




*

t

V







AZ
UTOLSÓ
FARSANG





VÁNDOR KÁLMÁN

UTOLSÓ FARSANG
II. KIADÁS

Szerelem hegyi Ervin Könyv- és Lapkiadó kiadása.
Kizárólagos főhizományos:

Gábor Áron könyvkiadó, Budapest, Semmelweis-u. 7.



n  r- r -r
L  l)  ő  D 0

ffinü
B.

i0g4. s? .m l ....S7.
Felelős kiadó : d r  Szeroleinbegyi Ervin.

Faragó Imre nyomdája, Kispest, Vörösmarty-utca 6. Telefon: 346-966.



Az író e lő szava

Az embert néha elfogja valami különös tevékeny- 
kedési láz. Egyenkint előhúzza az íróasztal fiókokat 
és »rendet csinál*.

Ilyen rendcsinálási hangulatomban bukkant fel 
egyik fiók mélyéről ez a regény, életem egyetlen ka
landos regénye.

A nagy csillárt eloltottam, a kályha mellett kis 
olvasólámpát gyújtottam meg és olvasni kezdtem. Iz
gatott voltam. Hát hogyne! Van-e izgalmasabb pil
lanat, mint amikor a negyvenöt éves férfi talál
kozik egy fiatalemberrel, húsz és egynéhány éves 
fiatalemberrel, aki egyszer régen ő maga volt.

S ahogyan olvastam a regényt, egyszerre ott vol
tak előttem azok a régi, különös, zavaros, elképesztő 
ellentéteket egybefoglaló ezenkilencszázhuszas évek, 
amikor pályámon elindultam.

Két forradalom után voltunk. Konjunktúra. Egyik 
oldalon féktelen tőzsde játék. A másik oldalon vag- 
gonlakók, nyomorúság. A Dunaparton tobzódott a fék
telen élvezetvágy. A kávéház lerraszokon a győztes
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antant tisztjei, az »antant-missziók*, társaságukban 
elegánsan, kicsit túlságosan elegánsan is öltözött dá
mák. Európa, Amerika idiómái rohamozták a füle
ket. A mulatókban szólt a jazz s a vagonlakásokba 
beesett az eső, befújt a szél.

Az embereket felkavarta a forgószél ereje. Egyi
ket ide röpítette, a másikat oda. Néha Sanghaiba, 
máskor Délamerikáha s leggyakoribban a napos ol
dalról az árnyékosra.

A fantázia szabadon szárnyalhatott. Olyant nem 
tudott kitalálni, amit az élet eseményei ne tettek volna 
valószínűvé.

Egyik este a szerkesztőségben azt mondják':
— Aki akarja hallani a világ legnagyobb csodá

ját, este jöjjön be. Egy külföldi cég képviselője van 
itt, be fogja mutatni a rádiót.

— Rádjá? Mi az?
Este megtudtam. Ültem Budapesten a Vilmos 

császár úton a szerkesztőségi szobában, felállítottak 
egy ■ készüléket, rengeteg lámpa világított benne s a 
tetején állt egy ormótlan tölcsér. A külföldi úr tár
csákat forgatott, egyszerre a tölcsérből ragyogó jazz 
muzsika tör elő s egy női hang énekelt.

— Mi ez? Gramofon?
— Nem! London. Azt halljuk, amit ebben a pil

lanatban a londoni Hotel Savóéban játszik a jazz.
Ezen az éjszakán nem aludtam. Úristen! Milyen 

csoda! És adott esetben micsoda hatalom!
A fantáziám működni kezdett. Rádió, idegenbe 

vetődött emberek, az a magyar egyszer Sangliaiban
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meghallja Budapestről a cigányzenét, a pesti opera
ház előadását. Milyen hatást válthat ki?

Mondom, abban az időben a fantázia szabadon 
működhetett. Seholsem ütközött lehetetlenbe. Fiatal 
is voltam, amikor különösen szabadon szárnyal a 
képzelet, nem köti gúzsba az érett férfikor meggon
dolt mértéktartása. A fiatalos lázzal írt regény há
rom hét alatt készen volt. Utolsó farsang...

őszintén megvallom, akkoriban nagyon izgatott 
ez a téma.

Olyannyira, hogy azonnal mégírtam színdarab 
formájában is.

Színre is került.
Most, hogy kikerestem a színlapját, őszinte meg

hatottságot éreztem. Micsoda szereposztás!
Istenben boldogult nagy színészbüszkeségünk, 

Ódry Árpád rendezte. Ugyanő vállalta el a férfi- 
főszerepet is. ő játszotta Raoul Musagne-t! És milyen 
erővel!

A női főszerepet, Miss Maud Meryllt, a newyorkj 
Metropolitan világhírű énekesnőjét Lázár. Mária szép
sége és művészete elevenítette meg.

Somlay Artúr volt Louvain.
Aki a »professzort« alakította, már szintén a 

temetőben pihen: Petheő A ttila...
Uray Tivadar volt a »poéta«, Pethes Sándor pedig 

a herceg szerepét játszotta.
Később többször is színre hozta a rádió. Azutár, 

pedig a vidék akkori Nemzeti Színháza, az Orszá
gos Kamara Színház vitte végig az ország városain.



\

Alá már azok közül is sokan országos nevet 
viselnek, akik akkor olt játszottak. Hogy csak egy ne
vet említsek: Peéry Piroska, Németh Antal felesége.

Annyi esztendő után ez a régi írásom megint 
előkerült.

Most itt feküdt újra előttem. Lapoztam, néztem.
Ma negyvenöt éves fejjel megírnám-e, ha meg

írnám így írnám-e meg?
Hát, ma aligha írnám meg. S ha mégis, egészen 

bizonyos, hogy egészen másként. Az események mel
lett mérlegelések lennének, minuciózus lélekrajzok, 
sokkal részletesebb lélektani indokolások.

De egyet így is Ígérhetek: unatkozni nem fog az 
olvasó.

Sőt! Úgy fogja találni, hogy túlságosan is sok 
benne az esemény, az érdekesség.

Ne haragudjék meg rám érte. Én is voltam hu- 
huszonhat éves. És a huszonhat éveseknek meg kell 
bocsátani. Hiszen olyan kedvesen, naivul fiatalok,

És nem is lenne rossz mégegyszer huszonhat 
évesnek lenni...
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A montevideoi Broadwayn az autó szinte csak 
lépesben tudott előrejutni. Bár már majdnem nyolc 
óra volt, az utcákon áramlott a tömeg. A soffőr halk 
káromkodással evezett a fegyelmezetlen áradatban.

Végre tehetlenül lefékezett.
Az autó hátsó üléséről elegáns fiatalember hajolt 

előre.
— Mi baj?
A soffőr a tömegre mutatott.
— Ebben az áradatban lehetetlen előrejutni. Mr. 

Russel.
Charles Russel bosszankodva megcsóválta a fejét.
— Már pedig én éhes vagyok!
A sofőr körülnézett.
— Tessék nézni, Mr. Russel! Ott van egy res

taurant!
Charles Russel kidugta fejét az ablakon.
Talán húsz lépéssel odébb, neon fény ben ragyogó 

transzparenst látott.

HUNGÁRIÁN RESTAURANT
A fiatalember szeme megcsillant.



Az elmúlt nyáron Budapesten volt. Az emlékek 
egy pillanat alatt kiújultak. Gsettintett egyel.

— Paprika chicken!
— Parancsol valamit?
Már ugrott is az autóból.
— Várjon meg!
Hosszú lépésekkel nekivágott, liogy átverekedje 

magát a tömegen.
Nem volt könnyű feladat. Az áramlás pontosan 

szembe jött vele és az ár ellen nem csak úszni nehézl.
De a varázslatosan szép montevideoi estén szinte 

jókedvűen fúrta magát a tömegbe.
Vagy tíz nehéz lépést tett, amikor egyszerre meg

hallotta az étteremből kiáradó muzsikát.
— Gipsy music! — csillant meg a szeme és né

hány erélyes mozdulattal átverekedte magát a restau
rant oldalára.

Fényesen kivilágított helyiség előtt állott. Hom
lokzatán lángoló villanybetűk.

HUNGÁRIÁN RESTAURANT 
Ask fór the famous 
HUNGÁRIÁN WINES.

A transparens betűi piros, fehér, zöld színekben 
fénylettek.

Charles Russel derűsen csóválta a fejét. Mindenre 
számított, csak arra nem, hogy Montevideoban ta
lálkozik ezzel a zenével és ezekkel a színekkel.
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Elképzelését csak akkor érte törés, amikor be
lépett.

Nem azért, mintha a helyiség nem lett volna 
megfelelő, szó sincs róla. Nagyon ízléses hallban ta
lálta magát. De benszülött volt a pincér, aki a ter
mekbe kalauzolta.

S ezek a termek, amelyeknek faláról tavalyi em
lékei, a Balaton, a »puszta«, Szeged és Lillafüred 
freskói néztek le rá, tökéletesen üresek voltak.

A piros egyenruhába öltözött zenekar üres te
remnek játszott.

Egy pillanatig tétovázott, hogy maradjon-e itt, 
az üres restaurantban, de aztán vállat vont. Mi dolga 
van? Semmi. Elegáns kis parti hajójával kéjutazni 
indult, nem bosszankodni.

Leült az egyik asztal mellé és amint az étlapot 
felemelte, már fel is csillant a szeme.

Első pillanatra megtalálta:
— Paprika chfeken.
A benszülött pincér kitűnő bort hozott, a zenekar 

igen jól játszott, határozottan kezdte magát kelleme
sen érezni.

Mikor egy igen csinos japán asszony, és egy ro
konszenves fiatalember az asztalához sietett és moso
lyogva az iránt érdeklődött, hogy elégedett-e, nincs-e 
valami kívánni valója, már úgy felvillanyozta a bor, 
hogy' széles mozdulattal helyet kínált az étterem tu
lajdonosának és feleségének.

— Kitűnően érzem magam! — mondta. Kutatott
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az emlékezetében egy magyar szó után, melyet ta
valy Budapesten tanult. Végre megtalálta.

— Éljen! — mondta és bólintott. — Maguk nem 
elveszett emberek! Hogyan jutott az eszébe, hogy 
ilyen messzire elhozza a paprikás csirkét?

A tulajdonos mosolygott.
— Kicsit körülményes volna elmesélni!
— De engem érdekel!
A fiatalember nem sokáig kérette magát.
— Kicsit rosszkor születtem. Akkor lettem fiatal

ember, amikor Ausztria-Magyarország darabokra tö
rött. Forradalmak, rengeteg papírpénz, konjunktúra, 
tőzsdejáték. Az ember az egyik napról a másikra 
milliomos lehetett, vagy koldusszegény. Nekem az 
utóbbi változat sikerült. Annyi pénzem maradt, hogy 
vasúti jegyre futotta Genováig. Otthon kitelt a be
csület.

— Á! It is very interesting! — bólintott a bortól 
egyre jobb kedvre derült Charles Russel.

— Nos, ültem egy kikötő kocsmában, az utolsó 
banikat költöttem. Körülöttem matrózok,* utcalányok. 
Egyszerre egyik matróz éktelen nagyot káromkodott, 
még pedig magyarul.

Az étterem tulajdonosa felnevetett. Most már él
vezettel mesélt. A matrózzal megismerkedett. Meg
tudta, hogy másnap indul Kínába. Egy forgalomból 
kivont magyar hajót megvásárolt valami kínai parti- 
hajózásra. Nos, ezt a hajót viszik, hogy átadják sárga 
tulajdonosának.

— Nem vinnének engem is magukkal?
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A matróz vállat vont.
— Beszéljen a kapitánnyal!
S a fiatalember másnap mint egy ócskavasként 

eladott egykori magyar kereskedelmi gőzös »gazda- 
sági tisztje« elindult Iíina felé.

Az első percekben tele volt szorongással. Lehe
tetlenség, hogy ez a hajó partot érjen! De segítségére 
sietett a tengeri betegség s annyi elfoglaltságot nyúj
tott neki, hogy nem maradt ideje a félelemre. Mikor 
pedig már lett volna ideje rá, akkor már nem félt. 
Megszokta.

A tenger is rendkívül illedelmesen viselkedett, 
mintha csak dédelgetni akarta volna az egykori pesti 
aeanyifjút. Hovatovább az ügy kezdett kéjutazáshoz 
hasonlítani.

Étel, ital volt bőségesen, a kapitánnyal sűrűn et
tek és sűrűn koccintgattak, kártya pedig nem jelen
tett semmiféle veszedelmet, mert az lett volna igazi 
művész, aki tőle valamit elnyerhetett. Egy soldo sem 
volt a zsebében. A két öltözet ruha és három, ing pe
dig — ami összpodgyászát képezte — nem képviselt 
értéket a kapitány számára, aki olyan kövér volt és 
olyan nagy darab ember, hogy ruháit nem viselhette.

Mindehhez ragyogó napsütés, síma, csendes ten
ger, egy öreg rádió: kész nyaralás.

Amikor a kapitány közölte, hogy már a kínai 
vizeken járnak s ott a távolban ez az árnyék szá
razföld, még pedig Kína, határozottan szomorúságot 
érzett. Már vége?

Hát hogyne érezte volna ezt! Ott Genovában szép
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volt arra gondolni, hogy Kina a lehetőségek földje 
és Sanghajban élnek magyarok is. De most itt az 
ismeretlen országban, Ázsiában, egyedül, egy fillér 
nélkül! Hogyan fog itt megélni? Mit csinál itt, holott 
fogalma sincs a kínai nyelvről?

Mint néhány héttel előbb, a genovai matrózkocs
mában, most is éktelen káromkodás ébresztette fel 
szomorú gondolataiból. De most nem csak a matróz 
káromkodott, most a kapitány is. És mind a ketten 
olyan sápadtak voltak, mint akik utolsó percüket ér
zik közeledni.

— Mi történt? — kiáltotta feléjük.
A választ már maga a tenger adta meg. Az ócska 

kis hajót, mint valami gyereklabdát, feldobta a ma
gasba, aztán visszaejtette egy másik hullámra. A má
sik hullám pedig megint a magasba dobta.

Hajójával labdázni kezdtek a hullámok.
Hét órányira a kínai partoktól irtózatos vihart 

kaptak. Olyan vihart, ami ennél sokkal komolyabb 
hajókat is megtáncoltat.

Hogy meddig tartott a labdázás, azt nehéz lett 
volna megállapítani. Ahányan voltak, annyifelé gu
rultak. Ruhája rongyokra szakadt, az orrából dűlt a 
vér, recsegve-ropogva egyre újabb alkatrészek sza
kadtak le a hajótestről. Egyik hullámhegy a másik 
után csapott át a fedélzeten. Egyik pillanatban a hajó 
orra állt az égnek, a következőkben a fara meredt 
a csillagok felé.

Aztán egyszerre irtózatos reccsenés és a hajó 
oldalára fordult.
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Egy pillanattal később a kapitány, matrózok és 
a pesti aranyifjú a viharzó tengeren hánykolódtak. 
Leszakadt korlátdarabokra kapaszkodva, kétségbeeset
ten küzdöttek az életükért, míg néhány lépéssel odébb 
a hajó egyre mélyebben sülyedt a hullámsírba.

Csupán egyetlen matróz küzködött rajta. Egy 
mentőcsónakot igyekezett leoldani a sülyedő hajóról. 

Sohasem sikerült volna, ha a vihar el nem unja. 
De elunta. Mintha mi sem történt volna, elültek az 
előbb még toronymagasan csapkodó hullámok s a 
matróz — a legutolsó pillanatban leoldotta a csó
nakot, Azután a magyar kereskedelmi tengerészet 
egykori hajója eltűnt a tenger fenekén.

A derék matróz pedig emberhalászatba kezdett. 
Kihalászta a kapitányt, a legénységet és kihalászta őt 

S azután egy szál törékeny mentőcsónakon szo
rongva, hét végtelen óra következett. Ahogyan a gő
zössel labdázott a vihar, olyan labdázást kezdett most 
a kis csónakkal a csendes tenger. Hét halálfélelem
ben eltöltött óra után egyszerre gőzös tűnt fel a 
láthatáron. Kezdődött az új remegés: vájjon észre- 
veszi-e kétségbeesett integetésüket, vagy tovább megy 
s ott hagyja őket a közeledő éjszakában, újabb ha
lálfélelmek s végül a biztos halál várásában.

A csónaköt észrevették. A hajótörötteket a ha
jóra vitték — holland gőzös volt — és néhány óra 
múlva Kina földjére lépett. Szétázott ruhában, egyet
len fillér nélkül.

A hajótörötteket fedél alá szállították, értesítet
ték á kínai céget, melynek a hajót hozták és más
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nap a kórházban, ahol feküdt, egy kínai úr jelent
kezett.

Kínai ékeszólással üdvözölte, majd nagy reve
rendával egy halom dollárt telt le az éjjeli szek
rényére.

— Mi ez? — nézett rá meglepetten a pesti fiatal
ember.

— Csekély része annak az összegnek — mondotta 
a kínai — melyet biztosítás révén fognak kifizetni, 
hogy a hajótörésben elpusztult, bizonyára pótolha
tatlanul értékes podgyászáért kárpótolják.

Ott érte utol a szerencse, ahol el sem képzelhette. 
Azzal, hogy a hajóra szállt, ő is részesévé vált a 
biztosításnak és elázott két öltözeti ruhája, három 
inge kárpótlásaképen annyi dollár hullott az ölél»e, 
ami az akkori viszonyai között — egész vagyonnak 
számított.

És a pesti mulatók aranyifja most megfogta eze
ket a dollárokat, dolgozni kezdett. Export-import vál
lalkozást létesített, keresztül-kasul járta Kínát, majd 
Japánt is és alig egy esztendő múlva a hajótörés 
dollárjaival vagyont szerzett.

Erről értesítette a rokonait.
A levélhez egy képet is mellékelt.
A kép nagyon csinos ifjú japán hölgyet ábrázolt, 

egy előkelő szamuráj család leányát.
»Ez a liiölgy — írta — a feleségem«.
Japánban feleségül vette egy előkelő szamuráj 

család leányát és úgy látszott, hogy most már végleg
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megtelepedik Japánban, ahol export üzlettel foglal
kozott.

A házasságnak egy esztendő múlva gyümöl
cse lett.

A pesti fiatalember és japán asszonyka házassá
gából egy kislány született.

A szülők nagy szeretettel vették körül a kis bébit, 
de a gyermek gyenge volt, törékeny és alig egy esz
tendei élet után meghalt.

A fiatalasszonyt annyira leverte kisleányának ha
lála, hogy már az ő egészségéért kellett aggódni.

Végül is édesapja, hogy leánya felejtsen, azt a 
propoziciót tette, hogy a fiatalok tegyenek egy na
gyobb hajóutat. Üljenek hajóra, hajózzanak át Euró
pába, a fiatal asszony ismerkedjék meg férjének 
hazájával.

Tehát hajóra ült fiatal feleségével és elindultak 
Európa felé. Hatalmas világjáró luxushajóra szállt 
most az egykori pesti aranyifjú.

Aki nem is olyan régen egyetlen fillér nélkül, 
egy ócskavasként eladott, forgalomból kivont egykori 
magyar kereskedelmi gőzös fedélzetén indult el Gé- 
nuából. hogy egy hajótörés borzalmain át jusson el 
Iíina és Japán földjére.

Most ugyanezt az utat, pénzzel bőségesen ellát
va, fiatal feleségével egy oceánjáró luxushajó fedél
zetén tette meg vissza Európa felé — kéjutazásként.

Charles Russel élvezettel hallgatta a restaurant 
tulajdonosát.

Az óceánjáró fedélzetén érdekes nemzetközi társa-
2
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súg volt. Amerikaiak, németek, angolok, ószaki államok 
gondtalan emberei. A hajó lassan ment, minden ér
demesebb kikötőben lehorgonyzóit, hogy utasai csak
ugyan lássák a világot.

így jutottak el Montevideóba.
A kalandos sorsú fiatalember karonfogta bána

tos feleségét és vele együtt a város földjére lépett.
Huszonnégy órát kaptak a város megtekintésére 

s már az első benyomás olyan volt, hogy a huszon
négy órát keveselni kezdték. Földi paradicsomba ér
keztek.

A baj akkor kezdődött, amikor megéheztek. 
Ugyanis a városban teljesen és tökéletesen ismeret
len volt az a koszt, amit európai gyomor bevenni 
hajlandó.

Felkutatták az egész várost, de minden hiába.
Csak a hajóról való társaikkal találkoztak, akik 

Ugyanilyen kétségbeeséssel kosztot kerestek.
A derék fiatalember nem azért volt pesti, hogy 

ötletért a szomszédba menjen. Odafordult japáni 
feleségéhez.

— Nem volna rossz gondolat itt egy — magyar 
vendéglőt nyitni!

Másnap az oceánjáró luxushajó nélkülük indult 
tovább.

C> és japáni felesége Montevideóban maradt.
Felment a városházára és megkérdezte, marad

hatna-e, nyithatna-e itt vendéglőt.
A polgármester derűsen már is nyújtotta, a kezét.
— Rajta! Sok szerencsét!
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Először is aziránt érdeklődött, van-e itt a világ 
másik végében magyar.

Gondolkoztak. Nem igen. De aztán egyszerre csak 
felderült a polgármester arca:

— Várjon csak kérem. Ügy emlékszem, hogy két 
úriember szokta itt emlegetni, hogy magyar szár
mazású. Az egyiket Farkasnak hívják, a másik pe
dig Rice ezredes.

Hát a Farkast elfogadta magyarnak, de hogy co
lonel Rice magyar lenne, ebben kételkedett. Minden
esetre elindult felkeresni az állítólagos magyarokat.

Elsőnek Farkas urat kereste. Meg is találta. A 
katonai balzsamozó intézet igazgatójaként. És ma
gyarnak ugyan magyar volt, mert az ősei Magyar- 
országból származtak Amerikába, de a nevén kívül 
más nem igen maradt meg a magyarságából.

Rice ezredes felé már erős kételyekkel indult el.
Az ezredes igen udvariasan fogadta, angolul szó

lította meg, de azért alig merte kinyögni a kérdést.
— Azt hallottam, hogy ezredes úr magyar szár

mazású és szereltem volna megkérdezni, hogy ez 
igaz-e.

Colonel Rice bólintott.
— Yes! I ara Hungárián! Igen, én magyar va

gyok! Nyitrazsámbokrói.
És rövidesen kiderült, hogy Colonel Rice »ma

gyarul* Reisz József.
Kalandvágytól hajtva, tizennégy éves korában, 

megszökött hazulról.
Az ő segítségükkel csinálta meg Hungárián Res
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taurantját, ahol reméli, hogy kilíínő vendége Mr. Char
les Russel, jól érzi magát és ezt másokkal is közölni 
fogja.

Charles Russel ezt határozottan megígérte, de 
hozzáfűzte azt is, .hogy fájdalom, egymaga aligha tud 
nagyobb eredményt felmutatni.

— Hogyan gondolja ezt Mr. Russel?
— H át...
Az üres teremre mutatott.
A tulajdonos azonnal megnyugtatta.
— Ezekben a termekben esténkint egyetlen üres 

asztal sem szokott lenni. Hogy ma később jön a kö
zönség, annak oka az opera vendégjáték.

— Micsoda?
— Egy opera-staggione járja Délamerikát és a 

szigetvilágot. S ma éppen itt tart előadást. Egész 
Montevideo ott van, tekintettel Miss Maud Merrylre, 
a Metropolitan híres énekesnőjére.

Charles Russel kirúgta a széket maga alól.
— Miss Maud Merryl?
— Igen.
— Itt van?
— Igen.
— Hol van az az előadás?
Egy perccel később autón ült Charles Russel és 

robogott a színház felé.
És tíz perc múlva — éppen felvonásköz volt, — 

már ott is állt az énekesnő öltözőjében.
Miss Maud Merryl rosszkedvű volt. Határozottan 

bánta, hogy vállalkozott erre a turnéra.
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— Charles, a legrosszabbkor, érkezett. Ez a turné 
halálosan kifárasztott!

Mr. Charles Russel szeme megvillant.
— Annál jobb! Legalább felajánlhatom a leg

ragyogóbb pihenést!
— És pedig?
— A Narcissussal vagyok itt. Emlékszik a ha

jómra?
— Hogyne! Nagyon kedves partjáró!
— Hazaviszem vele!
— Maga megőrült! Csak nem akar ezzel a kis 

hajóval kimenni a tengerre?
— Miért ne? Éppen most beszéltem egy kitűnő 

hungarian gentlemannal, aki Genovától Kináig egy 
ócskavasnak eladott hajón tette meg az utat. Az 
egész staggionet meghívom. Ahol megkívánjuk a part
raszállást. ott megpihenünk.

— All right! Legalább néhány hétig semmit sem 
fogok hallani a világról.

*
A magas, buja trópusi fűből fiatal féri emelkedett 

fel. Két izmos karját kitárta. Szinte hallani lehetett 
izmai ropogását.

— Eh! Ebbe csak megörülni lehet!
Valahol a lábainál két idősebb férfi, szakálluk 

egész arcukat benőtte, valami primitív szerencsejáté
kot játszott. Laposra csiszolt kerek kavicsdarabokat 
dobáltak egy cipősarokkal húzott vonal felé.

— Három!
— Kettő. Nyertél!
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Néhány lépéssel odébb egy fiatalember hevert a 
fűben. Tekintetét fáradtan felemelte.

— Hány óra, piktor?
A kérdezett, aki egy fának támaszkodva behunyt 

szemmel állott, halkan mondta:
— Esti félkilenc.

* Szeme valahol kint járt a tengeren.
— Páris... mondta halkan — Metró.. .
A másik rábólintott.
— Odahaza ősz van... az utca kövezetén sárga 

levelek...
— Apró női lábak tapodják!
Csend
— Édesanyám most viszi be apámnak a vacsorát...
Az egyik játékos felnézett rájuk.
— Megint álmodtok? — kérdezte csendesen.
A többiek hangtalanul hevertek a buja fűben.
Éjszaka volt. Forró, vad, vágyakat sugárzó tró

pusi éjszaka. A levegő erős, átható, szinte hódító il
latokkal terhes. A hold leereszkedett, egészen ala
csonyra a sziget fölé.

Egyszer-egyszer nehéz nyögés hallatszott. Férfi- 
nyögés. Már nem is emberi.

Ott feküdtek egymás mellett. A sejtelmes éjsza
kában valami lázító ütemes moraj, valami különös* 
sohase szűnő harangozás dongott végeszakadatlan.

A tenger csapdosta hullámaival a partokat.
— Hehe — hehe — mekegett egy öreg hang. — 

Azt mondja, Páris! Párisi Hehe!
— Hallgass, öreg!



Azután újra csend lett.
Nehéz, fülledt, viharelőtti csend.
Valahol az Óceán elhagyott, lakatlan szigetén 

tizenegy férfi üldögélt, heverészett a méteres fűben. 
A ruhájuk szedett-vedett volt, rongyos. Az arcuk 
elvadult. De mindannyi szeméből csillogott az ér
telem.

Kettő kivételével mind túl voltak az ötvenen és 
volt egy, akinek már hóba öltözött a gyér haja. 
szakálla.

Az egyiken szakadt térdnadrág volt, rongyos inggel.
A másik szürke nadrághoz piros katonai unifor

mist viselt, míg a harmadik ruházata állatbőr volt s 
egy ütött-kopott trópusi sisak.

És végig így.
Az a két fiatalember is, akik aránylag tiszta in

get viseltek.
Az egyik, aki kiemelkedve a fűből, tekintetével 

valahova a tengerbe veszett, s a másik, aki maga elé 
meredve némán tépte a fűvet.

Csend volt.
Nehéz, fülledt, viharelőtti csend.
Szótlanul ültek, heverésztek.
Tizenegy férfi.
És némán, senkivel sem törődve, rágták a füvet, 

a buja, trópusi éjszakában.
Egyszerre az egyik felvetette a fejét.
— Te! — mondta. — Te! Poéta!
A fiatal férfi arcát fölemelte a lágy füvek körül.
— Mit akarsz?

23 -



— Dalolj valamit!
Rábólintottak.
— Az! Az jó lesz.
A fiatalember, akit poétának szólítottak, lassan 

oldala mellé nyúlt. Valamit fölemelt.
Hegedű volt. A vonója, ki tudja, hol törött da

rabokra.
A másik fiatal férfi csillogó, lázas szemekkel rá

nézett.
— Pajtás! Valami forrót! Valami hazai szerelmi 

dalt!
A Poéta pengetni kezdte a rozzant hegedűt. Aztán 

tele vággyal felcsendült a hangja:

»Selierezáde éjjelén 
Ma legyen a csókom forró,
Mint a nap...«

Egy férfi felsóhajtott és a másik oldalára fordult.
A Poéta énekelt:

»Égessen, gyújtson fagyott ajkakat.*

Társa, a másik fiatal, akit Piktornak szólítottak, 
behunyt szemmel itta a hangokat.

»Mámoros lángba,
Izzó ragyogásba,
Vesszen belé ma minden 
Földi gond.*
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Ilt feícsaUant a hang. Vad, szilaj, magafeledt 
szárnyalással repült az éjszakában.

»Az óra ma éjjel búcsút ne intsen 
Hadd szórom elébe minden sok 
Kincsem,
Ami csak bennem 
Mélyen bennem ég!«

Hirtelen, minden átmenet nélkül elhallgatott. 
Csend volt.
Újra felnevetett a mekegő hang:
— Hehe! Hehe! Nő! Nő! Nő volna jó, mi? 
Azután egyszerre egy hang. Szemrehányón, ne

heztelve.
— Megvesztetek?
Riadták kapták fel a fejüket?
— Megőrültetek? Nyavalyogtok?
Két izzó, fekete szem meredt rájuk.
Hatalmas, szinte óriásra nőtt férfi állott a hátuk 

mögött.
— Hát mik vagytok ti? Férfiak? Rongyok! Vén 

asszonyok! Szerelmi dalokat bőgtök az éjszakába?
— Hehe! — mekegett fel újra a hang.
— Mit nevetsz, öreg? — kapta oda a fejét az 

órjás és az őszfejű öreg gyorsan a fűbe lapult.
A férfi most végignézett rajtuk.
— Persze! A Piktor meg a Poéta! És az az átko

zott hegedű olt.
A Poéta magához kapta a hangszert.
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— Mértek, hogy énekeljek!
A férfi, legyintett, azután lassan ő is a fűbe ereszt- 

kedett.
Az eszelős öreg nem szerette a csendet. Meke>- 

gése újra hallatszott.
— Hehel Azt mondta a Piktor, hogy nő volna 

jó. Hehe!
— Elég!
De az öreg nagyon jól mulatott. Nevetett hülyén, 

magában.
— Hehe! A Poéta! A Poéta! hehe, énekelt. És 

pengette a hegedűt. »Seherezáde éjjelén a csókom 
forrói, mint a nap.«

A hatalmas termetű férfi bosszúsan a másik ol
dalára fordult.

— Hagyd abba, öreg!
Az egyik kaviccsal kockázó csendesen mondta:
— Hagyd őket! Hadd álmodjanak...
— Persze, hadd álmodjanak! — csattant fel az 

előbbi hang. — A Poéta! Meg Piktor! A professzor 
és íaz ezredes pedig gombozik. Kilenc hónap óta 
egy szál deszkát sem dobott ki a tenger! Tölthetnétek 
okosabban az időt! Ti pedig, álmodás helyett végre 
tudomásul vehetnétek, hogy nincs Páris! Tíz év alatt 
sem tudtátok megszokni, hogy a Csendes-óceán kö
zepén vagytok egy lakatlan szigeten?



it.

A fiatal férfi, akit poétának szólítottak, lassan 
lehajtotta a fejét.

— Tíz esztendő...
Lehet ez? Hiszen az egész olyan, mint egy rossz 

álom.
És egyszerre felevenedett benne az a tíz év előtti 

éjszaka, amelyik ezt az egész rettenetét elindította.
Hirtelen jött, hirtelen, minden előzmény nélkül. 

Szinte pillanatok alatt. Nyolc óra lehetett, este, ami
kor a nyugati égboltozaton felbukkant az első felhő.
Az egész nem volt tenyérnyi. De percek sem kellet
tek, egyszerre minden elsötétült, a városra áthatolha
tatlan sötétség borult s a hirtelen támadt koromfe
kete éjszakában végigcikkázott az első villám. Nyo
mában irtózatos égzengés.

Mint valami felérhetetlenül nagy vízesés, diónyi . 
cseppekben megindult az áradat. Mindez nem tar
tott öt percig és minden felismerhetetlenné változott. 
Utak nem voltak többé. Az utcák, házak már vízben 
(állottak s az emberek, akiket a szabadban ért a vi
har, kétségbeesetten kiáltoztak segítség után.

A trópikus vihar rejtelmes erői orkánná fokozták 
a viharos szelet. A villámok szünet nélkül cikáztak, 
állandó morajlás töltötte be a levegőt s minden vil
lám nyomában ezerszeres visszhangot verve zengett 
az ég.

Szinte látta a villámot, amelyik a missziós tem-
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píom fatornyába vágott. Recsegve, ropogva omlott 
össze a faalkotmány és zuhanásának robajából vér
fagy asztóan bömbölt ki egy emberi jaj.

Egy misszionárius megtért Urához.
A pokol éjszakája volt.
Az emberek összebújva remegtek otthonukban. 

Várták a pillanatot, amikor reájuk kerül a sor. A 
trópusra szakadt európaiak megüvegesedő szemekkel 
Idézték maguk elé a várost, az Otthont, az Életet, 
a Kultúrát!

Parist!
S a vihar fékevesztett erővel dühöngött.
Egy-egy bambuszkunyhót loronymagasságba len

dített, azután irtózatos erővel csapott a földhöz.
Nem egyszer embert ragadott fel.
Ezen az estén hetyke, fölényes kis hadnagyoknak 

eszükbe jutott az imádság, amelyre gyermekkorukban 
tanította őket az édesanyjuk. Ezen az éjszakán a vi
lág minden részéből kisepert örömlányok a Szűzhöz 
imádkoztak és száz gyarmati csata hősei szűköltek', 
mint gyáva kutyák.

A máskor kettesével cirkáló, felfegyverzett ka
tonák eltűntek, mintha a pokol nyelte volna el őket. 
Az európaiak helyiségei a Rárist imitáló bar-ok, a 
Londonból importált Music Hallok lezárt redőnyök 
mögött visszhangozták üres termeikben az ég zengését.

A deportállak telepe felett úrrá lett a rémület.
A hatalmas kőkockákból összerakott négyszög

letes épület, amelynek másfél méter széles és két

28



méter hosszú üregeiben százan és százan csikorgat
ták a fogukat életért, mint egy megdönthetetlen gi
gantikus kripta emelkedett ki a villámcsapások fé
nyében. Száz és száz ablaka közül egyikből sem csil
logott fény.

A vihar az első percben megölte a világítást
A deportáltak kaszárnyája háromemeletes volt. 

Köröskörül ajtók sorakoztak egymás mellett, ajtók, 
köralakú nyílásokkal, hogy az őrök bármikor benéz
hessenek.

Most lehetetlen volt a kémlelés. Az őrök, akik 
minden emeleten kettesével álltak a lépcsőház mel
lett, egy-egy pislákoló: gyertyaszálra voltak utalva. A 
szélvihar néha berontott a folyosókra és meghim
bálta a lángot.

Az őrök ilyenkor riadtan ugrottak .fel és elsá
padva kaptak a fegyverük után. A megtánooltatott 
gyertyaláng kisérlő árnyakat vetett a falra.

Pedig az épület csendes volt. Sehol egy hang, 
mely rosszat sejtetne.

A második emelet őrei is megnyugodva ültek le 
helyükre a lépcsőház mellett. Máskor körben jártak, 
figyeltek. Nincs-e valami készülődés. A deportáltak 
nem forralnak-e terveket koponyájukban.

Kzen az estén hiábavaló lett volna a séta. De ki 
is kísérelhetne meg szökést a vaksötétbenV

Az egyik őr, fiatal, barna bretagnei legény, hal
kan káromkodott:

A társa megfogta a kezét.



— Ne káromold az Istent!
Aztán újra csend lett.
Az égzengésben ki hallotta volna azt a csendes 

kopogtatást, ami celláról-cellára szaladt végig az át
vonuló vascsöveken.

— Titá-tá-ti.
— Tá-tá-tá-titi.
A második emeleten kilenc deportált a vascsőre 

szorította a fülét.
A jelek a hatszázhuszonnyolcas fülkéből szalad

tak körbe. És egyszerre elhallgattak.
A Poéta most valósággal látta maga előtt az ese

ményeket.
Valami halkan nyikorog.
Egy cellaajtó nyílik.
A sötétség leple alatt a folyosóra surran egy fe

kete árnyék. Egy óriás.
Megáll. Figyel.
Az őrök nem járnak.
Az óriás vár. Egy villámcsapásra.
Egyszerre fülsiketítő dördüléssel végigcikázik egy 

villám.
Gyors pillantással felméri a folyosót.
Alig tíz lépésnyire ott ülnek az őrök.
Szépen egymás mellett.
Az óriás a zsebébe nyúl.

-  30 -



Követ halászik elő és erős lendülettel áthajítja az 
épület túlsó oldalára.

Nagyot koppant ott egy cellaajtón.
A két őr felkapja a fejét.
— ML volt ez?
Csendesen súgják:
— A másik oldalon!
Az egyik súlyba kapja a puskát és megindul. 

Óvatosan. Lábujj hegyen.
A másik oldal felé.
A padló halkan nyikorog a lába alatt.
A fekete óriás kendőt vesz ki a zsebéből.
Egy pillanat múlva halk dulakodás zaja.
Valami a földre esik.
Azután újra csend.
Az épület másik oldaláról újra közeledik a nyi

korgás. Jön vissza az őr.
Szól:
— Semmi, cimbora!
Társa nem felel.
— Semmi! Mindenki alszik, minden rendben van! 
A társ nem felel.
— Hé, megnémultál?
Több szó már nem esett. Valami csörrcnt.
Az óriási lihegve állt a folyosón. Egy pillanatig 

nehezen szedte a lélekzelet .
Azután megindult.
Kinyílt az első cellaajtó.
És kinyílt a kilencedik.
A rabkaszárnya órája pontosan tizenegy óra és
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negyvenhárom percet mutatott, amikor a kapuján 
tizenegy katona kilépett a viharzó éjszakába.

Volt egy tizenkettedik is, de azt egy óriási ter
metű altiszt az ölében vitte. Fáradtan lógott le ölé
ből a lába és mekegve; öregesen köhécselt.

Némán meneteltek a kikötő felé.
Senkivel sem találkoztak.
Az egyik önkéntelenül felkacagolt.
— Élet! — kiáltotta. — Élet! Újra élet!
Mikor felszállt a hajnal és az elvonult zivatar 

utón a nap megcsillogtatta fényét a visszamaradt 
esőcseppeken, az összes őröket mozdulatlanul, a pad
lón fekve találták. Legtöbbről lehúzták még az egyen
ruhát is.

Kilenc cellaajtó nyitva volt.
A viharos éjszakán a deportáltak szigetéről el

tűnt két fiatal liszt és tiz elitéit.
A vihar leple alatt a kikötőből eltűnt egy moto

ros is ...
A szökevények a telep legrendesebb tagjai vol

tak. Nem is annyira bűnösök, mint inkább csak meg
tévedt emberek, áldozatok. És mindannyian maga
sabb társadalmi osztályból valók. Igv Raoul Musagne, 
egy volt párizsi bíró, Jacques Louwain, egy volt kép
viselő és nagyiparos fia, aztán Henry Esparbes dr 
akiről úgy tudták, hogy kitűnő jogász. Volt közöttük 
egy pénzügyi tanácsos, Jose Espinel, több más intel
lektuális foglalkozású és végül a telep két legérdeke
sebb deportáltja, akiknek ügye annak idején igen



nagy pori vert fel: Clodion ezredes, akit cgv orosz 
diplomáciai ügynöknő sodort a bűnbe és Fleury 
heroeg, aki egy időben igen sokat szerepelt extrava
gáns gesztusaival a párisi lapokban.

* * *

— Hehe — mekégett az öreg, — A Poéta azt 
mondja, nő volna jó.

A hatalmas szál férfi ránézett. Hangja szelid
volt.

— öreg! Még mindig ez a szamárság?
Karcsú alak emelkedett fel a fűből. A Poéta. Rá

nézett.
— Miért szamárság Musagne? Miért? Nem is 

volna utolsó dolog!
Musagne ránézett.
— Mi?
Állta a tekintetét.
— Hát gondold meg! Tiz év óta vagyunk itt! 

Tíz esztendő!
—  É s?
— És azóta mindig csak magunk! Mindig csak 

magunk! Egyik nap úgy, mint a másik! Kosz, mo
csok! És soha semmi! Soha senki.

Felvágta a fejét.
— Én otthon ur voltam! Úri És itt tiz év óta 

semmi! Hidd el, nem is volna utolsó dolog, ha egy. 
úgy idetévedne!

3
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— Mi?
— Női
Nem törődött a lesújtó pillantással.
— Gondold csak meg! Mióta idecsapott bennün

ket, ide a lakatlan nyavalyába az az átkozott motoros* 
itt ülünk! Ezek a nyomorult szagok az ember orrát 
kaparják, belemásznak az ember agyába. Ezek a 
rothadó virágok ittl

A másik fiatalember is felemelkedett. A Piktor.
— Igaza van! Mintha csupa nő volna! Fiatal 

nő! — csattant a hangja.
— Hehe! — mekegett az öreg — Álmodik! Álmo

dik!
— Csend! . > :
És a Poéta beszélt.
— Csak képzeljétek el! Amint itt élünk, feszülő 

izmokkal, tele erővel, vággyal! Kínlódva 1 Ha most 
egyszerre csak megjelenne itt egy nő!

Musagne lassan feléje fordult.
— Itt állana! — bestét tovább a Poéta. — Itt! 

Elegánsan! Ragyogóan! A szeme csupa tűz! Itt áll
na, mondjuk — estélyi ruhában!

Egy pillanatig nehéz csend borult a furcsa tár
saságra.

— Te! — szólalt meg újra. — Emlékeztek még? 
Az előbbi életből? Amikor este az illatos prémekbe 
burkolva libegtek az utcán? Emlékeztek?

Szünetet tartott. Szemét a buja, trópusi éjszaL 
kába fúrta:

— Nekem volt egyszer egy szeretőm! Micsoda
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nő volt! Táncosnő! Mikor kilibbent a színpadra* 
megőrültek az emberek! Megőrültek! És én ültem 
a páholyban!GőgöiSen! És gúnyosan lemosolyogtam 
őkét! Csak őrüljetek 1 Csak vaduljatok! A nő 
az enyém! Az enyém!

— Te! — csattant fel újra. — Ha most hirtelenj 
itt teremne ez a nő! Várjatok csak! Hogyan is hív
ták? Igen! Lea! Lea volt a neve. Olyan volt, mint a 
párduc. Hajlékony! Mindig ugrásra kész! Bestia volt, 
de gyönyörű bestia! Ha ez most itt volna! Itt teremne! 
Na? Mi volna akkor?

Az öreg vigyorogni kezdétt.
— Hehe! Álmodik!
— Csend! —■ mordult rá.
Vékony, karcsú férfi emelkedett fel. Ügy viselte 

matrózrongyát, mintha hermelin lenne.
Legyintett:
— Hagyd 1 Lehetetlen!
Musagne ránézett.
— Mi lehetetlen, herceg?
A herceg megrántotta a vállát:
~  Hogy ide nő kerüljön!
A Poéta riadtan kapta fel a fejét:
— Miért volna lehetetlen?
A herceg elnézett a feje fölött:
— Mert tíz lév óta erre még személyszállító hajó 

nem járt. Csak vontatók, csak halászok, azok is mesz- 
sze, messze, kint a láthatáron.. .
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Az egyik férfi lassan megrántotta a vállát. Az, 
akit társai professzornak szólítottak.

— Nem tudjátok — mondta lassan — milyen jó 
nektek! Igaz, Musagne?

A hatalmas szál férfi, aki szemmelláthatólag ve
zetője volt a különös közösségnek, bólintott.

— Igaz! így jó ez! Ahogyan itt élünk! Békesség
ben, nyugalomban. Hogy egyik nap olyan, mint a 
másik, hogy nincs marakodás, egyenetlenség, nincs 
semmi, ami elválasszon. Együtt, egymásért! Mit gon
doltok? Nekünk nem volt egy életre elég az a gyö
nyörűség, ami után ti vágyakoztok?

— Mi hiányzik itt nekünk? — tárta ki karját a 
professzor. — A tenger halakat ad, az erdő vadakat! 
És a fákon madarak tanáznak! Van mit ennünk, a 
fű símán simul a fejünk alá és nyugodtak az éjsza
káink. Hogy a ruhánk szakadt és lerongíyolódik? 
Nem gyüjtjük-e már tíz éve a prémeket? Jó itt 
nekünk! Ha meg akarnám különböztetni ezt a kis 
földdarabkát, a »Békesség« szigetének nevezném el! 
Nyughassatok, poéta! Nyughass, piktor!

— Nyughassak! Persze! Nyughassak! — csattant 
a fiatal férfi hangja. — De minek örüljek? Mi ma
radt meg nekünk a világból? Egy közönséges fillé
reket érő — zsebóra! Amit úgy őriztek itt mint egy 
kincset. Ez az egész! Ami megmaradt.

Hevesen egy állványhoz kapott, az órát lerán
totta és rázni kezdte.

— Vigyázz, te őrült! — ugrott Musagne — le 
ne ejtsd!
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— Tedd le! — kiáltott ingerülten egy ferdeképű 
férfi, Jaques Louvain — mit kapkodsz az órához 
az ügyetlen kezeddel?

— No lám! — mondta gúnyosan a poéta. — Mi
lyen izgalom! Mert igazam van! Ez a kis óra az 
egyetlen, ami megmaradt nekünk a világból, a kul
túrából! Ez a vacak kis zsebóra!

— Miért vacak? — hallatszott egy sértődött hang. 
— Kitűnő óra. Tíz éve jár.

A poéta bólintott.
— Rendben van, ezredes! Visszaakasziom! Ne én 

legyek az, aki megfoszt benneteket tőle. De egy szép 
napon majd ez is megáll és akkor végeztünk min
dennel, aminek köze van az élethez!

— Nem fog megállni — mondta Musagne.
— MerL vigyázok rá, mi? Hát miért?
— Mert szükség van rá!
— Nem! Hanem azért, mert ez az óra fűz ben

neteket össze az előbbi életetekkel! Ezért vigyáztok 
rá, ezért őrzitek meg, mint egy kincset.

—  37



m.

A Narcissus ragyogó, felhőtlen reggelen indult 
el Montevideóból. Úgy határoztak, hogy előbb dél 
felé hajóznak, átkerülnek a nyugati, Csendes Oceán-i 
partra s csak aztán fordulnak vissza Newyork felé.

Charles Russel összehordana Montevideo összes 
virágait, hogy az énekesnő kedvét keresse.

Már az előző este elfoglalták a társaság tagjai ka
binjaikat. Ott volt az egész staggione, a menedzser 
izgatottan szaladgált közöttük, kereste a különböző 
jelmezeket tartalmazó podgyászokat.

Végre tizenegy óra tájt valamennyien megnyu
godtak.

— Mondja, Charles, — fordult Miss Maud Merryl 
a dúsgazdag fiatalemberhez. — Nem lesz baj ebből 
a kirándulásból?

Maud Meryllnek minden oka meg lett volna, hogy 
a hajózás gondolatát elutasítsa.

A tengerrel nem volt szerencséje. De talán éppen 
ezért vállalkozott.

Ha iá közönséget meg tudta hódítani, miért ne 
tudná meghódítani a tengert is?

Első találkozásuk mindeneseire zivataros volt.
A dolog vagy tíz évvel korábban történt. Maud 

Meryll ragyogó szépségéről már akkor is híres volt, 
de még korántsem énekelt a Metropolitanban. Vidéki 
truppok primadonnája volt s amikor meglátta, hogy
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Newyork elérhetetlen távolban van, felesége lett az 
első fiatalembernek, akit rokonszenvesnek talált. Tóm 
Built-nek hívták és tiszt volt az Egyesült Államok 
tengerészeiében. Nos, Tóm Built nagyszerű tervet 
eszelt ki nászutazásul. Akkor indult el útjára egy 
»Washington* nevű vitorlás, hogy fát szállítson. A 
hajó legénysége Maurice Gr and parancsnoksága alatt 
állott ies a kapitány régi ismerőse volt Tóm Builtnak.

Rövid eszmecsere után meg is állapodtak, hogy 
a fiatal pár titokban ezen a hajón teszi meg a 
nászutazását. Ismerős és nyilvánosság nélkül, meg
bújva töltik el azt a négy hetet, amit erre a célra 
szántak.

Ilyien előzmények után szállottak fel a »Wa
shington* fedélzetére, mely egy hétfői napon indult 
el útjára íarakományával. Teherhajóról lévén szó, 
nem lehet mondani, hogy valami túlzó luxus lett 
volna a hajón, de Maurice Grand, a hajó derék 
kapitánya, elég tágas kabint bocsátott rendelkezé
sükre és az élelmezés sem volt éppen utolsó.

Ha mindehhez hozzászámítjuk, hogy nászutasok
ról van szó, mái' meg is értettük, hogy a fiatalok 
paradicsomnak érezték az öreg vitorlást, mely úgy 
kocogott velük az óceánon, mint egy virslire érett 
konflisló.

De hát ők nem is siettek, vannak az életben 
napok, amelyeket nem siettet az ember.

Tóm elnyúlt a fekvőszékben és gyönyörködve nézte 
a fedélzeten sétáló asszonykáját.
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Ragyogó haja, hibátlan bársonyos bőre, remekbe 
formált lábszárai és hosszú, vékony ujjai karcsú 
termete arányos, őszinte nyönyörűséget okoztak 
a szemlélőnek. Most pedig Tóm Built volt a szem
lélő és az asszonyka szépségét fokozta, hogy a stran
dok homokján barnára égett s olyan volt — iü 
Tóm Built elragadtatott szavait kell idézni, — mint 
egy pajkos bronzistennő.

Az egész asszonyról sugárzott a jókedv, a gond
talanság és az életöröm.

Ha pedig véletlenül mégis kifogyott a kacagás
ból, úgy búgott — ezt Built sohasem mulasztotta el 
megjegyezni —, mint egy gerlicc.

Maud Meryll az ilyen költői megállapítások után 
ki szokta nevetni Tomot, de a derék fiatalembert 
ez egy csöppet sem fékezte lelkesedésében.

Hogy mindezideig nem hozta le a lánynak — 
helyesebben az asszonyának — az égről a legragyo
góbb csillagot, azt mindössze az okozta, hogy még 
eddig nem talált megfelelő hosszúságú létrát

De ez is, mint többször jelezte már, csupán idő 
kérdése volt.

A Washington öreg kapitánya gyönyörködve nézte 
a fiatalokat és kedvükért nem egyszer szabálytalan
ságokra, kitérésekre is vetemedett.

Nem a legpontosabban ragaszkodott az útirány
hoz és ha fürdőhely, vagy valami exotikus sziget mel
lett vitt az útjuk, rozoga vitorlásával lehorgonyzóit, 
hogy Maud és Tóm kitúrod hessék magukat, vagy
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megtekinthessék az exotikus sziget szokatlan pom
páját.

És ami a legkedvesebb volt az öreg kapitányban, 
valósággal elbújt előlük. Tapintatosan magukra hagyta 
őket, 'hogy szabadon örülhessenek egymásnak, gyö
nyörködhessenek egymásban, a szerelmükben, bol
dogságukban és fiatalságukban.

Csak titokban, meg-megbújva nézte őket s ilyen
kor felcsillant a szeme. A saját fiatalságára gon
dolt, amikor még ő is ennyire tudott örülni az élet
nek. A nászutazás tehát kellemesen, szépen indult 
Minden remekül is ment egészen odáig, míg el nem 
következett az az átkozott éjszaka, ott a Hatteras- 
fok közelében.

Az az átkozott éjszaka és az az átkozott vihar. 
A parti őrök később úgy szokták mesélni, hogy a 
vihar már elvonult és a sűrű fellegek éppen szaka
doztak, amikor egyszerre kétségbeesett segélykiáltások 
hangzottak a tenger felől.

A parti őrség azonnal a hangok irányára fordí
totta fényszóróit, végigseperte az egész partvidéket, 
míg végre közel a parthoz egy részegen táncoló csó
nakot pillantottak meg. Valamivel távolabb, a vesze
delmes Diamond-zátonyoknál egy féloldalra fordult 
vitorlás sziluettje rajzolódott az égre.

A Washington volt. A fát szállító vitorlást, me
lyen Maud Meryll és fiatal férje, Tóm Built nászút- 
jukat élvezték, a viharban lehetetlen volt a Diamond- 
zátonyoktól távoltartani és így a katasztrófa meg
történt.
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A nászutasok szerencséjére a hajó közel volt 
a parthoz, a segélykiáltásokat és fényjelzéseket az 
éjszakában észrevette a parti őrség, amely azonnal 
motorosokat küldött a vitorláshoz. A hajó önkéntes 
Utasait, a kapitányt és az egész legénységet rövidesen 
partra szállították, a hajót azonban értékes rako
mányával egyelőre zátonyon hagyták. A tenger még 
(annyira viharos volt, hogy a rakomány mentéséről 
szó sem lehetett.

Éppen azért úgy határoztak, hogy a hajó tulaj
donosait telefonon értesítik a szerencsétlenségről s 
mentőhajót bérnek. A hajó legkésőbb nyolc nap 
mulya a szerencsétlenség színhelyén lehet és átveheti 
a Washington farakományát.

Reggel, amikor a vihart kipihenve, Maud Meryll 
felébredt, Tóm már yidáman beszélgetett a veran
dán. Az ajtó nyitva volt és Maud melegen mosolygó 
szemmel gyönyörködött fiatal férje becsületes, jó
kedvű, nyílt arcában, széles, vállas figurájában. Szeme 
szeretettel simogatta végig a derék fickó arcát, ezt 
a derék, barnára sült arcot, mely most érdeklődéssel 
figyelte valakinek az előadását.

Arcán annyira rajtült az érdeklődés, hogy ki
bújt az ágyból, papucsot húzott és igéző pongyolá
jában a beszélgetőkhöz ment.

—- No, Tomy! Mi az az érdekes?
Amikor Tóm partnere — egy vigyorgóképű mat

róz —, illő tisztelgés után neki is elmondta, milyen 
remek szórakozásokra nyílik itt alkalom, úgy hatá
roztak, hogy két hétig itt maradnak.
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így is tettek. Békésen múltak a napok. Szenzáció 
csak egy akadt.

De az azután csakugyan szenzáció volt.
A nyolcadik napon, mielőtt a mentőhajó meg- 

iérkezíett volna, a Washington egyik viharos éjszakán 
elszabadult a zátonyról. Legalább is a nyolcadik nap 
reggelén hült helyét találták. Minden jel arra muta
tott, hogy miután elszabadult, értékes rakományával 
együtt elsüllyedt.

A tengerészeti hivatal ezekután a Washington 
nevű vitorlást törölte a hajók jegyzékéből. A Wa
shington nem volt többé.

Ők más hajóval tértek vissza mindennapi éle
tükbe.

Talán két esztendővel később Maud Meryll, he
lyesebben Tóm Built fiatal felesége, éppen a reggelijét 
fogyasztotta, amikor behozták a newyorki újságokat. 
Alig vetett egy pillantást az újságra, máris felkiáltott.

— Tóm! Halló, Tóm, jöjjön csak ide!
— Mit iakar, szívem?
Jókedvű szőke férfi lépett a verandára. Tóm 

Built, az ifjú férj.
— Valami szenzációi talált az újságokban?
— A bolygó hollandi kísérteties legendája meg

lehetősen ostoba formában életre kelt az Atlanti
óceán nyugati partvidékén!

— És ezért zavar engem a reggeli tornázásban?
— Figyelje csak! Újra látták a virginiai partok 

közelében a mi nászutas hajónkat!
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Mi a— Tessék? — kapta fel a fejét Tóin. — 
csodát láttak?

— A Washingtont. Várjon, majd felolvasom.
Gyorsan kiterítette az újságot és olvasni kezdte

a közleményt:
»Meglepő jelentést kaptunk Virginiából. Az ottani 

partok közelében újra látták a Washington nevű 
vitorlást, amely két év öta legénység nélkül úszik 
a tengeren. Az egyes jelentések után parti őrhajók 
indultak felkutatására, de eddig megtalálni nem sike
rült. Most egész kis flottát küld a kísérteties vitorlás 
ellen az Egyesült Államok haditengerészete.« Nos, 
Tóm? Mit szól hozzá?

— Azt, hogy nem fogják megtalálni! Mese ez, 
fantázia! A Washington már régen a tenger, alatt 
pihen.

Tóm Built határozott bosszúsággal gondolt a 
Washingtonra, a nászúira, mely ugyancsak félresike
rült. ö békés, boldog, szerelmes andalgásnak szánta 
a nászutazást és ugyancsak kacskaringóis káromko
dásba fogott, amikor az édelgésből, melynek ideje 
alatt a pompázó kis szigetvilágot akarta feleségének 
megmutatni, helybenlakás lett.

Washingtonra tehát még mindig haragudott.
Pedig különös módon egyi’e gyakrabban kezdett 

neve az újságokban felbukkanni.
Körülbelül félesztendővel az első hír után tör

tént, hogy olyasmi jutott el füleihez, ami megint a 
sikerületlen kirándulásra emlékeztette őket.

A Newyork Herald-ban egy hír jelent meg. A
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távirat szerint három óceánjáró is jelentette, hogy 
a »Washington* vitorláit látták a parancsnoki hídról.

A tengerészeti hivatal is nyilatkozott a különös 
hívről ós azzal magyarázta a hajózás történetében 
csakugyan páratlan jelenséget, hogy a Washington 
rakománya fa volt és mint ismeretes, a fával meg
rakott hajók sokkal nehezebben süllyednek el. A 
tengerészeti hatóságok mindeneseire kiküldtek egy 
gőzöst, hogy haladék nélkül menjen a helyszínéré 
és a legénység nélkül úszó, vitorlást, mely különösen 
éjszaka a legszörnyűbb szerencsétlenséget okozhatja, 
kutassa fel, ha lehet, vontassa partra, ha pedig ez 
nem volna lehetséges, úgy süllyessze el.

Ez az intézkedés mindenképpen helyénvaló is 
volt, mert hiszen a lámpák nélkül, vezetés nélkül 
bolyongó vitorlás összeütközhetik gyanútlan hajókkal.

Maud Meryll érdeklődve olvasta a hírt, de külö
nösebben nem foglalkoztatta. Minden különösebb fel
indulás nélkül vette tudomásul azt is, hogy az el
süllyesztésére kiküldött ágyúnaszád a Washingtont 
nem találta meg.

A lapok közölték a hajóparancsnokság rádió
grammját, hogy az óceánjárók jelentése minden való
színűség szerint tévedésen alapszik.

Az óceánjárók tévedésen alapuló jelentéséből 
azonban, úgylátszik, legenda lett. Alig múlt el öt-hat 
hét, a tengerészeti hivatalhoz újabb jelentés érkezett

A jelentést egy belga gőzös tette és rádiógrammja 
szerint a Washingtonnal a Golf-áramlatban találko
zott. A gazdátlanul, egyetlen élőlény nélkül háriyko-
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lódó vitorlás körülbelül óránkéul négy csomó gyor
sasággal a Golf-áramlatban haladt.

A tengerészeti hivatal nem akart hitelt adni a 
jelentésnek, éretlen tréfának tartotta. Ellenőrzéskép
pen rádió útján mégis érintkezésbe lépett a belga 
gőzössel, ahonnan meglepő választ kapott.

Az értesülést megerősítették, sőt hozzátették, hogy 
a gőzös parancsnoka messzelátója segítségével ti,sztán 
el tudta olvasni a vitorlás nevét: Washington.

Tóm Built amikor ezt a hírt is elolvasta, hatá
rozottan gondolkodóba esett.

— Maud — mondta —, ftt valami nincs rendben!
— Ugyan, szívem, mit törődik vele?
— Mert mindinkább határozott formát kezd ben

nem ölteni egy feltevés!
— És mi az?
De erre nem válaszolt Tóm.Ellenben levelet írt 

a Hatteras-fok parti őrség parancsnokságának.
Maud határozott ellenszenvvel nézte a levelet, leg

szívesebben elsüllyesztette volna. Egy régi eset jutóit 
az eszébe, amikor Tóm egyik útja során nyomtalanul 
eltűnt. Tóm a háború folyamán Flandriában rászí
vott véres ütközetekben, volt szuronyrohamon, volt 
kézitusákban s egyszer hat napig egyfolytában böm
böltek az ágyúk és csapkodtak a gránátok körülötte. 
Tóm megszerette az »életveszélyes életet«. És Maud 
Meryll félt, hogy megint valami szokatlan útra vál
lalkozik. Tehát mindenekelőtt igyekezett kiverni fejé
ből a gondolatot. No, de a Washington sorsa annál
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inkább kezdte foglalkoztatni a tengerészeti hatósá
gokat.

A kis belga hajó kétségtelenné tette, hogy nem 
legendáról, nem fantáziáról van szó, hanem igenis, 
kézzelfogható valóságról. A Washington nem süllyedt 
el, farakománya a felszínien tartja s állandóan veszé
lyezteti a tenger biztonságát.

A szakértők azt is kiszámították, hogy a Diatnond- 
zátonyról Való elszabadulása óta 620 tengeri mérföldet 
kellett megtennie, hogy eljusson a Golf-áramlathoz,

Különböző számítások alapján próbálták meg
határozni, hogy egy bizonyos napon a világ melyik 
pontján kell a vitorlásnak hányódnia és nyomban 
utasították a parti őrhaj ókat, hogy ennek megfele
lően induljanak és süllyesszék el.

A számítások pontosak, helyesek voltak s a Wa
shingtonnak csakugyan ott kellett volna lennie.

De nem volt ott. Hat őrhajó kutatott utána, de 
nyomát sem tudta fölfedezni.

Ezzel szemben egy német teherhajó kapitánya 
jelentette, hogy találkozott a titokzatos vitorlással,

A hajó a Golf-áramlatban haladt.
Az Atlanti-óceánon gazdátlanul úszó hajó üldö

zésére ismét intézkedés történt. Sürgős utasítást kül
döttek a közelben tartózkodó hajóknak, hogy a Wa
shingtont, ha törik, ha szakad, kutassák fel és vagy 
süllyesszék el, vagy vontassák be a legközelebbi ki
kötőbe.

Hat ágyúnaszád vetette magát a kísérteties roncs 
Után, az Egyesült Államok hat legkitűnőbb ágyú
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naszádja. Nem volt kétséges, hogy ezúttal kézre kell 
kerülnie. A liat ágyúnaszád és később két torpedó
romboló bejárta az Atlanti-óceán egész partvidékét, 
azonban nem tudott nyomára akadni. Már éppen 
haza akartak indulni eredménytelen útjukról, amikor 
Váratlanul az egyik torpedóromboló rádiógrammot 
kapott. Egy gőzös jelentette, hogy látta a Washingtont

A torpedóromboló azonnal teljes gőzzel a meg
adott irányba indult s a parttól mintegy száz mér- 
földnyire csakugyan megpillantottak egy vitorlást.

A hajó lángokban állott.
A megkönnyebbülés sóhaja szakadt fel a tor

pedóromboló matrózaiból. Végre megvan a vesze
delmes vitorlás és rövidesen elhamvadva süllyed a 
tenger alá. Villámcsapás. Amint azonban közelebb 
értek, meghökkenve látták, hogy tévedtek. Egy olasz 
vitorlás állott lángokban s a közelben egyetlen em
bert láttak. Utolsó erejével csapkodott maga körül.

A torpedóromboló azonnal mentőcsónakot bocsá
tott le és a fuldoklót fedélzetére vette.

A hatalmas sebből vérző matróz azonban csak 
két szót tudott már mondani, Sem a tűz keletkezé
séről, sem a legénység hollétéről nem tudott már 
nyilatkozni.

Mikor ez a hír is megérkezett, Tóm Built fej
vakarva bement a feleségéhez.

— Mondja, Maud!
— Mit, szívem?
— Nem tűnt fel valami magának ezzel a Wa

shingtonnal kapcsolatban?
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— Nem, szívem!
Maiid hirtelen, felnyílj tóttá az ujját.
— No?
— A Golf-áramlat — vágta ki,.
— Miért mondja?
— Minden jelentésben benne van! De meggyőző

dé,sem-, hogy az egész ostobaság. Az úszó hajó híre 
buta délibáb! — kiáltotta. — Okosabban tenné, ha 
nem járatná folyton ezen az eszét!

— Várjon, Maud — szólt közbe Tóm. — Igenis, 
taekem is az tűnt fel, hogy a hajóval állandóan a 
Golf-áramlatban találkoznak.

— Ebben nincs semmi különös! A vitorlásnak, 
feltéve, hogy létezik ez az átkozott vitorlás, kormá
nyosa nincs, hát persze, hogy arra megy, amerre 
az áramlat hajtja!

— Ez nem olyan egyszerű! Mondja csak, tudja 
maga egyáltalán, hogy micsoda a Golf-áramlat?

— H át.. .  — Maud kissé elpirult — úgy halvá
nyan!

— Már pedig ezzel érdemes közelebbről meg
ismerkedni !

Azzal benyfúlt a könyvei közé s az asztalra kiterí
tett egy mappát.

— Nézze, ez az Atlanti-óceán tengeri térképe. 
Nézze meg jól. Látja itt ezt a piros vonalat? Fi
gyelje míeg! A Mexikói-Öbölből indul el és a floridai 
tengerszoroson áthaladva ömlik az Atlanti-óceánba. 
Itt, ezek a vékonyabb piros vonalak jelzik, kis ágakra 
szakad és folyik egyrészt Spanyolország, Francia-
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ország és Anglia, másrészt Afrika felé. Ez az, amit a 
tudomány Golf-áramlatnak nevez lés ez nem más, 
mint milliárd és milliárd tonna meleg víz. És ez 
a mérhetetlen mennyiségű meleg víz teszi lakhatóvá 
egész Európát. Ha ennek a Golf-áramlatnak egyszer 
eszébe jutna, hogy a folyását megváltoztassa, Európa 
és Amerika északi része egyszeriben lakhatatlanná 
válna, az Északi Sark jeges leliellete megfagyasztana 
itt minden életet!

— Ejha! — szisszent fel Maud és a térképre 
hajolt. — Ez a kis piros vonal az?

— Úgy van! Erről a vacak piros Vonalról meg
állapította mindezt a tudomány. Ha például a ko
raitok szüntelen munkája a floridai tengerszoros
ban elvágná a Golf-áramlat útját, mint Nancy Thoule, 
a nagy francia tudós írja, a forró víztömegek dó] 
felé kényszerülnének. És akkor az európai egyensúly 
teljesen felborulna. Égő katlan lenne Marokkó és 
Spíanyolország, ezzel szemben teljesen kihűlne Fran
ciaország és Anglia.

Maud egy pillanatig megrendültén és kissé osto
bán nézte a térkép piros vonalait, aztán érdeklődve 
felnézett.

— És mi köze van mindennek ahhoz az átkozott 
vitorláshoz?

— Az, hogy azon a vitorláson embereknek kell 
lenni!

Azután hevesien magyarázni kezdett:
— Megfigyelhette, hogy minden hajó a Golf- 

árámlaiban látta úszni. Ha a hajó személyzet nélkül
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sodortatná magát az áramlatban, akkor már régen 
valahol Európában kellene lennie. A Washington pe
dig állandóan az Atlanti-óceán egy bizonyos szaka
szán látható. Már most mi következik ebből?

— Nem tudom.
— Pedig egyszerű. Hogy a hajón ember, vagy 

emberek vannak, akik nem járatosak a tudományban, 
de amit rosszul tudnak, azt értékesíteni akarják, 
Készakarattal vannak a Golf-áramlatbajn, hogy el
hitessék, hogy a Washington gazdátlan testét ez so
dorja. A baj ott van, hogy keveset tudnak a Golfról.

Maud csak nézett.
— De még valami igazolja feltevésemet — foly

tatta Tóm. — Nevezetesen valahányszor üldözik a 
Washingtont, mindannyiszor ki tud szabadulni az 
áramlatból. Hát ez nem megy. Vagy az áramlat 
sodorja s akkor nem tud szabadulni, vagy emberek 
vannak a hajón, akkor pedig...

— Akkor pedig? — ijedt fel Maud.
— Akkor pedig iá kísérletről le kell húzni a 

lepedőt.
Szép volt a békés, nyugodt élet és íme, most 

már nyilvánvaló, hogy megint olyasmibe avatkozik 
Tóm, ami sem a békés, sem a nyugodt jelzőt nem 
érdemli.

— Nézze, szívem — mondta Maud —, tudom, 
hogy a lebeszélés úgyis hiábavaló- De egyet leszöge
zek: én is magával megyek. Ha tetszik, ha nem.

És mint aki mindennel leszámolt már, rögtön 
hozzá is látott a csomagoláshoz.
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Az események huszonnégy órán belül igazolták 
bölcseségét. Másnap délben ugyanis igen jó kedvvel 
érkezett haza Tóm.

— Voltam a tengerészeti hivatalban — újságolta.
— És?
— Holnap reggel ismét hat cirkáló megy a Wa

shington felkutatására. Megengedték, hogy velük 
menjek.

Maud megcsóválta a fejét.
— Téved, drágám. Azt engedték meg, hogy ve

lük menjünk!
— Hát csakugyan el akar kísérni? Nos, akkor 

majd együtt megyünk!
Másnap reggel pedig a Sparta nevű cirkáló, az 

Egyesült Államok leggyorsabb hadihajója, már het
ven kilométeres sebességgel falta a  tengeri mérföl
deket. A szürkére festett keskeny cirkáló, mint egy 
ellenállhatatlan acélfúró fúrta magát a habokba. 
Olyan volt, mint egy remek, diadalokra hivatott ver
senyparipa, melynek minden acélos izma egyetlen 
célt ismer csak: a  gyors győzelmet. Két árbocát 
kicsit hátrahajtotta, mint fülét a szédületes gyor
sasággal rohanó nyúl.

A hajó magas elején, széles, kényelmes hágcsó 
tetején ült Maud. Rövid szőke haja repült a szélben, 
csillogott a napsütésben. Bár nyilvánvaló volt, hogy 
két napnál előbb a Washingtont nem pillanthatja 
meg, az első órában ott helyezkedett el. Hogy szok
tassa a szemét a távolságokhoz.

52 —



A matrózok a hídon álltak, két tiszt az ágyúkhoz 
támaszkodva beszélgetett, Tóm pedig a hágcsó aljáról 
figyelte az árbockosárban szolgálatot teljesítő őrsze
meket.

A Sparta méltán volt büszkesége az Egyesült 
Államok haditengerészetének. A cirkáló szinte túltett 
önmagán: ágaskodott, rohant, valósággal szökdelt 
egyik hullámról a másikra, ágaskodva remegő acél
vértjében repült, mint a nyúl.

— Ott leszünk holnapután, kapitány?
Ezt Tóm kérdezte alkony,attájt az első napon.
— Ott kell lennünk. Ezúttal pontos volt a jelen, 

tés és azt az átkozott roncsot minden körülmények 
között bekerítjük! Most az egyszer nem szökik meg 
a gyűrűnkből.

— Az indulás késését behoztuk már?
— Nyugat felé megyünk, úgyhogy nyerünk lég, 

alább harminc percet. Aztán ne felejtse el, hogy 
a nyári időszámítás is hatvan perc előnyt jelent.

A hajó szinte repült s a sietségnek meg is volt 
minden oka. Amikor először találkoztak a cirkálok 
égő vitorlással a tengeren, csak sejtették, hogy a 
Washingtonnal történt összeütközés gyújtotta fel.

Ezúttal azonban kétségtelenné vált, hogy a kísér
tetiesen bolyongó vitorlás okozta a katasztrófát.

Az áldozat egy német gőzös volt s a katasztrófa 
kéilnapi járóföldre történt az Egyesült Államok part
vidékétől. Természetesen ismét a Golf-áramlatban. A 
német gőzös rádió telefon is tája az utolsó pillanatig a 
gép mellett maradt. A Washingtonnal történt össze
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ütközés el torlaszolta kabinja kijáratát. Menekülésre 
nem gondolhatott.

— S. 0. S. — S. 0. J5,! Ném et.,, tehergözös, . .  
S. 0. S.! Hamburg...  német.. ,  tehergözös, , .  süly- 
lyedünk... fenék.. .  nekiment. , ,  Washington „,,! 
S.O. S.!

Ezután a jelek kimaradtak. Tíz percnyi izgal
mas várakozás után jelentkezett újra a hajó.

— El vagyok zárva — hangzott —, ni,ncs mene
külés ... meg fogok halni...  amíg lehet. , ,  jelzek. , .  
a víz... térdig ér.

A telefonista tizennégy percig dolgozott, mialatt 
a víz egyre nőtt, dolgozott. Pontosan megjelölte az 
összeütközés helyét. Azután a gép elhallgatott, a 
gépet megölte a víz.

A cirkálók, amelyeknek még sohasem sikerült ilyen 
pontos és közeli meghatározást kapni, jól elgondolt 
haditerv alapján indultak, hogy a vészthozó, jelző
lámpák nélkül bolygó vitorlást bekerítsék.

Pontosan kiszámították, hogy a Golf-áramlatban 
haladó Washingtont hol kell július 17-én este hat 
órakor megtalálniok. Ezért volt az a nagy sietség, 
ezért állt mindenki készen a Sparta fedélzetén.!

A nap közben aláhanyatlott. Éjszaka lett. Ki
gyulladtak a cirkáló fényszórói. Az éles, fehér fény
kévék keresve, kutatva, útközben meg-megállva kém
lelték a láthatárt.

Ez azonban nem a parancsnok intézkedésére tör
tént. ö azon az állásponton volt, hogy július 17-én 
délután hat óra előtt a Washingtonnal nem találkoz-



hatnak, tehát fölösleges egyelőre a fokozott készenlét.
Tóm ragaszkodott hozzá. Ilyenformán egész éj

szaka kóvályogtak a fényszórók, egész éjjel fokozott 
éberséggel vigyáztak az őrök.

Csak a parancsnok aludt nyugodtan.
— Nem — mondta reggel mosolyogva —, ne

kem nem szabad elvesztenem a fejemet. Én július 
17-ig nyugodtan alszom.

— Annyira biztos benne, hogy csak akkor talál
kozunk a Washingtonnal?

— Igen. Annak a hajónak nincs kormányosa, 
nincs legénysége, azt a hajót a Golf-áramlatban kell 
megtalálnunk.

— De hát nem érti meg, hogy ha ez így volna, 
jakkor annak a hajónak már régas-régen Valahol 
Afrikában kellene lenni? Nem érti meg, hogy éveken 
át nem sodródhat ezen a kis szakaszon?

A parancsnok igen nyugodt volt és mosolyogva 
mondta:

— Ezt a jelenséget én igen könnyen meg tudóm 
Önnek! magyarázni. Ha megfigyelte a térképen, a 
Golf-áramlat számtalan erecskére válik. A Washing
ton egy ilyen erecskében úszik, mely az óceán egy 
bizonyos pontján már annyira elgyengül, hogy a 
vitorlást nem tudja magával sodorni. A gazdátlan 
hajó ezen a ponton a szelek játéka szerint hányódik 
a hullámokon. A szellek már most ezen a ponton, 
úgy látszik, bizonyos rendszer szerint körbe táncol
tatják egy aránylag kicsi területen, míg megint bele
jut az áramlatba s akkor az egész kezdődik el 51-
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ről. Ilyenformán a Washington évek óta ebben a 
körben mozog. Az indulásunk napján történt sze
rencsétlenség ennek a Goif-ere.eskének az indulása 
táján történt s minthogy a hajó, mint egyik jelentés
ből tudjuk, négy csomó gyorsasággal sodródik, pon
tosan ki tudjuk számítani, hogy hol találjuk meg. 
Még benne lesz az áramlatban.

— Úgy! És az elődei? Azok miért nem találták 
meg?

— Mert olyan szerencsétlenül érkeztek, hogy 
olyankor a vitorlás éppen az áramlaton kívül sod
ródva, a visszafelé való utat tette meg. Higyje el, 
nincs itt semmi rejtély, az a hajó csakugyan lakat
lan, gazdátlan és nincs a fedélzetén semmi titok-

Július 16-a is úgy múlott el, hogy hajónak a 
nyomát sem látták. Gyönyörű időben, játszi tengeren 
suhant a Sparta és a parancsnok nyugodtan füstölt 
kurtaszárú gyökérpipájáböl.

— Holnap ilyenkor végére járunk a dolognak 
— mondta vidáman. — Ideláncoljuk a hajó farához 
a fenevadat.

— All right! — Tudom Istenem, úgy megsar- 
kantyúzom, hogy nem felejti el! Éppen elég bosz- 
szúságöt szerzett már.

Tómnak ugyanis bosszúsága volt. Felszálláskor 
tossz helyre vitték a bőröndjeit. A Sparta helyeit a 
Colorado nevű cirkálóra tették. Ez nem lett volna 
baj, hiszen a Colorado is a rajhoz tartozott. Ám 
amikor a Wa s li i ng tón -okozta katasztrófáról megjött a 
jelentés és a bekerítést elhatározták, éppen a Colorado
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volt a legdélibb pontra küldött hajó s így Tómnak 
még csak reménye sem volt rá, hogy napokig ruhát 
váltson, vagy például a saját fogkeféjével mosakod
jék. Tóm rendes ember volt, akit az ilyesmi szer
fölött tudott bosszantani.

Alig várta, hogy hat cirkáló megint egymás1 mellé, 
sorakozzék. Ám a legkitűnőbb számításba is csúsz
hat hiba.

Hat óra kilenc perckor megkattant a rádiógép és 
a telefonista sápadtan kiáltotta:

— S. O. S. A közelben egy hajó kiált segít;síér 
gért!

Miss Maud Merylll a nászút után másodszor 
is összeütközésbe került a tengerrel.

Az a félkör, amelyben a Washington üldöző hat 
cirkáló a start után fölfejlődött, úgy alakult ki, 
hogy elsőnek a Sparta haladt s déli oldalon futott 
ki a Colorado hatodiknak. Miután a legnagyobb utat 
a két szélső hajónak kellett megtenni, a két leg
jobb hajót osztották be erre a szolgálatra. Ezek 
pedig a Colorado és a Sparta voltaik. Ha a Sparta 
olyan volt, mint egy acélfuró, hát a Colorado olyan 
volt, mint egy acélorsó. Három ovális kéménye és 
balfelé ívelő bordái tették ilyenné.

Teljes sebességgel rohant tehát a Colorado. Ezen 
a napon, úgy délután két óra felé, északkelet felől 
sötétszürke felhő tűnt fel. Az első felhőt egyre több 
követte, egyre magasabban tornyosultak, Összekeve
redtek, megint széjjelmállottak, aztán hii'telen le
szakadt az eső.
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A kővetkező pillanatban már magas, rohanó hul
lámokat vetett a tenger. Talán három óráig ilyen 
volt a helyzet s a Colorado jól tartotta magát. De 
ekkor nekilendült a vihar, kezdte kiadni az erejét, 
A keresztbefutó hullámok oldalvást lökték a hajó 
testét, egyre súlyosabb csapásokat mértek az olda
lára, majd keresztülrohantak rajta. Nem telt bele- 
tíz perc, egy nehéz hullám tódult át a hajón, mi,nt 
a játékszert kapta fel az egyik mentőcsónakot és a 
gépház felső világító tetőzetén át odavágta a másik 
mentőcsónakhoz, aztán mind a kettőt a tajtékzó 
tengerre lesodorta. Velük vitt két matrózt is, akik 
meg akarták menteni a csónakokat.

Kettétört a kormánylánc Vezető csigahengere is. 
A hajó mindjobban oldalra fordult.

— Bekapcsolni a tartalékkormányt!
Az emberek úgy dolgoztak, mint a tőrbekerült 

vadállatok. Verejtéktől, tengervíztől lucskosan, vad 
gőzben végezték a munkát.

A kapitány agyában egy pillanatra fölmerült a 
gondolat, hogy segítséget kér, de csak egy pillanatig 
tartott.

Ez akkor volt, amikor egyik matróz hozzárohant 
és fülébe ordította:

— Parancsnok! Áll a gép!
Egy pillanatig arra gondolt a kapitány, hogy 

S. O. S.-jieleket adat. De aztán összeszoríLotta a fogát. 
A Colod'arónak különb viharokat is el kell bírni! Leg
rosszabb esetben néhány órával később ér a kitűzött 
célhoz.
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Ekkor már a harmadik órája tombolt a vihar. 
Délután öt óra volt.

Vad, hangtalan küzdelem folyt a fedélzeten a 
hullámokkal. Azzal, hogy a gép állt, nem törődtek. 
Az pár perc múlva kész lesz, ha a vihar lecsilla
podott.

Eközben hat óra lett. Az ég egészen elfeketedett
A Washington alig húsz lépésnyire volt már, 

amikor az első tiszt észrevette és felüvöltött!
— Parancsnok! A vitorlás 1
A következő pillanatban irtózatos látvány. A vi

torlás veszett gyorsasággal, mint egy gigantikus szá
guldó bika, sisteregve, zúgva, egy pillanat századrésze 
alatt a végtelenig felmagasodva — nekirohant a 
Colorado derekának. Pontosan derékszögben érte. 
Csak egy irtózatos reccsenés hallatszott, mint egy 
soha nem hallott égzengés,, mely szétszaggatja a 
dobhártyákat. A parancsnoki hídon még egy piros 
rakéta fénye lobbant, pokoli fényt vetve a jelenetre, 
aztán a víz és a köd megölte a fényt.

Csend volt, csak valami nehéz zuhogás hallatszott.
A tengervíz zuhogott a hajóűrbe.
A Sparta kapitánya, Tóm és Maud társaságában 

sápadtan állt a rádiótelefonista gépe mellett. Itt mint 
távoli zúgás hallatszott csak a tenger vihara. A fül
kében csend volt, halotti, csend. Csak halk, gyors 
kopácsolás, ami azt kiáltja kétségbeesetten, elgyen- 
gülően:

-  S.O.S. .. .
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Vad szél rázta a Sparta acéltestét. Vihorászva 
lakkor száguldott el fölötte a tomboló vihar.

A csattogó, zengő, zúgó, vad viharban a tele
fonista a jeleket böngészte.

— Itt Colorado! Segítség!
A kapitány halálsápadtan ugrott fel.
— Azonnal válaszolja: »Sparta cirkáló jön. Ki

tartás. Mi haj?«
A telefonista ólomszürkén kopogott a gépén.
Aztán újra csend. Feszült figyelés. A telefonista:
— Válasz: »Öt tengeri mérföld — kijelölt pont- 

tők délkeletre — Colorado — gyorsan... — S. 0. S.! 
— fenék... Sparta sietni... — elsüllyedünk.«

— Kérdezze meg, mi történt?
Ismét kopogás. Pillanat csend.
— Nekiment...
— Nekiment valaminek? De minek?
A telefonista elkínzottan felállt.
— Parancsnok úr, az utolsó szó elmaradt^..
A kapitány, Maud és Tóm remegve nézték a

gélpet, mely egyre lassabban, egyre fáradtabban ko- 
pácsolt...

— S.O.S. — S.O.S. -  S .. .  O ...
A segély kiáltás megszakadt.

— Előre! Teljes gyorsasággal előre!
Lázas türelmetlenség járta át az egész legény

séget. A hajón mindenki, tisztek és legénység, csak 
egyre gondolt: a Goloradót megmenteni! Senki sem 
erezte a fagyos szelet, a rázúduló víztömegeket, hiába 
rázta vihar a hidat, a hajó vékony oldalát, eltörpült
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minden, a halállal se gondolt senki, egv a köteles
ség : rohanni.

A parancsnok ordított::
— Háromszáz fordulat! — A vad, zúgó viharban 

a kormányoshoz rohant. — Hó! — üvöltötte. — Öt 
halra, tíz jobbra! A rudat nullára állítsd! Gépész, 
halló... Négyszáz fordulat!

Hármat búgott elnyújtva a réztonok, a Sparta 
aoólteste megremegett, kissé balfelé fordult, aztán 
kiét kereke nyomán fehér habcsíkjokat hagyva, meg
indult.

Önmagán túltéve, rohanva, tüzelve, ágaskodva 
repült, mint la szél. Orra előtt, a turbinák alatt 
magasra szökött a víz, a gépe zihált, mint a túlter
helt szív és acélvértje harangként kongva remegett 
az őrületes száguldásban.

Hogy meddig tartott? örökkévalóságnak tűnt fel. 
A vihart már elhagyták maguk mögött.

Még nem ment le a nap, a kronométer 20 óra 
36 percet jelzett, amikor egyszerre három torok
ból is fclüvöltött a hang:

— Hajó! Iiajóóó! A víz színén süllyedő haj ói.'
A Sparta minden erejét összeszedte s a szem

határ előtt pillanatra-pillanatra élesebben rajzolód
tak fel egy hajó körvonalai.

A kormányos felordított:
— Parancsnok! Ez nem a Colorado!
Kettétört árbocok, lehanyatlott vitorlák bonta

koztak ki a szürkeségből. A roncs láthatólag ép volt, 
de orra alig látszott s a fara magasra kiemelkedett
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a vízből. Olyan volt, mintha lehajolt és mohón figyel
te volna a vizet, mely egyre súlyosabban megfekve a 
gyomrát, húzta lefelé, percről-percre lejjebb.

— Parancsnok! Oda nézzen!
— Mi az?
— A süllyedő vitorlás oldalára! A nevet nézze!
A süllyedő hajó oldalán tisztán olvasható volt

a név: WASHINGTON.
— A kísérlet-hajó! De hol a Colorado? A Colo

rado hol van?
Tóm csendesen a tenger megnyugodott tükrére 

mutatott. Tíz lépést jobbra. És ott látták a Colo
radói, kettészakított derékkal, halálos ölelkezésben 
a "Washington orrával, pontosan a víz szintje alatt

A Sparta fedélzetén mélységes csend lett. A sap
kák lekerültek a fejekről. Egyszerre megérezték, hogy 
hideg van, lucskos ruháikban fázni kezdtek. A testük 
megdidergett.

A hajó megállt. A víz tükrén roncsok, deszkák 
ringottak s jobbra a hullámok egy matróz holt
testével labdáztak.

A tenger egyre sötétebb, egyre idegenebb lett 
körülöttük. Haragoszöld és olajbarna foltok úszkáltak 
a Sparta körül, fehér hullámos habcsomókkal.

És oldalt a Coloradóba ékelt orrával, vakon és 
vitorla nélkül, süllyedt lassan, de egyre mélyebben 
a moraj ló vízbe a kísér tet-ha jó.

A. cirkáló szinte horzsolta a roncsot, amint óva
tosan közeledett az olajos, véres úszkáló foltok 
között.
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A Washington hasadt ormányárboccal, rongyos 
vitorlával himbálózott, nehézkes, torz testén egy mé
ternyi csonk maradt meg a főárbocból. Mintha gép
puska golyózáporában pusztult volna el, olyan ron
gyokra szakadt kötélzetével, horpadt oldalával.

A Sparta parancsnoka tehetetlen mozdulattal 
mondta:

— Vége! Itt nincs segítség. — Lehajtotta fejet. — 
A Colorado nem tudta teljesíteni a parancsot, mert 
elsüllyedt. De viszi magával a hullámsírba.

Csöndesen álltak egymás mellett. Tennivaló itt 
már nem volt.

És nem derült ki soha, hogy a Washingtont 3 
Golf-áramlat erői táncoltatták-e, vagy emberi kéz.

Maud Meryll kicsit megviselten került ki a má
sodik tengeri útjából.

Kicsit fáradtan tért vissza a színpadra.
Régen volt. Azóta eljutott a Metropolitanig és 

a világhírig. A derék Tomot pedig elvitte egy golyó, 
amit szeszcsempész-hajón lőttek ki.

A múltat már belepte a távolság köde.
Úgy látszik, a tengertől való félelmét is.
íme, ilyen kalandos utak után bele mert vágni, 

hogy ezzel a kis parti yaehttal, a Narcissus-sal útra 
keljen.

De érthető az is, hogy feltette a kérdést:
— Mondja, Charles, nem lesz haj ebből a ki

rándulásból?
A fiatalember csodálkozva nézett rá:
— Hogyan lenne baj?
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— Hát maga mondta, hogy ez a kis luxusgőzös 
csak parti kirándulásokra készült!

— De azt is én mondtam, hogy egy kiváló hun- 
garian gentleman, aki különben igen remek ételekkel 
látja el vendégeit, különösen figyelmébe ajánlom a 
paprika chickent, ennél sokkal rozogább alkotmány
nyal Genovából Kínába jutott el.

A kis hajó ebédlőjében ragyogóan telített asz
talhoz várták a társaságot.

Warms a rendező vezette be a színésznőket és 
'színészeket, nyilván nagyobb bemutatásra készülve, 
de Charles Russel kedvesen elébük sietett, minden 
formaságot elhárított magától és az asztalhoz tessé
kelte vendégeit.

Gyönyörű volt az éjszaka.
Felettük a déli félteke milliárd ragyogó csillaga, 

teljes szélcsend. A két hónapig tartó operaturné után, 
mely alatt bejárták Délamerika és a szigetvilág leg
nagyobb városait, csakugyan mindannyian felléle
geztek:

— Nagyszerű pihenés lesz.
A már-már robotnak tűnő turné után néhány 

hétig zavartalan pihenés.
Egészen felvillanyozta őket, mikor kiderült, hogy 

Charles Russel gondossága valóban mindenre kiter
jedt.

Elrejtve egy láthatatlan jazz szólalt meg. Vendég
látó gazdájuk zenekart szerződtetett az utazásra.

A vacsora nem tartott sokáig. Fáradtak voltak, 
mindenki sietett a kabinjába, hogy kicsomagoljon.
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Csak MLss Maiid Menyinek nem volt erre gond
ja, ezt a munkát a steward végezte el, aki a fárad- 
ságOiS turné után Russel gavallériájából egyedüli ren
delkezésére állott.

Valamivel éjfél előtt már csak ketten öllek a 
fedélzeten, kényelmes karosszékben, a csillagos ég
bolt alatt.

Charles Russel intézkedésére a zenekar még min
dig játszott, zenéje halkan szűrődött fel a fedélzetre.

A lámpákat eloltották. Csak a hold világított
Néha egy-egy matróz fekete árnyékát látták.
A színésznő kellemes bágyadtsággal fektette fejét 

karosszéke támlájára.
— Nem is tudja, Charles, milyen hálás vagyok 

magának.
— Ugyan, miért?
— Ezért az ötletért. Newyorkban nem is sejtet

tem, hogy magának ilyen kitűnő ötletei vannak. Mit 
gondol, mikor érünk haza?

A fiatalember mosolyogva megvonta a vállát
— Amikor maga akarja. Egyszer mái' jártam 

erre a Narcissuson, aranyos szigetek esnek útba, ha 
valahol nagyon megtetszik az élet, ott kiadja a pa
rancsot s a hajó meg fog állani.

— Remek, Charles.
Már jóval elmúlt éjfél, amikor Miss Maud Merryl 

a Metropolitan világhírű énekesnője, elbúcsúzott a 
fiatalembertől és visszavonult kabinjába.

A kabin kis kerek ablaka nyitva volt, nagyszerű
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sós levegő áradt, lassan letette ruháit és végigdobta 
magát a kajütágyon.

Fáradt volt.
Az utóbbi hónapokban rengeteget látott, rengeteg 

virágot, tapsot, ünneplést kapott, a menedzser sem 
volt szűkmarkú, és igazán fejedelmi honoráriumot 
fizetett, mégis úgy érezte, hogy soha többé nem vál
lalkoznék hasonló teljesítményre.

Már két ízben is volt orvosnál. A hangszálai 
miatt.

Egy énekesnőnek vigyázni kell a hangjára, ve
szedelmes, törékeny portéka a hang. Néha úgy érezte, 
hogy ezen a turnén alaposan kimerítette. És ha egy
szer ezek a hangszálak megmakacsolják magukat, ak
kor vége a dicsőségnek, vége a pénznek, visszavon
hatatlanul vége ennek a ragyogó karriernek, melyet 
olyan rövid idő alatt futott meg .

Erre gondolt most is és bár végtelenül élvezte a 
kis kerek ablakon beáramló csípős, sós levegőt, kibújt 
az ágyból, 'és becsukta az ablakot.

Félelemmel emlékezett ugyianis vissza életének 
egyik korszakára,, amikor hangja védelmében csak 
suttogva beszélhetett és az utcán a száját sem merte 
kinyitni.

Másnap frissen ébredt. A steward ágyába hozta 
reggelijét. Lassan, kényelmesen öltözködött, élvezte 
a semmittevés gyönyörét, élvezte, hogy semmi tenni
valója, hogy nincs próba, hogy este nem lesz előadás, 
délután a szállodában nem fogják százával várni, akik
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autogrammot akarnak és nem lesz semmi dolga új
ságírókkal.

Délamerika derék riporterei rossz emléket hagy
tak maguk után. Irgalmatlanul rosszul beszélték az 
angol nyelvet és minduntalan beleestek hadaró idió
májukba. Ha véletlenül ketten voltak nála, olyan 
cséphadarás kezdődött, nyelvvel, kézzel, lábbal, a déli 
temperálóimnak megfelelően, hogy már ettől is ideg
sokkot kapott.

Most mindez nincs, és hosszú hetekig nem is lesz.
Lassan kinyitotta a kajütajtót, végigsétált a pi- 

rosszőnyeges folyosón, aztán a lépcsőkön felment a 
fedélzetre.

Vidám zsivajt hallott.
Aztán egyszerre azt látta, hogy kollégái, kolléga

női fürdőruhában szaladgálnak, sőt egyszer csak egy 
magasba lendülő karcsú női testet látott, amely fejest 
ugrik.

— Mi történt itt?
Charles Russel invitáló mozdulattal mutatott a 

fedélzet egyik végén elhelyezett bazin felé.
— A Nlarcissus külön strandja — mondotta mo

solyogva. — Bocsásson meg, hogy este elfelejtettem 
megmondani. Megtakaríthattam volna magának az 
öltözködést.

Negyedórával később a színésznő maga is a víz
ben lubickolt és aztán ott feküdtek egymás mellett 
párnás kókusz szőnyegen a medence szélén, a Nar- 
cissus pedig lassan átkanyarodott Délamerika csendes 
óceáni partjaira.
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Sütött a nap, a vízcseppek mind kisebbre zsu
gorodtak ,a karcsú női testeken, formás váltakon.

Charles Russel kihozta bőröndrádióját s az hal
kan muzsikált.

Ez a bőrönd-rádió különben igen nagy sikert 
aratott. Vízhatlan burkolatban pompázott.

— Mi, lehet, hogy belefulladunk a vízbe, és le- 
sülyedünk a fenék ismeretlen faunájába, — mondta 
derűsen, — de a rádió fenn fog maradni. És muzsikál 
tovább.

Díélben kitűnő ebéd volt. A főszakács remekelt.
Ebédután elvonultak kajütjükbe, kitűnően alud

tak, aztán zenés ötórai tea.
A pompázó alkonyati színek mellett séta a fe

délzeten, öltözködés és teste kilenckor ragyogó estélyi
ruhában ültek le újra a terített asztal mellé.

Meglehetősen bentjártak a nyílt tengeren.
Bár a Narcissus partjáró gőzös volt, a partok 

még halványan sem látszottak.
De ezzel senki sem törődött. Charles Russel a 

Narcissussal kedves tervét valósította meg. A hajó va
lóságos luxusszálloda volt, fedélzeti játék pályáival, 
uszodájával, bárjával és nagy ooeánjárót utánzó lép
csős halijaival.

Minden tekintetben utasai kényelmét szolgálta.
Ezen az estén különösen kellemes volt a hangulat.
Charles Russel közölte vendégeivel, hogy más

nap bűbájos kis szigethez érnek, amelyet okvetlenül 
látniok kell.

A jazz játszott.
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Tíz óra után már dnrrogtak a pezsgős dugók,- 
A szaxofon tikkadLan vijjogott, máskor vadütemű 
melódiákat játszott és Charles Russel táncra kérőén 
meghajolt Miss Maud Merryl előtt.

A jeladásra egymásután álltak fel a táncra a 
párok.

Ez az éjszaka talán szebb volt, mint az előző. A 
csillagok mint a brillijánsok szikráztak a fekete égbol
tozaton. Az óceán szellője simogatta íaz arcukat.

Éjféltájban néhányan visszavonultak kajütjükbe..
Mr. Warms, a rendező, a baritonnal és a te

norral a kis szalonban bridgezett. Wilmot, a basszis
ta, bárba vonult el, hogy töményebb italokat öntsön 
magába, a többiek azonban fent maradtak a fedél
zeten, mulattak bor és pezsgő mellett, táncoltak és 
néha-néha egy-egy párt lehetett látni, amint kisurrant 
a fedélzet diszkrétebb, sötétebb részébe.

Mintegy tizenöt mérföldnyire voltak a jelzett kis 
szigettől. Nyugat felől egy-két felhő surrant az égre, 
egy-egy pillanatig elhomályosította a hold' fényét, de 
ez csak még ronumtikusabbá tette az éjszakát.

Valamivel éjfélután, úgy félegy lehetett, vihar 
kerekedett.

A táncoló párok azonnal leültek.
Félelemről természetesen szó sem volt, annál ke- 

vésbbé, mert hiszen a rengeteg fogyasztott alkohol 
is dolgozott bennük.

És ilyen körülmények között ki törődik a viharral.
Charles Russel, nehogy esetleg valaki mégis meg

ijedjen, utasította a zenét, hogy szakadatlanul játszék,
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S hogy példát adjon, maga részéről ismét táncolni 
kezdett, ezúttal staggione altjával.

De most kezdett kellemetlenre fordulni az idő
járás. s

A férfiak egymásután szaladtak a lcajütökbe, hogy 
a hölgyeknek kendőt, kabátot hozzanak, s ők maguk 
is felsőkabátot húztak.

Már egyenesen fagyos lehellete volt az éjszakának.
Miss Maud Merryl kicsit aggodalmaskodva for

dult a fiatalemberhez:
— Mondja, Charles, nem lesz baj?
— Miért lenne?
— Nagyon kint vagyunk a nyílt tengeren.
— Igyék pezsgőt még, — nevetett Charles Rus- 

sel, — ez kitűnő módja a félelem elkergetésének. Nincs 
semmi baj.

Azonban alig fejezte be a mondatot, a Narcissus 
egyszerre felemelkedett orrával a tengerből, recsegés, 
ropogás hallatszott, aztán a hajó visszazökkent ere
deti helyzetébe.

A fedélzet utasai szanaszéjjel gurultak.
Miss Maud Merrylt egy korláthoz csapta a vá

ratlan mozdulat s amikor kicsit zugó fejjel föltá- 
pászkodott, az első pillanatban nem tudta, hogy ré
szeg-e, vagy a sok szesztől lát rosszul: a kémények 
meggörbültek.

— Charles! Charles! — kiáltott. — Mi történt?
De nem kapott választ, csak valami sistergést

hallott.
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IV .

A sziget lakói aludtak már. Egyetlen ember volt 
ébren. Akit poétának szólítottak. Emilé Gopeau.

Kint feküdt a parton, selymes fű zsongott körü
lötte és egyre az a lázító, ütemes moraj, ;az a külö
nös, sohasem szűnő harangozás, a tenger, amint csap- 
dossa hullámaival a partot.

Szemében déltengeri csillagképek tükröződtek.,
Tíz esztendő! Tíz esztendő itt!
És kikkel együtt!
Ö, hiszen ha az egyik oldalt nézi: kitűnő társaság.
Ráoul Musagne, a francia köztársaság bírája volt. 

Bíró!
A másik: Jaques Louvain, párisi nagyiparos fia. 

Vagyonban nőtt fel, apja sokáig képviselő, ő maga 
sokáig szereplő ;aranyifjú.

Aztán az ezredes: Clodion! Még hozzá a francia 
vezérkarban szolgált. Egyidőben igen nagy jövőt jó
soltak neki.

És a herceg!
Vagy hát itt a professzor. Tanár volt, tudomá

nyos könyvei jelentek meg.
És a többiek is, mind! Kivéve talán az eszelős 

öreget, akit Musagne kegyeletből hozott és még egy- 
kettőt. Mindannyi úr volt

Igen, ha az egyik oldalt nézi: kitűnő társaság.
De a másik oldal. A lejtő felé néző, amelyen vad 

tempóban rohantak, gurultak vagy csetletíek-botlottak 
egyre riasztóbb mélységek felé.
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Hogyan került ebbe a társaságba ő? ő, Emiié 
Copeau. Vagy a piktor: Victor Bruant?

Ezek az emberek azon az emlékezetes, viharos 
éjszakán, amikor a deportáltak telepéről elindult ve
lük a motoros, azt hitték, hogy az életbe, a szabad
ságba mennek.

Hová? Merre?
Maguk sem tudták.
A motor berregni kezdett és ők elhagyták a de- 

portációs partot. Megindultak. Mindegy, hogy hová, 
mindegy, hogy merre, csak innen el.

A motoros belefúrta orrát a fekete vízbe.
Mikor eloszlottak a felhők iés hajnalra a nap szét- 

ontötte nyugalmas fényét, már nem láttak mást, csak 
a végeláthatatlan tengert.

A partok eltűntek. Békésen ölelte körül csónaku- 
kat a szabadító víz, amelyet vaktában, iránytű nél
kül szeltek. De mit bánták ők, hogy hova jutnak. Mit 
bánták ők, hogy egy falat kenyerük sincs. Csak azt 
látták, hogy szabadok, hogy nincs a hátuk megett 
ostoros őr, aki ütlegeli őket, ha megállnak egy pilla
natra megtörölni verejtékező homlokukat.

Csak eggyel voltak tisztában. Hogy hány óra van. 
Neki, akit poétának csúfoltak, ábrándos szeme miatt, 
órája volt.

Innen tudták, hogy már tíz órája szelik a hul
lámokat.

Néha felmerült egy7 kérdés.
— És most? Mit fogunk most már ezután csi

nálni?
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Müsagne ilyenkor felhúzta a vállát.
— Ebben a pillanatban magunk sem tudjuk, hö- 

va jutunk. Valahol, ahol biztonságban érezzük ma
gunkat, partra szállunk. Addig pedig kitartás.

A szökevények nem beszéltek.
A nap túl volt már a delelem s az emberek érezni 

kezdték, hogy húsz óra óta nem volt a szájukban 
eledel.

És most már elszállt a mámor. Gondolkodni; 
kezdtek.

Hová mennek? Nem a halálba? Vagy nem tűnik-e 
fel az iránytalan utazás után egy part> mely a — pégi 
part lesz.

Megborzongtak.
Nem, nem, akkor már inkább a halál.
Három napig tartott az út. A tenger kegyes volt 

a menekülőkhöz. Legkisebb háborgása pozdorjává zúz
hatta volna a törékeny motorost. De csend volt égen 
és földön.

Csak a csónak utasai érezték, hogy kétségbeejtő, 
hogy halálos ez a csend.

Már az utolsó benzintankot is felhasználták. Mi 
lesz, ha megszűnik a berregés, ha megáll a motor..

Evezőjük nincs. S ha volna? Három nap óta nem 
ettek. Az éhségtől elgyötörtén hogyan forgatnák a 
lapátokat?

Az ő órája harmadszor mutatta mar az esti nyol
cat.

Jön az éjszaka koromfekete réme 'és se közel, se 
távol sehol sincs part. Csak viz, viz, végtelen viz.
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És percről-pervre sötétebb lett a láthatár. Kilenc 
Óra Harminc percet mutatott az óra, amikor utol
jára ismerték: fel számlapján a mutatót.

Némán ültek egymás mellett. Aludni senki sem 
mert. A motor berregését hallgatták.

Nem hagy-e ki!
Nem áll-e el!
A motor mlég egyelőre berregett.
Musagne halkan mondta:
— Azt hiszem hajnalig kitart.
Csakugyan fürgén, vidáman hangzott a berre- 

gési, szava megnyugtatta a kimerült embereket. 
Egy-egy fej lecsuklott.
És egyszer horkolás hangzott fel.
Az öreg elaludt.
Egymásután csukódtak be ja szemek.
Csak Musagne hajtotta fülét dobogó szívvel a 

motor fölé.
A csónak utasai mind aludtak.
A motor zörgött.
A motor hörgött.
A motor szívverése kihagyott.
Az éjszaka koromsötét volt.
Akadozva hallatszik még a berregés.
És egyszerre erőteljesen, tisztán felhangzott az 

öreg horkolása.
Nem volt már, ami elnyomja.
A motor megállt.
ö, Emilé Copeau nem aludt.
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Tisztán látta, mikor Musagne némán megszorí
totta az ezredes karját.

— Vége.
Egymásután keltették fel az embereket.
Hang nélkül ültek az éjszakában.
Hallgattak.
A halálos csendet hallgatták.
Hány óra volt, nem tudhatták. Talán még csak 

percek múltak el az éjszakából.
A csónak tehetetlenül táncolt a  hullámokon.
Minden perc esztendőkig tartott.
Mi lesz most?
Senki sem beszélt.
Tizenké t ember készült a halálra.
Végigszaladt emlékezetükben egész életük, amíg 

a megbecsülésből idejutottak.
És egyszerre felderengett valami szürkeség. Mint

ha megrepedt volna az eget borító fekete posztó. A 
repedés egyre terjedt.

Azután a repedésen kibújt a nap.
A herceg görcsös, rázkódó zokogásra fakadt.
Riadtan ugrottak a tekintetek a zokogóra.
S a herceg hisztériás kacagással kinyújtotta a 

kezét balfelé.
Alig száz lépésnyire a csónaktól napfényben für

dőit egy sziget.
Mikor a bizonytalanság rettenetes éjszakája után 

azon a nehezen várt hajnalon partra vontatták kihűlt 
motorú csónakukat, teljesen elhagyott, szabályozat
lan, vad pompában díszlő szigeten álltak.



Ó, a pompa valóban csodálatos volt. A fák mé
lyén kristályos vizű tavak. Óriási fák. És ahol az át- 
érhetetien fatörzsek elmaradtak, csodálatos tisztások. 
Buja pompában virágoztak itt sohasem látott növé
nyek, melyeken túl egy mocsár kezdődött.

Különös izgató hangokkal volt tele a levegő. Fur
csa, színpompás madarak kiabáltak le a fák ágairól. 
Néha éles suhogás hallatszott s egy^egy hatalmas 
madártoll hullott le a faágak közül.

A parton idegenformájú békák ugráltak.
Odvas fatörzsekben tojáson ülő madarak. Pompás 

színárnyalatú virágok versenyeztek a szivárvánnyal.
Puha moha mindenfelé. Bokrok és a fákra csa

varodva nehéz illatokat árasztó kúszó növények.
Álltak a parton, megmenekülés diadalmas érzé

sével és mélyen ia mellükre szívták az ismeretlen 
illatokat.

Néhol lehullott virágszirmok alkottak utánozha
tatlan szőnyeget.

Tündérsziget volt. Buja pompa mindenütt
Sagbpálmák szépsége kápráztatta a szemet.
— Éhen már nem halhatunk! — kiáltott vidáman 

Musagne és magasra emelte az egyik, őröktől elvett 
katonapuskát. A következő pillanatban bukfencezve 
zuhant a mohára egy különös madár.

— Fehér kócsag. Kócsag!
Boldogok voltak. Töltényük volt, Musagne min

denre gondolt.
De mikor az ezredes felkapta a puskáját, hogy 

ő is lőjjön, megragadta a karját.
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Csodálkozva nézett rá.
— Megállj! A töltényekkel óvatosan kell bánni!
— Hiszen van bőségesen!
Musagne komolyan mondta:
— Honnan tudod, hogy a tölténynek meddig kell 

kitartani?
És csak a legjobb lövők, Louvain és ő vadászhat

tak. ők is csak a legbiztosabb találat feltevésében és 
csakis annyit, amennyi szűkén a táplálkozásra kel
lett.

Korlátlan hatalommal uralkodott felettük Mu
sagne. Beosztotta a napokat. Voltak hús, gyümölcs 
és halnapok. És húsnap csak kétszer egy héten. Mert 
gyümölcs mindig terem, hal a tengerben mindig 
akad. De a puskapor elfogy és abból nincs utánpót
lás. Mikor a mocsárban nádat találtak, azonnal ki
adta a rendelkezést íjj készítésére. Maga parittyákat 
készített. És az ezredesnek mindennap gyakorolnia 
kellett magát a kőhajításban.

Mindenkinek kiosztotta a munkát.
Louvain és ő puskával vadásztak.
A torzonborz szakái lú Jose Espinel és az ezredes 

a nyilakat kezelte.
Négy ember dolga volt a halászat. Ezek csak 

együtt szerepeltek. Négy szótalan, csendes ember. 
Órákig el tudtak ülni hálójuk mellett a parton vagy 
a tutajon.

őt és piktort házikisasszonynak jelölte ki Mu
sagne. Nekik kellett a táborhelyet rendbentartani. Az
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ő dolguk volt a tűzcsiholás. öle hordták a sziget mé
lyén húzódó tavakból az édes vizet.

De ez csak a rendes napi munka volt. Ezen kí
vül esett az embertelen robot.

A napok múltak és várható volt már az esős 
évszak.

Ami nemcsak az embereket áztatja el; hanem a 
puskaport is.

A csónakban volt két fejsze. A fokával hatalmas 
köveket kellett élesre törni és ezekkel a szerszámok
kal estek az átkarolhatatlan fatörzseknek.

Hatalmas, négyszögletes termet ástak a földbe. 
A tetején háromszoros sorban keresztbe rakták a fa
törzseket és az egészet vastagon befödték földdel. Két 
oldalán lépcsőzetes lejáratot és ajtónyílást ástak. Ez 
lett a lakóhelyük.

Tizenegy fatörzsből összerótt fekhely katonás sor
ban állott az egyik fal mentén.

És szemben kincseik, az elejtett vadak, halak és 
egyik sarokban a gyümölcsraktár.

Hosszú időre kellett berendezkedniök. Motorosuk
kal nem juthattak el messzire és most már csak 
egy reményük volt: ha egy halászbárka véletlenül 
erre téved.

Két kalyibát a föld felett építettek. Egyik Mu- 
sagne lakhelye volt.

A másik a puskapornak készült.
Az vtolt a legerősebb. Erre vigyáztak a legjobban.
Tíz esztendő múlott el azóta.
A tíz esztendőből hat a várakozásé volt. Künn
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állt az őr a parton reggeltől estig és szürkületkor fel
váltotta a másik, lesve a tengert, nem tűnik-e fel a 
szabadító.

Szolgai engedelmességgel követték Musagne pa
rancsait. ö szabadította ki mindannyiukat a depor- 
tációból, ő volt közöttük a törhetetlen akarat, az 
egyetlen, akitől reményt kaptak a csüggedésben.

S ő zsarnok volt.
De ha verte volna őket, akkor is rebbenés nélkül 

rohantak volna utána.
Engedelmeskedtek volna, mert úgy érezték, és 

jól érezték, hogy minden rendelkezése valameny- 
nyjükért van.

Volt ennek a hat esztendőnek egy pillanata, amikor 
azt hitték, hogy a szabadulás órája ütött. Azon a reg
gelen az ezredes volt poszton. Az őszülő fejű, ötvenes 
katona.

Egyszerre magánkívül felordított.
— Hajó! Hajó!
Csakugyan hajó volt. De azon a hajón nem volt 

utas. Féloldali dőlve hánykolódott hatalmas lékeivel 
a tengeren. Utasai már napokkal előbb elmenekültek 
süllyedő testéről.

A hullámok erre kergették a hajóroncsot.
Az öröm csak pillanatokig tartott. Bár a hajó

roncs nagyon sokat jelentett a tenger rabjainak.
A hajón puskapor volt, kétszersült és került ruha 

is, amit testükre húzhattak. Álló hétig tartott a munka. 
A hurcolkodás.

A nyolcadik napon a roncsot, elnyelte a tenger.
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Ekkor már érezni kezdték, hogy nagyon távol 
estek a világ országútjaitól. Érezni kezdték, hogy in
nen nincs szabadulás.

Még álltak a poszton, de a láthatár helyett már 
lábuk előtt a földet nézték.

Azután már ezt se tették.
Az egyetlen kis zsebóra testesítette nekik a külvi

lágot, a kultúrát. Az övé, volt, de köztulajdonba vették.
Díszes állványt faragtak neki és ráakasztották. Ez 

volt a fétisük.
Most már nem vártak semmit Musagne-tól sem.
De azért éppúgy engedelmeskedtek, mint azelőtt. 

Most már megszokásból, visszafejlődésből. Hatévi szol
gaság után elveszett az önállóságuk. Kellett már va
laki, aki parancsoljon nekik és gondolkozzék he
lyettük .
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V.

Az esemény híre kora reggel érkezett meg.
A halászok már a kora hajnali órán kimentek a 

partra és néhány perccel később egyikük lihegve ro
hant vissza.

— Musagne! A tengerben ládák úsznak!
Musagne éppen a szokásos reggeli utasításokat

adta.
— Ezredes, ti menjetek ki a nagy fához. Estére ki 

kell vágni.
— Meglesz.
— Professzor! Te a tutajjal a tengerre menj. 

Segíts ia halászoknak!
— Hagyd a professzort — mondta Louvain —, 

kimerült, reggel panaszkodott. Majd megyek helyet
te én.

Ekkor robbant be a halász:
— Musagne. A tengerben ládák úsznak.
Pillanatok alatt talpon volt a sziget minden la

kója. És percek múlva ott állottak valamennyien a 
tengerparton.

A halászok nem tévedtek.
Meglehetősen mélyen bent a tengerben, de hatá

rozottan, kivehetően ládák és egyéb roncsok bukdá
csoltak a hullámokon.

— A tutajt! — intézkedett Musagne.
Néhány perccel később az emberek ott álltak 

már a tutajon és erőteljes lökésekkel küzdötték ma
gukat tenger felé.
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Egyedül Emilé Copeau-t nem engedték tutajra 
szállni.

Neki az ebédről kellett gondoskodnia.
Alit a parton, tele izgalommal és nézett utánuk,
A ládák szinte elérhetetlen távolságban bukdá

csoltak.
Néha, amikor Veretük a napfénybe ütközött, csil

logtak, mintha folyékony, izzó arany folyna pere
mükön.

Mi történt? És vajjön mit ad nekik a tenger?
A tutaj egyre kisebb lett, mintha törékeny bábok 

mozogtak volna hátán.
Lassan megindult a sziget belseje felé.
A mangrove fák felé indult, ahol a vékony vízér 

csörgött a tenger felé, aztán eltűnt a fák között, me
lyek lombjai összeértek a feje felett s csak itt-olt 
kandikált be felettük a napsugárban fürdő kék ég.

Emilé Copeau, aki tíz éve nem hallotta már a 
hevét, aki tíz éve elfogadta már a csúfnévül ki
robbant poéta nevet, ment az évszázados fák leve
gőtlen sikátorain, lába hangtalanul süppedt a mohába, 
a széles piros virágokkal hímzett hatalmas zöld le
velek közé,. Arcát liánok simogatták, melyek pom
pázó kacskaringók rajzában fonódtak a széles tör
zsekhez, hogy felkússzanak rajtuk a sűrű lombkoro
nákhoz.

Míg a parton tűző forróság volt, itt határozott 
hűvösséget érzett. Azt la kemény, átlátszó reggeli 
hideget, melyet a nap első óráiban a tűző trópusi 
nap ereje sem tudott megtörni. Mintha tompító, fényt
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és hangot tompító függönyök között ment volna.
Néha egy-egy madár rikkantott. Néha valami vil

lant. Valami különös szín, világos zöld, élénk sárga, 
vagy skarlátvörös.

Tíz év alatt sem tudta megszokni. Lehet, hogy 
csak mindennapi madarak? Mint Parisban a verebek!?

Kúszó szárak, falevelek, léggyökerek, ágak labi
rintusában n ént a fák között, áthághatatlan liánhá
lózat alatt, mely olyan sűrű volt, hogy a vadászatnál 
mindennél több bajt okozott.

Musagne, Vagy Louvain célzott, lőtt, talált, a le
lőtt madár nyílegyenesen, mint a kő zuhant lefelé, 
aztán a magasban egyszerre megszűnt a zuhanás.

Fent hintázott csendesen egy-egy liánhálóban és 
félnapba telt, míg valaki — rendszerint a piktor 
vagy a herceg — ugyancsak liánból kialakult hág
csókon feltornászta magát és lehozta onnan.

Emilé Cppeau, a  »poéta* az első hónapokban félt 
ettől 'ja zűrzavaros képtől, melyet a liánokkal egybe
forrt erdő nyújtott. Alig két hónapja, hagyta el Pá- 
rist, amikor a szörnyű kaland részese lett. Ideje 
sem volt, hogy megszokja ezt az Európától olyan tá
voli állat-növényvilágot.

Néha megriadt gubbaszkodva alvó kazuároktól, 
lantfarkuaktól, megriadt a száz színben pompázó, né
ha meglepően különös hangokat adó, tolipompás ma
daraktól, Lóriktól, pirosgömbos csőrű galomboktól, 
kakaduk, paradicsommadarak, papagályok rikácso
lásától, a királyhalász szinte emberi, gúnyosan csat
tanó kacagásától.

-  83 -



Most már mindezt megszokta.
S ezen a reggelen észre sem vette.
Egyre csak a tengerhullámain úszó ládákat látta.
Üzenet a világból.
Ahová talán már soha-soha nem jut vissza.

* * *

Megnézte az órát, pontosan fél egy volt, amikor 
elkészült az ebéddel.

Az edényeket lefedte, aztán a tűző napban elin
dult a tengerpart felé. Most már jönniök kell.

De a parton minden mozdulatlan volt.
A tenger is csak lágyan, kényelmesen hintázott.
Kicsit párás volt a víz felett, párába burkolózott 

a láthatár.
A tutajt seholsem látta.
Két kezét ellenzőül a szeme fölé tette, szemét 

egészen kicsire húzta össze, úgy kutatta a végtelen 
vizet.

Végre nagyon távol — úgy tetszett, sokkal mesz- 
szebb, mint reggel — megpillantotta az egyik ládát.

Most már tudott tájékozódni, lassan látni kezdte 
a másodikat, a harmadikat és végre meglátta a tu
tajt is.

Olyan kicsi volt, mint egy gyerekjáték.
Ott bukdácsolt a ládák között, de a ládákat még 

nem érte el.



Reggeltől estig tartott a küzdelem.
Az első láda nem láda volt.
Hanem egy kettétörött pad.
Tovább küzdöttek magukat.
Most egy korlátdarabot halásztak ki.
Megint tovább.
A hullámokon minduntalan felbukkant valami.
De semmi, aminek hasznát vehették volna.
Már alkonyodott, amikor megint megláttak va

lamit.
Utána.
Megint csak deszkaszál volt.
De a deszka szélén valami fekete szövet úszott.
Kihalászták.
Aztán csalódottan, szótlanul a tutajra dobiák.
Elhagyott szigeten mi szükség rá?
Egy elázott frakk. S egy elázott női kepp.
Megfordultak a sziget felé.
És most feküdtek a fűben. Halálosan fáradtak! 

voltak. És halálosan csalódtak. Reggeltől estig dolgoz
tak, amíg a holmikat elérték, a tutajra vitték s haza
hozták. S az eredmény?

Valami gép, az Isten tudja, mire jó. Egy női kepp. 
És egy elázott frakk... Semmi olyan vadami, amit 
használni lehet. Már régen elmúlt éjfél, de nem tud
tak aludni.

Csak fáradtan feküdtek. A hold már feljött.
Csend volt. Csak a tenger dongott szakadatlanul, 

amint ütemesen a parthoz csapódott víztömege.
Egyszerre a poéta hangja. Emilé Gopeau. Ez a



hang tele volt lágysággal, vágyakozással.
— Vájjon milyen lehetett?
Musagne odanézett.
A poéta egy fatönk szélén ült, kezében a fekete 

nőj kepp.
Musagne felkönyökölt.
— Mondd! Te megőrültél?
Emilé Copeau felkapta a fejét, hangja csattant.
— Mj,ért?
Musagne lassan Jaques Louvain felé fordult.
— Te! Louvain!
— Tessék?
— Miért is vagy te itt?
Louvain elfordult.
— Mft akarsz ezzel az ostoba kérdéssel?
— Hehe! — mekegett az öreg. — Szégyenlős! 
Musagne végigmérte.
— Hallgass!
Louvain csendesen mondta:
— Betörtem...
— De hiszen úr voltál! Gazdag!
— Mégis betörtem!
Musagne átható, szemmel a poétára nézett, aztán 

újra Louvain felé fordult.
— És — miért törtél be?
— Elfogyott a pénzem!
Az öreg együgyü nevetése újra felhangzott. Lou- 

yain felugrott.
— Ne vihogj, m ert...
Morogva ült vissza a helyére.
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— Vén szamár!
Musagne nézte. Nem engedett.
— Mire fogyott el a pénzed?
Csendesen hangzott a válasz:
— Nőre__ <
— Hm.
Musagne hallgatott. Aztán megint feléje fordult,
— Hova törtél be?
— Mit tudom én! Gazdag volt! Meg sem érezte, 

amit elvettem tőle. Pár gyűrű veit, meg nyakék! 
Brilliáns.

— Ügy! — bólintott Musagne. — És mire kel
lett az ékszer?

J.aques Louvain válla megrándult.
— Megkívánta. Pénzem nem volt. így szereztem 

meg neki.
Az öreg arca vigyorgásra torzult.
— Megérte?
Louvain hallgatott.
Az ezredes a csillagokat nézte.
Musagne lassan a poéta fele fordult.
— Hallod?
— azért, .mert egy nő rossz YoltL..
Musagne az ezredesre nézett.
— Hát te?
Az földre szegzett tekintettel ült.
— A tiéd kém volt! A szobádból ellopta a térké

peket. Igaz?
Az ezredes csendesen bólintott.
— Kis híjjá, hogy agyon nem lőttek... Egy liór
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nappal később kellett volna tábornokká előlépnem ...
Keze tehetetlenül a térdére esett.
— N ő...
Raouil Musagne, a francia köztársaság volt bí

rája, lassan Copeaura nézett. Aztán a piktorra.
— S én — öltem. Én a — bíró! Az i,s nő miatt 

volt.
Hirtelen a hercegre mutatott.
— Tie is nő m iatt... !
A herceg a földet piszkálta egy vesszővel.
— És te is, te is, te is! Mind! Valamennyien azért 

Jutottatok idei Mert nő került az utatokba...
Ironikusan a két fiatal férfire mutatott.
— Csak az urak nem tudják még, mi az a nő!
Ezen az estén történt, de már jóval a beszélgetés

után:
Az egyikük egyszerre döbbenten felugrott. Jose 

Espinel, akit torzonborznak hívtak. Valaha állam
hivatalnok volt a gyarmatokon. Pénzügyi tanácsos. 
Most hevesen felugrott.

— Hallgassatok!
Kezét a füle mellé tette és feszülten figyelt a ten

ger felé.
Egyetlen hang sem hallatszott. Valamennyien fel

emelkedve, összeráncolt homlokkal fordultak a part 
irányába. Musagne értetlenül nézett rá.

— Hallottál valamit?
De most már ők is, valamennyien pontosan hal

lották:



Távolról, kétségbeesett, elnyújtott kiáltást hozott 
a szél.

—. Se-gít-ség! Sc-gít-ség!
Elsőnek Emilé Copeau ugrptt fel. A poéta. Re

megett az izgalom tói.
— Nő! Nő! Egy nő kiált segítségért!
Musagne megkapta a karját.
— Csend!
— Segítség! Segítség! — iSjírt a könyörgő si

koltás.
Victor Bruant, a »piktor.« már rohant is a part

felé.
Ordítva zúgott fel Musagne hangja:
— Megállj!
A poéta vérvörös arccal eléje ugrott.
— Nem áll meg!
— Megáll! — süvöltött újra Musagne.
Most egyszerre hárman ugrottak a poéta, Emilé 

Copeau elé-
— Ne bomolj! Ez őrültség!
Musagne szeme ellenmondást nem tűrően villant 

Emilé Copeaura.
— Itt én parancsolok!
— Egy nő a halállal küzd. Értsd meg, Musagne! 

Nem hagyhatjuk elpusztulni!
És a fiatal férfi rohanva megindult a tenger felé. 
S a többiek utána.
Musagne ökölbe szorított kezekkel egyedül állott

az éjszakában.
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Ví.

— Se-gít-ség! Se-gít-gég!
A férfiak a holdfényben kimeredt szemmel ku

tatták a tengert.
A hang újra hallatszott.
— Emberek! Emberek! Segítség!
A torzonbors Yose Espinel tölcsért csinált a te

nyeréből:
— Halló! Hé! — kiáltott. — Merre keressünk?
Egyszerre izgalomtól remegve felordított a poéta.
— Ott! Ott! Balra az öreg fától!
Mindenki odafordult.
Azután egy pillanatra elakadt minden mozdulat, 

minden gondolat.
Alig húsz lépésnyire a parttól egy felfordult csó

nakot csapkodtak a tenger hullámai. S a csónakon 
görcsösen kapaszkodva egy nő.

A holdfényben most kitűnően lehetett látni. Kar
csú testével görcsösen fonta át a csónakot.

Hosszú, remekbe formált lábszárán selyemharis
nya feszült, lábán gyöngyökkel ékes bálicipő.

S a testén selyem estélyiruha.
Két gyönyörű meztelen karja, ahogyan magához 

szorította a csónakot, vakított a holdsugaras éjsza
kában.

— Olt! Ott! — kiáltott a poéta és megindult a 
felfordult csónak felé. Nyomában rohant a piktor.

Pillanatnyi habozás nélkül vetették magukat a 
vízbe.
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A magas parttól hatalmas csattanással csapódtak1 
a hullámok közé;, azután izmos, fiatal karjuk meg
feszítésével szelték a hullámokat.

— Segítség! — sikoltott újra a nő.
A távolság egyre fogyott.
A két fiatalember fej-fej mellett dolgozott, hogy 

elérje.
A parton ordítás.
A poéta, Emilé Copeau elérte a csónakot.
A parttól távol összefont karokkal mozdulatlanul 

állott Musagne. Nézte a megtébolyodott férfiakat.
Nézte a nőt. A lányt vagy asszonyt.
És az eszébe jutott egy másik asszony.
Amikor azt ismerte meg, akkor még bíró volt és 

sohasem gondolt arra, hogy egykor vezér lesz. Szö
kött fegyenoek vezére az Óceán egy elhagyott szige
tén. Állt, hallgatott, de a szemében félelmes gyűlö
let ízzott.

A poiétá és a piktor partot ért.
Csillogó: szemmel álltak a fövényen és reszkető 

karjukban aléltan a sziget új lakója.
Selyemharisnyás lábszárai tehetetlenül csüngtek 

alá.
Arca most a piktor, Vidor Bruant naptól barna 

vállán pihent.
Óvatosan, határtalan gyengédséggel lebocsátották 

a selymes fűre.
Döbbent férfiak állották körül.
Szólni egyik sem tudott.
Csak álltak és nézték.
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S a no áttetsző kis selyemruhájában ott feküdt 
előttük tehetetlenül, szinte mezítlenül.

A férfiszemek szótlanul mérték fel finom kezének 
karcsú ujjait, gyengéd csuklóját, karját.

Telt válla megíürdött a hold ezüstjében és csil
logva . vibrált a férfiak előtt. A keble lágyan emel
kedett.

Legelőször a poéta ébredt magára.
Pillanat alatt letépte magáról a kabátját és az 

Öntudatlanul pihenő nőre dobta.
Aztán felvetette a fejét. Egyenes, tiszta pillan

tása tizenegy szempárral találkozott.

* * *

A sziget új lakóját óvatosan egyik kunyhóba 
vitték.

Egyenletes, mély lélegzése sejttette, hogy az ájulás 
már véget ért, kimerült álomba ment át.

Mozdulatlanul pihent a fatörzsekből durván ösz- 
szerőtt fekhelyen, melyet szárított füvekkel tettek 
puhává.

A poéta, Emil Gopeau, ott ült és nézte.
Nagyon szép volt.
A durva posztó alól, mellyel leterítette, finom 

vonalú profilja látszott csak ki.
Kétségtelen volt: gazdag, ápolt és úrielőkelő.
— Honnan jöhettél, honnan? — csúszott ki szá

ján a szó.
Már csak egyedül volt ébren. Elaludt a  piktor is.
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Vidor Bniant. A fárasztó láda-lialászat után kimerí
tette iaz izgalom.

Hát ült, egyedül, ébren az éjszakában és nézte 
a nőt.

Melle egyenletesen, lassan emelkedett, süllyedt.
És néha álmában, érthetetlenül egy-egy szót mo

tyogott.
Aztán egyszerre a poéta, Emilé Copeau feje is 

leesett. Átaludt

* * *

Az alvó nő hajnalban mozdult meg először.
A poéta ébren volt már.
Lélekzetvisszafo j tva nézte.
A hő kinyitotta a szemét, egy pillanatig tétován 

meredt a félhomályban, aztán nehezen felemelte fe
jét iés az ajtó felé fordította.

Nagy, fekete, amuló meleg szeme egy rajongó 
férfiszempárral találkozott:

Bársonyosan csendült meg a hangja:
— Hol vagyok? — azután kimerültén visszaha- 

nyatlott és tovább aludt.
Az emberek már ébredeztek. Mindannyian úgy 

teltek, mintha ez is csak olyan reggel volna, mint a 
többi.

Hogy valami mégis történt, annak első jele akkor 
mutatkozott, mikor Musagne kiadta a parancsokat.

A halászok voltak a sziget legcsendesebb lakói. 
Hangjukat sohasem lehetett hallani. Reggel kimentek
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a tutajra, kivetették a hálót. Este hazacipelték a ha
lakat és lefeküdtek.

A hallgatag emberek ezen a reggelen megtagad
ták az engedelmességet.

Most sem lármázták, de határozottan kijelentet
ték:, hogy a tábor helyétől nem hajlandók egy lépést 
sem tenni. j

És emellett csökönyösen kitartottak.
— Megvesztetek?
A poéta és piktor a leány kunyhója mellől fi

gyelték a jelenetet. A leány még mindig aludt.
A halászok nem mozdultak.
Musagne nem akarta feszíteni a húrt. Elfordult.
— Ezek megőrültek.
Később látták, hogy sötét arccal, puskával a! ké

ziében megy a tisztás felé, ahol vadászni szoktak.
Két óra múlva visszajött. Szótlanul odadobott a 

tűzhelyre hat madarat.
Azután leült és konokul faragott valamit.
A többiek rágták a fűvet és pislogtak a leány 

kunyhója felé.
A nap talár magasan állt, amikor egyszerre moz

golódni kezdtek.
— Hé! — mordult a torzonborz Yose Espinel 

a fiatalemberek felé. — Hát az ebédet ki csinálja meg?
A poéta halkan odaszólt Vidor Bruanthoz.
— Eredj! Rakd meg a d  a tüzet!
A piktor ránézett.
— Miért én? Miért nem te?
Egy pillanatig mereven néztek egymás szemébe.
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A poéta Lassan elfordította a fejét.
— Majd este én főzök meg — mondta csendesen.
A piktor nem szólt. Lassan megindult a, tűzhely

felé,. i
Musagne a farakás mellől lopva figyelte őket.

• * *

Éppen a delelőn tartott a nap, amikor a nő újra 
megmozdult. í

A férfiak ettek. Ez volt aíz! ;a pillanat, amikor a 
poéta úgy surranhatott be, hogy senki sem figyelte 
meg.

Odaült az ágy szélére és szinte átszellejmülten 
nézte az ébredőt.

Nem érzett semmit abból a vad vágyból, ami az
előtt fűtötte. Csak néz le, tele őszinte, mély gyönyö
rűséggel.

A nő szeme lassan felnyílt. Egy pillanatig tétován 
ült, aztán rémülten támaszkodott karjaira.

— Hol vagyok?
A poéta szeretett volna valami nagyon szépet 

mondani. De úgy érezte, hogy kiszáradt az agyveleje, 
nincs benne gondolat.

Csak a szánalmas közhelyet tudta kinyögni:
— Barátok között!
Tétován nézett körül a nő. Nyers fatörzsek me

redtek rá. Keresett Valamit.
A poéta készségesen ugrott fel.
— Parancsol valamit?
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A nő kicsit még kúbulL volt.
— Nem is tudom — motyogta — nem is tudom, 

nem látta kérem a púdierpufni, a tükröm...
A poéta akaratlanul elmosolyodott.
— Valahol az Óceánban ázik!
Lassan felszállt a kábulat, a köd.
Derengeni kezdett.
— Igen, igen, az Óceán, persze. — Homlokát 

Összeráncolta és halkan, szinte magának beszélt.
— Igen, persze, volt a hál, igen,', én táncoltam, 

James, nagyszerű táncos és akkor, igen! Rémület! 
Rohanás! Csónak! — hirtelen a homlokához kapott.

— Nem! Ez nem lehet!
Mint egy megbomlott film, egyetlen pillanat alatt 

végigszaladt benne ez az éjszaka, egyetlen pillanat 
alatt újra átélte mindazt, ami ezt az ébredést meg
előzte .

* * *

Igen, azzal kezdődött, hogy a hajó orra egyszerre 
a magasba emelkedett, recsegést-ropogást hallott, az
tán a hajótest visszalendült eredeti helyzetébe és ő 
korlát mellett találta magát.

A háta sajgott.
Lassan, kicsit ijedten íeltápaszkodott s amikor — 

nem tudta részegség vagy ütés következtében — úgy 
látta, hogy a kémények meggörbültek, Charles Rus- 
sel után kiáltott. De nem kapott választ.

Az első emberi szó, ami eljutott a füléhez egy
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férfi szájából robbant, az az érzése volt, hogy a 
tenorista hangja.

— Tűz van!
A következő pillanatban a kis hajó' harangját 

félreverték.
Most már mindenki feltáp aszkodott. Egyszerre 

kitört a pánik, végétért a riadalom által kiváltott 
némaság.

Ugyanakkor a bár irányából lángok csaptak fel 
s ezek a lángok ijesztő gyorsasággal kezdtek terjedni.

Egy pillanatra Charles Russelt láda, amint álro
han a fedélzeten.

Aztán a rendezőt. Szmokingja sáros volt, haja 
zilált, de még mindig kezében tartotta a bridge kár
tyákat.

Aztán megint egy hang, valahonnan távolról, a 
kormányos irányából.

#— Zátony! Zátony!
Már vad szél tombolt.
Színészek, színésznők vad pánikban szaladgáltak, 

sikoltoztak, a hajó személyzet vizes vödrökkel, olló- 
szerszámokkal szaladt a bár felé. Dfe a tomboló szél
viharban minden oltási kísérlet hiábavalónak bizo
nyult. 0, Maud Merryl teljesen megbénult. Egy
szerűen nem vitte odébb a lába. Keze görcsösen fogta 
a korlátot, bizonytalanul ingott a karcsú kis hajó 
teste.

Valahonnan nagyon messziről, mélyből Charles 
Russel hangját hallotta:

— Miss Maud! Miss Maud!
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De nem tudott válaszolni, a torka is összeszorult,
Egy másik hang:
— A mentőcsónakot! A mentőcsónakot!
Pontosan látott mindent, látta a mentőcsónako-

kat is. Csak éppen nem lehetett a közelükbe férkőzni.
A szél éppen abba az irányba fújta a tüzet
Már két csónak lángokban állt.
Charles Russel ekkor talált reá-
Megkapta a kezét.
— Gyorsan! Jöjjön!
Elhurcolta magával.
— Kérem, ne veszítse el a fejét, zátonyra sza

ladtunk. Amint ia hajó felrohant rá, a bárban fel
borult a feketekávé, főző és a szesz lángba borult. Már 
pltjálc a tüzet.

A Színésznőt behúzta a kabinj ába.
— Ne menjen ki. Ha szükség lesz rá magáért 

jövök.
Azzal egyedül hagyta.
ö ült a kajütben, halálos dermedtséget érzett,
A szomszéd kajütben, pontosan hallotta, a tá- 

virász köp ácsolt.
Próbálta kiolvasni, mit kopácsol. Ismerte a morse 

jeleket.
De eleinte sehogyan sem ment.
Aztán kezdett érteni.
— Zátony, Tűz. S. 0. S.
Aztán megint:
S. 0. S.
Jeges rémület fogta el.
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— Süllyedünk!
Kirohant a kabinból.
A folyosón remegve megállóit és a falnak tá

maszkodott.
A távirász fülkéjéből itt is hallotta a jeleket.
— 0 óra 42 perc. Itt Narcissus. Veszedelem. Se

gítség sürgős. Zátonyra futottunk. Hajón tűz.
Aztán mégegy szó:
— Süllyedünk!
És még egy mondat:
— Utasaink mentőcsónakba szállnak. Sietni.
Rohanni kezdett a lépcső felé.
— Maud! Maud! — hallott egy hangot.
Azt alt énekésnő Volt Lizzie Kendall.
— Maud, mi történt? Kajütömben aludtam, egy

szerre egy lökést éreztem, az ágyból kirepültem, 
minden recseg-ropog.

Egyszerre koromsötét. A lámpák kialudtak.
ö csak azt érezte, hogy kiszalad alóla a lába, a 

fejét beveri valamibe és kétségbeesett sikoltozást, se
gélykiáltásokat hall.

Érezte, hogy gurul, aztán egy zökkenés. A lépcsők
nél fennakad. Négykézláb mászni, kezdett a lépcsőkön.

Most már újra látta a lángokat. Kétségbeesett erő
vel mászott egyre feljebb, aztán egyszerre mindennel 
tisztában volt.

A hajó már féloldalt dőlt.
Hadonászó, ordító, jajgató embereket látott, akik 

minduntalan egymásba akadtak, kétségbeesett ordí
tást hallott:

-  99 -



— Menekülni! Menekülni! A hajó süllyed!
A katasztrófa most már olyan gyorsan játszódott 

le, hogy arra sem volt idejük, hogy megkeressék és 
felkössék a mentőöveket.

A beömlő víz eljutott a gőzkazánokig. Irtózatos 
robbanás.

Aztán a Narcissus fáradtan elfeküdt a vízen. A 
fedélzet lángjainak egy része sisteregve elhalt.

ö pedig gyorsan, egyre gyorsabban gurulni kez
dett, a korlátnál egyet zökkent, majd már a jéghideg 
tengerben volt.

Körülötte halálravált arcok, csapzott hajak. A 
rendező gurgulázó hangját hallotta, egy percre az 
arcát is látta. Aztán elmerült a hullámokban.

Ekkor egy csónakot látott. Alig két méterre tőle.
— Segítség! Segítség!
Látta, hogy egy evezőslapát nyúlik feléje. El

kapta.
Halványan rémlett valami, hogy húzzák, nagy 

erőlködéssel húzzák a csónak felé, köröskörül ládák, 
bőröndök, asztalok úsztak. Felmerült egy-egy pilla
natra egy fej, egy kétségbeesett ordítás, aztán elvesz
tette az eszméletét.

Csak arra eszmélt, hogy rettenetes hideget érez.
Nem tudta közben mennyi idő múlt el.
Újra vízben volt, kpröskörül felbukkanó és el

merülő fejek.
A csónak felfordulva süllyedt emelkedett vagy tíz 

lépéssel odébb a hullámokban.
A Narcissusnak már nyoma sem látszott.
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Még egy kis olajfolt sem volt, ami árulkodjék.
Ilyen nyomtalanul tűnt el?
Vagy ilyen messzire eveztek tőle.
Vad erővel a csónak felé dolgozta magát. Nagyon 

nehéz volt. Hosszú estélyi ruhája szorosan a testére 
csavarodott és akadályozta a mozgásban.

De hihetetlen erőt érzett,, kegyetlenül dolgozott és 
lassan látni kezdte.., hogy közeledik a felborult csó
nakhoz.

Végre elérte.
Mié,g egy utolsó feszítéssel utánakapott és hozzá 

húzta magát.
S aztán görcsösen átölelte.
Ezenkívül valami olyasmire emlékezett, hogy 

nagysokára ködösen partot látott és segítségért kiál
tozott.

De nem tudta, hogy ez rémkép volt-e Vagy va
lóság. *

Most, hogy Emilé Gopeaura nézett, tudta, hogy 
valóság.

Keze lassan feléje mozdult.
— Maga mentett ki!
Most már egészen kitisztult a kábulata. Felült az 

ágyon.
— Én tehát a felfordult csónakon idevetődtem.
— Igen.
—• Maga megmentett és halászkunyhójába hozott.
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Emilé Copeau nemet intett.
— Hát?
Hallgatott. Kereste a szavakat. Tíz éve nem be- 

szét nővel.
— Hát akkor? — hallotta újra a nő hangját. — 

Akkor ki mentett meg és hol vagyok?
— Mi valamennyien... — mondta nehezen — és 

ez a kunyhó is valamennyiünké.
Miss Maud Merryl lassan letolta magáról a ta

karót. Aztán akaratlanul mosolyogni kezdett. Isme
retlen szigeten, primitív halászfaluban, nagy estélyi 
ruhában...

Egyszerre felébredt benne a hiúság.
— Kicsit gyűrött lehetek! — karcsú, fehér ujjai

val igazgatni kezdte a haját. — Nincs egy tükre 
valahol?

A poéta, Emilé Copeau, zavartan ugrott fel.
— Tükör? Nem! Nem, tükrünk nincs.
— Nincs tükrük! — csattant a döbbent hang. — 

Hogyan tudnak élni tükör nélkül.
Óvatosan leemelte egyik lábát a fekhelyről. Ru

hája felcsúszott.
Emilé Copeau arca vörös lett.
Gyorsan elfordította.
Maud felállt. Most rosszkedvű volt.
— Kellemetlen! Se fésű, se rouge! Ugye, csúnya 

vagyok így?
Emilé Copeau hangja ijedten csattant.

, Kétségbeesetten tiltakozott.
— De nem, nemi Gyönyörű! Gyönyörű!
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A nő ránézett.
— Milyen kedves! — most mosolygott. — Ez bók 

volt! Az Óceán halászai ilyen gavallérok?
A poéta hallgatott. A nő nézte.
— Hogy hívják magát?
— Engem? — riadt meg. — Nekem, nekem kié

rem nincs nevem.
— Nincs neve? Ó! Hát akkor hogyan szólítsam?
Vérvörös lett. Nem tudta, mit mondjon.
— Talán, talán tessék csak úgy nevezni, ahogyan 

a társaim szólítanak — dadogta.
— Nos! És hogyan szólítják a társai?
Lehajtotta a fejét. Halkan mondta:
— Poétának szólítanak.
— Poéta? — kapta fel a fejét a színésznői. — 

Tudja, hogy nagyon szép neve van?
A fiatalember hallgatott:
— Engem Maudnak hívnak, — a kezét nyújtotta. 

— Hát köszönöm, hogy segített megmenteni az éle
temet!

Emilé Copeau egy pillanatig remegve nézte a 
feléje nyújtott kezet, aztán hosszan, melegen az ápolt 
finom kézre tapadt.

— Nos, poéta úr — szólt a nő, — kinek mondjak 
még köszönetét? Maga a halászgazda?

Emilé Copeau első érzése az volt, hogy ezt a 
játékot nem lehet tovább folytatni.

Meg kell mondania, hogy hova került.
De nem tudta megmondani.
— A — a halász_gazda?
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— Igén! Hát gondolom, mindig úgy olvastam, 
hogy van egy-egy halászgazda. Olyan vezérféle.

Copeau kimutatott az ajtón.
— A vezér olt ül.
Maud kinézett.
— Á! Az a hatalmas ember! Szép szál férfi! És 

a többiek? A társai?
Nehéz csend. Aztán:
— Igen.
Nézte a társaságot.
— Milyen érdekes! Ha nem tudnánk hogy ne

kik köszönhetem az életemet, félnék tőlük! Az a sok 
szakáll! Maga is szakállt visel!

Nézte egy pillanatig.
— Pedig maga határozottan csinos fiú lehet sza

káll nélkül! Miért nem borotválkozik?
Copeau hallgatott.
— Persze, maguknál így szokás! Szakállal.
Kilépett az ajtón. Ebben a pillanatban tizenegy

ember felvetette a fejét.
Maud a poétára nézett.
— Jöjjön! Kísérjen oda. Meg akarom köszönni, 

hogy kimentettek.
És megindult.
Oldalán ment a poéta. A zsebében nyitott kést 

szorongatott.
Aki hozzáér ehhez a nőhöz, azt megöli.

H-
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VII.

Amint az énekesnő elindult az ebédelő férfiak 
felé, a nyomott csend még sötétebb lett.

Maud mosolygott. Megállt előttük.
— Szeretném megismerni azokat, akik megmen

tették az életemet. Milyen szép ittl Milyen gyönyörű 
helyen élnek I

Musagne lassan felállt. Nem nézett a nőre.
— Kérem — mondta — nem tartozik semmiféle 

köszönettel.
A színésznő gyanútlanul mosolygott.
— Lehet, hogy maguknak nem volt olyan nagy 

dolog a megmentésem, de engedjék meg, hogy ne
kem nagy dolog legyen.

Kezét kinyújtotta Musagne felé:
— Köszönöm.
Musagne mozdulatlanul állt. Keze nem nyúlt ki 

a feléje nyújtott finom vonalú női kéz felé..
Miss Maud Merryl csodálkozva nézett rá.
— Nem fogadja el a kezemet?
Egy pillanat csend. Aztán tompán:
— Erre mifelénk nem szokás a kézszorítás.
Még mindig nem eszmélt. Vállát megrántotta és

felnevetett.
— H át... akkor nem szorítunk kezet! Európá

ban és Amerikában ugyan aligha találtam volna olyan 
férfit, aki a kezemet visszautasítja, de én itt most 
vendég vagyok és alkalmazkodom a szokásukhoz.
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Ilyenformán kezszorítás nélkül köszönöm, hogy nem 
hagytak elpusztulni.

Derűsen egy fatönkre ült.
— Jó étvágyat! Á! Szárnyas! Megengedik, hogy 

léin. is részt kérjek az ebédjükből?
— Tessék!
Már nyúlt is a hús után. Karcsú uj jai közé fogta.
— Köszönöm! Csak most érzem, milyen éhes let

tem. i
Beleharapott a madároombba.
— Kitűnő íze van! Mindig azt hittem, hogy a 

halászok csak halat esznek!
Musagne arca megrándult.
— Kérem, a lovagja majd felvilágosítja a kisasz- 

szonyt, hogy a halászok hogyan élnek! — Emilé Co- 
peaura mutatott.

— Semmiesetre sem valami finomak! — mondta 
jé,llel a poéta.

De az énekesnő saját gondolataival volt elfog
lalva, nem vette észre.

— Hihetetlen ez a szörnyű kaland! — mondta, 
Mái' ez a hajókázás i$ olyan furcsa valami volt. Tur
né a szigetvilág városaiban! Éppen útban voltunk' 
egy kis kitérővel visszafelé. Ez lett a végei Én mond
tam Charlesnek, hogy ebből baj lesz.

Szeme hirtelen megtelt könnyel.
— Látják, milyen csúnya szerzett az ember! Az 

Örömtől, hogy megmenekültem, egészen elfeledkezem 
szegény társaim tragédiájáról.

Könnyes arcát elfordította.
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A poéta félénken ránézett.
— Volt közöttük valakije?
— Nem. Hála Istennek! De mégis, ugye kollégák 

egy sereg ember, akit jól ismertem, akinek az arca 
itt van előttem, -akinek hallom még a hangját! Bor
zasztó ez!

Musagne felállt.
Utána a többiek.
És lassan szedelőzködni kezdtek.
Miss Maud Merryl, a Metropolitan Opera éne

kesnője, lassan visszament kunyhójába.

* * *

A férfiak délután csáklyákkal tutajra szálltak. A 
part mellett újabb ládákat, roncsokat vertek a hul
lámok.

A négy halász, Musagne és ’Louvain voltak a 
tutajon.

A többiek a parton vártak. Közöttük Maud. Fi
gyelte a hat férfi munkáját. Most már elmúlt nyo
mott hangulata. Győzött az ólctösztön, az öröm, hogy 
ő megmenekült.

Hitét, hogy a halászok közé került, senki sem cá
folta meg. A férfiakban csak megmentőit látta. Ve
szélyt nem érzett.

Ebédnél megkérdezte, hogyan kerülhet el innen,
— A legközelebbi hajón, amelyik erre kerül, — 

mondta a herceg.
— És mikorra várható hajó? — kérdezte.
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A herceg egy pillanatig hallgatott, azután csen
desen azt válaszolta:

— Ó, két-három héten belül bizonyosan.
— Hehe, legfeljebb három hét! — mekegett az 

iöreg, de a színésznő nem tulajdonított jelentőséget az 
öreg kotyogásának.

Most már szinte örülni tudott ennek a két-három 
hétnek. Milyen érdekes lesz majd Newyorlcban, ri- 
versidei palotájában, ha elbeszéli barátnőinek, Grace 
Haywoodnak és Nancy Cormicknak.

Milyen kellemes lesz majd esténkint, amikor mo
rajlik a Broadway és kigyúl a Great White Way 
lángja, felsóhajtani.

— Mennyivel különb volt ott az elhagyott sziget 
tudatlan, egyszerű halásznépe között.

És miközben autója száguld a Fifth Avenuen át, 
milyen fölénnyel mondhatja majd lovagjának, James 
Moss-nak, a Washington Squareról:

— Igen, igen, barátom! Azok a halászok sokkal 
udvariasabbak voltak.

Ahogy most ilt állt a magas parton, fekete ha
jával játszott a szél.

Oldalán a piktor és a poéta.
A többiek mögötte voltak.
Egyelőre hallgattak.
De a piktor ebéd után már tanúja volt egy je

lenetnek, mely aggodalommal töltötte el.
Amikor kilépett a közös odúból, egy csoportban 

Louvain, az ezredes és egy a halászok közül.
— H,a meglátom, hogy az a két kölyök még egy-
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szex’ lefoglalja ezt a leányt, én megfojtom őket — 
mondta Louvain.

— És ha te este megint mellé mersz ülni a va
csoránál — szólt csendesen a halász —, én téged 
röpitlek a tengerbe!

Tovább nem hallotta a piktor. Hogy észre ne 
vegyék, visszabujt az odúba.

De többé egy lépést sem tett tőre nélkül.
Most is, hogy ott állt az énekesnő mellett, a tőrt 

a zsebében szorongatta.
A herceg állt a leány másik oldalán. Igen felvil

lanyozott hangulatban állandóan magyarázott.
Maud feléje fordult.
— Milyen furcsa, hogy magukat nem néven szó

lítják! Poéta! Piktor! Professzor.
Jól megnézte.
— Magát, hogy hívják? — kérdezte.
— Herceg!
Fel k acagott.
— Nagyszerű! Herceg! Nem haragszik meg, ha 

mondok valamit?
— Parancsoljon!
— Inkább hittem volna, hogy medvének hívják!
A herceg szájába harapott.
— Hehe! Medve! Medve! — mekegett az öreg. 

A többiek szája rejtett mosolyra húzódott.
A piktor és a poéta ijedten összenéztek.
A tutaj roskadásig megrakva, útban volt már a 

part felé.
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Két hatalmas láda volt rajta, egy kisebb bőrönd 
s egy sereg szerszám. Csákányok, fúrók, kötelek.

A tutajt a parthoz hurkolták.
Valamennyien körülállták a zsákmányt. A ládá

kon a bádogtáblák: Narcissus.
Elázott papírrongy tapadt két ládához:

CHARLES RUSSEL

hirdette az egyik. A másikon elmosódott a név, de 
tisztán el lehetett olvasni:

»RUHANEMÜ«

— Ruha! Ruha! — örvendezett az öreg, együk 
halász már belevágta fejszéjét ,a láda fedelébe, hogy 
felnyissa.

— Megállj! — kiáltott rá Musagne.
Csodálkozva néztek ra.
— Ezekben a ládákban olyasmi van, amit nem 

lehet szétkapkodni.
— De, de — dadogott Louvafn — ebben ruha van!
Musagne végigmérte.
—■ Éppen azért! — Azután intett. — A köteleket, 

szerszámokat vigyétek. A ládák a — a kisasszonyhoz 
m|ennek. Ott maradnak, amíg a holmit szét nem - 
osztom.

— Kedves, hogy rámbízza! — mondta az éne
kesnő.
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— Nem kedves! — mordult Musagne. — Csak 
nem akarom, hogy oktalanul szertehordják!

* * *

Alkonyaltájt nagy izgalom keletkezett.
A herceg sápadtan lépett társai közé. Alig tudott 

beszélni.
— Az óra! — mondta.
— Mi van az órával? — nézett rá Musagne.} 
Alig tudta kinyögni.
—Az ó ra .. . az ó ra ...
Louvain ingerülten rákiáltott.
— Mi van az órával?
— Nyögd ki már! —csapott térdére az ezredes is.
— ... eltűnt!
Megdöbbenve néztek egymásra. Az óra eltűnt?
— Ezen a szigeten tíz esztendő óta nem tűnt el 

egyetlen szög sem !
Az ezredes szinte dadogva nyögte:
— Hogyan tűnhetett el az óra?
— Sehogy! — legyint Musagne. — Ostobaság! 
De a herceg izgatottan magyarázott.
— Ez így van, ahogyan mondom! Amint bemegyek 

a karámba...
— De az este én vittem be! Magam akasztottam 

űz állványra! — csattant Musagne.
— Reggel miég ott is volt — szólt Louvain. — 

Láttam! A herceg is látta! Látnod kellett!
— Igen, én is láttam! Amikor felébredtem, meg
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is néztem! És az előbb bemegyek, liát — nincs! Né
zem, hátha leesett. Lent sincs. Eltűnt! Mintha a po
kol nyelte volna el!

Az ezredes magánkívül volt.
— Deltát ... hogyan? Itt tíz év óta nem veszett el 

semmi! Itt ... itt lopni sem érdemes! Nincs kinek 
lopni!

A herceg karja széttárult.
— Mégis eltűnt!
Musagne intett.
— Gyerünk! Fel kell kutatni! Csak arról lehet 

szó, hogy leesett!
— Értsd meg, hogy nincs! — a herceg egyre iz- 

gatottabb lett. — Felkutattam az egész karámot! Nincs 
és nincs, na!

— Akkor csak az történhetett, hogy valaki bele
akadt a ruhájával, lerántotta és magával cipelte! Fel 
kell kutatni az utakat, amerre jártunk.

Azonnal elindultak.
* * *

Amíg a férfiak a szigetet járták, hogy a rejtély 
megoldását keressék, miss Maud Merryl izgatottan 
állott a ládák, bőröndök előtt. Sürgős szükségét érezte, 
hpgy valami női holmihoz jusson.

Egyedül volt. '
A poéta és a piktor készítették a vacsorát.
Izgatottan bontogatta a vízhatlan burkolatokat. 

Egyszer csak kitárult előtte az első láda tartalma.
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Charles Russel holmija volt, aki már az Óceánban 
pihen és sohasem Lesz szülesége ezekre a holmikra., 

Maudon meghatottság vett erőt.
Elegáns, legújabb divatú szürke ruhát emelt ki.
— Igen, emlékszem, ezt láttáim rajta.
Azután előkerült a másik öltözet. Nézte a jelzését.
— Ezt Parisban csináltatta.
Egymásután kerültek elő.
Szmoking.
Frakk.
Cipők, ingek.
Maud nézte a sok apróságot, Charles Russel.,.. 

Milyen rendesen, jól elcsomagolt mindent.
Legalul, az ingek rekeszében egy arcképet talált. 

Egy leány képe. Szőke, magas, angolszász.
— Talán a menyasszonya.
Csendesen ,szépen mindent visszarakott.
Azután becsukta a láda fedelét.
Az öröme elszáll.
Elérzékenyültén nyitotta fel a másik ládát.
A vízhatlan burkolaton ormótlan betűk hirdették: 
»H a jószemély ze t,«
Ebben a ládában őrizték kis matyójuknak azt a 

részét, amit legértékesebbnek tartottak.
Itt volt a főszakács ünneplő ruhája.
A kazánfűtő új sárga cipője.
De sehol egyetlen szál nőiruha.
Volt a ládában egy vaskazetta.
Kinyitotta.
Iratok voltak benne.
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A hajószemélyzet iratai.
Szürke, közönséges kis német, angol és francia 

nevek.
Az elegáns bankár kis szolgálói, akik vállalkoztak 

a szeszélyes gazda, a szédült gentleman-ek és lady-k 
pezsgőmámoros kívánságának teljesítésére s a parti 
kirándulásokra épült hiajócskával nekivágtak az 
Óceánnak.

Most mindenre úgy visszaemlékezett. Komoly ha
jóslegénység nem vállalkozott az útra. Füstös mat
rózkocsmákban szedték össze ezeket az embereket.; 
Nem volt közöttük kettő, aki ismerte volna egymást. 
Most már mind egymás mellé kerültek. S a kis mo
hójuk itt feküdt Maud előtt.

Már örült is, hogy nem akadt női ruhára. Egyet 
sem tudott volna magára ölteni.

Lezárta a ládát. És kinyitotta a harmadikat. Opera 
jelmezek voltak benne. Tosca, Cavaradossi, Turidu, 
Vegyesen férfi és női holmi. Mélységes elérzékenyü- 
lést érzett. Nem tudott egyedül maradni. Kiment a 
férfiak közé. Talán ott elmúlik az eiérzékenyülés.

Kilépett tisztásra. Rögtön meg is állott.
Azt látta, hogy az emberek hadonásznak, a her

ceget állják körül.
A herceg, kezében egy óra volt. A számlapja ösz- 

szetörve, az egész összeliorp asz tva.
Kiabálva beszélt.
— Megyek, egyszerre csak egy földkupacot lá-
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tok. Gondoltain, valami állat. Megrúgtam. És ez fe
küdt ott.

Hadarva beszélt, érzett rajta, nem akarja enged
ni, hogy valaki szóhoz jusson.

— Biztosan úgy, ahogyan Musagne mondta! Va
laki a ruhájával elcipelte. És véletlenül összetaposta.'

Mély csend.
— Igen... — mondta lassan Musagne. — Valaki 

a ruhájával elcipelte és véletlenül összetaposta. Néha 
különösek a véletlenek.

A herceg izgatottan felkapta a fejét. Helykén 
csattant.

— Talán nem hiszed?
Maud csodálkozva lépett közibük.
— Mi történt? Ennyire izgalomba jöttek egy éra 

miatt?
— Nincs többé óránk! — mondta a piktor.
— Ó ... — az énekesnő készségesen a csuklójához 

kapott és lecsatolta kis arany karóráját. — Ha meg
engedik, én örömmel odaajándékozom ezt az órát!

— No lám! — csillant meg a poéta szeme, — 
Látjátok, órát ajándékoz nekünk! Sokkal szebbet, sok
kal jobbat! Ilyen jó hozzánk!

— Nem kell! — csattant hirtelen Musagne hangja 
nyersen.

Az énekesnő döbbenten nézett rá.
Nem értette.
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— Kérem... én nem értem ... Miért ilyen ellen
séges velem?

Musagne nem nézett rá.
— Én csak azt mondtam, hogy nem kell!
Az énekesnő egy pillanatig hallgatott. Nézte sá

padt arcukat.
— Ügy látom — mondta aztán, — most izgatot

tak. Majd ha megnyugodtak, visszajövök.
Megfordult és elment.
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VIII.

Mikor Maud Merryl után az ajtói becsukódott, a 
poéta, Emilé Copeau kikelve lépett Musagne elé.

— Nem bántott benneteket, kedves akar lenni és 
ti durvák vagytok hozzá! •— kiáltotta.

A professzor lassan feléje fordult.
— Nem lehet mindent durvaságnak minősíteni, 

ami durván hangzik! Van durvaság, ami egyértelmű 
az elővigyázatossággal! A bajtól való félelem, a böl
csesség kezdete!

Musagne nem is válaszolt.
Valamennyien az összetaposott órát nézték.
Szegény óra. Tíz esztendő óta volt a régi élet 

síremléke. Majdnem megsíratták.
Musagne komoran ölt.
A torzonborz Yose Espinel, aki valaha adóvallo

mások korlátlan ura volt a gyarmatokon, meghatotlan 
csóválta a fejét.

Valamennyien egészen letörtek. Ezen a szigeten 
nem voltak rejtélyek.

És most itt volt a rejtély.
Mi történhetett itt? Ki tette? Miért tette?
Szótlanul ültek a vacsorához.
Ezen az estén csak egy gondolatuk volt: az óra 

rejtélye.
* * *

Reggel komoran ébredtek. Senki sem ellenkezett. 
A halászok kivetették a hálót, a vadászok lesre men-

117



tek s a többiek Maiid rendbe hozott ladikjával ki
eveztek a tengerre. Hátha erre vetődik még valami a 
hajótöröttek holmijából. Ezekkel ment Musagne.

Maudpn kívül csak a poéta és a piktor maradt 
otthon .

A táborhely mögött egy patakocska volt. A piktor 
ott mosta az edényeket.

A poéta a közös karám előtt a főzéshez tüzet 
szított. Hatalmas husángot tett a tűzre, amikor Maud 
megjelent. Mióta a leány a szigeten volt, a két fiatal
ember kerülte egymást. Azelőtt elválhatatlanok vol
tak és most, ha egymás mellé kerültek, egymás pil
lantását elkerülték.

— Jó reggelt Poéta — köszöntött Maud a fiatal
emberre. Gyönyörű volt a reggel, egészen felvilla
nyozta.

— Jóreggelt, Miss Merryl!
— Miért Miss Merryl? Nevezzen Maudnak.
A poéta elpirult.
— Szabad nekem is valamit kérnem?
— Tessék! Hogyne!
— Ne nevezzen poétának. Szólítson Emilnek. Ez 

a nevem!
— Jö! — mosolygott Maud — akkor hát Em ile, 

Megengedi, hogy leüljek ide magához?
Egy fatönkre ült.
Vidáman himbálta a lábait.
— Kérem — mondta Emilé Copeau — szeret

ném, ha a tegnapi goromba hang —
Az énekesnő felnevetett.
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— Csak nem gondolja, hogy komolyan vettemV 
Izgatottak voltak. Az óra miatt. Egy cseppet sem fé
lek tőlük! Sőt! Nagyon jól érzem magam maguk 
között.

— Igazán?
— Odahaza is, a hajón is, minden este gondosan 

el szoktam reteszelni az ajtómat. Tegnap már félálom
ban voltam, amikor eszembe jutott, hogy az ajtót 
nyitva felejtettem. Máskor felugrottam és elreteszel
tem volna. De olyan bizalmat érzek, hogy nyugod
tan a másik oldalamra fordultam és elaludtam.

A poéta ijedten nézett rá.
— Nyitott ajtó mellett töltötte az éjszakát?
— Igen! — mondta természetesen leány.
A poétát valósággal rémület fogta el. Ez a leány 

úgy él itt, mintha bárányok között volna.
— Kérem, ezt nem szabad még egyszer meg

tennie!
Maud mosolygott.
— Kedves, hogy félt! De hát miért ez a félelem?
Emilé Copeau azon a ponton volt, hogy mindent

megmond.
De idejében visszaszorította. Nem.
Nem szabad tudnia róla. Attól fogva pokol és 

remegés volna minden perce.
Hogy mire vár, azt maga sem tudta.
Mégis várt. A csodára várt

* * *
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Miss Maud Merryi a ragyogó délelőttöt sétára 
használta fel. Ismerkedni akart á szigettel, mely né
hány hétig tanyája lesz.

Ezen a napon szótlanul végezték munkájukat a 
férfiak is.

A lábuk vitte őket, a kéz, az izmok automatikusan 
végezték megszokott munkát. De a gondolatok nlesz- 
sze jártak. Valahol a múltban.

A nő, akit partjaikra vetett a tenger, valamit 
felforgatott bennük .

A herceg ült a tulajon, gépiesen lökte előre. De 
nem a hullámok taraját látta, nem a végtelen vizet. 
Önmagát látta a messzi múltban. Egymás után vil
lantak meg előtte a régi képek.

Tizenkilenc esztendős volt, amikor először jelent 
meg napilapban, nyomtatásban a neve. Háborús se
besült listán. Egy fejlövéssel. »A zenéért rajongó fia
tal herceg élete hajszálon függött.* Az élet győzött. 
Színes, romantikus éveiben mindig az élet aratott 
győzelmet.

Rokonságban volt az osztrák arisztokráciával, a 
háború előtt sokat járt Becsben. Egyszer a bécsi 
udvarnál is. A háborúban francia uniformisban Ausz
tria ellen harcolt. Aztán a háború véget ért, a bécsi! 
Burg császára száműzetésben. Eszébe jutottak a bécsi 
napok. Egy romantikus gesztussal, mert nem felej
tette el, hogy hatalmas vagyona is a királyoknak 
köszönheti létét — megvásárolta az egész bécsi udvari 
istállót és a hatalmas luxusállományt nagy költséggel 
Franciaországba szállította. Itt a lovaknak ragyogóan
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berendezett, istállókat építtetett s egész nagy személy
zetet alkalmazott a lovak mellé. A herceg király párti 
volt. Hátha mégis elfoglalja egyszer a Bourbonok 
trónját Paris Grófja... Őneki fogja ajándékozni a 
bécsi császárok híres ménesét...

Az egész párisi sajtó a romantikus, szertelen gesz
tuson mulatott.

Másik gesztus: háromszáz öltözet ruhát rendelt 
egyszerre azoknál a szabóknál, akik a bécsi uralkodó
ház távozásával legfőbb rendelőiket veszítették el. 
A párisi lapoknak megint volt cikkanyaguk. »Fleury 
herceg legújabb szereplése.«

Aztán egy másik periódus. Már fiatal házas. Ak
kor mint »tébolyult oligarcháról* írtak róla. »Fleury 
herceg Észak-Franciaországban középkori várba el
zárkózva él feleségével, mint középkorú gőgös nagy
úr, távol tartja magától a népet, még állatokat sem 
tűr. A személyzet szigorú utasítást kap, hogy a park 
területére ne csak embereket ne bocsásson be, hanem 
még kutyát sem. Titokzatos puskalövésekről beszél
tek, az elzárt kertben hajtóvadászatot rendeznek a 
betévedt kutyákra és kíméletlenül ledurrantják va
lamennyit. A megölt kutyák tetemét a halastóba dob
ják, táplálékul a herceg halainak.* Igaz? Nem igaz?

Aztán egyszerre eltűnik Franciaországból.
S egy napon a párisi falakon falragaszok: Fleury 

herceg hangversenyt ad. Nagy zenekar élén saját mű
veit dirigálja.

A tilok kiderül: zenét tanult az eltűnés éveiben,
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Bécsben élt, Ferdinand Loevénél tanult ós íme, je- 
lentkezik a művészet frontján, mint zeneszerző.

A lapokban krokik, gúnyos cikkek. Fleury her
ceg megint nem fér a bőrébe. /

Természetesen kétkedés és bizalmatlanság fogadta 
szereplését. Azon a keddi estén, amikor felhangzott 
Ciapricció-ja, a zenekritikusok azzal ültek le, hogy 
dilettáns kísérletezését fogják meghallgatni, nem kri
tikát, hanem humoros riportot fognak írni.

A zenemű elhangzott és meglepetéssel néztek egy
másra a bentfentesek. Itt nem előkelő kontár szólalt 
meg, hanem vérbeli muzsikus. Ennek a fiatalember
nek intuíciója van, hatalmas mesterségbeli tudása.

A romantikus lé,le k— írták a lapok — megtalálta 
lelki alkatának megfelelő kiélési formáját. Megtalálta 
|az életnek ,azt a területét, ahol kiélheti gazdag fantá
ziáját.

Fleury herceget kezdték komolyan venni.
Utána egy dalmű a Nagyoperában. De meglátott 

egy operaénekesnőt és a végzet elindult.
Megint romantikus költekezés s a végén bűn. A 

szertelen élet zsákutcába jutott.
Most Fleury herceg tutajon ül és a tengerben egy 

hánykolódó ládára vadászik. Már mindent elfelejtett.
Illetve: csak gondolta, hogy mindent elfelejtett.
Lám, tíz esztendővel minden után, a tenger egy 

nőt vetett a partrja, s benne az egész múlt újraéledt.,
A professzor, szintén a múltban jár. Lyon.
H,a van békés, szép, idillikus családi élet, az övé 

volt olyan. Három kis szoba, apró kis balkon, kan
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dalló és mindehhez egy szép barna asszony, halksza- 
vú, finom és egy kis gyerek, nem kevésbbé barna és 
nem kevésbé halkszavú. Lyon.

Ebben a lakásban elérhetetlen vágyakról senki, 
sem álmbdott, nem kavarta fel a nyugalmát a jazz, 
nem szakított kötelékeket a tánctéboly, ebben a la
kásban nem beszéltek szexuális problémákról, neki 
nem kellett más, csak a felesége. Szép, rendes ház 
volt, ebben a házban homlokcsókkal távozott Isko
lájába a férj és csókra nyújtott, mosolygó arc várta, 
amikor hazaérkezett. Békességben éltek, nem gyilkol
ták hangos vitákkal a gyermekük lelkét, ebben a ház
ban élt ja múlt, nem a valódi, hanem* az, amit ál
modozó regényírók írtak meg remekművekben, ame
lyek azért nyúltak két kötetre, mert amikor a napilap 
közölte őket, a honoráriumot folytatásonként kapták.

És a két ember álom világába egy napon’ be
robbant a baj. A kollégium igazgató-tulajdonosától 
szép levelet kapott. Teljes elismeréssel nyilatkozott 
pedagógiai munkájáról, abszolút korrekt viselkedésé
ről, de hivatkozva a nyomasztó gazdasági helyzetre, 
a súlyos pénzügyi viszonyokra, közölte vele, hogy 
fel is út, le is út, mehet.

És az álom barokk palotájába egyik napról a má
sikra beköltözött a nyomor. Ő összeszorította a fogát 
és házalt, hogy állást kapjon. De az állami iskolák 
telítve voltak s a magániskolák egyre nehezebben él
tek. Nem volt szükség reá. Az asszony este nem fo
gadta szemrehányással, amiért az útja nem járt ered
ménnyel. De egy szép napon — mert ilyen elmesélő;
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modorban mindig és minden egy szép napon történik 
— nem volt többé semmi sem a szekrényben, sem az 
asztalon, amit be lehetett volna vinni a zálogházba. 
És minthogy nem volt, aznap nem is volt ebéd.

Ott állt, minden utat bejárva' és nem volt már, 
hogy hova menjen, már vak remjény sem volt, hogy 
valami út talán katedrát hozhat.

És akkor az asszonynak eszébe jutott valami. Va
laki. Egy bankdirektor, akinek az apja annakidején 
szívességeket lett s akitől a jóért cserébe sohasem kér
tek, semmit sem leértek. Elhatározta, hogy elmegy 
hozzá. Nem kér sokat, csak egy kis állást, bármilyen 
kicsit.

És elment.
Az igazgató nagyon kedvesen fogadta, elragad

tatással nyilatkozott a lábairól, meleg elismerő szavai 
voltak a térdhajlása számára, sok szakértelemmel 
méltatta a keble vonalát és a vállát, végül pedig kö
zölte vele, hogy ha megengedné, — nagy csodálója 
lévén a művészi szépségnek — hogy zavartalanul gyö
nyörködjék alkatának művészi szépségében, hát nem 
mondja, bár nagyon nehezek a gazdasági viszonyok 
és a pénzpiac helyzete is válságos, nem is beszélve 
arról, hogy minden pénzintézet inkább a leépítés 
vonalát követi, semmint ennek ellenkezőjét, hát le
hetne szó bizonyos lehetőségek lehetővé tétele céljá
ból, esetlegességekről, melyek kilátást nyújtanak egy 
állás, természetesen egészen szerény állás, mondjuk 
százhatvau frank erejéig és a többi, reményt nyúj-
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fanak a térje elhelyezésére. Habár nagyon nehéz, 
Mert professzor, ügyié, nem bankember.

Szegény asszony, nem tudta, hogyan került az 
utcára. Ezt vele még senki sem merte, ezt a galád- 
ságöt még senki sem próbálta meg. De amikor az 
ura elé került, az arca mosolygott és féltő gonddal 
vigyázott, hogy remegését meg ne lássa rajta.

És egy napon, az asszony kisírt szemmel, össze
történ, megalázóban, de újra olt volt az igazgató 
szobája előtt. Az igazgató jól látta kisírt szemét, na
gyon jól látta összetörlségét, látó szemmel látta, hogy 
ez az asszony most azért adja oda magát, mert ott
hon a gyerekének nincs mit enni, mert nem tudja 
látni, hogy a férjét odahaza felőrli a tehetetlenség, 
minden skrupulus nélkül elfogadta az áldozatot.

Másnap ő újra levelet kapott, munka reggeltől 
estig, állás elfoglalható. Felragyogó arccal beszélt fe
leségének a becsület magasztosságáról, az égi hatal
mak segítő kezéről, büszkén állította, hogy íme: a be
csületes munka nyomán keletkező jóhír megtenni 
gyümölcsét és ahol legközelebb a veszély, ott leg
közelebb a segítség. És ezúttal visszatért a meleg le
ves, a meleg főzelék és ha hús nélkül is és tavalyi 
ruhában is, forogni kezdett újra az életkerék előre.

Míg mindent meg nem tudott.
Tébolyult napra emlékezett. Könyörgött egyet

len szilárd pontot, amibe megkapaszkodliatik, ami 
helyrebillenti az egyensúlyt. Sok szó-, sok könyörgés, 
vita. Mi legyen, mit tegyen? Az asszonyt bántsa? Bűn, 
amit tett? Hát nem érte tette? Nem a gyermekükért?



Azt az embernek nevezeti állatot? Az igazgatót? Ak
kor börtön lesz és felesége kerül pellengére, gyermeke 
a szégyenpadra. Mit tegyen?

Az utóbbit tette. Embert ölt.
Rendőrök, vizsgálóbíró, főtárgyalás.
Vége: deportáció.
De még otthon volt, amikor a felesége elvált tőle 

és más felesége lett.
Érdemes volt?
Most »professzor« egy gazdátlan szigeten. Szö

kött fegyenoek között.
A nő ...
Miég a szófián »halászok« is a múltban járnak.i
Egyikük, Louis Perrault, ül a csónakban, hálója 

vízben, Rheimsre gondol.
Szombat déli kánikulára, mikor ájult, fülledt 

csendjében izzad a bérkaszámyla, a csendbe egyszerre 
belesíköltott egy asszonyi hang:

— Az előbb még itt volt! Csak ő vihette el!
S a gangon, egy kis negyedik emeleti lakás ajta

jában két ember tűnt fel. Egy feldúlt asszony és 
mellette egy li aláír asápadt szőke kislány. Az ő leánya.

A feldúlt kfáltás végigviharzott a viszhangos bér
kaszárnyán, az ablakokban kiváncsi fejek bukkantak 
fel és néhány pillanat múlva mindenki tudta: a fel
dúlt asszony lakásában eltűnt tíz frank, tíz nyomo
rúságos frank. S akit feldúltan gyanít, az a sápadt, 
tizennégy esztendős szőke kislány, aki a kánikulás 
szombaton azért ment be, mint annyiszor már, hogy



a kis lakás íülleclt levegőjében az asszony gyerme
keivel játszék. Marié.

S a kislány most ott állt. Szép arcocskáján meg
fakultak a fiatalság színei, sápadtan, remegve állott 
a kiáltozó asszony mellett, aki a nyomorúságos tíz 
frank ügyét nem tudta halk szóval elintézni, oda- 
|benn a négy7 fal között, hanem a folyosó nyilvánossága 
kellett neki, az a-szörnyű intézmény, a gang és a 
gang akusztikája.

Az ablakokban feltűnő fejek meglepetten néz
tek a negyedik emelet felé. Marié lenne? Marié lo
pott volna? Hogyan lehet? Hiszen ez a kislány a 
ház tündérkéje volt, aki mindig csak adott, a magáét 
is odaadta, a maga szerény kis vékonyan kent vajas- 
kenyerét is, nem hogy elvett volna valamit.

De a kiáltó hang semmivel sem törődött. Végig
süvített a gangon, a visszhangos négy emeleten, majd 
egy rohanó ár: az asszony feldúlt alakja, amint no- 
han végig szegény kislány anyja után: jöjjön haza, a 
lánya lopott.

Aztán a még mindig sikoltozó asszony mellett 
sietve jön egy sápadt asszony. Az édesanyja.

— Marid Kislányom! Te voltál?
S a könnyes válasz:
— Hát el tudod hinni, édesanyám?
A szomszéd lakásból, a folyosóról még mindig sü

vített a hang.
Itt volt! Ide tettem! Tíz frank. Csak ő lophatta el.
Azután leszállt az este, A kopár bérkaszárnya fa
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lai ontani kezdték az egész napon ál beszívott fülledt 
forró,ságot.

A zokogó kislány anyja nem tudta tovább hall
gatni a gang akusztikájában mérhetetlenné dagadt vá
doló hangot.

Ne bántsa a lányomat! Az a tíz frank elő fog 
kerülni, Mjég ha a kislányom lett volna is az, aki 
elvitte, tíz frank nem olyan nagy pénz, megtérítjük!

És ajtajában újra megjelent a vádoló nő. A gan
gön pedig felsüvöltött újra a vádoló vita, kegyetlen, 
megingathatatlan vádaskodás, amilyenre csak nő 
képes.

S a kislány az ajtó mögött, az édesanyja mellett 
reszketett. Kis ártatlan gyermekleikét mint egy irtó
zatos kalapács sulykolta a makacs, megingathatatlan 
vád, a kegyetlen kiáltás, hogy lopott, igenis, lopott, 
lopott, lopott, ö lopott. És senki más. Ki a tanú? 
Nincs tanú. Mindegy: mégis ő lopott.

A kisgyerek ott állott. Apró kis szíve lüktetett s 
agyacskáján dobolt a gondolat.

— Mi lesz most? Rendőr, börtön. És ha nem is. 
Hogyan fog ő még egyszer végigmenni a gangon, 
hogyan megy le a lépcsőn, hogyan néz a szemébe a 
sok néninek, bácsinak! Hogyan? Hiszen ezek mind 
hallották. Dél óta hallják és most este van, esti ki
lenc óra és még mindig visszhangzik. Lopott, lopott, 
lopott.

Szeméből még utoljára kibuggyant a könny s 
amikor a gangon újra végigsüvített a vádoló hang, 
végső kéLségbeesésében kis testét átvetette a korláton.
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A kis Marié aranyhaja meglebbent a levegőben. 
Karcsú kis teste furcsa bukfencet vetett és hullott, hul
lott le a mélybe, míg csak fel nem hangzott a szörnyű 
csattanás.

Mentők. Izgatott ház. Fenyegető moraj a vá
daskodó felé. Azután kórház, orvosok, ápolónők, egy 
fehér kis kórházi ágy, egy eszméletlen gyermeki 
test,amelynek ajkán halkan bugyborékol a szó:

— Nem igaz... nem loptam...
Hajnali háromkor már ezt sem mondta. Marié 

meghalt.
Hát igen. ő, Louis Perrault akkor éjjel a kór

házból, jahöl örökre megpihent a kis Marié összet- 
tört teste, lassú, súlyos lépésekkel hazament és meg
kopogtatta a szomszéd ajtót. S amikor jött az a nő 
és kinyitotta, ő a kését belevágta.

Nem egyszer, nem kétszer. Amíg csak a lalók 
és rendőrök le nem ráncigálták róla. S akkor azokba 
verte a véres pengét, mert nem engedték, hogy azt 
a nőt sulykolja tovább.

És most, amikor azt hitte már, hogy soha többé 
— újra itt a nó, a gyűlölt női nem.

Jacques Lpuvain a párisi táncosnőre gondolt^ 
Akiért betört.

És az út elejére.
Mikor még nem jutott el a betörésig, de már 

mindenáron pénzt akart.
Pénzt, pénzt, mert a nő pénzbe kerül, rettene

tesen sok pénzbe kerül.
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Hát csinált egy vállalatot. Párizsban. Az utolsó 
kétszázezer frankjával.

Akkor egyáltalában nem nézett ki szélhámos
nak. Nagyon rokonszenves volt, sőt határozottan azt 
az érzést keltette, hogy — mindenki azt is mondta 
róla — közgazdasági zseni. Aki ha egyszer csakugyan 
realizálja közgazdasági és üzleti képiességeit, átütő 
sikerrel alkot Európát meghaladó mértékű vállalatot.

Nos, bebizonyosodott. A vállalatot hetek alatt 
növelte meg oly akkor ára, hogy az egész szakma fel- 
szisszent belé. De túl is méretezte. Sikerült olyan 
adóssághalmazatot gyűjtenie, hogy a feljelentők és 
károsultak egész serege várakozott a tárgyalóterem 
ajtaja előtt, a bírósági szolga hívó szavára, hogy 
károsodását előadja.

Ott volt az iparos, aki előadta, hogy százezer 
frankos rendelést eszközölt nála, amikor már egy 
frankja sem volt. Vallott a cég helyi képviselője, 
aki nyolcszáz frank ki nem fizetett jutalékát kereste, 
az irodistakisasszony, aki elmaradt fizetéséért sírt, 
a könyvelő, aki ugyanebben a tárgyban panaszko
dott. Voltak egynéhányan károsultak, szállítók, hite
lezők, ügynökök. S a vádpontok között is alapos 
kavarodás mutatkozott. Hitelezési csalástól fedezetlen 
csekkekig.

A vádlottak padján ült ő. Csendesen, lehajtott 
fejjet, szótlanul. Amikor a bíró megkérdezte, mit 
szól az egyes vallomásokhoz, felállott és igent intett.

— Igen kérem, az igazat vallja.
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Mindazt elkövette, amivel megvádolták. S ami
kor felhangzott a bírói »miért", halkan mondta:

— Kérem, én mindezt nem akartam elkövetni. 
Amikor a vállalatot megalapítottam, köziéi kétszáz
ezer frankot fektettem bele. A pénzem elúszott, a 
fenyegető terminusok egyre sűrűsödtek, lyukakat kel
lett betömni, kapkodtam, az első szabálytalanságot 
követte a második. Mindig a holnapban bíztam. Hol
napra talán sikerül ez meg ez és akkor mindent 
rendbehozok. De a holnap sohasem váltotta be a 
reményeket, a szabálytalanságok egymás nyakára 
hágtak, végül minden összeomlott. Elveszett minden 
pénzem, maradt rengeteg adósságom és mindez a 
vád, amit a fejemre olvastak.

A vádlók serege gyűlölettel, szemrehányással, 
dühvei nézte.

Jacques Louvain keserű megvetéssel gondolt visz- 
sza rájuk.

Mert ahogy nézte őket, eszébe jutottak azok az 
első napok, amikor ő, a »szélhámos«, vállalatát meg
alapította. Maga előtt látta a kétszázezer frankos 
pénzköteget, amit betett a ragyogóan — talán túl- 
ragyogóan — méretezett helyiség modern pénztárába. 
Eszébe jutott ez az iparos, aki most százezer frankját 
keresi rajta. Mert akkor ez az iparos összekulcsolt 
kezekkel állott előtte:

— Igazgató Ur! Könyörgök, adja nekem a ren
delést! Csőd előtt állok, egész kis műhelyem ösz- 
szeomlik! Ha megkapom a rendelést, talán talpra 
állhatok.
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ő, a xszélhámos*, neki adta a rendelést. Nagy 
Összegről volt szó. Az iparos becsületes munkát szál
lított, de készpénzben súlyos ezreket is kapott fizet
ségül. A súlyos ezrekkel rendbehozta a szénáját, az 
tellenértékül adott munkával felhívta magára a 
figyelmet. Mintha egyszerre kicserélték volna a vilá
got. Egymásután kapta a rendeléseket, az év végére 
a szakma élén emlegették, a második év végén va
gyonos ember számba ment. Annak a kétszázezer 
franknak, amivel ő útnak indult, több mint egy- 
harmada került a tárcájába.

Hát igaz... Aztán rendelt nála százezer frankos 
munkát, amikor már nem tudott fizetni. Nem kétsé
ges, hogy megkárosította. De ha azon a napon nem 
hallgat a könyörgésre és nem adja neki a rendelést, 
vájjon ez az iparos ma egyáltalán lenne-e még?

Nézte a »helyi képviselőt«. ö tette az első föl
jelentést nyolcszáz frank ki nem fizetett jutalék 
miatt. Ez a helyi képviselő kereken harmincezer 
frankot keresett a »iszélhámoson«. De a harmincezer 
frank megkapott jutalék nem gátolta abban, hogy 
ne ő legyen az első feljelentő, nyolcszáz frank meg 
nem kapott jutalék miatt.

Nézte a könyvelő urat. Akit gyanús körülmények 
között történt elbocsátás után szánalomból vett fel. 
Aki a »szélhámos« jóindulatából két évig rendes 
fizetéssel dolgozhatott. De ama elbocsátás után, ha 
ő meg nem könyörül rajta, más ki vette volna 
fel, kitől kapott volna állást? Nézte őket, amint ott 
álltak sorban, gyűlölködve és végigmérték.
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őt, a szélhámost.
Csakugyan szélhámos volt? Az! Szélhámos!
Nézte a vele szemben állókat. Valóban káro

sultak? Azok. Kétség sem férhet hozzá.
De ha ő, ez a »szélhámos« nem lett vo lna ...!
Legyintett.
Mindegy.
Később csinált ő különb dolgokat is.
Egészen a betörésig.
De szép volt a nő. Gyönyörű, na!
Ült a gazdátlan szigeten s a nőre gondolt. A 

párizsi táncosnőre.
Jose Espinel, egykori gyarmati pénzügyi főtiszt

viselő az italra. Az is a nő miatt volt.
Az ezredes némán ült a tutajon, szeme mintha 

a tengert kémlelte volna. De nem azt látta.
Katonai attasé volt újra Szentpéterváron. Sza

kállas, rendjeles, frakkos urakat látott, álmodó sze
mű, omlatag szláv asszonyokat. Carskoje Selora em
lékezett, ahol Karácsonykor és Újévkor megjelent 
a francia nagykövet társaságában, hogy a minden 
oroszok cárja előtt tisztelegjen.

Gondolatban a Newsky Prospecten járt, havas 
paloták között, trojkán csilingelt.

És mulatókat látott. Hallóita a balalajkát, látta 
újra a tüzes táncosnőket s aztán az egészet egy 
női arc fedte el. Milyen szép arc. Milyen szelíd 
szemek.

Hogyan tudta suttogni a szerelem szavait!
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Most átélte újra azt az estét. Amikor az asz- 
szony először surrant be a lakásába.

Az arcát fekete csipkefátyol rejtette el.
ö az ajtó mögött várta, a háztól minden sze

mélyzetet eltávolított, hogy senki meg ne lássa.
Hogyan remegett.
— Félek! Barátom ,nagyon vigyázzon rám! Mon 

ami, ezt még sohasem tettem meg.
Mámorosán gyönyörű órák voltak.
Azt mondta, az ura Moszkvába utazott.
Ott remegett a két karja között. Suttogott, a 

szeme csillogott.
— Csak te, mon ami! Senki, csak te!
Mikor is volt?
Igen. Néhány hónappal a tábornoki előléptetés 

előtt.
De az asszony már úgy szólította tréfásan:
— Mon generál...
Éjfél volt ,amikor kisurrant a kapun.
Egyetlen pillanat alatt eltűnt a sarkon váró zárt 

kocsi mélyén.
ő szédülten, mámorosán ment vissza a házba, fel 

a széles lépcsőn.
Szinté eszméletlenül hullott az ágyába.
És másnap reggel, amikor benyúlt szekrényébe, 

azokért a pótolhatatlan térképekért, amiket a diplo
máciai futárnak kellett délben elvinnie Párásba — 
a polc üres volt.

Üres.
És neki vége volt.
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Isten őrizte, hogy megúszta deportációval és nem 
golyót kapott.

Talán a golyó jobb lett volna.
Most nem ülne itt a tutajon, elaljasodva.
Hallgatag ember ült mellette.
Egy a négy halász közül.
Ő is a múltban járt.
A múltban, amikor még apa volt és küzlcödő, 

dolgozó ember.
És egész nap az igát vonta.
Talán egy ágyúgyárban a füle mellett sütögetve 

próbálták ki az ágyúkat, talán a tőzsdén hasogatta 
fülét az ordítozás.

Akárhol volt: kínlódott, vonta az igát, dolgozott 
és amikor fáradtan hazaindult, a csendet áhította.

Vigasztalanul, hiába.
Mert a felesége ilyenkor már nem volt otthon. 

Film, szabónő, kalapos. Nem volt, aki a gyerekkel 
foglalkozzék.

S a gyerek, szegény, nem tudja, hogy hangos 
játéka, örömkiáltása, ahogyan a szobában indiánt 
játszik és csatakiáltásokat hallat, bősz hallalikat, az 
másnak szenvedés.

— Csendet! — zakatolt benne a könyörgő vágy. 
— Csendet, az Istenért, mert megőrülök!

Igen, ez a mondat kergette idáig. A deportá- 
cióig, szökésig, a tulajig.

Ez a könyörgő vágy üldözi azóta is! Ez üldözte 
először italba, aztán egyre mélyebb mocsarakba.

135 —



Ez a mondat, mely egy fülledt nyári délutánon 
szakadt ki utoljára belőle.

Az utolsó években mintha kicsit elhalványult 
volna ez a délután. De most újra itt volt. Élesen, 
tisztán, minden hangjával, szagával, fülledt verej
tékével.

Hivatalból ment haza. Fáradtan, hajszoltan. Fele
sége, mint mindig, most is Valahol másutt; az elő
szobából barna kisfiú rohant elébe, a kisfia és a 
sziuindiánok csatakiáltásával rohamozta fáradt dob
hártyáit.

— Csendet! — tört ki belőle. — Ha csak egy 
percre is, de csendet!

Négy és fél éve mondta már mindennap. Négy 
és fél éve érezte mindennap.

őszintén és nagy-nagy reménységgel.
Nem is kívánt olyan nagy csendet. Csak egy 

egészen kicsikét.
Más nem volt otthon. Csak ő és a kisfia. Ötéves, 

hangos, jókedvű gyerek. És rossz. Aki kitépte apuka 
kezéből az újságot. Aki nem hagyta aludni, mert 
ha elszenderedett, a hasára ugrott és ordítozott. És 
akkor is ezt csinálta, ő kétségbeesetten szorította 
homlokára a kezét. És amíg a fia hangosan vilián- 
colt, tele vággyal súgta a pamlag párnájába fúrva 
be fejét:

— Csendet! Istenem, csak egy percre, de csendet!
És azután egyszerre felriadt. Valami rettenetesre!

Valami borzalmasra. Valami vérfagyasztó halngra!
— A csend ordított. A csend.
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A gyerek — hallgatott.
Míg ő a fejét fogta és azt súgta elhomályosult 

szemekkel, hogy mikor lesz csend — addig a gye
rek széket tolt az ablakhoz, kacagva, vidáman ordí
tozva, felkapaszkodott és kinézett. L e... A negyedik 
emeletről. És látott lent a mélyben sok-sok gyönyörű 
holmit. Apró játékautók szaladgáltak az utcán. Bácsi
babák és nénibabák jártak. Ö oLt fent, a magasban 
ordított, tetszett neki a dolog. Kitárta két apró karját 
és még egy hatalmas diadalordítást hallatott. Azután 
kihajolt a csodálatos szépségű játékok u tán ...

A következő pillanatban vérfagyasztó hangon fel- 
sikoltott — a Csend.

— Itt Vagyok! Hívtál, itt vagyok. É n ... a Csendi
Már egy hang se hallatszott. A rossz gyerek

elhallgatott. Meg volt a csend.
Erre a délutánra gondolt ott a tutajon Clodion 

ezredes mellett.
A gyerekre. A feleségére, aki. sohasem volt otthon. 

S aki — ha otthon lett volna —, ha leült volna 
játszani a kisfiú mellé, igen, akkor mindez nem 
történt volna.

Nem bántotta az asszonyt. Még csak rossz szava 
sem volt hozzá.

Csak éppen rettenetesen kezdett vágyni az ital 
után. Ami feledtet.

Hányszor állt meg részegen, dülöngőzve az utcán, 
ordítozó, hancúrozó gyerekek előtt.

— Ordítsatok! Ordítsatok, ahogyan kifér a tor
kotokon!

137



Hányszor ordított, gügyögött otthon és részegen 
egy üres kis gyerekágy előtt:

— Ordíts, édes kicsi fiam! Ordíts! Borítsd fel 
a házat, verd ki a fejemből az álmot! Ordíts, ahogy 
csak tudsz, kicsi fiam! A kis szád be ne álljon!

Igen. Mert azóta megtanulta, hogy van ennél 
rettentőbb ordítás is.

Amikor felordít a csend.
Ez kergette, hajszolta, űzte, egyre mélyebbre, 

ivókba, butikokba, röhögő csirkefogók közé, akik 
gúnyt űztek belőle és felhasználták.

S a végén, amikor lebukott, odalökték a rend
őrök elé.

— ő csinálta.
Hát ő csinálta. Igen. ö. I)e sohasem jutott volna 

idáig, ha annak az asszonynak fontosabb az otthon, 
a kisfia, a ...

És mos! újra itt a nő. És kikaparja a fájó 
múltat...

A parton egy embert járt fel-alá.
Szintén a halászok közül.
Talán a leghallgatagabb.
Most fel-alá járt, hadonászott és beszélt.
Kinek?
Isten tudja.
Nem volt senki a közelében.
— Rendben van! Nem voltam angyal! De nem 

készültem banditának. Ha nem csábítja el a felesé
gemet, semmi baj sincs! De elvette tőlem. Míg én odn-
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kint voltam, Flandriában! Háborúban. Csoda-e, ha 
leütöttem?

Járt fel-alá, hadonászott és beszélt.
— Persze, ha tudom, hogy nem öltem meg, csak 

megsebesítettem, nem jutottam volna idáig. De nem 
tudtam! A menekülés, bujdosás juttatott az alvilágba. 
S akkor már nem volt megállás. Nyomomban vér
ebek. Már féléve nem láttam a feleségemet. Vele 
szerettem volna szökni. De a házba nem volt be- 
juthatás.

Szeme lázban égett.
— Tehetek én róla? Hál megcsalt. Mégis sze

rettem. És ő is szeretett. És jött volna velem! Miért 
csinálták ezt a gazságot? Miért küldték hozzám azt 
a hírt, hogy beteg, nagyon beteg? Talán meg sem 
gyógyul. Egész nap félőrülten jártam. Láttam ful
dokolni. Láttam, amint két karját kitárja és segít
ségért könyörög. Láttam meghalni, igen, megfullad
ni. Egyre láttam kinyújtott két karját, amint hív. 
Nem mehettem. Nem rohanhattam, mert őriztették 
a házat, hogy ha megyek, elcsípjenek. Csoda, hogy 
este nem birtam tovább? Kiszikkadt torokkal, el
fulladt lélekzettel, róvánva, titkos utakon, rejtek- 
utakon a haldokló asszonyhoz! És egyszerre csak 
ott voltam a mi utcánkban, láttam már a házat.

Eszelősen hadonászott a parton.
— Berohantam a kapun. Fel a lépcsőn. Az egyik 

fordulónál vigvorgó arccal az egyik pribék! Rávetet
tem magamat, eleinte küzdött, aztán kicsúszott az 
ujjaim közül, le a földre. Rohantam tovább. Rohan
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tam a feleségemhez. Otthon Molt. Semmi baja sem 
volt. Azért juttatták el hozzám a beteg hírét, mert 
tudták, hogy akkor nincs az a hatalom, ami vissza
tartana, akkor rohanok. Hát igazuk volt. Rohantam. 
És — embert öltem. Miért? Akartam ölni? Nem. 
Nem akartam.

Járt fel-alá, hadonászott és beszélt.
Miért jött most ez a nő? Felkavarni? Megint 

mindent felkavarni?
Igen. Ezen a napon minden szem a múltba 

nézett.
Minden férfi nőket látott.
Nőket ,nőket, nőket.
És Miss Maud Merryl, a színésznő, a Metrói 

politan ünnepelt énekesnője, derűsen, nyugodtan sé
tált a mangrove fák alatt.

Nem látta a homlokok mögött meghúzódó gon
dolatokat, a múltból felmerült képeket, emlékeket.

A piktort és a poétát sem látta.
Ott álltak a táborhelyen, a lobogó lánggal égő 

tűzhely előtt.
— Túlsókat forgolódsz, Emilé, a nő körül! — 

mondta a piktor. — Nem gondolod, hogy terhére 
lehetsz?

A poéta felvágta a fejét.
— Azt hiszed, téged szívesebben látna?
Több szó nem esett.
Mindegyik végezte a maga dolgát.
De ha néha távolról a pillantásuk találkozott, 

gyorsan elkapták a fejüket.
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És nem tudlak egymásnak mit mondani.
Ha pedig mégis megpróbálták — maguk is .érez

ték —, a hangjuk hamisan csengett.
Mi történt itt?
Szakállas, elvadult férfiak a múltba néznek.
önmagukat látják a régi életükben, régi világuk

ban, régi ruháikban.
A poéta és a piktor pedig kemény szavakat vált. 

És gyanakodva méregetik egymást.
Mi változott?
A liánok éppen úgy csavarodnak az évszázados 

fák köré, mint eddig tették. A színpompás madarak, 
virágok a régiek.

A mangróve fák alatt a levegő éppen olyan füg
gönyön át megszűrt, hűvös, nyugodt, mint eddigelé.

Mi történt hát?
Miss Maud Merryl sétált a lombsátorban.
Néha megállt, arcát az ég felé fordította s íninth'a 

a különös madarakkal kívánna versenyezni, egy-egy 
kristálytiszta trillát eresztett meg a kék ég felé.

— Trállá... lállá...
Aztán ment tovább, keskeny kezével megsímo- 

gatott egy tűzpiros illatos virágot.
És felkacagott egy különösen színpompás káráló 

madár felé.
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IX .

Már alkonyodon, amikor a férfiak megérkeztek. 
A tutajosok eredménytelenül jártak. A tenger már 
mindent elnyelt.

A poéta és a piktor elkészítették a vacsorát. 
Teltek-vettek. Musagne feküdt a fűben, látszólag 
ártatlan növényeket tépdesett. Pedig a szeme egyre 
ott járt Maud kunyhója táján.

Csak az öreg hiányzott és a herceg.
Egyszer Musagne szeme megrebbent.
Az ajtón kilépett Maud.
Az arca mosolygó volt, mint eddig. De estélyi 

ruhája fölé a hajóládából kikeresett egy fehér vászon 
szakácsköpenyt. Olyan volt, mint egy kedves, fiatal 
doktorkisasszony.

Musagne úgy tett, mintha nem látná. De Louvain 
összeráncolt homlokkal figyelte meg, hogy szemét 
nem veszi le a közeledő nőről.

Maud mosolygott.
— Jó estét!
Óvatosan ereszkedett le a fűbe, közibük.
— Mondják csak — fordult a férfiakhoz —, ma

guk olyan ügyesen rendezkedtek itt be, miért nem 
ácsolnak össze egy asztalt és padokat?

Jacques Louvainból kirobbant a szó.
— Holnapra meglesz.
Musagne homloka ráncokba szaladt.
Az ezredes és a torzonborz Jose Espinel egy

másra nézett.
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A piktor hozta a vacsorát.
Halat.
Odatette Maud elé. A színésznő vett a tálból.
— Köszönöm.
Musagne elé tolták a tálat.
Éppen meríteni akart, amikor egyszerre felmeke- 

gett az eszelős öreg együgyű nevetése.
Ez a nevetés olyan különös volt, hogy Musagne 

kezében megállt a kanál.
Valamennyien a hang irányába néztek.
Az öreg már előbukkant a bozótból.
Döcögve, totyogva szaladt az úton.
— H ehe... hehe... a herceg, , ,  a herceg, 
Musagne szemöldöke felszaladt.
— Mi van?
— A herceg...  hehe.. .  a herceg,, ,
Az ezredes türelmetlenül dobbantott,
— Mi van a herceggel?
Az öregnek előbb egy köhögés-rohammal kellett 

megküzdenie, csak azután tudta eldadogni:
— A herceg... a herceg.. .  a bozótban ül és 

egy pocsolya e lő tt... hehe, egy pocsolya e lő tt...
Louvain dühösen megrázta:
— Mit csinál a pocsolya előtt?
Az öreg szeméből a nevetéstől könnyek po

tyogtak.
— Monoklit próbál! Hehehe! Monoklit!
Mintha elvágtak volna minden szót és minden

mozdulatot. Maud falfehér lett.
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A nyomasztó, megdöbbent csendben nehezen fel- 
állott

Egy pillanatra megingott.
Csak annyit tudott mondani egészen halkan;
— Bocsássanak meg, valami szédülés, nem érzem 

jól magamat.
És megingó lábbal ment a kunyhója felé. A 

poéta ijedten támogatta.
Az óra rejtélye megoldódott.
A vihar előtti csend, mely huszonnégy órán át 

fülledt melegével a lelkekre ült, egycsapásra véget ért.
Itt volt a forgószél.
Az óra rejtélyének megoldása és ilyen megoldása 

kirobbantotta a vihart.
Musagne éppen azért, hogy a kirobbanást el

odázza, az eszelős vénember szavai után azonnal 
intézkedni akart, hogy az embereknek ne legyen 
idejük gondolkozni.

— Alkonyatlájt, mintha mélyen bent a tengerben 
láttam volna valamit — mondta. — Néhány hajó
roncsot partra is vetett a hullám. Résen kell lenni, 
hogy minden lehetőt kihasználhassunk. Már minden 
bődön alját sárral tapasztottuk be. Professzor, éjsza
kára menj ki a tulajra. Az ezredessel.

— Én is kimegyek velük — mondta az egyik 
halász.

— Helyes. Az éjszakái töltsétek a tutajon, nehogy 
elsodorjon valamit a víz.

Ekkor történt.
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A professzor lassan fölemelte a fejét és nyugod
tan azt mondta:

— Én nem megyek, Musagne!
Raoul Musagne csodálkozva nézett rá.
— Nem mész?
— Nem. — hangzott újra a professzor hangja. — 

Én ma éjjel nem megyek ki a vízre.
Valamennyien döbbenten nézlek rá.
— Beteg vagy?
A professzor a fejét rázta.
— A karom erős, fáradtság nem bánt, azt hiszem, 

hogy egészséges vagyok!
Egészen érthetetlen volt.
— D ellát... csak nem akarod azt mondani, hogy 

megtagadod a parancsot?
— Nem.
— Hát akkor?
— Csak nem megyek.
— Tíz év óta senki sem tagadta meg a parancsot! 

— csattant a ferdeképű Louvain hangja.
A professzor nyugodtan feléje fordult.
— Kiváncsi vagy rá, hogy miért nem megyek?
Louvain egyszerre meghátrált.
— Nem, igazán nem érdekel — mondta —, csak 

éppen megjegyeztem. v
Unott ásítást mímelve, tovább állt.
— Gondoltam, érdekel... — szólt utána nyu

godtan a professzor. Azután Musagne felé fordult. — 
Kérlek, Musagne, én mindig minden parancsodat 
teljesítettem, mert okosaknak találtam azokat és



mindannyiunk érdekében valónak. A parancsod most 
is okos. De mert nem tudom, hogy nincs-ie mögötte 
másik okosság, én nem megyek el éjszakára. Ne 
haragudj.

Felállt jés lassan elindult a bozót felé.
— Ez megőrült! — nézett utána Musagne.
— És éppen ez! Akinek a hangját sem lehetett 

hallani!
Musagne a halász felé nézett, aki az előbb ön

ként jelentkezett.
— Akkor te menj az ezredessel!
A halász szótlanul nemet intett.
— Ember! — csattant fel Musagne — Te az 

előbb önként jelentkeztél!
— Az akkor volt!
— Mikor?
— Amikor még a professzor nem mondta, hogy 

itthon marad! Hogyan is mondta a professzor? »Elő
vigyázatosság a bölcseség kezdete.*

— D ehát... mi történik itt? — nézett szét Mu-, 
sagne. — Ezek nem akarják megkönnyíteni a saját 
életüket? Ki lázította fel ezeket?

— Te! — tört ki az ezredesből.
Musagne döbbenten nézett rá.
— Én? Ezredes?!
— Te! — hangja tele volt gyűlölettel. — Miért 

tűröd itt ezt a nőt?!
— H á t... nem ölhetem meg!
— Mi eddig nyugodtan éltünk itt, mióta ez az
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átkozott nő itt van, felfordult minden! Hát te nem 
láLsz?

— De ezredes, e z ...
— Odanézz! Be a házba! Látod? Louvain a sza- 

kállát nyírja.
— Azt mindenki megteheti!
— De a ferdeképű azért nyírja, mert itt van ez 

a nő. A professzor azért tagadta meg az engedel
mességet, mert megérezte, hogy Louvain a szakállát 
fogja nyírni. S a halász azért nem megy, mert a 
professzor itthon marad! Te! Ha egy kerülgetni 
kezdi a nőt, felébreszti a többit is. És akkor előkerül 
a kés, meg a bunkó!

— Úgy van! — nyomta meg a szót Jose Espinel. 
Mi njmgodtan akarunk élni! Nekünk elég volt az 
izgalomból! Intézkedj, amíg nem lesz késő!

öklök, husángok emelkedtek a levegőbe. A piktor 
krétafehér arccal egy fának támaszkodva állott. Zúgó 
fejjel hallgatta ,nézte az eszeveszett embereket.

Az öreg ijedten, kúszva menekült egy fa mögé, 
nehogy összetapossák.

Raoul Musagne lassan, nehezen felállt.
Csendet intett.
Aztán azt mondta:
— Ezredes!
— Mit akarsz?
— Eredj ki a partra és hozd rendbe a motorost.
— Miféle motorost?
— Amivel idejöttünk.
Az ezredes értetlenül nézte.
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— Neked most nincs jobb dolgod, mint ez a régi 
verkli? Tíz év óla ápolod azt az öreg motort! Mit 
akarsz vele, ha nincs benzined?

Musagne ránézett.
— Van benzinem. Az egyik ládában benzintank

volt.
— Neked.. .  benzined van?
— Igen. Eldugtam. Féltem, hogy ez a két őrült, 

a piktor, meg a poéta, ha tudnak ró la ...
— Meglógatják a motorost! És ránkhozzák a .. .
— Igen, ezredes!
Csend.
Aztán újra az ezredes:
— Mit akarsz a motorossal?
Musagne elfordult.
— Ne törődj vele. Reggelre újra békesség lesz.

*

— Meg kellett tudnia, Maud. Nem hallgathattam 
tovább. Ezek nem halászok.

Az énekesnő megsemmisülten meredt maga elé. 
Mi lesz itt?
— Maud! Édes Maud! Legyen erősl — A poéta, 

Emilé Copeau melléje térdelt és a kezét simogatta.
A leány szemén kibuggyant a könny.
— Poéta! Maguk nem megmentettek engem! Ma

guk engem prédának hoztak ide!
— Nem! Nem! Könyörgök, ne mondjon ilyent! 

Ilyesmire még gondolnia sem szabad!
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Az énekesnő lecsüggedt fejjel hallgatott.
— Maud!
A nő ránézett.
— Tessék, Emilé?
— Ne legyen szomorú! Ne higyjé azt, hogy egye

dül áll! Én megvédem magát.
Maud elfordította a fejét.
— Kár — mondta —, igazán kár!
— Mi kár? Maud?
Nem válaszolt.
— Maud! Nem bízik bennem? Miért nem beszél?
— Nem akarok magának fájdalmat okozni!
— Nem is fájhat, amit maga mond!
— Sajnálom — mondta halkan —, hogy ma

ga is ...
Nem tudta befejezni.
Lehajtotta a fejét.
— Maud! — kiáltotta a fiatalember. — Maud! 

•Maga azt hiszi, hogy én is?
Maud hallgatott.
A fiú szeme felcsillant.
— Magának fájna, ha én gonosztevő volnék? 

Maud!? Nem vagyok gonosztevő!
— Tudom — mondta halkan az énekesnő. — 

Csak hibázott! Nagyon fiatal volt még.
— Én nem is hibáztam.
Megértő mosollyal bólintott a színésznő.
— Ártatlanul ítélték e l...
— Engem nem ítéltek el! — csattant a poéta- 

hangja.
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— Hát akkori
— Érdekli? — kérdezte félve.
Az énekesnő fáradtan mondta:
— Csak beszéljen, Emilé!
— Azon az éjszakán, amikor a deportációból 

megszöktek ezek, én voltam szolgálatban. És Victor 
Brpant hadnagy! — intett a fejével. — A piktor.

— A piktor? ö sem tartozik közibük?
— Nem. Ültünk a szobában. Későn volt már. 

Fáradtak, kimerüllek voltunk. Kicsit elnyomott ben
nünket az álom.

A poéta újra érezte a pillanat minden bor-t 
zalmát.

— Egyszerre kivágódott az ajtó. Kilenc puskacső. 
Tehetetlenül állottunk. Magasra tartott kezekkel. Ma
gukkal cipeltek bennünket.

A poéta elhallgatott.
— De miért? — kérdezte a lány. — Meg is 

kötözhették volna magukat! Ott is hagyhatták volna 
magukat! Akkor sem árthattak volna!

— Nem értettek a motorhoz. Azt hitték, mi 
el tudjuk vinni őket emberlakta más világba.

Feje lehajlott.
— Ide jutottunk.
Csend.
Egyszerre halk nyikorgás.
A nyílásban ott állt a piktor.
Még nem szólt egy szót sem. De az arca elárulta^ 

hogy valami visszavonhatatlan hozta.
Mindketten riadtan léptek hozzá.
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— Mi történt?
— Musagne!
— Mit akar? Beszéljen, kérem!
A piktor arca verejtékben úszott.
— Az előbb... minden szavukat hallottam ... 

elhatározták, hogy...
— Mit?
— Hajnalban eltávolítják a szigetről!
Emilé Copeau sápadtan nézte.
— Ez lehetetlen!
— így van!
Egy pillanat csend.
Aztán a poéta.
— De há t. . .  hát hogyan? Mikor? Mit akarnak1? 
Most, amikor egyik pillanatról a másikra itt

volt a veszedelem, a színésznőt valami kristálytiszta 
nyugalom öntötte el. Talán ez a fejvesztett rémület 
váltotta ki belőle, amit a két fiatalemberen látott. 
A felismerés, hogy csak magára, egyedül a saját 
erejére számíthat.

A poétát gyengéden félretolta.
— Várjon, Emilé! Kérem, piktor, maga is nyu

godjék meg!
Szavaiból rideg, kendőzetlen tárgyilagosság áradt.
— Tehát elhatározták, hogy engem a szigetről 

eltávolítanak!
— Igen!
— Hajnalban?
— Igen.
— Hogyan akarják ezt megcsinálni?



— Nagy vita volt. A parton áll a motoros, ami 
tíz éve idehozta őket.

— Abba benzin kell! — kiáltotta a poéta.
— Van. Musagne rejtegette.
Maud a fejét rázta.
— Kérem, ne így! Nyugodtan, lassan! Szóval 

van egy motorosuk s a motorba való benzinjük is. 
Mi a tervük?

— Hajnalban ráültetik és kilökik a tengerre.
— Ez gyilkosság! — kiáltott a poéta.
A piktor keze tehetetlen mozdulatra lendült.
— Ezt határozták.
A színésznő nyugodtan bólintott.
— Meg fogjuk akadályozni! Fontos, hogy idő 

legyen!
— Egy órája sincs! Musagne rögtön itt lesz!
A színésznő felkapta a fejét.
— Musagne idejön?
— Igen. Megmondani, hogy készüljön az útra.
— Gazság! — tört ki a poéta.
Maud nyugodtan ránézett.
— Kérem ... most nem erre van szükség! Hanem 

nyugodt fejre.
— A motoros nem érhet partot!
— A dolgokat nem kell eltúlozni. Cayenne-től 

idáig elég nagy a távolság és az a motoros magukat 
mégis idehozta.

— El akar indulni vele?
— Nem. De ha úgy alakul, természetesen min



dent el fogok követni, hogy valahol mégis partot 
érjen. Kénem, maguk most menjenek el!

A poétából és a piktorból egyszerre robbant 
ki a szó.

— És maga?
A színésznő döbbenetesen nyugodt volt.
— Nekem vendégem érkezik. És ezt egyedül, 

fnagamnak kell elintéznem!
Egy pillanatig szótlanul állt a két fiatalember 

előtt, aztán nagyon nyugodtan rájuk nézett.
— Van valaki ebben a társaságban, akit ki lehet 

játszani Musagne ellen?
Csend.
— Úgy gondolom, olyan valaki, aki hatni tud 

az emberekre!
A poéta riadtan nézte.
— Mit akar csinálni?
— Forradalmat. Musagne ellen. Ha szükséges 

volna. Nem figyelték meg, hogy tetszem-e valame
lyiknek?

A piktor fáradtan legyintett.
— Az a baj, hogy nem is egynek!
— Ezek közül melyiket tudnám felhasználni?
— Talán — nézett rá tétován a piktor —, talán 

Louvain!
— Igen. Kénem, most röviden, gyorsan mondják 

el nekem, amit Musagne és Louvain életéről tudnak. 
A régi életükről.



Az énekesnő meg biccentette a fejét.
— Köszönöm.
Sápadtan, de mozdulatlan arccal állott. Egy izma 

sem rándult.
A poéta hevtesen felugrott.
— Ide egyik sem teszi be a lábát. Eltorlaszoljuk 

az ajtót.
Az énekesnő merev arccal, nyugodtan mondta.
— Nem lehet! Betörik.
— Aki belép az ajtón, azt agyonlőjjük!
Maud megcsóválta a fejét.
— Nincs értelme. Esztelenség. ök többen vannak!
— A piktor és én szembeszállunk velük.
Maud a szemébe nézett.
— És ha maguk holtan esnek össze?
Mintha összebeszéltek volna. Mindkettőjükből 

egyszerre robbant a szó.
— Magáért a halált is!
Maud hidegen bólintott.
— Nagyon szép. De akkor. .. velem mi lesz?
A két fiatalember elbámultan nézte.
— Maud! — kiáltott a piktor. — Maga most, 

ebben a rettenetes pillanatban így, ilyen tisztán, 
hidegen tud gondolkozni?

Kést húzott ki a zsebéből.
— Maud, ezt rejtse el!
A színésznő elhárította.
— Köszönöm. Ez nem segít!
— Dohát mit akar akkor csinálni?
Nyugodtan válaszolta:



— Várni fogom Musagneti
A poéta, Emilé Copeau hevesen elébe lépett.
— Maud! Én elrejtőzöm, hogy valaki az oldala 

mellett legyen!
A piktor szeme egyszerre ellenségesen villant
— Miért te? Miért nem én?
A két jóbarát ökölbeszorított kézzel nézett farkas

szemet.
Az énekesnő szeme megrebbent.
— Sem az egyik, sem a másik! Nekem senkire 

sincs szükségem. Kérem, most menjenek ki! Illetve 
még egy pillanat!

Gyorsan felcsapta az egyik bőrönd tetejét, ceru
zát, papírt vett elő és néhány sort írt.

— Kérem, ezt adják oda Louvainnek! Most, 
azonnal.

A piktor nézte.
— Mit írt neki?
— Hogy figyelje, mikor megy ;el tőlem Musagne. 

Aztán lopódzzék ide hozzám.

*

[Maud lakhelye elég tágas volt. Tiszta, rendes 
Majdnem kedves. A közepén hosszú asztal húzódott, 
kétoldalt padok.

Csak az egyik sarka volt kellemetlenül felhal
mozott. Hatalmas mennyiségben ott raktározták el
az állatbőröket.

Maud ült az ágya szélén cs gondolkozott. Emié-



kezeiében végigfutott egész élete. A gondtalan jólét, 
a családi otthon. A szülőire gondolt.

Mielőtt hajójuk elsüllyedt volna, dolgozott a 
morse-gép.

— S. O. S. — Mentsétek meg lelkeinket.
Minden adatot közöltek.
Számolt.
Egészen bizonyos, hogy jönnek segélyhajók.
Csak mikor jönnek?
És tud-e majd jelet adni, hogy itt keressék, hogy 

itt van?
Hát kellett ez?
Nem lett volna jobb felülni a biztos óceánjáró 

fedélzetére?
Heves szemrehányást tett magának, amiért felült 

a játékszerre, mely kéthónapi céltalan kalandozás 
után akart csak kikötni az amerikai parton. Holott 
a legrövidebb úton is kérdéses volt a vállalkozása.

De az egész vívódás egyetlen pillanatig tartott 
Most nem ez a fontos. Ezen már nem lehet segíteni. 
Mindenekelőtt fel kell öltöznie. Aztán tudnia kell, 
hogy mik a fegyverei.

Gyorsan körülnézett.
A pillantása a tengerből kifogott ládákra esett 

Most vette csak észre, hogy a két nagy láda mellett 
egy kicsi harmadik is fekszik.

Amikor a másik kettőt felbontotta, úgy elérzéke- 
nyült, hogy ehhez már nem nyúlt. Az egyik nagy 
ládában színpadi ruhák vannak. Lesz, amit használni 
tud. De ml van a kicsiben? A kis bőröndöt az



asztalra lelte. Lefejtette róla a vízhatlan burkolatot. 
Azután próbálta kinyitni. Nem ment. A bőröndöt 
minden oldalán vízmentes anyagokkal szorították le. 
Húzogatta, csavarta a zárakat. Hiába.

Keresett, kutatott, hogyan lehetne felfeszíteni. 
Egy rozsdás vasszöget talált.

Beletesz!lette a zárba.
Egy pattanás. A bőrönd kinyílt.
Rádió! Charles Russel bőrönd-rádiója!
Még egyszer feléje mosolyog a világ.
Vájjon énekel még valaha mikrofonba? 
Elgondolkozva állt az asztalnál és a csavarokkal 

játszott a kimúlt rádió előtt. Babrálva felállította 
az antennát. Simogatta a lámpákat.

— Egy, kettő, három, négy...
Kint az emberek már csendesek voltak. Maud 

játszott a csavarokkal.
Egyszerre felugrott.
Zörgést hallóit.
Hogyan, már itt van? Kezdődik?
Óvatosan az ajtóhoz ment. Figyelt.

Künn halálos csend.
Sehol senki.
És a zörgés nem szűnt.
Figyelt. Azután fölegyenesedett.
Ez a zörgés a szobában van.
— Valaki van itt?
A kérdésre semmi válasz.
A zörgés egyre erősebb.
— Honnan jön a zörgés?
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Valami állal?
Semmi.
Pillantása a rádióra esett.
A bőröndben négy rádiólámpa világított.
Hirtelen nem is tudta, mit érez. Csak odarohant, 

megkapott egy kicsüngő hosszú drótot.
A végét a rozsdás szegne csavarta és leszúrta 

a földbe.
A zörgés egyszerre tízszeres erővel hangzott fel.
Maud sápadt arcára kiült a pír.
Odaült a gép mellé és lázasan csavarni kezdte 

a kondenzátorokat.
Az első pillanatban azt hitte, hogy tud vele 

jeleket adni. Segítséget kérhet. De eszmélt. Ez lehe
tetlen. Ez a gép csak egyszerű szórakoztatási célokat 
szolgál.

Ez egy pillanatig letörte. De azután újra fülére 
tette a hallgatót. A hangszórót nem merte kinyitni. 
Kagylóval a fülén, kitartóan csavarta a készülék 
gombjait.

S egyszerre a keze megállt.
A rádióból tisztán, gyönyörűen, zene áradt. S 

egy női hangot hallott. Énekelt. Franciául:

»Tisztán éltem, híven szerettem . . .«

Tosca. Szeme megcsillant: segítőtársat kapott!
A gépet egészen halkra állította, aztán átkap

csolta hangszóróra.
Szólt.
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Egy kattanás. A gépet lezárta. Azután így, lezárt 
állapotban óvatosan felcsavarta az erősítést.

Hogy ha szükség lenne rá, hogy bekapcsolja — 
Párizs tisztán, hangosan, érthetően szóljon ahhoz, 
akihez szólnia kell.

Végtelen nyugalmat érzett.
Nincs már egyedül.
Rettenetes erejű segítőtárs állt az oldalánál.
Lassan, nyugodtan kinyitotta Charles Russel part- 

ravetődött bőröndjét. Tükröt tett maga elé. A halzsír- 
mécsesek vibráló világítása mellett lassan szépíteni 
kezdte magát.

Aztán a nagy ládából egy ruhát vett elő. Jól 
ismerte. Tosca ruhatárához tartozott.

Magára vette.
Még egyszer belenézett a tükörbe. Majd nyugod

tan visszatette Charles Russel ládájába.
S a bőrönd tetejét leeresztette.
És lassan az ajtó felé fordult, mert az ajtó 

csattant és egy férfihangot hallott.
— Jóestét!
Egy lépést tett feléje:
— Jóestét! Látja, ez igazán kedves volt magától.
Az ajtóban Musage állott.
— Igazán úgy érkezett most, mint a legjobb

kor jött vendég! — Szemrehányással nézett rá. — 
Vendégük van és egészen elhanyagolják! Amint al- 
konyodik, egyikük sem törődik velem! Magamra 
hagynak ebben az odúban itt és engem megöl az 
unalom.
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Kezét nyújtotta feléje.
— Jöjjön kérem! Mentsen meg az unalomtól. 

Vagy —■ csak az ajtóig merészkedik?
— Nem! Én beljebb is jövök!
És 'megindult. Maud mosolyogva bólintott. Hi

hetetlenül nyugodt volt. Olyan nyugodt, hogy figyelni 
tudta magát.

— Látja, ezt nagyon jól tette — mondta. — 
Nagyon jól! Igazán kedves este lesz!

Leült. Hívó kézmozdulattal intett.
— Üljön le nálam!
A fal mellett állott egy fatönk. Musagne ráült 

Két kezét súlyosan a térdére nyugtatta.
Nézte a nőt.
— No — mondta Maud —, miért olyan messze?
— Itt érzem jól magam.
Maud ijedten kapta fel a kezét.
— Akkor maradjon, maradjon az Istenért. Mi 

most egy kellemes estét akarunk együtt eltölteni, 
Csak maradjon ott, ha jól érzi magát! — Kényelme
sen hátradőlt. — Nem zavarja, ha cigarettára gyúj
tok? — Már nyúlt is egy dobozért. — Szegény 
Charles Russelé volt. Igen, kitűnő cigaretták. Valami 
egészen ragyogó specialitás! — Vékony, karcsú ciga- 
rettet vett elő, azután a dobozt Musagnenak nyúj
totta. — Rágyújt?

— Köszönöm. Nem kérek belőle.
— Rosszul teszi! — Gyakorlott mozdulattal rá

gyújtott. — Ha meggondolja magát, itt vannak az 
asztalon.
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Kifújta a füstöt. Kérdőn a férjre nézett.
Musagne felvetette a fejét.
— Mondja, nem kíváncsi, hogy miért vagyok én 

itt? Vagy játsszunk tovább? Én a játékban meg
lehetősen gyakorlatlan vagyok. A színészet sohasem 
volt a mesterségem.

A színésznő ránézett.
— Ne játsszunk? Jó! — Leverte a hamut. — 

Nos, én tudom, miért jött!
A férfi feligyeit.
— Tudja?
Maud bólintott.
— Igen. — Egy pillanatig hallgatott, azután a 

férfi csodálkozó szemébe nézett. — Azért jött, hogy 
megmondja nekem, ezen a szigeten a jelenlétem 
nem kívánatos!

Musagne csodálkozva, önkéntelenül felállt.
— Tessék?
A színésznő végtelenül nyugodt volt és végtele

nül fölényes.
— Üljön csak le ,kérem — mondta. — És főként 

ne higyje, hogy haragszom magára! Még mindig nem 
gondolta meg magát? Nem akar egy cigarettát.

— Nem. Sőt maga is dobja el. Ebben a helyiség
ben puskapor van.

Elképedten nézte a lányt, aki újra helyet mu
tatott

— Szóval én tökéletesen megérteni magát! Sőt 
igazat is adok magának. Nekem ezen a szigeten 
nincs keresnivalóm. Érzi, milyen kitűnő illata van
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ennek a cigarettának? Maguk nagyon kedvesek vol
tak hozzám, megmentettek, szállást adtak, elláttak 
(étellel, itallal és én csak bajt hoztam magukra. 
Igen. Feldúltam a békéjüket.

Cigarettáját elnyomta, aztán felnézett Musagnera.
— Szívességre szeretném megkérni, barátom! 

Majdnem áldozatra!
Musagne nézte.
— Áldozatra?
— Igen. Maguknak van egy motorosuk. Láttam 

a parton. Azon a motoroson én reggel szeretném 
elhagyni a szigetüket.

Musagne meglepetten felkapta a fejét.
Ugyanekkor a színésznő keze is lendült.
— Kérem, ha kedves akar lenni hozzám, úgy nem 

is akar'elhatározásomban megingatni. Ha a motorost 
nem nélkülözhetné, úgy azzal a csónakkal távozom, 
amelyik idehozott. Nem akarom feldúlni a nyugal
mukat. Reggel minden körülményiek között kilépek 
az életükből! — A keze rebbent. — Legfeljebb nem 
érek partot!

A férfi csak nézte.
— Azzal is számolt — szólalt meg lassan —, 

hogy az ereje kevés lesz és nem ér partot?
A színésznő egyenesen a szemébe nézett.
— Vannak súlyosabb dolgok is, mint a halál.
Felállt. Charles Russel bőröndjéhez lépett és

felnyitotta.
— Mit csinál? — csattant gyanakodva Musagne.
A színésznő csodálkozva nézett rá:
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— Megkínálom! A bőröndben kitűnő kekszet ta
láltam!

— Kínál? Engem?
— Istenem! Ha nem lennénk magányos, elhagyott 

szigeten, most két csészét hoznék, szamovárt és meg
kínálnám egy csésze teával! Tessék! Jöjjön köze
lebb! Csak nem fél tőlem?

— Ezt az érzést nem ismerem!
— Meg is látszik magán!
Musagne hirtelen felugrott.
— Kérem, nagyon téved, ha azt hiszi, hogy engem 

levesz a lábamról!
A színésznő nyugodtan a szemébe nézett.
— Én lehetetlen feladatra sohasem vállalkozom. 

Én tudom, hogy ki maga.
A férfi, mintha váratlanul ütés érte volna, meg

kapta a színésznő kezét.
— Mit mondott?
— Válaszoltam a kérdésére.
— Maga tudja, hogy én ki vagyok?
Maud nyugodtan állta a tekintetét.
— Engedje el, kérem, a kezemet.
A férfi még jobban szorította.
— Honnan tudja, hogy ki vagyok?
— Ha elengedte a kezemet, minden kérdésére 

válaszolok.
A csuklóját ölelő pántok engedtek.
Kihúzta a kezét. Nagyon csendes volt a hangja.
— Nem szép, hogy ennyire megszorította! — 

Egy pillanatig hallgatott. — Aki egyszer látta Raoul
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Musagne arcát, az nem felejti el.
A hatalmas férfi leste megremegelt.
— Maga látott engem?
— Csak a képét! Foglaljon helyet. — Csendesen 

elmosolyodott. — Meg is sirattam magát.
A férfi egészen megzavarva ereszkedett le a pád

ra. Szemben a leánnyal. A szemét nem tudta levenni 
róla.

— Maga.. .  megsiratott...  engem?
Maud figyelmes háziasszonyként odanyujtolla a 

kekszet.
— Megsirattam, igen. De persze, én még egé

szen kis lány voltam, amikor magával azt a gya
lázatosságot művelték.

A férfi lélekzele elakadt.
— Hogyan mondta?
— Ó, csak arra a gyalázatosságra gondolok, amit 

a felesége művelt magával. Magát nem lett volna 
szabad elítélni. Mi, leányok, persze, akkor még na
gyon kis lány voltam, mind a maga pártján voltunk.

A férfi kitágult szemmel nézte.
Szája hangtalanul mozgott. Végre nehezen, aka

dozva, szinte nyögve, súgta.
— Maguk... sajnáltak engem? Maguk... nekem 

adtak igazat?
Maud csodálkozva nézett rá.
— Hát lehetett nem magának adni igazat? Csak 

el kell képzelni a helyzetet. Van egy férfi. Hatal
mas, erős. Nobilis! Egészen bizonyos, hogy csak kj 
kelleit volna nyújtani a kezét, az a nő az övé, akit

— 101 —



akar. De az a férfi nem lát senkit és nem lát sem
mit, csak egyetlen asszonyt: a feleségét.

A férfi előrenyujtott nyakkal leste a szavát.
— Neki adja mindenét. A vagyonát a lába elé 

dobta, a karrierjét neki áldozta fel. Minden gondo
lata azé az asszonyé. És egy napon az az ember 
arra ébred, hogy megcsalják! Képzelje csak el ezt 
a helyzetet!

Egy pillanat szünetet tartott.
A csendben nem hallatszott más, csak a férfi 

fújtató lélekzete .
— Képzelje el! Lehet csodálkozni, ha ez az 

ember aztán ...
Hirtelen elhallgatott. Elfordult a férfitől. Hangja 

most nagyon halk volt.
— Bocsásson meg. Elragadtattam magiamat. Maga 

nem azért jött, hogy ezt hallgassa.
Eléje állt. Kezét a homlokára szorította.
— Rendelkezzék velem!
A férfi elkapta a kezét.
— Kérem ... maguk így látták ezt?
A színésznő csodálkozva nézett rá.
— Természetesen! Hát lehetett ezt máskép látni?
A férfi sápadtan lehúzta maga mellé a padra,

percekig nem tudott szólni, csak járt hangtalanul a 
szája, aztán egyszerre gyorsan, szaggatott monda
tokban beszélni kezdett.

ömlőit belőle a szó. Rekedten, súgva, el-elakad- 
va, de dőlt a szó, magáról, az asszonyáról, a tragé
diájáról.
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A színésznő behunyt szemmel, fáradtan, de dia
dalmasan ült mellette. Az esze már másutt járt, 
Csak hagyta, hogy kiöntse a férfi minden fájdalmát, 
keserűségét, ami a hosszú esztendők során felgyü
lemlett benne.

A terv sikerült. Felnyitotta a visszafojtott fájda
lom dagadó hullámai előtt a zsilipeket. A megnyitott, 
szabaddá tett mederben zuhogva, megindult az ára
dat. S a kiöntött keserűség hullámaival lefolyik 3 
vad, állati gyűlölet, a bosszú.

*

Maud Meryll behűnyt szemmel ül, egy férfi be
szél és a behúnyt szemek előtt egyszerre képek 
bontakoznak ki, régi képek.

Páris. Bírósági tárgyalóterem. Esküdtek.
A vádlottak padján sápadt, szemüveges kispolgár, 

remegve, halálra ijedten.
És egy hang: az ügyész hangja.
— Tisztelt Esküdtszék! Ez a szerencsétlen nő, 

akit a vádlott megölt, tisztességes asszony volt és jó 
feleség! Az a tény, hogy a nő ma orvos, ügyvéd, hi
vatalnok vagy kereskedő, nem ok arra, hogy mint 
feleség ne lehessen a legkitűnőbb. Ellenkezőleg, aki 
közel van az élethez, az jobban, tisztábban lát s 
így jobban számol a realitásokkal. Akik ma rossz 
feleségek és rossz anyák, nem azért rosszabbak, mert 
emancipáltabbak! Ezek rossz feleségek lettek volna 
harminc esztendővel ezelőtt is, amikor nőnek még
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egészen más volt a helyzete a társadalomban és más 
volt a közfelfogás is. A munka, a kenyérkeset és az 
ezzel kapcsolatos szerelmi formaváltozások egymásuk
ban senkit sem tettek, senkit sem tehetnek rosszabbá. 
Sőt megnemesíteltek olyanokat is, akik enélkül talán 
könnyelműbben fogták volna fel az életet. Igen tisz
telt esküdt urak! Ebben az esetben a feleség, az ál
dozat dolgozott. Komolyan fogta fel az életet. Mai 
asszony. volt. Csak gondoljunk a mai anyagi nehéz
ségekkel megterhelt házasságokra, ahol néha, mikor 
nagyon fel tornyosulnak a bajok, annak az asszony
nak nagyon jól esne néhány köiírrycsepp. És nem 
sírhat, neki mosolyogni kell, mosolyogni, akkfor is, 
ha 'összeroppan, mert minden könny a férfi erejét 
fogyasztja, a férfi gerincét ropogtatja olyan korban, 
amikor maradéktalan energiára és irtózatosan ke
mény gerincre van szükség, hogy fennmaradhasson 
a vegetatív lét, a család és igen — hát a szerelem is. 
Ilyen volt az az asszony, akinek a vádlott az életét 
vette el. Egyetlen mentőkörülménye lehet, hogy nem 
anyagi okok vezették tettében, hanem az elvakult 
érzelmek.

Az elnöki pulpituson tallárjában kemény 'férfi 
ül. Arca mozdulatlan, nem néz az ügyészre, szem- 
mellátható, hogy szavai is hidegen hagyják. A bíró
ság elnöke Raoul Musagne . ..

Aztán másik férfihang, a védőügyvéd.
— Esküdt uraim, tekintsenek szánaloménál e sze

rencsétlen emberre, aki itt ül a vádlottak padján, 
önök előtt. Egy forradalom áldozatja ő, a szerelem
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forradalmának áldozata. Tragédiája három pontban 
található meg. Érzelmi relációkban, anyagi nehéz
régekben és az örök válóokban, a — másodvirág
zásban.

Hangját felemeli:
— Tisztelt esküdt uraim, beszéljünk először az 

érzelmi relációkról, beszéljünk a szerelemről. A sze
relem olyan, mint egy rózsaszínű ködfátyol, egy. biz
tos védőburok — mondotta egy igen neves váló- 
pörös bíró — mint valami kábító illat. Mindazt, 
ami a házasfelek között ellentétre, vitára vagy más 
súlyosabb nézeteltérésre adhatna okot, eltakarja, vagy 
legalábbis jelentékenyen letompítja. Csak hát ez a 
mámor nem tart örökké. Egy napon a szerelem 
érzéki intenzitásában csökkenni kezd és ezzel egye
nes arányban kezd ritkulni a rózsaszínű ködfátyol. 
És ahol a szerelem és az egész szexuális kérdéskom
plexum nem alakul át kölcsönös megbecsülésen ala
puló erőteljes, őszinte és igaz szeretetté, vagy ahol 
a megszokás lenyűgöző hatalma nem lesz úrrá a 
kötelékeken, ott megkezdődnek aztán a nézeteltéré
sek. A lelki raeghasonlások, amelyek legtöbbnyire 
éppen a szexuális élet körében jelentkeznek. Egy
másután jönnek a bántó felismerések. Ezeket a há
zasfelek — tekintettel a dolog kényes és diszkrét 
természetére — féltett titkokként kezelik, de ez csak 
egy ideig megy7 és nem hosszú ideig. És következik 
a leggyorsabban és legsikeresebben elvégzett házas
ságrombolás. A második komplexum az anyagiakkal 
kapcsolatos. Nem tudom, szükséges-e erről részlele-
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sebben beszélgetni. Nem kétséges, hogy a szilárd 
anyagi alap, legyen az bármilyen szerény,, alappil
lére a házassági harmóniának, egyik legerősebb biz
tosítéka. Ha ez meginog, kezdődnek az anyagi viták, 
az ezzel kapcsolatos szemrehányások, amelyek meg
mérgezik a légkört, feszültséget, állandó nyugtalan
ságot idéznek elő és biztos ütőn vezetnek' a boru
láshoz. A harmadik ok a másodvirágzás. Végső fokon 
ez volt az, ami a tragédiát kirobbantotta. A másod- 
virágzásban megmámorosodó asszony. S amint mon
dottam, az a forradalom, mely a szerelem területén 
az utolsó években lejátszódott. E forradalom foly
tán a nőnek ma már csak narkotikum a szerelem. 
A férfi számára azonban megmaradt az élet értel
mének, céljának, egyetlen szépségének, mely nélkül 
nem tudja elképzelni az életet! A szerelem forra
dalma a nő forradalma volt. A nő megváltozott ha
tása alatt, ezzel szemben a férfi maradt, aki volt. 
A nőn viharzott át forradalom s e forradalomban 
nem volt sem társadalmi, sem osztálykülönbség, a 
paloták és a kunyhók nője egyaránt cselekvő részese, 
barrikádokon harcoló katonája volt ennek a forra
dalomnak, amely ugyanazokat a jogokat akarta a 
nőnek, amik eddig csak a férfiak jogaiként szerepel
tek. így változott át a szerelem bevallóban is azzá, 
ami lényegében: két test szabad elhatározásává. Amit 
évszázadok rejtett, titkolt vágyakozása evolúciós ala
pon nem tudott elérni, azt harcolta ki tíz-tizenöt 
esztendő alatt a nőnek ez a szerelmi forradalma, mely 
megteremtette a társadalom minden osztályában a
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garszon-életeí élő leányokat, a női »legénylakásokat', 
a pajtásházasságot, a gardedám nélkül sétáló úri- 
lányokat, akik ma már olyan természetes jelenségek 
a kávéházi márványasztal mellett, amint illatos ci
garettájukat szívják, mint este a színházban, hang
versenyen, az ötórai teán, vagy éjjel mulatóban.

A védőügyvéd ismét fölemelte hangját.
— Esküdt uraim, a vádlott férfi. Aki görcsösen, 

konzervalívan ragaszkodott a feleségéhez. Felesége 
pedig a megváltozott életet élte. Itt a tragédia. De 
tegyük kezünket szívünkre: melyikeink nem volt még 
féltékeny? Mindannyian tapasztalatból ismerjük a 
féltékeny emberek lelkét, gyötrődését, amikor jön
nek a rémek és minden kis, máskor jelentéktelen 
szóból, színből, mozdulatból a hűtlenséget látják bi
zonyítottnak és kínjukban a párnájukat harapdálják. 
Esküdt uraim, Ebben a lelkiállapotban 'követte el 
tettét a vádlott. Tekintsünk magunkba, próbáljuk 
felidézni e percek észvesztő kínlódásait é s ...

A Védőügyvéd beszél.
És fent a pulpituson érzékleien arccal, maga elé 

néz a bíró: Raoul Musagne. Ridegen, mozdulatlanul.
Elhangzik az utolsó szó, az esküdtszék dönt, 

a bíróság visszavonul ítélkezni s a  teremben izga
tott moraj. Az esküdtszék úgynevezett társadalmi 
szenzációt tárgyal, a karzat tele közönséggel, elegáns 
dámákkal, urakkal, újságírókkal.

Aztán nyílik az ajtó s a bíróság bevonul. Élén 
Raoul Musagne.

Kezében papírlap, szárazon, minden hangsúly
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nélkül olvas. A karzat felhördül: a legsúlyosabb bün
tetés.

De a bíró, Raoul Musagne szeme rebben:
— Csendet kérek, mert kiüríthetem a termet. 
Aztán olvas tovább, indokolás:
— ... aki azt állítja, hogy a szabadabb élet mély

reható és veszedelmes irányú eltolódásokat idézett 
elő az erkölcsökben, az elmúlt korszakok kispolgári 
erkölcsének szemüvegén át próbálja nézni azt a vi
lágot, mely éppen ezen az egyetlen szemüvegen át 
nem nézhető. De még ha valóban erről volna is 
szó, a  tett, amit a vádlott elkövetett, a legsúlyosabb 
megítélés alá tartozik. Amikor emberéletről van szó, 
nem lehet mentőkörülmény az elvakult szenvedély. 
A szenvedély sohasem lehet mentőkörülmény, mert 
lia annak elfogadjuk, úgy hivatkozhatik a rabló- 
gyilkos alkohol vagy játékszenvedélyére, mely ellen
állhatatlan erővel sarkallta, hogy ha kell, más élete 
árán is igyekezzék megszerezni az anyagi eszkö
zöket szenvedélye kiéléséhez. Éppen ezért a bíróság 
nem tekinti enyhítő körülménynek, hogy tettét sze
relemféltéstől sarkallva követte el. Aki halált vet... 
—• még néhány szó, aztán döbbent csend s a bíró
ság Raoul Musagne-al eltűnik az ajtó mögött...

Maiid Meryll behúnyt szemmel ül, egy férfi
hang beszél és az énekesnő szeme előtt már új 
kép remeg.

Kemény férfi, mozdulatlan arcú, leteszi a bírói 
talárt, arcán semmi megrendülés, amiért súlyosan 
büntetett. Fekete polgári kabátot ölt, kalapot vesz és
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nyugodt, egyenletes lépésiekkel elhagyja, a bíróság 
épületét

Gyalog megy, igen nyugodt', aztán befordul egy 
kapun, szép öreg palota kapuja, az első emeleten 
hátsó nadrágzsiebébe nyúl, kulcscsomót vesz elő,, 
egyik kulcsot a zárba illeszti és belép. Tágas úri 
előszobában van, kabátját, kalapját fogasra akasztja 
s aztán mosolyog.

— Hogy van, Josephine? — mondja egy érett 
szép asszonynak és megcsókolja a homlokát. — 
Pierrc megjött már az iskolából?

A szomszéd szobából kilencesztendős legényke 
lép be, szeme csillog. Ma jól felelt az iskolában. 
Musagne mosolyog, biccent.

— Brávó, Pierre!
Aztán újra a még mindig szépasszony felé:
— Szeretném, Josephine, lia hamarosan ebédel

hetnénk. Délután sok a dolgom. Még nem készültem 
cl a holnapi tárgyalás anyagával. S tudja, hogy este 
a húszéves érettségi találkozó...

Igen, este a húszéves érettségi találkozó. És itt, 
Raoul Musagne lakásán, véletlenül külön évfordulót 
is ünnepel. Tíz éve kötöttek házasságot Josephinnel.

Maud Merylí behúnyt szemmel ül, egy férfi- 
hangot hall s egy párisi lakást lát. Magasrangú fran
cia bíró lakását.

Hat szoba, hűvös csend, nyugodt bútorok, a falon 
kevés, de kitűnő kép, a parketten szőnyegek.

Halk szobalány terít az ebédlőben, halk, ko
moly úriasszony intézkedik, hogy ma az ebédet ko-
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rabban tálalják, egy kisfiú játszik a gyerekszobában 
s a hatalmas dolgozóban *egy bíró ül az íróasztalá
hoz, iratokat terít ki, mert holnap ítélkeznie kell, 
hogy jogos volt-e Jean Polignac fellépése az Ambas- 
sador igazgatósága ellen, avagy...

Egymásután teríti ki íróasztalára a vizsgálóbíró 
jegyzőkönyveit, a vallomásokat, a jó bírónak tudnia 
kell a leckét. Ha holnap felül az emelvényre, tisz
tában keli lennie ezzel az egész üzleti fondorlattal, 
(annyira tisztában, hogy mindkét fél érezze: a bíró - 
ságot félrevezetni lehetetlen. A bíróság tisztán lát 
Raoul Musagnet nem lehet megtéveszteni.

Igen, Maud Meryll behúnyt szemmel ül, de egyik 
kép a másik után perdül a szeme elé, kristálytiszta 
valamennyi, nyugodt, kiegyensúlyozott: komoly( férfi, 
komoly asszony, kötelességtudó kis fiú. Még mind
egyik kötelességludaltal a munkáját végzi, de este 
ünnepelni készül.

Ebédlőterem, az asztalon húsz teríték. A hall
ban mosolygó háziasszony, mosolygó; házigazda. Jön 
Chardin, valaha a második pad szelén ült, közvet
lenül Raoul Musagne mögött. Most bankigazgató. Jön 
Satenbeau, akit az utóbbi időben sokat emlegettek, 
mert rövid ideig miniszter is Volt. Aztán Fraígneux, 
laki kutya rossz tanuló volt, de most kitűnő ügyvéd, 
jönnek egymásután a régi iskolatársak, már csak 
egy hiányzik, Didier doktor, de hát Didier bocsá
natot érdemel, ugye, orvos. Ki tudja, hogy az utolsó 
pillanatban miért és hová hívták.

De aztán Didier is megérkezik, elfoglalják he-
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lyükiet az aszlal mellett, ahol ma. kivételesen, Pierre 
számára is terítettek. De természetesen korán kell 
lefeküdnie, mert reggel iskolába kell mennie és bár 
a  latinban egy-két év múlva tanulni fogja, hogy 
»sex horas dormire sat est juveni senique«, azért 
ebben a korban hat óránál sokkal több pihenést 
kíván a fejlődő test.

Maud Meryll ül a dél tengeri gazdátlan kis szi
geten, de ezt a párisi lakást látjía s a ház urát, Raoul 
Musagniet, a francia köztársaság félelmes hírű bíró
ját, amint feláll, hogy a húszéves fordulón köszöntse 
iskolatársait.

Hallja a szavait, amint rue de Bee—de Sievre-re 
emlékezik, az utcára, melynek macskakövein az is
kolába mentek, húsz esztendő távlatából neveket em
leget, melyek viselői egykor tanáraik voltak. Hallja 
a meleg emlékeket és hallja aztán a tapsot, a kiálto
zást, amint ezek az urak ege-szerre megint diákokká 
válva ünnepük társukat.

— Brávó, Raoul!
— Brávó, Musagne!'
Igen, a hangulat felszabadul, diákcsínyek emlé

kei 'elevenülnek, aztán egy férfi újra feláll.
— Halljuk, halljuk!
— Halljuk Jamaist!
A szoba elcsendesedik, Jean Jamais beszélni kezd. 

Egy boldog'emberpárról, akik vendégül látják őket 
s akik ezen a napon házasságuk tizedik évfordulóját 
ünnepük.

— Raoul Musagne! — mondja ez a hang — Te



valóban révbe értél! Szereted a hivatásodat! Nem
csak betöltőd, hanem utat mutatsz. Nemcsak gya
korlód, hanem valóban az igazság tartalmával töltőd 
meg. S amikor hazaérkezel ide, ebbe a kiegyensú
lyozott családi lakásba, a falak között élheted azt 
az életet, melynek uralmáért, a bírói emelvényen 
harcolsz! Asszony áll melletted! Asszony, aki egy 
veled, aki nemcsak élettársad, hanem embertársad is.

És Raoul Musagne ül az asztalnál és hálásan fel
csillanó szemmel a feleségére néz.

Josephinere...
Igen. A tökéletes feleség. A megtestesült kiegyen

súlyozottság, a tökéletes megértés. Ebben a házban 
még nem volt vita, nem volt labilis érzésvilágra 
valló kitörés, nem volt hangos szó. Tíz esztendeje.

Igen, Raoul Musagne hálás szemmel nézi a fe
leségét és arra gondol, így felfelé ívelhetett volna-e 
a bírói pálya, ha njem ez az asszony és nem így 
áll mellette.

Hol lenne az ítélkezés biztonsága, a munka za
vartalansága, a gondolkozás tisztasága, ha nem ez 
az asszony és nem így...

Jean Jamais hangja cseng. Az asszonyról szól. 
A feleségről. Most Raoul Musagne tekintete hálásan 
feléje száll. Lám, Jamais! Az iskola éveiben kicsit 
megbízhatatlan volt. Milyen kitűnő ember lett be
lőle. És milyen igaz szavakat talál egy polgári élet, 
polgári feleség érdemeinek méltatására.

Szeme végigsimogatja, kis önvádat érez.
Mintha tekintete azt mondaná:
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— Lám! Félreismertelek, Jean! Bocsáss meg, Ja- 
niais!

S amikor szavai nyomán felzeng a taps, melegen 
megszorítja a kezét.

— Sajnálom, Jean, hogy eddig ilyen ritkán ta
lálkoztunk! Szeretném, ha a jövőben másként lennel

— Igen, — mondja Josepliime is — el kell jön
nie hozzánk máskor is.

— Boldogan! — már mosolyog Jamais. — De 
meg kell mondanom, Raoul, hogy irígyedet hívod 
magadhoz!

Raoul Musagne a kezét rázza.
Nem félek az irigységedtől, Jean!

Az inas és a szobalány hozza a harmadik fogást.
Aztán Maud Meryll új képeket lát.
Tél. Odakint nyirkos eső, a szobákban kelle

mes langyos meleg.
Csengetés, inas, vendég.
— ó, te vagy, Jean! Hát csak menj be Josephime- 

liez. Nekem még sajnos, sok a munkám. A holnapi 
tárgyalás...

— Maradj, maradj! A munkád mellett! Ne zavar
tasd magad!

S Raoul Musagne megy vissza az íróasztala mellé, 
iratokba mélyed, neki holnap fontos kérdésekben 
kell döntenie: Alice Dupuisnak vagy Eugene Ver- 
diernek van-e igaza.

S azután este úgy félhét óra tájt, amikor belép 
a szalonba, jólesik látnia ott a kandalló mellett a 
kis teázóasztalt, égjük oldalán Josephinnel, a mási
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kon Jean Jamais-sel, jólesik beszívnia az enyhe ci- 
gareltaf üstöt.

— No? Mit csinálunk este?
Miaud Meryli hangversenytermeket lát, operapá

holyt. meleg színházi estéket. Raoul Musagne, Jose- 
phine és Jean Jamais. A derék fiú! Hogyan meg
szerette őket. De ők is őt.

— Igaz, Josephine! — mondja otthon, mikor már 
kettesben vannak. — Tudja, hogy már alig tudom 
elképzelni nélküle az életünket?

Azután nyár.
Páris ürülni kezd.
Tervezgelés.
— No? Svájc? Vagy valahová a tengerpartra?
Jean Jamais egy szót vet a megbeszélés anya

gába, azt mondja csendesen, de sokat jelentőn:
— Matterhorn!
— Mi?
— Matterhorn! Most kezdődik a szezon!
És beszélni kezd a hegymászók sóvárgásának' 

e komor tárgyáról, az Északi Sziklafalról, melynek 
meghódításáért küzdve, annyian hullottak a mély
ségbe. Zermattról beszél, az úrnapi körmenelről, mi
kor a hegyóriás áldozatainak múzeuma és a Hotel 
Mont-Ciervin között oltárt állítanak és az ősi hegyi- 
vezető parasztcsaládok ott .bandukolnak a baldachin 
alatt lépegető papjuk mögött, s miközben feltekinte
nek a hegyre, arra gondolnak, hogy ideje már me
szelni a házakat, rendbehozni a köteleket, botokat, 
mert rövidesen jönnek az idegenek és a Matterhorn
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oldalán feltűnnek az Amerikából, Angliából, Német-* 
országból özönlő túristák, a hegy évenként vissza
térő szerelmesei. Aggodalmasan felnéznek a havas 
csúcsok felé, vájjon milyen nyarat ad nekik.

Mert a Matterhorn félelmetes! Élet és halál ura! 
S kenyéradó gazda. Wielandák, Josephek,. Tannen- 
\v,alderek élnek a tövében, akik ilyenkor vakolni, 
meszelni kezdik a házaikat, hogy mire Zermattba 
megérkeznek a túristák, minden tisztán, készen várja 
őkelt.

Josephine szeme megcsillan.
— Raoull Mi lenne, ha idén oda mennénk?
— Kitűnő gondolat! Csak, szívem, nem tudom', 

hogy én mikor mehetek! Ugye, az idén később kez
dődik a bíróság szünete, magam is néhány fontos 
tárgyalásra tűztem ki határnapot.

Jean Jamaisra néz.
— De talán te! S én utánatok jönnék.
S egy napsütéses napon Raoul Musagne ott áll 

a visszhangos pályaudvaron, megcsókolja feleségét, 
mosolyogva megrázza a jóbarát kezét.

— Hát viszontlátásra, úgy tíz nap múlva! A Mat
terhorn tövében!

— De ne késs! — mondja Jean — Zermaltban 
hat hét a szezon! Hal rövid hét! A Matterhorn 
csak "hat hátig tűri, hogy mászkáljanak a hátán! 
Még ebben a , rövid időben is gyakran megmérgelő
dik. S ilyenkor úgy megrázza magát, hogy bizony 
néhányan legurulnak róla!

— Nem, nem! Tíz nap múlva ott leszek!
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Maud Meryll behúnyl szemmel ül, egy férfi 
beszél.

Levél. Harmadnapra. Megérkeztek.
Először a Hotel Victoriára gondoltak, de ölti 

már az angolok minden szobát lefoglaltak. Jártak 
az öreg Mont-Rose Hotelben is, mely előtt asztalkák, 
öreg karosszékek csábítottak. Végül mégis a Mont 
Gervinben szálltak meg, mely elé éppen érkezésük 
napján tették ki a frissen mázolt fonott székekkel 
együtt a hatalmas teleszkópot, melyen át a Matter- 
hornt lehel látni az apró emberkékkel, akik lihegve 
kapaszkodnak rajta, hogy eldicsekedhessenek vele; 
jártak a haragos öreg úr csúcsain.

Aztán egy képeslap.
»Siess, öreg! A Matterliorn ránk intett, hogy 

hol késlekedsz! Jean.«
És két kusza szó:
í Josephine csókol.«
Raoul Musagne zsebredugja a lapot és megy, 

mert reggel tárgyalása van. S első a kötelesség. Pedig 
már üres Páris, egészen üres, mindenki elmenekült, 
ki ide, ki oda. Észak- és délfranciaországi falucs
kákba, tengerpartra, Nizza, Mentőn. Az elnök az 
Északi-tengerhez ment Ostendébe.

— Viszontlátásra, Musagne! — mondta — és ne 
feledjen el egy lapot küldeni arról a MatterhornrólJ

Ö, Raoul Musagne már sokat tud mesélni róla! 
Az első öt nap három levelet is kapott. Tudja már, 
hogy síbajnok van Zermattban, tudja, hogy a Café 
du Commerce új műsort hirdet, hogy kitűnően lehet
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uzsonnázni a Zmn See teaházban és tudja, hogy 
famedve áll az utcán, leleaggatva matterliorni emlé
kekkel, napvédő szemüvegekkel és képeslapokkal a 
hegyről, ja Fekete Tóról.

Tudja, hogy a fogaskerekű vasút ontja magából 
az idegeneket s a vezetők türelmetlenebbjei megszál
lotta a pályaudvart, hogy már ott fogjon klienseket. 
Mert hat hét az élet és a Matterliorn most kegyes 
a földi halandókhoz. De ki tudja, holnap nem tűnik-e 
fel valahol a csúcsa körül egy tenyérnyi fekete felhő, 
mely egyszerre nőni kezd, nőni, valószínűtlen gyor
sasággal. S akkor vége! Sápadt emberek fognak le
rohanni róla, dideregve, ereikben a halál félelmével 
és a hitetlen, sőt hihetetlen tudattal, hogy Istien jó 
volt, megmenekültek!

Már volt egy ilyen nap. A harmadik levélből 
tudja. Este a Hőidben sápadtan számolták a ven
dégeket. Itthon van-e valamennyi? Nem rekedt-e va
laki a hegyen. Mint tavaly az a fiatal pár. Másnap 
holtan találták őket egy szakadékban.

Igen, a harmadik levél már ilyesmiről is be
számolt. S az izgalmakról, mert hárman hiányoztak. 
Szerencsére valamivel tíz óra után megérkeztek. Ha
lálosan sápadtak voltak. Három amerikai. De más
nap reggel az utcára állított távcsövén; nagy tömeg 
vette körül a távcső kezelőjét, már izgatottan pász
tázták a begyszakadékokat.

A Mont-Roseban este két vendég hiányzott.
Hála Istennek, fölösleges volt a félelem. Nem is
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jártak a Matterhornon. Szerelmesen valamelyik szom
széd faluban bujkáltak.

Ez a levél már büszkén számolt be róla, hogy 
Josephine is megtette az első lépéseket a csúcs fele.

A Riffelhornon járja a hegymászás iskoláját. Die 
persze a Riffelhorn mindössze kétezerkilencszáz mé
ter magas, hol van még a Rreithorntól, a Zinalrot- 
liorn, Dent-Blanche, Ober Gabelhorn, Miscliabel négy
ezer méterétől! Az ösvényen kapaszkodtak felfelé, 
mert Jean jobbnak tartotta, ha nem a »facsúsztató« 
útját követik.

Aztán a levelek elmaradtak.
Csak még egjr képeslap.
»Matterhorn a Riff elhornröl.«
»Üdvözöl Josephine és Jean. Gyönyörű itt!«
Raoul Musagne már megírta, hogy mikor érkezik', 

de az egyik perben a vádlott hirtelen vallani kez
dett, feleslegessé vált minden tanúkihallgatás és két 
nappal korábban végzett.

Megropogtatta izmait, aztán elmosolyodott.
— Meglepem őket.
És este vonatra ü lt...
Maud Meryll behunyt szemmel ült, egy férfi

hangot hallott. Más kép. Fogaskerekű vasút. Egy 
férfi mély lélekzettel szívja magába az üdítő, tiszta, 
éles levegőt. Még félóra és ott van.

Hotel Mont-Cervin.
Milyen meglepetés lesz!
Valamivel esti tíz óra után érkezeit meg az ál

lomásra.
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• Egy »Easpar" elkapta a bőröndjét.
Csak utánam. Hotel Mont-Cervin.
Aztán a portás.
— Oui! Szobaszám 33. A madame nyilván oda

fent van, a kulcs nem lóg a táblán.
Igen, szobaszám 33. A kulcs nem lóghatott a 

táblán, a kulcs az ajtóban volt. Belülről.
De az ajtó nyitva. S Josephine nem volt a szo

bában.
Raoul Musagne mosolyog és vár.
Josephine, aki egy pillanatra kiment valamiért, 

rögtön jön, őt meglátja.
— Raoul! Két nappal korábban!
Csillogni fog a szeme. Fia után fog érdeklődni. 

Pierre iránt, aki a kitűnő bizonyítvány jutalmaként 
most részt vesz az iskola kirándulásán és igen vidám 
lapokat ír Észak-Franciaország legkülönbözőbb vá
rosaiból, falvaiból.

De Josephine késlekedik.
Ejnye!
Már egy órája várja.
Lehet, hogy nyitva felejtette az ajtót és lent 

van még az étteremben?
Egyszerre érezni kezdi azt is, hogy kegyetlenül 

éhes.
Kilép a folyosóra, az ajtót gondosan bezárja, 

a kulcsot zsebreteszi és lemegy a lépcsőn.
Az étterembe.
Üres már.
Tanácstalanul a pincérre néz.

182



—r Senki?
— Ilyenkor már a bárban vannak. Erre tessék! 
S aztán a bár, hangos jazz, táncoló párok, fél

homály.
Össze kell húznia a szemét, mert zavarja a 

tánc kavarodása.
De Josephin-e nincs.
És Jean sincs.
Újra a portás.
— Jean Jam ais... Oui! Szobaszám 32.
Aztán újra lift.
Felszőnyegezett folyosó.
Egy ajtó felett szám tábla: 32.
Kopogtatás.
Raoul Musagne keze egyszerre megáll a leve

gőben.
Hogyan?
A szobából halk, ijedt sikoly.
Női hang.
Aztán sustorgás, óvatos kulcsfordítás.
És Jean Jamais pizsamában.
Riadt hang:
— Musagne!
Olyan riadt, hogy kétség sem lehet.
Szótlanul, de ellenállhatatlan határozottsággal 

félretolja a férfit, belép.
Hát igen...
Josephine...
Maud Meryll behúnyt szemmel ül és egy férfi

hangot hall.
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— Egyetlen szót sem szóltam. Egyetlen hangot 
sem. Szótlanul visszaléptem és becsuktam az ajtót. 
A bőröndöt még nem csomagoltam ki. A Viktória 
adott szobát az éjszakára. Másnap reggel aztán...

Másnap reggel aztán egymással szemben.
Josephine és Raoul Musagne.
— Értsen meg engem, Raoul! Próbáljon meg

érteni! Maga jött délben, félórát együtt, aztán be
zárkózott a szobájába. Nem gondolt soha arra, hogy 
míg másoknak az igazságot osztja, hozzám igazság
talan? Nem jutott az eszébe soha, hogy míg azon 
őrködik, hogy más ne szenvedjen megrövidítést, en
gem rettenetesen megrövidített? Aztán jött Jean ...

— Szereti Josephine?
— Szerelem.
— Ö is magát?
— Ö is engem.
— Mi a szándéka magával?
— Természetesen feleségül fog venni.
Még csak az útjukba sem állott.
Pedig minden összedőlt.
És délben ott volt ismét a fogaskerekű állo

máson.
Olyan egyedül, mint még soha az életben.
ő nem született troubadournak. Nem tudott sza

valni, színeseket, szépeket mondani. De ez az asz- 
szony volt mindene.

Maud Meryll ül egy fatönkön, nézi ezt az em- 
bért, aki szemben ül vele. elvadultam szakállasán,, 
szedetl-vedelt ruhájában és úgy érzi. szédül, ez
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ívom is leivel igaz. bz egyszerűen rémregény! Ez  
az ember itl vele szemben nem lehet Raoul Mu- 
sagne. a párisi bíró. a tanácselnök. Raonl Musagne- 
nak elképzelhetetlen utat kellett megjárnia a talár
tól, a halk. úri párisi lakástól, a húszéves iskolatársi 
találkozótól, amíg vezér lett egy elhagyott szige
ten, szökött fegyencek között.

De nem mese, amit beszél, nem kitalálás, nem 
érzékeny történet, amit minden esett ember kitalál 
önmaga vigasztalására.

Maud Meryll járt Svájcban, igen, ő járt Zermatt- 
ban is, sőt fent is volt a Matterhornon. Nemcsak a 
Riífelhornon, hanem a négyezer méteres Lyskammon 
és a Dent-Blancheon. Musagne meséjében egyletien 
topográfiai hiba sem volt! A Hotel Mont-Cerviliben 
pontosan úgy áll a portásfülke, ahogyan elmondotta, 
úgy fekszik a bár. ő is mulatott benne, még sze
gény Tóm Builttel járt ott, az utolsó évben, mielőtt 
meghalt volna.

Ez nem mese. A Mont-Gervinben olyanok a szo
bák, ahogyan Musagne írta le, ismeri a Gafé, du 
Commercet, ő is uzsonnázott a Zum See teaházban, 
ismeri a famedvét, vásárolt is róla képeslapot és 
napszemüveget. Valóban olyan sapkát raktak a medve 
fejére, amilyenről Musagne beszél. Ismeri a Monl- 
Rose elé kirakott öreg karosszékeket, a Mont-Gervin 
fonott székeit, a teleszkópot! Bele 'is nézeti! Mert 
iákkor is ragadtak a hegy hátán túristák, akikeli 
keresni kellett a vihar után.

Meg is találták őket.
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Ott feküdtek összezúzott tagokkal egy szaka
dékban.

Látták, pontosan látták őket a teleszkópban.
Amint látták a vezetők expedícióját is, mely ka

paszkodott és szikláról sziklára harcolta fel magát 
a Matterhorn csúcsa felé, hogy legalább a holttestüket 
lehozhassa.

Musagne nem hazudik. Musagne járt ott. A 'Ho
tel Victoria is olyan, Zermatt is olyan, a fogaskerekű 
vasút is olyan.

Még az érkezés és indulás időpontjaiban sincs 
eltérés. Ö is úgy érkezett Tóm Builttel, ő is úgy 
utazott megint tovább.

Musagne az, akinek mondja magát. Legalább is 
az volt.

Itt nem egy gonosztevő hazudozik.
Ha behúnyja a szemét, pontosan látja a párisi 

törvénypalotát, a hűvös, halk bírót, amint megy az 
utcán. Látja a lakását, pontosan el tudja képzelni.

Az életét is, a feleségét is, a kisfiát is.
S ez a hang is, ez a hang, amin ez az elvadult 

ember beszél, ez a hang a régi élet hangja.
Halk, mértéktartó még ebben a kísérteties halott- 

múltat idéző pillanatban is.
— Elutaztam... soha többé nem voltam Zer- 

mattban, soha többé nem láttam Matterhornot. Páris. 
Kevés szó, annál több tennivaló. Fiamat intézetbe, 
mert egy férfi egyedül mit tud csinálni? Rettenete
sen egyedül van.

Maiid Meryll nézi.
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— De neül tudtam haragudni Josephínere. Talárt 
csakugyan én voltam a hibás. Délelőtt bíróság, dél
után az íróasztalom mellett, mindig mások ügyeivel 
foglalkozva. Csak Jean Jamais volt. Ő leült melléje 
a kandallóhoz, elvitte színházba, hangversenyre...

Igen. És elvitte a Matterhornra. Raoul Musagne 
hallgatott és arra gondolt, hogy meg kell értenie.

Talán nem is akarták.
így kellett lenni.
Ök mindig együtt. Jean jómodorú, kedves fiú. 

Josephine szép asszony, nagyon szép (asszony, még 
így harmincötévesen is.

Most halálosan csendes lett ez a lakás.
Mikor érkezett, nem ment elébe Josephine, a 

gyerekszobából nem szaladt ki Pierre, hogy kitű
nően válaszolt a tanárja kérdésére.

Hát begubózott a tárgyalások anyagába.
X. contra Y.
Y. contra Z.
Kinek van igaza?
Josephineről heteken, hónapokon át nem hallott.
Nem jöttek vissza.
Zermattból tovább, először Olaszország, Firenze. 

Milano, Roma, Szicília.
Egyszer hallotta, hogy Récsben látták őket. Ép

pen Rudapest felé indultak.
Nászutazás.
Hónapokon így.
Karácsonykor néhány napra hazajött Pierre. Meg

nyúlt. kicsit sápadtabb volt, mint máskor.
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De tanárai kitűnő eredményekről lettek bizony
ságot.

Igen, talán ez látszott meg Pierren. Komolyabb 
volt, sokkal komolyabb, mint azelőtt.

Akkor kicsit többet mozgott ő is a városban.
Akkor hallotta meg, hogy Josephine itthon van 

már. De csak Josephine.
Egyedül érkezett meg.
Jiean Jamais nélkül.
Igen.
És olyan hírt is hallott, hogy még mindig níem 

vette feleségül.
Piedig a válóper már végétért.
De Josephine nem jelentkezett, hát joga volt-e 

neki, hogy ő zaklassa?
Nem kereste.
Pierre visszament az intézetbe, ő pedig vissza 

az aktái közé.
Húsvél táján egy étteremben találkozott Jose

phine arcával.
Találkozott?
Nem, mert ő azonnal visszahúzódott. Miért tiegye 

Josephine estéjét kínossá.
Josephine nagy társaság közepén ült, feltűnően 

és hangosan nevetett, sűrűn emelgette szájához a 
poharat.

És nem is borospoharat.
Igen, kár szépíteni.
Ha nem is volt részeg, de józan sem volt.
És a társaságból hiányzott Jean Jamais.
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Akkor már gondolkozni kezdett, hogy mi tör
tént itt.

Es régi iskolatársát, Didiéi* doktori megkérte,; 
hogy érdeklődjék.

Mi történt?
Nos, az történt, hogy Jean Jamais nem vette el 

Josephinet. Vissza sem jött vele Franciaországba.
Akkor keserves napok voltak.
Ebédulán nem tudott leülni az iratai közé, nem 

tudott elmerülni mások bajába, fájdalmába.
Egyre Josephinet látta.
És egyre azon kellett gondolkoznia, hogy nem 

volna-e kötelessége az oldalára állni.
Vagy két hét után megtudta a címét. Igen, el

határozta, .el fog menni hozzá.
Bizonyos mértékig ő is felelős, hogy így történt 

minden, kötelessége — ha szüksége van rá — segít
ségére siessen.

Egy nyári délután ment el hozzá.
Valahol a Rue Rambuleaun találta meg a lakását.
öreg ház, kopott, rozoga falépcső, második! 

(emelet.
Sokáig kellett csengetnie.
Senki.
Végre valami mozgás, egy ajtó nyílik, néhány 

lépés.
Aztán óvatos ajtónyitás. De nagyon óvatos.
Joscphine. Nem inas, nem szobalány.
Személyesen Josephine.
Mikor meglátta, nevetni kezdett.
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Bántón, élesen, hisztérikusan.
Egyszerűen nem tudott az aj Lóból elmozdulni.
Neki kellett benyomni az ajtót, aztán ismét be

zárni.
Josephine csak állt, a falnak támaszkodott és 

hangosan, bántóan, görcsösen nevetett.
Döbbenetes volt.
Megfogta a kezét és a nevelő nőt gyengéd erő

szakkal bevezette a lakásba.
Két szoba, kopott falak, szedett-vedett bútorok. 

A falon néhány rossz olajnyomat. És fényképek.
_JVialaki másnak, francia kispolgárnak a családi 

fényképei.
Kövér családanya, dús keblekkel, szorosan csu

kott nyakú blúzban és kidomborodó idomai körül 
három gyerek.

S mögöttük vastag bajusszal, mellényén átfont 
óralánccaí, a családatya.

Bérelt lakás. Bútorokkal együtt bérelt lakás.
És konyhaszag.
Josephine itt!
Ez a halk, finom asszony.
Aki olyan temperált levegői tudott adni az ott

honi hat szobának.
Szeme beesett, haja zilált, mintha most kelt volna 

fel a pamlagról.
Csak állt, most a szoba ajtajának támaszkodott. 

És nevetett.
A nevetés okán sem kellett soká tűnődnie.
Az ok ott volt az ablakpárkányon.
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Konyakos üveg és egy kis pohár.
A pohár körül nedves karika az italból.
Mikor az utolsó poharat töltötte, már bizony

talan volt a keze.
Kiöntötte.
— Josephine!
Csak nevetett.
—• Mi történt magával? Én nem így gondoltam, 

é n ...
A nevetés már fenyegetően hangossá vált. Han

gossá és görcsössé.
Ez lehetetlen! Josephine nem juthatott idáig? 
Rázni kezdte.
De csak még jobban nevetett.
Tökéletesen részeg volt.
Egyszerűen nem lehetett vele beszélni.
Igen. Úgy kellett elmennie, hogy értelmes szót 

nem válthatott vele.
Ezen az éjszakán nem aludt.
Josephine két arcát látta.
A régit és a mostanit.
Kereste, kutatta, mi lehet a keltő közölt.
Mert amíg a régi arctól eljutott idáig, rengeteg

nek kellett történnie.
Matterhorn óta már egy esztendő múlt el. 
Egyetlenegyszer nem érdeklődött a fia iránt. 
Egy levelezőlapot sem küldött neki.
Raoul Musagne másnap reggel újra ott volt. 
Csengetett.
Semmi.
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Újra és újra csengetett.
Végre a szomszéd aj ló nyílt ki.
Igen, a kövér asszony, akit a szobában a képen 

látott.
— Nincs itthon. Este elment ,még nem jött haza. 
Még kétszer kereste.
Másodszor otthon is találta.
Rendkívül kényszeredett volt.
— Kérem, Raoul, — mondta — nem kellene, 

hogy engem ...
Látta, hogy az íelőszoba fogasán férfikalap lóg.
— Josephine, beszélni kell magával! Én azt hit

tem, hogy Jean ...
— Én is, — mondta Josephine. — Kérem, ne 

törődjék velem.
A leheltetén most is érezte az alkoholt. 
Egyszerűen becsukta az ajtót az orra előtt. 
Maud Meryll ült és hallgatta Raoul Musagnet. 
Páris. Egy férfi tűvé teszi Parist .egy másik 

férfiért.
Raoul MuSagne Jean Jamaisért.
Keres egy férfit, hogy felelősségre vonja.
— Gazember! Mit csináltál ebből az asszonyból? 
De Jean Jamais nincs a városban.
Csak hírek vannak róla.
Egyik szerint Olaszországban van, a másik úgy 

tudja, hogy Newyorkban.
De lassan kialakul a kép is.
ó. semmi új. semmi meglepő. A régi séma.
Kell szeretőnek, amíg a más felesége.



De feleségül venni?
Nem. Az kedélytelen.
A többi magától jön.
Az asszony ott áll, talajából kiszakították, téve- 

lyieg, botladozik. Szenved, mert szerelmes és szé- 
gyenli magát, mert félrelökték... Hajszolja a fele
dést, a társaságot, az italt, láncol, narkotikumot.

Raoul Musagne még egyszer elmegy hozzá.
De nem lehet már segíteni rajta.
Most már szexuális területeken is rabszolganő.
Jean Jamaisnak sikerült »felébreszteni«.
Hát felszabadult.
Ott tart már, hogy hiába a kitárt kar, nem tud, 

lés nem is akar már a régi, csendes, kiegyensúlyozott 
életbe visszamenni.

Raoul Musagnenak tudomásul kell vennie.
Jön újra a hivatásba feledkezés.
Délelőtt tárgyalás, délután a másnapi anyag fel

dolgozása.
Néha egy levél Pierretől.
És időnként egy-egy hír Josephineről.
A végén pedig egy rendőri hír.
Valakit elfogtak sikkasztás miatt.
Josephine lakásán tartóztatták le.
Nem, Josephinenek semmi köze sem volt a sik

kasztáshoz. Ezt a rendőrség megállapította.
Ugyanis a sikkasztóval együtt őt is bevitték...
Egy lap az arcképét is közölte.
És mellette felvétel a letartóztatás aktusáról.
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Amint belépnek a detektívek és ott találják a 
keresettet, együtt Josephinevel.

Egyébként a képen nem volt semmi diffamáló.
Josephine rendesen felöltözve, majdnem a régi 

óriásán állott a képen, csodálkozva nézte a detek- 
líveket.

Még csak az sem volt, hogy az asszony az ő 
neve alatt szerepelt volna.

Niem. Egyetlen lap sem írta, hogy Raoul Mu- 
sagne elvált felesége.

Ezúttal nem törődött tiltakozással, kemény kéz
zel megfogta a kezét és hazavitte.

Josephine ment vele.
— Most kicsit pihenjen — mondta az asszonynak 

—, néhány nap múlva pedig el fog menni egy sza
natóriumba. Nagyon megszokta az italt. Jó lesz az 
elvonó kúra. És egyébként is.

Josephine hallgatott.
Jött-ment a lakásban.
Beszélni nem tudtak.
Negyednapra Musagne megtalálta az alkalmas 

szanatóriumot. Valahol Délfranciaországhan volt.
Tenger mellett.
~  Nagyon jó dolga lesz, Josephine. És egész

ségesen fog visszatérni.
— Igen — mondta az asszony.
— Reggel még van egy tárgyalásom, de két órára 

itthon leszek és a három óra huszas gyorsvonattat 
utazunk. Mert természetesen elkísérem magát.

— Igen.
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Mire Musagne délben hazament az asszony eltűnt 
Ki tudja, hova...

Maud Meryll ül és hallgatja.
Huszonkettedik iskolatársi találkozó.
Ezúttal nyilvános étteremben.
Utána éppen Didier, az orvos erősködölt, hogy 

maradjanak még együtt, menjenek el valahová.
— No, hová?
— Tudok egy remek kis helyet — mondta Didier. 

— Deux Anes bár!
ö nem is bánta.
Legalább rövidebb lesz az éjszaka. Mostanában 

úgyis elég hosszú.
— Van ott egy kis nő — mondta a derékoDidier, 

aki úgylátszik a sok műszeres-táskás rohanás után 
mostanában életélvezetre adta magát — remek kis 
nő. Persze táncol.

A társaság már meglehetősen jő hangulatban volt.
Bordeauxi borokat ittak a vacsorához.
Azután megérkeztek a bárba.
Kék-piros-sárga fények, jazz, vinnyogó saxofon.
A parketten párok.
Meglehetős zsúfoltság volt.
A volt minisztert, Salenbeaut megismerte a pin

cér, azonnal páholy felé kalauzolta őket.
Közben a csillárok kialudtak, taps.
Aztán Didier hangja:
— Most nézzelek! Itt a kis nő.
Igen, éppen a kis nő száma következett.
Musagne nézte. Nem igen értette Didier lelke
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sedését, a nőn nem talált semmi különöset. Ha csak 
azt nem, hogy majdnem egészen meztelen volt.

De hogy ezen éppen orvos lelkesedjen így fel!
Orvos, aki hozzászokhatott a meztelenséghez, 

sőt azt anatómiai pontossággal és részletességgel is
meri .. .

A táncban sem talált semmi különöset.
Aztán jött a  többi műsorszám.
Csupa megszokott lokálprodukció.
Apródnak vetkezett nők között hol az Éj király

nője, hol a Tenger királynője, mindenkor a lehető 
legkevesebb ruhában.

Sohasem hatottak rá ezek a produkciók.
A lokálnők szépsége, meztelensége, kedvessége 

mindenkor inkább elszomorította.'
Érezte produkciójukon, meztelenségükön és igen, 

kedvességükön is a munka verejték szagát, az üzleti 
jelleget.

Mindenki azzal kereskedik, amije valn.
Ezeknek csak testük van.
Adok-veszek.
Nem tudott lelkesedni értük.
Ezúttal a Tenger királynője úszott a levegőben, 

ugyancsak lemeztelenített fiúk karján.
Aztán a produkció véget ért, a jazz tánczenét 

kezdett.
ök pedig itták a konyakot.
Egyszerre megszólalt valaki a szomszéd pá

holyban.
— Szavamra, undorító!
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Másik valaki ránézett.
— Mit mondasz?
— Hogy undorító!
— Mi?
— Ott!
Egy páholy felé mutatott.
— Az anyja lehetne! 
ö is odanézett.
Az egyik páholyban tizenkilencéves tacskó. 
Egészen zöld.
Mellette egy asszony.
A tacskó a melléhez kapkodott s a nő, karos

székében elterülve, kéjesen tűrte.
Josephine.
—• Pfuj! — hallotta a szomszéd páholyból újra 

a hangot —, lehetetlen nem undorodni!
És az illető elfordította a székét, hogy ne is lássa.
— Igen. Josephine volt. Nem tudom, mit éreztem. 
Raoul Musagne arcára kiül az emlékezés undora.

Szinte pontosan végigcsinál mindent, ahogyan) ak
kor történt.

Ott a páholyban ül a tacskó.
Mellette elterülve Josephine.
Már részeg is.
A kölyök keze a mellén kotorászik.
Raoul Musagne ül a szemben levő páholyban. 

Didier orvos és Salanbeau Amit miniszter között, 
szeme a volt feleségén.

És a keze egyszerre megindul.
Lassan, tapogatózva a nadrágja hátsó zs*be felé.
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A parketten hangulat fények.
A szaxofon vinnyog.
A közönség táncol.
Raoul Musagne keze lassan belesüllyed a zsebl>e 

és valami hideget markol.
Lassan, nagyon lassan húzza kifelé és közben a 

szeme ‘egyre a szemben levő páholyon.
És egy élveteg asszonyarcon.
De azt az élveteg asszonyarcot szomorúnak látja.
Végtelenül ,vigasztalanul szomorúnak.
S Úgy érzi, meg kell szabadítani ettől a vigasz

talan, szomorúságtól.
Keze már kint van a zsebéből, lassan, nagyon 

lassan emelkedik.
Szeme összehúzva célozza a páholyt, a páholy

ban azt íaz asszonyt.
A kéz követi a szem vonalát, a jazz rikolt, aztán 

egyszerre egy villanás, egy dörrenés.
— Musagne!
Salenbeau mondja elképedve.
— Musagne! Mit csináltál?
Mindenki döbbenten nézi.
És Musagne azt mondja.
— Meg kellett tennem. Szenvedett szegény.
Pincér rohan be, le akarja fogni.
— Felesleges! — mondja ő.
És a volt miniszter is int.
Igen, felesleges.
Hogy odaát a páholyban mi történt, azt nem 

L»het látni.
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Tömeg veszi körül.
Didier doktor éppen fúrja át magát a tömegen.
Mert valaki kiáltozni kezdett, hogy »orvost, or

vost;:.
Musagne mellett már ott áll az ügyeletes detek

tív, amikor Didier újra kibújik a tömegből.
Tévedett, aki orvos után kiabált.
Orvosra már nem volt szükség.
A golyó talált.
És jól talált.
Raoul Musagne felállt a bírói emelvényről, talár

ját levetette és megindult a vádlottak padja felé.
És hiába kérdezték, hallgatott.
Magyarázzon? Most, mégegyszer, holtában is pisz- 

kítsa be Josephinet?
Hallgatott.
Hát ez volt az út. A deportációig, szökésig, a 

gazdátlan szigetig.
Ahol most »vezér«.
Szökött fegyenoek között.
Aztán a férfi kimerültén, fáradtán elhallgatott, 

csend volt. Hosszan, sokáig.
Végre lassan felállt Musagne.
— Kérem — mondta halkan —, ezt a motoros

kérdést ne bántsa most. Meg fogom találni a mód-< 
ját, hogy... De talán most ne beszéljünk róla. Jó
éjszakát.

Kilépett az ajtón.
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XI.

MaucI halálosan fáradt volt. Mikor Musagne mö
gött becsukódott az ajtó, szinte gondolatlanul zuhant 
az ágyra.

Csak arra ébredt, hogy kopogtatnak az ajtaján. 
Kábul tan emelte fel a fejét.
— Ki az?
A piktor állt az ajtóban.
— Szabad?
Maud fáradtan intett. •
— Jöjjön, jöjjön!
A piktor hozzárohant. Megragadta a kezét:
— Maud! Maud! Milyen nagy volt! Milyen erős. 
Maud fáradtan rámosolygott.
— Itt voltam! Az ajtaja előtt álltam! Ha csak 

egy ujjal is magához nyúlt volna, én ...
Maud bólintott.
— Jó fiúk maguk! Kedves jó fiúk! — mosoly

gott. — Most már hárman vigyáznak rám!
A piktor aggódva nézett rá.
— És Louvain?
A színésznő egyszerre riadtan megrázkódott.
— Úristen! Átadták a levelet?
— Azt kívánta.
Feje lecsuklott.
— Nagyon okos akartam lenni! És talán mindent 

elrontottam!
Az ajtón halkan kopogtattak.
A piktor riadtan nyúlt a keze után.
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— Maud! A sötétben leütöm!
A színésznő nemet intett.
— A hátsó ajtón! — súgta — surranjon ki!
— És maga?
— Még nem tudom. Randevúra hívtam. A sze

rep első részében a szerelmes asszonyt kell eljátsza
nom. S hogy aztán mi lesz? Csak egyet tudok, piktor. 
Hogy megbuknom nem szabad.

Az ajtón újra kopogtatás.
— Menjen! — súgta.
A piktor hátul kiosont.
A színésznő egy önkéntelen mozdulattal, mintha 

diadalmasan széppé akarta volna igazítni mgát. Az
tán nagyot lélegzett és az ajtónyíláson kibújt egy 
fehér női kéz, halk, meleg asszonyi suttogás szö
kött ki:

— Jöjjön, jöjjön.
*  *  *

Louvain már az első napon elhatározta, hogy ez 
a nő pedig az övé lesz. Jött volna hívás nélkül is és 
erőszakkal. Ma jött volna.

A színésznő nem tudta még: a gyűrött papírlap
pal máris győzelmet aratott. Ellágyulást, kultúrát lo
pott abba ,aki erőszakkal akart jönni.

S az ajtón kinyúló fehér kéz, a lágy hang elvé
gezte a többit.

Louvain úgy surrant be az ajtón, mintha Párás
ban lépne egy budoárba, ahol vigyázni kell, mert jö
het a férj és mi lesz, ha valaki megpillantja. A keze 
szinte régi mozdulatokra lendült. Mint aki meg akarja
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igazítani a monokliját. A mi tízegynéhány esztendeje, 
hullott le a szeméről.

Monokli helyett az énekesnő kezébe ütközött. És 
egyetlen pillanat alatt összeomlott. Szakállas, elva
dult feje, mint a kő esett a kézre, és Maud egy
szerre azt látta, hogy a férfi háta remeg.

Hogy egy férfi borul a kezére s a szobát valami 
rettenetes hang tölti meg: férfisírás.

Három sor egy gyűrött papiroson, egy kinyúló 
kéz, egy meleg asszonyi sző s egy ember megpillan
totta a régi arcát.

Győzött .
Maud úgy érezte, hogy most valamit mondani 

kell. Komédiázni akart, hazudni, játszani. Azt hitte, 
kegyetlenül küzdenie kell.

S az ellenfél az első régi hangtól összeomlott.
Nem tudta, mit mondhatna.
A férfi görcsösen belekapaszkodott a kezébe és 

hatalmas teste remegett a zokogástól.
Mit lehet itt mondani?
Egyszerre csak azt érezte, hogy az ő arcán is 

könny szalad le.
Szabad kezével az asztalba akart kapszkodni.
A rádiót érte. Szeme megvillant. Nem ő! Majd a 

rádió! Helyette beszéljen maga Paris!
Egy kattanás.
Aztán lágyan, piano, valami áradni kezdett a fél

homályban.
Halkan, lágyan, mint az álom, mint valami édes 

kábulat.



Raoul Musagne fájdalmasra szelídült arcát döb
benten felemelte.

— Maud? Mit csinál? Mi ez1?
A színésznő megfogta gyengéden a kezét.
— Paris! A város, amely visszavárja!
Musagne szeme nagyra tágult.
— Páris...
A zene erősebb lett, egyre erősebb. Már betöl

tötte a szobát.
Már kiszökött az ajtón.
A csillagos trópusi éjszakába.
Maud kitárta az ajtót.
Csodálatos éjszaka volt. Hold. Csillagok. És nyári 

illatok. Terhes, rettenetes terhes nyári illatok.
A zene szállt.
— Maud! Mi ez?

v Maud ott állt az ajtóban. Belebámult a csillagos 
éjszakába. Halkan beszélt.

— Párisban most gyulladnak a lámpák! Éled az 
élet, ragyog a fény! Selymekben ragyogó dámák, 
frakkban urak! Talán valaki arra gondol, megjön-e 
egyszer Raoul Musagne...

A férfi szája hangtalanul mozgott.
— Megjön-e egyszer Raoul Musagne...
És künn, jobbról, balról, a sziget minden irányá

ból imbolygó, fekete árnyak tűntek fel. Kitágult szem
mel húzódtak a hangok felé.

A zenekar kedves, öreg francia dalt játszott.
Az árnyak egyre közelebb kúsztak. Egy-kettő

három. Tiz-tizenegy.
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— Bon soir — bon soir, Madame.
Meleg női hang énekelte.
Maud jól látta. Befordult a szobába. A férfi, olt 

állott a kis bőrönd előtt és kitágult szemekkel nézte.
A dalocska címét suttogta.

»Szerelmem, párom, kis babám.
Gondolj rám, gondolj rám 
Messze tőled,
Álmodom felőled,
Gondolj rám ...«

Először egy férfi lépett a kunyhóba. Azután még 
egy. A harmadik, a negyedik. S ,a végén mint a tizen
egy. Halálos sápadtan álltak ott, nézték a ládát, a 
különös gépet, itták a hangokat s a szájuk hangta
lanul mozgott.

Aztán csend.
A zene elhallgatott.

— Kérem... — Maud a professzor elcsukló hang
ját hallotLa, — kérem, mi volt ez?

— Párisi Az a város, ahonnan maguk jöttek!
— D e... de ez mi itt? Ez a gépezet?
— Rádió.
A professzor döbbenten nézett rá.
— Rádió? Mi az? Mikor még mi is a világban 

éltünk, nem volt ez a gép?
Maud tehetetlenül nézett rá. Hogyan magyaráz

za meg?
— Felfogja a hangot, hozza, viszi, Párisban valaki 

énekel, én itt hallgatom ...
Döbbent csend.
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Aztán egy lumg:
— Istenem... Paris. . .  és egy sóhaj — mi lehet 

la világban, mióta mi elszakadtunk...
A kis bőröndből tisztán, határozottan, fiatalos 

férfihang csendült.
— Halló, halló!
Az ezredes megkapta a szomszédja kezét.
Egészen a gép fölé hajolt.
— Halló, halló! Rádió Paris! La prochain at- 

traction de notre programmá lie concert de Madame...
— Párjs! tört ki a herceg, mint aki most bizo

nyítékot kapott, hogy nem hazudtak nieki, hogy mind
ez igaz .

— Musagne! Páris! Hallod? Tosca.
— Carmen!
— Cavalleria Rusticana!
A rádió már elveszett a hangzavarban.
Maud ott állt a felzaklatott, megbolygatott fér

fiak között.
Halálosan fáradt volt.
Legyőzte (a második ellenfelét is. He még egy 

ilyen győzelem és összeroppan.
Megérezte, hogy most, lebben a pillanatban vagy 

felveszi és megnyeri a harcot valamennyi ellen, vagy 
elvész.

Segélykérő pillantással Musagne-f kereste.
Raoul Musagne szeméből kiolvasta a választ:
— Tegyen, amit akar, maga mellett állok.
A szemek az emlékezés lázában csillogtak. Az el

hagyott sziget éjszakájában, távol minden élettől,

205



kuliurától az éjszakában a párisi nagyopera játszott, 
énekelt.

A Carment.
Az emberek reszkettek az élmény nagyszerűsé

gétől.
Elfelejteti ék, hogy itt vannak, elfelejtették, hogy 

mivé leltek. Elfelejtették, hogy az arcuk, a lelkűk 
elvadult. Elfelejtették, hogy rongyok fedik tagjaikat.

Az ezredes egy mozdulatot tett. Egy mozdulatot, 
amelyik közös a világ minden hadseregében.

Az ezredes megfogta a tagjait fedő rongyokat és 
megigazította magán.

Mint mikor a katonatiszt helyére rántja a fel
csúszott, feszes uniformist.

Maud szeme felvillant. Megértette. Ezek az em
berek most nincsenek itt. Ezek ott ülnek most az 
Opera nézőterén.

Egy hirtelen mozdulat, egy kattanás. A rádió el
hallgatott.

Süket csend.
Tizenkét riadt szempár meredt rá.
S a színésznő keményen, határozottan megszólalt:
— Fleury! Herceg!
A herceg sápadt arcából ijedt szem meredt rá.
— Musagne bíró úr! Jacques Louvain!
Egy mozdulattal egybefoglalta a férfiakat.
— Urak!
Csend volt. A szemek Maudon függtek.
— Urak! — csendült újra a hangja. — Miért 

akarják velem elhitetni, hogy — vademberek?

t
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A szemükbe nézett.
— Miért?
A férfiak torkában lüktelett a szív.
— Miért akarják velem elhitetni, hogy gonosz

tevők?
Maud egy lépést tett az ezredes felé:
A herceg keze egybekapcsolódott a szomszéd

jával.
Hirtelen lecsapott.
— És miért kívánják elhitetni — önmagukkal?
— Clodion ezredes! Miért akarja elhitetni önma

gával, hogy idevaló?
A férfi felzaklatott lélekkel, kinyílt szájjal állott 

a leány előtt.
Maud gyors mozdulattal a hercegre emelte az 

ujját.
— Flaury herceg!
A herceg riadt szemmel nézett rá.
— Nem láttak még becsületes embereket, akik

megtévedtek?
Az emberek, mint akiket megbabonáztak, álltak, 

megbénult minden tagjuk, a nyelvük nem forgott.
Maud hangja felcsaltant:
— Nem szégyenük magukat? Ilyen külsővel je

lennek meg egy hölgy előtt?
Az ezredesre nézett.
A férfi öregedő, barázdás arcán egy könnycsepp 

szaladt végig.
Maud szemébe is kiült a könny, ahogyan nézte a 
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inegostorozott férfiakat. Hangja elcsuklott egy pilla
natra.

— Hallják? Párisi A város! Az életük jött el ide. 
Magukért!

Rettentő csend.
Maud érezte, hogy elérkezett a döntő pillanat.
— Urak. Én ezt az estét maguk közölt akarom 

eltölteni! Az álarcokat már ismerem, meg akarok 
ismerkedni az — igazi arcukkal is!

Kinyitotta a hatalmas ládát.
— Raoul!
Musagna felkapta a fejét. Hogyan mondta? Raoul,?
A színésznő kiemelt egy ruhát. Charles Russel 

ruhája...
— Tessék!
Odanyújtotta.
Musagne gyengén, tétován ellenkezett.
— De Maud kérem ...
A leány felkapta a fejét.
— Akarom!
Musagne kinyújtotta a kéziét.
Azután a ruhával kitámolygott az ajtón.
— Jacques Louvain! — csattant újra a lány 

hangja és nyújtotta a másik ruhát.
A férfi könyörögve ránézett. A leány szeme nem 

ismert ellentmondást.
Mögötte is becsukódott az ajtó.
— Clodion ezredes!
Az őszülő, megviselt ember odaálloít. Szenvedő 

arca mosolygott.

208 —



— Nekem is ad?
Maud kiemelt két uniformist. Az ezredesre né

zett és elmosolyodott.
— Sajnos, ezt az uniformist az Egyesült Államok 

tisztjei viselik. És ott is önnél karcsúbb tisztek.
Az egyiket odanyüjtotta.
— Azért akarja? A rangjelzés majdnem megfelel!
Az ezredes lehajolt a kezére és megcsókolta.
Maud a poétára nézett.
— A másik uniformist magának adom!
A fiatalember úgy kapott utána, hogy belepirult. 

Szinte futott vele a szobából.
— És... és . ..  én?
A piktor állott Maud előtt.
Maud mosolygott.
— Maga, piktorom, ezen az estélyien polgári ru

hában vesz részt.
Egyszerre dühös asztaldöngés verte fel a szoba 

megindult csendjét.
Az egyik halász volt. Tajtékozva a földhöz vágta 

az odanyujtott ruhát.
— Csak nyavalyogjatok! Én még egyszer nem le

szek asszony maskarája.
Maud feléje fordult.
— Engem csak az látogat meg, — mondta emelt 

hangon, — aki akar. De aki el akar jönni, az jöjjön 
úgy, ahogyan az urak jönnek! — Intett. — Herceg! 
Piktor! Vigyék ezeket a ládákat, ezekben mindent 
megtalálnak!
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Maud egy pillanatig merev arccal állott még a 
szoba közepén, mikor újra magára maradt.

Fásultan ült a fehérbe vont asztal előtt. Meda 
dig, maga sem tudta.

Míg egyszer kinyílt az ajtó.
És belépett a piktor.
— Maud!
Az énekesnő ijedten odavetette a fejét, azután 

megkönnyebbülten nyújtotta a karját.
— Szegény kis piktor!
— Sajnál?
Maud nem szólt, csak intett, hogy igen.
— Én még semmit sem éltem — szólt a férfi. 

— Tizennyoloesztendős voltam.. . héthónapos had
nagy ... amikor ezek i t t .. .  elvették tőlem az életet*

— Szegény kis piktor...
— Én már leszámoltam az élettel. Én már úgy 

tudok gondolni a menyasszonyomra, m int... mint 
egy másik ember feleségére!

Maud megfogta a kezét.
A piktor lassan a kezére hajolt.
•— Még egy nap, p ik tor... vagy kettő ... jön a 

hajó. Beszállunk, azután jönnek városok, Newyork, 
Páris. Jön az élet.

A piktor csendesen megrázta a fejét.
Maud tovább duruzsolt.
— És egyszer majd egy kislány, talán szőke, ta

lán barna és a hadnagy úr odaállanak egy öreg pap 
bácsi elé.

XII.
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A piktor ránézett.
— Ha azzal állhatnék oda, akit szeretek
— Bizonyosan csak azzal fog odaállni. . 
Felkapta a fejét.
— Maga odaállana velem?
— Én?
A piktor melléje állt, leste a száját.
— Igen! Maga, Maud! Nem tudna szeretni?
A leány döbbenten nézte.
— De ... de ... igen, hát hogyne . . . én, én sze

retem is! Szeretem is. D e. i . de ez.. nem olyan sze
retet.

A piktor elkapta a kezét.
— Engem... nem tudna szeretni?
— Istenem ... hogyne, persze, hogy tudnám.
— Ha azt mondja, hogy tudna, akkori... miért 

nem?
Maud ajkán nehezen szökött fel a szó.
— M ert.., m ert... oh, m ert.,, mást szeretek!
— Mást?
Maud egyre izgaloltabb lett:
— Mást!
A fiú felhördült.
— Itt van!
— A poéta!
— Erre nem válaszolok.
— Maud! — Vad erővel átkapta a leányt.
— Engedjen kérem! Követelem, hogy engedjen! 
A piktor annál hevesebben szorította magához.

Nem engedem! Nem engedem! Nem adom.
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— Kiáltok!
Maud egész erejét megfeszítve, birkózott.
A piktor hátraszorította a fejét, hogy megcsókolja. 

De mielőtt ez még sikerült volna, kiszakadt a riadt 
kiáltás:

— Segítség!
Azután a piktor szája a szájára tapadt.
Egy pillanattal később kivágódott az ajtó és be

robbant Musagne. Meghökkenve állt, aztán egy ugrás, 
megragadta a piktort, egy mozdulattal elszakította 
Maudtól, villámló szemekkel megrázta.

— Tee! — a sarokba penderítette.
Musagne kinyújtott karral az ajtóra mutatott:
— Ki! Szegyeid magad!
A piktor sunyin, összegémberedve a hátsó ajtón 

kitámolygott.
Maud csak nézte. És arca megkönnyebbült, mo;- 

solyra derült. Musagne — az új ruhában volt.
Musagne kimutatott az ajtón.
— Nézze! Nézze! Odanézzen!
Az úton a sziget felől jöttek a férfiak. Elől az 

ezredes és utána a többiek. Az ezredes, mintha az 
ezred jönne utána, komolyan, katonásan. Az unifor
misa rövid volt, szűk, az újjá a csuklóját sem fedte. 
De uniformis volt, uniformis és az ezredes érezte ezt. 
Jött az élen, mögötte Louvain, megborotválva, megha
tottam Azután a herceg, ugyancsak megborotválva, 
kiöltözve és azután a többiek, tiszta ingben, megfé
sülve, rendbe szedett arccal, tisztán, rendesen.
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Csillogó szemmel nézte őket.
— Ezredes!
S az ezredes feszes vigyázzban eléje állt. Komo

lyan, ércesen, de elcsukló hangon:
— Kisasszonyom ... Clodion ezredes... bemutat

kozik !
— Isten hozta, ezredes!
Az ezredes félreállt és remegő hangon mutatta be 

egymásután a belépőket. Jacques Louvain, a francia 
köztársaság tartalékos főhadnagya, Fleury herceg, 
Henry Esparbes1, a Sorbonne doktora, Louis Per ráült, 
Jósé Espinel pénzügyi tanácsos, Artúr Collier...

Maud ott áll a férfiak karéjában meghatóban, ne
hezen.

— örülök, hogy megismertein az urakat — helyet 
mutatott, — foglaljanak helyet nálam. — Lassan le
ereszkedett a padra. S a férfiak: feszesen, esetlenül, 
mintha tagjaik megmerevedtek volna, leültek.

Egy pillanatig teljes mozdulatlanság, csend. Fe- 
szélyezettség. A férfiak nem tudtak megmozdulni.

Maud kereste a szavakat, mit mondjon. Maga sem 
találta meg, hogy mit kellene most csinálni.

— Kedves, hogy... eljöttek az urak! Azért kéret
tem ... az urakat, hogy.. .  megköszönjem., .  a hoz
zám való jóságukat.

Az ezredes hirtelen felállt.
— Kérem, itt köszönettel csak mi tartozunk, fia 

kegyeskedik meghallgatni... társaim és magam ne
vében szeretnék néhány szót elmondani...

— Tessék, Clodion ezredes!
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Áz ezredes pattogó, katonás modorban beszélni 
kezdett.

— Miss Maud! Mi, kikel itt lát maga körül, mi 
mindannyian azt hittük, hogy a nőt gyűlölni kell! 
Mielőtt kózibénk érkezett, azt képzeltük, hogy... ha 
egyszer egy nő kerülne közibónk, azt... azt...  elpuszk 
títanánk. Miss Maud, olyan emberek közé érkezett, 
akik azt hitték, hogy már csak egy érzésre képesek: 
a gyűlöletre. És most megtanított bennünket arra, 
hogy...

A színésznő ekkor vette észre, hogy valaki hiány
zik. A piktor nincs itt.

Már rebbent a keze, már száján volt a szó.
Hiányzott belőle minden harag. Most, hogy túl 

volt már a rémületen,- úgy megtudta érteni szegényt
De mielőtt még a gondolat szóvá formálódhatott 

volna, hirtelen valami történt.
Hirtelen, élesen, áthatóan belesüvített a csendbe 

egy — gőzsziréna.
A férfiak, — mintha villanyáram érte volna 

őket, egyszerre mind megmerevedtek.
— Mi ez?
Újra a sziréna hang.
Fejüket felkapták, tekintetükben riadalom.
Mi történt?
Az első szó Emilé Gopeau, a poéta száján rob

bant ki.
Ordítva, szinte artikulátlanul.
— Hajó! Hajó!
Döbbenten néztek rá.
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— Hajó? Itt?
Az ezredes keze megmozdult.
— De h á t... hát hogyan kerül erre a partra 

hajó? Itt tíz év ó ta...
Az énekesnő a férfiakra nézett.
— Ez a hajó — mondta — az én hajóm.
— A ... miss hajója?
— Igen. Ez a hajó én értem jött.
A sziréna újra felbúgott.
Emilé Copeau arcán leírhatatlan érzések villódz-

tak.
— Kérem... én megyek! Értük megyek! Én ide 

vezetem őket.
Néhány tétova lépés, mint aki nem tudja, mit csi

náljon, mit hogyan csináljon, hova induljon.
Aztán lázasan rohanni kezdett a mangrove fák 

között a part felé.
A férfiak szótlanul, döbbenten néztek utána.
Az ezredes lassan a színésznő felé fordult.
— Ez a hajó ... ez Miss Maud hajója?
A színésznő a szemébe nézett.
— Igen, ezredes. Ez az én hajóm. Mikor sülyed- 

tünk,-a rádiótávirász félórán át sugárzott segélykérő 
jeleket.

Az ezredes szótlanul bólintott.
— Persze... Miss Maudot a parton nem várják 

fegyencruhával...
Csend.
Valahol gályák ropogtak.
Lépések hallatszottak.
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Egyszerre a mangrove fák mögül előbukkant a 
poéta.

Mögötte egy hajósliszt és négy közlegény.
Gyors lépésekkel közeledtek a csoport felé.
Aztán az énekesnő előtt hirtelen megálltak.
A tiszt a sapkájához emelte a kezét.
— Stuart Merlowe! Az Amerikai Egyesült Államok 

hatodik számú őrhajójának parancsnoka.
A színésznő szeme csillogott.
— Isten hozta!
— Miss Maud Merryl?
— Az vagyok.
— Boldog vagyok, hogy olyan szerencsés lehetek 

és én vilietem vissza az életbe Miss Maud Merryl tö 
a világhírű énekesnőt.

A színésznő melegen megszorította a kézét.
— Mikor a segélykérés jeleit felfogtuk, azonnal a 

hajótörésmegadott helyére indultam. De, fájdalom, a 
Narcissus már eltűnt. A tenger mélyére. Utasai közül 
közül csak Miss Maud Merryl é s ... — tisztelegve 
meghajolt a férfiak felé — és az urak maradtak 
életben.

Újra tisztelgés.
— üdvözlöm az urakat.
Ekkor látta meg az ezredest, aki amerikai egyen

ruhát viselt. Feszes vigyázz-álásba merevedett.
— Stuart Merlowe, az Amerikai Egyesült Álla

mok hatodik számú őrhajójának parancsnoka, tisz
telettel bemutatkozom.

Az ezredes elvörösödött.
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Egy lépés a tengeresztiszt felé.
Maud keze ijedten rebbent.
De az ezredes már beszélt.
— Kapitány úr, önt megtéveszti az egyenruha, 

amit viselek.
— Ezredes — riadt a színésznő hangja.
— Én és ezek az uráli itt, nem azok vagyunk, 

akiknek ön bennünket gondol! Mi itt a . . .
A színésznő hirtelen az ezredes elé lépett.
— Az elsülyedt Narcissus személyzete! Termé

szetesen velünk jönnek!
Döbbent csend. A tiszt csodálkozva végignézett a 

társaságon.
— Személyzet? És ezek a ruhák? Frakk? Szmo

king? Egyenruha?
Egy riadt, suttogó hang. Musagneé,
— Maud! Minket a túlsó parton fegyencruha vár. 

Újra deportáció.
A színésznő azonban tovább beszélt.
— Ruhájuk a hajótörésben elveszett, tönkrement, 

A ruhák, amiket viselnek, egy ládából kerültek elő, 
amit a hullámok partra vetettek.

— Értem! — bólintott a tiszt. — Értem! Tehát a 
hajósszemélyzet. Persze irat, igazolás szintén ott 
veszett!

— Nem! — csattant fel Maud hangja, — Nálam 
vannak!

A férfiak sápadtan kapták rá a tekintetüket.
A színésznő befordult a kunyhóba, aztán kezé

ben kis vaskazettával újra kilépett.
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Á tisztnek odanyújtotta.
— Tessék!
A tiszt kiemelte az első iratot.
Hangosan olvasta:
— Jean Olliver! Hajóáes!
Maud keze határozottan Musagne felé lendült.
— Itt!
A tiszt ránézett. Végigmérte.
— Tehát hajóács! És a neve Jean Olliver.
A többiek sápadtan nézték.
Musagne halk suttogást hallott.
— Musagne. Te elmész?
De már új papír volt a tiszt kezében, hangja 

újra hallatszott.
— Adolf Kur! Fűtő! — Körülnézett. — Melyik az? 
A színésznő Louvainre mutatott.
— Itt!
A tiszt végigmustrálta.
— Igen. Magára kérem szükségem lesz! A le

génységem fáradt. — A kazettát hirtelen becsapta. — 
Általában mindannyiuknak dolgozniok kell! Dolgozni!

A tiszt a színésznő felé fordult.
— Szeretném, ha minél előbb felszedhetném a 

horgonyokat!
Maud bólintott.
— Kérem. Egy órán belül indulhatunk.
— Bravó! Akkor kérni fogom, hogy készüljön fel 

az útra, máris intézkedem, hogy a hajón minden 
rendelkezésére álljon.

218 -



Tisztelgett és matrózaival együtt eltűnt a man
grove fák alatt.

A kis csoport mintha megmerevedett volna. 
Aztán egyszerre az ezredes. Hangja elcsuklott.
— Maud! Miss Maud!
A színésznő ránézett.
— Tessék, ezredes!
— Ez lehet? Ez igaz?
— Igaz, ezredes.
— Lehet, hogy mi csakugyan visszajutunk az 

emberek közé?
— Lehet.
Benyúlt a vaskazettába.
— Tessék, ezredes!
Iratot vett ki. Átnyújtotta.
— A személyazonossági iratai!
Aztán egyenként nyújtotta át mindegyiknek. 
Jean Olliver, hajóács.
Adolf Kur, fűtő.
Franc Bosco, főszakács.
Ottó Bow, steward.
Eduard Sots hajópincér.
A hercegre nézett és mosolygott.
— Ezt magának adom!
Egymásután nyujtóttá át az új életet az új név

vel együtt.
— Kérem, felejtsék el a múltat! Felejtsenek el 

mindent, ami fájt. Ezek a gyűrött papirok lehetővé 
teszik, hogy visszamenjenek az életbe és újra tisztes
séges emberek lehessenek.
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A férfiak álltak, kezükben a szabadító papíros.
Egyiknek a keze remegett.
A másiknak a szája.
Musagne odaállt a színésznő elé.
— Kérem ... hogyan háláljuk ezt meg magának?
Maud mosolyogva ránézett.
— Kísérjenek el utamon az élet felé!
Most Emilé Copeau lépett hozzá. A szeme csil

logott.
— És én?
Maud szeretettel rámosolygott.
— Én nem kaptam még új papirost! Nekem mi 

lesz a nevem?
A színésznő keze meleg sjmpgatásra lendült. 

gégsímította haját.
— Maga — poéta?
Keze egyszerre megmerevedett a fiatalember haján,
Tekintete már nem a poéta arcán pihent, hanem 

riadtan a mangróva fák irányába fúrta magát.!
A változás olyan hirtelen volt, olyan döbbent, 

hogy szótlanul minden tekintet abba az irányba 
fordult.

A fák mögött egy támolygó árnyék látszott.
— Mi az ott?
Egy lépés.
De már nem kellett tovább menni.
A támolygó árny kilépett a fákat befogó liánok 

árnyékából.
A piktor!
— Piktor! — csattant riadtan Maud hangja.
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Újra egy lépés feléje.
— Piktor! Mi történt magával?
A fiatalember sápadt volt, a fején kötés.
A kötés alól vékonyan vér szivárgott.
Kimerültén egy fának támaszkodva megállt.
A színésznő odasietett, támogatva átölelte.
— Piktor! Mi történt magával?
Már mind ott állottak körülötte a férfiak.
A fiatalember nagyon lassan felemelte a fejét, 

Maudra nézett.
— Ki bántotta?
— Senki... — mondta, nagyon gyenge volt a 

hangja. — Senki. Egy kő, elestem ...
Tíz lépéssel odébb egyedül állt a poéta. Talán a 

piktornál is sápadtabb volt. Nem mert rájuk nézni.
A férffak tekintete lassan járt a két fiatalember 

között.
A herceg keserűen félrehúzta a száját.
A torzonborz, egykor Henry Esparbes, a Sor

bonne doktora, csendesen, mindent megértve bólintott.
— Igen...
— Egy kő ...
— Elesett...
.Tacques Louvain egyetlen szó nélkül lassan a 

zsebébe nyúlt, kivette az életet adó írást.
Még egyszer elolvasta.
»Adolf Kur, fűtő.«
Egy pillanatig nézte még, aztán csendesen letelte 

a vaskazettára.
— Louvain! — riadt a színésznő.
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De a ferdeképű megrázta szomorúan a fejét. 
Már minden férfi kezében ott volt a cédula. 
Frank Bosco, főszakáos.
Ottó Bow, steward.
Eduard Sols, hajópincér.
Egymásután húzták ki a zsebükből és szótlanul 

a kazettára teLtók.
És utoljára odatette a többi fölé Musagne is a 

magáét.
— Jean Olliver, hajóács.
— Musagne, maga is?
Raoul Musagne bólintott.
— Igen — mondta csendesen — én is itt maradok 
A színésznő szemét könny futotta el.
— De miért? Miért? Én senkit sem bántottam, 

én senkinek sem akartam rosszat!
Musagne ránézett.
— Jobb nekünk itt!
A parton sürgetőn, követelőn felsüvített a sziréna,
— Hallják? — kiáltott a színésznő, — még nem 

késő! Jöjjenek velem.
Álltak szótlanul, mozdulatlanul, lehajtott fejjel!.
— Jobb nekünk i t t ... — mondta halkan, újra 

Musagne.
Felnézett a lányra.
— De azért jó, hogy itt volt!
Egy pillanatig hallgatott.
— Magtanultuk, hogy — bennünk van a hiba... 
Keze a piktor és a poéta felé lendült.



— Látja, ezek kelten, a poéta, meg a piktor, 
testvérek voltak...

— Deltát éh, — sírt fel a színésznő hangja, — 
nem akartam ezt! Én semmit sem sem csináltam! Lou- 
vain! Clodion ezredes!

— Nem tehet róla. Most megtanultuk. Nincs rossz 
nő, nincs jó nő. Csak nő van.

Musagne karja tehetetlenül kitárult.
— Csak nő van. Akiért a gonosztevők igazak 

lesznek s a tiszták egymás vérét ontják.
Fejét felemelte, a színésznőre nézett.
— Mi már elfáradtunk. Jobb nekünk itt.
Miaud szomorúan Emilé Copeaura nézett.
— Poéta! Látja, mit csinált...
Még egyszer tekintete végigsuhant a szótlanul 

álló férfiakon.
Aztán halkan azt mondta:
— Nyugalmat, békességet.
lÉs csendesen elindult a mangrovefák alatt, a 

hajó felé.
A férfiak néztek utána.
Miss Maud Merryll árnyéka eltűnt a fák között.
Csend volt, mozdulatlanság.
Aztán Raoul Musagne lassan leereszkedett a fűbe.
Utána a professzor.
Aztán Clodion. Fleury herceg.
A halászok óvatos lépésekkel a piktort vitték 

fekhelyére.
Már csak a ferdeképű állott.
Lassan odament a rádióhoz.



NézLe, megcsavarta.
Halk zene zendült.
Egy női hangot hallott. Franciát 
Soívejg dala.
Leült egy fatönkre a holdvilágos éjszakában. 
Az éllek szállt, lágyan, piano.
A hajó indult.
A férfiak feje csendben lehajtott.
A ferdeképű felemelte tekintetét. Messze a ten

ger felé nézett.
Látta a hajó kivilágított ablaksorát.
— Az utolsó farsang véget é rt...
Fáradt keze torz mozdulattal búcsúzásra lendült. 
Csendesen mormolta:
— Bon soir, Madame! Bon so ir...
A hajó egyre kisebb lett.
Már messze kint járt a nyílt tengeren...
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