
adniuk, a palotától kezdve az utolsó bú
tordarabig. A régi kölcsönök is esedéke
sek voltak, a hitelezők egymás után 
mondták fel a kölcsönt. A textilüzlet már 
előzőleg a társ kezébe csúszott át, most 
persze végleg azé is maradt. Mindenük 
áldozatul esett ennek a fordulatnak. Két 
hónap múlva nem volt semmijük.

Címemé vagyona maradt meg, amely- 
lyel esetleg lehetett volna valamit kezde
ni. A városban már nem sok keresnivaló
juk volt, mégis, amennyire csak lehetett, 
húzták-halasztották az erdélyi utat. Pedig 
mást nem tehettek. El kellett magukat ha
tározni.

Március elején levert hangulatban utaz
tak Erdélybe a Visy családhoz. Ott már 
mindenről értesültek. Címemével nem le
hetett komolyan beszélni, folyton csak 
sírt. Azért szinte jól érezte magát, amiért 
végleg itthon maradhat rokonainak és biz
tosított vagyonának védelmében. Bátyjá



nak minden intézkedését jóváhagyta. 
Most végre ura és gyermeke fölé kere
kedett.

Visy a leghatározottabban ellenszegült 
Címer kérésének. A nővére vagyonát 
semmiképpen sem szándékozott kiadni. 
Olyan érveket hozott fel, hogy Sáriék nem 
szólhattak egy szót sem. Be kellett lát
niuk, hogy rokonuknak igaza van. Az ki
jelentette, hogy a nővére érdekeit védi, s 
ezzel egyúttal az övékét is, amikor újabb 
bizonytalan vállalkozásba nem engedi be
levinni az utolsó biztosítékot.

A két férfi hosszasan vitatkozott. Végül 
is úgy történt, ahogy Visy akarta. írásbeli 
egyezséget kötöttek, amely szerint betáb- 
láztatja Címemé pénzét a saját birtokára, 
Sári nevére. Ezt egy összegben visszakap
ja, minden megszorítás nélkül, ha betöl
tötte a huszonötödik életévét, akár férj
hez megy ez idő alatt, akár nem. E köl
csön ellenértékéül nővérének otthont ad 
egész életére, és némi haszonélvezetet. S 
a lányának is otthont ad, míg a vagyon az 
ő birtokába nem megy át.

Címer nagyon hideg búcsú után néhány 
napra rá elutazott. Egyedül Sári kísérte 
ki a vasútállomásra. Ott még sokáig be
szélgettek a vonatra várva. Kölcsönösen 
vigasztalták egymást. Címer nem volt 
könnyen csüggedő ember, nem hagyta, 
hogy az élet legyűrje.

Sári szeretett volna vele tartani, de Cí
mer rávette, hogy egyelőre kísérelje meg 
ezt az egyedül elfogadható és hozzá méltó 
életet.



— Megpróbálkozom vele — felelte Sári 
—, de egyedül anya kedvéért. Bár inkább 
szeretnék dolgozni, és a magam ura lenni. 
Ha nem válik be ez az élet, még mindig 
otthagyhatom őket.

Azután apja új céljai felől érdeklődött. 
Mind a ketten megértették, hogy régi kör
nyezetében nem maradhat. Ki tudja mivé 
fejlődhet az eljárás is, amely megindult 
ellene a bíróságnál. Külföldre kell men
nie, ahol nyugodtabban élhet, és újabb 
munkába kezdhet.

Nyugodtan vettek búcsút. Címer meg
ígérte, hogy mielőtt elindulna a nagy 
útra, értesíteni fogja. Sári számára pedig 
megkezdődött az új élet.

Előre tudta, hogy ez nem lesz nekivaló. 
Eleinte valahogy csak ment, csupán az 
idejével nem tudott mit kezdeni.

Legrettenetesebb volt a tétlenség, ö, 
akinek eddig minden perce be volt osztva, 
a munkának, sportnak, szórakozásnak 
megvolt a megszabott ideje, most órákig 
gondolkozott, mit tegyen. Eddig gondjai, 
tervei, tettvágya foglalkoztatták, volt 
munkaköre, voltak komoly céljai, most 
nem volt többé se tere, se tennivalója. 
Még önrendelkezési joga sem volt, azt kel
lett tennie, amit a többiek megköveteltek.

Először is a vidékre vetette magát. Be
kószálta az erdőt, a majorokat, minden 
látnivalót megkeresett. Sokszor teljes 
napra is kimaradt, hogy ne kelljen a szer
tartásos látogatásokon részt vennie. Erre 
udvariasan figyelmeztették, hogy az ilyen



merész sétákról tegyen le, mert veszélye
sek, és a kóborlás nem úri kedvtelés.

Azután a zene öröméhez menekült. 
Zongorázott reggeltől estig, amíg bírta, s 
amíg a többiek bírták idegekkel a lázadó 
zenéj ű néger darabokat. Könyvekbe te
metkezett, két hét alatt felhabzsolta a fél 
könyvtárt. Egyik sem kötötte le, és nem 
elégítette ki. Megint csak unatkozott, tét
lenül heverészett napokon át. Itt csak ké
zimunkázni lehetett, hát azt is megpró
bálta.

Zsebpénzéből bevásárolt egy szmirna 
szőnyegre valót, rámára feszítette, kere
sett ügyes lányokat a faluból, és nyolcan- 
tízen nekiláttak a munkának. Szinte éjjel
nappal ezen dolgozott. A többiek aggoda
lommal figyelték ezt az őrült tempójú 
munkát, de Címemé titokban örült, hogy 
újra jókedve van Sárinak.

Négy hét alatt elkészült a szőnyeg. Sári 
nem azért volt kereskedő lánya, hogy 
munkájának hasznát ne akarta volna lát
ni. Minden előzetes bejelentés nélkül le
utazott Brassóba. A legelőnyösebben érté
kesítette a szőnyeget, a lányokat kifizet
te, hozott magával új anyagot, a hasznot 
pedig elégedetten zsebre tette.

Rokonai felháborodtak. Mintha szé
gyen esett volna rajtuk, a legerélyesebben 
megtiltották Sári kalmárkodását. Rántott 
egyet a vállán.

Jól van, nem fog kézimunkázni sem. Ki 
sem bontotta a magával hozott csomagot, 
visszaküldte.

Nem sokáig tudta türtőztetni magát.



Szabadulni akart. Édesanyját is meg akar
ta nyerni tervei számára. Könyörgött, 
menjenek el rokonaiktól, megélnének a 
kamatokból, s ha több kell, ő megszerzi.

Címemé elrémülve hallgatta lányát. Itt 
hagyni ezt a kényelmes otthont és gond 
nélküli jólétet? Szerény, egyszerű viszo
nyok közé kerülni? Ezt ő nem teheti. Lá
nya a lelkét beszélte ki, mégsem tudta 
más belátásra bírni. Csak sírt, panaszko
dott, és szemrehányásokat tett az esztelen 
tervek miatt.

Sárinak elfakult a hangja.
— Mama, nem szeretsz te engem! — ki

áltott fel, és letérdelve kereste anyja te
kintetét, a lelkét, az anyját, aki annyira 
nem tudta őt megérteni. Hát idegenek ők? 
Hát ilyen messze állhat egymástól két em
ber, hogy az egyiknek meleg fészek az, 
ami a másiknak börtön? Az egyiknek drá
ga otthoni levegő az, amiben a másik 
senyved, és amibe belepusztul.

Hiába rimánkodott, hogy menjenek in
nen, nem bírja itt, elpusztul, csak még 
jobban felizgatta rémüldöző édesanyját, 
de meggyőzni nem tudta. Így hagyta el a 
szobát. Zokogva botorkált ki.

Kezében volt édesapja levele, melyben 
búcsúzni hívta. Még aznap elutazott, és 
elhatározta, hogy ide soha többé vissza 
nem jön.

Apjától nyugodtan vált el. Nem érzé
kenykedtek, tudták, ennek így kell lenni. 
Címer a címét sem közölte. Nem is tudta, 
hol fog megállapodni, csak azt mondta, 
hogy addig ne várjanak rá, míg pozíciót



nem teremt magának. Akkor vagy hazajön, 
vagy kiviszi őket magához.

— Apám sincs. . .  — ismételgette ma
gában a vasútról hazafelé.

Nem sírt, inkább valami forró szárazság 
égette a szemét. Azért is felemelte fejét, 
és új elhatározásokkal tért vissza a régi 
lakásba. Palotájukból csak egyetlen szűk 
üzlethelyiség maradt meg, Sári erősen re
dukált mennyiségű árujával, és egyetlen 
kis szoba az emeleten. Címer azokat is fel
adta utazásuk előtt, és Sárinak csak nagy 
nehezen sikerült visszaszerezni őket.

Néhány nap múlva elrendezkedett va
lahogy, és kinyitotta az üzletét.



A nagy nekilendülésnek nem lett meg 
az eredménye, amelyet várt tőle.

A vásárlók elkerülték, az ismerősök 
nem akartak tudni róla. Ha végigment az 
utcán, jóformán alig köszöntek neki. Ki
kerülték, ha köszönt, nem akarták észre
venni, a fiúk elpártoltak tőle. Ha véletle
nül találkoztak, szinte szégyelltek vele 
végigmenni az utcán. Egyetlenegyszer 
ment fel Ilushoz, aki szintén nem sietett 
őt felkeresni. A barátnője akkor már 
menyasszony volt. Nácival járt jegyben. 
Sári látta, hogy itt sincs több keresnivaló
ja. Egész idő alatt nagyon komoly volt, és 
Sárinak úgy tetszett, hogy egy idegen nő 
az, akivel beszél.

Nem volt többé barátja. Nem volt itt 
többé senkije. Be kellett látnia, hogy a 
büszke, az akaratos „én” sem tud egyedül, 
egymaga boldogulni. Segítség kellett neki 
is.

A gyűlölség egyesek részéről most is 
Ardelean miatt volt, aki végleg szakított 
minden nővel. Sőt az udvarlásokat is be
szüntette. Csak Sári létezett a számára. 
Ez a szerelem oly erős volt benne, hogy 
nem tudott többé más nővel foglalkozni.



Ezt pedig sokan nem tudták Sárinak meg
bocsátani.

Elkerülték Sárit, Ardelean elkerülte 
őket. Bántották Sárit, Traian viszont bán
totta őket. Becsmérelték a lányt, a férfi is 
a lány ellenségeit. Nem tűrték meg a tár
saságban, a férfi is hátat fordított nekik.

Baumangné még mindig eszeveszetten 
szerette Traiant. Azt hitte, hogy az vissza
tér hozzá, ha Sárit lekötve látja. Ő indí
totta meg a hajszát, most mégis eljött új
ra, és felajánlotta a kis Károllyal való há
zasságot. A lány hang nélkül, egy erélyes 
mozdulattal ajtót mutatott.

Mindenki látta ezt a túlfeszített harcot, 
és Sári még mindig nem adta meg magát. 
Az üzlete nem ment, adósságai voltak, fe
nyegetések érték mindenfelől. A kétség
beejtő helyzet miatt Ardelean talán még 
jobban szenvedett, mint Sári, aki látta ezt 
a segítő, őszinte kezet feléje nyúlni, de el 
is taszította. Nem haraggal és nem gyűlö
lettel, hanem végtelen fájdalommal. Nem 
Ardelean kötelessége lett volna ezt a lé
pést megtenni, hanem Ernőé, aki mindent 
tudott vergődéséről, és mégis sorsára 
hagyta őt. A különbség fájt neki, amikor 
párhuzamot vont a két férfi szeretete 
közt, és mégis Ernőt szerette.

Nem maradhatott többé itt a városban. 
Kiárusította kevés meglevő áruját, felad
ta az üzletét, lakását, minden ingóságán 
túladott, az adósságait kifizette, és egyetlen 
kézitáskával és megmaradt pénzével fel
utazott Ernőhöz Bécsbe.

Senki sem tudott erről a lépéséről. A



széles világon nem volt senkije, csak ez a 
fiú, akihez most elindult, akit egyedül 
szeretett életében. Nem bánt meg semmit.

Nem félt a szegénységtől, sem a nélkü
lözéstől. Mit bánja az emberek megveté
sét. Csak Ernő szeresse őt. Akkor jöhet
nek a vészek, tornyosulhatnak a fellegek. 
Akkor lesz ereje és bátorsága minden 
nyomorúságot elviselni. És Ernő az övé! 
Ügy bízott benne! Talán nem tudja még 
feleségül venni, hát akkor a szeretője lesz. 
Csak szeressék egymást, akkor tud dacol
ni akár az egész világ ítéletével és meg
vetésével.

Ébren töltötte az éjjelt a robogó vonat
ban. Délután érkezett az osztrák főváros
ba. Egy percig sem akart várakozni to
vább, taxit fogadott, és Ernő lakására 
hajtatott. Nem találta otthon. Megszállt 
egy szerényebb szállodában, és másnap 
reggel ismét elment Ernőhöz. A lakásadó 
sajnálkozva fogadta. A fiú épp az előbb 
távozott hazulról.

Először levelet akart hátrahagyni, az
után mégis megkérte a háziasszonyt, aki 
fogadta, hogy itt várakozhassék. Egyig 
várt, s Ernő még nem jött. Lement az ut
cára, hogy ott várja meg. Bolyongott s 
elfelejtette, hogy ennie is kellett volna. 
Délután volt, öt és hat óra között, s ő még 
mindig Ernő lakása körül járkált. Restellt 
annyiszor felmenni érdeklődni a háziasz- 
szonynál. Jókedvű sétálók lepték el az ut
cákat. Tavasz volt újra, és a langyos, jó 
szagú este kicsalta az embereket.

Ismerős kacagás ütötte meg a fülét,



mintha Ernőé lett volna. Ő volt. Mellette 
haladt el egy fiatal nővel karöltve. Ruga
nyosán lépkedett, hangosan, büszkén ma
gyarázva, mint akinek nincs semmi tit- 
kolnivalója és tiszta a lelkiismerete. Sári 
pedig ment utánuk. Rettentő félelem szo
rította össze a szívét.

— . . .  nincs ígéret, nincs barátság — 
hallgatta a fiú szavait. — De míg én aka
rom és te is úgy akarod, addig nincs és 
nem is lehet akadály köztünk. . .

Nem akarta az utcán megszólítani, 
megvárta míg elbúcsúzott a lánytól, s mi
kor felment a lakásába, utánament. Nem 
kopogott, úgy jött be háttal fordulva a fiú 
felé, s az ajtóhoz támaszkodva ott maradt. 
A villany égett, és minden fény oda lát
szott hullani erre a fehér, kísértetiesen 
merev arcra.

Ernő csodálkozva ugrott fel, és eléje 
sietett:

— Szervusz, Sári. Te hozzám jöttél?
— Maradj a helyeden. Még nem tudom, 

hogy elfogadom-e a vendégszeretetedet. 
Felelj nyíltan, követelem, hogy őszinte 
légy. Az vagyok-e én neked, aki voltam? 
Szeretsz-e még engem?

Ernő közel jött hozzá.
— Bocsáss meg nekem. Nem tehetek 

róla! Én már mást szeretek.
Sári vissza akart indulni, de a fiú meg

ragadta a kezét.
— Ne menj el, Sári. Sajnálom, hogy így 

történt, de nem tudok most sem hazudni, 
és nem szabad kétszínűsködnöm. Tudod, 
hogy senki sem befolyásolhat, csak az ér



zelmeim. . .  De ismerem mostani helyze
tedet, ne menj így el. Talán segíthetek 
más úton rajtad. Esetleg valami álláshoz 
juttathatlak.

— Nem, Ernő, mi nem ismerjük egy
mást többé. Csak a szerelem kötött össze 
bennünket eddig, az pedig nincs meg töb
be. Csak egy igaz érzés van a világon, és 
azon túl nincs ígéret, nincs nagylelkűség. 
Isten veled!

Kiszabadította a kezét, kinyitotta az aj
tót, és sietett le a lépcsőkön. Mire a fiú 
magához tért a meglepetéstől, és utána 
futott az utcára, már nem találta.

Ez volt az utolsó, legkegyetlenebb csa
pás, ami Sárit érte. Most állt csak igazán 
egyedül. Egyedül, visszautasított szerel
mével. Mintha egész élete összeroppant 
volna.

Mit tegyen most? Miért éljen? Kije van 
még? Senkije a világon. Olyan céltalanul 
járkált az utcán, olyan akaratlanul moz
gatta a lábait, nem bánta, merre viszik. 
Mi volt, ami a vasútállomásra vitte? Mi 
volt, ami hazafelé hozta? Talán az ösztön.

Mikor legelőször körülnézett, éjszaka 
volt, és otthon volt, a városukban. Este 
tíz óra lehetett. Az utcák még forgalma
sak voltak. Minek jött most ide? Mit ke
resett itt? Talán meghalni jött haza, ide az 
ellenségeihez? Ott legalább senki sem is
merte.

A vasúti összekötő híd alatt egy elkésett 
uszályt vontattak a Begán. Messzebb a ví
zen kivilágított kis hajó jött. A fedélzeten 
szólt a zene, gondtalan, táncoló párok ke



ringtek, imbolyogtak rajta. Kiránduló te
mesváriak jöttek haza faluról. Hányszor 
volt ő is az elmúlt években kirándulni. 
Hogy szerették akkor még, és a kedvében 
járt mindenki. S most nem volt senki, 
egyetlen segítő kéz sem, hogy a roskado- 
zót felemelje, egyetlen ember, aki jó szót 
szóljon érte.

Semmi sem változott. A hold most is 
csak úgy sütött, és langyos tavaszi levegő 
lengett a folyó felett. A társaságok most 
is csak úgy súrlódtak, zsörtölődtek, és 
éppúgy vetélkedtek az asszonyok is. Csak 
ő nem tartozott többé senkihez. A város 
élt, dobogott, dolgozott tovább, s egyik 
gyereke kivert kutya módjára ődöngött 
a házsorok közt.

Kijutott a Dózsa térre. A Bega palota 
felől hangos társaság közeledett. A han
gok ismerőseknek tűntek, nem akart ve
lük találkozni. Betámolygott a Dózsa em
lékmű beszögellő kis kapuján.

A nyitott kupola oldalához állt, megtá
maszkodott a bejárat falánál, és felnézett 
Máriára. Egy fejkendős asszony térdelt a 
szobor lábánál, és olvasóját morzsolgatva 
imádkozott. Lenn a kövön tövig égett 
gyertyasorok közt két vékony égő viaszszál 
pislákolva küszködött a tavaszi szél ere
jével.

— Élni! Élni! — jajongott egy hang a 
belsejében, s ő ment tovább.

Járta a várost, bódultán, céltalanul. Itt 
született, itt élt tizennyolc évet, s most 
nem talált egyetlen ajtót, melyen beko
pogtathatott volna. Nem volt egyetlen érté



ke a ruháján kívül. Utolsó pénzét emésztet
te fel a hazautazás. Mikor evett utoljára? 
Nem tudta. Mikor aludt utoljára, arra sem 
emlékezett. Nem tudott sírni sem. Fel
ment a hídra, és nézte a vizet.

Áthajoljon? Gyáván elfusson az élet
ből? Azért szaladjon ki a világból, mert 
nem úgy sikerült az élete, mint ahogy ő 
akarta? Nem! Ő élni akar! Becsületesen 
élni. Ehhez joga van.

Lement a hídról, és elindult a belváros 
felé. Mintha nagy ködben járkált volna, 
már tagjait sem érezte. Gondolatai is szét
hullottak, csak ment egyenesen, halálos 
fáradtsággal előre. Az elmúlt szenvedések 
mintha most egyszerre törtek volna rá, 
minden erejét elvették.

Még felment a régi palotájukba, még 
odavonszolta magát Ardelean lakása elé. 
Utolsó erejével kinyitotta az ajtót, azután 
aléltan bukott be a szobába.
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színhely a rohamosan fejlődő 
Bega-parti város, Temesvár, 
amely a maga módján tükrözi a 
korabeli Európa minden rezdü
lését, az új felfogásokat, új ide
álokat, új szokásokat, a kon
junktúrát és a gazdasági válsá
got kísérő jelenségeket. Börcsök 
Erzsébet könyve a szórakoztató 
regények sorába tartozik, de 
nem üresen szórakoztató olvas
mány. Van mondanivalója, meg
van a maga emberi értéke.

A könyvet az írónő halálának 
évében kapja kézhez az olvasó 
— tragikus találkozása ez a pá
lya kezdetének és az élet végé
nek.




