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I.

« O S IR IS -S IX .*

Tizenegyre járt az idő, mikor szokatlanul meleg 
májusi napon a debreceni Aranybika=szállóból ki= 
lépett két férfi és két nő. Felszálltak egy különös 
barnásszürke gépkocsira, amely már vagy fél= 
óra óta a szálló bejárata előtt vesztegelt. Idegen 
soffőrök, borbélyok, suszterinasok állták körül és 
találgatták, vájjon milyen márka? Erre a kérdésre 
egyikük sem tudott megfelelni. A gyár neve sehol 
sem volt feltüntetve a kocsin, de ettől eltekintve, 
a gép úgy alak, mint méretezés és konstrukció 
dolgában annyira eltért a közismert típusoktól, 
hogy az egybegyűlt hozzáértők végül abban álla= 
podtak meg, hogy nem is automobil, hanem alig= 
hanem újfajta repülőgép, amelynek éppen csak 
szárnya nincsen.

Ennek a találgatásnak a most említett előkelő 
társaság megjelenése vetett véget, A kíváncsiak 
bizonyos megilletődéssel állottak félre a bőrsapkás, 
vászonkabátos, pápaszemes idegenek útjából, mi= 
alatt a szállóbeli alkalmazottak ■néhány vadonat= 
újnak látszó, drága útitáskát' raktak be a kocsiba. 
A hölgyek kényelmesen elhelyezkedtek a hátsó ülé= 
seken ; a férfiak elől szálltak fel és alig hogy az 
egyik helyet foglalt a volán mögött, máris indult a 
furcsa jármű minden zakatolás vagy egyéb izga= 
lom nélkül. A szakértők csodálkozására nem is 
emelkedett fel a levegőbe, hanem szépen, rende= 
sen, úgy mint minden más becsületes gépkocsi,
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tovagurult a kövezeten. Néhány másodpercre rá 
már nyomát se lehetett többé látni.

A kocsiban ülő társaság szótlanul haladt át a 
városon. Csak az egyik férfi szólt a másikhoz; 
ahhoz, aki vezetett :

—  Hogy bámulták a kocsidat, Ádám! Erre sem 
igen járt még «Osiris=Six». Mondhatom, pompás gép 
is ez! És mégis csodálom, hogy volt bátorságod 
belemenni egy egészen ismeretlen márka vételébe.

Erre a másik félvállról odavetette :
—  Mert te is csak a nyájjal szaladsz, mint a 

legtöbb ember. Hát van=e ma egyáltalában vala= 
kinek önálló véleménye?

—  A debrecenieknek például van —  gondolta 
magában az, aki az imént szólt; de nem merte 
kimondani. Látta, hogy a másik felgyorsítja a 
sebességet, mintha ilyképen is meg akarná őt 
büntetni előbbeni ártatlan megjegyzése miatt.

Nem tartott soká és kint voltak a városból, a 
Budapest felé vezető országúton. És csak most 
mutatta meg az Osiris=Six, hogy mit tud. Igaz, 
hogy sem Tölgyes Ádámnak, sem a többi utasnak 
nem volt erre szüksége ; már ismerték az új autó 
teljesítőképességét. Sőt a hölgyek és az egyiknek 
a férje szívesen le is mondottak volna erről az 
újabb, életveszélyes bizonyítási eljárásról. De egy* 
részt nem akarták, hogy gyávasággal vádolják őket, 
másrészt pedig tiszteletben kívánták tartani a «házi= 
gazda» aznapi hangulatát, amely kimondottan inge* 
rült volt. És mindenki egyetértett abban, hogy ilyen* 
kor egy százhúsz kilométeres sebesség a legjobb 
orvosság a felgyülemlett idegenergia levezetésére.

Nem is volt csoda. A szerzői est, amelyet egyik 
közismert budapesti hangversenyrendező iroda oly 
nagy lármával, mégpedig már hetek óta hirdetett, 
nemcsak magában Debrecenben, hanem a szom* 
szédos alföldi városokban is, Tölgyes Ádámnak 
nem hozta meg azt a sikert és érdeklődést, amelyre



5

világraszóló hírnevénél, mesébe illő népszerűségé* 
nél fogva számíthatott. A debreceni közönség nem* 
csak hogy minden különös lelkesedés nélkül, de 
majdnem hűvösen fogadta a nagy író felolvasását. 
Mintha valami áthidalhatatlan ür választotta volna 
el őt hallgatóságától. Mintha nem is magyarul szólt 
volna az emberekhez. Még kitűnő előadása sem 
segítette át ezen az idegenszerűségen. Amikor erre 
ráeszmélt, már maga sem törődött többé a hatással. 
Bizonyos nembánomsággal, majdnem lenézően ke* 
zelte a közönséget. S ez aztán végleg megpecsé* 
telte a szerzői est sorsát.

Persze ez a balsiker —  mert az volt —  egyálta* 
Iában nem érintette Tölgyes Ádám —  vagy amint 
hívták : a nagy Adám — jól megalapozott hír* 
nevét. Hisz még nem is akadt egyetlen újságíró 
sem, aki még csak egy szóval is megemlékezett 
volna a fővárosi lapoknak szánt tudósításában ar= 
ról, hogy nem minden úgy történt, mint ahogy 
ezt mindenki természetesnek találta volna. Töl* 
gyes Ádámot nem kritizálhatta senki a nélkül, hogy 
ezzel saját magát nevetségessé ne tegye.

Dt magát mégis bosszantotta a dolog, ha nem is 
akarta mutatni. Soha semmi kedve sem volt eh* 
hez a debreceni szerepléshez ; csakis a kényszer* 
nek engedve tett eleget a kultuszminiszter egyenes 
felkérésének, aki hazafias kötelességről, kulturális 
célokról beszélt neki, míg a hangversenyiroda dia* 
dalmenetet, sőt ha nem tévedett, még diadalkaput 
is emlegetett előtte. Mindig utálta a vidéki városo* 
kát, a nyárspolgárokat, a kicsinyes viszonyokat. 
Elsősorban Debrecent, a szülővárosát, amelyhez 
számára csakis a nélkülözés, a nyomor, a keserű* 
ség emlékei fűződtek.

Akik elkísérték, meghitt barátai, élükön a szép 
Chmialovszky grófné, de a Gerdán=házaspár is, 
természetesen vele éreztek 'és talán még nálánál 
is jobban sajnálták a debreceni expedíciót. Úgy,
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mint az ünnepi szónok, aki beszédje közepette hir= 
telenül megakad, ezt maga korántsem érzi meg oly 
kellemetlenül, mint a lakoma többi résztvevője. 
De az amúgy is nagyon ideges Gerdán Péter még 
megremegett attól a gondolattól is, hogy az ilyesmi 
megeshetnék ővele is, lévén ő újító zeneszerző ; 
akinél a nyilvános szereplés egyúttal kenyé/kere= 
seti kérdés is volt, nem úgy, mint Tölgyes Ádám= 
nál, aki az effélére egyáltalában nem szorult rá. 
Hisz a Tölgyes=regényeket már évek óta lefordí= 
tották minden kultúrnyelvre s darabjait állandóan 
adták az egész világon.

Amikor este, előadás után, vacsora közben szóba 
került a debreceniek érthetetlen viselkedése, Töl= 
gyes látszólag nagy nyugalommal kijelentette, hogy 
őt az egész egyáltalában nem lepte meg.

— Csak nem várhattátok a debreceni civisek= 
tői, ezektől a bugrisoktól, hogy engem megért= 
senek? Engemet, Tölgyes Ádámot? Hát van ezek® 
nek a szegény embereknek még csak halvány sej= 
telmük is arról, hogy miként fest a világ a debre® 
ceni határon túl? Akárcsak kínaiul beszéltem volna 
hozzájuk! Jó magyarnak tártom magam, de hazafi= 
ságom nem terjed odáig, hogy elzárkózzam a nyugati 
kultúra lelki gyönyörei elől, csakis azért, mert nem 
kizárólag az Aiföldön teremnek. Azért nem bánom, 
hogy ide jöttem. Valamikor, ha nem lesz jobb té= 
mám, egyik darabomban szerepeltetek egypár cívist. 
Akkor, talán, vissza is adom nekik a kölcsönt.

És most a százhúsz kilométeres sebesség csak® 
ugyan mintha kiegyenlítőleg hatna az Osiris=Six 
utasainak kedélyállapotára. A balsiker feletti elé® 
gedetlenség a grófné és a Gerdán®házaspár ré= 
széről átengedte helyét a szerintük túlzott gyor= 
saság miatti aggódásnak vagy éppenséggel az időn® 
kénti ijedségnek is, ha itt=ott nehéz szekér vagy 
egypár megvadult ló tűnt fel a feneketlen por ho* 
mályából, közvetlenül előttük ; némelykor csak az
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utolsó pillanatban sikerült a gépkocsit még idejé= 
ben félrerántani. Az író pedig úgy érezte, mintha 
keresztülgázolna az őt meg nem értő vidéki pub* 
likum testén, lelkén. Minden kilométer, amely tá= 
volabbra vitte Debrecentől, határkő volt számára 
a Nyugat felé vezető mennyei úton.

Derék, jó debreceniek! Vájjon ők sejtették=e, 
hogy miként vélekedett felőlük az az ember, váro= 
suk szülötte, aki olyannyira nem tudott az ő lel= 
kükhöz szólni többé? Alig. De nem is törődtek 
vele. És csak kevesen akadtak, akik legfeljebb a 
fejüket csóválták azok felett, amiket este hallottak. 
Ez a néhány ember sehogy sem bírta megérteni, 
hogy ugyanaz az író, aki fiatalabb korában oly 
kedvesen és közvetlenül szólalt meg első könyvei= 
ben, s oly lelkesen szállt síkra mindenért, ami 
igaz : hogy s miként tudott ennyire eltávozni az 
emberi szív természetes hangjától. Nem volt=e ez 
a nagyság átka? Avagy abban kellett ennek okát 
kutatni, hogy Tölgyes Ádám nem írt többé magá= 
nak, hanem a széles világnak?

Az Osiris=Six átszáguldott városokon, falvakon, 
s ahányszor kiért a szabad országúira, fokozott se= 
bességgel repült tovább Budapest felé. Akárcsak 
lekéshetnének valamiről az utasai. Pedig egyikük= 
nek sem volt sürgős a dolga. Ma mindig csak sie* 
tünk, örökké sietünk. M iért? Senki se tudja.

Ismét községbe értek. Nem tudták, de nem is
kérdezték a nevét. Hisz oly mindegy--------! Pedig
széles, szép tiszta volt a főutcája, mosolygós fe= 
hérre meszelt házakkal, tömérdek virágzó akáccal, 
s a templomtornyon meglátszott, hogy már néhány* 
száz esztendő óta vigyáz az éberségére bízott 
nyájra. De Tölgyes Ádám még egy szempillan* 
tásra sem méltatta sem a házikókat, sem a templom 
tornyát. Csak nézett előre, fürkészett, nem akad=e 
az útjába ismét valami, ami miatt lassítania kel* 
lene a sebességet.
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— Mire való az az istentelenül sok liba, disznó 
m ej szekér ezen a világon?

így sopánkodott ilyenkor. Csakis azért léteznek, 
hogy bosszantsák. Erről komolyan meg volt győ= 
ződve. És most is, tessék! Hát nem lepte=e el ép= 
pen egy sereg gyermek az utat előtte? Éppen most, 
amikor valami balszerencse erre viszi?

Idegesen dudál, tülköl, még egy kicsit le is fo= 
kozza a kocsi sebességét. De a gyermekek tovább 
futkároznak, nevetnek, kiabálnak, hancuroznak az 
út közepén. Nyilvánvalóan az iskolából jönnek ép= 
pen. Delet harangoznak.

E pillanatban egész váratlanul, mintegy az út* 
test porából szülve, vagy húsz méternyi távolság= 
bán egy fiatal nő terem előtte. Megáll és magasra 
emeli a kezét, mint a közlekedési rendőr Budapest 
forgalmas utcáinak keresztezésén. Tölgyes teljes 
erővel megnyomja a féket; majd az ijedségtől, 
dühtől is remegve el akarja kerülni a lábatlankodó 
nőszemélyt. De ez most már egyenesen elállja az 
útját, az autó kénytelen megállani.

Tölgyes Ádámot végképpen elönti a méreg. Né= 
hány szót kiált az ismeretlen felé. De ez meg se 
mozdul, hanem szikrázó szemekkel, ezüstcsengésű 
hangon túlharsogja a férfi szitkozódását:

—  Nem látja, hogy tele van az utca gyermekekkel? 
Nem szégyenli magát, felnőtt ember létére lelki* 
ismeretlenül átszáguldozni egy lakott helységen?

Ennek hallatára Tölgyesnek megakad minden 
további szó a torkán. Még ilyen se történt vele. Ki 
ez a nő? Mily jogon meri őt feltartóztatni útjában, 
de még felelősségre vonni is? Útitársai is kihajol* 
nak az autóból és értelmetlenül nézik a jelenetet, 
míg a gyermekek kíváncsian odafutnak és körül* 
állják a gépkocsit.

Néhány pillanatig farkasszemet néznek egymás* 
sál. A nagy író és ez a különös, bátor, fiatal nő. De 
míg Tölgyes arcát autószemüveg védi, addig a
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nőn még kalap sincs . . . Védtelenül áll szemben a 
férfi gyűlöletteljes tekintetével, éppúgy, mint az 
imént is védtelenül dobta magát a gázolni kész 
gépkocsi elé.

Valami meglepően szokatlan, nem mindennapi 
van a megjelenésében. Külsejéből sem paraszt® 
lányra, sem úrinőre nem lehet következtetni. Ta= 
Ián még inkább az utóbbira. Mert bár meztelen a 
fehér lábszára, valami szandálfélét és rövid kék 
ruhát visel mosókelméből és piros derékszíját. 
De a kékesen fénylő fekete haja nincs rövidre nyírva, 
egészen kibontva gyönyörű hullámokban körül® 
lebegi karcsú derekát. Vonásai rendkívül finomak, 
a még most is szikrázó szeme ibolyakék.

Tölgyes barátai visszafojtott lélekzettel lesik, 
hová fog még fejlődni ez a história. Ismerve fék® 
telenül indulatos természetét, valószínűnek lát® 
szik, hogy valami meggondolatlanságra ragadtatja 
el magát. De, legnagyobb meglepetésükre Töl® 
gyes a bőrsapkájához emeli a kezét, szalutál és 
udvariasan szól :

—  Bocsánatot kérek, önnek igaza van. Az em= 
bér, ha a volánnál ül, a sebességet illetőleg néha 
elveszti ítélőképességét . . .

Erre az ismeretlen nőnek kiderültek a vonásai, 
mint tavaszi zivatar után az ég. A szemében fel® 
fénylik valami nagy melegség, de mintha hála is 
volna benne. Félreáll az útból, kedvesen biccent 
a fejével, Tölgyes pedig óvatosan indít és a nél® 
kül, hogy mégegyszer visszanézne, lassan folytatja 
útját.

Még azután is, amikor ismét kiérnek az országúira, 
ahol szabad a pálya előttük, szerényen megelég® 
szik hatvan kilométerrel is óránként. Egészen Buda® 
pestig.

Sem ő, sem útitársai egész úton egy szóval sem 
említették a furcsa esetet. Pedig mindnyájukat 
csak ez foglalkoztatta.



«VAE V IC T IS !»

Özv. gróf Chmialovszky Ödönnét csak igen laza 
kötelékek fűzték azokhoz a társadalmi körökhöz, 
amelyekhez nevénél és tekintélyes vagyonánál fogva 
voltaképpen tartozott. Régebben, nemsokára férj= 
hezmenetele után, kutatták is ennek okát. Voltak, 
akik odamagyarázták a dolgot, hogy a szép Izabell 
grófné, mint EttenhofFer, müncheni sörgyáros leá= 
nya, talán sohasem érezte volna jól magát a Park= 
klubban vagy annak környékén. Mások úgy tud= 
ták, hogy maga Chmialovszky gróf az, aki távol= 
tartja feleségét a saját társaságától —  féltékeny= 
ségbó'l. A valóságban úgy állt a dolog, hogy a 
grófné, aki már leánykorában is mindig azt tehe= 
tett, amit akart, csak oly feltétellel ment hozzá a 
nálánál vagy negyven évvel idősebb magyar mág= 
náshoz, hogy jövőben sem kell magát alávetnie 
semmiféle társadalmi kényszernek sem. Egysze= 
rűen folytatni akarta azt az életet, amelyhez az 
Izár partján hozzászokott. Rajongott a művészet 
és a tudomány iránt és attól félt, hogy azokban a 
körökben, amelyekben férje született, lenézhetnék 
azokat, akikkel hajlamainál fogva a jövőben is 
fenn akarta tartani az összeköttetést.

Ilyen előzmények után közelfekvő a feltevés, 
hogy Izabella grófné más tekintetben is kihasz= 
nálta azokat a szabadságokat, amelyeket férjhez= 
menetele alkalmával biztosított magának. De soha= 
sem látták sem színházban, sem lóversenyen, sem 
más társadalmi esemény alkalmával állandó gaval= 
lér kíséretében. Akik pedig megfordultak Chmia= 
lovszkyék házában, szintén csak azt hirdették min= 
denfelé, hogy Izabella grófné hű feleség.

Ennek dacára mindig akadtak, akik bizonyos 
szemhunyorgatással megjegyezték, hogy ki van
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zárva, hogy a szép és fiatal asszonyt egymaga ki= 
elégítse a nálánál annyival idősebb, kedvtelései és 
szokásai tekintetében őtőle teljesen elütő gróf. 
Hogy annakutána, hogy özvegységre jutott, még 
többet köszörülték rajta a nyelvüket az emberek, 
csak természetes. Barátai, ha az ilyen beszéd az ő 
fülükhöz is eljutott, mélyen felháborodtak. Egyi= 
kük, Krajk Tamás, a híres idegorvos és professzor 
egy alkalommal kikelve magából kijelentette :

—  Hiába, gonosz az emberi alaptermészet! Ha 
van kifogásolnivaló embertársainkon, akkor lár= 
mát csapunk, de titokban örülünk annak, hogy nem 
csak mi, hanem mások is vétkeznek. Ha nem bí= 
runk hibát találni a felebarátunkban, akkor hatvá= 
nyozottabb mértékben tesszük fel róla, hogy van= 
nak hibái és gondolkozás nélkül hipokrízissel vá= 
dőljük! Mindnyájan hipokriták vagyunk és ez az 
emberi társadalom legnagyobb szerencséje. Hová 
jutnánk, ha mindenki kiterítené gondolatait, érzel= 
meit a nagy nyilvánosság előtt! Maholnap nem 
létezne sem erkölcsi felfogás, sem társadalmi rend 
többé. Néha a legnagyobb jót tesszük azáltal, hogy 
nem mondjuk meg, amit mások mindenáron sze= 
retnének megtudni! . . .

Ennek a védőbeszédnek az volt az eredménye, 
hogy másnap valamelyik kaszinóban azt újsá= 
golta valaki, hogy végre kitudódott, kicsoda a szép 
Izabell grófné szeretője : Krajk Tamás professzor. 
De ez a hír sem tartotta magát és a végén egészen 
el is hallgattak azok, akik mindenáron rá akartak 
fogni valami titkos szerelmet az özvegy grófnéra. 
S  ez egészen addig volt így, amíg fel nem tűnt a 
házában egy fiatal író, Tölgyes Ádám, akit akko= 
riban még csak igen kis körben ismertek.

Némelyek azt mondották róla, hogy született 
széni. Mások szerint volt ugyan egy kis tehetsége, 
de mindenáron keresi az eredetiséget, s ezzel ér el 
bizonyos hatást, különösen azok szemében, akik=
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nek végtelenül imponál, ha azt állítja valaki, hogy 
a fű kék, az ég zöld, a víz piros, meg hogy Shake= 
speare, Goethe és Petőfi nem egyebek felfújt 
nagyságoknál.

Annyi tény, hogy Tölgyes írói pályafutása eme 
időszakában erősen elütött a társaitól. Bizonyos 
vonatkozásban irodalmi Don Quichotera emlékez= 
tető fanatizmussal síkraszállt a szerinte az egész 
világon lábbal tiport, megbecstelenített Igazság mel= 
lett. Novelláiban, regényeiben kíméletlenül ítélke= 
zett emberek és emberi intézmények fölött, de 
mindig volt az írásaiban valami bájos és megkapó 
közvetlenség is, amivel főleg a sorsüldözöttek és 
a kisemberek táborában szerzett magának rajongó 
híveket. Ezért is fogták rá egyesek, hogy bárány 
bőrébe bujtatott farkas módjára destruktív mun= 
kát űz. Végeredményben nem tett egyebet, mint 
hogy abból a szempontból vizsgálta a dolgokat, 
vájjon úgy élnek=e és cselekednek=e az emberek, 
mint ahogyan ezt a legmagasabb fórum : a saját 
lelkiismeretük előtt is képviselhetnék? És mindig 
csak arra a következtetésre jutott, hogy az emberek 
bizony nem élnek, nem cselekednek így és hogy 
éppen ebből származik az a rengeteg sok bűn és 
baj és nyomor a világon, nem utolsó sorban a há= 
ború is. Tölgyes szerint a legelítélendőbb jelenség.

Egyszer véletlenül Chmialovszky grófnénak is 
kezébe került Tölgyesnek egyik ilyen regénye, a 
Vae victis. Tizenötévi magyarországi tartózkodása 
alatt tökéletesen elsajátította a nyelvünket, folyé= 
konyán és előszeretettel olvasott magyar írókat, 
akiket, amint mondotta, már azért is kedvelt, mert 
szerinte kimondott nemzetiségi jellegzetességük 
mellett érvényesül bennök az összes nyugati kultú= 
ráknak egy előnyösen vegyített befolyása is, amit 
sem német, sem francia, sem angol íróknál nem 
találni.

A Vae vidis — bár az éppen ebben a könyv=
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ben már kissé torzképszerűen aláfestett elvek egy= 
általában nem nyerték meg a grófné tetszését — 
mégis nagy mértékben ̂ keltette fel érdeklődését a 
szerző személye iránt. így, baráti körben, elejtette 
abbeli óhaját, hogy szívesen megismerkedne TöU 
gyessel. Kívánsága megütközést keltett.

Egyik rendes, vasárnapi ebédjüknél került szóba 
a dolog és Császár Miklós, a nagy író és főrendi= 
házi tag, aki irodalmi téren joggal viselte az arbiter 
eleganciarum címét, elkomorodva rázta a fejét.

—  Ne kívánja ezt, kedves Izabell —  mondta a 
meggyőződés hangján. — Ez a Tölgyes egy neve= 
letlen, fiatal kakas, aki mindenkivel kikezd, min= 
denkit lenéz, mindenkinek gorombaságokat mond. 
E mellett szükségét érzi annak, hogy külsejében is 
kifejezésre juttassa eredetiségét, a világnak semmibe= 
vevéset. Adja a «Naturbursch»=ot, rongyos ruhák= 
bán, lyukas cipőben, kalap nélkül és hosszú hajjal 
jár . . .  Szóval, egy társadalmilag egészen lehetetlen 
alak. írói kvalitásairól nem nyilatkozom. De mint 
ember, kedves grófné, nem magához illő társaság!

A háziasszony elmosolyodott és felelni akart. De 
ekkor már beleszólt Ujlaky László is, egy nyugal= 
mázott huszárezredes, aki Lucy leányával együtt 
(az apa kitűnően zongorázott, a leány látogatta a 
festőakadémiát, de rajongott a kubizmusért) Iza= 
beli grófné állandó társaságához tartozott.

—  Igazad van, M iklós! —  szólt az ezredes sten= 
tori hangon. —  Én ugyan nem ismerem azt a hogy= 
hívjákot, de eleget olvastam róla a lapokban. Csak 
nem kívánja a grófné éntőlem, öreg katonától, aki 
harmincöt ütközetben vettem részt s aki nyolcszor 
megsebesültem, hogy kezet fogjak egy fiatal fajan= 
kóval, aki engem okol mindenért, ami a front mö= 
gött és a háború után történt? Aztán ne prédikálja 
nekem senki, hogy ne lehessen többé háború. Há= 
ború mindig lesz. Még akkor is, ha már csak két 
ember fogja lakni a földtekét!
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—  Ugyan menjenek már — mondta Izabell 
grófné. —  Nem szeretem, ha ilyen elfogultak. Én 
sem írom alá Tölgyes minden szavát, sőt! De kiér* 
zem a könyvéből, hogy van benne egy igen nemes 
alap, amelyet kár volna elhanyagolni. Hátha meg 
lehetne őt változtatni? Hátha sikerül kihámozni be= 
lőle mindazt, ami értékes és megtisztítani őt a 
salaktól? Nem gondolja, kedves Császár, hogy ez 
szép és méltó feladat? És nem hiszi=e, méltóságos 
ezredes úr, hogy egymaga a háború elítélése még 
nem jelenti azt, hogy nem hajolunk meg kato= 
náink vitézsége előtt? Én is ellene vagyok a hábo= 
rúnák és mégis jóbarátok vagyunk, nemde?

Ujlaky felugrott és udvariasan kezet csókolt a 
grófnénak.

—  Ez így van —  jelentette ki lelkesen. —  De az 
a felforgató írnok, akarom mondani író tudja . . .

— Nem magának való társaság —  harsogta őt 
túl Császár a grófné felé fordulva, míg Krajk ta= 
nár átszólt az asztal túlsó végéről :

— Miklós barátunknak igaza van! Azért ha a 
grófné mindenáron meg akar ismerkedni azzal az 
«írnokkal» . . .

Az egész asztal —  Ujlaky kivételével —  felkaca= 
gott, de az ezredes nem hagyta magát :

—  írnok is. Még ennél is rosszabb : zugtollnok!
—  Brávó! —  kiáltotta Murányi, a Nemzeti Szín= 

ház örökös tagja —  ezt már szeretem. Mindig mon= 
dóm, a jó katona megél a jég hátán is. A felszerelt 
hadsereg nemcsak kiváló közgazdászokat szállított 
nekünk . . .

—  Bocsánatot kérek, —  szólt közbe Tischbein 
kormányfőtanácsos, a mecénás=bankár, akit szá= 
ráz humora miatt mindenki szívesen látott —  úgy 
gondoltam, hogy már kint vagyunk az inflációból?

De Murányi rendületlenül folytatta :
— Nemcsak kiváló közgazdászokat szállított ne= 

künk a hadsereg, hanem politikusokat, tudósokat,
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feltalálókat, művészeket, sőt, amint épp az imént 
tapasztalhattuk, nyelvújítókat is ! Emelem poha= 
rámát Ujlaky László ezredes barátom egészségére!

És megéljenezték Ujlakyt, aki kissé bizalmatla= 
nul fogadta ugyan ezt a megtiszteltetést, de jó fiú 
létére nem kívánt belekötni senkibe.

— Úgy látom, nagyon eltértünk a tárgytól — 
szólt a grófné, miután az asztal ismét lecsöndese= 
dett. —  Azért egyenesen felteszem a kérdést : ki 
ismeri személyesen Tölgyes Ádámot?

Egy éles női hang adta meg erre a feleletet :
—  Én.
Lucy volt, az ezredes leánya. Mindenki feléje 

fordult, az atyja pedig vérvörös ábrázattal hátra= 
tolta a széket és elkiáltotta magát :

— Lucy! Remélem, tréfálsz! T e ! Te ismered 
a zugtollnokot?

Újabb nevetés, majd mély csend, várakozás. 
Mindenki Lucyre figyelt.

—  Ismerem —  felelte emez cigarettára gyújtva.
— Sőt, jóbarátom. A legközelebbi könyvét én fo= 
gom illusztrálni.

Általános meglepetés. Különösen az apa részé= 
ről. Kérdezni akar valamit, de inkább hallgat. És 
ismét Izabell az, aki felveszi a beszélgetés fonalát :

—  Mondhatom, hogy én ennek nagyon örü= . 
lök! Végtelenül leköteleznél, édes Lucym, ha a 
napokban felhoznád a barátodat. Szeretnék vele 
elbeszélgetni.

—  Készséggel megpróbálom, — felelte a festőnő
—  de attól tartok, hogy nem fog eljönni.

—  Hogy=hogy?
—  Nagyon önérzetes ember. Aztán : nem sze= 

réti a gazdagokat.
—  Tessék! —  kiáltották egyszerre Császár és 

Ujlaky. Az előbbi még hozzátette : —  A kis szo= 
cialista!

— Egyáltalában nem szocialista —  tiltakozott
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Lucy csendesen. —  Utálja a politikát. De harag® 
szik a vagyonos osztályra, mert, szerinte, nem tesz 
eleget a szenvedő emberiségért. És ebben, azt hi= 
szem, igaza is van.

III.

H IDEG VACSORA.

Ujlaky Lucy tévedett. Mert Tölgyes Ádám 
mégis elment vele a Horánszky=utcai palotába 
Chmialovszky grófnéhoz, egy csésze teára. Sőt, nem 
is kellett őt erre nagyon rábeszélnie.

— Ez az a Chmialovszkyné, aki megmentette 
a «vörös Nyukit» az éhenhalástól? —  kérdezte, ami® 
kor a Newyork=kávéházban, ahová a festőnő egyik 
délelőtt találkát kért tőle, szóba került a látogatás.

—  Nem tudom, kicsoda a «vörös Nyuki», — 
felelte nagy flegmával Lucy —  de mivel Izabell 
szokott ilyen dolgokkal foglalkozni, s mivel tud= 
tómmal csak egy ilyen nevű grófné van, hát való® 
színű, hogy ő az.

— Derék nő lehet.
—  Az is. De mi van azzal a «vörös Nyuki»=val?
—  Az egy édes teremtés, de nagyon buta. 

Táncosnő az Excelsior=bárban. Ma, azt hiszem, 
elég jól megy a dolga. De másfél évvel ezelőtt ön® 
gyilkos akart lenni, mert nem volt mit ennie. Tehát 
megevett vagy két skatulya aszpirint. A klinikán 
kimosták a gyomrát, aztán életben maradt. Ezt 
valami Krajk tanár állapította meg, aki elmondotta 
az esetet a maga grófnéjának. Az pedig még aznap 
meglátogatta a «vörös Nyukit» a klinikán, meg= 
fogta a kezét, megcirógatta, szépen beszélt hozzá 
és megnyugtatta. Aztán a saját költségén kezel® 
tette, —  azt hiszem, valami hízókúrát csináltatott 
vele —  majd amikor a leány már jobban lett, egy 
príma táncmesterrel néhány leckét adatott neki —
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hisz addig semmit se tudott szegény. A végén 
pedig még egypár csinos rongyot is vett neki és 
személyesen utánajárt, hogy szerződést kapjon. 
Mondom : igen derék nő lehet.

—  Ez a história rávall Izabellre —  szólt szó* 
kása ellenére elérzékenyülve Lucy.

—  És ami nekem legjobban imponál, az, hogy 
a maga grófnéja nem akarta a szerencsétlen terem* 
tést sem javítóintézetbe csukatni, sem apácát ne= 
vélni belőle. Ez azt mutatja, hogy okos asszony is, 
aki ismeri a világot és tudja, hogy táncosnőre is 
van szükség, már a férfiak miatt, meg hogy erre a 
pályára is csak éppúgy születik az ember, mint 
szakácsnőnek vagy írónak.

—  Szóval eljön holnap Chmialovszky grófné* 
hoz teára?

—  El. De figyelmeztetem, hogy nincsen se 
szmokingom, se Eerenc József=kabátom . . .

— Az ilyen alkalmakkor sem egyikre, sem má= 
síkra nincsen szüksége. Ezt maga amúgy is job* 
bán tudja, mint én. Jöjjön el úgy, amint van.

Izabell grófné kellemes meglepetésben része* 
sült, mikor megpillantotta a fiatal írót, akinek a 
képét Császár Miklós nyilvánvalóan túlzott színek* 
ben festette meg előtte. Tölgyes Ádámnak nem 
volt sem lyukas cipője, sem rongyos ruhája, de 
még a hajzat sem volt olyan vad, mint amilyennek 
az idősebb kolléga a minap állította. Kissé szűk, 
kissé kopott kék zakójában, kissé rövid nadrág* 
bán, amely alól hosszú, kissé nehéz cipőben 
lötyögő láb nyúlt ki a végtelenségbe, csinos arcá* 
val, intelligens szürke szemével, kissé szögletes 
modorával a huszonötéves ifjú nem festett más* 
ként, mint a mai fiatal generáció legtöbb kép* 
viselője ; akin, majdnem kivétel nélkül, meglátszik 
a háborús évek rossz táplálkozása, a szülők hadi* 
kölcsönjegyzése és a jó gyermekszoba hiánya.

Az író szintén egészen másvalakit talált a Ho=
Drasche-Lázár Alfréd: Amyr. 2



ránszky=utcai palotában, mint akire el volt készülve. 
Deresedő és unalmas vagy éppenséggel festett* 
hajú, agyonpreparált éltesebb dáma helyett, aki 
kényszeredett előzékenységgel nagykegyesen holmi 
«jó napot»=ot vagy legfeljebb «jó estét»=et rebegve 
fogja legjobb esetben balkezének kisujját feléje ki* 
nyújtani (ilyennek képzelte ugyanis az élő gróf* 
nékat), nem csekély ámulatára feltűnően szép, 
határozottan fiatal, végtelenül kedves és közvetlen 
nővel találta magát szemközt abban a kis szalón= 
bán, amelybe Ujlaky Lucy betuszkolta. A grófné 
meg sem váratta őket, mint ahogy ezt hasonló 
helyzetekről különféle íróknál olvasta, hanem rög* 
tön megjelent és barátságosan megrázta a kezét, 
akár valami régi hölgyismerőse volna, persze mind 
vagy máris «művésznők», vagy azoknak készültek. 
Tehát : színpad, sziniiskola és festőakadémia. (De 
volt köztük kész felsőkereskedelmista is.) Legjob* 
bán az lepte meg, hogy a grófné egészen úgy be= 
szélt, mint minden más halandó nő. Biztosra vette, 
hogy minden második szava vagy német, vagy 
francia lesz (nyelvek, amelyekből jómaga egy kukkot 
sem értett), meg hogy minden «r» betűt követke* 
zetesen «h»=nak fog kiejteni.

Akkora volt a grófné közvetlensége, hogy egy= 
szerre csak bent voltak a leghevesebb vitában a 
Vae victisnek egyik fejezete miatt, a nélkül, hogy 
Tölgyes észrevette volna. Csak az tűnt fel neki, 
hogy jómaga, aki sohasem uzsonnázott, most lélek= 
nyugalommal megivott három csésze teát, amit egy 
zajtalanul járó idősebb emberi alak —  nyilván* 
valóan a komornyik —  töltögetett neki, valamint 
hogy akkora mennyiségű szendvicset és apró sü* 
teményt fogyasztott el jóízűen, hogy amikor észre* 
vette, belepirult és megjegyezte :

—  Ne tessék gondolni, hogy ma még nem ebé* 
deltem!

De Izabell grófné kedvesen nevetett és egye*

i 8
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nescn kínálgatta —  cselekedet, amelyről eddig 
szintén azt hitte, hogy egy valódi grófné inkább 
meghal, mintsem hogy ilyet elkövetne.

Lucy egész idő alatt szót se szólt. Nyugodtan 
szürcsölte a teáját, egér módjára ropogtatta a süte= 
ményt, közben szaporán rágyújtott és elmélkedett.

—  Lám, —  gondolta magában —  milyen furcsa 
lény az ember. Ha remél, csalódik. Ha fél, ren= 
desen szintén csalódik . . . Bízunk a barátunkban : 
kisül, hogy ellenségünk. Támadjuk az ellenfelün= 
két, az utóbb barátunknak bizonyul. Mert ezek 
máris barátkoznak, ha látszólag veszekednek is. 
Egymásnak teremtett emberek. Boldog volnék, ha 
ez a főzőcském sikerülne. Ennek az Ádámnak ná= 
Iámnál más Évára van szüksége. Mint nekem is 
más Ádám kell. Gazdagabb! Mindenképpen okos 
dolog volt az almámat még másvalaki számára 
tartogatnom. A sok próbálgatás után az igazinak. 
Vagy talán nincs is igazi? Kár volna. Mert azok 
az örökös csókok a kapu alatt vagy a Horváth= 
kertben . . .  És számítanak=e azok egyáltalában?

A másik kettőnek még nem sikerült tisztázniok 
a helyzetet. Még mindig a Vae victisnél tartottak.

—  Elismerem, hogy a maga tanítónője hősie= 
sen viselkedik, amikor tudva, hogy ezzel tönkre= 
teszi a saját boldogságát, bevallja régebbi hibáját 
a vőlegényének — magyarázgatta éppen élénken 
az asszony. —  De erre a heroizmusra az ő részéről 
egyáltalában nincsen szükség. Mert, amint később 
kiderül, a férfi amúgy sem gondolt komolyan a 
házasságra!

— Ez nem ok. Annié ezt nem tudhatta, s kü= 
lönben is mindig az igazat kell mondani. Még 
akkor is, ha ez reánknézve hátránnyal jár. Éppen 
azért, mert a férfi nem érdemli meg Anniét, vilá= 
gos, hogy a vele való házasság csak képzelt bol= 
dogság volna, vagyis voltaképpen nem is jár hát= 
ránnyal a nőre nézve, hogy megmondta az igazat!

3 *
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— Elhallgatni valamit csak nem hazugság?
De igen.

— Nem gondolom. Vagy talán elvárja éntőlem 
is, kedves Tölgyes, hogy minden külön felszólítás 
nélkül, most, ebben a pillanatban, feltárjam ön 
előtt összes titkaimat?

A fiatal író elnevette magát.
— Bocsánatot kérek, —  szólt aztán ismét ko= 

molyán —  ahhoz, hogy én öntől ilyet kívánjak, 
nincsen semmi jogom. Hiszen nem vagyok a vő= 
legénye!

Maga is meglepődött ezen a még szerinte is 
kissé merész kijelentésén, a grófné azonban nem 
vette zokon.

— Tegyük fel, hogy az volna, vőlegényem — 
folytatta, de rögtön hozzátette : —  Ezzel a feltevés*

• sel annyival is inkább élhetek, mivel majdnem az 
édesanyja lehetnék . . .

—  Hogyan? — kiáltotta Tölgyes. —  Ki van 
zárva. Hány éves? Azaz, pardon . . .

— Nem tesz semmit. Harminchárom vagyok.
—  Mondom. Én meg huszonöt múltam.
—  Szóval, tegyük fel, persze tisztára akadé* 

mikus alapon . . .
—  Persze . . .
—  Hogy én az ön menyasszonya vagyok.
—  Rendben van.
—  És ön most azt várja tőlem, hogy minden 

felszólítás nélkül elmondjak önnek mindent ma= 
gamról, mindent, még olyan dolgokat is, amelyeket 
talán még saját magamnak sem mernék bevallani?

Tölgyes elgondolkozott. Mereven a szőnyegre 
szegezte a tekintetét, majd felpillantott és egyene* 
sen a grófné szemébe nézett.

—  Azt hiszem, hogy nem —  mondta kis idő 
múlva. —  Azt hiszem, hogy bántana ez az őszin* 
teség. Jobb szeretném, ha nem tudnám meg, 
hogy . . .  ha nem tudnék meg semmit! . . . — De
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hirtelenül egyik tenyerével a combjára csapott és 
kiáltotta : — Lássa? Milyen hitvány, gyáva, hazug 
embert nevelt belőlem is az emberi társadalom! 
Félnék az igazságtól . . . Féltékenységből vagy tu= 
dóm is én miért! Hacsak ezt a vallomást akarta 
belőlem kicsikarni, hát akkor fényesen sikerült a 
cselfogása. Mert azért mégis annak a magasabb 
hangnak van igaza, amely rajtam keresztül eléggé 
siváran és gyöngén, de mégis minduntalan meg= 
szólal és nem énnekem, sem a többi embernek. 
Önnek sincsen igaza, grófné . . .

Első ízben történt meg, hogy megadta az asz= 
szonynak az őt megillető megszólítást. Eddig sem 
tiszteletlenségből mellőzte ezt, hanem veleszületett 
nyakasságból. Mindig úgy érezte, mintha kiseb= 
bedne a saját értéke, ha másnak megad egy címet, 
amely saját magát nem illeti meg. Vagy nem va= 
gyünk mi emberek egészen egyformák? És most 
akarata ellenére is kiszaladt a száján a szó. Mithan 
ebből a nőből valami titokzatos erő áradna, amely 
észrevétlenül hatalmába keríti és lépésről=léjjgsre 
leszorítja a legsajátosabb területéről!

—  Úgy látom, hogy maguk még soká fognak 
elvitatkozni Annié esetén — szólalt meg a beállott 
rövid szünetet félbeszakítva Lucy és felkelt. — 
Azt hiszem, legjobb, ha magukra hagyom magu= 
kát. Nekem ugyanis más dolgom van. Hideg va= 
csorát kell vennem és be találják zárni a boltokat.

Izabellhez lépett és búcsúzásul megcsókolta. 
Tölgyes is felkelt, de Lucy visszanyomta a karos= 
székbe.

— Maga csak maradjon, Ádám —  mondta el= 
lentmondást nem tűrő hangon. —  Nagyon jó ez 
magának! . . .

Tölgyes kérdőleg tekintett a grófnéra :
— Attól félek, hogy zavarok . . .
— Csöppet se zavar — felelte Izabell. — Ha 

nem únja túlságosan a velem való eszmecserét,
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akkor maradjon. Egyébként, kedves Tölgyes, ez 
az az eset, amikor érdemes nyíltan megmondani 
az igazat! Ha csak abban a formában is, hogy : 
még hideg vacsorát kell vennem!

—  Nekem pedig igazán meg kell vennem a va= 
csoránkat! —  tiltakozott Lucy, halkan toppantva 
a lábával. A háziasszony és Tölgyes derűje köz= 
ben mintegy magyarázólag hozzátette : — Papa 
ma nem megy a kaszinóba.

—  Jól van, jól —  nyugtatta meg a grófné mo= 
solyogva, majd Tölgyes felé fordult :

—  Tehát széna vagy szalma?
Az író pillanatig habozott, aztán kedves naivi= 

tással felelt :
—  Nekem  nem kell hideg vacsorát vásárol= 

nőm . . .
—  Szóval marad?
—  Ha a grófné megengedi : igen.

IV.

M AM I K I S F I A.

A három csésze tea és a debreceni szerzői est 
között eltelt közel hat esztendő. Hosszú idő ez egy 
ember életében. Mindenesetre elegendő volt arra, 
hogy Tölgyes Ádám teljesen átidomuljon. Minden 
porcikájában más ember lett. Megvállasodott, meg= 
férfiasodott és külsejére akkora gondot fordított, 
hogy néha még Császár Miklós is tőle kért taná= 
csőt, ha férfidivatüzletben találkoztak. Sőt akadt 
egy holywoodi cég, amely azt a vakmerő ajánlatot 
tette a csinos fiúnak, hagyná abba az írást és álljon 
be moziszínésznek.

Ennél a külső változásnál sokkal lényegesebb 
volt az átvedlés, amely belső világában ment végbe 
és amely természetszerűleg felforgatta eddigi irá=



2 3

nyát is. Simulékony, könnyed stílussal, rendkívül 
ügyesen alkalmazkodott immár a nagyközönség 
váltakozó ízléséhez ; majdnem látnoki szemmel fe= 
dezte fel előre mindazt, ami kielégíthetné az em= 
berek szenzációéhségét. Látszólag ugyan még most 
is a már azelőtt hirdetett elvek mellett kardoskor 
dott. De hogy ezt el is tudta hitetni a közönséggel : 
ebben rejlett legnagyobb ereje. Mert alapjában 
véve szemfényvesztés volt az egész, éppúgy, mint 
hőseinek mindenkori győzedelme nem egyéb az 
élettel való kényelmes megalkuvásnál.

Ez a pálfordulás persze anyagilag is éreztette 
a hatását. Az első írásaival szemben bizalmatlan® 
kodó könyvkiadók egyszerre megostromolták kéz® 
iratokért és amikor nemsokára a színpaddal is meg® 
próbálkozott és az első darabjával, a «Vörös Nyuki»= 
val akkora sikert ért el, hogy azt nemcsak Buda® 
pesten három hónapon keresztül, hanem Bécsben, 
Németországban és mindenekelőtt Amerikában is 
nehányszáz színházban egyidőben állandóan ját® 
szották : csakúgy dűlt a zsebébe a pénz. Máról 
holnapra gazdag ember lett belőle. Ezt az első nagy 
sikert gyors egymásutánban követte a többi súlyos 
kasszadarab : «A medvebőr», «Orkán», «A leány® 
asszony», meg az oly népszerűvé lett «Mit akarsz 
Jucika?» —  egy humoros szobaleánynak meg® 
hatóan naiv története, aki egy apró baleset révén 
egy amerikai autókirály felesége lesz és ezáltal 
valamelyik balkán fejedelemmel sógorságba kerül, 
ami abba a helyzetbe hozza, hogy a Népszövetség® 
ben szavazathoz és döntő szerephez jut. Csupa 
trükk és leleményesség, régen bevált helyzetek 
ügyes csoportosítása volt minden, de mindig a világ 
szájaíze szerint feltálalva. Szóval, Tölgyes Ádám® 
ból nagy és híres író lett. És azon se csodálkozzék 
senki, ha magamagát a legnagyobbnak tartotta.

Mondanom sem kell, hogy ebben a nagyszabású 
testi és lelki átvedlési folyamatban az érdem orosz®
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Iánrésze Izabell grófnét illeti meg. Ö  volt, akinek 
társasága, szelleme, életfelfogása varázserőnek bi= 
zonyult, amelynek Tölgyes Ádám nem tudott, de 
nem is akart ellentállani. Nem tartott soká és egész 
szívvel, lélekkel szegődött a szép és kedves Izabell 
grófné által képviselt, előtte új vagy általa eddigelé 
legalább is félreismert világfelfogás szolgálatába.

—  Leben, und leben lassen.
Ezt mondta a grófné akárhányszor is naponta. 

Ebben volt életének bölcsesége, de fiatal barátja 
hallatlan sikereinek titka is. A szép özvegyasszony 
abban kereste legújabb ambíciójának kielégítését, 
hogy élessze és szítsa azt a —  minden jelből ítélve — 
csakis neki szóló lelkesedést. Nagyszerű összeköt® 
tetéseinél fogva az emberek, elsősorban a barátai, 
maguktól telhetőleg készséggel tolták a protezsé 
szekerét. De nemcsak szívesen állottak rendelke= 
zésére a nagystílű és kedves asszonynak, hanem 
azt sem vették zokon tőle, amikor itt=ott gondosko= 
dott arról, hogy ők is megtalálják a hasznukat . . .

Világos, hogy igen rövid idő alatt kitudódott 
az a mély érdeklődés, amelyben a fiatal írót a nagy 
befolyású és dúsgazdag Chmialovszky grófné ré= 
szesítette. Futótűzként terjedt el szalonokban és 
klubbokban a hír, hogy a szép Izabell, akit hova= 
tovább még a rossznyelvűek is hajlandók voltak 
megközelíthetetlennek tartani, végre mégis barátra 
tett szert, mégpedig olyan barátra, akit többé le 
nem tagadhat. Éppoly természetes, hogy a fáma 
arról is tudott, hogy a grófné nemcsak erkölcsi® 
lég (?), hanem anyagilag is támogatja a csinos, 
fiatal írót. De az utóbbi híresztelések csakhamar 
megfeneklettek Tölgyes Ádám egészen valószínűt® 
len kasszasikerein.

Maradt persze a pletyka számára a grófné és 
Tölgyes között fennálló és bárki által észlelhető 
benső jó viszony, amely aztán állandóan is izgatta 
a kedélyeket. Az emberek egyik része annak gyor®
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san bekövetkezendő végét jósolta, a másik részük 
is végről beszélt ugyan, de ez alatt házasságot 
értett. De múltak az évek és a jóslások egyike sem 
következett be. Ellenben alkalmuk nyílt az embe= 
reknek módfelett bosszankodni, mikor hallották 
vagy mikor személyesen is tapasztalhatták, hogy a 
grófné az írót «kisfiam»=nak szólítja, viszont az író 
a legkomolyabb ábrázattal «mami»=nak nevezi, még 
a nagy nyilvánosság előtt is.

Csak nem akarták elhitetni az emberekkel, hogy 
köztük nem egyéb, mint anya és fia közti viszony 
áll fenn?

Vajha Zenó újságíró és író (melyik zsurnaliszta 
ne volna egyszersmind író is?), aki szintén Izabell 
grófné belső udvarához tartozott és aki a maga 
idejében hervadhatatlan érdemeket szerzett TöU 
gyes «lanszirozása» körül, egyszer meg nem áll= 
háttá, hogy szóvá ne tegye a «mami kisfia» ügyét 
az időközben már világhírűvé vált fiatalabb kollé= 
gája előtt.

Itt meg kell jegyeznem, hogy Tölgyes Ádám is 
mint újságíró kezdte a pályafutását és ennek révén 
is kollégája volt Vajha Zenónak —  mesterség, amely= 
nek későbbi darabjai elhelyezésénél talán még na= 
gyobb hasznát vehette, mint a tehetségének. Mert 
tessék elképzelni, hogy egy és ugyanabban az idő= 
ben egy újságíró=író és egy nem újságíró=író egy= 
egy teljesen egyformán jó vagy esetleg rossz da= 
rabbal állít be valamelyik színigazgatóhoz, akinek 
a helyzete ez esetben kétségtelenül a Buridán=féle 
szamáréhoz hasonló. Nyilvánvaló, hogy a szeren= 
csétlen állat, amelynek tudvalevőleg két azonos 
szénacsomó között választania kell, megdönti a 
paradoxont és nem hal éhen. így a színigazgató is 
végeredményben elhatározásra jut és világos, hogy 
feltétlenül a nem újságíró=írót kalauzolja igen ud= 
varias szavakkal a kijáratig, míg az újságírót leül* 
teti és megkínálja szivarral. Mert az az igazgató
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még nem született, aki szántszándékkal elrontaná 
a dolgát a sajtóval, amelyre jobban rászorul, mint 
a jó darabokra. És ha mégis született volna, akkor 
bizonyos, hogy még aznap el is temették.

Szóval ez a Vajha — egyébként rendkívül ügyes 
és szellemes valaki —  egy szép napon, amikor is® 
mét egyszer nagy társaság gyűlt össze a Horánszky= 
utcai palotában, vacsora után karonfogta a barátját :

—  Emlékszeme arra a napra, mikor azt kérdez® 
ted tőlem a szerkesztőségben, mit gondolok : vaj® 
jón mennyire mehetsz egy szép asszonnyal, aki 
úgy társadalmilag, mint anyagilag is messze felet® 
ted áll és úgy látszik mégis szerelmes beléd?

Tölgyes Adám kellemetlenül érintve kihúzta a 
karját Vajháé alól.

—  Lehet, hogy mondtam egyszer ilyenfélét, — 
felelte hűvösen —  de szamárság volt. Tévedtem.

Kiejtette a monokliját és ideges ujjakkal kezdett 
vele játszani.

—  Jó, jó —  szólt Vajha valami különös mosoly® 
lyal sápadt ajkán. —  Mondjuk, hogy tévedtél. De 
akárhogyan is nézzük a dolgot, annyi tény, hogy 
nagy hálával tartozol annak a nőnek.

—  Kiről beszélsz voltaképpen? —  szisszent fel 
a másik.

—  Csakis arról, akiről valamikor nem tudtad, 
hogy mennyire mehetsz vele. Én akkoriban azt 
feleltem neked : addig, amíg ő megengedi. Emlék® 
szel=e rá?

—  Emlékszem. De mit akarsz ezzel, most?
—  Várj csak. Világos, hogy kíváncsi természetű 

ember vagyok, különben nem volnék újságíró. De 
mivel újságíró vagyok, hál' Istennek, nem szorulok 
rá az emberek közlékenységére. Van szemem és 
fülem.

—  Miféle badarság . . .
—  Ez az. Kiveszed a szót a számból. Badarság 

elhinni, hogy az emberek valóban elhiszik nektek
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azt, amit el akartok velők hitetni, te is meg ő is. 
Hát tudocUe, «kisfiam», hogy ma már nem is mulat, 
hanem egyenesen bosszankodik az egész világ a 
komédiátokon? És nem gondolod, hogy legalább 
azzal tartozol a «mamid»=nak, hogy őrajta ne neves= 
senek az emberek?

— Ugyan kérlek! —  pattant fel indulatosan TöU 
gyes. —  A világ aljas . . .

— Éppen azért!
— A világ aljas és én nem törődöm vele. Chmia= 

Iovszky grófné ő méltósága és köztem ennyi sin= 
csen, érted? Ennyi se és csakis a legideáli= 
sabb, legtisztább baráti viszony fűz bennünket egy= 
máshoz. És valóban olyan volt ő az első naptól 
kezdve énhozzám, mint csak az anya a fiához lehet. 
Én meg úgy ragaszkodom őhozzá, mint a saját 
édesanyámhoz, akit, fájdalom, nem is ismertem. 
Ebben nem látok titkol ni valót. És ha a világ nem 
akceptálja ezt a viszonyt úgy, amint van, hát nem 
tehetek róla. Csak nem kívánhatod tőlem, hogy 
elhitessünk a világgal valamit, ami nincsen? Csak 
azért, hogy ránk foghassanak valamit?

— Ezt persze nem kívánhatja tőletek senki sem. 
De nevetséges dolog, ha két ember, egy szép, fia= 
tál asszony és egy csinos fiú . . .

— Tartsd meg magadnak a bókjaidat, kérlek!
— Ha két lény, olyanok, mint ti ketten, akik 

között alig van korkülönbség, olyasmit akar elhi= 
tetni a világgal, ami borzasztóan abszurd. Legalább 
a nyilvánosság előtt hagyjatok fel ezzel a játékkal! 
Nincsen semmi célja! Aztán ne haragudj rám, édes 
öregem, mert én igazán mint jóbarátod beszélek 
így hozzád, sőt, ami több : mint Izabell grófné 
régi, meghitt barátja.

Tölgyes elgondolkozott, aztán kissé habozva 
kérdezte :

— Te persze e miatt meginterpelláltad már a 
grófnét is?
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— őszintén szólva igen.
— Gondoltam. No és 8 mit szólt?
—  Szakasztottan úgy nyilatkozott, mint te. Való* 

bán kétségbeejtő ez a szolidaritástok!
A másik elmosolyodott.
—  Látod —  mondta megkönnyebbülten. Majd 

egy kis idő múlva rátette a kezét Vajha vállára. — 
És ha a fejetek tetejére álltok, édes barátom, még* 
sem mondhatok mást, mint hogy a grófné és én 
köztem semmi sincsen. Semmi!

*

Ismét eltelt néhány esztendő, a nélkül, hogy az 
emberek ki tudtak volna okosodni Izabell és Töl* 
gyes Ádám viszonyából. A férfi —  a világ előtt lég* 
alább — mindig csak a legnagyobb tisztelettel, 
majdnem ceremóniásan közeledett a grófnéhoz, az 
asszony viszont sohasem bánt vele másként, mint 
valóban csak anya az elkényeztetett gyermekével.

Az emberek megunták a dolgot és másfelé ke* 
restek kárpótlást.

És éppen abban az időben történt, hogy a grófné, 
mikor egyszer a rendes időtől eítérőleg a kora 
délelőtti órákban látogatta meg a «kis fiát» a rózsa* 
dombi villájában, ott nem remélt meglepetésben 
részesült. Mint mindig, úgy most is a nagy kert 
hátsó kapuján jött be, amelyhez csak egy kulcs lé* 
tezett —  az ő retiküljében. Sem Sándor, az öreg 
inas, sem Róza, a házvezetőnő — régi, hű cselé* 
dek, akik valamikor, még férje életében az ő 
szolgálatában állottak s akiket átengedett Tölgyes* 
nek — nem vették észre érkezését s így nem is 
figyelmeztethették, hogy a gazdájuknak vendége 
van, mégpedig hölgyvendége.

Magában ebben a tényben nem volt semmi kü= 
lönös. A grófné tudta és Tölgyes nem csinált be* 
lőle titkot, hogy darabjainak főszereplői gyakran 
felkeresték új, fényesen berendezett otthonában.
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Itt aztán fúrtak, faragtak még a szerepeken, simí= 
tottak rajtuk, próbáltak — amint ez már szokás. 
Természetes, hogy ilyen körülmények között a 
színésznők sem kerülték el a szerző portáját. Sőt 
lehet mondani, hogy éppen nekik volt a legtöbb 
kívánságuk.

Az öreg Sándor, de még inkább a nagyon sze= 
mérmetes Róza, akik —  bár ők is a «mami=kisfia» 
szereposztására voltak beidegződve —  mégis, egy 
egészséges ösztönnek engedve, rossz szemmel néz= 
ték a gyakori hölgylátogatásokat. De mikor kö= 
zölték aggodalmaikat a grófnéval, ez nemcsak 
rendreutasította, hanem fel is világosította őket, 
hogy írónál ez nincs máskép. Tehát hallgattak 
ezentúl, még akkor is, ha egyik=másik látogató oly 
jól érezte magát a Rózsadombon, hogy csak más= 
nap reggel, hajnalban hagyta el Tölgyes hajlékát.

Szóval nem volt abban semmi különös, hogy 
Izabell grófné ez alkalommal hölgyvendéget talált 
az írónál, amikor benyitott a dolgozószobájába. A 
helyzet azonban, amelyben Tölgyest és vendégét, 
Radóczy Erzsit, a «Jucika» pesti személyesítőjét 
találta, meglepte. Mégpedig nem éppen a leg= 
kellemesebben. Olyan intimitásra engedett kö= 
vetkeztetni ez, amelyet sem a darab szerzőségével, 
sem Jucika szerepével, sem pedig semmiféle új 
szerzemény megbeszélésével vagy kipróbálásával 
nem lehetett indokolni.

Izabell grófné mesterien uralkodott önnönmagán. 
Nem rándult meg egyetlen arcizma sem. Csak a 
hangja remegett kissé, amikor bocsánatot kért Ra= 
dóczy Erzsitől az általa okozott zavar miatt. És 
amikor magukra maradtak Tölgyessel, akkor sem 
vesztette el látszólagos nyugalmát. A kandalló mellé 
tolt egy karosszéket, leült és belenézett a parázs= 
ból ittaott még felszökdelő kékes lángocskákba.

Az író jó ideig lehorgasztott fővel és tanácsta= 
lanul állt előtte. De azután belátta, hogy mégis
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csak kell tennie valamit. Tehát térdre borult az 
asszony előtt és a fejét az ölébe temette.

—  Bocsáss meg —  suttogta a kétségbeesés 
hangján. —  Bocsáss meg . . .

A grófné lágy kézzel megsimogatta a fejét.
— Látod, kis fiam, — szólt kedvesen, megér= 

tőén —  ennek egyszer meg kellett történnie. Bizo= 
nyára már régen van ez így! . . . De csak most 
tudom, mert láttam. Nem haragszom rád.

—  Izabell! —  mondá Tölgyes, a nélkül, hogy 
feltekintett volna.

—  Nem haragszom rád —  ismételte a grófné 
nyugodtan. —  És most már te sem tagadhatod 
többé, hogy ez így van . . .

Tölgyes felugrott.
—  Ne kínozz, az Istenért! —  kiáltotta, mialatt 

ökölbe szorult a keze. —  Aljas, nyomorult gaz= 
ember vagyok, tudom. De ami történt, annak a 
szerelemhez semmi köze! Csak nem gondolod, 
hogy egy színésznő iránt a legcsekélyebbet is tud= 
nék érezni?

A grófné elmosolyodott.
—  És mégis —  mondta halkan, bólogatva.
— Persze, hogy mégis! —  erőszakoskodott TöL 

gyes. — Hiába, ez a hivatásommal jár. A színpad 
a díszletek mögött is csak színpad. Egy csók, egy 
ölelés . . .  mi az? Semmi. Mégis szükség van rá 
mint kasírozott sziklákra vagy festett bokrokra. 
Egy csók, egy ölelés, olyan dolgok ezek, mint a 
pezsgőbe mártott kenyér, amit futás közben meg= 
etetnek a versenylóval. M it mondjak még? Az üz= 
lethez tartozik. De szerelem? . . . Abszurdum!

— Bizonyára úgy van, amint mondod. Honnan 
van mégis, hogy teszem Amerikában vagy Lon= 
donban meg más helyeken az a sokszáz Jucikád 
oly nagyszerűen «fut» és dolgozik számodra meg az 
üzletednek, a nélkül, hogy pezsgőbe mártott kenye= 
rét etetnél velők?
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—  Kérlek, Izabell, csak így ne beszélj hozzám!
—  rimánkodott idegkrízis szélén Tölgyes Ádám.
—  Tudod, hogy nem bírom. Ez színpadra való 
szellemeskedés. De a való életben öl. Gyilkol! 
Bocsáss meg, kérlek. Esküszöm, nem fog többé 
előfordulni. Esküszöm!

Ismét a lábához borult és mialatt remegő, ide= 
ges kezei át akarták kulcsolni a derekát, ajkai vadul 
csókolgatták a finom, fehér kezet, amely újból 
megsimogatta a haját.

—  Nem, nem haragszom —  ismételte a grófné.
—  T e pedig ne esküdj, mert meg fogod szegni a 
szavadat! .  . .

—  Soha!
— De igen. Hisz ez . . .  az üzlethez tartozik.
—  Már megint kezded?
— Jól van, kis fiam, nem szóltam semmit.
A grófné lehajolt és megcsókolta a férfi meglehe= 

tősen összekuszált haját. De nyomban rá egy ár= 
nyalattál tárgyilagosabban folytatta :

—  Egy dolgot azonban szeretnék veled tisztázni.
—  Mégpedig? . . .
Tölgyes félig felemelkedett.
—  Ülj le szépen oda abba a karosszékbe.
Az író szót fogadott.
—  Ne ijessz meg, kérlek —  rebegte, mialatt bi= 

zalmatlanul kereste a grófné tekintetét.
—  Nincsen semmi okod az ijedségre —  felelte 

Izabell és elmosolyodott. —  EmlékszeUe az első 
látogatásodra énnálam vagy hat évvel ezelőtt?

— Úgy, mintha tegnap történt volna. Sohasem 
fogom elfelejteni.

—  Én sem. A regényedben szereplő Annie=ról 
volt szó . . .  És ezzel összefüggően azt kérdeztem, 
hogy csak nem várod el éntőlem, hogy feltárjam 
előtted összes titkaimat?

—  Igen élénken emlékszem rá. Istenem, be 
bután viselkedtem akkoriban!
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—  Nem annyira, amint gondolod. Mert vannak 
pillanatok, amikor az ilyen gyónás nagyon egész= 
séges . . .

A grófné elhallgatott. Tölgyes visszafojtott lé= 
lekzettel figyelte.

—  Nem értelek —  szólt egy kis idő múlva.
—  Hogy én voltam az a bizonyos leányasszony, 

akiről mintáztad hasoncímű darabod címszerepét, 
azt emlékezetedbe idéznem talán szintén felesle= 
ges —  mondta vontatott hangon a grófné.

Tölgyes élénken bólogatott.
—  Miért említed ezt most ebben a pillanatban, 

Izabell?
—  Szükségem van rá. Mert valóban az voltam, 

amikor veled megismerkedtem. Leányasszony. Az 
Ég természetesen nem áldhatta meg gyermekekkel 
a házasságomat. És mindig vágyódtam gyerme= 
kékért! . . .

A grófné hangja alig észrevehetően megbicsak= 
lőtt. De nyomban ismét erőt vett magán és ked= 
vés mosollyal ajkán folytatta :

—  Egy kérésem van hozzád, Ádám!
Ezzel kinyújtotta a kezét Tölgyes felé, aki azt 

megragadta és megcsókolta. Sehogy sem tudta el= 
képzelni, hová fog kilyukadni ez a titokzatos be= 
széd. A legőrültebb gondolatok cikáztak át az 
agyán.

—  Parancsolj velem, drága szerelmem! — sut= 
togta. —  Máris teljesítettem!

— Vájjon? . . .
—  Becsületszavamra mondom!
A grófné összerázkódott.
—  Istenem —  sóhajtott önkéntelenül. —  No de 

mindenképpen jobb így . . .
—  M it tehetek érted, mit?
—  Hogy az után, ami történt s aminek — nem 

kétlem —  történnie kellett, a jövőben valóban 
anyádnak tekints és semmi egyébnek. Ami volt,
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volt. Anyádnak tekints, aki úgy mint eddig, a 
jövőben is a legnagyobb szeretettel, talán egy__ kis 
önfeláldozással is gondozni, becézni fog. Úgy, 
mint igazi anya a gyermekét. És én se fogok többé 
egyebet látni benned, csak a fiamat. Akit az Ég 
adott nekem azon a napon, amikor átlépted a 
házam küszöbét. Jó lesz így?

— Izabell! —  kiáltott fel Tölgyes Ádám és 
hátratántorgott. Tiltakozni akart, fel akart hábo= 
rodni. De ebben a pillanatban —  nem tudta el= 
képzelni, miért —  feltűnt előtte Gerdán Féterné 
filigrán alakja. Eszébe jutott, hogy mintegy két 
héttel ezelőtt egy Horánszky=utcai vacsoránál, ami= 
kor a zeneszerző neje mellett ült, kimondhatatlan 
vágyódás fogta el érte. Ez az emlék oly erősen érez= 
tette a hatását, hogy nem tett egyebet, minthogy 
újból felkiáltott :

—  Izabell! . . .
De már halkabban. Kevésbbé meggyőzőn. S a 

grófné rövid kis sóhajtás után folytatta :
—  Tartozunk ezzel a saját lelkiismeretünknek, 

de tartozunk vele az embereknek is, akiket évek 
óta félrevezettünk. És most fognak hinni nekünk! . . .

V.

V ISSZ A P IL L A N T Á S.

Amikor magára maradt Tölgyes Ádám, magába 
szállt. Ritka élességgel rajzolódott le előtte egész 
élete egy félóra leforgása alatt. (Hosszabb idő nem 
tellett erre a töprengésre, mert egy órára villás* 
reggelire várta a kaszinóban Zsoldos Pali barátja.)

Látta a kis földszintes házat Debrecenben, ahol 
egy gutaütött, pirosarcú, kövér ember, az édes= 
atyja egy kis fiókos asztal előtt ült és számolta az 
aranyait. Egy emberöltőn át becsületes munkával

Drasche-Lázár Alfréd: Amyr. 3
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gyűjtötte őket, utóbb pedig becserélte féltve őr= 
zött kis vagyonát hadikölcsönökre. Látta önmagát, 
amint kerülve az iskolát barangolt a Nagyerdőn 
vagy hevert a mezőn és álmodozott. Nem mert 
hazamenni, mert félt a ferdevállú asszonytól ott= 
hon, aki nem az édesanyja volt (az szegény meg= 
halt, amikor ő született), hanem az atyja szeretője. 
Később a felesége is lett. És látta, amint a háború 
kitörésekor színes zászlókkal, énekszóval kivo= 
nultak a csapatok. Utánuk szökött, de az apja 
visszahozatta, mert mindössze csak tizenötéves volt.

Azután az összeomlás első napjaiban kivitték az 
atyját a temetőbe. Csak most köszöntött rá iga= 
zán a nyomor. Amiről azt hitte, hogy az atyjáé 
volt, néhány bútor, ágynemű, ezüst, azt valami 
írás alapján az az asszony vitte el magával. Isten 
tudja, hová. A kis házat elárvereztették a hitele= 
zők, nem volt mit ennie. Arról pedig, hogy neki 
élnie kell, erősen meg volt győződve. De nem vég= 
zett semmit, nem volt érettségije, mindössze hat 
gimnáziuma.

Beállt tehát tanoncnak az öreg Lefkovicshoz a 
Csapó=utcában, aki amikor egészen kis fiú volt, 
ahányszor benyitott a boltba, megkínálta savanyú 
cukorral. De már nemsokára érezte, hogy ezt nem 
fogja kibírni. Mert tudta, hogy másnak született, 
írónak.

Már régen írt. Mindenfélét. Verset, mesét, főleg 
darabot. Be is nyújtott vagy hármat, azonban min= 
dig elkergették, kézirataival együtt. Még volt is= 
kolatársai, amióta boltossegéd lett belőle, sem hall= 
gatták meg többé a dolgait. Csak Borcsa, a Lefko= 
vicsék cselédje, az sírt örömében, ha felolvasott 
neki este az utcai lámpa fénye mellett, vagy va= 
sárnap, ha kimenője volt a leánynak, a Nagyerdőn. 
A Borcsa mindig mondta, hogy még nagy író lesz 
belőle, ő pedig megígérte neki, hogy elveszi fele= 
ségül. Borcsa volt az első szerelme.
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De egy szép napon Lefkovicsék kidobták Bor= 
csát is, őt is. A leány nagyon s ír t ; azt mondta, 
hazamegy és a Tiszába öli magát. Azonban csak 
az Attila=térig jutott, ahol felfogadta őt egy vas= 
kereskedő felesége pesztonkának. 0  pedig napo= 
kig a Nagyerdőn kóborolt és azon a néhány szardi= 
niadobozon, meg féltucat csokoládélevelen élt, 
amit —  igenis —  elemeit Lefkovics boltjából, mert 
az öreg fűszeres csakúgy bocsátotta el a szolgálatá= 
ból minden huncut vas nélkül.

Tölgyes összerázkódott, amikor erre a lopásra 
és a szabadban eltöltött hideg éjszakákra gondolt, 
és amikor eszébe jutott, hogy napokig nem mosa= 
kodott. Gépiesen bement tehát a szomszédos 
fürdőszobába, megeresztette a meleg vizet és bele= 
csúszott a márványkádba. De nem lubickolt, mint 
rendesen, hanem tovább gondolkozott.

Különösen a lopási história bántotta. De már 
akkor, mikor megesett vele, megfogadta, hogyha 
az Úristen megengedi, akkor azonnal jóvá teszi a 
kárt, amit okozott és egész tehetségével, egész lé= 
lekkel valami nagy gondolat szolgálatába áll. Mi 
lehetett ez más, mint hogy ő, szegény, nyomorult, 
csakis a szegények, a szenvedők ügye mellé áll= 
jón és kardot rántson, hogy a világ minden zugá= 
ból rávigyorgó szörnynek, az igazságtalanságnak 
levágja^a fejét?

Az Úr úgy látszik elfogadta ígéretét. Mert még 
aznap reggel talált a főpostán levelet, amelyben 
egy fővárosi nagyáruház értesítette, hogy a néhány 
héttel azelőtt hirdetett reklámvers=pályázat első 
díját őneki ítélte oda a zsűri. Vagyis ezer koronát 
fizetett ki neki a csatolva volt csekk alapján az 
Alföldi Takarékpénztár — összeg, amely a pénz= 
nek már akkoriban is érezhető elértéktelenedése 
dacára hosszú időre biztosította megélhetését. De 
ennyire nem is volt szüksége.

Első dolga volt megvenni a szardiniás dobozo=
3 *
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kát, meg a csokoládét. Névtelenül adta postára az 
öreg Lefkovics címére. Aztán elszaladt az Attila* 
térre, kihivatta Borosát a lépcsőházba, átadott neki 
ötszáz koronát, megcsókolta az örömtől félig el= 
áléit leányt és rohant a vasútra.

—  Pestre! Pestre! El innét ebből a szűk, ki* 
csinyes világból!

így ordított benne egy hang. Ez kergette őt, 
ez sürgette a menekvését.

Új életet kezdeni, valami nagy eszméknek élni, 
felvenni a harcot az igazságtalansággal és győzni!

A dolog nem volt oly egyszerű. Sőt még igen 
nehéz napok vártak rá. Annak dacára, hogy a nagy* 
áruház igazgatója, akihez tanácsért fordult, min* 
dent elkövetett érdekében, elsősorban, hogy iro* 
dája reklámosztályában alkalmazta. Mint írnokot. 
De ő nem írnok, ő író akart lenni! . . .

Tölgyes töprengéseinek eme stádiumában meg* 
rázkódott a fürdőkád lassan=lassan kihűlő vizé* 
ben. Elkezdett lubickolni. És most eszébe jutott az 
első pesti nyár, gyakori fürdőzései az újpesti strand* 
fürdőben, ottani megismerkedése a «vörös Nyuki»= 
val, akinek révén később az Adlon=bárban, az 
Erzsébet=körúton összekerült ugyanazzal a férfival, 
akivel most készült villásreggelizni: Zsoldos Palival. 
És ettől a naptól kezdve abba az áramlatba került, 
amely eddig minden erőfeszítése dacára mindig 
visszadobta, míg most egyszerre magával ragadta.

A «vörös Nyuki» már akkoriban mint táncosnő 
szerepelt a bejelentőhivatal lajstromában. Az Adlon* 
bárban is ezzel a címmel tisztelték meg, bár a 
valóságban nem volt más feladata, mint hogy ked* 
vet csináljon a vendégeknek a pezsgőfogyasztás* 
hoz. Az újpesti strandfürdőben kötött ismeretség 
arra vezetett, hogy Ádám a «vörös Nyuki» kedvéért 
az ősszel egyszer=kétszer szintén ellátogatott ebbe 
a bárba, ami, anyagi helyzetét tekintve, részéről 
nem csekély áldozat volt.
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A második alkalommal, hogy a bárban tartóz* 
kodott és éppen a «vörös Nyuki»=val egy sarokban 
valami szerényebb italt fogyasztottak, belépett a 
zsúfolt helyiségbe egy furcsa külsejű fiatalember. 
Kövér volt, tetőtől=talpig fehér flanellruhába öl* 
tözve, nyitott gallérral, nyakkendő nélkül — akár* 
csak valami teniszpályáról tévedett volna egyenesen 
oda be. De egész fellépése oly biztos és határozott 
volt, s olyannyira látszott meg rajta az úr, hogy 
a személyzet legott elébe sietett, mint egy régi 
törzsvendég elé, holott soha előbb nem látta. De 
maguk a pincérek is zavarban voltak, mert az 
összes asztalok el voltak foglalva, s annyi hely 
sem maradt, hogy bárhol is pótlólag fel lehetett 
volna állítani egyet.

Az idegen körülnézett és megpillantva a «vörös 
Nyuki»=ék asztalát, nem soká gondolkozott, hanem 
hozzájuk lépett. Köszönt úgy a táncosnőnek, mint 
Tölgyesnek, majd udvariasan, de igen határozott 
hangon kérdezte :

—  Jegyesek talán? Mert ha igen, akkor nem 
szeretnék zavarni . . .

Tölgyes nem szerette a tréfát s így most is 
félreértette az idegent. Fel akart szisszenni, de a 
«vörös Nyuki» hangosan felkacagott és nevetve 
felelte :

—  Dehogy vagyunk jegyesek! Még komolyan 
szerelmesek sem vagyunk egymásba, úgy=e, csut* 
kám?

— No, hiszen akkor nincsen semmi baj —  je= 
lentette ki tréfásan fellélegezve a kövér fiatal* 
ember. —  Egyéb hely hiányában szíves engedel* 
műkkel magukhoz telepszem.

Ezzel megragadta az egyik pincér által a ven* 
dégek feje fölött feléje nyújtott széket, letette és 
ráült. De a nyavalyás szék összeroppant s a flanell* 
ruhás ember pillanat alatt eltűnt az asztal alatt. 
Óriási hahota támadt erre a bárban és a «vörös
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Nyuki», de még Tölgyes Ádám is felugrottak, hogy 
segítségére siessenek a szerencsétlenül járt vendég= 
nek. Ez azonban egy ugrással ismét a talpán állt 
és már a helyzet komikumánál fogva is rendkívül 
ható komolysággal azt kérdezte a másik széket 
hozó pincértől :

—  Mondja csak, barátom : hol lehetne ebből 
a portékából kapni egy=két darabot? Én ugyanis 
éppen most rendezem be a lakásomat . . .

Világos, hogy az ilyen kedéllyel megáldott ember 
nem ülhetett két percig sem másokkal együtt egy 
asztalnál, a nélkül, hogy a legrövidebb idő alatt 
velők össze ne barátkozzék. Egyik mókája követte 
a másikat, majd lefegyverző közvetlenséggel meg* 
kínálta asztaltársait abból a finom pezsgőből, amit 
hozatott. És miután Tölgyest következetesen Csutka 
úrnak szólította, az, hogy ennek véget vessen, 
bemutatkozott:

— Tölgyes Ádám író vagyok.
— Én meg azért hívom «csutkának», mert olyan 

édes ádámcsutkája van, tetszik látni? — tette 
hozzá nagyokat nevetve a leány.

—  Nagyon örülök a szerencsének —  szólt a 
másik. —  Az én nevem Zsoldos Pál, foglalkozás 
somra nézve meg az a helyzet, hogy nincsen. 
Sohse volt. Szerencsémre eléggé óvatos voltam 
apám kiválasztásánál, mely választás viszont oly= 
annyira nem elégítette ki szegény apám nemesebb 
ambícióit, hogy jobbnak látta elköltözni erről a 
szerinte átkozott világról. Ezzel szemben én imá= 
dóm a világot és azt tűztem ki célomul, hogy 
alaposan megismerjem. Egész évben utazom, ke= 
nyeret adok a vízumot kiállító hatóságoknak, ma 
itt, holnap ott vagyok, szeretek vadászni s mi= 
vei nem lőhetek komoly következmények nélkül 
hipokrita emberekre, amint kedvem volna, hát 
pusztítok oroszlánokat, tigriseket, vadmacskákat; 
ha nem akad más, közönséges farkasokat is. Ekkora
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foglalkozásnélküliség mellett talán nem csoda, ha 
nem érek rá olvasni is. De nem is szeretek olvasni, 
mert —  bocsánatot kérek az író úrtól —  eddig 
csak azt tapasztaltam, hogyha öt szót nyomtatnak, 
abból legalább három hazugság.

Tölgyes szeme felragyogott. Ez volt az ő embere.
—  Mennyire igaz! —  mondta lelkesen. — 

Eddigelé legalább így volt. De hogy a jövőben 
máskép legyen : erről én fogok gondoskodni!

És elkezdett beszélni eszméiről, terveiről, gon= 
dolatairól, no meg az írásairól, amelyeknek még 
nem akadt kiadója. Zsoldos Pál nagy érdeklődéssel 
hallgatta.

—  Bosszantó, hogy nincs nyomdám —  szólt és 
ráncbaszedte dús, szőke szemöldökét. — De tudja 
mit? Van egy megoldás. A bolsevisták bukása 
után (h. a. f. e. m. őket, levágták az egész szarvas= 
állományomat a visegrádi határban) megfogott 
engem néhány honmentő barátom és addig dumált, 
amíg megvetettek velem egy nagy pakk újság® 
vállalatrészvényt; még most is ott hever valahol 
a bankom egyik safe=jében. Azt hiszem, ötven 
százalék belőle az enyém. Majd szólok az embe® 
reimnek, nyomják be önt valamelyik szerkesztő® 
ségbe. Rendben van?

Tölgyes meghatottan akarta megköszönni a 
szinte valószínűtlennek látszó ajánlatot. De a 
másik tiltakozott.

—  Szót sem érdemel —  mondta. —  Végtelenül 
le fog kötelezni, ha nemcsak az izébe, az iroda® 
lomba, hanem a napisajtóba is beleviszi az elveit! 
Mondja meg mindenkinek az igazságot, de irgal® 
matlanul, érti? És ha becsukják e miatt, —  sebaj. 
Legalább lesz ideje nyugodtan dolgozni. És még 
egyet : ne feledkezzék meg kérem a szegény gazda® 
gokról. Azokról, akik állandóan siránkoznak, hogy : 
Istenem, olyan rosszak az idők, hogy már csak két 
autót tarthatnak három helyett, vagy hogy ma®
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napság az ember már komornyikot sem vihet ma= 
gával, mert oly drága minden, meg hogy már nem 
lehet cilindert viselni, mert beverik az ember 
fején! Most pedig engedje meg, hogy bájos barát* 
nőjével táncoljak egy túrt. Ez nem annyira szen= 
vedélyem, mint inkább az egyetlen kúra, amit az 
elhízás ellen használok. Amint látja, nagyszerű 
eredménnyel. Éppen ma rengeteg vacsorát ettem 
egy volt tiszttartómnál, aki Isten tudja valamin, 
valószínűleg rajtam meggazdagodott, kilépett és 
most felköltözött Pestre. Hát legalább jól akartam 
lakni a pénzemen. Rögtön, rögtön, gyönyörűsé= 
gém —  szólt közben a «vörös Nyuki»=hoz, aki 
már felállt és várta, hogy megtáncoltassák. Majd 
ismét Tölgyeshez fordult: —  Arra az esetre, hogy 
nem tudnám abbahagyni a kúrát, akarom mon= 
dani a táncot, vagy ha elájulnék, átadom a név* 
jegyemet. így ni. Rajta van a címem is : Lovag* 
utca 20., a nyugati pályaudvar közelében. Ronda 
kis utca, de a ház elég jó. Egyébként amúgy is leg= 
feljebb két hétig vagyok össze=vissza Budapesten...

Zsoldos Pál betartotta ígéretét. És így lett 
Tölgyesből újságíró. De végre megjelent első 
könyve is : «A Szondy=utcai verebek». A két férfit 
azóta meleg barátság fűzte egymáshoz; és bár 
Zsoldos Pál azután sem változtatta meg életmódját, 
mégis akárhányszor megfordult Budapesten, jó= 
formán egész idejét Tölgyes Ádám társaságában 
töltötte, szívből örült első és későbbi sikereinek és 
természetesen megismerkedett Chmialovszky gróf* 
néval is, a nélkül, hogy túlságosan lelkesedett volna 
érte. Arról azonban, hogy az író barátja —  éppen 
a grófnéval való összeköttetése folytán —  irányt 
változtatott, nem szerzett tudomást. Hisz könyvet 
sohse olvasott, még Tölgyes=regényt sem, szín= 
házba pedig nem járt, mert, amint mondta, a 
világ összes kincseiért sem vesz fel keménymellű 
inget, csak akkor, ha muszáj. És létezett=e az a
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hatalom a világon, amely őt kényszeríthette vala= 
mire?

Tölgyes időközben, most már lényegesen vi* 
dámabb emlékek hatása alatt, jókedvűen kiugrott 
a kádból és belebujva az előre jól megmelegített 
fürdőkabátba, kezdett törülközni. De hirtelenül 
eszébe jutott Izabell és ez elszomorította.

—  Szegény, szegény asszony! —  sopánkodott, 
miközben észrevette, hogy ideje volna tyúkszemet 
vágatni. —  De minek is vagyunk mi férfiak ilyen 
komiszak? Vagy nemcsak rajtunk múlik talán? És 
nem hozza=e magával már az egész életmód, hogy 
minduntalan bele kell botlani egy formás lábba 
vagy megakadni egy vágyódó szempáron meg oda= 
tapadni buján mosolygó ajkakhoz, mint nyáron 
légy a mézes papírra?

Aztán : lehetettbe egyáltalában ellentállani annyi 
bájnak, örömnek éppen neki, akinek olyan bor= 
zasztóan sivár és nyomorúságos volt az első fiatal= 
sága? Hát kinek lett volna az ő helyében szíve 
eltaszítani magától egy Kunhelyi Irént, az örökké 
vonzó és örökké fiatal nagy tragikát, vagy egy 
Tischbeinnét, azt az őrjítően kívánatos, szellemes 
lipótvárosi szépséget, akit még Izabell is kitün= 
tetett a barátságával? És a többiről, elsősorban 
erről a balkezű Radóczy Erzsiről nem is beszélve — 
mennyi öröm várt őreá még ezután is? Gerdán 
Péterné például, az a mindig csöndes, filigrán 
asszonyka, aki megremegett, mint a tengerimalac, 
ha véletlenül megérintette az ember s akinek a 
szemében volt valami, amibe bele lehetett őrülni?

— De Izabell! Istenem, teremtőm, Izabell! — 
nyögte ismét idegesen, amikor meg kellett küzdenie 
a gallérjával, amely sehogy sem akarta megengedni, 
hogy az inghez gombolják. —  Hát ővele hogyan 
is voltam tulajdonképpen? És hányadán vagyok 
vele most?

Erre, eléggé különös, sehogy se sikerült választ
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találnia. Annyi bizonyos, hogyha összehasonlította 
ezt a csodálatosan nagystílű nőt azoknak bár= 
melyikével, akikkel eddig találkozott vagy akiknek 
éppenséggel a gondtalan élet mámorja hajtotta a 
karjaiba, akkor minden kétséget kifáró módon meg 
kellett állapítania, hogy Izabell messze fölöttük áll. 
Egy napon még csak említeni sem lehetett őket 
ővele és ha volt valaki a világon, akihez ragasz= 
kodott, akkor Izabell volt. Igaz, őszinte szeretet 
volt —  de vájjon volt=e szerelem is?

Ezen akadt meg mindig. Most is. Mert ha a 
szíve legtitkosabb rejtekét vizsgálta, akkor úgy 
találta, hogy szerelmes, igazán szerelmes még nem 
volt sohasem. Nem ismerte a szerelmet, csak kép= 
zeletből. Amikor a közelébe ért, amikor játszott 
vele, akkor sejtette legfeljebb, hogy milyen lehet. 
Valami irtózatosan nagy, szédítően jó érzés kellett, 
hogy legyen. Amely képessé teszi az embert arra, 
hogy öljön, arra, hogy meghaljon, de még arra is, 
hogy csodát tegyen. Ilyet pedig ő eddig még nem 
érzett; még Izabell karjaiban sem.

Létezett=e egyáltalán? És ha létezett, rátalál=e 
még ő is valamikor?

Ismert ő egy érzést, amely közel járhatott a 
szerelemhez. Álmatlan éjszakákon —  mindegy, 
hogy ágyban fetrengett, vagy hogy dorbézolás köz= 
ben néhány pillanatra kereste a magányt —  valami 
különös, szavakkal ki sem fejezhető nagy vágyódás 
fogta el egészen meghatározott valaki után, aki 
éppen csak hogy meg nem jelent a lelki szeme előtt. 
Nem tudta megadni a leírását ennek a lénynek ; azt 
se tudta, barna=e vagy szőke, magas=e vagy ala= 
csony. De azt már határozottan érezte, hogy min= 
dig egy és ugyanaz a nő. Mintha tegnap látta 
volna valahol, de már nem tudott rá emlékezni. 
S  ilyenkor —  bár át nem lépte tudatának küszöbét 
még a gondolata sem —  sejtette, hogy mi a sze= 
relem.
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Mintha saját lelkének kisugárzása, annak hason= 
mása volna az a rokon és mégis ismeretlen lény, 
kimondhatatlanul tökéletes kiadásban. Néha ki= 
tárta a karjait, hogy megfogja, hogy magához 
láncolja, hogy életet leheljen belé —  de hiába volt 
minden erőlködése, eltűnt minden úgy, amint jött. 
Csak a vágyódás érzése maradt vissza, olyan, mint 
az olthatatlan szomjúság. És minél többet ivott, 
annál szomjasabb lett.

Barátai, ha egyiknek, másiknak elmondta furcsa 
látományait, igen eltérően vélekedtek felőlük. Uj= 
laky Lucy azt mondta : —  Ez az ihlet. Próbálja 
prizmába szorítani és tiszta lesz a kép.

Vajha Zenó : —  Nem hiába vagy író. Van 
képzelőtehetséged . . .

Kunlaky Irén : —  Ebből lesz a legközelebbi 
szerepem.

Krajk tanár : —  Egy kis neuraszténia.
'  Tischbein Zsazsa : —  Csinos kis perverzitás!...

Zsoldos Pál : —  Lipótmező.
De egyiknek sem volt igaza. Mert maga meg 

volt győződve, hogy még fog találkozni ^zzal a 
nővel. Amint már százszor gondolta, hogy máris 
találkozott vele. És fog találkozni az igazi sze= 
relemmel is.

Most is erre a következtetésre jutott.
Ebben a pillanatban belépett Sándor.
—  Itt a soffőr —  jelentette és felsegítette a 

kabátját.

V I.

L Á TO M Á SO K .

Tölgyes Ádám nem akarta elhinni, hogy meg= 
gondolt volt Izabell elhatározása és hogy azt ko= 
molyán kell venni. Inkább abban volt, hogy csak 
pillanatnyi helyzetben hirtelenül megfogamzott 
ötletről van szó, amely a jelenet részleteiben is
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összhangzásban állott az asszony finom lelküle= 
tévéi, nemes gondolkozásával. Bár bizonyos tekin= 
tetben úgy érezte, hogy ez a megoldás, amely 
számára a teljes szabadságot jelentette, lelkiismerete 
szempontjából sem volna megvetendő, mégis saj= 
nálta Izabellt; fel is tette magában, hogy legalább 
alkalmat nyújt neki egy könnyen és megalázkod= 
tatás nélküli visszavonulásra —  arra az esetre, ha 
valóban csak eléggé meg nem fontolt elhatározás 
sával állana szemben.

De, nem csekély meglepetésére azt kellett 
tapasztalnia, hogy a grófné ezentúl a legkomolyab= 
bán csakis az anyai barátnő szerepét kívánta az ő 
életében betölteni, mégpedig minden neheztelés 
nélkül. Bebizonyította ezt, amikor a debreceni 
szerzői estet megelőzőleg maga gondoskodott róla, 
hogy a «kisfia» ott se nélkülözze a már nagyon is 
megszokott kényelmét; erre vonatkozólag sűrű 
levelezést is folytatott az ottani szállóval. Viszont 
a férfinak minden olyan közeledését, amely alkal= 
masnak látszott arra, hogy áttörje a közibéjük 
állított korlátokat, kedvesen bár, de a leghatáro= 
zottabban elhárította magától . . .  És hogy semmi 
kétség se maradjon fenn Ádám lelkében aziránt, 
hogy a jövőben mindenről lehet köztük szó, csak 
többé szerelemről nem, olyat tett, amire még nem 
volt példa : elfogadta gróf Finstern Rudolf, egy 
vele egykorú, csinos és rokonszenves mágnás 
udvarlását. Már régebbről ismerte. Valami gyer= 
meknyaraltatási akciónál együtt volt szerepük az 
elnökségben. De míg érintkezésük eddig tisztára 
hivatalos volt, Izabell most úgy látszik felszólít= 
háttá a grófot, látogatná meg otthonában, aminek 
Finstern sietett is eleget tenni. Annyi tény, hogy 
a rózsadombi jelenetet követő napok egyikén 
Tölgyes Ádám már ott találta a Horánszky=utcai 
palotában villásreggelin.

Tölgyes Ádám hiúságát bántotta ez a fordulat,
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oly pontosan következett be. Csakhamar meg= 
győződött arról is, hogy Izabell nem azért rendezte 
a dolgot, hogy felébressze benne a féltékenység 
ördögét. Erre mintegy bosszúból maga fordult 
ehhez az ő helyzetében semmivel sem indokolható 
eszközhöz. Elkezdett udvarolni Gerdán Péterné= 
nek, de úgy, hogy csak Izabell szerezhetett róla 
tudomást. Rendes társaságuk és természetesen 
Péter előtt is igyekezett megóvni a látszatot; 
egyrészt mert átvedlésével egyidejűleg megked= 
velte különösen szívbeli ügyekben a titkolódzást, 
másrészt, mert sajnálta a zeneszerző barátját, aki 
amúgy is eleget kínlódott gyönge idegzetével.

Ilyen volt a helyzet a debreceni kiránduláskor, 
amelyből Izabell grófné, igen lojálisán, teljesen ki= 
kapcsolta Finstern Rudit. Ez alkalommal csakis 
«mami» akart lenni. És oly messzire ment el e 
tekintetben, hogy maga volt, aki javasolta Ádám= 
nak, vinnék el magukkal Gerdánékat is. Odamenet 
Ádám eléggé élénken foglalkozott is a mellette 
ülő Blankával ; de visszajövet, tudjuk, a «balsiker» 
fölötti —  ha nem is bevallott —  bosszúság mégis 
annyira elvette a kedvét az udvarlástól, hogy nem 
is az asszonykát, hanem a férjét ültette maga mellé.

Útitársai vegyes érzelmekkel ítélték meg Ádám 
rossz hangulatát. Izabell bizonyos fokig örült a 
debreceni incidensnek. Azt gondolta, néha jó, ha 
az embereknek az orrára koppint a Sors. Blanka, 
aki szívesen flörtölt azzal, akivel rokonszenvezett,'— 
ez Tölgyes Adám tekintetében nagymértékben 
állt fenn —  sajnálattal állapította meg, hogy Ádám 
érdeklődésének nem lehetett valami mély alapja, 
mert különben el tudta volna vele felejtetni a szóra 
sem érdemes bosszúságot. Péter végül, aki — éppen 
az odautazásnál —  már kezdett gyanakodni nejére 
és Ádámra, de talán a grófné is, nem haragudtak, 
hogy tévedtek.

Pestre érve Tölgyes előbb letette Gerdánékat
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a Városligetben, majd a grófnét vitte a Horánszky= 
utcába. És amikor Izabell felszólította, hogy, amint 
meg volt beszélve, nála ebédeljen, az író azzal men= 
tette ki magát, hogy holtfáradt és hogy egyenesen 
hazamegy.

Izabell, miután a portás kisegítette a kocsiból 
(még az ő fiatal tagjai is megmerevedtek az úttól), 
hátrafordult és még kérdezni akart valamit Ádám= 
tói. Aggódott miatta, mert olyan más volt, mint 
rendesen. Csak nem volt beteg? Vagy ennyire 
megérezték volna idegei a hirtelen fékezést, amikor 
az a furcsa nőszemély útjukba állott?

De Ádám annyi időt sem hagyott neki, hogy 
feltegye a kérdést, mert máris indított. Éppen csak 
integetett és már el is robogott.

Izabell bánkódva nézett utána. Az volt az ér= 
zése, mintha ez az Osiris=Six, amelyet Ádám köz= 
vétlenül a rózsadombi esemény után vásárolt, most 
végleg elvinné tőle azt a férfit, akit szíve mélyében 
mégis csak szeretett s akit éppen azért nem kívánt 
örökre magához láncolni . . .

Ezalatt az Osiris=Six már a körúton száguldott 
a Margit=híd felé. Nagy volt ebben az időben a 
forgalom, minduntalan meg kellett állni és vára= 
kozni a keresztezéseknél. Ádámnak, ahányszor köz= 
lekedési rendőrt pillantott meg, nyomban az eredeti 
leányra kellett gondolnia, aki megállította útjában. 
Ez bosszantotta. Amúgy is eleget foglalkozott vele 
egész idő alatt. Sohse fog megszabadulni ettől a 
látománytól?

Hazaérkezve megfürdött, majd evett egy cse= 
kélységet és felhajtott egypár pohár vizet. Fájt a 
feje —  hisz az autón, a volán mögött, nagyon 
meleg is volt. Elsötétítette a hálószobát, levetkőzött 
és befeküdt az ágyba. Előbb meghagyta Sándor* 
nak, hogy ötig hagyják pihenni, meg hogy kap* 
csolják ki a telefont.

— Vilmácska pedig, ha előbb találna jönni,
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vegyen kézhez egy könyvet és üljön ki a kertbe — 
tette még hozzá, mialatt az ágy szélén ülve ásí= 
tozott. —  Lehet egyébként, hogy ma egyáltalában 
nem fogok diktálni . . .

— Igenis, kérem.
Sándor zajtalanul kiment és Ádám eloltotta a 

lámpát.
— így ni —  gondolta magában. —  Most senki 

és semmi sem zavarhat, jó lesz egyet aludni.
Tudta, hogy az ilyen szándékot csak ritkán 

követi nyomban a tett és hogy minél erősebb az 
emberben az alvásra való elszántság, annál maka= 
csabbul védekezik ellene a természetünk. Szigeti 
Gyula, —  az ő és természetesen Izabellnek házi= 
orvosa is —  akinek egy ízben gyakori álmatlanság= 
ról panaszkodott, ellátta mindenféle jó tanáccsal, 
hogy s miként lehet ez ellen legjobban védekezni : 
az ember számol egytől ötszázig vagy megfordítva, 
ezertől lefelé ; ha ez nem használ, akkor igen üd= 
vösnek bizonyul, ha tengert vagy búzatáblát kép= 
zelünk el, amint csöndesen hullámzik . . . Szóval 
rendelkezett ő Szigeti jóvoltából egy egész házi= 
patikával ; csak alkalmazni kellett a módszereket 
szép egymásutánban.

Most is így tett. Nehogy elkezdjen gondolkozni. 
Ehhez semmi kedve se volt. De még valamiért. 
Egy egészen meghatározott dolog miatt, amelyre 
különösen nem akart gondolni. Nem is említette, 
nehogy ismét eszébe jusson. Hisz amúgy is egész 
úton, amióta az autó elé . . .

— Mondom — szólt hangosan és bosszúsan a 
fal felé fordult. — Már megint itt van! . . . —  És 
serényen elkezdett számolni. A biztonság kedvéért 
mindjárt felülről lefelé, mert ez nehezebb volt : 
1000, 999, 998, 997 —  pedig egészen biztos, hogy 
már láttam valahol, —  996, 995 —  de hol? Szín= 
házban? Külföldön? A Riviérán? Ki van zárva, — 
994/ 993 —  nem lehet, hisz egész megjelenése,
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ruházata . . .  De most nem erről van szó, hanem 
számolok. Kezdjük elölről, jobb lesz : 1, 2, j ,  4 . . .

Egyszerre csak azon kapta rajta magát, hogy 
már háromszázig is számolt ugyan, de a gondola= 
tainak gyeplője ismét régen kisiklott a kezéből. 
Tehát habzó tengerre gondolt. És mivel ez sem 
használt, hullámzó kalásztáblára.

Ez kitűnően sikerült. Képzelőtehetsége úgy szu= 
perált, hogy csoda. Látott maga előtt egy végtelen, 
sárga táblát, ringadozó, gyönyörű kalászokkal. És 
mögötte egy kis falut. És egy napos országutat. 
Éppen delet harangoztak. Jóleső, idegnyugtató 
látvány volt.

Ilyen hosszú autótúra után az ember még soká 
érzi a kocsi ringását. Mintha hajón járna. És 
különösen ez az Osiris=Six új lengőtengelyeivel, — 
334, 335, 336 —  vagyis igaz, nem is számolok, ha= 
nem a kalászok járják meg a kis falu! . . . Csak ne 
volna az a sok liba meg disznó az országúton! 
Meg az a sok gyerek . . .

—  Ez már mégis sok! Hát nem vagyok képes 
véget vetni ennek a históriának?

Tölgyes felült. Lerúgta magáról az amúgy is 
pehelykönnyű paplant és lámpát gyújtott. Tekin= 
tete az éjjelin álló órára esett. Három óra volt.

— Déli három óra! —  szólt és gúnyosan fel= 
kacagott. —  Nem nevetséges ez? Itt fetrengek az 
ágyban, mint a félbolond, a helyett, hogy tennék 
valamit. De mit? Menjek el Izabellhez? Dehogy! 
Máshová? Kihez?

Ezerféle hely jutott eszébe, ahová mehetne. Csak 
üzennie kellett Vendelnek és néhány perc múlva 
repülhetne ismét, ahová kedve tartaná. Amúgy is 
neheztelt a soffőr, az a barom, hogy nem vitte el 
magával Debrecenbe. A helyett, hogy örülne, hogy 
két szabad napot tölthetett a családjával! Pedig 
kár, hogy el nem vitte magával. Mert akkor egészen 
biztosan nem történik meg vele az a história . . .
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—  Tessék, már megint! — sóhajtott, most már 
közel a kétségbeeséshez. — Ennek még rossz vége 
lesz . . .

Ismét eloltotta a lámpát. És most azzal a feltett 
szándékkal fordult a fal felé, hogy — ha törik, ha 
szakad —  sem nem számol, sem nem gondol holmi 
tengerre vagy búzakalászokra, hanem igenis meg= 
közelíteni engedi magát azáltal a bizonyos gon= 
dolat által, amely ellen amúgy is hiába védekezett. 
Hátha így tud túlesni rajta?

—  Lássuk csak! —  szólt dühösen, mint a gyer= 
mek, aki elveri a széket, mert a lábába botlott. —  
Gyere csak . . .

De az említett gondolat is fejes volt. Nem en= 
gedelmeskedett. Sőt mintha egyáltalában nem haj= 
lana a szóra. Mert már=már úgy érezte Ádám, hogy 
elernyednek az idegei, megszűnik bennök minden 
feszültség és jön az álom . . .

Egy édes álom!
Forró nyári délután, felhőtlen az ég. Mint kisfiú 

mezítláb, hanyattfekve*hever'kintfa réten, minden 
zajtól távol. Csak a pacsirta száll a magasba és 
hallatja panaszos danát. Lepke röpköd a feje fölött, 
majd leszáll a búzavirágra mellette és himbálódzik. 
A közelben kis tücsök zenél. Nagy garral dongó 
hasítja át a levegőt. És ismét csönd. Mély, gyö* 
nyörűséges csönd . . .

Ekkor neszre lesz figyelmes. Felhajtja a fejét : 
a szemközti rozstáblán valami mozog. Mi lehet? 
Nyúl ? Macska ? Egyik sem. Egy kislány, alig 
hároméves, kidugja a fejét, körülnéz és amikor 
megpillantja, nagy szemeket mereszt reá.

—  Hát te mit keresel ott a rozsban? —  kérdi 
Ádám.

—  Azt, amit elvesztettem —  feleli a kislány.
—  És mi az, amit elvesztettél? —  faggatja to» 

vább a fiú.
—  Nem tudom.
D r a s c h e -L á z á r  A l f r é d : A m y r. 4
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Ádám elnevette magát :
—  Elvesztettél valamit, amiről nem tudod, hogy 

micsoda és mégis keresed? Hogyan lehetséges ez, 
bolond kis jószág, te?

—  Tudom, hogy elvesztettem valamit és azért 
keresem. Nem akarsz nekem segíteni?

Ezzel egészen kibújt a rozsból és jobbra, balra 
a földre nézve, elébb feléje jön, aztán indul tovább 
az útvesztőn. De ő lusta, nem követi a kislányt. 
Minek is? Minek segíteni keresni valamit, amiről 
maga se tudja, hogy micsoda? De minél jobban 
eltávolodik tőle a kislány, annál erősebben szól 
benne egy hang, amely buzdítja, szaladjon utána, 
fogja meg a kezét, vezesse, segítse —  hátha mégis 
megtalálja, amit keres? Hátha ő is elvesztett vala= 
mit, a nélkül, hogy tudna róla? És mégsem indul 
utána, hagyja, hagyja, hogy eltűnjön a magas veté= 
sek mögött . . .

Itt Tölgyes Ádám, az író, hirtelenül felriad az 
álomból. Amely nem tarthatott tovább két másod= 
percnél. Mi volt ez? Hisz ez az álom is csak emlék 
volt, most jutott eszébe. Ez a dolog megtörtént vele 
a valóságban is. Hosszú, hosszú évekkel azelőtt! . . . 
Akkor, kisfiúkorában gyakran gondolt erre a 
furcsa álomra ; mindig sajnálta, hogy nem volt 
folytatása. Izgatta a kíváncsiság, vájjon ha elmegy 
a kislánnyal, nem találják=e meg mégis, amit el= 
vesztett?

Még egy különös dolog jut eszébe : ez a kislány 
határozottan hasonlított arra a nőre, aki ma dél= 
előtt az autója elé ugrott. Őneki is kékesen fénylő, 
fekete haja és ibolyakék szeme v o lt. . .

De még ennél is tovább volt. Mert azon a napon, 
amikor az Izabellel való jelenete után még régi 
autóján a kaszinóhoz igyekezett, ahol Zsoldos 
Pállal kellett ebédelnie, egy gumija kipukkadt, úgy= 
hogy a hátralevő utat az Apponyi=tértől mintegy 
hatszáz lépést, gyalog tette meg. Már késő volt
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és nagyon sietett. S ekkor inkább érezte, mint látta, 
hogy egy női alak halad el mellette, amelyen va= 
lami nem mindennapi volt. önkéntelenül ránézett, 
ő is így tett, találkozott a tekintetük. Ez olyan volt, 
mintha beléütött volna a villám. Elállt a lélekzete, 
az agyába tódult a vér és egy hang mintha a fülébe 
kiáltaná : —  állj meg, állj meg, ez ő! —  Megijedt. 
Ő? Kicsoda? Továbbrohant. De azután mégis 
megállt és utána nézett. A nő is hátrafordult : 
mintha várná, hogy visszajön, hogy megszólítja, 
hogy üdvözölni fogja benne a régi ismerőst, akit 
csak nem ismert meg. Vagy mégis megismerte? 
Nem volt=e az a titokzatos lény, amely után olykor 
oly kimondhatatlanul vágyódott, ha megcsömö= 
rölve a világtól, kereste a magányt és álmodozott?

— Ah m it! —  gondolta és továbbfutott —  nem 
várathatom meg még jobban a barátomat! —  Két 
perc alatt ott volt, asztalhoz ültek, de ő egész idő 
alatt csak erre a különös találkozásra gondolt. 
Addig, amíg ismét el nem felejtette.

És most, hogy ismét eszébe jutott, hirtelenül 
világossá lett előtte, hogy a kislány, az Apponyi= 
téri nő és az, aki ma délelőtt megállította az autó= 
ját, csakis egy és ugyanaz a személy lehetett.

Félig felülve, dobogó szívvel belebámult a sötét 
szobába.

—  Micsoda őrület —  suttogta aztán. — Mi= 
csoda írói fantázia! . . .

Ki akarta gúnyolni önmagát, de nem sikerült. 
Mert valami jóleső nyugodtság vett rajta erőt. 
Mintha megoldott volna egy nagy problémát. Most 
már érteni vélte álmának jelentőségét is : elveszteni 
valamit, —  nem tudni mit — megkeresni — és 
megtalálni!

0  is megtalálta, amit keresett, a nélkül, hogy 
tudta volna, hogy mit vesztett el.

4 *
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Vilmácska, a kis Zákány Vilma, valóban kicsiny, 
de a mellett csinos leány volt, bár már túl volt az 
első fiatalságon. Mint egy szegény hadiözvegy 
egyetlen gyermeke, még a háború utolsó évében 
egykettőre megtanult gyors= és gépírni és a mi= 
nisztériumba került. Hej, bizony szép idők voltak! 
Dolog volt elég. De az ember szívesen látott hozzá. 
Közben pedig cigarettázott, a fiatalemberek, a tit= 
károk eltréfáltak az emberrel, egyik=másik kissé 
udvarolt is, szóval pompásan teltek a napok. 
A kommunizmus persze . . . De azután is úgy lát= 
szott, mintha ismét feltámadnának a régi, jó idők. 
Egyik=másik leánynak szerencséje is volt : férjhez 
ment.

Mint például a kollégája, a gőgös Sziráky Na= 
diné, akit egyenesen minisztere, Szobránczy Iván 
vett el feleségül. De azután hirtelenül rosszra for= 
dúlt minden. Jött a Hegedűs, vele együtt a leépítés 
és kegyetlen razziát,tartottak a miniszteriális tiszt= 
viselőnők között. 0  is ennek esett áldozatául. Jó 
ideig nem bírt elhelyezkedni. Már pedig rá voltak 
szorulva, ő meg az édesanyja. Egy «bank» meg egy 
vállalat, ahol ideig=óráig alkalmazva volt, megbuk= 
tak, mint az a többi sok alapítás, ami egyidőben 
gomba módjára bujt elő a föld alól.

Mindenképpen jó, ha az embernek van protek* 
ciója. Kápolnay Titusz nyugalmazott államtitkár, 
aki még a minisztériumból ismerte (ő is udvaroU 
gatott egy kicsit miniszteri tanácsossága idejében), 
jó barátságban volt valami Chmialovszky grófné= 
val. Ennek szólt az ő érdekében, mert tudta, hogy 
a grófné benne van egypár társadalmi és ember= 
baráti akcióban. Hátha talán ott el tudja helyezni? 
Ez használt is, ha nem is az említett irányban. Mert
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nemsokára rá, éppen Chmialovszky grófné aján
lata folytán, Tölgyes Ádám íróhoz került titkári- 
nőnek. És ez többet ért mindenféle hivatalnál.

Mindenekelőtt maga a tény, hogy híres író kö- 
zelében lehetett az ember, nagyszerű valami volt. 
Vilma már azelőtt is falta a Tölgyes=könyveket, 
most pedig még színházba is járhatott, amikor 
kedve tartotta. Egy telefonhívásába került és bár
mely színház kitüntetésnek vette, ha szolgálatára 
lehetett. De szép volt a fizetése is és a munka sem 
volt túlságosan megerőltető. Némelykor, igen, 
éjjel-nappal is rendelkezésre kellett állania, de 
aztán ismét hetek, hónapok teltek el azzal, hogy 
éppen csak jelentkezett a Rózsadombon és több
nyire ismét haza is mehetett, miután elintézte az 
amúgy sem túlságosan nagy magánlevelezést. De 
előfordult az is, hogy Tölgyes hosszabb időre kül
földre utazott; ilyenkor egészen szabad volt.

A világ rendjéhez tartozik, hogy, majdnem ki
vétel nélkül, minden titkárnő beleszeret a főnökébe, 
ha az illető nem éppenséggel szőrös emlős. Ebből 
korántsem következik, hogy ez az egyoldalú szere
lem okvetlenül kétoldalúvá is váljék és konkrét 
alakot öltve megkívánja, hogy akár egyik, akár 
másik irányban dűlőre vigyék. És ez szerencse. 
Mert különben elnéptelenednének az irodák, vagy 
ellenkezőleg, családi jelleget öltenének és «nursery» 
nélkül el sem volnának képzelhetők.

Mondanom sem kell, hogy Zákány Vilma is 
szerelmes volt a főnökébe, de szintén csak egy
oldalú alapon. Eleinte, igaz, úgy látszott, mintha 
az író, aki nagy tetszéssel fogadta Vilma abbeli 
közlését, hogy már régen rajong az írásaiért, ezt a 
tetszését kiterjeszteni óhajtaná őreá is. De csak
hamar meg kellett győződnie, hogy Tölgyes Ádám 
részéről még holmi szalmatűzről sincsen szó. És 
amikor éppen a hivatásából folyólag megtudta, 
hogy mennyi és köztük milyen állású hölgyekkel
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tart fenn Tölgyes szoros összeköttetést, belátta azt 
is, hogy ő, szegény kis stenotypista, kívül áll min= 
den versenyen. Azért hálás volt minden jó szóért, 
amit a munkaadója hozzá intézett és ha Tölgyes 
megveregette az arcát vagy ha kezet csókolt (err3 
is volt eset), akkor igen boldognak érezte magát. 
Ez a rajongás Ádámért nem gátolta meg abban, 
hogy ne legyenek apróbb, de legalább kétoldalú 
flörtjei is, amelyek nélkül, szerinte, az élet nem 
volt élet. Sőt létezett egy dr. Tartsy Elek nevű úr 
(az illető Magnus Miklós oldalán végigküzdötte a 
háborút, aztán angol, francia és orosz fordítások= 
kai foglalkozott, minek révén Tölgyesnek egynéhány 
munkáját is lefordította idegen nyelvre), aki igen 
komolyan tette neki a szépet. Csakhogy, szeren= 
csétlenségére, házas ember volt, ha nem is élt együtt 
a nejével. Nem is tudta, hol van a felesége, sőt 
nem is tudott a nyomába sem akadni. Mert akkor 
vette el, amikor orosz fogságban volt Szibériá= 
bán . . .

Éppen Tartsy doktorral tett Zákány Vilma az= 
alatt, hogy Tölgyesék Debrecenben jártak, egy igen 
kellemes hajókirándulást Visegrádra. Tartsy rá 
akarta beszélni, töltsenek ott egy éjszakát. Vil= 
mácskának azonban nem volt nyugta. Érezte, hogy 
Tölgyes nem fog soká elmaradni ; így másnap dél= 
után rendes időben jelentkezett a Rózsadombon. 
De Sándor, a vett parancshoz híven, felszólította, 
menjen a kertbe és olvasson valamit. Megtoldotta 
az öreg szolga a megbízatását azzal, hogy pihenje 
ki magát a kisasszony, amúgy is tűrhetetlen a 
hőség.

Zákány Vilma úgy tett, amint neki megüzenték. 
Lement a kertbe s egy kellemes, árnyékos padra 
telepedett. Ahonnét láthatta a villát és az ahhoz 
felvezető lépcsőt. Hogy elébe mehessen a mester= 
nek, ha netán személyesen jönne érte.

De bizony, amit Tölgyes olyan nagyon kere=
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sett, az alvást, az őt szándéka ellenére is elnyomta. 
S amikor felébredt, Tölgyes állt előtte és nézte.

— Jó reggelt, Vilmácska! — szólt kedvesen és 
megveregette az orcáját. —  Jól esett legalább?

—  Nagyon jól —  vallotta be kissé röstelkedve 
a leány és felugrott. —  Ez az idő . . .

—  Igaza van, az idő tűrhetetlenül fülledt — 
vágott szavába az író. — És mégsem küldhetem 
haza, amint szeretném ; ma határozottan szüksé= 
gém van, hogy dolgozzak. Diktálni fogok.

Ezzel barátságosan karonfogta Vilmát és lassú 
léptekkel a villa felé vezette. A leány oldalpillan= 
tást vetett reá. Fáradtnak látszott, sápadt volt.

—  A regényt méltóztatik vagy a darabot? . . .
—  A darabot. Még egyszer elővesszük az első 

felvonást. Azt a részt, tudja édesem, ahol a sejk 
elhivatja az álomfejtőt . . . Éppen az imént jutott 
eszembe egy megoldás, amely sokkal jobb az ed= 
diginél. Sokkal jobb ! . . .

Felértek a villába. Vilma előresietett, hogy el= 
sötétítse a dolgozószobát és hogy lámpát gyújtson. 
(Tölgyes Ádám azt állította, hogy nappali fény 
mellett egyetlenegy sor megírására is képtelen. Az 
emberek valószínűnek tartották, hogy ez nem min= 
dig volt így —  annyi tény, hogy amióta Zákány 
Vilmának diktált, sohasem volt másképpen.)

Mielőtt hozzáfogtak volna a munkához, Sándor 
betálalta a teát. (Ez is emberemlékezet óta így volt 
szokás —  persze ember alatt értve a titkárnőt.) 
És mialatt szürcsölték a meleg italt, amelyről Ádám 
úgy tudta, hogy legjobban véd a hőség ellen, a 
háziúr itt=ott megszakította a csöndet. De látszott 
rajta, hogy inkább csak udvariasságból beszél. 
S ezt észrevette Zákány Vilma is. Talán éppen 
ezért kérdezte tőle Tölgyes :

—  Ma nagyon unalmas vagyok, ugyebár?
— Ó dehogy! —  tiltakozott a leány és elpirult, —• 

Hogy mondhat ilyet, Tölgyes úr!
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—  Mert igaz. Érzem . . .
Kissé elgondolkozott, aztán folytatta gondo= 

latmenetét : — Egészen úgy mondtam, mintha va= 
lóban igaznak kellene lennie mindennek, amit az 
ember mond. Valamikor ezt hirdettem is.

—  A Vae victisben például.
—  Olvasta?
—  Hogyne.
—  Igen. Abban is azt írtam. És ma? . . . Hát 

nem hazug=e minden írásom, minden mondatom, 
minden szavam?

A leány elszörnyűködött:
—  De Tölgyes úr, az Istenért! . . .
—  Hiába, ez így van. Ez kell a világnak. Az ár 

ellen nem lehet úszni. Képtelenség! . . .
Tölgyes felugrott és gyors léptekkel némán 

járt fel=alá a szobában. És mivel ez a kommoció 
rendesen is bevezette a diktálást, hát Zákány Vilma 
csöngetett^az inasnak, hogy kivigye a tea marad= 
ványait. Ő maga elhelyezkedett megszokott helyén 
egy kis asztal előtt a sarokban, szemközt az író= 
asztallal, amely állítólag a fontainebleaui kastély= 
ból származott.

Sándor már régen kiment, de Tölgyes még 
mindig feUalá járt.

—  Valami nagyon nagy gondolatok fúrhatják 
az agyát —  vélekedett Vilma.

Úgy is volt. Nem annyira a gondolatok méreteit, 
mint a fúrást illetőleg. Valóban fúrt, kalapált a 
fejében valami.

Végre maga is leült az íróasztal elé és hátradőlt.
—  Olvassa csak fel, kérem, azt a jelenetet, amit 

említettem — mondta halkan.
A kézirat már ott feküdt Zákány Vilma előtt. És 

kezdett olvasni. Egy idő múlva közbeszólt a férfi :
—  Megálljon. Ez már nem jó. Az utolsó mondat 

helyébe, ott, ahol a sejk beszélni kezd, tegyük a 
következőt :
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Álmodtam. És a csöndes, néma éjbe'
Egy emlék röpke fénye villan át. 
Gyermekkoromnak elmosódott képe 
Uj testet öltött: tűnő délibáb.
Száz éves pálmák hűvös árnyékában 
Pihentem újra, és mint egykor régen 
— Megsejtve Allah minden gyönyörét —
Az égbolt bíbor boltozatát néztem.
Enyelgő, játszi fuvalom 
Csókolta égő homlokom 
S én újra láttam — újra vágytam 
Az Élet kapujában álltam.
És ekkor . . .

Itt félbehagyta. Zákány Vilma várta a folyta* 
tást. Hozzá volt szokva az ilyen szünetekhez, ame* 
lyek néha hosszúra is nyúltak. Mégis felpillantott 
és önkéntelenül az íróasztal irányába nézett. Meg= 
ijedt : Tölgyes tágranyílt szemekkel, az asztalon 
áthajolva mereven rábámult, akárcsak csodát látna.

—  Az Istenért, mi baja, Tölgyes úr? —  kiál* 
tott fel halkan a leány.

Tölgyes összerázkódva a szeméhez kapott.
—  Ezt már nem lehet kibírni —  mondta és fel* 

ugrott. —  Ez . . . ez . . .
Egyszer=kétszer feUalá rohant a szobában, majd 

hirtelen megállt a megrémült Zákány Vilma előtt. 
És nézte, nézte.

—  Érthetetlen! —  szólt mintegy magában. — 
Semmit se hasonlít rá, de semmit se! Az ő haja 
hosszú, fekete ; a szeme kék. A magáé pedig, — 
hadd lám? —  igen, a magáé szürke, a haja vöröses* 
szőke és bubifeje van! Mondom : ijesztő ez. Ijesztő 
és nem tudom, mi lesz a vége! . . .

Újból kezdett feUalá rohanni a szoba egyik sar= 
kából a másikba, aztán ismét a leány elé lépett.

—  Bocsásson meg, drága, jó Vilmácska — 
mondta összetett kezekkel, valamivel nyugodtab* 
bán. —  Ne féljen. Még nem bolondultam meg 
egészen, de már elég közel vagyok hozzá. Tudja=e, 
hogy az imént azt gondoltam, hogy egészen más*
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valaki ül itt a maga helyén? Igen, képzelje! És a 
leghallatlanabb az egészben, hogy meg sem tudom 
mondani, kicsoda! . . .

—  Be különös . . .  — jegyezte meg, még most 
is rettegve Zákány Vilma.

—  Sőt nagyon különös —  hagyta rá Tölgyes. 
Pillanatig habozott. Látszott rajta, hogy szeretné 
megmagyarázni a viselkedését, elmondani valamit, 
amit aztán magába fojtott. És ismét valamivel nyu= 
godtabban kijelentette : —  Legjobb lesz, ha abba= 
hagyjuk. Csak menjen haza nyugodtan, Vilmácska ; 
de nagyon kérem, ne szóljon erről senkinek se!

—  Isten őrizz!
—  Holnap pedig rendes időben délelőtt . . .
Zákány Vilma felugrott :
—  Tizenegykor itt leszek. Remélem, hogy addig...
De Tölgyes nem engedte szóhoz jutni. Kezet

fogott vele és kikísérte a hallba. Alig bírta leplezni, 
hogy magára kíván maradni. És míg a leány ijed= 
ten, telve aggodalmakkal távozott a villából, ő az 
ablakhoz lépett és lenézett a virágzó kertbe.

—  Így nem megy tovább —  szólt csöndesen 
magában. —  Tennem kell valamit. Már tudom is, 
hogy mit csinálok.

Visszafordult és megnyomta a csengőt. Amikor 
Sándor belépett, éppen a karperecóráját nézte.

—  Álljon elő a Vendel ; de azonnal — mondta.
Sarkonfordult és bement az öltözőbe.

V III.

ORVOSI REN D ELÉS.

Ugyanakkor gépkocsi állt meg a nagy kapu előtt. 
Nem az Osiris=Six, hanem egy egyszerű autó= 
taxi. Dr. Szigeti szállt ki belőle.

—  Itthon van a nagyságos úr? — kérdezte Sán= 
dórtól, aki éppen szembekerült vele.
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— A nagyságos úr még itthon van, de minden 
pillanatban el fog indulni.

— Hová?
— Nem tudom. Az új kocsival.
Az orvos gondolkozott.
— Mindegy —  szólt azután. —  Jelentsen be, 

Sándor.
És mialatt a hallban várakozott, azon töprengett, 

mivel indokolhatná Tölgyes Ádám előtt, hogy el= 
iött hozzá, a nélkül,hogy hivatták. Mert hogy Chmia= 
lovszky grófné volt, aki erre felszólította, azt éppen= 
séggel nem volt szabad elárulnia. Chmialovszkyné 
kissé megijesztette. Viszont, ha hazulról készült eU 
indulni, akkor az a napszúrás nem volt nagyon 
veszedelmes dolog.

Nyílt egy ajtó és a homályból elegáns porköpeny= 
ben, vászon autósapkában elébe jött Tölgyes. Nem 
vette észre őt, csak akkor, amikor már ott állt előtte. 
Az író hátrazökkent. Majd megismerte.

— Hja, te vagy? — üdvözölte. —  Hát te ho= 
gyan kerülsz ide?

Az orvos, bár ez az idegesség nem kerülhette el 
a figyelmét, nevetve kezet nyújtott.

— Igen egyszerűen, taxival — felelte. —  Örök= 
kévalóság, hogy láttalak és mivel a közelben meg= 
látogattam egy páciensemet, hát azt gondoltam, pil= 
lanatra benézek hozzád is. De amint látom, ké= 
szülsz valahová és a világért sem szeretnélek tar= 
tóztatni . . .

— Egyáltalában nem tartóztatsz —  tiltakozott 
Tölgyes nem éppen a meggyőződés hangján. — 
Parancsolj helyet foglalni . . .

Ledobta magáról a porköpenyt, levette a sap= 
kát és tuszkolta Szigetit a szalon felé.

—  M it csinálsz? Hogy vagy ebben a kánikulá= 
bán? — kérdezte az orvos sablonosán. —  Pesten 
nincsen tavasz. Az ember egy ugrással benne van 
a nyárban!
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—  Úgy van —  hagyta rá szórakozottan Töl= 
gyes, mialatt megkínálta Szigetit cigarettával. — 
Bevallom, nem érzem magam a legjobban és nem 
is bánom, hogy eljöttél. Odavannak az idegeim. 
Hallucináíok . . .

—  Dehogy hallucinálsz! Élénk a képzelőtehet® 
séged. írónál az ilyesmi . . .

Tölgyes legyintett a kezével és félbeszakította :
—  Ennek a képzelőtehetségemhez vajmi kevés 

köze —  szólt lemondóan. —  Csak tapintsd meg a 
pulzusomat.

Odatartotta egyik kezét.
—  Elég gyors, az bizonyos —  jegyezte meg 

Szigeti. —  Mondd csak : nincs lázad?
—  Nincsen.
— Megmérted magad?
—  Nem. De nincsen lázam ; érzem.
Szigeti felkelt, ráhajolt és meghallgatta a szívét.
—  Ez egy kis idegesség, semmi egyéb —  mondta 

és látszólag megnyugtatva visszaült a helyére. A va= 
lóságban sehogysem volt megelégedve. —  No és, — 
folytatta mosolyogva —  miben nyilvánul meg az, 
amit az imént hallucinációnak neveztél?

— M iben? —  Tölgyes visszatartotta, majd egy® 
szerre kibocsátotta lélekzetét. —  Kissé hosszú 
volna elmondani.

—  Nem baj. Ráérek.
—  Hát jól van, elmondom — szólt Tölgyes 

újabb habozás után. —  De egyet már most jelentek 
ki előtted, mégpedig ünnepélyesen : semmi szín 
alatt se megyek semmiféle szanatóriumba!

— Erre nincs is szükség.
Tölgyes összefüggően, szépen, akár regény® 

fejezetet diktálna, elmondott mindent, amiről azt 
gondolta, hogy a tárgyhoz tartozik.

Szigeti figyelemmel hallgatta. Miután befejezte, 
kérdezte :

— És most hová készültél?
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— Abba a faluba vagy községbe, ahol ma dél* 
előtt utoljára láttam azt a nőt. Meg akarom keresni.

Az orvos bólintott.
—  Ez a legjobb, amit tehetsz —  mondta. — 

Mint orvos talán más tanáccsal kellene szolgálnom. 
De mint ember, mint jóbarátod, aki e mellett orvos 
is, ismétlem : csak helyeselhetem elhatározásodat, 
így legalább véget vetsz a bizonytalanságnak. 
Csakis ez izgat téged ; a bizonytalanság, egyéb 
semmi.

—  Én is azt hiszem —  szólt láthatólag meg= 
könnyebbülten Tölgyes.

—  Egyébként az a meggyőződésem, hogy itt két 
teljesen különböző ügyről van szó, amit csak a te 
egyéni, írói fantáziád kapcsolt össze —  folytatta 
Szigeti. — Az egyik egy —  talán nem éppen min= 
dennapi, de mégis könnyen elképzelhető —  vágya= 
kozás egy képzelt női egyed után, amelyre mintegy 
saját éned kiegészítése céljából, szerinted, szüksé= 
ged van. Ebből, mellesleg mondva, látszik az is, 
hogy még sohasem voltál komolyan szerelmes. 
A másik egy létező  nő ; azt már egyszer=kétszer 
láttad életedben, legutóbb ma délelőtt s ez nagy= 
mértékben megközelíti a neked való nőről alkotott 
ideálodat. Meg fogod találni, meg fogsz vele ismer= 
kedni, a többi pedig magától adódik.

Tölgyes elmosolyodott.
— Roppant egyszerűen hangzik ez a te szád= 

bó l! — mondta majdnem tréfásan. —  De magam 
is azt hiszem, hogy így van. Bárcsak ráakadnék mi= 
előbb!

—  Micsodára? Hja, a nőre! Ebben nem kétel= 
kedem. Hol láttad?

— Nem tudom, nem tudom! —  felelte élénken 
Tölgyes és a vonásai ismét elborultak. —  Ha tud= 
nám! Fogalmam sincsen, minek hívják azt a he= 
ly et; de még azt sem tudom, hogy hol van! Hiszen 
ez a kétségbeejtő!
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—  Nem értem. Ha átmentéi azon a helyen, ak= 
kor tudnod is kell hol megkeresned. Csak rá fogsz 
ismét találni?

—  Remélem én is. Te, Gyula?
—  Tessék!
—  Nem tennéd meg, hogy elkísérnél?
—  Most, ebben a pillanatban?
—  Igen. Nincs vesztegetnivaló időm. Két óra 

alatt kényelmesen ott lehetünk. Azt hiszem, em= 
lékszem egy toronyra, azt is tudom, hogy haza= 
jövet az a hely Kisújszállás és Szolnok között volt... 
Gyere velem, kérlek!

Szigeti habozott. Nem mintha nem szívesen 
kísérné el a barátját erre az útra, amelynek ered= 
ménye őt is érdekelte, hanem a pácienseire gon= 
dőlt. Szerencsére nem volt köztük súlyos beteg.

—  Nem bánom, — szólt tehát —  veled megyek. 
De — tette hozzá —  remélem, hogy még ma haza= 
kerülünk? Éjjel legalább?

— Okvetlenül.
— Akkor jól van. Még csak hazatelefonálok, 

aztán mehetünk.
— Köszönöm! — szólt Tölgyes meghatottan és 

megrázta Szigeti kezét.

IX.

FA L U SI TUDAKOZÓDÓ.

Minden nehézség nélkül ráakadtak a kérdéses 
községre. Tölgyes nem maga vezetett, hanem a 
soffőr ; így jobban figyelhette a vidéket. És most 
egyszerre emlékezett sok mindenre, amiről nem is 
tudta, hogy már látta. Fél nyolc volt, amikor be= 
fordultak egy nagyobb községbe. Széles, szép 
tiszta utcák, mosolygós fehér házakkal, tömérdek 
virágzó akáccal. Amikor a főtérre értek, köszön=
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tötte őket egy kedves, régi templom, művésziesen 
ható magas toronnyal.

—  Itt volt, semmi kétség! —  kiáltotta Tölgyes 
és megállíttatta a kocsit. Körülnézett. így tett dr. 
Szigeti is.

— Ez alighanem Törökbátor — mondta az 
orvos. — Önkénteskoromban jártam erre valami 
hadgyakorlat alkalmával . . .

— Mindjárt megtudjuk.
Egyik=másik házból előkerült a kíváncsi asszony® 

népség, egypár gyermek máris szaladt a gépkocsi 
felé. Tölgyes meg akarta kérdezni, csakugyan 
Törökbátor=e ez? De ez feleslegessé vált, mert az 
egyik fiú kiáltotta :

— Ni, itt a szürke autó!
— Az ám! Amit Justy kisasszony megállított — 

hagyta rá egy másik. És kíváncsian körülállták a 
kocsit.

—  Mit mondtok? Ki volt, aki ma reggel fel® 
tartóztatta az autómat? —  kérdezte Tölgyes vissza® 
fojtott lélekzettel.

—  A Justy kisasszony — ismételte hangosan és 
értelmesen az egyik gyerek, de egy másik mellbe® 
vágta.

—  Nem hallgatsz mindjárt? —  Majd halkabban 
hozzátette: —  Még baj lesz belőle!

De Tölgyes ezt is meghallotta.
—  Nem lesz itt senkinek semmi baja, kisfiú — 

mondta ragyogó arccal. —  Se Justy kisasszonynak, 
se másnak. Ellenkezőleg, meg szeretnék neki kö= 
szönni valamit. Hol találhatom, mi?

A kisfiú, aki az imént kiejtette a Justy nevet, 
most is felelni akart, de erre aztán már többen is 
püfölték.

—  Nem hallgatsz, te marha? . . .
Ezenközben egypár felnőtt is megközelítette az

autót; innen is, onnan is előkerült még több érdek® 
lődő. De amikor megtudták a gyermekektől, hogy
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miről van szó, dacosan, majdnem ellenségesen 
szemlélték az idegen népeket.

Odaát, a templommal szemközt, lámpa gyulladt 
ki egy boltban. Vegyeskereskedés volt. Szigeti 
észrevette.

—  Gyerünk oda be, —  szólt Tölgyeshez — ott 
majd útbaigazítanak!

—  Igazad van —  felelte az író és mindketten 
leszálltak. Ekkor a fiúk már szaladtak előre. Nem 
hogy bejelentsék a látogatókat; inkább azért, hogy 
óva intsék tőlük Kardos bácsit, a tulajdonost. Úgy, 
hogy amikor a két városiasán öltözött férfi betop= 
pánt a meglehetősen szűk helyiségbe, a boltos ud= 
variasan bár, de határozottan bizalmatlanul ment 
elébük. És máris tódult utánuk még egy csomó 
gyermek, de néhány asszony meg férfi is.

Tölgyes sajnálattal állapította meg ezt. De Szi= 
geti egész közel lépett Kardoshoz és bizalmasan 
szólt :

—  Kedves uram, legyen olyan jó és adjon ne= 
künk egy kis információt. A barátomat —  s ezzel 
Tölgyesre mutatott — ma reggel, amikor Debre= 
cenből jövet autójával itt átrobogott, egy fiatal 
leány figyelmeztette, hogy vigyázzon a gyerme= 
kekre, akik épp akkor ellepték az úttestet. Oly ro= 
konszenves volt a viselkedése és mivel a barátom 
biztosra veszi, hogy már látta is valahol a kedves és 
bátor leányt, hát szeretne róla hallani egyet=mást. 
Becsületszavamra mondom, hogy csakis erről van 
szó. Egyébként dr. Szigeti Gyula kórházi főorvos 
vagyok.

— Örülök a szerencsének, — felelte a másik 
már valamivel barátságosabban —  az én nevem 
Kardos Lipót . . .  —  És a nem éppen ragyogóan 
tiszta kezét nyújtotta az orvos felé, amelyet ez ön= 
megtagadással szívélyesen megrázott.

—  Mindenekelőtt legyen szíves bennünket más= 
hol, talán bent a szobában, ha van itten, nem tu=



6 5

dóm, fogadni, mert így —  azt hiszem, megért en= 
gém, Kardos úr . . .

A kereskedő hunyorgott.
— Értem —  mondta, majd a háttérben lévő 

ajtón kiszólt: —  Szidike? Gyere csak egy kicsit!
Erre megjelent egy idősebb asszony, nyilván* 

valóan Kardos felesége ; ennek mondott valamit, 
mire az asszony kezdett a boltban egybegyűlt kö= 
zönség óhaja iránt érdeklődni. Kardos pedig be* 
tessékelte a látogatókat egy szűk helyiségbe, abban 
rengeteg áru, doboz és lim=lom közepette rozoga 
íróasztal is állt. Tölgyes és Szigeti azt hitték, hogy 
itt lesz az audiencia. Kardos azonban továbbve= 
zette őket:

— Csak tessenek utánam jönni, a kertben jobb 
lesz. Benzinre nincsen szükségük az uraknak? Én 
is tartok. Nem tetszett olvasni? Kint lóg a hir* 
detés . . .

Tölgyes megköszönte a szíves ajánlatot és meg= 
ígérte, hogy legközelebb, ha erre jön, okvetlenül 
Kardos úrnál szerzi be szükségletét. E mellett égett 
a kíváncsiságtól, hogy megtudjon valamit Justy kis* 
asszony kilétéről.

—  Nagyon kedves név —  állapította meg ma* 
gában.

Helyes kertecske volt, ahová kiléptek, tele vi= 
rággal, néhány színes üveggolyóval. Volt ott két 
pad is foltos, piros abrosszal terített asztal körül. 
Itt telepedtek le mind a hárman. Most Tölgyes 
kérte meg K.ar£l°st, mondana valamit Justy kis= 
asszonyról. Ö  is esküdözött, hogy legtávolabbról 
sem gondol feljelentésre vagy effélére ; legfeljebb 
őt büntetnék meg gyorshajtás miatt, nem a kis* 
asszonyt. És miután még ő is bemutatkozott, Kar* 
dos'egészen megnyugodott.

—  Hát ez egy nagyon eredeti teremtés, tetszik 
tudni —  mondta. — Olykor büszke, zárkózott, 
máskor meg megennivaló tud lenni. A parasztok,

D r a s c h e -L á z á r  A l f r é d : A m yr. 5
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tetszik tudni, nagyon tisztelik, mondhatnám sze= 
rétik, de félnek is tőle.

—  Félnek? —  vetette közbe meglepetten Szigeti.
—  Félnek, igen. Mert olyanokat is mond ne= 

kik, amiket nem szeretnek hallani. A minap pél= 
dául bent volt nálam a boltban — még egészen 
jól emlékszem, szidolt vásárolt meg keményítőt 
és szeget —  és ott volt véletlenül a Gerendás is, 
a szomszédom. Nem tetszett őt véletlenül látni 
kint az utcán? Nem? Csakúgy gondoltam. Az egy 
erős, hatalmas ember, kérem, egy vasgyúró. Van 
felesége meg három apró gyermeke. De nagyon 
szereti a bort és a csinos fehérnépet. Amint meg= 
pillantja Justy kisasszonyt, kérem, hát üdvözli és 
rögtön körülötte kezd forgolódni. De a kisasszony, 
bár régen ismeri, alig hederített rá. —  Talán bizony 
haragszik valamiért a kisasszony? —  kérdezte Ge= 
rendás kissé kihívó hangon. —  Igen, haragszom 
magára —  felelte gondolkozás nélküí Justy kis= 
asszony. —  Vájjon miért, ha szabad kérdeznem? — 
Azért, mert állandóan veri azt a szegény asszonyt és 
mert most is csakúgy dől a borszag magából, hogy 
undorító! —  Tetszettek volna látni azt az arcot, 
amit az a paraszt vágott! Neki, Gerendás Áronnak 
ilyesmit mondani! Másvalakit, azt hiszem, egy= 
szerűen leütött volna. Még nőszemélyt is. De Justy 
kisasszonnyal szemben nem mert egy szót se 
szólni. Hallgatott és úgy elkotródott, mint a meg= 
vert kutya . . .

—  Nagyon érdekes —  mondta Tölgyes, aki egé= 
szén másra volt kíváncsi. — No és kicsoda, mi= 
csoda az a fiatal leány?

—  Rögtön megmondom, —  felelte Kardos — de 
elébb kell, hogy még egy dolgot hallgassanak meg 
az urak. Lakik itt Törökbátoron egy öregasszony, 
valami Fazekas Mihályné ; a férje valamikor jegyző 
volt. Pardon : Szajol felől tetszett jönni?

—  Igen, igen — felelte türelmetlenül Tölgyes.
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— Hát akkor kérem a második ház jobbról : az 
a Fazekasnéé. Valamikor jó viszonyok között élt. 
De aztán elvesztette egész vagyonát hadikölcsönön...

—  Úgy, mint a legtöbb ember —  hagyta rá bó= 
lógatva dr. Szigeti.

— Én nem —  felelte mosolyogva Kardos. — 
Természetesen én is szorgalmasan jegyeztem, hisz 
ez mindenkinek hazafias kötelessége volt. Csak= 
hogy én, ahányszor jegyeztem, már három, négy 
hétre rá bevittem a papírokat Karcagra és öt szá= 
zalék veszteséggel túladtam rajtuk. M it tetszenek 
gondolni, mennyit mentettem meg így az én meg= 
takarított kis pénzecskémből? Legalább nyolcvan 
százalékot! És mellette senki se foghatja rám, hogy 
nem áldoztam a haza oltárán. Még most is meg= 
vannak svarc auf vejsz az eredeti jegyzési íveim. 
De visszatérve a Fazekasné esetére, hát tessenek 
csak idefigyelni : volt ennek a szegény asszonynak 
egy harisnyába bekötve tíz aranya, tíz darab húsz= 
koronása, amit eltett magának arra az esetre, hogy, 
amint ő mondta, mégegyszer felfordul a világ. 
Ebből nem csinált titkot, tudta is az egész község a 
harisnyahistóriát. Egy szép napon a harisnya is, 
az aranyak is eltűntek. Fazekasné tűvé tett min= 
dent, hiába. Cseléd nem lophatta el ; már évek 
óta nem tartott. Ki lehetett hát? Elszaladt a csendőr= 
ségre, kezdtek nyomozni ebben az ügyben, min= 
denfelé kihallgatták az embereket, a szomszédos 
kát, vizsgáltak . . . semmi. Az öregasszony már= 
már beletörődött a sorsába, amikor néhány hétre 
rá, éppen húsvétvasárnap, meglepő dolog történt. 
Istentisztelet után a katolikusok kijöttek a temp= 
lomból. Tetszettek látni a kereskedésemmel szem= 
ben azt a templomot? Hát az a katolikus templom, 
kérem. Szóval kijönnek a népek a templomból. 
Nagyobbrészt asszonyok, leányok. Mert a férfiak, 
tetszik tudni, azok inkább kint várakoznak és né= 
zik a lányokat. És ott állt köztük a Kecel Ferkó is,

5*
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aki — nem hiszem, hogy tetszettek róla hallani — 
a kommunizmus alatt a vörös hadseregben szol* 
gált és sok rossz fát tett a tűzre, de aztán lelkesen^a 
fehérekhez csatlakozott^és ütötte a zsidókat . . . Ó, 
engem nem, kérem! Én egy köztiszteletben álló 
egyén vagyok Törökbátoron és a bolsevisták en= 
gém is fel akartak akasztani! Szóval ott állt a temp= 
lom eló'tt Kecel Ferkó is, büszkén, öntelten és ki= 
hívóan szemlélte a lányokat. Vadonatúj ruha meg 
csizma volt rajta és a gomblyukán fehér szegfű 
díszelgett. És amint elmegy mellette a Justy kis= 
asszony, hát őrá is olyan tisztességtelenül rávigyo= 
rog. De a kisasszony hirtelenül megáll előtte és 
ránéz. De úgy néz rá, mintha át akarná szúrni a 
tekintetével és aszondja : — Mit kellemetlenke= 
dik itt az embernek? Inkább adja vissza Faze= 
kasné tekintetes asszonynak a tíz aranyát, ha 
ugyan még el nem költötte az egészet! — Ezzel 
nyugodtan megy tovább. A legény olyan lett, 
kérem, mint a meszelt fal. Ökölbe szorította a 
kezét és utána akart futni, bizonyára, hogy meg= 
fojtsa. De a többiek lefogták és nagy verekedés tá= 
madt. És mit tetszenek hozzá szólni : előkerültek 
a csendőrök, megmotozták a Kecel Ferkót és meg= 
találtak nála még hat aranyat, de a Fazekasné ha= 
risnyáját is. Ez volt a bűnjel. Persze nyomban le= 
tartóztatták.

— Nagyszerű! — szólt elragadtatva Tölgyes.
—  Mégis : honnét tudta a kisasszony, hogy ez 

a legény volt, aki ellopta az öregasszony aranyait? 
—  tette hozzá Szigeti.

— Ezt kérdezték tőle a törvényszéken is, ami= 
kor kihallgatták —  felelte Kardos. —  A kisasszony 
vállat vont és csak annyit mondott, hogy : meg= 
éreztem. Egy hajszáltól függött és őt is gyanúba 
fogják. De az egész község mellette tanúskodott és 
így nem lett baja. A vallomására természetesen 
megeskették.
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— Roppant érdekes —  jelentette ki ismét Töl® 
gyes pillanatról®pillanatra izgatottabban. — De 
hát kicsoda, micsoda ez a Justy kisasszony?

— Most már ezt is elmondom — felelte Kar® 
dós megelégedett mosollyal és miután egy ideig 
a zsebében kotorászott, kivett egy félig elszítt szi® 
vart s azt, mivel a fedőlapja kezdett leválni, meg® 
nyaldosta, majd rágyújtott. Aztán rátért a tárgyra : 
— Élt itten Törökbátoron vagy jobban mondva a 
törökbátori határhoz tartozó Rózsapusztán egy öreg 
méltósága : Justy Szilárd kúriai bíró özvegye. Ez 
volt a Justy kisasszony nagymamája. Kilencven® 
éves korában halt meg, pont két évvel ezelőtt. En= 
nek az öreg hölgynek volt egy egyetlen fia : Justy 
János, a kisasszony édes papája. Mivel az apja bíró 
volt, hát ő is az lett. Utoljára, úgy 1907— 1908 kö= 
rül a törvényszéknél volt alkalmazva Debrecen® 
ben. De egy napon csak otthagyta a bíróságot, mert, 
amint mondta, nem érez magában igazi hivatást. 
Azt mondják, az történt, hogy nem volt szíve ma® 
rasztaló ítéletet hozni egy szegény asszony ellen, 
aki a végrehajtót, amikor a halálosan beteg uráról 
le akarta húzni a paplant, amely ugyan selyemből 
való, de már csupa lyuk és rongy volt, egy vizes® 
kancsóval úgy fejbevágta, hogy majdnem belepusz® 
tűit. Elég az hozzá, Justy János úr hazajött ide a 
Rózsapusztára feleségestül, gyerekestül, vagyis a 
kis Amyrral.

—  Kicsodával? — kérdezte Szigeti doktor.
—  A kis Amyrral. Justy kisasszonyt tudniillik 

Amyrnak hívják és ennek is megvan a maga külön 
története. Ha másképen tetszik összerakni a be® 
tűket, akkor a «Mary» név jön ki belőle. Ezt a ne® 
vet kapta a kislány a keresztelőben az anyja után, 
akit szintén Marynek hívtak. Azonban, hogy meg 
lehessen őket különböztetni, hát Justy János úr 
az Amyr nevet eszelte ki, mert kisütötte, hogy, nem 
tudom, azt hiszem az ősmagyarok nyelvén «amyr»
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annyit tesz, mint «igazságosság»=ot vagy ilyesfélét. 
Itt el kell mondanom, hogy Justy János felesége, 
vagyis Amyr kisasszony mamája magyar szárma= 
zású volt ugyan, de Amerikában született és jobban 
beszélt angolul. Az ő apja- ugyanis régen kivándo= 
rolt és ha jól tudom, valami Moreland nevű vá= 
roskában Colorado államban református pap volt.

— Hát Justy János is kint járt Amerikában? — 
vetette közbe Tölgyes.

— Igen, de csak később. A feleségével Buda= 
pesten ismerkedett meg, amikor az édesapjával, a 
pappal ott járt látogatóban. Gyönyörű nő volt, 
mondhatom, még mint asszony is. Hiszen itt élt 
egy ideig Törökbátoron és persze vevőm is volt.

—  És hogyan került ki Justy János Ameri= 
kába? —  érdeklődött Szigeti.

— Ezt akartam éppen elmondani. Amikor ott= 
hagyta a bíróságot, soká tépelődött, tetszik tudni, 
mitevő legyen. Legszívesebben gazdálkodott volna, 
de az egész Rózsapuszta, kérem, összevissza tíz 
hold. Nagyon szép hely, de nem lehet belőle meg= 
élni, pláne családdal. S ekkor, főleg az asszony rá= 
beszélésére, akinek nagy honvágya is volt, vala= 
mennyien kimentek Amerikába, Coloradóba. Azt 
mondják, hogy Justy János ügyvédi irodát nyitott 
Morelandban és hogy elég jól ment a dolga. De 
aztán kitört a háború. Justy János hazajött és be= 
vonult. A család kint maradt. Hát igaz is : ki hitte 
volna akkoriban, hogy négy évig fog tartani ez az 
öldöklés? És miért, kérem? Ezért az eredményért? 
Justy Jánosnak a Kárpátokban nyoma veszett. 
Amint később kiderült, hősi halált halt. Ezt én 
mindjárt gondoltam. Mert egy bíró, kérem, aki 
nem tud ítélkezni, mert ellágyul a szíve, annak 
muszáj hősi halált halni, nem igaz? De soká nem 
tudta senki se róla, hogy mi lett belőle, s csak 1920= 
bán, tehát már a háború után, amikor Justy Jánosné 
a leányával utána jött Európába, hogy megtudja
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akadt az atyja sírjára fent valahol Galíciában. Ez is 
valami egészen különös eset volt, kérem. Mert 
csakis egy belső hang után indult az akkoriban 
legfeljebb tizenötéves leány és amit se hatóság, se 
Vöröskereszt, se privát nem tudott megcsinálni, 
az neki rögtön sikerült. Ment, ment a sok sír kö= 
zött, egyszerre csak megállt egy hant előtt, fel= 
emelt a földről egy, a sok esőtől, havazástól meg 
miegyébtől rothadó fejfát és íme : kék ceruzával rá 
volt írva : Justy János honvédfőhadnagy és a többi!

— Bámulatos! —  szólt magánkívül Tölgyes. — 
Tovább, kérem.

— Tovább? —  ismételte mosolyogva Kardos, 
akinek tetszett Tölgyes mohó érdeklődése. —  Már 
nincs sok mondanivalóm. A hölgyek hazajövetele 
után az amerikai nő, vagyis Justy Jánosné, tetszik 
tudni, nemsokára meghalt. Azt mondják, tüdőgyuL 
ladásban ; a feleségem azt hiszi, hogy honvágy 
volt. Mások meg azt mondják, hogy annyira imádta 
az urát! Nehéz eldönteni, kinek volt igaza. Én 
mindig azt szoktam ilyenkor mondani, hogy Isten, 
aki mindent tud és mindent jobban tud, mint mi 
nyomorult emberek, bizonyára a legjobban ért az 
üzletekhez is. Már most miért venné magához az 
embereket százért, amikor megkaphatja őket het= 
vénért, hatvanért, de, mint azt a Justynét, negy= 
vénért is?

A két látogató elmosolyodott ezen az okoskodá= 
són, d,e Kardos folytatta :

—  így aztán Amyr kisasszony egyedül maradt 
az öreg nagymamával, aki nagyon törődött és be= 
teg volt már. Csak neki é l t ; ápolta, felolvasott 
neki, éjjeleken át virrasztott az ágya mellett, orvos= 
Ságért ment a városba, de mellette megmívelte a 
gyümölcsöst, öntözte a virágjait és lovagolt.

— Lovagolt? —  kiáltotta extázisbán Tölgyes.
— Lovagolt, bizony! Úgy ült a nyeregben, mint
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a férfiaknál szokás s úgy ugrott át tüskön, bokron, 
hogy ijedelem volt nézni. Le is szólták e miatt a 
mi parasztjaink. Azért mégis nagyon szereti itt 
mindenki.

—  És most? Most már nem lovagol? —  érdek= 
lődött ismét az író.

—  Már nem. Amikor a nagymama is meghalt, 
Amyr kisasszony eladta a lovát, hogy síremléket 
emelhessen neki is, meg a szüleinek is a régi rossz 
hantok helyébe. Gyönyörű szép lett az emlék, ha 
holnap rá tetszik érni, akkor talán . . .

Tölgyes felugrott:
— Az Isten áldja meg, kedves Kardos úr, most 

még csak azt az egyet mondja meg nekem : hol 
láthatnám, hol beszélhetnék justy kisasszonnyal?

A kereskedő csodálkozva feltekintett.
—  M a? M ost? Ebben a pillanatban? —  kér= 

dezte.
—  Igen.
—  Ez bajos dolog volna —  mondta Kardos 

majdnem zavarban. —  Hisz Justy kisasszony ma 
délután Budapestre utazott és kérdés, visszajön=e 
egyáltalában . . .

— Micsoda? —  kiáltotta elhülve Tölgyes.
—  Bizony. A kisasszony eladta a Rózsapusztát 

a fiamnak és éppen tegnap reggel írták alá az adás= 
vevési szerződést. Kicsit sokat kért érte, de őreá 
való tekintettel . . .

—  Ne tréfáljon, kérem!
A kereskedő elkomolyodott.
—  Miért tetszik mondani, hogy tréfálok? — 

tiltakozott ezen inszinuáció ellen. —  Ez így van, 
kérem!

—  De miért adta el Justy kisasszony a házat, 
a birtokot?

—  Nem tudom. Azt hiszem, ő is vissza akar 
menni Amerikába.

—  Honnan gondolja?
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— Mondta. Néhány héttel ezelőtt már fent is 
járt Budapesten az útlevél miatt.

— És megkapta a beutazási engedélyt?
— Igen.

X .

Ü L D Ö Z É S — REPÜLŐN .

A Törökbátoron folytatott kutatás eredménye 
megkönnyítette Tölgyes Ádámnak, hogy pontosan 
betartsa a dr. Szigetinek tett ígéretét : még aznap 
este visszahozta Budapestre. És bár a kereskedő 
utolsó szavai meglehetősen lesújtották, mégis út= 
bán hazafelé minden kilométer, amit megtettek, 
mindinkább ismét bizakodóvá tette. Nem szenvedett 
ugyan kétséget, hogy valakit nagyvárosban, Buda= 
pesten egykettőre megtalálni nem könnyű feladat. 
De másrészt : mire való a rendőrség? A mai szi= 
gorú bejelentési kötelezettség és a legtökéletesebb 
nyilvántartási rendszerünk mellett legalább is való= 
színűnek látszott, hogy rövid időn belül rá fog 
akadni arra, akit keresett. Hogy aztán miként és 
milyen címen fogja megkísérelni a Justy Amyrral 
való megismerkedést, meg hogy milyennek is gon= 
dolta siker esetében, a dolgok további fejlődését : 
azzal ebben a pillanatban nem törődött. Egyetlen 
gondolata, vágya az volt, hogy ráakadjon Justy 
Amyrra, valamint hogy az eddig fényesen bevált 
Osiris=Six most se hagyná cserben.

Nem így Szigeti doktor. 0  nem vette oly biz= 
tosra a dolgot, mint a barátja. Az a bizonyos titok= 
zatosság, amely körülvette Tölgyes legújabb ideál= 
ját, de az ilyen kutatásokkal járó, tényleg létező, 
valamint csak a bürokratizmus nehézségében rejlő 
akadályok kétségessé tették előtte az ügy síma le= 
bonyolítását. Ez a körülmény egymaga is arra lát* 
szott alkalmasnak, hogy a barátjának már amúgy is
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eléggé megviselt idegrendszerében újabb kárt te= 
gyen. De ettől egészen eltekintve, aggodalommal 
töltötte el annak az elgondolása is, hogy Justy kis= 
asszony semmiképpen sem lehetett az az egyszerű, 
naiv teremtés, akit meglátni és meghódítani ugyanaz 
volt (ezt remélte ő eddig Tölgyes érdekében), hanem 
inkább igen komplikált probléma megtestesülése, 
amely éppen Tölgyes kedélyállapotánál fogva utób= 
bira nézve egyenesen veszélyes volt.

Kötelességének ismerte ennélfogva, hogy még 
aznap éjjel felkeresse Chmialovszky grófnét, aki 
úgy tizenegy óra tájban nemcsak hogy fogadta, 
de hideg vacsorával is várta. Hiszen ő már tudott 
a kirándulásról. Amikor telefonon érdeklődött Szi= 
geti lakásán, mert kíváncsi volt, hogy mit végzett 
az orvos a Rózsadombon, megtudta, hogy az Töl= 
gyes Ádámmal kis autótúrára ment, hogy azonban 
estére hazavárják őket.

A grófné aggodalommal hallgatta meg az orvos 
jelentését, aki úgy mondott el mindent, amint tör= 
tént. Nem volt oka, hogy bármit is eltitkoljon az 
asszony előtt, aki, hisz mindig azt hitte, anyai sze= 
retetteí kíséri figyelemmel «kisfia» életét. Másrészt 
annyira ismerte a grófné egyéniségét, hogy külön 
figyelmeztetés nélkül is megbízhatott titoktartás 
sában.

Hogy a grófné lelkében az elmondottak milyen 
hatást keltettek, azt persze nem sejthette. És ezt 
előtte elrejteni Izabellnek teljesen sikerült is.

—  A kérdés most már az, hogy a magunk részé= 
ről mit tegyünk? — így fejezte be Szigeti a referá= 
dáját. —  Szerény nézetem szerint engedni kell, 
hogy a dolgok ^abban az irányban fejlődjenek, 
amelyben maga Ádám keresi a neki rokonszenves 
kibontakozást. A mi feladatunk csak az lehet, hogy 
résen legyünk. Mi csak veszély esetén léphetünk 
közbe.

— Azt hiszem én is —  hagyta rá Izabell, meg=



15

lehetősen érzelme ellen. (Istenem, be szívesen állí= 
tóttá volna helyre «kisfiával» a régi, bensőséges vi= 
szonyt, ha ezzel meg nem történtté teheti az egé= 
szét! . . .) —  De nem gondolja, kedves Szigeti, — 
szólt azután —  hogy kötelességem volna őt tőlem 
telhetőleg segíteni a maga elé tűzött cél elérésében?

«Kötelesség» talán nem egészen helytálló ki= 
fejezés, méltóságos grófné — jegyezte meg kissé 
csodálkozva Szigeti. —  Még akkor sem lehetne 
kötelességről beszélni, ha méltóságod valóban az 
édesanyja volna a barátunknak. Ki a megmond= 
hatója ^annak, hogy ez a dolog, mindig feltéve, 
hogy Ádám ráakad arra az eredeti leányra, hová 
fog még fejlődni? Lehet, hogy nagy boldogságot 
jelent ránézve, de lehet, hogy nagy szerencsétlen= 
séget is. És ezért vállaljon éppen méltóságod fele= 
lősséget? Mert kötelességről csak ott lehet szó, ahol 
felelősség is van.

— Feltétlenül. Csakhogy nem rejlenék=e, Ádám 
mai idegállapota mellett, egy esetleges sikertelen= 
ség fölötti csalódásban őreá nézve már magában 
véve is nagy veszély?

— Nem tartom valószínűnek. Mégpedig azért 
nem, mert minél nagyobbak a nehézségek és minél 
hosszabb ideig kellene Ádámnak kutatnia, epednie, 
vágyakoznia : annál előbb bele is fáradna. Nem az 
az ember, aki meg fogja kísérelni még a lehetetlent 
is, hogy célt érjen. Ma már legalább nem.

—  Gondolja?
—  Ez meggyőződésem. Túlságosan megszerette 

az élet kényelmét, irtózik a nehézségektől. Minden 
újabb írása ezt bizonyítja. De visszatérve grófné 
abbeli szándékára, hogy segítségére legyen Ádám= 
nak «ideálja» megtalálásában, engedjen meg tisz= 
teletteljesen figyelmeztetni, hogy ezt csak az eset= 
ben teheti meg, ha maga Tölgyes avatja be ebbe az 
ügyébe. Az én bizalmas közléseim e tekintetben 
nem szolgálhatnak alapul.
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— Köszönöm a figyelmeztetést — felelte Iza= 
beli egy végtelenül finom mosollyal az arcán, amely= 
nek láttára Szigeti önkéntelenül js  elpirult. —  Az 
indiszkréció nem természetem. És mégis lehetnék 
segítségére a kisfiamnak akkor is, ha ebben az 
ügyben nem találná meg az utat énhozzám.

—  Hogy=hogy?
— Nem kell tudnia, hogy segítem.
— Nem egészen értem.
— Pedig nagyon egyszerű : én is fogok kutatni 

Justy Amyr után. És ha sikerrel jár a munkám, ak= 
kor az eredményt rendelkezésére bocsátom a kis= 
fiamnak —  névtelenül . . .

Szigeti csodálattal tekintett a grófnéra. Minél 
régebbről ismerte, annál kevésbbé ismerte.

—  Ez ellen nem lehet kifogásom —  jelentette 
ki és vállat vont. —  Ez esetben természetesen mél= 
tóságod vállalja a felelősséget mindenért, ami ne= 
tán be fog következni.

—  Vállalom is.
Másnap nem is két, hanem több oldalról nyilvá= 

nult meg Budapesten egy egészen szokatlan, részben 
megmagyarázhatatlan érdeklődés egy bizonyos Justy 
Amyr nevű hölgy iránt. Előbb Kápolnoky Titusz 
nyugalmazott államtitkár, félórával később Ber= 
talandy Károly volt miniszter kereste fel ebben az 
ügyben a főkapitányt, mire kitudódott, hogy már 
a korai reggeli órákban Vajha Zenó újságíró járt 
a bejelentőhivatalban ; de ezt megelőzőleg éjjel 
fél tizenegykor Tölgyes Ádám író is, aki azonban 
már csak az ügyeletes tisztviselővel beszélhetett.

Ilyen sokfelől, eléggé előkelő oldalról megnyil= 
vánuló érdeklődés mellett érthető, hogy nyomban 
megindult a legszélesebbkörű nyomozás minden 
irányban. A rendőrségünk kitűnő. Ebben az eset= 
ben is kitett magáért : déli fél egy órakor már oly 
értelmű jelentés feküdt a főkapitány asztalán, hogy 
egy Justy Amyr (Mary) nevű, i905=ben, Debre=
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cenben született, r. kath., hajadon, aki az európai 
és az amerikai Egyesült=Államokba szóló vizumok= 
kai ellátott rendes magyar útlevéllel rendelkezett, 
aznap reggel nyolc órakor a Magyar Légiforgalmi rt. 
rendes járatával Wienbe utazott. A jelentés még 
azt is említette, hogy nevezett egyetlen szálló ré= 
széről sem jelentetett be, valamint hogy ilyen be= 
jelentés eddig még magánlakástulajdonos, illetve 
bérlő részéről sem történt, ami azonban nem zárja 
ki azt, hogy a bejelentés az előírt 24 órán belül 
csak ezután fog megtörténni. Kérdés : folytattas= 
sék=e ez irányban is a nyomozás?

Déli egy órakor Bertalandy kegyelmes úr, Ká= 
polnoky ő méltósága és Vajha Zenó körülbelül egy= 
időben jelentek meg a Horánszky=utcában, hogy 
bejelentsék fáradozásaik eredményét. Chmialovszky 
grófné ekkor már tudta az eredményt, mégpedig 
Szigetitől, aki azt, egy Tölgyessel lefolytatott be= 
szélgetés alapján, megtelefonálta neki. Az orvos 
egyúttal azt is közölte a grófnéval, hogy «kisfia» 
már szintén útban van Wien felé, mégpedig Osiris= 
Six kocsiján.

—  Szerencsére nincsen amerikai vízuma, még 
kevésbbé beutazási engedélye az Egyesült=Álla= 
mokba —  tette hozzá Szigeti, abban a reményben, 
hogy ez a közlés a grófnét meg fogja nyugtatni. Le= 
hét, hogy ez így is volt, azonban Izabell felelte :

—  Borzasztó. Most meg e miatt fog kétségbe* 
esni szegény fiú ! . . . De nem értem, miért nem 
repült már akkor ő is? Vagy csak reggel lehetsé* 
ges ez?

— Indulhatott volna i5 -30=kor is a Nemzetközi 
Légiforgalmival, az bizonyos. Azonban Ádám szá= 
mítása azon alapszik, hogy a kérdéses hölgy Bécs= 
ben tölt legalább egy éjszakát. Ha nem teszi : 
akkor amúgy sem éri utói semmiféle légijárattal 
sem és tisztára szerencse dolga, ráakad=e egyálta= 
Iában Európában . . .
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—  Szóval ön is azt gondolja, hogy utánamegy 
Amerikába is?

—  Tegnap este, sőt még ma reggel valóban azt 
gondoltam. De amióta láttam, hogy minden úgy 
megy, mint a karikacsapás, csak az akadályozhatja 
meg ebben a hajszában, hogy, amint már említet= 
tem, nincs amerikai vízuma.

—  De hiszen azt meg tudja szerezni odakint 
is Berlinben, Párizsban ; vagy nem?

—  Bajosan. Az Amerikába szóló magyar út= 
levél megadását kell, hogy megelőzze az Egyesült= 
Államok beutazási engedélye ; viszont magyar alatt= 
való számára csakis az Egyesült=Államok buda= 
pesti követsége szerezheti meg azt.

—  Istenem, Istenem, —  sopánkodott a grófné 
a telefonba — nagyon félek, hogy szegény kisfiam= 
nak ebből az ügyből kifolyólag még sok baja lesz!

—  Attól tartok én is — felelte a meggyőződés 
hangján az orvos. —  Szíves engedelmével ebéd után 
pillanatra felnézek a méltóságos grófnéhoz, akkor 
nyugodtan megtanácskozhatjuk a helyzetet!

—  Nagyon aranyos lesz magától!
Ezenközben az Osiris=Six ismét kitett magáért.

Vitte, vitte a gazdáját a magyar=osztrák határ felé. 
És bár Tölgyes lelkét egyes=egyedül csak annak a 
nőnek a képe töltötte be, aki előttevaló nap feltar= 
tóztatta útjában, azért, mert minden elővigyázatot 
és más élőlényre való minden figyelmet félretett : 
most erről már teljesen megfeledkezett és ismét 
120 km=es sebességgel vette üldözőbe a boldog= 
ságát.

Mégis hét óra volt már, amikor a bécsi Bristol= 
szállóhoz ért. Berohant az ott elhelyezett légifor= 
galmi irodába. Idegessége bizonyos feltűnést kel= 
tett, mindazonáltal készséggel kitelefonáltak a re= 
pülőtérre, ahol a következő felvilágosítást adták :

—  Egy Justy Amyr nevű magyar hölgy csak= 
ugyan ma délelőtt 9 óra 45 perckor érkezett Wienbe,
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de a io'i5=ös csatlakozással tovább is utazott Mün= 
chen felé. Hogy nevezett úrhölgy csak Münchenbe 
és nem esetleg egyenesen Zürichbe vagy Genfbe 
utazott=e, arról nincsen tudomásunk.

Tölgyes Ádám úgy érezte, hogy inog alatta a 
föld. Kénytelen volt leülni. Néhány pillanatig gon= 
dolkozott. Azután kérdezte :

—  Mikor lehet az a repülő Münchenben?
— Már régen ott is van. Fél kettőre kellett oda= 

érkeznie.
— És Zürichbe?
—  Ha a szóbanlévő hölgy odautazott, akkor már 

szintén vagy három órával ezelőtt megérkezett. 
Menetrend szerint háromnegyed ötkor van az ér= 
kezés ; kisebb eltérések mindig előfordulhatnak . . .

—  Akkor persze . . .
Tölgyes maga elé bámult.
—  Megállapíthatnák=e az urak, hogy Justy kis= 

asszony hol, melyik helyen szakította félbe az 
utazást? —  kérdezte aztán. —  Esetleg telefonál 
hatnának=e az én költségemre sürgősen Mün= 
chenbe, de Zürichbe is?

—  Ennek nincsen akadálya.
—  Ezt végtelenül nagy hálával venném — je= 

lentette ki Tölgyes ; egy kis megkönnyebbülés= 
félét érzett. —  Ismétlem, a költségek egyáltalában 
nem játszanak szerepet.

—  A legnagyobb készséggel. De az összeköt® 
tetések létesítése bizonyos időt vesz igénybe . . .

— Természetesen. Mikor érdeklődhetek ismét?
A tisztviselő az órát nézte :
— Most egynegyed nyolc és voltaképpen már 

zárnunk kellett volna. De uraságodra való tekin= 
tettel, kivételesen nyitva tartunk, amíg megkapjuk 
az összeköttetést.

Az író felkelt és megszorította a másik kezét.
—  Egy pillanatra bemegyek a bárba, —  szólt 

—  de rögtön visszajövök.
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—  Tessék csak nyugodtan . . .
Amikor Tölgyes félórával később visszament az 

irodába, éppen hallotta, amint a tisztviselő egyik 
hallgatóval a fülén a telefonba ismételte, amit a 
vonal másik végén bemondottak neki :

—  Tehát Justy kisasszony ió'45=kor szeren= 
esésen Zürichbe érkezett . . . késés nélkül . . .  ott 
maradt . . . nem utazott tovább . . . Hogyan? . . . 
Értem . . .  a légijárattal semmi esetre sem . . . Egye= 
bet nem tudnak . . . Hálás köszönet! . . .

Másnap ugyanabban az időben már Tölgyes 
is Zürichben volt. Néhány óra alatt végigjárt vagy 
harminc szállót —  eredménytelenül. És amikor 
végül kimerültén és a kétségbeesés szélén a rendőr= 
ség segítségéhez folyamodott és az ügyeletes tiszt® 
viselőnek előadta a kérelmét, a derék svájci min® 
denekelőtt kérdezte :

—  Rokona önnek a szóbanlévő hölgy?
—  Nem.
—  Menyasszonya talán?
—  Az sem. Bárcsak volna! Nem is ismerem 

személyesen. Csak látásból . . .
A rendőrtisztviselő nagy szemeket meresztett rá.
—  Nem is ismeri, azt mondja? Hát akkor mi® 

lyen jogcímen akarja igénybevenni a hatóságok 
intervencióját?

— Azon a jogcímen, hogy őrült szerelmes va= 
gyök belé és hogyha nem tudok ráakadni, akkor 
nem tudom, mi lesz velem!

A másik meghökkent, majd —  nem tehetett 
ellene —  hangosan elnevette magát :

—  Hallja, kedves uram, ez regénybe illő dolog, 
szavamra mondom. Ha megírja : mesésen fognak 
mulatni rajta az emberek. De ha meg akar fogadni 
egy jó tanácsot, akkor azt ajánlom önnek, vizsgál® 
tassa meg magát orvossal!

Tölgyes végigmérte a szókimondó svájcit, azután 
kirohant és dühösen becsapta maga mögött az ajtót.
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Benézett még két=három szállóba, penzióba, 
figyelte a járókelőket, tovasiető idegeneket, hátha?... 
De már csak gépiesen tette ezt, minden bizakodás, 
igaz remény nélkül.

És miután este a Baur=au=Lac tóparti kertjé= 
ben, keserűséggel, lemondással a szívében, elío= 
gyasztotta a vacsoráját, egyedül, távol mindenkitől, 
akivel közölhette volna bánatát, csalódását : egy= 
szerre csak feltűnt lelki szeme előtt Izabell kedves 
alakja. Látta jóságos mosolyát, nagyúri, szem= 
kápráztató megjelenését, érezte illatos leheletét.

—  M am i! —  szólt önkéntelenül, valami egészen 
különös, jóleső érzéssel a szíve körül. És a kezébe 
hajtotta a fejét.

Senki se hallotta e fohászkodást, de a mozdu= 
latát se vette észre senki se. Már késő volt és csak 
messze tőle ültek még néhány asztalnál. Amerikaiak 
voltak, akik dicsérték Svájcot, mert ott nincsen 
szesztilalom.

X I.

VALAM I VAN A LEVEGŐBEN .

Augusztusban, mint rendesen, a Lidó hemzse= 
gett a magyaroktól. Még az újonnan épült Majestic= 
Falace=Szálló is tele volt velük, annak dacára, hogy 
ezen hely árairól odahaza mesébe illő hírek voltak 
forgalomban. (Az is lehet, hogy éppen ezért.) 
A valóságban a Majestic sem volt drágább, mint az 
ilyenfajta hotelek a főszezonban általában szoktak 
lenni. Honfitársaink, ha külföldi fürdőhelyen na= 
gyobbszámban megfordulnak, rendesen kerülik 
egymást, ami bizonyos fokig érthető. Hiszen nem 
azért mennek Deauvillebe, Ostendébe vagy a Li= 
dóra, hogy ott azt az életet folytassák, amit Pesten 
abbahagytak, hanem azért, hogy néhány hétre ki= 
kerüljenek a megszokott légkörből, mindennapi

Drasche-Lázár Alfréd: Arayr. 6
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társaságukból. Ennek ezenkívül gyakran van más 
oka is. Lévén a magyarnak egyik főtulajdonsága, 
hogy, kiváltképpen külföldön, senki sem «elég jó* 
neki, szeret «felfelé kapaszkodni*, lenézi azokat, 
akik hozzávalók. így aztán nem csoda, ha más 
idegen ilyet látva azt képzeli, hogy Magyarorszá= 
gon afféle kasztrendszer van, akárcsak Indiában.

Ettől eltérőleg az említett időben egy olyan 
magyar társaság verődött össze a Majesticben, 
amely bár különböző elemekből állott, kifelé is, 
befelé is az egyöntetűség benyomását keltette, 
a nélkül, hogy légmentesen elzárkózott volna a 
külvilágtól, elsősorban az olaszoktól. Ez a kis 
magyar társaság egy szép és előkelő özvegyasszony : 
Chmialovszky grófné köré csoportosult. Talán leg= 
inkább ő volt, akinek a kedvéért örömmel vegyültek 
össze az olaszok a magyarokkal. Izabell már régebb* 
ről ismert néhány velencei családot, úgy mint a 
Bordonaroékat, a Daneloniékat vagy a San Carlo= 
házaspárt. Ezek most is hol a tengerparton keresték 
fel őt a kabanájában, hol esős időben, a grófné 
töltött náluk egy=egy délutánt a Canale Grande 
ősrégi palotái egyikében. De lakott a Majesticben, 
nejével és ötéves kisfiával együtt egy gróf Citta= 
dini nevű diplomata is, akiket Izabell abból az idő* 
bői ismert, amikor a férj tagja volt a budapesti 
olasz missziónak ; barátságukat egyébként az tette 
még bensőbbé, hogy a diplomata neje, Mitoók 
Dóra magyar születésű asszony volt.

A magyarokat Chmialovszky grófnén kívül a 
Gerdán=házaspár, Bertalandy kegyelmes úr, a 
kubista Ujlaky Lucy, Fehér Marcell, az ismert 
sportember s a művészetek nagylelkű barátja — 
főleg a balettkar női tagjai említették áhítattal a 
nevét —  és nem utolsó sorban Tölgyes Ádám író 
képviselte. Sőt voltak, akik határozottan azt állí* 
tották, hogy az egész társaság nem is annyira 
Izabell grófné, mint inkább Tölgyes Adám kedvéért
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van a Lidón — állítás, amelynek végeredményben 
tisztára akadémikus értéke volt. A közölt névsor 
nem volna teljes, ha nem említeném e helyütt 
Albertinit, az olasz festőt is, mint a szóbanlévő 
magyar társaság, de főleg Gerdán Péterné állandó, 
hű csatlósát. E cím jogosultságát Gerdán Péter, 
a férj ezer örömmel elvitatta volna tőle. De ezt 
önámítás nélkül nem tehette.

Gerdán a legszívesebben nyomban csomagolt 
és nejét biztosabb révbe szállította volna, meg= 
elégedvén a szemkápráztató Lidó helyett teszem 
Balatonbogárdival is. Csakhogy Blanka ilyen «őrü= 
letről» hallani sem akart. Mindenekelőtt arra hivat= 
kozott, hogy ártatlanabb dolgot, mint Albertini 
udvarlását még nem láttak sehol. Szerinte a festő 
csak a művész szemével nézte őt és mindig arról 
beszélt, hogy okvetlenül meg fogja festeni a por= 
tréját, még mielőtt visszautazik Firenzébe. Még= 
pedig ingyen. Ilyen alkalmat csak bolond sza= 
lasztat el.

A másik, talán még nyomosabb argumentum, 
amellyel Blanka küzdött férje balatonbogárdi tervei 
ellen, az volt, hogy —  mi tagadás — nem saját 
költségén időzött a házaspár a Lidón, hanem Izabell 
grófné jóvoltából, akinél az ilyen —  természetesen 
nagyon is diszkréten kezelt — bőkezűség minden= 
napos dolog volt. Gerdánné egyébként gyanakodott 
Ujlaky Lucyre, hogy az is csak amolyan «potya= 
vendége* a Majesticnek, mint jómaga férjével 
együtt és e miatt meglehetősen le is nézte az 
ezredes leányát. De Lucy nem sokat  ̂törődött 
Blankának itt=ott elejtett célzásaival. Úgy tett, 
mintha meg nem értené őket és több ízben meg= 
kísérelte Albertini, a kolléga lekapcsolását Gerdán= 
néról, de eredménytelenül.

Albertini nemcsak utálta szíve mélyéből a kubiz= 
must, hanem valóban szerelmes is volt a szőke, 
filigrán magyar asszonykába. A fiús, barna Lucy,

6*
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aki állandóan cigarettázott és ellenszenves elveket 
hirdetett eló'tte, nem érdekelte. Lucy viszont attól 
az ártatlan bosszúvágytól eltekintve, amit Gerdán= 
néval szemben érzett, azért helyezett volna súlyt 
az olasz kollégának —  legalább látszólagos — 
érdeklődésére, mert azt egy másik vonatkozásban 
vélte értékesíthetni. Izabell egyik régi velencei 
barátja, aki a szédítően hangzatos Bordonaro dei 
principi di Rossi márki névre hallgatott, többször 
olyanokat mondott előtte, amikből éppenséggel 
arra is lehetett következtetni, hogy nem viseltetik 
közönnyel iránta. De a negyvenöt év körüli — 
tehát korban is hozzá illő —  agglegény, honfi= 
társaival ellentétben, inkább szófukar volt és flegma 
dolgában felvehette a versenyt bármely angollal 
is. A szőke, kopaszodó férfinak édesanyja révén 
valóban keringett is angol vér az ereiben. Csak 
kissé gyorsabban keringett volna!

Lucy, mikor igyekezett Albertini érdeklődését a 
maga irányába felkelteni, ezt abban a reményben 
tette, hogy az élénk természetű, szenvedélyes olasz 
kolléga segítségével féltékennyé tehetné Bordonarót, 
ezáltal ki is szoríthatna belőle valami kézzelfogható 
nyilatkozatot is. Nem volt ugyan szerelmes a már= 
kiba, de rokonszenvezett vele és talán még nagyobb 
mértékben a kis palotájával a Cá d'Oro közelében. 
Ha valamikor oda beköltözhetne : bezzeg szegre 
akaszthatja még a kubizmust is.

Ebben a légkörben és ezek között az apró=cseprő 
intrikák között töltötte Tölgyes Ádám immár 
három hét óta napjait. Későn kelt, fürdött, he= 
verészett a homokban, teázott, öltözködött, ebédelt, 
majd bridgezett éjfél után két óráig is. Minden= 
nap és minden külsőleg is észrevehető öröm vagy 
szenvedély nélkül ; de nem is panaszkodott. Sem 
Izabell grófnénak, aki állandóan vele volt, sem 
másoknak. írni : egy sort sem írt. Megborzongott, 
ha munkáról beszéltek előtte. Mint már hónapok
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óta. Amióta a nagy érzés az első életében hirte= 
lenül hatalmába kerítette, majd, néhány óra le= 
forgása alatt kegyetlenül le is teperte. Amióta 
nyomát vesztette Justy Amyrnak.

E nevet azóta sem ő, sem előtte más nem em= 
lítette. Annál többet foglalkozott gondolatában a 
viselőjével. És minél inkább múltak napok, hetek, 
hónapok, annál jobban sajnálta, hogy akkor, má= 
jusban oly gyorsan hunyászkodott meg a bal= 
szerencséje előtt, amely voltaképpen nem is az volt. 
Egymagában a tény, hogy állandóan a nyomában 
járt Justy Amyrnak egészen Zürichig, éppen az 
ellenkezőjét bizonyította. De akkoriban, hiába, nem 
érzett magában elég erőt, hogy továbbkutasson. 
Már a gondolat, hogy ő találomra Párizsba, onnan 
esetleg Cherbourgba utazik, míg a nő Hollandián 
vagy éppenséggel Hamburgon át veszi útját Ame= 
rika feié —  oly rémesnek tűnt neki, hogy inkább 
lemondott mindenről. Hazautazott.

Budapestre érve egyenesen Izabell védőszárnyai 
alá menekült. Egészen úgy tett, mint a haszon= 
tálán gyermek, aki megbánta tettét és az édes= 
anyjától vár vigasztalást. Önzőn, mint minden férfi, 
nem átallotta elmondani, elpanaszolni szerencsétlen 
kalandját az asszonynak, elfogadni vigasztalását. És 
Izabell csodálatraméltó megértéssel, gyöngéd sze= 
retettel fogadta panaszát. Becézte, vigasztalta a 
rossz fiú t; és önmegtagadásában elment volna 
odáig is, hogy a feledés leplét borítja nemcsak 
erre a —  alapjában véve meg sem kezdett — 
kalandra, hanem a Radóczy Erzsire és a többi, 
inkább csak sejtett esetekre mind és feléleszti régi 
értelmében a «mami kisfia» képletét, csakhogy vissza
adja volt szerelmesét az életnek. De erre nem került 
sor. Mert ha eddig még nem tudta, akkor most 
bizonyosodott be előtte, hogy Ádám többé nem 
látott benne mást, mint anyai barátnőt. Tu Tas 
voulu, George Dandin — mondhatta volna magának.
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Szó nélkül el is fogadta a helyzetet. Nem hang= 
zott el az ajkáról se szemrehányás, se burkolt 
panasz. Kedves volt a férfihoz és önfeláldozó, mint 
mindig.

Gyakran persze önkéntelenül is kérdezte ma= 
gától, vájjon miért is tesz ő ilyet? Miért köti életét 
még most is ehhez a férfihoz, akin, ha százszor is 
az első és az egyetlen volt, akit igazán szeretett, 
ma a hálaérzetnek még a nyoma se látszott meg 
többé, aki önfeláldozását úgy fogadta, mint egy 
őt természetszerűleg illető dolgot! Mindig egy volt 
a felelet :

—  Szeretem! . . .
Egy belső hang pedig azt mondta neki :
—  Csak önmagadat okolhatod, ha idáig jutottál. 

Ha nem vezeted félre a világot, de önmagatokat 
sem azzal, hogy voltaképpen nincsen köztetek sem= 
misem, s ha inkább nyíltan, őszintén levonva a 
helyzetből az egyetlen helyes következtetést, egy= 
máséi lesztek Isten és emberek előtt : akkor soha= 
sem következett volna be, amit jóvátenni ma már 
nem lehet. Hazugság volt, amelynek kedvéért, hogy 
higyjenek nektek az emberek, tovább kell hazud= 
nőd . . .

—  Azért nem lettem a felesége, —  szisszent fel 
ilyenkor valami Izabell szívében — mert akkor, 
az elején, nevemnél, társadalmi állásomnál fogva 
nem mehettem hozzá egy emberhez, aki szárma= 
zásánál, életkörülményeinél fogva alattam állott. 
Nem az én egyéni gőgöm vagy büszkeségem gátolt 
meg ebben, hanem a közvéleménytől való félelem, 
a férjem iránti kegyelet.

—  De hiszen később is pótolhattátok volna a 
mulasztást?

— Kétségtelenül. De míg, a dolgok kezdetén 
a férfi nem merte volna felvetni a házasságnak még 
a gondolatát sem, addig később már nem is jutott 
eszébe ez a lehetőség. Nem volt rá szüksége . . .
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Tagadhatatlan, hogy Izabell most másodszor 
segítette át Ádámot az élet nehézségein. A férfi 
szót fogadott, alkalmazkodott minden óhajához, 
mint egy beteg gyermek. Beteg is volt. Szigeti 
doktor, valamint Krajk tanár tanácsára, előbb négy 
hetet töltött egy Bécs melletti szanatóriumban, 
majd Izabell kérésére áthelyezte semmittevésének 
színhelyét a Lidóra. Zákány Vilma pedig, a titkár= 
nője ezalatt határtalan szabadságot élvezett, ma= 
gától érthetően teljes fizetés mellett és alaposan ki 
is használta az időt. Mindenesetre okosabban, mint 
annak idején magas protektora, a grófné. Nagyon 
ügyesen és elővigyázatosan kezelte az ő dr. Tartsy 
Elekét, aki egy szép, de tűrhetetlenül meleg júliusi 
napon a margitszigeti strandfürdőben megkérte a 
kezét. És most már megígérte Tartsy, hogy ha 
törik, ha szakad, dűlőre viszi a dolgot orosz fele= 
ségével, akit elvégre nem kereshetett örökké.

Ugyanabban az időben, amikor dr. Tartsy Elek 
erre az elhatározásra jutott, gróf Finstern Rudi 
ősrégi birtokán valami hasonlón törte az eszét. 
(Úgy látszik a levegőben volt.) Bejelentette édes= 
anyjának, hogy alaposan megfontolta a dolgot és 
hogy végre meg fog nősülni —  szándék, amelynek 
megvalósulásával mamájának egy régi óhaja is tel= 
jesülni fog.

Az özvegy grófné, szül. Hohenkhel hercegnő, 
akinek már hetekkel azelőtt jelentették kémjei, — 
minden jó anyának vannak kémjei — hogy kiseb
bik fia egy idő óta sokat forgolódik a szép Chmia- 
lovszky grófné körül, Rudi bejelentését nem 
fogadta azzal a lelkesedéssel, amelyre az utóbbi 
számított.

—  Elvi alapon állsz=e még ebben a pillanatban, 
avagy már választottál is? —  kérdezte nyugodtan, 
mintha mitsem sejtene.

—  Elvi és gyakorlati alapon állok, amikor a 
hozzájárulásodra számítok ahhoz, hogy megkérjem
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özv. Chmialovszky Ödönné kezét — felelte ha= 
tározottan Rudi.

Az édesanyja feltekintett és lorgnettején keresz= 
tül igyekezett a vonásaiban olvasni.

—  Elvileg semmi kifogásom szándékod ellen — 
szólt kis idő múlva hűvösen. —  Hogy sem engemet, 
sem Alfréd bátyádat, de a fivéremet, a herceget 
sem töltheti el büszkeséggel a gondolat, hogy sör= 
gyáros leánya kerül a famíliánkba, azzal bizonyára 
magad is tisztában vagy. De nem erről van szó — 
hiszen azok az idők, amikor az ilyesmire még adtak 
az emberek, elmúltak. Csak nem tudom, hová 
teszed azt az írót, akinek a szerepe Chmialovszky 
grófné életében nem egészen világos előttem, de 
azt hiszem mások előtt sem!

—  Tudom, hogy mama mire céloz —  felelte 
Rudi élénken, —  Izabellnek sohsem volt viszonya 
Tölgyes Ádámmal, biztosan tudom. Mindig csak 
az anyai barátnő szerepét töltötte be annak a zse= 
niális fiatalembernek az életében. Az emberek persze 
sokat beszélnek. Ezzel nem érdemes törődni.

Az öreg grófné csöndesen rázta a fejét.
— Az emberek sokat pletykáznak, az bizonyos — 

mondta. —  De egy hosszú élet tapasztalatai arra 
tanítottak engemet, hogy az ilyen beszédnek mindig 
van valami alapja.

— Hogyne! Ebben az esetben éppen az a saját= 
ságos anyai viszony Izabell és Tölgyes között az 
alap. De teljesen igaztalanul.

—  No és mit fogtok azzal az íróval csinálni? 
Avagy bizony a lelki mostohaapa szerepére fogsz 
vele szemben vállalkozni te is?

—  Tölgyeshez semmi közöm —  felelte kissé 
idegesen Rudi. —  Egyébként meg vagyok győződve, 
hogy Izabell az esetben, ha hozzám jön feleségül, 
előbb=utóbb felhagy ezzel a bevallom kissé túl= 
ságosan eredeti Töígyes=kultusszal!

*— Örülök, hogy ezt magad is koncedálod. Amint
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látom, még nem vagy egészen biztos, bogy Chmia= 
lovszky grófné ki is fogja mondani a boldogító 
igent!

—  E felől csakugyan nem vagyok bizonyos. De 
erősen remélem. Izabell jelenleg a Lidón tartóz® 
kodik. Holnap odautazom és megkérem a kezét. 
És kérem mama áldását ezen lépésemre.

Kezet csókolt a grófnénak, az a kereszt jelét 
rajzolta fia homlokára.

—  Mindnyájunk sorsa Isten kezében van — 
szólt halkan és lehajtotta a fejét.

Izabell grófné meglepődött, amikor Finstern 
Rudi előállt a kérelmével. Teázás után néhány 
lépést tettek a tenniszpálya felé ; ezt az alkalmat 
használta fel a gróf.

— Nagyon kedves magától, hogy rám gondol, 
amikor családot akar alapítani, —  mondta sok 
melegséggel, de mellette jókedvűen —  csakhogy 
le kell tennie erről az ideáról.

— Vájjon miért, ha szabad kérdeznem? —  ér= 
deklődött, igen kellemetlenül érintve a férfi. — 
Mi kifogása ellenem?

—  Egyáltalában nincsen, de nem is lehet ki® 
fogásom a maga személye ellen, kedves Rudi, sőt 
biztosíthatom, hogy nagyon szeretem magát. De . . .

—  De? . . .
—  Nem szándékozom újból férjhez menni. 

Hovatovább tizenöt esztendeje annak, hogy özvegy 
vagyok. Ha eddig meglehettem újabb férjhez® 
menetel nélkül, akkor hátralévő napjaim kedvéért 
sem kívánok változtatni ezen az állapoton.

—  Ugyan menjen, Izabell grófné! Mit akar a 
hátralévő napjaival? Maga? Ha valaki olyan cső® 
dálatosan szép, fiatal é̂s kívánatos, akkor nem 
szabad így beszélnie! Érteném, ha az első házas® 
ságához olyan emlékek fűződnének, amelyeket nem 
kíván másokkal elhomályosítani. De hiszen ilyesmi 
a maga esetében ki van zárva! Ödön bácsi vég®
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telenül kedves, jó ember volt, de ha jól tudom, 
legalább negyven esztendővel volt idősebb magánál!

—  Nem egészen, de körülbelül. És mégis biz= 
tosíthatom, hogy a házasságunk nagyon boldog volt.

— Ebben nem kételkedem. És éppen ezért 
merem állítani, hogy még boldogabb lesz, ha hoz= 
zám jön feleségül. Gondoljon arra, hogy mit jelen= 
tene magára nézve, akit mindennel megáldott az 
Ég, csak gyermekekkel nem, ha még ez is meg= 
valósulna! Az volna igazi boldogság!

—  Itt a kisfiam. Minek nekem még több 
gyermek?

Finstern Rudi kijött a sodrából.
—  Bocsásson meg, grófné, —  szólt és ráncba= 

szedte a homlokát — de mindennek megvan a 
határa, még annak a nagy tiszteletnek is, amellyel 
a maga személye iránt viseltetem. Éppen ezért meg= 
mondom őszintén, hogy túlzásba viszi ezt a mű= 
mama=szerepét. Lássa, amikor az imént megkértem 
a kezét, — és remélem, hogy a kosár, amit kaptam, 
nem volt az utolsó szava —  egy percig sem feled= 
keztem meg a — ha úgy akarja : fogadott fia léte= 
zéséről sem. Ez, azt hiszem, eléggé bizonyítja, hogy 
a magam részéről sohasem láttam ebben a nem 
mindennapi viszonyban mást, mint aminek maga 
odaállítja. És mégis azt mondom magának, hogy 
abszurdum!

— Micsoda abszurdum?
— Ez az egész konstrukció. A világ sohase 

tudta bevenni és nem is fogja bevenni sohasem.
— Ebből az látszik, hogy a világ gyomra kényes. 

Erről én nem tehetek. Azonban nagyon hálás 
vagyok, hogy ilyen nyíltan hivatkozik a világra. Ez 
csak egy okkal több, hogy ne kívánja a maga sorsát 
az enyémhez kötni, mert ha meg is hozná az áldo= 
zatot, hogy beveszi azt, amit a világ nem bír meg= 
emészteni : akkor bizonyára el is rontaná a gyom= 
rát. És ezt a világért sem szeretném!
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Finstern Rudi helyre akarta igazítani a félre= 
értést, de Izabell nevetve másra terelte^ a beszélge= 
té s t ; ebből aztán nem tágított többé. Éppen akkor 
szembejött velük Daneloni Angéla is, a tizianhajú 
velencei szépség, akinek nyomban bemutatta honfi= 
társát.

Estebédnél a grófné asztala a rendes három 
személy helyett négynek volt terítve, mert Izabell 
a grófot, ha már őmiatta ellátogatott a Lidóra, 
vendégének tekintette. Az olaszok, akik már meg= 
szokták ar Chmialovszky Izabell— Ujlaky- Lucy— 
Tölgyes Ádám=triót, halkan suttogva azon törték 
az eszüket, vájjon az új ember kinek a kedvéért 
van ott? Amikor látták, hogy a grófné csakis az 
íróhoz szól, Lucy viszont mindent elkövet, hogy 
az új ember érdeklődését a maga irányába fel= 
keltse, az a vélemény alakult ki, hogy a grófné 
ismert altruizmusát nyilvánvalóan már a házasság 
terére is kívánja kiterjeszteni és azon van, hogy 
Lucynek férjet szerezzen. A kilátások persze nem 
látszottak sok reménnyel kecsegtetni . . .

Tölgyes aznap este a szokottnál is némább, 
zárkózottabb volt. A grófné csak nagy erőfeszítés 
árán bírt itt=ott egy igent vagy egy nemet kiszorí= 
tani belőle, amit azonban egyáltalában nem vett 
zokon. Sőt nagyon boldognak érezte magát, mert 
Ádám magatartását féltékenységre magyarázta, ami 
szerinte azt látszott bizonyítani, hogy még nem 
kellett lemondania minden reményről. Fel is tette, 
hogy mihelyest alkalma lesz rá, el is mondja «kis= 
fiának» a Finstern Rudival való délutáni beszéL 
getést.

De ebből — aznap este legalább — nem lett 
semmi. Estebéd után Tölgyes erős fejfájásra hivat= 
kozott és lemondotta a bridget. Sietett leszögezni, 
hogy a maga helyébe nem ajánlhatna jobb partnert, 
mint Finstern grófot, az ismert bridge=championt.

Ezzel búcsúzott is és eltűnt a tengerre néző
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széles tornácon hűsölő sokaságban. Bizonyára még 
járni kívánt egyet a parton. A grófné ennek is csak 
örült. Újabb bizonyítékot látott benne Ádám fél= 
tékenykedésére.

X II .

A K E D V E S FÓKA.

Tévedni emberi dolog, csalódni még emberibb. 
Chmialovszky grófné is tévedett, amikor Tölgyes 
Ádám viselkedéséből bizonyos reményeket me= 
rített. De a csalódás csak ezután várt reá. Egyelőre 
—  lelke mélyében —  édes álmokban ringatta magát 
és azon volt, hogy Finstern Rudit még néhány 
napig ott tartsa, hogy minél jobban megérjen — 
a mitsem sejtő udvarlón keresztül —  a gyümölcs, 
amelyre titokban oly nagyon vágyódott. A gróf 
boldogan kötélnek állt. Azt gondolta, hogy talán 
mégsem hiába marasztalják . . .

Tölgyes Ádám viszont úgy érezte, hogy Finstern 
Rudit egyenesen az ég küldötte a Lidóra. Talán 
még sohse érezte oly nagymértékben a szükségét 
annak, hogy minél kevesebbet törődjenek vele, 
mint éppen most. Olyasmi történt vele éppen 
Finstern érkezése napján, ami ismét egyszer fel= 
forgatta egész lényét, életét.

Délelőtt, mint rendesen, megfürdött a tengerben, 
amely aznap szokatlanul hullámos volt. Gyönyörű 
idő lévén, nagyon élvezte, de aztán belefáradt és 
szokásához híven, úgy mint mindenki, a homokba 
feküdt és napozott. Előbb a hátán, aztán meg= 
fordult és felkönyökölve, nézte a fürdőzők tarka 
képét, a hullámok örök játékát.

Az ilyen helyen, ahol a nők még kevésbbé fu= 
karkodnak a bájaikkal, mint a szalonban vagy az 
utcán, férfiszemet nem kell félteni az unalomtól. 
Még Tölgyes is, aki egy idő óta meglehetősen meg=
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csömörlött a világ örömeitől és majdnem tetszelő- 
dött abban az aszkétaéletben, melyet Purkersdorf 
után is folytatott, mindig szívesen legeltette szemét 
a strandélet tarka színpadán. Kritizált, tett össze- 
hasonlításokat, de gyönyörködött is néha, ha nem 
is vallotta be önmagának. És figyelte az új meg- 
jelenéseket. Akiket rendesen első szempillantásra 
fel lehet ismerni a fehér bőrükön. De volt ezek 
között olyan is bőven, aki már más fürdőhelyről 
került oda, azoknak a bőre máris patinás volt.

Aznap délelőtt is, amint felkönyökölve feküdt 
a homokban és szemlélte a strandot, feltűnt neki 
egy kiválóan jónövésű fiatal nő kék trikóban és 
piros fürdősapkában, akit eddig még nem láto tt; 
ez mintegy húsz méternyi távolságban, nem győzte 
a hullámok elé vetni magát. Ahányszor egy-egy 
hullám végigszaladt a hátán vagy éppenséggel 
magával söpörte, boldogan felkiáltott, majd élőiről 
kezdte a játékot. Ez a játszi vidámság annál is 
jobban kötötte le Tölgyes figyelmét, mivel a nő 
senkivel sem törődött és látszólag legalább egyedül 
is volt ott a Majestic vendégei számára fenntartott 
helyen. Amennyire ebből a távolságból megítélhette, 
az volt a benyomása, hogy a nő arca is csinos, a 
fehér foga pedig felcsillogott, ahányszor egy=egy 
nagyobb hullám fölötti örömében sikongatott.

Soká nézte ezt a játékot, amely valami helyes 
víziállat mókájára emlékeztette. Elmosolyodott, 
majd felkelt és maga is bement a tengerbe.

—  Kell, hogy közelebbről szemügyre vegyem 
ezt a kedves fókát —  gondolta majdnem rostéi- 
kedve, mert egyszer vidámabb gondolata is támadt. 
Feltűnés nélkül, mintegy véletlenül abban az irány- 
bán haladt, ahol a nő lubickolt. De az oly élénken 
mozgott, hol előre tett úszva néhány tempót, hol 
megfordulva, átengedte magát a hullámoknak, hogy 
másodpercig sem bírta megrögzíteni pillanatról- 
pillanatra váltakozó arckifejezését.
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Maga is kénytelen volt néhány hullámot át= 
szalasztani a hátán, ez is mindig azzal járt, hogy 
ki kellett törülnie a szemét, míg ismét látott valamit. 
De végül mégis megpillantotta a nő arcát. Sőt 
találkozott beszédes szemének tekintetével is. De 
a következő másodpercben a nő ismét elfordult 
tőle és beledobta magát a legközelebbi hullámba. 
Az nyomban el is nyelte, Ádámot pedig fellökte. 
Tartott egy ideig, míg a kék trikó meg a piros 
sapka ismét feltűntek előtte, egészen messze kint 
valahol, a tarajos hullámokon túl.

Ez az egy rövidke pillanat felforgatott benne 
mindent. Megesküdött volna, hogy ezeket a sze= 
meket már látta nem is egyszer, hanem többször 
és hogy ezek a szemek Justy Amyr szemei voltak.

Villámcsapáshoz hasonlóan hatott rá ez a feU 
tevés. Utánavetette magát a vélt Amyrnak. Az, 
mintha észrevenné, hogy zavarja valaki a játékát, 
mindig jobban kiúszott. Oly messzire, hogy már 
alig látszott. Tölgyes nagy bajban volt, dühöngött. 
Mert nem tudott úszni. Már többször próbálta 
meg életében ; ismételten el is határozta, hogy 
megtanul, de a jószándéknál sohse jutott tovább. 
Sohse volt rá szüksége. A «vörös Nyuki»=val pél= 
dául nem a Duna=árban, hanem a homokban is= 
merkedett meg! . . . És most, hogy sokat, talán 
vagyonának egy részét is odaadta volna, ha tud 
úszni : most nem tudott.

Mégis megpróbálta, hátha sikerül? Hátha a bal= 
szerencséje, amely eddig Justy Amyrral összes 
függésben kegyetlenül üldözte, hirtelenül átvedlik 
csodatevő istennővé, aki varázsütéssel megadja neki, 
ami pillanatnyi helyzetében egyedül közelebb hozs 
hatja vágyakozásának tárgyához?

Kísérletével csúfos kudarcot vallott. Nemcsak 
hogy nyomban alámerült, ráadásul egy, az eddigieks 
nél is hatalmasabb hullám parthoz vágta ; prüszs 
kölve, krákogva, szemét dörzsölve igyekezett vissza
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a sekélyebb vízbe és örült, amikor ismét szilárd 
volt a talaj alatta.

Mikor magához tért és a szeme is megtisztult, 
arra az elhatározásra jutott, amely az ő helyzeté= 
ben egyedül megfelelőnek látszott: kifeküdt a 
partra s onnan, biztos helyről figyelte a tengert. 
Elvégre emberi lényről volt szó, nem tündérről. 
Csak vissza kellett jönnie valamikor!

Ez azonban nem következett be olyan hamar, 
amint remélte. Sőt rá sem akadt a szeme többé, 
bármennyire erőlködött is. A bátor teremtés tel= 
jesen elveszett a fodros, tarajos távolságban. Ez 
eleinte nem izgatta túlságosan. Hiszen ráért! Azon= 
kívül úgy érezte magát, mint lesben a macska az 
egérlyuk e lő tt: egyszer csak ki kellett jönnie . . .

Tombolt benne az öröm. Kéjjel mérlegelte a 
lehetőségeket és bármilyen közelfekvő is volt, hogy 
vagy tévedésre, vagy valami nagy hasonlatos= 
ságra alapítja legújabb reménykedését, mégis hitt 
a hangnak, amely az Igéretföldjét varázsolta a lelki 
szeme elé.

Ekkor bosszúságára Daneloni Angéla jött arra 
selyempijamában, japán napernyővel, és amikor 
megpillantotta, a nélkül, hogy felszólította volna, 
mellé ült a homokba. A Daneloni di Malmonte 
grófok ősrégi nemzetségének ez az igen modern 
képviselője minden alkalmat megragadott, hogy a 
magyar íróval csevegjen, annak dacára, hogy az 
egy kukkot se tudott olaszul ; még a francia nyelvet 
is csak törve beszélte. De éppen ez bírt vonzóerő= 
vei Angéla szemében, mert a furcsa diskurzusuk 
állandóan módot nyújtott arra, hogy halálra ka= 
cagja magát. Ettől eltekintve rokonszenvezett is a 
csinos magyar fiúval, akinek zárkózottságát bizo= 
nyára férfias komolyságra magyarázta.

Rendes körülmények között Tölgyes, ha ím= 
meUámmal is, de mégis szóbaállt Angélával, mert 
a vele való társalgást hasznos nyelvgyakorlatnak
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tartotta. Tagadhataltan, hogy amióta viszonyai 
jobbra fordultak, bizony hiányos nevelését utólag 
bámulatos eredménnyel pótolta. Csak az idegen 
nyelvekkel jóformán semmire sem tudott m enni; 
ez mindig bántotta. Talán ezen ismeretek hiánya 
miatt is riadt vissza attól, hogy a tavasszal tovább 
utazzon Zürichnél . . .

Most azonban, amikor úgy érezte, hogy ismét 
közel van a boldogsága s hogy csak ki kell nyuj* 
tania a kezét, hogy megfoghassa : Daneloni Ange* 
lát nyelvgyakorlatokkal együtt oda kívánta, ahol 
a bors terem. Mert ha nem akarta megsérteni az 
udvariasság szabályait, mégsem tehette, hogy az 
olasz hölgyet levegőnek tekintse és le se vegye a 
szemét a tengerről.

Hogy, hogy nem, a vége az lett, hogy minden 
ébersége dacára az állítólagos Justy Amyr partot 
érhetett, a nélkül, hogy észrevette volna. Mert hogy 
időközben vissza kellett jönnie, kétségtelennek lát* 
szott előtte, kivéve, ha fel nem teszi, hogy elnyel* 
ték a hullámok, megette a cápa, avagy hogy va= 
lami halászbárkára felkapaszkodva uccu neki! is= 
mét belevitorlázott a nagyvilágba! . . .

Szerencsére maga is belátta, hogy az utóbbi 
lehetőségekkel nem kellett komolyan számolnia. 
Meglepő önmegtagadással belenyugodott abba, amit 
pillanatnyilag nem tudott megváltoztatni és mi* 
alatt továbbra is ferde feleleteket adott a Daneloni* 
ivadéknak a hozzá intézett kérdésekre, ami Angélát 
a jókedvű kacagás pergőtüzére serkentette, meg* 
állapította a következő tényállást :

1. A szóbanlevő hölgy —  akár valóban Justy 
Amyr, akár nem —  minden valószínűség szerint a 
Majesticben lakik. z. Ha a Majestic vendége, akkor 
a portásnak is tudnia kell róla. 3. Ha nem lakik a 
Majesticben, akkor a szomszédos Excelsiorban 
vagy máshol a Lidón van megszállva. 4. Legrosz* 
szabb esetben magában Velencében szállt meg.



9 7

Ezekben az esetekben is kell, hogy ráakadjon, mert 
nem valószínű, hogy csakis azért utazott ide Ame= 
rikából, hogy őt bosszantsa. Végül 5., ha az a nő, 
akit az imént a tengerben meglátott, nem is Justy 
Amyr, hanem más valaki, akkor is érdemes vele 
foglalkozni, már azért is, hogy bebizonyítsa magá= 
nak, hogy vannak még más nők is a világon.

Ezek megállapítása után nem ellenkezett soká, 
mikor Daneloni Angéla felszólította, kísérné el a 
szállóba, mert a villásreggelit jelző gongütések im= 
már másodszor is elhangzottak.

Estebédig a helyzet annyiból változott, vagy 
jobban mondva rosszabbra fordult, hogy sem a 
szálló portása, sem az igazgatóság nem tudott sem= 
mit egy Justy Amyr nevű hölgyről, valaminthogy 
az igazgatóságnak Tölgyes felkérésére telefonice a 
velencei rendőrség bejelentőhivatalához intézett 
megkeresésére is, csak az a válasz érkezett, hogy 
ilyen nevű hölgynek Velence területén történt meg= 
szállásáról tudomása nincsen. Este nyolcig meg= 
ismételték ezt a választ háromszor is.

Ez volt az oka, hogy Tölgyes a szokottnál is 
rosszkedvűbb volt estebéd alatt, nem pedig Fin= 
stern gróf jelenléte. Ezért nem kívánt aznap brid= 
gezni sem, hanem eltűnt a tornácon hűsülő soka= 
ságban. Ezt az utat is csak azért választotta, hogy 
nyoma vesszen ; a tengerpartra érve, sarkon fordult 
és egy alagúton átsietve, a hotel túlsó oldalán vesz= 
teglő motoscafók egyikébe ugrott. Elvitette magát 
a Márkus=térig, ahol tudta, hogy ilyenkor, zeneszó 
és holdvilág mellett, megfordul nemcsak Velencé= 
nek, hanem a Lidónak egész vendégserege is.

Hátha ott akad rá arra, akit keresett, immár 
másodszor életében? Anélkül, hogy elvesztette 
volna?

D r a s c h e -L á z á r  A l f r é d : A m y r. 7



A M ERIKA I GYORSÁ RU .

, Itt kénytelen vagyok elárulni valamit: az em= 
lített időben Justy Ámyr valóban Velencében tar= 
tózkodott, a Lidón volt és ott fürdött is. Tölgyes 
Ádám tehát nem esett áldozatul holmi halluciná= 
ciónak, mikor a jellegzetes, ibolyakék szempárt 
felismerte egy kéktrikós, piros fürdősapkás tra= 
vesztiában. Figyelembe véve az előzményeket, ez 
minden ékesszóíásnál jobban bizonyítja, mily mély 
volt azoknak a szemeknek a hatása fiatal bará= 
tunkra.

Hogy aznap délelőtt ismét elvesztette Amyr 
nyomát, az Tölgyes Ádámnak —  magyarán mondva 
—  egyéni «pechje» volt. De az ilyesmire, az emberi 
sors kialakulása szempontjából, néha szükség van. 
Nemcsak a valódi életben, hanem a regényekben 
is. Ezért talán jobb is, ha az Einstein=féle eímélet= 
nek az időszámításra vonatkozó tanát még nem 
tudjuk gyakorlatilag hasznosítani, mert kérdés, 
ellent tudnék=e az esetben állani a kísértésnek, 
hogy legalább utólag eláruljam Tölgyes Ádámnak, 
hogy valóban Justy Amyr volt, akit megpillantott 
a hullámzó tengerben.

így azonban nem áll módomban, holmi in= 
diszkréció elkövetésével, beavatkozni a Tölgyes 
Ádámot oly közelről érintő dolgok folyásába ; ez 
viszont nem gátolhat meg abban, hogy megmond= 
jam, miként került Justy Amyr a Lidóra?

Előre kell bocsátanom, hogy ez nem olyan egy= 
szerű, mint amilyennek első pillanatra látszik. Mert 
el kell hallgatnom sok olyan részletet is, amely 
e különös lény még különösebb földi sorsának 
könnyebb megértéséhez tartoznék. Ezek a rész= 
letek hol túlságosan eltávolítanának engem volta= 
képeni mesém fonalától, hol pedig — őszintén be=

g 8
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vallom — magam sem ismerem őket, mivel soha= 
sem sikerült azokat teljes pontossággal megállapíta= 
nőm. Ezért főleg tények elmondására szorítkozom.

Az első az, hogy a törökbátori kereskedő jól volt 
tájékozva, mikor a nála járt urak előtt odanyilat® 
kozott, hogy Justy Amyr eladta a kis családi bir® 
tokot, a Rózsapusztát és hogy alighanem Ame® 
rikába megy. Valóban, átvitorlázott a tengeren. 
Ennek közvetlen oka az volt, hogy elhunyt édes= 
anyja családja révén egynéhány ezer dolláros örök= 
ség várt rá. Az erről szóló közjegyzői értesítés szá® 
mára nagy meglepetés volt. Mindig azt hitte, hogy 
anyai részről nagyanyja, Warriner Kitty családja 
is vagyontalan, és most kiderült, hogy az említett 
nagyanyja fivére, Warriner Andrew, kinek létezé= 
séről alig tudott, csak nemrég halt meg, nyolcvan® 
éves korában, Coloradóban, Denver városában, 
európai fogalmak szerint eléggé tekintélyes vagyon 
hátrahagyásával, amely, nem létezvén végrendelet, 
meglehetősen nagyszámú rokonság között került 
felosztásra.

Erre a hírre a fiatal leány, akit csak bánat, be= 
tegség, nélkülözés emlékei fűztek Törökbátorhoz, 
nagyot gondolt. Elhatározta, hogy megválik a Ró= 
zsapusztától és az érte kapott pénzen Amerikába 
utazik, hogy személyesen átvegye a denveri örök® 
séget. Tökéletesen bírta az angol nyelvet és ismerte 
Amerikát, ahol gyermekéveinek legnagyobb részét 
töltötte. Csak kellemes emlékei maradtak a more® 
landi esztendőkről. Ott is úgy éltek, mint falun, a 
kis bányaváros közelében, és mikor lóháton bejár® 
háttá a beláthatatlan síkságot, vagy mikor apjával 
néhány napra ellátogattak a nyugaton égnek me= 
redő gyönyörű hegységbe, a Rocky=Mountains le® 
írhatatlan meseországába, akkor valóban boldog 
volt. A grandiózus természet, hamisítatlan valósá® 
gában egyrészt, másrészt az örökké dolgozó, nyers 
erőkkel hősiesen megküzdő emberek egyszerűsé®

7 *
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gének közepette nem voltak vágyai, de nem ismerte 
a bánatot sem. Persze, csak addig, amíg a háború, 
a maga hazug kegyetlenségében el nem szakította 
tőlük a családfenntartót. E percben rájuk köszöntött 
a gond, a szenvedés.

De most, hogy mindez, a sors kiszámíthatatlan 
rendelkezése folytán, szintén már csak a múlt em= 
lékeinek lomtárába tartozott, nem volt=e érdemes, 
legalább még egyszer bepillantani abba a légkörbe, 
amely számára valamikor a tökéletes boldogságot 
jelentette? És ha sem ő, sem a viszonyok meg nem 
változtak volna, nem találhatta=e meg, talán másod* 
szór is, amit úgynevezett otthonában nélkülözött?

A nevelés, amelyben részesült, arra tanította, 
hogy túltegye magát mindenen, ami nem a valósága 
bán, hanem csak az emberi képzeletben létezik. Éz 
korántsem jelentette egyúttal azt is, hogy nem is* 
mert volna Istent, vallást. Ellenkezőleg. Amint hitt 
földben, égben, vízben, tűzben, amelyet látott, épp= 
úgy hitt Istenben is, mert érezte Istent magában. 
És hitt mindenekelőtt egy örök igazságban.

— Ne gondold, hogy a látszólagos igazságtalan= 
ságok az életben, amelyekkel lépten=nyomon taláU 
kozunk, a valóságban is azok — szólt hozzá nem 
egy alkalommal boldogult édesatyja. —  A földi 
javakkal szerintünk gyakran túlbőven megáldott 
embereket, a gazdagokat, szívük mélyében épúgy 
gyötri a gond, a fájdalom, a szenvedés, mint a sze* 
gények legszegényebbikjét. Ha azt véljük, hogy 
látszólag büntetlenül tehetnek rosszat, akkor szin* 
tén tévedünk. Elveszik ezért a kellő büntetést ők 
is, csakhogy mi ezt nem látjuk, mert, amint nem 
látunk a mellettünk elrobogó autók fenekébe, nem 
pillanthatunk be a gazdagok szívébe se. M it tudjuk 
mi, mily kínzó fájdalmak, testiek és lelkiek gyötrik 
néha azokat, akik látszólag meg vannak áldva min* 
den földi jóval? A|bűn sem mindenkire nézve egy* 
formán bűn.^Az emberevő, aki abban_a hitben'^él,
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hogy jót cselekszik, amidőn öregedő rokonait el= 
fogyasztja, hogy ezáltal megmentse a maga és 
utódai számára azt, ami bennük értékes, kulturát= 
lanságánál fogva egyáltalában nem bűnözik ; cse® 
lekedete ezerszerte enyhébb megítélés alá esik, 
mint ama kultúremberé, aki tudva hazudik, lop, 
csal. Az emberek azonban, sajnos, még mindig 
csak az ő fogyatékos, egyoldalú mértékeikkel mér* 
nek ; törvényeik is vajmi kevés módot nyújtanak a 
bírónak az esetek egyéni megítélésére. Innen van, 
hogy néha nagy bűnöző háborítatlanul jár»kel kö= 
zöttünk, míg a kis bűnözők gyakran érdemen felül 
fizetnek tetteikért. De az isteni gondviselés, az örök 
igazság fölötte áll az emberi törvényeknek. Meg® 
büntetik a maguk kérlelhetetlen törvényeik szerint, 
akiket emberi kéz utói nem ér : kárpótolja az igaz® 
talanul szenvedőket is, ha nem máskép, legalább 
akként, hogy ezer apró örömet csöpögtetnek az 
életükbe, amelyeket megérteni, értékelni csak ők 
tudnak. Egy napsugár, amely még a pincébe is 
e lju t; egy, a rendesnél jobb falat, amely nagyobb 
örömet okoz kaviárnál, homárnál is ; egy vidám 
madárdal ; egy kérges kéz meleg szorítása. És min® 
denekelőtt a gyermek mosolya, meg egy velük érző, 
velük vérző, megértő szív! . . . Csak ezeknek a dől® 
goknak van igazi értékük az életben!

Ilyen felfogások mellett érthető, hogy a meg® 
boldogult Justy János nem érezte jól magát a bírói 
pályán ; de azon sem lepődhetik meg senkisem, 
hogy egész életében, még morelandi ügyvédeske® 
dése alatt is, szegény ember volt és maradt is. Nem 
mintha alábecsülte volna a pénz értékét. Koránt® 
sem. Hanem a keveset, amit szerzett, ki is adta, 
hogy nejének, leányának gondnélkülivé, rózsássá 
tegye az életét.

Innen volt aztán, hogy sem az özvegye, sem a 
leánya különösebben nem értettek a takarékosság® 
hoz. A fényűzést sohasem ismerték, de odaát Ame*



1 0 2

rikában a gondot sem. Amikor aztán otthon, a 
Rózsapusztán abból kellett megélniök, ami a tíz 
holdon termett, ehhez is alkalmazkodtak. Panasz 
és irigység nélkül. Hisz volt napsugár, akadt itt= 
ott egy jobb falat is, volt madárdal . . .

És most, hogy a Rózsapuszta eladásából ismét 
megtelt Amyr kezében a nagymama kopott per= 
selye pénzzel, a fiatal leánynak egy percnyi fej® 
fájást sem okozott annak a megfontolása, hogy a 
pénzzel mit tegyen. Egyelőre az amerikai út költ* 
ségei bó'ven teltek ki belőle ; ott pedig már várt rá 
az égből pottyant örökség.

Budapestre érve, anyjának egy nagynéniénél, 
egy Bodnár Gizella nevű szegény, de végtelenül 
kedves aggszűznél töltötte az éjszakát, mint már 
többször, ha megfordult a fővárosban. A repülést —  
lévén az egyetlen dolog, amit sajnált, hogy nem 
született szárnyakkal — kimondhatatlanul élvezte. 
Oly őszintén adott kifejezést örömének, hogy a vele 
utazók, a pilóták is, nem győztek gyönyörködni 
közvetlenségében.

Zürichben akart maradni néhány napig, de a 
város neki nem tetszett, úgyhogy még aznap to= 
vábbutazott Luzernba. Szívesen töltött volna hosz* 
szabb időt a vierwaldstádti tó partján, de az 
ideje' nem engedte ; az «Ile de France», amelyet 
azért] választott az átkelésre, mert ezidőszerint a 
legszebb óceánjáró volt, már a napokban indult 
Havreból ; viszont mégsem akart éppen csak át= 
utazni Párizson.

Ha Tölgyesnek módjában áll Amyrt idáig kö= 
vetni, akkor —  amennyiben meg nem ismerkedik 
vele és rá nem tudja venni arra, hogy az ő kedvéért 
visszaforduljon —  ott, Párizsban, biztosan elveszti 
a nyomát. Úgy tűnt el a francia főváros milliói kö* 
zött, hogy elkerülte még a krónikás éber figyelmét 
is. Csak néhány hét múlva tűnik fel ismét utóbbi* 
nak lelki szeme előtt, egy bűnüggyel kapcsolatban,



io 3

amelynek majdnem áldozatául esett s amely a den= 
veri és morelandi hatóságokat élénken foglalkoz= 
tatta. E részben a denveri vizsgálóbíró jegyzőköny= 
veiből a következők derülnek ki :

1927. június i2=én, a Colorado Se Southern 
Railway leadevillei gyorsvonat mozdonyvezetője, 
21 óra 45 perckor beérkezvén az «Union Depot» 
denveri pályaudvarra, egy hosszúkás faládának ha= 
tóságilag leendő átvételét kérte a rendőrségi kiren= 
deltségtől, mert a láda egészen különös körülmé= 
nyék között került a vonatra. Moreland állomás 
után ugyanis a mozdonyvezető észrevett egy na= 
gyobb, a vágányokra keresztbefektetett tárgyat, 
mire sikerült idejekorán fékeznie. Az említett tárgy 
a beszolgáltatott faláda volt. Súlyából ítélve, nem 
volt üres, és mivel a ládán cédulát látott, amelyen 
a «Mr. Brown, Denver, Col.» cím volt olvasható, 
másrészt pedig nem volt sok ideje a töprengésre, 
a mozdonyvezető a személyzet segítségével be= 
emelte a ládát a podgyászkocsiba.

A denveri rendőrség vasúti kirendeltsége ha= 
marosan megállapította a távbeszélő=névsorból, 
hogy csak az utóbbiban mintegy huszonnégy Brown 
szerepel. Erre való tekintettel elhatározta a külde= 
mény hatósági felbontását. Amikor lefeszítették a 
láda fedelét, a jelenlevőknek meglepő látványban 
volt részük : mintegy 20— 22 éves fiatal urileány 
feküdt benne, akiről az előkerített orvos csakhamar 
megállapította, hogy nem — amint első pillanatra 
látszott —  halott, hanem csak elalélt. A ládából, de 
a fiatal leány kissé vidékies ruházatából is áradó 
erős kloroformszag pedig arra engedett következ= 
tetni, hogy bűncselekmény történt. Nyomban hoz= 
záláttak az ismeretlen nő felélesztéséhez.

Időközben a rendőrség telefonice értesítette a 
távbeszélő=névsorban szereplő 24 Brown nevű elő= 
fizetőt a küldemény érkezéséről, de anélkül, hogy 
annak tartalmát elárulta volna. Tette azt abban a
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feltevésben, hogy a bűncselekménnyel netán össze= 
függésben levő Brownt semmiesetre sem kell majd 
azok között keresnie, akik a hívásra meg fognak 
jelenni. Minden várakozás ellenére csak egyetlen® 
egy Brown jelent meg a helyszínén, még pedig a 
feleségével együtt. Egy közismert gazdag szövött® 
árugyár tulajdonosa, akinek voltak bányái is. Azért 
jött, —  úgy mondta —  mert eddig mindig csak ő 
küldött vonatszámra másoknak árut, de még soha 
az életben neki nem küldött senki semmit.

Amikor a már nem fiatal, de javakorabeli férfiú 
megpillantotta a titokzatos láda tartalmát, amely 
ekkor már karosszékben ült az egyik váróteremben 
és kezdett magához térni, Mr. Brown nagy szeme® 
két meresztett rá, de egyúttal fölötte élénk érdek® 
lődést is nyilvánított a rendkívül csinos, feketehajú 
és kékszemű hölgy iránt. Minden bizonnyal ez az 
élénk érdeklődés volt, mely a feleségét, Mrs. 
Brownt arra indította, hogy a következő szavakkal 
ragadja meg a férje karját:

—  Remélem, Dick, nem habozol kijelenteni, 
hogy ez a küldemény nem téged illet!

Mr. Brown sietett felelni, hogy e tekintetben 
neki sincsenek kételyei, de amikor aztán a kábu® 
lásából lassan magáhoztérő fiatal leány az ő és neje 
jelenlétében elmondotta, amit esetével kapcsolata® 
san tudott, Mrs. Brownnak is megesett rajta a szíve.

—  Néhány nappal ezelőtt érkeztem Európából, 
— mondta —  hogy Denverben felvegyek egy kis 
örökséget, amely Warriner Andrew nevű dédnagy® 
bátyám révén osztályrészemül jutott . . .

Ezeknél a szavaknál Mr. Brown meglökte a fe= 
leségét. Ez meg kérdezte :

— Warriner Andrew orvosról beszél, kedvesem?
—  Arról —  felelte a fiatal leány gépiesen.
— A mi háziorvosunk volt.
— Szóval, az örökség miatt jöttem Denverbe 

és azt egyik bankháznál fel is vettem. Nem lévén
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több dolgom Denverben, ahol nem is ismertem 
senkit, elutaztam Morelandba. Itt töltöttem gyer= 
mekkoromban néhány esztendőt, és ott van a 
nagyszüleim sírja is, amelyet meg akartam látogatni. 
A kis városka helyett, amelyet ismertem, nagy, ha= 
talmas várost találtam, alig bírtam eligazodni, és 
a megboldogult szüleim ismerősei közül is alig 
egy=kettőt sikerült kipuhatolnom. Részben elhaltak 
a többiek, részben elköltöztek Morelandból . . .

—  Eszembe jutott, hogy azon az úton, —  ak= 
koriban még messze kint a várostól — amerre a 
mi kis házunk volt, csárda á llt ; tulajdonosa, Harry 
Strong, atyámnak ügyfele volt. Kimondhatatlan 
örömömre ott találtam a kis csárdát változatlanul, 
úgy, mint gyermekkoromban ismertem, persze, 
most már nagy, sokemeletes házak közepette. De 
még nagyobb volt az örömöm, amikor belépve, az 
első ember, aki felém jött, maga Harry Strong, a 
tulajdonos volt. Leültetett ott a helyiségben, mert 
időközben özvegységre jutott, és mert maga szol= 
gálta ki az egyébként is csak gyéren jelentkező 
vendégeket. Elbeszélgettünk, felelevenítettünk régi 
emlékeket. . . Természetes, hogy említettem előtte 
az örökségemet is, de elmondottam azt is, hogy 
tőle kimegyek a temetőbe, onnan a vasútra, mert 
Morelandban való maradásomnak semmi célja, 
annyira megváltozott minden tíz év alatt. . .

—  A helyiségben rajtunk kívül egyik sarok= 
bán még csak két ember ült, két inkább kopott küL 
sejű férfi. Ezt azért említem, mert azzal, ami tör= 
tént, szoros összefüggésben van. Strong bácsitól 
tudom is a nevüket : Peg és Rasp, foglalkozásnál* 
küli alakok, akik csak itt=ott vállalnak munkát, kü= 
lönben benne vannak minden gyanús dologban.

—  Dél volt, amikor meghatottan elbúcsúztam 
Mr. Strongtól és villamoson kimentem a temetőbe. 
Itt is csak hosszabb keresgélés után akadtam rá 
nagyszüleim sírjára. Nem volt ott ebben az időben
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rajtam kívül senki. Én legalább senkit sem láttam. 
Letérdeltem és imádkoztam . . . Most, hogy ezeket 
elmondom, úgy rémlik előttem, mintha később, mi= 
alatt elmerültem emlékeimben, mégis hallottam 
volna közelgő lépteket, de azokra nem figyeltem. 
Csak akkor zökkentem vissza a valóságba, amikor 
két erős kéz hátulról megragadott és ugyanabban a 
pillanatban vastag kendőt dobtak a fejemre és azt 
összehúzták a nyakam körül. Erre elvesztettem esz* 
méletemet . . .

—  Rémes dolog! — kiáltotta őszinte részvéttel 
Mrs. Brown.

— A legszomorúbb, —  folytatta a fiatal leány 
—  hogy a rablók megfosztottak a kézitáskámtól, 
amelyben benne volt a csekkem, az aprópénzem, 
de még az útlevelem is.

—  Gyanakszik valakire? —  kérdezte a rendőr= 
tisztviselő.

—  Nemcsak hogy gyanakszom, de biztosan 
tudom, hogy Peg és Rasp voltak, akik megtámadtak.

—  Ezt honnét tudja ilyen biztosan?
—  Érzem. Azonkívül a valószínűség f is amel= 

lett szól.
—  Az bizonyos.
— Hol vagyok voltaképpen ezidőszerint?
—  Denverben. Emlékszik=e kisasszony a bank 

nevére, amely a csekket kiállította?
— Hogyne. Baker & Co, Evans=Street.
Mialatt a rendőrtisztviselő szorgalmasan jegyez*

getett, Mrs. Brown néhány szót súgott férje fülébe, 
az élénken bólintott, mire az asszony a fiatal leány= 
hoz lépett.

—  Ha netán nem volna hajléka, akkor férjem* 
mel együtt szívesen látjuk vendégül, amíg a pénze 
megkerül, vagy másképen segítséghez ju t . . .

Justy Amyr hálásan elfogadta az ajánlatot, és 
már indulni akartak, amikor a rendőrtisztviselő 
Mr. Brownhoz fordult ;
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— Még csak egy kis formalitásra kell, hogy fel= 
kérjem, Mr. Brown —  szólt udvariasan. —  Le= 
gyen szíves, a szóbanlévő «Mr. Brown, Denver, 
Col.» címzésű láda tartalmának sértetlen állapot= 
bán való átvételét aláírásával elismerni.

—  Rendben van, —  felelt a másik —  de ismerve 
a feleségem intencióit, odaírom azt is, hogy a kül= 
demény semmiesetre sem nekem szólt.

—  Ezt ön megteheti, — jelentette ki készség* 
gél a rendó'r.

XIV .

COLORADÓBAN ARANYAT LELN EK .

Peg és Rasp rövidesen hurokra kerültek és meg* 
találták náluk nemcsak a még be nem váltott csekket, 
hanem Justy Amyr útlevelét is. A birósági tár* 
gyaláson Justy kisasszony csak enyhe büntetés 
alkalmazását kérte a két betörőre.

—  Nem tudom, hogy az amerikai törvények 
megengedik=e egyáltalában, hogy a bíróság ezen 
kérelmemet figyelembe vegye, illetve, olyanok=e az 
itteni törvények, hogy más=más mértékkel mérnek, 
a bűnözők erkölcsi felelősségérzéke szerint. Peg 
és Rasp, amint hallottam, rovottmultú egyének, de 
bizonyára főleg azért nem javulnak meg, mert az 
emberi társadalom elfordult tőlük és állandóan 
maga taszítja vissza őket a bűn mocsarába. Meg is 
ölhettek volna engem! Ezt nem tették, hanem egy 
ládába zárva, fuvardíjmentesen bár, de mégis el* 
szállíttattak engem Mr. Richard Brown személyé* 
ben a véletlen címére. Ez mutatja, hogy mégsem 
olyan rosszak, mint ahogyan hiresztelik róluk, s 
éppen ezért kérem, ha vannak, enyhítő körűimé* 
nyék figyelembevételét!

A bíróság kissé csodálkozott e rögtönzött védő* 
beszéden, de a végén nem zárkózott el az eny*
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hítő paragrafusok alkalmazása elől, úgyhogy Fcg 
és Rasp ez alkalommal megúszták a legenyhébb 
büntetéssel.

Justy Amyr már jóval a főtárgyalás előtt meg= 
köszönte Mr. és Mrs. Brown vendégszeretetét és 
búcsúzni akart. De a házaspár nem engedte el. 
Nemcsak a férj, hanem a nálánál jóval fiatalabb, 
kissé elhízott, határozottan csinos felesége is. Erre 
a magatartásra —  a fiatal leány egyéni varázsától 
eltekintve — többek között a következő különös 
eset szolgáltatott okot:

Brownék a városon kívül, Manchester Beach 
felé laktak, igen csinos és elég jó ízléssel bérén* 
dezett villában. Idehozták a fiatal leányt is. Alig 
huszonnégy órával odaérkezése után, Justy kis= 
asszony, amikor Brownék körülvezették a kertben, 
egyszerre megállt és többször egymásután halkan 
toppantott lábával.

—  Csak nem bicsaklott meg a bokája? —  kér* 
dezte aggódva a háziasszony.

— Nem, —  felelte szórakozottan a fiatal lány — 
de ezen a helyen arany van elásva.

A házaspár nagyot nézett.
—  Az nem valószínű —  szólt a férfi. —  Honnan 

gondolja?
—  Érzem. Itt alattam arany van. Még pedig 

nem is nagy mélységben.
—  No, hiszen erről könnyen meggyőződhe= 

tünk —  mondta Mr. Brown és előkerítette a kér* 
tészt két fiúval, akik ásóval, kapával legott neki* 
estek annak a helynek, amelyet a hölgyvendég 
megjelölt. Nem tartott soká és korhadt faládára 
bukkantak. Mikor nagy erőfeszítéssel kiemelték, 
csomó ökölnagyságú darab színarany esett ki be* 
lőle. (Amint később kiderült, összevissza egy ne= 
gyedmázsánál nagyobb volt a súlya az arany* 
leletnek.)

A kertész a fiúkkal együtt, de Brownék is a lég*
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nagyobb csodálkozással, majdnem áhítattal tekin 
tettek hol az aranyra, hol a fiatal leányra. Justy 
Amyr csak nevetett.

—  Mégis, honnét tudta, hogy itt arany van, 
Miss Justy? —  kérdezte Mr. Brown.

— Éreztem —  felelte a leány és vállat vont.
Coloradóban nem csoda, ha aranyat találnak.

Persze, a bányákban. Amyr lelete bizonyára még 
a városnak a múlt század ötvenes éveiben történt 
alapítása előtti idejében került arra a rejtekhelyre, 
ahol most rábukkantak s ahol valamilyen okból — 
bizonyára az akkoriban a vidéket elárasztó ban= 
diták előtti félelemben —  elásták a már kitermelt 
kincset. De Justy Amyr krónikását ez a lelet csak 
abból a szempontból érdekli, hogy a fiatal leány az 
arany eladási árából, amely még a gazdag Brownék 
vagyonát is szépen gyarapította, akkora —  egyéb= 
ként törvényes —  részesedést kapott, hogy mellette 
a Warriner=féle örökség eltörpült. Európai fogaU 
mák szerint egy csapásra gazdag leány lett belőle.

Vele a Brown=házaspár rejtéllyel állt szemben. 
Állandóan olyan dolgokat produkált, amik cso= 
dálkozásba ejtették.

így a most szerzett pénzéből kezdett oszto= 
gatni, mint Rockefeller, állandóan küldözgette a 
csekkeket Magyarországba, de adakozó kedvében 
még merénylőiről sem feledkezett meg, akiknek 
nevére nagyobb összeget helyezett közjegyzői le= 
tétbe, hogy —  amint mondta —  legyen miből 
becsületesen megélniük, ha majd kiszabadulnak a 
fogházból.

Brownék, amikor Justy kisasszonyt nem akarták 
elengedni, ezzel egészen meghatározott céljuk volt, 
amelyet aztán el is árultak a fiatal leánynak : 
Európába készültek, mert a férfinak Angliában 
dolga volt, de egybe akarták kötni a kirándulást 
egy kis szárazföldi körutazással is, amelyre a házas= 
pár a fiatal leánynál alkalmasabb ciceronét alig
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tudott elképzelni. Justy Amyr tökéletesen beszélt 
angolul, franciául és keveset németül is, azonkívül 
odahaza volt Európában, vagyis abban a csöpp 
világrészben, amelyet Brownék még egyáltalában 
nem ismertek.

Amyr szívesen fogadta az ajánlatot. Nem annyira 
a teljes ellátáson és ruházkodáson kívül kilátásba 
helyezett tekintélyes tiszteletdíj, mint inkább annak 
a kedvéért, hogy így céltudatosabban valósíthatja 
meg régi álm át: utazni, megismerni a világot. 
Ettől eltekintve, az az Amerika, amelyre gyermek= 
korából emlékezett, nagymértékben elütött attól 
az Amerikától, amellyel most ismerkedett m eg; 
ez, ha nem is volt éppen csalódás számára, mégis 
azt a meggyőződést érlelte meg benne, hogy — 
Morelandban legalább —  nem telepedne le végleg, 
mée kényszerűségből sem.

így aztán hamarosan csomagoltak és július elején 
már New= Yorkban töltöttek néhány napot, amelyet 
Brownné többek között arra használt fel, hogy a 
nézete szerint kissé vidéki külsejű leányt kellő= 
képen kistaffirozza az európai útra. Justy kis= 
asszony eleinte tiltakozott a «maskara» ellen, 
amely —  amint mondta — csak arra való, hogy 
megtévessze az embereket külsőnk igazi mivoltát 
illetőleg. De aztán mégis meghajolt Mrs. Brown 
érvei előtt és új ruháiban olyan szép volt, hogy 
láttára a férfiak szeme=szája tátva maradt.

Minden, amit látott, rendkívül érdekelte. Bár 
nem első ízben fordult meg New=Yorkban, mégis 
csak most ismerte meg a világ legforgalmasabb 
városát. Megborzongott az emberek tömegétől, de 
még jobban a szédületes sietségtől, amellyel leélték 
napjaikat.

—  Ez csak nem lehet az emberek rendeltetése? — 
gondolta.

Mindenre figyelt, ami körülötte végbement, még 
olyan apróságokra is, amelyeket más nem is vett



észre. így, egy nappal New=Yorkból való eluta= 
zásuk előtt, egy jelenetnek volt tanúja, amely — 
akármilyen jelentéktelen is —  mégis élénken le= 
kötötte figyelmét.

Az történt, hogy a St. Regis=szálló előtt, amely= 
ben laktak, mindenféle exotikus poggyásszal meg= 
rakott autótaxi állt meg, amelyből kiszállt egy 
pirospozsgás, jóltáplált fiatalember, de nem egye= 
dűl. Két kutya ugrott ki utána a kocsiból, a vállán 
kis fekete majom ült, míg vasláncon párduckölyök= 
félét hurcolt maga után. A fiatalember, mivel a 
kis fenevad semmiért sem akarta követni, vissza= 
rakta a sétabotját, amire kiszálláskor támaszkodott, 
a kocsiba, majd karjaiba vette a párducot és az 
egész állatsereglettel együtt indult a szálló be= 
járata felé.

Ennek láttára az érkező vendég elé siető sze= 
mélyzet nagyon megijedt és nem akarta beengedni 
a társaságot. Heves vita keletkezett, mire előkerült 
az igazgató, aki a vendéget, úgy látszik, már is= 
merte ; azzal békés megegyezés jött létre. A kövér 
fiatalembert beengedték a szállóba, de mellékajtón 
keresztül, mire az alkalmazottak hozzáláttak a 
poggyász lerakásához. Volt ott málha, kosár, fegy= 
ver, sátor, meg miegyéb. A portás kifizette a soffőrt, 
a taxi elindult. Ebben a pillanatban a túlsó oldalról 
sietve jött egy elegáns öreg úr, szép fehér szakállal, 
megállította a taxit, valami címet mondott a soffőra 
nek, beült és elhajtatott. Alig tettek néhány lépést, 
az öregúr észrevette, hogy a kocsiban maradt egy 
sétabot, amely nem az övé. Felkapta, hadonászott, 
fel akarta hívni a soffőr figyelmét, de ez nem hallott 
semmit : már belekerültek a lármába, az őrült 
forgalomba, amelyben utasával együtt csakhamar 
el is tűnt.

Justy Amyr, a szálló előtt állva, látta az egészet ; 
úgy hatott rá, mint egy mozijelenet. De máris más 
kötötte le a figyelmét : feje fölött, mintegy 2000



méter magasságban, egy repülőgép írt gőzfelhőkkel 
reklámot az égboltozatra. A következő pillanatban 
ismét autó állt meg, abból három vörösbőrű szállt 
ki, teljes díszben, köztük egy, aki arcának ezer 
ráncából ítélve, talán százéves is volt . . .

A hajón —  ez alkalommal a White Star Line 
«01ympic» nevű óceánjárója volt —  szintén bőven 
nyílt alkalma a körülötte lepergő élet megfigyelés 
sére. Mi minden újat, szokatlant nyújtott az hét 
évi Törökbátor után . . .  A szép leány közfeltűnést 
keltett s érthető, hogy sokan, kiváltképpen férfiak, 
minduntalan megkísérelték a vele való megismer= 
kedést. De ez csak a legritkább esetben sikerült, 
mert Justy Amyr megközelíthetetlennek bizonyult 
és minden alkalommal átengedte az elsőbbséget 
Mrs. Brownnak, ezzel is hangsúlyozva, hogy nem 
kíván mellette más szerepet betölteni, mint azt, 
amelyre fizetés ellenében vállalkozott. Ez a sze= 
rénység jól esett az asszonynak, okoknál fogva, 
amelyekre még rátérek.

Amyr, amikor csak tehette, olvasott. Igaz, nem 
olvasott úgy, mint más halandó, és már a szülei, 
főleg édesatyja életében, sok szemrehányást is érte 
e miatt. Mert ha csak egy sorra akadt a könyvben, 
amely tekintetében nem azonosította magát a 
szerzővel, rögtön félretette az olvasmányt, néha el 
is dobta magától, erőltetett, valószínűtlen helyzetek, 
vagy egyeseknek olyan cselekedete, amelyet ő el= 
ítélt, az író azonban helyeselni látszott —  a leg= 
nagyobb mértékben felháborították.

—  így hamisítják meg az életet, így nevelik 
az embereket a hazugságra!

Ezekkel és hasonló szavakkal védekezett a szülők 
kifogásaival szemben.

Ilyen kiforrott egyéni ítélőképesség mellett nem 
mondható csupán véletlennek az a tény, hogy a 
kevés író között, akiket kedvelt, volt Tölgyes Ádám 
is. Persze, nem a híres, a «nagy Ádám», hanem az,



aki fiatalabb éveiben megírta volt a «Vae victis»*t 
és még egy csomó hasonló szellemű regényt. 
Ezeket szerette, ezeket élvezte a fiatal leány és 
elolvasta ó'ket még később is, mikor a szerző már 
régen megváltoztatta az irányát. Újabb írásai meg* 
lepték, elszomorították.

— Mi vihette rá ezt az embert, hogy elforduljon 
saját magától? —  kérdezte gyakran, és mindig 
abban reménykedett, hogy Tölgyes egyszer mégis 
csak meg fogja találni az utat visszafelé. Meg* 
magyarázhatatlan vonzóerőnek engedett, mikor 
mindig ismét kézhez vett egy=egy újabb Tölgyes* 
regényt vagy színdarabot, de mindannyiszor csak 
csalódás érte. Nem bánta volna, ha egyszer talál* 
koznék vele az életben.

—  Neki is megmondanám az igazat! — gon* 
dolta ilyenkor és elmosolyodott. —  Nem félek én 
még az ilyen nagy írótól sem!

Vájjon mit szólt volna, ha elárulhatja neki a 
krónikása, hogy nemcsak hogy találkozott, hanem 
már beszélt is Tölgyes Ádámmal, sőt, meg is 
mondta neki az «igazat» . . .?

Most is a hajón Tölgyes=könyvet pillantott meg 
a könyvesboltban, angol fordításban. Már a címe : 
«Mézédes méreg», nem árult el sok jót. Amyr 
mégis megvette és kellemesen felizgatva a vára* 
kozás által, a fedélzetnek egy árnyas sarkában le* 
telepedett egy kosárszékbe. De alig olvasott belőle 
néhány oldalt, már látta, hogy valóban méreg volt, 
ha nem is találta mézédesnek. Rosszkedvűen a 
tengerbe hajította a regényt.

Egy öreg úr, aki botra támaszkodva elvégezte 
reggeli sétáját, éppen arra jött.

—  Nem hinném, hogy a halak vajmi különösen 
rajonganának az ilyen eledelért —  jegyezte meg 
tréfásan és mosolygott.

—  Én sem rajongok érte, —  felelte Amyr hi* 
degen —  azért dobtam el.

Drasche-Lázár Alfréd : Amyr. 8
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Az öreg úr udvariasan a sapkájához emelte jobb 
keze két ujját és továbbment. Aztán, a fedélzet 
túlsó oldalán leült ő is. Amyr utánanézett. Az 
öreg urat már látta valahol. De nem jutott mindjárt 
eszébe. Ezenkívül egy másik megjelenésre lett 
figyelmes. Ez is ismerős volt előtte. És nyomban 
tudta is, hogy hová tegye.

Az a kövér fiatalember volt, aki néhány nappal 
azelőtt egész állatsereglettel a St. Regis=szálló elé 
érkezett. A kis fekete majom most is vele volt. 
A vállán ült és apró tenyerével verdeste gazdájának 
kopaszra nyírt fejét. De a fiatalember nem törődött 
ezzel a szeretetnyilvánítással, hanem indulatosan 
keresni látszott valakit. Talán éppen azt a stewardot, 
aki vele szembe került.

—  Már százszor mondtam, hogy Baby nem 
szereti, ha boldog=boldogtalan belenyulkál a ketre= 
cébe, —  lármázott, erősen hadonázva. —  Ha a 
végén megunja a dolgot és megmar valakit, arról 
én nem tehetek. De nem nézhetem, hogy folyton 
piszkálják. Elvégre az állatnak is vannak idegei, 
éppúgy, mint az embernek. Csak gondolja magát az 
ő helyzetébe, kérem! Nem szólnék semmit, ha, 
teszem, közönséges macska volna. De ez egy nemes 
micli, egy mexikói puma, és nagyon a szívemen 
viselem a sorsát, mert azt hiszem, hogy valami* 
képpen rokonságban vagyok vele. Ön viszont jólelkű 
ember benyomását teszi rám. Tehát ne kerüljön 
ellentmondásba a külsejével és tegyen valamit Baby 
érdekében!

A steward meghatottan megígérte, hogy a m idit 
más helyre teszi, ahol a III . osztályú utasok nem 
férhetnek hozzá. A majom ezt a beszélgetést arra 
használta fel, hogy a fiatalember válláról egy szék 
hátára ugorjon, ahonnét —  amennyire a kis ezüst* 
lánca megengedte neki —  hátulról az öregúr sapkája 
után nyúlt és azzal köszönni akart. A sapka tulaj* 
donosát ez kellemetlenül érintette, Többször két*



ségbeesetten hátranézett, de sem a fiatalember, sem 
a steward nem vették észre S . 0 . S . jelzéseit. 
A végén elvesztette a türelmét és elsietett a fedél* 
zetről. De a steward is indult, hogy kedvébe járjon 
a midinek, a kövér fiatalember pedig, mint aki dol= 
gát jól végezte, a közelében álló nádszékre tele* 
pedett, mitsem sejtve, hogy a majma onnan el* 
űzött valakit.

Justy Amyr, aki a távolból figyelte ezeket, el* 
mosolyodott. A kövér fiatalember eredetisége mu= 
lattatta, állatszeretete viszont gondolkodóba ejtette.

—  Bizonyára jobban szereti őket, mint az em= 
bereket —  szólt magában. — Talán azért, mert 
természetesebbek, mint emezek. Látszik rajta, hogy 
maga is csak nehezen tud alkalmazkodni a társa* 
dalmi rendhez! Szóval — rokoniélek! . . .

Rajta és a fiatalemberen kívül alig volt már valaki 
a fedélzeten, mert az egyik teremben hangverseny 
volt. Valami négertenor tartotta izgalomban a ke* 
délyeket. A figyelme tehát önkéntelenül is az em= 
lített utitársában összpontosult.

A fiatalember nagyokat fújva, élvezte a tenger 
felől jövő erős szelet, míg a majma a szék hátán 
feLlemászott, amennyire a lánc megengedte. Egy* 
szerre csak egy botot kerített elő, amely a székhez 
volt támasztva, azzal megfenyegette a gazdáját. 
A fiatalember meghökkent. Kiragadta a botot az 
állat kezéből és felugrott. Hol a botot nézte, hol 
maga köré tekintett. Aztán hirtelen elhatározással 
hátat fordított a fedélzetiek és becsúsztatta a botot 
bő flanellnadrágjába, majd rántott egyet a láncon, 
mire a majom a vállára ugrott és sietve távozott. Az 
elrejtett bottól kissé sántikált.

Amyr elcsodálkozott. Mi ez? A fiatalembernél 
nem volt bot, amikor megjelent a fedélzeten. De 
volt az öregúrnál, akit a majom elzavart. Vagyis 
az a bot, amelyet a fiatalember eltüntetett, az 
öreguré volt. Tehát ellopták! Elszörnyűködött. Hát
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lehetséges volt=e, hogy egy bizonyára jó körülmé= 
nyék között élő ember, aki New=Yorkban előkelő 
szállóban szállt meg, most pedig luxushajón utazott, 
annyira megfeledkezhessen magáról, hogy ellopjon 
egy — sétabotot?

Nem értette. De érezte, hogy e mögött lappang 
valami. És amint tovább gondolkozott, meg is ta= 
lálta a magyarázatot. Mert eszébe jutott valami. 
Az, hogy a fehérszakállas öregúr azonos volt azzal 
a férfival, aki New=Yorkban felfogadta a taxit, amely 
odahozta a kövér fiatalembert, állataival együtt. És 
eszébe jutott az is, hogy a fiatalember botja a 
taxiban maradt, amelyet az öregúr hiába akart 
visszaszolgáltatni, mert azt sem tudta, kié.

És most visszakerült a bot a jogos tulajdonos= 
hoz. Lopás útján! Tehát bűn útján, amely volta= 
képpen nem volt az. Vagy mégis az volt? Hisz a 
fiatalember, aki nem tudta a dolgot a taxival, csak 
nem tételezhette fel a most talált botról, hogy 
azonos az általa elhagyott portékával?

Kellemetlen érzés vett rajta erőt. Valami elhagya= 
tottság*féle volt, titkos vágyódás is valaki után, aki 
közel állana leikéhez. Szülein és nagyanyján kívül 
soha senki sem mondhatta ezt. Valamikor régen, 
még Morelandban, voltak barátai. Néhány leány 
és két fiú, kitűnő lovasok, jó pajtá= sok. De lelkileg 
egyikükhöz sem volt semmi köze. Törökbátoron 
meg éppenséggel magára volt utalva. Jóban volt 
ott is mindenkivel, de nem volt senki, akinek be= 
pillantást engedett volna a szívébe. Akkoriban talán 
nem is érezte ennek szükségét. Csak most egyszerre. 
Mert valaki, akit rokonléleknek vélt, lopott! . . .

Fel akart kelni, hogy ő is benézzen a nagy= 
terembe. Hátha a zene elhessegeti a szokatlan gon= 
dolatokat? Ekkor mellette termett valaki és üdvö= 
zölte. Harrison volt, Frank Harrison, akivel Brownék 
a hajón ismerkedtek meg s aki azóta beléjük ka= 
paszkodott.
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Amyr clsápadt. Mert soha életében nem visel= 
tetett annyi ellenszenvvel valaki iránt, mint éppen 
Harrisonnal. Pedig jókiállítású, kitűnő modorú 
férfiú volt, aki az első perctől kezdve igyekezett 
az ő barátságát is megnyerni. De a szemében volt 
valami, ami olyan érzést váltott ki benne, mint 
amikor macskát hátrafelé fésülnek. Egyenesen nem 
bírta a jelenlétét. Talán azért is, mert úgy vette 
észre, hogy Mrs. Brown, akinek Harrison határo= 
zottan udvarolt, ezt nem utasította vissza, mint 
ahogy kötelessége lett volna.

—  Csakhogy megtaláltam, drága Miss Justy! — 
kiáltotta Harrison és nyomban mellé ült. —  Már 
mindenütt kerestem, a hangversenyen, a tea=room= 
bán, a tennisznél, de még az uszodában is. Arra 
persze nem gondoltam, hogy visszavonulva a világ= 
tói, itt ülhetne és filozofál. Mert bizonyára ezt 
teszi, nemde?

—  Körülbelül —  felelte Amyr fagyosan. — 
Éppen azon gondolkoztam, hogy miért is van olyan 
nagyon kevés rokonszenves ember a világon.

Harrison elnevette magát.
—  Remélem, a kevés rokonszenves ember között 

ott vagyok én is? —  kérdezte.
—  Ellenkezőleg. Ön az egyetlen ember a világon, 

akit szívem mélyéből utálok!
Szólt, felkelt és mintha mi sem történt volna, 

felment a parancsnoki hídra, ahol a szolgálatban 
levő tiszttel elkezdett beszélgetni.
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EG Y K IS  FL Ö R T B E  NEM HAL BELE 
AZ EM BER!

Londonba érve, az Alexandra=szállóban már 
várta Brown urat egy távirat Denverből, amelyben 
közölték vele, hogy jó volna, ha nyomban Man= 
chesterbe menne. Amerikai ember számára utazni : 
semmi. Az olyan távolság, mint London— Man= 
chester, még annyit sem nyom nála a latban, mint 
nálunk Budapest— Vác.

így tehát Mr. Brown is természetesnek találta 
a hozzá intézett felszólítást és magukra hagyva a 
hölgyeket, ajánlotta, nézzenek körül Londonban 
és mulassanak jól az alatt a néhány nap alatt, me= 
lyeket kénytelen tőlük távol tölteni. Mrs. Brown és 
Amyr kisasszony meg is állapodtak, hogy mindjárt 
másnap reggel megtekintik a British Múzeumot, 
délután pedig a szálló bérautóján bejárják a várost, 
hogy bizonyos áttekintést nyerjenek; este meg 
színházba fognak menni.

Másnap délelőtt a megbeszélt időben Amyr 
kopogtatott Mrs. Brown ajtaján, és ennek felszólí= 
tására belépett. Az asszony, aki szintén már fel 
volt öltözve, az íróasztal előtt ült és sietve levelet 
írt. Nem tartott soká és be is fejezte. Leragasztotta 
a levelet és a retiküljébe tette.

—  Feladhatom a levelet? —  kérdezte szolgálat= 
készen, mint mindig Amyr.

—  Magam is feladhatom, hisz együtt megyünk, 
—  felelte Mrs. Brown kitérőleg. És amikor el= 
haladtak a portás mellett, maga vett bélyeget és 
maga dobta be a levelet a postaszekrénybe.

Az egész nap kellemesen telt e l ; a múzeum 
igen érdekes, de megtekintése fárasztó volt. Ezt 
ellensúlyozta a délutáni sétakocsizás a Hyde park=

X V .



bán ; este viszont jól érezték magukat a színházban, 
a Drury=Lane=ben, ahol ma egy fiatalabb generáció 
ápolja a Keanok és Siddonsek szellemét.

Másnap délelőtt megnézték a Victoria=szobor 
előtt az őrségváltást, utána megtekintették a Guild= 
halUt. De délután Mrs. Brown, aki már egész nap 
idegesnek látszott, erős fejfájásra hivatkozva, ki= 
jelentette, hogy otthon marad. Azonban biztatta 
Amyrt, hogy vele egyáltalában ne törődjön, hanem 
menjen el egyedül a Regent's Farkba, megtekinteni 
az áílat= és növénykertet, amint bent volt eredeti 
programmjukban.

Amyr azt felelte, hogy akkor ő is otthon marad.
—  Az én helyem ön mellett van, Mrs. Brown — 

mondta egyszerűen. —  Különösen akkor, ha nem 
jól érzi magát.

—  Nagyon kedves magától, —  ellenkezett az 
asszony —  de fejfájás ellen legjobb a magány.

—  Az egészen bizonyos. Nem is zavarnám, csak 
a szobámban tartózkodnék. De attól tartok, hogy 
mások fogják zavarni.

—  Ugyan kicsoda? —  kérdezte rövid, ideges 
nevetéssel Mrs. Brown.

Amyr pillanatig ránézett, aztán engedve annak 
a sajátságos intuitiónak, amely már gyermekkora 
óta irányította, egyszerűen felelte :

—  Frank Harrison.
Mrs. Brown hátralépett. Zavarba jött és tagadni 

akart. De Amyr szúrós tekintetével szemben tehe= 
tétlennek érezte magát.

—  Nem szabad elfogadnia ennek az embernek 
a látogatását, —  szólt most melegen, kérlelő han= 
gon a fiatal leány. —  Harrison gazember és szeren= 
csétlenné fogja tenni!

—  Nevetséges, kedves Amyr —  felelte az asz= 
szony. —  Harrison tetőtől talpig gentleman. Azon= 
kívül nincsen abban semmi sem, ha fogadom a 
látogatását. Végtelenül becsülöm az ön tiszta lelkü=
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letét, nagy ritkaság a mai világban, de nem szabad 
túlzásba vinni a dolgot. Egy kis flörtbe nem hal 
bele az ember. Ez pedig nem is flört. Harrison 
még az úton megígérte, hogy elhoz nekem egy a 
londoni lakásán levő zenélő tabatiére=t, amelyet 
XV. Lajos használt. Harrison tudja, hogy engem 
az ilyesmi érdekel. Ebben csak nincsen semmi 
sem?

De Amyr hajthatatlan maradt.
— Ne ámítsa magát az ilyen kifogásokkal, 

Mrs. Brown —  mondta ismét szigorúan. — ön 
szerelmes ebbe az emberbe, ő pedig vissza fog 
élni az ön gyöngeségével. Kérem, tegye meg az 
én kedvemért és ne fogadja. Legalább a férje 
távollétében nem. Tudom, hogy vajmi kevés jogom 
van arra, hogy magamra hivatkozva, kérjek öntől 
valamit. De úgy érzem, hogy komoly veszély fe= 
nyegeti, Mrs. Brown!

Az asszony tanácstalanul állt. A végén, úgy 
látszik, mégis csak győzött jobb belátása.

—  jól van —  mondta kis idő múlva és meg= 
ragadta Amyr mindkét kezét. —  Az ön kedvéért 
lemondok róla, hogy Harrisont fogadjam. Meg van 
velem elégedve?

—  Ó igen —  felelte Amyr. Oly hirtelenül de= 
rültek ki a vonásai, mint tavaszi zápor után az ég. — 
És most már nyugodtan el is mehetek a Regent's 
Parkba!

Mrs. Brown megölelte ? fiatal leányt és hom= 
lökön csókolta. Pillanatig úgy látszott, mintha még 
vissza akarná tartani, de aztán elengedte.

Nemsokára rá Amyr, mikor lent a hallban ki= 
szállt a liftből, Harrisonba ütközött, aki éppen 
be akart-szállni.

—  Kár felfáradnia, Mr. Harrison —  szólt az 
utóbbihoz, aki úgy tett, mintha nem látná. —  Mrs. 
Brownnak fáj a feje, nem fogja önt fogadni.

•— Azt majd meglássuk! — felelte Harrison
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kihívó hangon és dühösen mérte végig a leányt. 
És, miután a lift közben őnélküle elindult, a többi 
pedig szintén mind útban volt, nekiiramodott a 
lépcsőnek és kettőt lépve egyszerre, felfutott.

Amyr utánanézett, míg nem látta többé, majd 
leült a hallban. Be akarta várni lejövetelét. De mi= 
kor eltelt egy negyedóra a nélkül, hogy Harrison 
visszajött volna, felvitette magát az emeletre.

Időközben a férfi, aki, úgy látszik, kitűnően 
tájékozva volt mindenről, egyenesen a Mrs. Brown 
lakosztályához sietett és nesztelenül be akart nyitni. 
De az ajtó zárva volt. Tehát kopogtatott.

—  Ki az? —  kérdezte, de csak kis idő múlva, 
Mrs. Brown bizonytalan hangon. És amikor Har= 
rison megnevezte magát, mentegetődzött : —  Bo= 
csásson meg, hogy zavartam a levelemmel, de le= 
hetetlenség önt fogadnom, rettenetesen fáj a fejem ; 
egyébként negligében vagyok, nyomban lefekszem.

Harrison indulatos mozdulatot tett az ajtó felé.
—  Ugyan kérem, ne komédiázzon, Florence — 

rebegte dühösen. —  Tudom, nincsen semmi baja, 
csak az a szerencsétlen Miss Justy beszélte be 
magának az egészet!

— Biztosítom, hogy . . .
—  Az ég szerelméért, bocsásson be ! Hisz nem 

állhatok itt órákig, —  vágott közbe a férfi, azután 
könyörgésre fogta a dolgot : — Ha nem akarja, 
hogy kárt tegyek magamban, akkor legyen kedves 
hozzám és megértő, mint a hajón. Mi történt 
magával? Hisz úgy imádom, hogy ki sem mond= 
hatom. Aztán, esküszöm, hogy nem lesz oka pa= 
naszra. Csak látni akarom, meg akarom csókolni a 
kezét, aztán megyek is!

De Mrs. Brown nem volt hajlandó őt bebocsá= 
tani. Hogy a fejfájása nem kifogás, —  hajtogatta — 
meg annyira meg van viselve, hogy nem szeretné, 
ha Harrison ilyen állapotban látná.

Mialatt az asszony beszélt, Harrison hátralépett
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és helyszíni szemlét tartott. Az asszony lakosztá= 
lyához vezető és a következő számozott ajtó között 
volt még egy kisebb tapétaajtó, amely nyilván* 
valóan Brownék fürdőszobájába nyílt. Ha ez nincsen 
szintén kulccsal bezárva, akkor felesleges is az 
egész unalmas tárgyalás. A tapétaajtóhoz ugrott 
tehát és lenyomta a kilincset. Az ajtó engedett s 
Harrison eltűnt a folyosóról.

Brownné, még mindig Justy Amyr szuggesztív 
hatása alatt, fellélegzett, amikor már nem hallotta 
Harrison hangját. Biztosra vette, hogy megsértődött 
és távozott. Azért az ördög sem volt re s t; az a 
fülébe súgta, hogy talán mégis kár, megfosztani 
magát egy soha vissza nem térő alkalomtól, mint 
amilyennek minden szép asszony életében elő= 
fordulnia kell. Hisz ő még fiatal, a férje pedig öreg 
már . . .

Alig, hogy ez a gondolata támadt, hallotta, amint 
nyílik mögötte a fürdőszoba ajtaja. Hátranézett és 
látta, amint mosolyogva, a győző tudatával, ott 
áll előtte Harrison.

—  Hogyan mer így, tolvaj ' módjára betola= 
kodni? —  kiáltotta halkan Brownné. Ijedten hát= 
rált a nyugodtan közelgő férfi elől.

—  Szerelmes ember mindenre képes!
—  Ez nem gentlemanlike viselkedés. Kérem 

hagyjon el azonnal!
—  Florence! —  sopánkodott a férfi szenvedé= 

lyes hangon és az állandóan hátráló asszonyt kö= 
vetve, végül a toiletteasztalhoz szorította. —  Ne 
legyen kegyetlen! Ne kergessen a kétségbeesésbe! 
Tudja, hogy néhány nap múlva a Trópusokba kell 
utaznom : veszedelmes expedíció az, egészségtelen 
vidékre. Az az érzésem, hogy onnan nem kerülök 
vissza többé. Hadd vigyem eí legalább egy szép és 
boldog órának emlékét magammal!

Az asszony ijedten nézett rá, de már nem annyira 
ellentállásra készen, mint az imént. És, amikor a
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férfi át akarta karolni, már csak gyengén védekezett. 
Mrs. Brown két érzés között tétovázott; Harrison 
biztos volt a dolga felől. Bíívészi ügyességgel, 
egyetlen kézmozdulattal megragadta a kellemes iz= 
gatottságtól remegő asszony háta mögött kis onyx* 
csészében megpillantott mogyorónagyságú briU 
liánsfüggőt, amely már az «01ympic»=on tett rá 
ellenállhatatlan benyomást, de felkapott egyszer= 
smind egy hozzátartozó gyűrűt is. Mindezt eU 
tüntette zakója zsebében. Most már rendben volt 
minden. Ami még ezenkívül következett, legfeljebb 
ráadás volt, amelyet kár lett volna el nem fogadni 
a sorstól.

Megújult hévvel nekilátott az ostromnak és ma= 
gához szorította az elkábult asszonyt. Megcsókolta, 
szerelmes szavakat súgott a fülébe.

Ezalatt Justy Amyr, miután a Mrs. Brown lak= 
osztályához vezető ajtót zárva találta, másodperc 
töredéke alatt átgondolta a helyzetet. Még mindig 
hitelt adott Mrs. Brown abbeli ígéretének, hogy 
Harrisont nem fogja fogadni, de másrészt Harrison 
nem jött vissza. Világosnak látszott tehát, hogy 
ez a férfi, akit mindenre képesnek tartott, más 
úton, esetleg erőszak árán is, hatolt be az asszony* 
hoz. Ez az elgondolás vezette, amikor ő is a tapéta* 
ajtóhoz lépett. Megállapította, hogy nincsen be* 
zárva. Gyors elhatározással kihúzta a belülről el* 
helyezett kulcsot és kívülről ráfordította a zárra. 
Ez, amint később kiderült, célszerű intézkedésnek 
bizonyult. Majd a saját —  Mrs. Brownnéval szom* 
szédos — szobájába osont, ledobta a kalapját és 
az asszony ajtajához ment. Erélyesen kopogtatott. 
Mrs. Brown felriadt.

— Amyr! — susogta megdermedve.
Az asszony pillanatig habozott, aztán betusz* 

kolta Harrisont a fürdőszobába. Es mialatt Mrs. 
Brown a társalkodónő ajtajához sietett, a férfi arra 
az egyáltalán nem meglepő következtetésre jutott,
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hogy ezen a helyen már nincsen mit keresnie. 
Azon mód el akarta hagyni a fürdó'szobát, amelyen 
bekerült. De az ajtó be volt zárva, kulcs pedig nem 
volt. Ez már komolyabbnak látszott. Ráncbaszedte 
homlokát. Az ablakhoz ugrott, kinyitotta és le= 
nézett; legalább húsz méternyi mélység tátongott 
előtte ; a falak sírnák voltak. A legközelebbi ablak 
pedig a kis udvar túlsó oldalán volt. Más kibúvót 
kellett keresnie.

Időközben Mrs. Brown, Amyr újabb kopogta= 
tására kinyitotta előtte az ajtót.

—  Miért kémkedik, mondja? —  támadt rá mér* 
gesen és ismét biztosan a dolga felől. De Amyr 
kedvesen, nyugodtan belép és feléje nyújtja a kezét.

—  Meg akarom menteni, —  szól halkan, meleg 
hangon. —  A legnagyobb veszélyben van!

—  Ostobaság! —  feleli Mrs. Brown és indula= 
tosan toppant a lábával. —  Nincsen szükségem az 
ön védelmére. Egyébként tévedett; amint látja, 
magam vagyok.

Amyr megrázkódott, mintha kígyó marta volna 
meg. Most már nemcsak betörővel kellett meg* 
küzdenie, hanem szerinte még veszedelmesebb 
ellenféllel : az emberi hazugsággal.

Dacosan vállat von és a fürdőszoba irányába 
megy. Az asszony elállja neki az u ta t:

—  Elég volt!
De Amyr gyöngéden és mégis ellentállhatatlanul 

félretolja az útjából és benyit a fürdőszobába. 
Pillanatra elcsodálkozik, mert a szoba üres. De 
azután megpillant két cipősarkot, amely a fogason 
lógó lepedő alól kikandikál. Egy ugrással a fogasnál 
terem, ráborítja a lepedőt a mögötte álló Harrison 
fejére, villámgyorsasággal egy=egy ökölcsapást mér 
a férfi letakart arcára, gyomrára, úgyhogy az egész 
fehér tömeg elkezd támolyogni. Harmadik jól cél* 
zott csapás bekényszeríti az egyensúlyát vesztett 
s a lepedővel hadakozót Mrs. Brown szobájába,
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ahol megcsúszva összeesik a halálra rémült asszony 
lábai előtt.

—  Nézzen körül, nem hiányzik=e valamije, 
Mrs. Brown! —  kiáltja most Amyr kipirultan, csil* 
lógó szemekkel, mialatt a földön fetrengőre veti 
magát és rátérdel a mellére. És, mialatt a férfi el= 
keseredett kétségbeesésében rug=kapálni és sza* 
badulni igyekszik a látást, mozgást egyaránt bénító 
lepedőtől, Brownné végre megérti, miről van szó 
és első pillantásra észreveszi ékszereinek hiányát.

—  Szent Isten! —  leheli megsemmisülten — 
a butonjaim! A gyűrűm!

Boldog mosoly villan fel Amyr arcában, de már 
a következő pillanatban veszedelmessé válik hely= 
zete : Harrisonnak sikerült őt lehajítani magáról 
és a fejét kidugni a lepedő alól. Talpra ugranak 
mind a ketten és élet=halálharcra készen néznek 
egymás szemébe. Ez is csak másodpercig tart.

Hamson megmozdul és ráveti magát a nálánál 
jóval kisebb és gyöngébb nőre. De hogyan is 
szokta volt mondani Amyr atyja, Justy János?

— Az örök igazság fölötte áll az emberi tör* 
vényeknek és kérlelhetetlenül büntet a maga tör= 
vényei szerint! . . .

Ez a meggyőződés, úgy látszik, emberfölötti 
erővel ruházta föl Amyrt is ebben a pillanatban és 
a túlerővel szemben megvértezte őt ügyességgel. 
Aztán, legalább félig, ő is amerikai vo lt; kitűnően 
értett az ökölvíváshoz. Csakis így volt lehetséges, 
hogy néhány jól célzott ütéssel, Harrison gyomra 
irányában, eldöntötte a maga javára a kilátástalan* 
nak látszó küzdelmet. A férfi eíaléltan rogyott össze 
a fájdalomtól és meg sem mozdult.

Kibontott hajával, szikrázó szemekkel, lobogó 
tűzzel az arcán, és mégis egy mosollyal is az ajkán, 
állt előtte a győztes Amyr. De azután, mialatt Mrs. 
Brown még mindig egész testén remegve, a kere* 
vetre dőlt, újból rávetette magát a földön fekvő fér*
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fira és lázas sietséggel kezdett a zsebében kutatni. 
Nem volt nehéz ráakadnia az ékszerekre. Kivette a 
tolvaj zsebéből és egyszerű, kecses mozdulattal le® 
tette őket az asztalra az asszony elé.

Brownné gépiesen nyúlt utánuk. De még mi® 
előtt megérintette az ékszert, összerezzent. Szörnyű 
gondolata támadt. Ki is mondotta :

— Ha M r. Brown most, ebben a pillanatban 
belépne a szobába! . . .

Justy Amyr divinatorius természete némely® 
kor, úgy látszik, ráragadt a környezetére is. Mrs. 
Brownnak igaza volt : a férje előbb végezte el dől® 
gát Manchesterben, mintsem gondolta és vissza® 
utazott Londonba. Sőt, mi több : abban a pilla® 
natban, amikor a neje felsóhajtott, nemcsak, hogy 
már a szállóban volt, hanem éppen be is lépett a 
saját szobájába, amely egymásba nyílt Mrs. Brow® 
néval.

Mosolyogva, óvatosan lerakta irattáskáját, er= 
nyőjét, kalapját az asztalra és gyermek módjára 
örült előre is a meglepetésnek, amelyben néhány 
másodperc múlva részesíteni fogja Florence asz® 
szonyt. De egy elővigyázatlan mozdulat folytán 
ernyő, kalap, de még az irattáska is, nagy garral 
lepottyantak az asztalról.

Mrs. Brown egyik rémületből a másikba esett.
—  A férjem —  mondta elhaló hangon. —  Mit 

tegyünk?
— Meg kell mondani az igazat — felelte ha® 

bozás nélkül Amyr.
a Az asszony^elszőrnyűködött, de már nem volt 

ideje tiltakozni. Nemcsak, hogy kinyílt az ajtó és 
belépett ezen Mr. Brown, hanem hirtelenül meg® 
mozdult Harrison is, és a földön kúszva, Mr. Brown 
mellett kiugrott a másik szobába. Abban a pilla® 
natban, amikor kinyílt az ajtó.

Brown hátraugrott, majd mikor kissé magához 
tért a meglepetéstől, előbb a nejére bámult, aztán
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Amyrra. Az ott állt előtte, bontott hajjal, össze= 
vissza marcangolt ruhában. Végül utánanézett a 
férfinak, aki ily különös módon hagyta el a szobát. 
De az ekkor már egy melléklépcsőn elmenekült a 
szabadba.

Az öreg amerikai elkáromkodta magát. Aztán 
Amyrhoz fordult.

—  Mi az ördög pokol történik itt? —  kérdezte. — 
Egy szót sem értek az egészből!

Amyr nem felelt, csak Mrs. Brownra nézett. 
A két nő tekintete találkozott. Az asszony el akarta 
fordítani a fejét, de mintha delejes erő akadályozná 
meg ebben. És, anélkül, hogy a férje szemébe mert 
volna nézni, szakadozottan szólt:

—  Én vagyok az oka mindennek, Dick. Már 
a hajón flörtöltem Harrisonnal . . . Mikor elutaz* 
tál, írtam neki . . . látogatna meg . . .  És ő eljött . . . 
el is akart csábítani . . . mellette ellopta a fülbe* 
valómat és a gyémántgyűrűmet . . . Ha Amyr nem 
jön segítségemre . . . akkor . . . akkor . . .

Nem bírta tovább. Magába omlott és elkezdett 
zokogni.

Brown mégsem értette meg a dolgot. Azt hitte, 
tréfa az egész. Mert eszébe jutott, hogy Florence 
házasságuk elején kedvelte az efféléket.

Elkezdett nevetni. De mikor látta, hogy a fele* 
sége komolyan sír és jobban szemügyre vette Amyr 
külsejét, akinek még vérzett is a keze, maga is el* 
komorodott. A fiatal leányhoz lépett.

— Mind igaz ez? —  kérdezte halkan.
Erre a kérdésre sem felelt Amyr. Mozdulat* 

lanul állt. Még a szempillája sem rezdült meg. 
Ennél világosabban nem lehetett beszélni.

Most már észretért Brown is. A hatalmas férfi 
egyszerre összeroppant és bizonytalan léptekkel a 
kerevethez ment, ott erőtlenül ledőlt a felesége 
mellé.

— Miért tetted ezt velem? — kérdezte fájda*
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lomtelt hangon, harag nélkül. És az asszony keze 
után nyúlt.

Mrs. Brown nem tudott mit válaszolni. Vállat 
vont. De ösztönszerűen felismerte a hangulatot és 
megérezte, hogy a helyzet kulcsa ismét az ő kezé= 
ben van. Lassan felemelkedett és kezével gyöngéden 
megsimogatta a férfi ősz fejét. Azután hozzásimult 
és megcsókolta. Brown engedte. Az asszony győzött.

Amyr még mindig ott állt, mint a szobor. A ke= 
revet irányából halkan suttogó, becéző hangok 
ütötték meg a fülét. De nem figyelt rá. Csak érezte, 
amint a békülés szerelmes suttogásába más hangok 
is vegyülnek. Nem hallotta, de megértette őket. 
Hogy annak a két embernek a szívében, ott a ke= 
reveten, felülkerekedik egy újabb hazugság :

—  Amyr nélkül ez sohse történt volna meg . . .
Érzi az ébredő, ellene irányuló gyűlöletet.
Ekkor megmozdul és lassan, nesztelenül el=

hagyja a szobát.
Alighogy kint van, együttérző aggódással, hal= 

kan kérdi Mr. Brown : L 1
—  Mondd, édesem, nem alkalmatlan neked ez 

a fiatal leány?
Az asszony sóhajt.
— Már régen. Csak nem mertem megmondani. 

Mindig azt hittem, hogy te ragaszkodsz hozzá 
olyan nagyon . . .

—  Dehogy! Én meg mindig abban voltam, hogy 
te kedveled annyira!

—  Én? —  Mrs. Brown felkacagott. —  Mek= 
kora tévedés! Ellenkezőleg, van valami a lényében, 
ami egyenesen megijeszt! . . .

—  Úgy vagyok vele én is. Azt hiszem, legjobb 
lesz, ha elküldjük. Nem gondolod?

—  Ez lesz a legjobb. Majd eligazodunk ebben 
az öreg Európában őnélküle is.

—  Elhiszem azt. Ha mások tudnak, mi sem 
leszünk ügyetlenebbek!
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Mrs. Brown újból és hosszasan megcsókolta 
férjét.

— Be jó, hogy ennyire egyetértünk minden= 
ben! — susogta.

—  Az ám, édes, egyetlen szerelmem te! . . .
Félórával késó'bb Mr. Brown —  természetes

sen nejével egyetértve, mint mindig — jónak látta 
közölni Miss Justyval elhatározásukat. Felkelt te= 
hát és kopogtatott a fiatal leány ajtaján. És amikor 
ezt többször megismételte, anélkül, hogy választ 
kapott volna, benyitott. Nem volt ott senki.

—  Különös, —  szólt a feleségéhez, aki mögötte 
állt — úgy látszik, elment hazulról.

—  Ebben az állapotban? — felelte az asszony, 
aztán bement Justy kisasszony szobájába. Körül* 
nézett. Feltűnt neki, hogy nem látott egyetlen ruha= 
darabot, kalapot, pijamát, még a fogason sem. Be= 
nyitott a kisasszony fürdőszobájába : ott se volt 
semmi, ami a helyiség használtságát szokta mu= 
tatni : szappan, fogkefe, szivacs.

Visszament a szobába és benézett a szekrénybe. 
Ebben a legnagyobb rendben lógtak a kisasszony* 
nak ajándékozott új ruhák, de ott volt a számára 
New=Yorkban beszerzett finom fehérnemű, harisnya, 
cipő is.

— Bizonyára elment sétálni —  szólt az asz* 
szony, aki már attól félt, hogy baja történt Amyr* 
nak. — Majd megmondjuk neki estebéd után.

A férfi elgondolkozott.
— Nézd csak meg, kérlek, megvannak=e még 

az ékszereid —  mondta kis idő múlva. —  Az eset 
kissé gyanús. Hátha összejátszott Harrisonnal?

— Csak nem? —  kiáltotta halkan Mrs. Brown 
és elsápadt. De rövidesen megállapította, hogy 
semmije sem hiányzik. A fülbevalók és gyűrű azon 
mód feküdtek az asztalon, mint ahogy Justy Amyr 
odatette, a betörővel való harca után.

Újból visszamentek a kisasszony szobájába. És
Drasche-Lázár Alfréd: Amyr. 9
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újból körülnéztek és megvizsgáltak mindent. Érez= 
ték mind a ketten, hogy valami nincsen rendjén. 
Egyszerre eszébe jutott az asszonynak, hogy a 
folyosóról nyíló ajtóval szemben áll Justy Amyr 
málhája. Ösztönszerűen kinézett : a málha eltűnt. 
Mikor ezt a felfedezést közölte a férjével, Mr. 
Brown a házitelefonhoz lépett és felcsengette a 
portást.

— Mondja csak, barátom, nem látta véletlenül 
eltávozni feleségem társalkodónöjét a szállóból? — 
kérdezte.

—  Hogyne! —  hangzott a válasz. —  Mintegy 
tíz perccel ezelőtt lehozatta a málháját, kiegyen= 
lítette a számláját, taxit hozatott és a Victoria Sta= 
tion=re hajtatott.

— Hallatlan! — csodálkozott Mr. Brown. — 
És, mondja csak, nem hagyott hátra számunkra 
üzenetet, levelet?

—  De igen — felelte a portás. — Van itt M r. és 
Mrs. Brown részére két névjegy tőle. Mindegyikre 
rá van írva : p. p. c. . . .!

X V I.

HOGYAN C SE R É L T  GAZDÁT A «MARY».

A budapest— zürichi repülés óta Justy Amyr 
semmit sem élvezett annyira, mint a visszaszerzett 
szabadságát. Sok olyan dolog volt, amire nem ér= 
zett magában hivatást; de most megállapította, 
hogy ezek között első helyen áll a társalkodónői 
tevékenység. Addig, amíg vállalta, mindig szigo= 
rúan szem előtt tartotta kötelességeinek pontos tel= 
jesítését és nem sokat törődött a feladatok kellemes 
vagy nem kellemes voltával. Attól a perctől fogva 
azonban, hogy elhagyta az AIexandra=szállót, úgy 
érezte, mintha szárnyai nőttek volna — azok a
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szárnyak talán, amelyek után még gyermekkorában 
vágyódott.

Minden harag vagy keserűség nélkül hagyta ott 
a Brown=házaspárt. Hisz ők is csak emberek vol= 
tak! És azért ment el búcsú nélkül, mert meg 
akarta őket kímélni az ilyen alkalmakkor szokásos 
hazugságoktól. Minden ruhát, fehérneműt, kalapot, 
cipőt, amit nem maga vásárolt, hátrahagyott; jó* 
formán csak azt vitte el, amit már magával hozott 
Európából.

Anyagi gondjai, hála az égnek, nem voltak többé. 
Azoktól, egyelőre legalább, öröksége és az arany= 
leletben való részesedése folytán, megszabadult. 
És csekk=könyvével a táskájában, gazdagabbnak 
érezte magát minden amerikai Krőzusnál.

Mr. és Mrs. Brown bizonyára azt mondták róla, 
hogy háládatlan teremtés. Hisz tudjuk, hogy ők 
is csak emberek voltak. De nem volt igazuk. Mert 
Amyr igenis hálával gondolt vissza a jóra, amit vele 
tettek, de a velük töltött napokra is. Eszébe jutott 
lépten=nyomon egy=egy jótanács, ami a magatar* 
tására, külsejére vonatkozott, és most már belátta 
ő is, hogy aki emberek között él, annak legalább 
bizonyos mértékig az emberi szokásokhoz alkal* 
mazkodnia kell.

Ezt tartván szem előtt, újból kistaffirozta magát 
Párizsban és kezdte élvezni, mikor az emberek, 
főleg a férfiak, nézték, csodálták. Eddig mindig 
haragudott, ha észrevett ilyesmit : de az élettel való 
sűrűbb érintkezés révén ösztönszerűleg megérezte, 
hogy tetszeni kívánni voltaképpen emberi köteles= 
ség. Hiszen a szépre törekedni nem lehetett szé= 
gyen ; épannyira nem, mint törekedni a jóra. Csak 
igaznak kellett lennie mindkettőnek : a jóságnak, 
de a szépségnek is.

Ez a felfogás magától érthetően azzal is járt, 
hogy a férfiak most már sokkal bátrabban közeled* 
tek hozzá. Tekintete, csodálatosan szép, beszédes

9 *
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szeméből nem volt többé olyan, mint a lángoló 
cherubiné, aki kitiltotta az első emberpárt Éden 
kertjéből. De hófehér lelkének tisztaságával mindig 
jóval előre megérezte, fenyegeti=e őt valami vesze= 
delem, avagy csupán ártatlan, következménynélküli 
ismeretségről van=e szó, ha olyan helyzetbe került, 
hogy idegennel kellett beszélgetésbe elegyednie. 
A szerelem érzését, amely bizonyára őbenne is 
szunnyadt, mint minden fiatal lényben, eddigelé 
még egyetlenegy férfiú sem volt képes benne fel= 
ébreszteni. De nem is gondolt szerelemre ; ha ol= 
vásott róla, éppen csak elfogadta, mint valami két= 
ségtelenül létezőt, amivel valamikor —  talán jó= 
maga is meg fog ismerkedni.

Párizsból megint Svájcba ment. De a magas 
hegyek, amelyeket ez alkalommal felkeresett, nyo= 
masztóíag hatottak rá. Lehet, hogy ebben az esős 
időjárásnak, a sok ködnek is volt némi része. Elég 
az hozzá, hogy egyszerre leküzdhetetlen vágy fo£ta 
el meleg és napfény, kék ég és tenger után. így 
került Justy Amyr Velencébe.

Hogyan volt lehetséges mégis, hogy sem a szál= 
lókban, sem a rendőrségen nem tudtak róla? En= 
nek is megvan az igen természetes magyarázata, 
bár félek, hogy sokan lesznek, akik az én kedves 
Amyromról azt fogják hiresztelni, hogy mégis vég= 
telenül könnyelmű valaki! De mivel ezt a dolgot 
már az összefüggés kedvéért sem hallgathatom el, 
megpróbálom legalább kissé szépítgetni.

Velencébe érve, Amyr, mint minden utas az ő 
helyzetében teszi, kilépett a pályaudvar előtti fon= 
damento=ra és elbűvölve állt néhány pillanatig a 
szemkápráztató látványtól. De sem a facchinója, 
sem a fuvarra éhes evezősök nem engedtek neki 
erre sok időt. Beszállt tehát az egyik gondolába, 
felrakatta a poggyászát és amikor azt kérdezték 
tőle, hogy milyen szállóba igyekszik, azt meg is 
nevezte :
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—  Hotel Danieli!
A gondoliere élénk megelégedéssel vette tudo= 

másul a legszebb szálló kijelölését, amiből arra vélt 
következtethetni, hogy szép és fiatal utasa igen 
kedvező viszonyok között él, ami remélhetőleg a 
borravaló kérdésénél is kellőképpen kifejezésre fog 
jutni. így aztán kétszeres szolgálatkészséggel mu= 
togatta a palazzo Vendramint, a Cá d'Oro=t, a hal® 
csarnokot, a Ponté RiaIto=t, szóval mindent. Látva 
utasa nagy érdeklődését, még olyanokra is felhívta 
figyelmét, amikkel rendes körülmények között maga 
sem törődött. Ez volt az oka annak is, hogy amikor 
már kiértek a Canal Grande=ból és elhagyták a 
S . Maria della Salute=t, a királyi palota kertje előtt 
veszteglő pompás vitorlásokra és gőzyachtokra mu= 
tatva, elmondta, hogy az utóbbiak közül egyik 
potom pénzen megvehető, mert a tulajdonosa, egy 
német bankár, máról holnapra elvesztette egész 
vagyonát tőzsdejátékon.

A kis gőzyacht gyönyörű volt. Egészen fehér, két 
felépítménnyel, parancsnoki híddal, árboccal, Mar= 
coni=készülékkel, egy kis motorhajóval és két mentő® 
csónakkal. Még neve is volt : «Mary». Ez állt rajta, 
finom aranybetűkkel, elől, hátul, még a lobogó® 
ján is.

— Mary — Amyr . . .! — Milyen különös vé= 
letlen. js*

És most jön a pillanat, amikor féltem Justy 
Amyrt az olvasóimtól. Mert Justy Amyr, aki — 
hisz tudjuk —  gazdagabbnak képzelte magát min® 
den amerikai krőzusnál, ezen hiedelemnek nem 
egészen tizenöt perc alatt olyan meglepő tanujelét 
adta, hogy szégyellem bevallani.

—  Meg is szabad nézni ezt a hajót? — kérdezte 
közlékeny ciceronejától.

—  Hogyne.
És máris a yacht felé tartott a gondola. Egy 

harminc és negyven közötti férfiú, akinek hiány®
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zott a jobb pofacsontja, — bizonyára kilőtték sze= 
génynek a háborúban, —  tengerészruhában szo= 
morúan járt=kelt a fedélzeten. De amikor látta, hogy 
nem téved és a gondola a benne ülő gyönyörű fiatal 
leánnyal valóban a «Mary» oldalán köt ki, oda= 
sietett és fürgén segédkezett a kiszállásnál.

—  Szeretném a hajót megtekinteni — szólt 
Amyr németül. —  Szabad? Még sohasem láttam 
yachtot belülről!

—  A legnagyobb készséggel állok rendelkezé= 
sére —  felelte a férfi. Aztán katonásan szalutált 
és bemutatkozott : —  Von Haagen, szolgálatom 
kívüli sorhajóhadnagy és ezidőszerint még a hajó 
kapitánya vagyok . . .

—  Nagyon örülök — mondta Amyr és kezet 
fogott'a kapitánnyal. —  De miért mondja : még?

—  Azért, mert az eddigi gazdám, Krauss ViU 
mos* bankár, ma reggel főbelőtte magát . . .

—  Borzasztó!
—  Igen, és mert, miután elvesztette egész va= 

gyonát, nem valószínű, hogy a család megtartsa 
ezt a luxustárgyat. Egyébként —  ezekkel a szavak= 
kai táviratot vett elő a zsebéből —  Krauss úr még 
tegnap délben megbízott azzal, adnám el a yachtot, 
minden elfogadható áron. Ez volt utolsó üzenete 
szegénynek . . .

Justy Amyr kissé gondolkozott, azután kérdezte :
—  Megnézhetném most a hajót?
—  Tessék parancsolni.
A kapitány előresietett, majd sorban megmuta= 

tott mindent. Volt ott két csodásán szép kis szalon, 
egy nagy hálófülke, kék selyemfüggönyökkel, két 
külön kabin, három fürdőszoba, négy toalett, egy 
Biedermeier*ebédlő, egy dolgozószoba, a kapitány 
fülkéje, a személyzet részére két helyiség, konyha, 
éléskamra, tizenkétszemélyes porcellán, ivókészlet, 
ezüst, asztal, fehérnemű és a jó Isten tudja, még 
mi minden.
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Amikor befejezték a szemlét, a kapitány még 
magyarázta :

—  A yacht i925=ben épült, 135 tonnás, két 
csavarja van és a gépe elsőrendű gyártmány. Eddig 
28.000 mérföldet tett meg a hajó ; két ízben volt 
Amerikában.

— Mibe kerül a hajó? —  kérdezte Amyr.
—  Méltóztassék megengedni, hogy előbb én 

kérdezzek valamit: személyesen érdekli ez?
—  Igen.
—  Akkor mindjárt megmondom az utolsó árt, 

amelyre felhatalmazásom van : 60.000 márka. Mint 
új, éppen a duplájába került.

—  Mennyi ez amerikai pénzben?
— Nem egészen 14.300 dollár.
Justy Amyr ismét gondolkozott. De nem soká. 

Mert tovább érdeklődött:
—  A 60.000 márka lefizetése esetében mikor 

vehető át a yacht?
—  Akár ebben a pillanatban is.
— Rendben van. Megveszem a yachtot.
Ezzel elővette csekk=könyvét és oly nyugodtan,

akárcsak madárkalitka árának kifizetéséről volna 
szó, kiállított egy csekket 60.000 márkáról, azt át= 
nyújtotta a kapitánynak. Ez annyira meg volt le= 
petve az üzlet ilyen gyors lebonyolítása által, hogy 
önkéntelenül is vizsgálóan nézegette a kezei kö= 
zött lévő csekket.

—  Kérdeztesse meg bátran, kábel útján, Bar= 
kér & Co. Bankháztól, Denver, Colorado, jó=e az 
aláírásom, —  nyugtatta őt meg mosolyogva a fiatal 
leány — természetesen az én költségemen. Most 
pedig legyen szíves a poggyászomat felrakatni. Mit 
kap a gondolás? Egyenesen a vasútról jövök.

— Negyven líra untig elég. Ebben benne van 
a borravaló is.

Justy Amyr kifizette a gondolást, levette a ka= 
lapját és a közelben álló nádszékbe ült, ahol ké=
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nyelembe helyezkedett. Mintha a «Mary» örök 
időktől fogva az övé lenne.

—  Eladtam a Rózsapusztát, vettem helyébe má= 
sik házat. Úszót . . .! —  állapította meg nagy meg= 
elégedéssel.

A kapitány időközben eltűnt a hajó belsejében, 
ahonnan nemsokára visszajött a nyugtával, amit 
tiszteletteljesen prezentált Ámyrnak. Ez meg sem 
nézte az írást, eltette és kedvesen ránézett a férfira.

—  Ha a változott viszonyok között is meg akar 
maradni a «Mary» kapitányának : szívesen veszem 
—  szólt Haagenhez. Es amikor ez boldogan meg= 
hajtotta magát, kérdezte : —  Mi volt eddig a fize= 
tése?

—  300 márka havonta.
—  Ezen természetesen nem kívánok változ= 

tatni. Egyébként, mennyi is az üzemköltsége a ha= 
jónak?

—  Van rajtam kívül egy gépész, egy fűtő, két 
matróz és a szakács. Ehhez járul a fűtőanyag, az 
olaj és egyéb költségek ; ez kitesz összesen mintegy 
2800 márkát havonta.

—  Mennyi ez amerikai pénzben?
—  Körülbelül 650 dollár. Krausséknak persze 

volt komornájuk, inasuk is, de ezeket elvitték ma= 
gukkal Berlinbe, mikor . . .

—  Nekem se komornára, se inasra nincsen 
szükségem —  vágott a szavába Amyr. —  Egész 
életemben magam szolgáltam ki magamat. Most 
pedig menjen a dolga után, kapitány úr. Kábelez= 
zen Denverbe, sürgönyözzön Berlinbe, és ha lehet, 
váltsa be a csekket. Időközben megbeszélem az 
ebédet a szakáccsal, mert nagyon éhes vagyok. Le= 
gyen szíves és küldje hozzám. Hisz az imént lát= 
tam. Hogy hívják?

—  Löfflernek.
— Szakács létére nem lehetne jobb neve. Jól 

főz legalább?
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— Kiválóan. Éveken át Kempinszkynél dolgo= 
zott.

Justy Amyr ugyan nem tudta, ki és mi az a 
Kempinszky, de nem is érdekelte. Mint újdonsült 
yachttulajdonos oly leírhatatlanul boldog volt, hogy 
megölelhette volna az egész világot. De eszébe ju= 
tottak Brownék jótanácsai és erőt vett magán. Hi= 
szén a kapitány is csak ember volt, és félreérthette 
volna . . .

Mialatt Haagen a városban járt és elintézte a 
yacht eladása, illetve megvétele folytán szüksé® 
gessé vált dolgokat, Justy Amyr másodszor is be= 
járta új birodalmát és belenézett annak minden 
zugába. Elbeszélgetett Löffler úrral és a gépésszel, 
de a matrózokkal és a fűtővel is váltott néhány szót, 
hogy megismerkedjék velük. Ezek egyszerűen el 
voltak ragadtatva új úrnőjüktől; sőt, ha sajnálták 
is Kraussékat: magát a gazdacserét egyáltalában 
nem bánták.

Ez a hajóvétel a magyarázata annak az első 
pillanatra titokzatosnak látszó körülménynek, hogy 
egyetlen szállóban, penzióban sem tudtak egy Justy 
Amyr nevű hölgyről. Innen van az is, hogy Töl= 
gyes Ádám kutatásai ez alkalommal is meddők ma= 
radtak. De akkor a kilátásai, hogy végre mégis 
meg fogja találni, akit oly régen keresett, már egy® 
általában nem voltak kilátástalanok ; közbe is jött 
valami, ami a dolgát lényegesen előbbrevitte.

Justy Amyr napokon keresztül bújta Velencét, 
annak templomait, a képtárakat, —  helyek, ame® 
lyeken Tölgyes Ádám persze nem kereste —  köz® 
ben szorgalmasan járt a Lidóra is (hiszen a yacht= 
jához tartozó kis motorcsónakkal néhány perc alatt 
oda vitethette magát, ahová kedve tartotta). De ha 
elfáradt, visszavonult a «Mary»®re és olvasott.

Egy alkalommal, más egyéb olvasnivalóval együtt, 
magyar újságot is hozott magával. Hátha véletlen® 
ségből áll benne valami Törökbátorról is? E tekin»
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tétben csalódott ugyan, de amint a lap illusztrált 
mellékletét nézegette, feltűnt neki egy érdekes 
férfifej. És amikor érdekló'dött az illető kiléte iránt, 
azt olvasta az arckép alatt, hogy az Tölgyes Ádám, 
a híres író, aki most a Lidón, a Hotel Majestic= 
ben kipiheni a munka fáradalmait.

—  Tehát ez Tölgyes Ádám! —  szólt magában 
és hosszasan nézegette a képet. Az intelligens, ba= 
rátságos szemek, a rövidre nyírott angol bajusz, 
mintha nem egészen ismeretlenek lennének előtte. 
Kissé másnak képzelte : művész módra hátrafésült 
hosszú hajzattal, bajusz nélkül és sokkal idősebb= 
nek. De az összbenyomás így jobb volt, rokonszen= 
vesebb.

A fiatal leány letette az újságot és maga elé né= 
zett. Gyönyörű kép volt, amely elébe tárult. Min= 
dig ugyanaz és mindig új. Az előtte elterülő Bacino 
di San Marco, a háttérben S. Giorgio Maggiore, 
jobbra a Giudecca, a sok apró és nagy hajókkal, 
majd, közelebb, a nemesvonalú S . Maria della Sa= 
lute . . .  És közben a kékes tenger, a sok gondolá= 
val, vaporettóval, fölötte a valószínűtlenül ragyogó 
ég.

De, elég különös : Amyr most alig vett tudo= 
mást ezekről a csodás dolgokról. Inkább úgy volt, 
hogy maga előtt látta Tölgyes Ádám képét és eszébe 
jutottak bizonyos részletek régebbi írásaiból, ame= 
lyeket valamikor annyira kedvelt, hogy többször is 
elolvasta őket. Pillanatra az a gondolata támadt, 
vájjon nem léteznek benne is, nagy honfitársában is 
közös vonások, avagy van=e köztük valami lelki 
rokonság, amely újból és újból a kezébe nyomja 
Tölgyes könyveit, annak dacára, hogy már régen 
volt alkalma meggyőződnie pálfordulásáról?

Justy Amyr elmosolyodott.
—  M it szólna hozzá, ha sejtené, hogy vele fog= 

lalkozom? övele, a híres íróval, én, az egyszerű 
falusi leány? Bizonyára semmit. Nem érdekelné . . .
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Gépiesen ismét kezébe vette a lapot és olvasni 
akart. De a tekintete újból a férfiarcképre esett.

— Kár érted, kedves Ádám, —  szólt magában 
sajnálattal. —  Miért nem maradtál meg azon az 
úton, amelyen elindultál? Akkor félisten=féle voltál 
nekem. És ma . . .?

Megállapította, hogy bizonyára az sem tenne 
Tölgyesre mélyebb benyomást, hogy valamikor fél= 
istene volt egy törökbátori kislánynak. De ez az 
önlebecsülés hirtelenül az arcába szöktette a vért. 
Felállt és nem éppen gyöngéden lecsapta az új= 
ságot, Tölgyes Ádám arcképével együtt.

— Hát aztán? —  kérdezte. —  És ha nem is 
vagyok egyéb, egyszerű falusi leánynál : nem áll*e 
jogomban mégis, megmondani a véleményemet 
még egy Tölgyes Ádámról is? Ki gátolhat meg 
abban, hogy azt meg ne mondjam a szemébe is?

Itt megállt egy pillanatra. Gondolkozott. Hi= 
szén ez a kívánsága sem most született. A szeme 
fénylett, mint a ragyogó nap, s orcái rózsásabbak 
voltak, mint az esthajnalban a Lidó fölött veresedö 
felhőfoszlányok.

—  Most itt van a közelben. A Majestic=ben. 
Meg fogok vele ismerkedni!

XV11.

JÓBARÁTOK KÖ ZÖ TT.

Kétszer huszonnégy óra telt el azóta, hogy Töl= 
gyes Ádám másodszor is Justy Amyr felkutatás 
sára indult. De eltelt ez a két nap is, sikertelenül. 
És ismét közel volt ahhoz, hogy erőt vegyen rajta 
a csöndes kétségbeesés. Éppúgy, mint tavasszal.

Akkoriban bánatával Izabellhez szaladt, most 
magába fojtotta a keserűségét. A grófné, tudjuk, a 
rosszkedvét féltékenységre magyarázta. De csak=
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elmondotta Ádámnak, hogy Finstern Rudi meg= 
kérte a kezét és hogy kosarat adott neki, Tölgyes 
felelte :

—  Rosszul tetted, mami. Nem jó, ha egy szép 
és fiatal asszony férfitámasz nélkül lóg a világban. 
Olyan akkor, mint a nád, amely ide=oda inog a leg= 
kisebb légáramlattól. Nem lehetne=e ezt a dolgot 
még visszacsinálni?

Chmialovszky grófnéra ez úgy hatott, mint a 
tőrdöfés.

—  Nem lehet — felelte mégis, megőrizvén 
külső nyugalmát. —  Nincsen szükségem férf!= 
támaszra. Egyébként sohasem mennék férjhez má= 
sodszor is szerelem nélkül.

—  Ebben is van valami — hagyta rá leplezetlen 
közönnyel Ádám. —  Akkor legjobb lesz, ha minden 
a régiben marad.

—  Hol vagyunk attól! . . . — szólt alig halU 
hatóan a grófné, felkelt és otthagyta a férfit a ter= 
raszon, ahol villásreggeli után feketekávézott.

Valami lárma a hall felől hívta fel magára Töl= 
gyes Ádám figyelmét. Benézett. Amit látott, oly 
szokatlan volt, hogy felkelt és maga is bement a 
hallba. Az iroda előtt meglehetősen elhízott férfi 
állt, két kutyával és valami párducfélével, mely 
utóbbit lánccal hurcolt maga után, míg a válláról 
kis fekete majom narancshéjjal dobálta meg az em= 
bereket. A férfi izgatottan hadonázott a sétabot= 
jával és hangosan veszekedett a portással, liftessel, 
igazgatóval.

Tölgyes Ádám nem akart hinni a szemének.
—  Pali, te vagy? — kiáltotta és odasietett a 

kövér emberhez. Ennek pedig kiderültek a vonásai 
és tárt karokkal a nyakába borult Tölgyesnek.

— Szervusz, Ádám ősapám! —  ordította és 
hosszasan megveregette barátja vállát. (Persze, a 
majma is így tett.) —  Hát mégsem lódítottak a
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lapok, amikor azt firkantották, hogy itt vagy meg* 
szállva, ebben az átkozott Plurális majestaticus* 
bán! Hogy a fenébe tévedhettél ide be, szerencsét* 
len? Ez vendégfogadó? Ahol nem akarnak be* 
engedni, mert elhoztam a barátaimat is?

—  A barátaidat?
—  Hogy a fenébe n e! Ezek (itt az állatjaira mu= 

tatott) a legjobb barátaim. Egyébként te is az vagy. 
Tudniillik a barátom. És csakis temiattad szaki* 
tottam félbe az utazást, különben egyenesen Pestre 
megyek, hogy a barátaimnak állandó lakást keres* 
sek. Elhatároztam, hogy eladom a lovag=utcai há= 
zamat és felköltözöm melléd valahová a Rózsa* 
dombra. No, és mit csinálsz egész nap ebben a 
cirkuszban?

—  Unatkozom és fürdőm. Fürdőm és eszem. 
Eszem is iszom. Alszom és unatkozom.

Zsoldos elnevette magát. Csak úgy harsogott 
tőle az egész hall.

— Gyönyörű programm, mondhatom, —  szólt 
mulattatva. —  No, én majd azon leszek, hogy ebbe 
egy kis változatosságot vigyek. Itt van persze az 
édes kis mami is, mi?

—  Igen . . .  —  felelte, kellemetlenül érintve, 
Tölgyes. —  Chmialovszky grófné is itt van.

—  Mindjárt gondoltam. Azért mulatsz te olyan 
jó l! Most azonban egyre kérlek : értesd meg ezek* 
kel a barmokkal, hogy nem történik senkinek semmi 
baja, ha nekem két=három napra szállást adnak, 
a barátaimmal együtt! De hadd mutassam be őket : 
ez Koko, a majomkirály ; a hosszú farokról el* 
nevezett házirendjeiének nagykeresztjét majd ké= 
sőbb fogja neked személyesen átnyújtani. Ez a 
gyönyörű micli=példány itten : Baby, az én «kis= 
fiam», én meg a mamija vagyok, igen. Ezek végül 
Kasztor és Pollux, a hűség mintaképei és a világ 
leghíresebb patkányirtói. Majd nekieresztem őket 
ezeknek a barmoknak, ha még soká körüllődörög*



142

nek engem, ahelyett, hogy kiemelnék a cakkum= 
pakkomat a motorcsónakból! . . .

Mindig többen és többen állták körül a különös 
csoportot, amit a finomlelkületű Tölgyes végtelenül 
rostéit. Leakasztotta tehát magáról Kokót, aki már 
az ő vállán is éppoly otthonosan érezte magát, mint 
a gazdájáén, majd az igazgatóhoz fordult, hogy 
négyszemközt intézze el vele Zsoldos dolgát. De 
az igazgató közben már maga is talált megoldást.

—  A dependenceban, odaát a Villa Fenice= 
ben, ahol Albertini úr is lakik, van még hely — 
mondta előzékenyen. —  Ott el tudjuk helyezni eze= 
két az állatokat is ; de itt, a főépületben, ez lehe= 
tétlenség!

— Ezt belátom én is, —  hagyta rá halkan Töl= 
gyes, majd maga is azt ajánlotta Zsoldosnak, fo= 
gadná el az igazgató propozicióját, ami meg is 
történt.

Délután, teánál, Zsoldos megismerkedett min= 
denkivel, akihez még nem volt szerencséje már ré= 
gebbről, Budapestről. Közfeltűnést keltett meg= 
jelenésével, eredeti modorával. Tölgyes kedvéért 
bizonyos jóindulatú elnézéssel kezelték őt, külö= 
nősen az olaszok, akik különben nem igen kedvelik 
az effajta csiszolatlan, szókimondó alakokat. Gerdán 
Péterék, Ujlaky Lucy, Bertalandy kegyelmes, de 
még Cittadini grófné is (az utóbbi első férje, Hid= 
véghy ügyvéd révén, akinek Zsoldos még most is 
ügyfele volt) már ismerték Tölgyes barátját, míg 
Bordonaro márki, Daneloni Angéla és Albertini 
festő, valamint Finstern gróf csak most részesültek 
a kölcsönös bemutattatás örömeiben. Fehér Mar= 
cell, a sportsman és a művészetek lelkes barátja, 
amikor megpillantotta Zsoldos Palit, nyomban sar= 
kon fordult és eltűnt. Egyszer valami afférjük volt, 
egy kis ballerina m iatt; azóta sem beszéltek egy= 
mással. Izabell grófné végül, aki a hóbortos, rossz= 
modorú Zsoldost soha ki nem állhatta, mert fél=
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tette a befolyásától a «kis fiát», most is csak erői* 
tetett kedvességgel szólt hozzá itt=ott néhány szót.

Zsoldos nagyokat nyelt. Utálta a társalgást, a 
konvencionális beszélgetést, és ha nincs ott a ba= 
rátja, már régen faképnél hagyott volna mindenkit, 
így csak tűrt, szenvedett. Az általános és kizáró* 
lagos beszélgetés tárgyát egy portrait képezte, ame* 
lyet az olasz festő készített el Gerdán Blankáról. 
Fennhangon mindenki lelkesen dicsérte, négyszem* 
közt mindenki gyalázatosán rossznak találta. Zsol* 
dós, aki a képet nem ismerte, már torkig volt az 
egésszel. Végre megkönyörült rajta a barátja és 
megszabadította a kínjaitól. Levitte a strandra, 
ahol lehevertek a homokba. Zsoldos fellélekzett.

Ádám legszívesebben kiöntötte volna előtte a 
szívét, elsírta volna egész kálváriáját Justy Amyr* 
ral, de nem volt bátorsága. Félt a barátja rettene* 
tes humorától. Zsoldos jó ideig szótlanul nézegette, 
amint így tépelődött. A végén akkorát vágott a há= 
tára, hogy Tölgyes feljajdult.

— Barátom, te hihetetlenül megváltoztál az 
utóbbi években —  szólt hozzá komolyan. —  Ezt 
csak most látom, teljes napfény mellett.

Ádámot nem túlságosan kellemesen érintette ez 
a nyilatkozat.

—  Megöregedtem, ugy=e? —  kérdezte, félve a 
választól.

—  Az is. De ez a kisebbik baj. Hisz egyebet 
se teszünk a születésünk napjától kezdve. Te meg 
én. Lehet, hogy mások is ezt teszik, de ehhez semmi 
közöm.

—  Mégis, miért mondod, hogy megváltoztam?
— Barátom, ha elképzelem, milyen voltál, ami* 

kor veled megismerkedtem az Adlonban, emlék* 
szel? A «vörös tyukoddal» voltál ott . . .

—  Nyukim, nem Tyukim, ne nem is Nyukim, 
hanem egyszerűen Nyuki, mert hiszen . . .

•— Jó, jó, de a propos : mi van azzal a kis*
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lánnyal? Olyan hercig volt a vörös hajával, mint 
a fehér patkánykisasszony!

—  Nem tudom, mi bajod már egész nap a pat® 
kányokkal —  szisszent fel idegesen Tölgyes. — 
Azóta sem láttam a Nyukit! Azt se tudom, éUe még!

—  Elég baj. Ha együtt maradtok, sohse kerülsz 
erre a lejtőre.

—  Lejtőre? Én?
—  Bizony, te.
—  No hallod?
Zsoldos egészen közel hajolt Ádámhoz.
—  Vigyázz! —  súgta a fülébe, mintha félne, 

hogy meghallhatná valaki, pedig nem volt ott vé= 
letlenül egy lélek se a közelükben. —  Az az asz= 
szony tönkre tesz téged! Szabadulj tőle mielőbb!

—  Kiről beszélsz tulajdonképpen? —  kérdezte 
Ádám majdnem barátságtalanul.

—  Kiről? Hát a te grófnédról, öregem. Az az 
asszony a megrontód!

Ádám felült és kellemetlenül felkacagott :
— Ugyan m enj! Micsoda badarság ez már 

megint!
— Nézd, ősapám, hadd beszéljek veled okosan — 

szólt Zsoldos és markos kezével visszanyomta ba= 
rátját a homokba. —  ügy is én vagyok az egyetlen 
ember a világon, aki őszintén megmondja neked 
a véleményét. Ez az Éva nem egy bordádba, hanem 
a lelkedbe került! Mi lett belőled? Az életvidám, 
erőteljes, soha meg nem alkuvó csodabogárból? 
Egy lélekroncs! Jársz, kelsz, teszel, veszel, mint egy 
elegáns gép, magad sem tudod, mit akarsz.

—  Te talán tudod?
—  Elhiszem azt. Most például, hogy Mexikó® 

bán vadásztam, tettem azt azzal a szándékkal, hogy 
néhány ártalmas fenevadnak megrövidítsem a ha= 
szontalan életét, nem pedig azért, hogy megkeres® 
sem Inka kincseit, amelyeket már a spanyolok vit® 
tek el négyszáz év előtt előlem, Te meg mit esi®
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nálsz? Nemcsak itt, hanem már Pesten is, egy 
dinert eszel végig a másik után, bridgezel, talán 
táncolsz is, —  miért? Azért, mert egy asszony így 
akarja. Rabszolga vagy.

—  Te mindezt csak képzeled, barátom! FogaL 
mad sincsen a dolgokról és mégis úgy beszélsz 
hozzám, mintha, tudom is én . ».

—  Hallgass. Amikor néhány évvel ezelőtt kez= 
dődött ez a história a grófnéddal, magam is örüL 
tem neki. Láttam, hogy érdekes, művelt asszonnyal 
van dolgod, akit sem az atyja pénze, sem pedig a 
sörgyárai nem gátoltak meg abban, hogy értsen a 
zenéhez, kedvelje a művészek társaságát, hogy a 
férje nevével szép házat vigyen, és aki a fejébe vette, 
hogy téged kényeztet és bevezet a szerelem miszté= 
riumába, amelynek a papnőjét egész életedben ke= 
rested . . .

— Most is keresem, és a grófné engem soha 
semmiféle misztériumba be nem vezetett!

—  Megállj, komám! Akármit is mondasz, ez 
egy állandósított viszony, amelyet mind a ketten 
olybá akartok feltüntetni, mintha nem volna egyéb 
egy előkelő dáma ideális érdeklődésénél egy fiatal 
író iránt. Ez pedig a legcsúnyább tartüfféria, amit 
el lehessen képzelni!

—  Bocsáss meg . . .
—  Nem bocsátók meg semmit sem. És a leg= 

borzalmasabb, hogy nem szereted azt az asszonyt!
—  De, szeretem. Tisztelem és becsülöm.
— Nem erről van szó, jól tudod. Sohse sze= 

retted! Elkábított téged a szépsége, de a légkör is, 
amelyben él, és bocsáss meg, megszoktad a jó élet= 
módot, a mindennapi friss inget, a vasalt nadrágot, 
a fűtött szobát, a fürdőt. Neki köszönheted, hogy 
divatos lettél. Ehhez nem fér kétség. De milyen 
áron! Lelked árán. És most, hálából, húzod az igát, 
tűrsz és szenvedsz. A végén bele fogsz pusztulni 
egy hazugságokon épült viszonyba!

Prüsche-Lázár A lfré4 : Amyr, 10



146

— Nincsen viszonyunk.
—  Hazudsz!
—  Volt viszonyunk, de nincs többé. Te vagy 

az egyetlen ember, akinek ezt bevallottam. És máris 
rettenetesen bánom! A többiben, attól félek, igazad 
van. Nem vagyok többé, aki voltam, magam is ér= 
zem. De nem találom meg többé az utat visszafelé. 
Aki egyszer belekóstolt a mézédes méregbe, az el 
van veszve mindörökre!. . .

— Ezen is lehet segíteni —  szólt, némi gon* 
dolkozás után Zsoldos.

—  Talán. De sem te, sem én nem tudunk.

X V III.

E S E M É N Y E K  ÉJSZ A K Á JA .

Estebéd után hárman ültek egy sarokban, a 
Majestic=PaIace nagy terraszán : Tölgyes Ádám, 
Gerdán Péter és Zsoldos Pál. A két előbbi kifogás* 
tálán frakköltönyben, az utóbbi hófehér flanell* 
ruhában. Igaz, hogy estebéd előtt ő is megfürdött, 
friss inget, sőt fekete nyakkendőt is vett, de az utób* 
bit már régen zsebretette és nyitott gallérral ült ott, 
a közönség nagy bosszúságára. A pincérek lesaj* 
nálták és csak immel=ámmal szolgálták ki. Tölgyes 
is röstelte a barátja külsejét; ezért is téríttetett 
hármuknak odakint a terraszon.

A nagyteremben, a hall mellett, amelynek tá= 
gas, emeletig érő ajtószárnyai tárva=nyitva állottak, 
táncoltak. Úgy, mint minden este. De ez alkalom* 
mai ünneplő kedvében volt az egész Majestic ; a 
San Carlo házaspár, jótékony célra, álarcos bált 
adott, amelyre a lidói előkelő szállók vendégein 
kívül hivatalos volt az egész velencei arisztokrácia. 
Természetes, hogy magyar barátaink is meg voltak 
híva mind.
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Fürdőhelyen sok mindent találnak ki az em= 
berek, csakhogy szórakozzanak. A változatosság 
kedvéért még arra is kaphatók, hogy nyáron, a leg= 
nagyobb melegben, álarc mögé bújjanak. Igaz, hogy 
ez alkalommal is az álarc csak a hölgyekre nézve 
volt kötelező, ez is csak éjfélig, és tagadhatatlan 
az is, hogy a mai divat egyebekben oly szellős vise= 
letet biztosít a hölgyeknek, hogy —  a tréfa kedvé= 
ért — egy=két órára vállalhatták az álarc kény= 
szerét, különösebb áldozat nélkül is.

Mégis csak ezen jajgattak már napok óta ; de 
amikor arról volt szó, hogy levegyék : legtöbben 
hallani sem akartak róla.

Gerdán Péter, aki Tölgyesnek szűkebb gárdá= 
jához tartozott, ezen a réven került intimebb ba= 
rátságba Zsoldos Pállal is, aki viszont főleg azért 
szerette meg a zeneszerzőt, mert állandóan ugrat= 
háttá. És ha Gerdán már azt se tudta, hová legyen 
a méregtől, Zsoldos nagyszerűen mulatott. Aznap 
este Gerdán Péter a szokottnál is nyugtalanabb 
volt. Minduntalan felugrott, bepislantott a tánc= 
terembe, állandóan cigarettára gyújtott és nyom= 
bán ismét eldobta, majd ismét visszaült a helyére. 
Közben törülgette gyöngyöző homlokát. Zsoldos 
már nem bírta nézni.

—  M it izélsz itten? —  szólt hozzá. —  Menj 
fel és vesd le a fekete kényszerzubbonyt!

—  Csak nem képzeled? —  szisszent fel Péter. — 
Könnyű neked! A magad ura vagy!

— Az már igaz —  hagyta rá Zsoldos és kéjjel 
töltött magának szódát whisky vei. —  Nekem nem 
parancsol senki, csak az Atyaúristen. Annak pedig, 
hála neki, akad jobb dolga, mint hogy velem fog= 
lalkozzék. Fittyet kell hányni a világnak! —  Gerdán 
vállat vont, de Zsoldos, Ádámra mutatva, foly= 
tatta : —  Valamikor ő is ezt hirdette. Én megtar= 
tóm, és nagyszerűen érzem magam mellette. De hi= 
szén ma már ő is . . .  Ah, m it! Ne is beszéljünk róla!

1 0 *
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Ádám egykedvűen tekintett maga elé. Ezért 
Péter szükségét érezte annak, hogy mindkettőjük 
álláspontját védelmezze.

— Édes Istenem, —  szólt —  mi nem szenvedünk 
monomániában, úgy mint te. Az ember mégis csak 
társas lény; már pedig, ha emberek közé járunk, 
akkor számolnunk kell az emberi szokásokkal . . .

—  és ostoba előítéletekkel! —  vágott közbe 
Zsoldos Pál. —  Azért kerülöm is az ilyen helyeket, 
mint amilyen ez. Beülni egy ilyen mondain hotelbe, 
ahol mindenki olyan unalmas és sablonos, mint a 
hatfogásos menü, vagy az ötszáz szoba bútorzata. 
Pláne egy Tölgyes Ádámnak, a «nagy írónak»! 
A bölcsnek!

Ádám szomorúan elmosolyodott és a szék tám= 
Iájáról lelógó kezével kicsinylőleg legyintett. Ger= 
dán Péter felhevült:

—  Miből merítsen az író, a művész, mindenki, 
aki alkotni akar, ha nem az életből?

—  Amit itt látok, az nem élet — felelte nya= 
kásán Pál. —  Ez egy őrültek háza, ahol nem is 
bolondok (mert azok között vannak zseniálisak is), 
hanem gyöngeelméjűek kiölik egymásból azt a kis 
eredetiséget, amit a természet születésükkor be= 
léjük csöppentett!

—  A te eredetiségedből nem kérek! —  kiáltotta 
Péter, felugrott és ismét leselkedett a táncterem 
előtt. A másik nagyokat hahotázva utánaszólt :

—  Pedig nem ártana, ha volna egy kevés belőle! 
Legalább nem emlékeztetnének olyan veszedelme= 
sen újfajta kompozícióid a legrégibb zeneszerzőkre!

Gerdán már nem hallotta ezt. Talán jobb is volt. 
Mert éppen akkor egy sereg frakkos úr és maszk 
tódult a terraszra és teleszítta magát a kint jóval 
frissebb levegővel. Bizonyos távolságban félkör 
képződött az asztal körül, ahol most Tölgyes és 
Zsoldos egyedül ültek. De az utóbbi — az egyetlen 
fehér holló a feketék között — olyannyira nem illett
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az estély keretébe, hogy még Tölgyes jóismerősei 
sem merték megközelíteni asztalukat. Mintha bél* 
poklosok tanyáznának ott. Végül mégis egy jó* 
növésű, halványzöld maszk kivált a csoportból, kö= 
zelebb jött és rátette a kezét Tölgyes vállára.

—  Ne légy már ilyen unalmas, Ádám —  szólt 
hozzá franciául —  és ajándékozz meg egy túrral. 
Emiatt a te borzod —  tón blaireau —  talán mégsem 
fog megapprehendálni! . . .

Ezzel nevetve Zsoldosra mutatott.
—  Csak vidd el magaddal, kis szöcske te, — 

felelte jóízűen, ugyancsak franciául Zsoldos és ne= 
vetett. Ádám pedig, aki attól tartott, hogy a barátja 
még valami vaskos gorombaságot találhatna a maszk, 
vagyis Izabell fejéhez vágni (a hölgy kilétével az első 
perctől kezdve tisztában volt), szó nélkül felkelt, 
karját nyújtotta a nőnek és vele együtt eltűnt a 
sokaságban.

De Zsoldosnak sem lehettek kételyei a halvány* 
zöld maszk kiléte felől, mert éppen abban a pil* 
lanatban, mikor Péter visszajött az asztalukhoz, 
lecsapott az öklével.

— Rabszolga! —  szólt megvetéssel.
Ez Gerdánt igen kellemetlenül érintette ; össze* 

rezzent.
—  Mi az már megint? —  kérdezte.
— Nem szóltam hozzád. De ha kívánod, neked 

is megmondhatom a véleményemet.
—  Ismét valami gorombaság lesz —  mondta 

Péter megadással és leült.
— Nem éppen, —  folytatta Zsoldos rendűiét* 

lenül — csak egy arany igazság, egy nagyszerű 
téma, amit melegen ajánlok neked megzenésítésre : 
a féltékeny férj mindig nevetséges, kiváltképpen 
akkor, mikor mutatja.

Péter, aki ismét a táncterem felé figyelt, dühö* 
sen felugrott :

—  Mit akarsz ezzel mondani?
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— Azt, hogy majd elvisz az ördög, mivelhogy 
drága nőd állandóan összedugja a fejét azzal az 
olasz festővel. Már délután láttam. Most pedig 
bizonyára szintén együtt lógnak ott bent a sok 
bolond között.

A zeneszerző halálsápadtan állt Zsoldos elé.
— Elég volt! —  kiáltotta. —  Érted? Elég volt!
— Ezt mondd meg a festőnek —  felelte, vállat 

vonva és nagy nyugalommal a másik. —  Én nem 
mondhatom meg neki. Először is, mert semmi kö= 
zöm az egészhez, másodszor pedig egy tető alatt 
lakom vele. Ha nem ajánlja fel nekem a műtermét 
az állatjaim számára, akkor talán kint éjjelezhetünk 
valamennyien.

—  Mit mondjak Albertininek? M it? —  heves= 
kedett Gerdán, ujjaival idegesen dobolva a szék 
hátára, amelyhez támaszkodott.

—  Mondd meg neki, —  folytatta kegyetlenül 
Zsoldos —  allegretto moderato —  jó uram, nagyon 
köszönöm, hogy lefestette a feleségemet, —  scher= 
zando —  a kép ugyan gyalázatosán rossz, de el® 
végre —  un poco piu dolce —  nem lehetnek csak 
rossz zeneszerzők ezen a világon . . ,

— Csak folytasd! —  sziporkázott Péter.
—  Szívesen. Mert —  ben legato —  kell, hogy 

rossz festők is legyenek, mert különben —  ritar= 
dando —  nem lehetne felismerni a jókat. Az pedig 
—  sempre staccato, —  hogy ön nem tud festeni, 
épúgy, mint én nem tudok zenélni, még nem elég 
ok arra, hogy —  crescendo —  elhitesse a feleségem® 
mel, hogy ön igazi művész, míg én csak —  ismét 
scherzando —  a kilenc múzsa valamelyik tejtest® 
vérének zabgyermeke vagyok. —  Viuace —  az én 
zeném van olyan rossz, mint a maga képei, —  pas= 
sionato — semmi okot sem látok arra, hogy —  pe= 
dál, pedál és fortissimo al fine —  elszeresse tőlem 
a feleségemet! Pont. Ezt mondanám Albertininek. 
Persze, csak akkor, ha neked volnék!



— Nem félted a komisz nyelvedet, ember?
— Nem. Sőt, úgy látom, hogy engem egyene= 

sen az Úristen küldött ide, hogy rendet teremtsek 
a fejetekben, Adóméban meg a tiedben egyaránt.

—  Hát igazad van —  mondta Péter, erős belső 
küzdelem után. —  De csak részben. Mert Blanka 
teljesen ártatlan ebben az egészben. Azt képzeli, 
hogy egy kis kedvességgel tartozik neki a kép miatt. 
Különben már torkig van vele. Úgy utálja, mint én. 
Mindig hajlong, vigyorog, görbíti a hátát az az 
ember, mint a macska! Majd adok én tenéked, 
nyomorult kandúr, te!

Ezekkel a szavakkal a táncterem felé emelte az 
öklét.

—  Ezt már szeretem —  jelentette ki megelége= 
déssel Zsoldos és nagyot húzott a poharából. —  így 
rövidesen tisztázódni fog a helyzet. Csak semmi 
kertelés, semmi hazugság, semmi struccpolitika!

Péter szánalommal nézte végig.
— Látszik, mennyire ismered az életet — szólt 

lemondóan. —  Az egész élet egy nagy megalkuvás.
—  Gyönyörű nézet, mondhatom. Nem csoda, 

ha az ilyen fertőzött levegőben még egy Tölgyes 
Ádámnak is össze kellett roppannia, meg hogy 
olyan lett, mint a környezete : fakó, sablonos, ge= 
rinctelen. Ha elképzelem ezt az embert, még né= 
hány évvel ezelőtt! Csupa vér, csupa tűz, lelkese= 
dés, harc, hallatlanul nagy eszmékért! És ma?

—  Mit akarsz? Ma egy nagy író. Az utolsó 
könyvét, a «Mézédes mérget», amit ő maga semmire 
se becsült, én loptam ki a fiókjából és az ő tudta 
nélkül vittem a kiadóhoz, azalatt, hogy Ádám Pur= 
kersdorfban volt. Hat hét alatt egyedül az angol 
könyvpiacon kétszázezer példányban kelt e l! A ma= 
gyár és a többi kiadásról nem is szólok . . .

—  Nohát, édes barátom, ez a «Mézédes méreg» 
az egyetlen regény, amit kamaszkorom óta olvas= 
tam. A hajón vettem meg, csupa unalomból, amikor
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visszajöttem Amerikából. Bűnt követtél el, Péter= 
kém, amikor ezt a vackot kiloptad Ádám fiókjá* 
ból! Én mondom neked. Üres, ponyva, hazug. 
Egyetlen gondolat vonul rajta végig, s ez : mit szól* 
nak hozzá az emberek . . '.

De Gerdán ekkor már nem figyelt arra, amit 
Zsoldos mondott. Nyugtalankodott és állandóan 
hátranézett. Ezt a barátja is észrevette.

—  Menj már, no! És teremts végre rendet! — 
bíztatta.

—  Megyek is — felelte Péter és a táncterem 
felé indult.

—  Pedál! Pedál! — kiáltotta utána Zsoldos. 
Aztán, fejét rázva, újból megtöltötte a poharát és 
fenékig ürítette. Mikor letette az asztalra, Tölgyes 
állt előtte. És jókedvűen mosolygott.

—  Mi lelt egyszerre? —  kérdezte csodálkozva, 
de kellemesen meglepve, Pál.

—  Semmi különös —  felelte a másik, leült és 
pezsgőt töltött magának. —  Vagy talán nagyon is 
nagy valami. Magam sem tudom . .  .

—  Ne ijessz meg, kérlek . . .
Tölgyes megveregette barátja gömbölyű kezét.
—  Úgy érzem, hogy valami nagy változás előtt 

állok —  szólt. —  Úgy érzem, hogy mégis csak 
vissza fogok zökkenni a régi kerékvágásba. És ha 
ez bekövetkezik : akkor ez részben a te érdemed lesz, 
édes öregem!

Zsoldos annyira meg volt hatva, hogy majdnem 
könnyezett. De ez bosszantotta. És hogy leplezze 
elérzékenyülését, felkelt és megölelte a barátját.

—  Ha én ezt megélem, —  kiáltotta, néhány, 
a közelben flörtölő pár néma botránkozásának kö= 
zepette —  akkor a nyakamba akasztom a nap* és 
oroszlánrendemet, felmászok a Popocatepetlre és 
kitűzöm a Népszövetség zászlaját!

Tölgyes meg akarta kérdezni, miért is gondol 
az ő esetével kapcsolatosan ilyen extravagáns
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dolgokra, de a megható jelenetet megzavarta 
Péter.

—  Csakhogy itt vagytok még —  mondta re= 
megve az idegességtől. —  Kérlek benneteket, le= 
gyetek a segédeim.

—  Megbolondultál? —  kérdezte Ádám, aki 
tudta, hogy Gerdán kezében soha még kard vagy 
pisztoly nem fordult meg. — Csak nem akarsz 
párbajozni?

—  Akarni éppen nem akarok, de kell. Igen hig= 
gadtan ítélem meg a helyzetet. Ez az Albertini . . .

—  . . . .  kissé udvarol Blankának —  egészítette 
ki mondatát Tölgyes.

— Kissé nagyon —  folytatta remegve Péter. — 
Kissé szemtelenül, kissé . . . kitaposom a belét! . . .

—  No és? —  kérdezte Zsoldos.
—  Vége a türelmemnek. Ezt részben Palinak 

köszönhetem.
—  Szóval, megmondtad neki a véleményedet.
— Még nem.
—  Még nem? —  csodálkozott Pál. —  Minek 

akkor tenéked segéd?
—  Azonnal meg fogod érteni. Az történt, hogy 

megsokaltam azt a cicázást és kijelentettem Blan
kának, hogy elég volt és felmegyünk, ő  pedig ke= 
reken megtagadta az engedelmességet. 0  bevárja 
a napkeltét, azt mondta. Hallottatok már ilyet? Es 
az a kutya Albertini bíztatta. Bíztatta! Lázította! 
Mikor rászóltam, még gúnyolódott is!

—  Vicces ember a talián, régen mondom! — 
szólt Ádám mulattatva.

—  Nohát, velem nem viccel többé! —  kiáltotta 
Gerdán, majd utánozta Albertinit: —  Né légyen 
olian önző, uram. Hiszen én cak olian vadiok, mint 
a kisz macka ebédnél, akinék néhá itt, néhá ott 
dopnak áz asztálról egy kisz falat, egy zép tekintet! 
Egy zegény fesztő kérem, hát miből éljen a muzája?

— Ezt mondta?
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— Ezt mondta.
—  Ebben tulajdonképpen igaza van — szólt 

Ádám nevetve. Zsoldos pedig kérdezte :
—  És ezért ki akarod hívni párbajra?
—  Ezért! —  felelte Péter, majd egészen ki= 

merülve, székbe dobta magát.
—  Ugyan menj, Péterkém! — mondta Ádám 

és csitítgatta. —  Ez csak nem ok?
—  Hallod, Pali? Nem ok! — szisszent fel ke= 

serűen a zeneszerző.
—  Nem is —  jelentette ki határozottan Zsol= 

dós. —  Az ilyen alakot vagy ki kell dobni, vagy 
pedig semmibe se venni. De párbajozni? Ezért?

—  Neked mi a nézeted? —  fordult most Ger= 
dán Tölgyeshez.

Ez pillanatig gondolkozott.
—  Szembe kell nézni az igazsággal —  mondta 

azután nyugodtan. —  Vagy szeret az asszony, 
vagy nem szeret. Ha szeret : meg kell benne bízni. 
Persze, ha nem szeret . . .

—  De szeret —  jelentette ki Péter. —  Tudom.
—  Annál jobb —  hagyta rá Ádám, nem sok 

meggyőződéssel. Arra kellett gondolnia, hogy nem 
is nagyon régen, tavasszal, még mielőtt feltűnt 
Justy Ámyr, a filigrán Blanka izgatta a fantáziáját. 
Hogyha akkor csak egy kicsit erőlteti a dolgot, 
Gerdánné is az övé lesz, mint a többi mind . . . 
Ezzel a megállapítással merő ellentétben, fennhan= 
gon folytatta : —  Bizonyos, hogy ezt a szeretetet 
nem érdemied meg.

—  Hallod? —  tiltakozott Péter. —  Én ideális 
féri vagyok. Mondhatnám : az ideális fé r j!

Ádám vállat vont. Ismét eszébe jutott valami : 
Radóczy Erzsi jóvoltából tudta, hogy utóbbinak 
nővére, Sári, az énekesnő, több, mint egy évig 
Péter szeretője volt . . .

De most Zsoldos förmedt rá a zeneszerzőre :
— Még sohasem csaltad meg a feleségedet?
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— Soha! —  felelte gondolkozás nélkül a másik.
Zsoldos a fejét rázta.
— Nagy szó —  mondta és tömte a pipáját.
Ezalatt lassú léptekkel egy maszk jött fel a lép=

csőn a tenger felől. Tetőtől talpig feketében, s ez 
fehér testének födetlen maradt részeitől csodála= 
tosan elütött. Fent a terraszon megállt, mintha 
keresne valakit. Feltűnés nélkül nézett körül, majd 
a többi vendég közé keveredett. Az emberek már 
mindjobban belefáradtak a táncba ; hol kisebb cso= 
portokban kint ültek a szabadban, hol párosán sé= 
táltak feUalá. Éjfél régen elm últ; így a hölgyeknek 
nagyrésze álarc nélkül volt. Azért még mindig 
akadtak, akik nem kívántak tőle megválni. A fekete 
maszk egy időre eltűnt. Aztán ismét felbukkant a 
hall ajtajában, lassan előrejött és most ott állt a 
terraszon, háttal a korlátnak és észrevétlenül figyelte 
a nem messze ülő férfitársaságot.

—  Miért mondod : nagy szó? — fordult Ger* 
dán Zsoldoshoz. —  Ez épp olyan, mintha azt kér= 
dezném tőled, loptál=e már életedben? Erre is bi= 
zonyára csak azt felelnéd, hogy nem.

— Hát persze —  hagyta rá Pál, aki éppen a 
hűtőből kiemelte a szódásüveget, hogy újabb 
whiskyt készítsen magának.

—  No látod —  mondta idegesen nevetve Péter.
De ekkor Pál véletlenül felnézett és a tekintete

egy másikkal találkozott. A fekete maszkéval. 
Lehet, hogy nem is ébredt a tudatára, talán nem is 
látta a másik szempár tulajdonosát. Mégis való= 
színű, hogy e farkasszemnézés hatása alatt, mintegy 
ösztönszerűen igazította helyre előbbeni szavát:

—■ Ördög vigye, mégsem mondtam igazat. Mert 
igenis, komám : loptam én már életemben . . .

—  Ugyan! —  tett meglepetten Gerdán.
—  Ami azt illeti, hát én is loptam már életem= 

ben — szólalt meg most Ádám is, és látszólag maga 
elé bámult, a tenger felett elterülő éjszakába. —
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Elvittem egyszer néhány élelmiszert attól az öreg 
zsidótól, akinél szolgáltam, mert minden nélkül ki= 
tett az utcára. Másnap, igaz, megtérítettem az egész 
k á rt. . .

—  Ez semmi —  mondta Pál. —  De én komolyan 
loptam és nem térítettem meg semmit.

Péter nevetett.
—  M it loptál? Fényképet? Harisnyakötó't?
Zsoldos maga mögé nyúlt, elővette a sétabotját

és megmutatta :
—  Ezt loptam. Ezt a sétabotot!
—  No hallod?
— Az ám —  dünnyögte Zsoldos és hirtelenül 

nagyon elkomolyodott. —  Volt nekem már egyszer 
egy ilyen sétabotom. Ugyanolyan, mint ez. Ugyan* 
azzal a finoman cizellált aranygombbal, a török 
betűkkel, meg a nyél köré tekerődző kígyóval. 
A haiderabadi szultántól kaptam ajándékba. Bor* 
zasztóan szerettem azt a botot és most, ördög tudja, 
hogyan, elvesztettem. Newyorkba való érkezésem 
napján.

—  Ezt a botot? —  kérdezte Péter.
— Dehogy ezt. A másikat! —  fortyant fel kissé 

türelmetlenül Zsoldos. —  Az enyémet!
— Nos és ez? Ez miféle bot?
—  Ezt, kérlek, egy öreg úr hagyta el az Olympic 

fedélzetén, amelyen én is utaztam. Ott felejtette 
a kosárszék mellett, amelybe én, amikor távozott, 
véletlenül beleültem. Akkora a két bot között a 
hasonlatosság, engem meg annyira bántott az én 
botom elvesztése, hogy valami ellenállhatatlan 
kényszernek engedve, eltulajdonítottam ezt . . .

Szeretettel nézegette a botot. De aztán felsóhaj= 
tott és hirtelen elhatározással messzire elhajította 
magától, a korláton át.

—  Jaj be kár e szép botért! —  kiáltotta ebben 
a pillanatban egy női hang, közvetlenül mellettük. 
A fekete maszk. Mindhárman hátradűltek a szé*
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kükön. Szerintük a nő hirtelen termett mellettük ; 
álarca csak fokozta megjelenésének titokzatosságát, 
nem ismerték ki magukat. Az egymást követő 
gondolataik között valahogyan hiányzott a foly= 
tonosság. Mint amikor szemünk láttára minden ok 
nélkül kettészakadna egy lánc.

A maszk, látszólag legalább, nem vett tudomást 
az általa okozott megdöbbenésről, hanem Zsol® 
doshoz fordult :

—  Hiszen ez a bot az öné. Az, amit Newyork® 
bán elhagyott! — És mikor Zsoldos értelmetlenül 
bámult rá, tovább segítette emlékezőtehetségét: — 
Gondoljon vissza érkezésére a St. Regis=szálló 
előtt, ö n  kiszállt az állatjaival ; az egyik nem akarta 
önt követni, és, hogy felvegye, visszatette a botját 
a taxi ülésére. Ön után egy öreg úr fogadta fel az 
elbocsátott taxit. Ez csak akkor vette észre a kocsi® 
bán maradt botot, mikor már elnyelte őt is, a taxit 
is az utcai forgalom förgetege. De mivel önt ki® 
szállni nem látta, azt sem tudta, kié a bot? Ez az 
öregúr azonos azzal, akiről ön azt hiszi, hogy meg® 
lopta őt. ö n  lopott ugyan, de ha nem is szolgál 
mentségéül, csak visszalopta a saját tulajdonát!

—  Lehetséges ez? —  hebegte nagy zavarban 
Zsoldos. —  Honnét tetszik tudni mindezt?

— Saját szememmel láttam. Két véletlen talál® 
kozása az egész. Lehet egyébként, hogy látásból 
ismer is engem . . .
y És könnyedén lerántotta az álarcot magáról.

Persze, hogy emlékezett rá Zsoldos. De hogy 
ennek akár élőszóval, akár másképpen kifejezést 
adjon, arra nem került sor. Mert Tölgyes Ádám 
akkora lendülettel felugrott, hogy a szék, amelyen 
ült, messzire elrepült a helyéből. És összecsapta a 
kezét.

—  Justy Amyr! —  kiáltotta és egy lépést tett 
a feketeruhás hölgy felé. Aztán széktámlába kellett 
kapaszkodnia ; szédült.
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De aki a meglepetést okozta, maga is rejtély 
előtt állt, amelyre ugyancsak nem volt elkészülve.

Emlékezzünk csak vissza : bizony nem egy= 
könnyen határozta el magát az ismeretlen, egy= 
szerű falusi leány» arra, hogy felkeresse a «nagy 
írót»; hiszen még meg akarta neki mondani a 
véleményét is. Valószínűnek látszott, hogy nagy= 
ságának, hírnevének tudatában, Tölgyes Ádám nem 
éppen könnyen hozzáférhető valaki, azonkívül az 
efféle közeledést tolakodásnak is minősíthetné. És 
most, mikor —  valljuk be : dobogó szívvel —  bele= 
szól a férfiak vitájába, hogy ugródeszkája legyen 
a Tölgyes Ádámmal való megismerkedésre : ez, 
alighogy meglátja az arcát, nevénél szólítja! . . .

Ha nem olyan természetes a lénye, talán még arra 
is hajlandó, hogy csodában higyjen. így azonban 
nem esett ki a nyugalmából és sok kedvességgel 
elfogadta a helyet, amellyel Gerdán Péter meg= 
kínálta. Tölgyeshez fordult, aki kezdett magához 
térni, de egyúttal ragyogott is a boldogságtól.

—  Talány számomra ez a helyzet, bevallom — 
mondta elragadó egyszerűséggel. —  Hogy Justy 
Amyr ismeri Tölgyes Ádámot, ezen nem lehet 
csodálkozni. De hogy Tölgyes Ádám is ismeri 
Justy A m yrt: az már bővebb magyarázatra szorul. 
Hogyan lehetséges ez?

Az író kéjes gyönyörrel itta a fiatal leány minden 
szavát, amire hónapok óta szomjazott, mint bör= 
tönben a rab egy csöpp vízre.

—  Csak néhány szót fogok mondani, isteni 
Amyr, és mindent meg fog érteni, — szólt izgalom= 
tói remegő hangon, barátainak feszült figyelme 
mellett. —  Képzeljen el egy verőfényes májusi 
napot. Delet harangoznak. Vége az iskolának, 
tömérdek gyermek lepi el egy kedves alföldi község 
főutcáját. El tudja képzelni, Amyr?

—  El,"— felelte halkan és emlékeiben keresve a 
fiatal leány.
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— Egyszerre türelmetlen tülkölés, nagy por= 
felhők! És száguldva jön egy autó, kíméletlenül, 
eszeveszetten, arra is készen, hogy gázoljon. Ekkor 
egy bátor fiatal leány, kék ruhában, piros derék= 
szíjjal, bontott hajjal és szikrázó szemekkel az 
autó elé veti magát és megállásra kényszeríti. Maga 
volt : Justy Amyr.

— Valóban, én voltam —  hagyta rá csodál* 
kozva a leány.

—  Az őrült pedig, akit ön teljes joggal rendre* 
utasított, én vagyok.

— Kérdem, nem nagyszerű=e ez! —  szólt most 
bele Gerdán Péter és Amyrhoz hajolt, hogy még 
jobban szemügyre vegye. — Persze, persze! És 
micsoda átvedlés! Tudniillik én is bent ültem 
abban az autóban! Úgye, emlékszel, Ádám?

De Tölgyes nem Péterre volt kíváncsi, hanem 
Amyrra.

—  Azt a pillanatot sohasem fogom elfelejteni — 
mondta tehát, le sem véve a szemét a fiatal leány* 
ról. —  Elsősorban magát nem. Még aznap este 
visszamentem Törökbátorra, hogy, tudom is én? 
felkeressem, bemutatkozzam, elnyerjem a barát* 
ságát, amelyre, úgy éreztem, oly nagy szükségem 
volt. Ott megmondták a nevét. De megtudtam 
azt is, hogy még délután elutazott Budapestre.

—  Igen. Budapestről másnap reggel Bécsbe és 
onnan Zürichbe repültem.

—  Huszonnégy órával később már én is ott 
voltam. És ott elvesztettem a nyomát.

—  Be kár! Zürichből Luzernba, majd Párizson 
át Amerikába utaztam.

—  És mégis, a napokban már itt fürdött a 
Majestic előtt!

— Ezt honnét tudja?
—  Aki egyszer belenézett a maga szemébe, az 

soha többé el nem tudja felejteni!
Oly meleg őszinteséggel mondta ezt, hogy Justy
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Amyr magábafojtotta a tréfás megjegyzést, amellyel 
el akarta hárítani a bókot. Csupa láz volt a férfi 
tekintete, csupa vágy ; ettől szokatlan borzongás 
futott végig a hátán. Nem volt kellemetlen érzés. 
Csak ismeretlen.

Önkéntelenül lesütötte a szemét. Talán először 
életében. Miért nem bírta Tölgyes Ádám tekin= 
tétét, mint mindenkiét? Fel is lázadt benne az 
önérzet.

—  Elég különös, de én is kerestem az alkalmat, 
hogy önnel megismerkedjem —  szólt tehát és 
látva szavainak nagy hatását, nem is engedte 
Tölgyest szóhoz jutni. — Persze, ha sejtené, hogy 
erre mi késztetett, akkor bizonyára nem bánná, ha 
mihamarább el tudna ismét felejteni . . .

—  És ha kimondja a halálos ítéletemet, azt is 
hálás szeretettel fogom fogadni! —  esküdözött 
pillanatról=pillanatra növekvő lelkesedéssel Töl= 
gyes. —  Mi az hát, aminek e nagy boldogságot 
köszönhetem?

—  Egy szomorú igazság —  felelte Amyr egy= 
szerű komolysággal. —  Kár volt irányt változ= 
tatnia, kedves Tölgyes. Az, aki a «Vae victisM 
írta, utolérhetetlen volt. Az pedig, aki ma Tölgyes 
Ádám néven fogadja a világ hódolatát, csak bitorló, 
írásai üresek, ponyvák, hazugak. Mint maga a 
világ.

—  Ugy=e, mondtam? —  segédkezett neki Zsol= 
dós.

—  Kemény kritika, az bizonyos —  szólt, na= 
gyokat nyelve Tölgyes. Ilyen támadásra mégsem 
volt elkészülve. De annak, aki ellene intézte, nagy 
hatalma volt fölötte. Rögtön ismét felülkerekedett 
benne a vágy, hogy elnyerje bírálójának tetszését, 
rokonszenvét. Ezért tette hozzá : — Magam is úgy 
érzem különben, hogy bizonyos ellentétbe kerül= 
tem önmagámmal. Csak hálával venném, ha meg= 
mutatná nekem az utat visszafelé.



— Én? —  kérdezte élénken Amyr.
—  Maga. Ha van valaki ezen a földön, aki 

engem még egyszer meg tud változtatni, akkor az 
egyesegyedül Justy Amyr!

A keze után nyúlt. A leány engedte. Egymás 
szemébe néztek.

Gerdán Péter, bár végtelenül kíváncsi volt a 
dolgok további fejlődésére, kezdte magát kényel= 
metlenül érezni. Nyugtalanította elintézetlen ügye 
a feleségével, másrészt úgy látta, hogy itt se neki, 
se Zsoldosnak már nincsen mit keresnie.

—  Hát a botod? —  szólt rá az utóbbira. —  
Nem mennél érte? Amikor a tied.

Pál a homlokára ütött és felugrott.
—  Amióta ismerlek, ez az első okos gondola= 

tód —  kiáltotta és már rohant is a lépcső felé, 
majd le a partra. Gerdán bocsánatot akart kérni, 
hogy távozik, de Tölgyes és a fekete hölgy észre 
sem vettek. így elkotródott és ismét egyszer Blanka 
meg Albertini keresésére indult.

Majdnem üres volt a táncterem. Mindenki kint 
tartózkodott a terraszon, hol lent sétált a part 
homályában. Csak három=négy pár nem tudta 
abbahagyni a táncot, de még nálánál is jobban 
bírta a jazz=band mindenese. Aki dobol, triang= 
lizik, sípol és vigyorog.

Péter ismét el akarta hagyni a termet, amikor 
megszólította valaki. Izabell volt, aki Bertalandyval 
és Finstern Rudival egy sarokban beszélgetett.

—  Mondja csak, kedves Péter, —  kérdezte — 
még most sem únták meg annak a fehér borznak 
a társaságát, maga meg a kis fiam?

—  Okvetlenül ez lett volna a vége, ha nem terem 
köztünk, mint a süllyesztőből, egy Justy Amyr 
nevű hableány, —  szellemeskedett idegesen ne= 
vetve Gerdán.

—  Justy Amyr? —  kérdezte a grófné és el= 
sápadt.

D r a s c h e -L á z á r  A lf r é d :  A m y r. I I



— Justy Amyr? —  ismételte a kegyelmes és 
ránézett a grófnéra. —  Mintha ez a név nem 
volna ismeretlen előttünk, ugye?

—  Elhiszem azt —  felelte Izabell. —  Ezt a 
nőt kurrentáltuk tavasszal, mikor Ádám . . .  de 
hisz eẑ  hallatlan . . . hisz ez . . .

— Ugye, ugye —  szólt a kegyelmes szóra= 
kozottan.

—  Nem valami női Ámor ez az Amyr? —  adta 
rá a maga véleményét nevetve Finstern Rudi is. 
Ösztönszerűleg érezte, hogy egy ilyen kombináció 
a «mami kisfia» nevű cég szempontjából nem lehet 
lényegtelen.

—  Ámor —  Amyr, ugye, ugye! —  nevetgélt 
csöndesen Bertalandy. De a grófnénak nem volt 
kedve tréfálni. Felkelt.

—  Annyit hallottam már erről a Justy Amyr= 
ról ; kell, hogy megnézzem, még mielőtt eltűnik 
ismét a süllyesztőben — szólt mégis, erőltetett 
vidámsággal. —  Bocsássanak meg egy pár percre!

Ezzel halványzöld stílruhájában kilibegett a ter= 
raszra. Péter csatlakozni akart, de aztán vissza* 
fordult.

—  Nem méltóztattak véletlenül látni a felesé= 
gémét? —  érdeklődött Bertalandynál és a grófnál. 
És mert eszébe jutott Zsoldosnak ama borzalmas 
mondása, hogy minden féltékeny férj nevetséges, 
kiváltképpen, ha mutatja, hát hazudott egyet : — 
Blanka ugyanis azt üzente nekem valakivel, hogy 
nagyon álmos, alig bírják a lábai és szeretne le= 
feküdni . . .

—  Ne mondja? -— csodálkozott nagy flegmával 
Finstern gróf. —  Akkor bizonyára ezért szólí= 
tóttá fel azt a szegény Albertinit, menjen vele 
fürdeni.

— Ügye, ugye —  szólt bólogatva a kegyelmes. 
Gerdán majd hogy hanyattvágódott.

—  Tessék? — kiáltotta. —  A feleségem fel=
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szólította a festőt, menjen vele fürödni? Most, 
éjjel? ló vicc, haha!

— Ha viccnek akarja nevezni ő nagysága ötletét, 
akkor csakugyan az — felelte Finstern.

—  Eredeti gondolat, ugye — nevetgélt Ber= 
talandy és ásított.

— Ne tegyenek lóvá —  hebegte a zeneszerző 
és a vonásai eltorzultak. — Mert ha ez igaz, akkor 
ez egy dráma, uraim! Egy dráma!

— Reméljük, hogy legfeljebb vígjáték —  mondta 
a gróf. —  Az első felvonás mindenesetre már 
javában folyik. Ha nem hiszi el : menjen le a 
strandra. Talán kedvet kap és megfürdik ön is.

— Ugye, ugye —  dünnyögött a kegyelmes. De 
Gerdán Péter ekkor már tajtékozva loholt le a 
lépcsőn, a sötét part felé.

Izabell grófné kilépett a terraszra és megköze* 
lítette az asztalt, ahol Tölgyes Ádám ült Justy 
Amyrral. Mint már jó ideig, most is fogták egymás 
kezét és egymás szemébe néztek. Talán halkan 
beszélgettek is.

Az asszony jó ideig állt és nézte őket.
—  Ez tehát a vég kezdete —  gondolta. Dobo= 

gott a szíve és valami heves fájdalom felnyilait 
egészen a torkába. De ő nem volt az, aki egy= 
könnyen eldobta volna a fegyvert. Még most is 
bízott a maga sajátos harcászati modorának végső 
győzelmében. Hozzájuk lépett és rájuk hajolt.

—  Csakhogy ráakadt a kisfiam a nagy szerel* 
mére, Justy Amyrra! — mondta a legbájosabb 
mosolyával, mialatt a leány csodálkozva nézett az 
ismeretlen nőre. Tölgyes kelletlenül engedte el 
Amyr kezét. De a grófné, a leányhoz fordulva, 
kérdezte : —  Még nem beszélt volna a kisfiam a 
mamijáról? Nem? Csodálom. Én vagyok az, én, 
igen].. .

— Chmialovszky grófné —  szólt közbe, mint* 
egy bemutatva az utóbbit, Tölgyes. —  A grófné

n *
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valóban olyan hozzám, mint az édesanyám. Hogy 
azzá lettem, ami vagyok, azt legnagyobbrészt neki 
köszönhetem.

—  Nem szeretem a túlzást —  szerénykedett 
Izabell. —  Csak annyi igaz, hogy évek óta helyet= 
tesítem Adámnak, fájdalom, oly korán elhunyt 
édesanyját.

Justy Amyr idegenül nézett hol az asszonyra, 
hol a férfira.

—  Most már értem —  mondta mintegy rnagá* 
bán. —  A grófné, aki . . .

—  Aki mit, édesem, mit? —  kérdezte Izabell 
és rá akarta tenni a kezét a leányéra, de ez ösztön= 
szerűleg visszavonult.

—  Az ön befolyása alatt változott meg tehát 
annyira Tölgyes Adám —  fejezte be az előbbi 
gondolatát Amyr és nagy, csodálkozó szemeket 
meresztett Izabellre. —  Ez a változás mindig ért* 
hetetlen volt előttem. Most már értem.

—  Én meg önt nem értem, kedves kisasszony — 
felelte erőltetett kedvességgel a grófné. Tölgyes 
is szólni akart, de ebben megelőzte Amyr :

—  Az nem is lényeges —  mondta nyugodtan. — 
Most már le kell mondanom arról a reményről, 
hogy Tölgyes Adám egyhamar meg tudná találni 
az utat visszafelé. Ezt tisztán látom.

—  Visszafelé? —  kérdezte élesen a grófné. — 
Visszafelé? Talán inkább azt akarja mondani, hogy 
előre! Azt hiszem, örülnie kellene a kisfiám minden 
igaz hívének, bámulójának, ha meg nem állva azon 
a gyönyörű pályán, amelyet már eddig is átfutott, 
mindig csak még nagyobb, még szebb dolgokat 
fog teremteni! De visszafelé? Ki hallotta, hogy 
valaki visszafelé akarna fejlődni?

—  Aki elhagyta a jó utat és visszatér, az is 
megy előre! —  felelte nyugodtan Justy Amyr. — 
Ezt kívántam volna szívem mélyéből Tölgyes Adám* 
nak. Hogy szólalna meg ismét oly kedvesen és köz*



vétlenül, mint első könyveiben és szállna újból 
síkra azokért a dolgokért, amelyek igazak, valók, 
természetesek, nem pedig egy üres, hazug világért! 
Hogy nem ennek a számára írna, hanem, mint 
egykoron, a maga kedvéért. . .

— . . .  És esnék vissza az ismeretlenségbe! — 
tette hozzá leplezetlen gúnnyal a grófné.

— Kár ezen vitatkozni —  szólt most bele Töl= 
gyes Ádám maga is. Megérezte, hogy a levegő 
túlontúl telítve van villamossággal. —  Minden 
embert viszi a sorsa egy előtte ismeretlen cél felé. 
Úgy van ez hatványozott mértékben az írónál is. 
A magam részéről sohasem igyekeztem így vagy 
amúgy írni. Engedek egy bizonyos ösztönnek. Ami= 
vei egyáltalában nem akarom tagadni, hogy külső 
befolyások is érvényesülnek az ember munkájánál!...

— Ez az! —  szakította félbe élénken Amyr. — 
Ezek a befolyások döntötték el az ön irányát is. 
A világ, amelyben él. Annak szelleme. Az a világ, 
amelyben az emberek szeme, szája mindent elárul, 
csak azt nem, amit éreznek. Az a világ, amelyben 
látszólag mézédes minden szó és minden pillantás, 
a valóságban pedig méreg. Mint maga az utolsó 
regénye.

—  Ne legyen ilyen kegyetlen, Amyr! — kiáltott 
fel Tölgyes. Szerette volna tréfára fordítani a 
dolgot. —  M it vétettem én magának?

— Sem többet, sem kevesebbet, mint valameny® 
nyiünknek,'akik a régi Tölgyes Ádámot szerettük, 
de nem a mostanit, á bitorlót. Ha megbántottam : 
akkor bocsásson meg. Bántani nem akartam. Csak 
észhez téríteni. De úgy látom, hogy nem lehet. Jó 
éjszakát!

Felkelt, kedves fejbólintással köszöntötte úgy 
Tölgyest, mint a grófnét és a lépcső felé indult.

—  Mi az, az Istenért! —  kiáltotta megdermedve 
Tölgyes Ádám. Utána akart szaladni. De Izabell 
a karjánál fogva gyöngéden visszatartotta.
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— Maradj! — szólt kérlelően. — Ne rohanj 
a végzetedbe! Ne menj utána . . .

—  Magam tudom legjobban, hogy mit csiná= 
lók! —  felelte nyersen Tölgyes és kiszakította 
magát Izabell karjából. El akart rohanni, de egy= 
szerre megdöbbenve állt és hátranézett. A grófné 
is. Mindkettőjüket páni félelem fogta el.

Kiabálva, ordítva, jajgatva hagyták el az em= 
berek az épületet, mint a félőrültek. A haliból, a 
táncteremből, minden oldalról tódultak ki, halál= 
sápadtan, egymást fellökve, a szabadba.

—  Tűz! Tűz! —  hallatszott ki végre az irtó= 
zatos hangzavarból. Már a következő pillanatban 
valóban hatalmas füstfelhők törtek elő az egész 
magasföldszint ablakaiból. A táncterem melletti 
kis szalonból lángok csaptak fel a magasba és 
felkúsztak a falon.

—  Szent Isten! —  kiáltott fel a grófné rekedten. 
Kénytelen volt leülni. Tölgyes tétovázva állt. Hol 
a feltúrt hangyabolyra, előtte, hol abba az irányba 
nézett, amelyben eltűnt Justy Amyr.

— Mi történt? — kérdezte az ebben a pillanat= 
bán feléjük rohanó Finstern Ruditól.

— Az az őrült Gerdán Péter féltékenységből 
felgyújtotta a sárga szalont, ahol Blanka képe köz= 
szemlére ki volt téve. Most ég az egész szálló!

— Borzasztó! . . .
—  És mi van Péterrel?
—  Mikor ráeszmélt, hogy mit tett, maga is bele= 

ugrott a lángokba. Bizonyára bennégett.
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Mintegy hat hónap telt el az eléggé változatos 
lidói napok óta, amelyek, persze, a Majestic pusztu= 
lása folytán, sokak szempontjából nemcsak várat= 
lanul, hanem kellemetlen emlékek hátrahagyásával 
is fejeződtek be. Az özvegységre jutott filigrán 
Gerdán Blanka most mély gyászban, magas gumi= 
csizmában taposta Budapest februári kövezetét. Hol 
Albertinire gondolt, akit a tűzkatasztrófa utáni na= 
pon valami állami rendeléssel kapcsolatban sürgö= 
nyileg visszarendeltek Firenzébe. Hol a daliás Bors 
donaro márkira, aki őt, a hajléktalant, elhelyezte 
canal grandei palotájában. A lovagias olasz főúr 
tovább ment : Ujlaky Lucy bosszúságára, nyilvá= 
nosan, tőle telhetőleg vigasztalta nagy bánatában. 
Úgyhogy mikor elhagyta a palazzo Bordonarot, 
azt a meggyőződést vitte el magával, hogy a márki 
meg is kéri a kezét, ha nem lett volna oly átkozottul 
időszerűtlen ez. Szegény Péterre igyekezett lehetős 
lég keveset gondolni. Nem esett nehezére. Mert sem 
a megboldogult természete, sem az általa okozott 
baj nyomában járó kellemetlenségek, a kihallgatás 
sok, pletykák és újságcikkek nem voltak alkalmas 
sak arra, hogy alátámasszák benne a sajnálkozást. 
Ilyen őrült tett elkövetése után nem is cselekeds 
hetett jobbat, minthogy eleméssze magát. Ha 
életben marad : bizonyos, hogy el nem kerül 
valami diffamáló büntetést. Már pedig az ilyesmit 
nem bírta volna túlélni. így viszont mindenki csak 
őt sajnálta. Nemcsak azért, mert özveggyé lett, 
de a miatt is, hogy azelőtt ideges bolondnak volt 
a felesége.

Általában a Majestic vendégei, köztük a más 
gyarok is, aránylag szerencsésen úszták meg a t ű z s
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esetet. Sikerült megmenteniük ékszereiket, a pénzü= 
két, egyiknek=másiknak még a ruháját is. Egyesek 
persze csak úgy menekültek meg a tűzhaláltól, 
amint este táncoltak : frakkban, stíl= vagy egyéb 
estélyi ruhában.

Az épület teljesen leégett. A részvénytársaság, 
bár megfelelő biztosítás révén megtérült a kárnak 
legnagyobb része, mégis úgy határozott, hogy nem 
építteti fel újból a szállót. Onnan van, hogy azt ma 
hiába is keresnők a Lidón.

Zsoldos Pál, aki nem a főépületben, hanem az 
ahhoz tartozó Villa Fenice=ben lakott, legjobban 
járt. Amint mondta, ezt is a barátainak, az állatok= 
nak köszönhette. De azért is mondta magát külö= 
nősen szerencsésnek, mert ott találta az elhajított 
botját, ahol kereste. Most még nagyobbra becsülte, 
amióta tudta, hogy jogosan illeti meg őt.

Felajánlotta a barájtának, utazzon vele Buda= 
pestre és segítsen neki a tervbevett ingatlancseré= 
ben. Nem mintha rászorult volna Tölgyes szak= 
avatottságára, hanem mert valahogyan ki akarta 
ragadni abból a miliőből, amelyet útáít. De Tölgyes 
erről hallani sem akart. Ismét teljesen elfoglalta 
Justy Amyr keresése. Néhánynapi valóságos de= 
tektívmunka után megállapította, hogy szíve vá= 
lasztottja valóban sohasem lakott se szállóban, se 
penzióban, hanem a saját yachtján, valamint hogy 
a «Mary» még a tűzeset éjszakáján ismeretlen ren= 
deltetéssel elhagyta a lagúnákat.

Ebből a fordulatból Tölgyes azt látta, hogy 
hiába töri magát Justy Amyr után. Végre talál= 
koztak, végre elmondhatta, milyen érzelmekkel vi= 
seltetik irányában : ha ezzel sem bírta magához 
láncolni, akkor éppen túlnagy volt a távolság, amely 
a leány világát az övétől elválasztotta. Nem rajta 
múlt, szerinte, hogy nem kerültek közelebb egy= 
máshoz. Hanem a viszonyokon.

Beletellett néhány hét, míg ebből a letargikus
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állapotból egy álmatlan éjszakában hirtelen meg= 
fogamzott gondolat ragadta ki.

Bellagióban volt, ahová a tűzeset után Izabell 
grófné és Ujlaky Lucy társaságában menekült. San 
Carlóék tanácsára a nagyon előkelő, de már fek= 
vésénél fogva is igen csöndes Villa Serbelloni=szál= 
lóra esett a választásuk. Ez a X II I .  században, a 
bellagiói félszigetet befejező erdős hegy oldalában 
épült egyemeletes kastély első pillanatra, kívülről 
legalább, csalódást keltett bennük. De mikor látták 
a régi fényre és dicsőségre emlékeztető berende= 
zését, szobrait, bútorait, majd mikor bejárták a 
szállóhoz tartozó négyszázezer négyszögméter par= 
kot, amely az egész hegyet magába foglalja, mere= 
dek sziklafalakon, néhányszáz méter magasságban 
a tó fölött végigvezető árnyas sétautakkal, romokkal, 
pazar délinövényeivel : hálával gondoltak San 
Carlóékra.

A két nő csak Tölgyesnek szentelte magát. 
A grófné részéről ez rendületlenül az anyai barátnő 
címén történt; Lucy már abban az időben volt 
jópajtása, amikor még nagyon távol állt a mai 
nagyságától, tehát ezen a jogon tartózkodott a 
közelében. Az igazság kedvéért le kell szögeznem, 
hogy áldozatkészségének őszintesége sem kisebb, 
sem nagyobb nem volt, mint Izabell grófnéé.

Itt azonban még egy megállapítással tartozom 
az igazságnak : ami Tölgyessel történt, megesett 
már másokkal is. Kétségtelen az is, hogy a szerelem 
bánatai az emberi élet rugói csakúgy, mint annak 
örömei. Létünk, nemlétünk tőlük függ. Mindazon= 
által nem nélkülözött az a szinte túlzott aggódás, 
amellyel a két nő Tölgyest körülvette, bizonyos 
komikumot sem. ügy kezelték, mint a nagybeteget ; 
majdnem suttogva beszéltek a jelenlétében, selyem= 
párnákat raktak a háta mögé, ha leült. Mikor ezzel 
szemben azt látta a személyzet, mily jóízűen ette 
végig a beteg a pazar villásreggeliket, meg ebéde=
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nem akarták elhinni, hogy magyar íróval van dol= 
guk, hanem bizonyára valami inkognitó utazó 
nagyúrral, talán még uralkodócsalád tagjával is.

Újlaky Lucy nem tudott megszabadulni egy 
kényszergondolattól : hátha ő van hivatva arra, 
hogy kárpótolja Tölgyest az őt ért csalódásért? 
Ha mérleget veszek a kezembe és annak egyik ser= 
penyőjébe ezt a gondolatot, a másikba a kis festőnő 
önzetlenségét fektetem : elszomorodva látom, hogy 
az utóbbi nagyon könnyűnek bizonyul. De Justy 
János elmélete a már ez életben mért örök igazság= 
ról jut eszembe, ha arra gondolok, ami éppen 
Ujlaky Lucyvel egy holdfényes éjszakán történt. 
Ott Bellagióban.

Meglehetősen lenge öltözetben, mintegy vélet= 
lenül, az író szobájából nyíló erkélyen tartózko= 
dott, mikor Ádám éjféltájt nyugovóra tért. A férfi 
csak akkor vette észre Lucyt, mikor már maga is 
félig levetkőzött.

—  Lucy! —  kiáltotta meglepetten. —  Hát maga 
mit csinál ott?

A leány nem felelt, csak csöndesen elkezdett 
zokogni. És mikor Ádám kijött az erkélyre és meg= 
simogatta kurta haját, Lucy megfogta a kezét és a 
homlokához nyomta.

—  Úgy fáj a fejem! —  panaszkodott.
— Ez az egész? —  felelte megkönnyebbülten 

Tölgyes. —  Vegyen be gyorsan egy gramm asz= 
pirint. Ez biztosan használ. Van aszpirinje? Mert 
ha nincsen, szívesen adok . . .

—  Köszönöm, ne fáradjon —  szólt Lucy, aki 
úgy érezte, mintha leforrázták volna. Felkelt. — 
Nekem az aszpirin egyáltalában nem használ . . .

És kiosont a szobából.
Tölgyes rázta a fe jé t ; majd maga ült ki az 

erkélyre, ahonnan egyszerre áttekinthette a lago di 
Comót és annak másik szárnyát, a lago di Leccót
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is. Az első csupa fény volt, zene, vidámság ; emezen 
mély csönd honolt és sötétség. Vájjon miért? Vé= 
letlenségből? Hisz az egyik tó olyan volt, mint a 
másik: regényes hegyek által körülövezve, nappal a 
vizük egyformán zöldeskéken fénylett, virágos kertek 
voltak a partok itt is, ott is. Miért választotta már az 
idősb Pliniusz a lago di Comót kedvenc üdülőhelyé= 
nek és nem a lago di Leccót? Szabad akaratából?

Tovább fonta a gondolatot. Van=e egyáltalán 
szabad akaratunk? 0  maga:' teheti=e azt, amit 
akar? Avagy igaza van=e Zsoldosnak és csakugyan 
rabszolgája=e annak a légkörnek, amely megismer= 
tette vele a gondnélküli élet kényelmét? .

Elvesztette Amyrt. M iért? Maga Amyr meg= 
mondta : azért, mert rabja annak a légkörnek, 
amelyet egy szóval tud megjelölni: Izabell. Annak 
dacára, hogy sohasem volt belé szerelmes. Mégis 
ő irányítja az életét. 0  Írja elő minden lépését, 
minden gondolatát. Talán öntudatlanul, de mégis.

Ezt a helyzetet Amyr áttekintette egyetlen pil= 
lantással. És azért, mert ezt látta, ott is hagyta.

Most, hogy valahogyan kiragadta magát ön= 
magából, megborzongott. Talán a hűvös légvonat= 
tói, amely észrevétlenül felkúszott az erkélyig. Fel= 
kelt, de nem tudott megválni az éj varázsától. Igye= 
kezett felidézni a lelkében Justy Amyr képét. Nem 
sikerült. Mint már egész idő alatt nem, hogy utol® 
jára látta.

Ez megdöbbentette. Hát már ennyire nem ura 
többé az akaratának?

Voltaképpen mit is kíván tőle Amyr? Változ= 
zék meg. Legyen a régi. Álljon ismét azon eszmék 
szolgálatába, amelyekért hajdanában küzdött. Har= 
coljon azokért, akik segítségre, támaszra szorul= 
nak. Ragadjon újból fegyvert az emberi hazug* 
ságok ellen! . . .

Hát valóban olyan lehetetlen ez, amint eddig 
gondolta ?
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Nem. El'enkezőleg. Akkor, régen, maga is sze= 
gény volt, tehetetlen. És mégsem hadakozott hiába. 
Ma gazdag és független. Égy egész világ figyel a 
szavára.

—  Ha sikerül még egyszer átvedlenem : hogyan 
szerezzen róla tudomást Justy Amyr? És ha meg= 
tudja : meg fog=e irányomban változni?

Az utóbbi gondolattól elpirult. Szerencsére sötét 
volt. Maga is megérezte, hogy csak akkor válik 
méltóvá Amyrhoz, ha nem az utóbbi, hanem a saját 
kedvéért fordul meg útjában. Hogy előre menjen.

Vissza fog fordulni. Olyat fog írni, ami el nem 
kerülheti Amyr figyelmét. Darabot. M int amilyen 
nem egy járja be az egész világot. Olyan címet 
kell adni a darabnak, amely a szemébe szökik, 
bárhová is fordítja tekintetét. Olyat, amely maga 
hirdeti a nagy eseményt : Tölgyes Ádám vissza= 
fordult. Címet, amely minden reklámoszlopról, 
minden utca sarkáról, tüzes betűkkel minden ház= 
tetőről feléje kiáltja : kimondhatatlanul vágyódom 
utánad! Többé csak egy létezik számomra ebben 
az életben, maga az életem : Amyr!

És most már tudta a darab címét is : Amyr ! . . .

X X .

BEM U TA TÓ  ELŐADÁS.

Igen, hat hónap telt el a lidói események óta, 
mikor egy másik esemény tartotta izgalomban ■— 
nemcsak Budapesten, hanem mindenütt, ahol ismer= 
ték Tölgyes Ádám nevét —  a kedélyeket: az 
«Amyr» premierje. Hetek óta írtak róla a lapok, 
de magáról a darabról senki se tudott biztosat. 
Csak annyit, hogy ilyen még nem volt. (Ezt mindig 
írják.) Egyesek szerint utópista darab lesz, tízezer 
év múlva játszik, mikor csupán kellemes dolgokban
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lesz része az emberiségnek. Mások azt állították, 
hogy mai embereknek történelmi keretekben le= 
zajló hipermodern tragédiája, annak bizonyítására, 
hogy semmi sem változik a nap alatt. Akadt egy 
riporter is, aki egy amerikai lapban elhelyezte azt 
a «hiteles» forrásból származó tudósítást, hogy Töl= 
gyes új darabja, leengedett függönyök előtt — 
kizárólag a nézőtéren fog játszani.

Maga az író nem nyilatkozott. Bezárkózott a 
rózsadombi villájába és reggeltől estig dolgozott. 
Zákány Vilma>segítségét sem vette igénybe ; további 
hatheti szabadságot engedélyezett neki.

Egy félbemaradt munkája keretét használta fel 
új darabja megírására. Azt, amin tavasszal dol= 
gozott, mikor a törökbátori kaland kizökkentette 
rendes életéből. Ez a keret annál is inkább kedves 
volt neki, mert Fausztjának tekintette. Már eddig 
is csomó egyéni érzelmet, sejtést, leszűrt élet= 
tapasztalatokat szövött a meséjébe, ez természetes 
alap volt az előtte lebegő cselekmény felépítésére. 
Verses mesejátékra gondolt mindig, ezen most sem 
kívánt változtatni.

Omár, Keletország nagy sejkje, az élet örö= 
mei közepette keresi az emberi szenvedések titkát. 
Egy napon, gyönyörű szűz alakjában, megjelenik 
előtte a megtestesült igazság : Amyr. A sejk feU 
ismeri benne a régen keresett titkot, egész szere= 
tétét ajándékozza neki és rá akarja venni nagyjait, 
népét, hogy hódoljanak Amyrnak, mert érzi, hogy 
aki Amyrt követi, mindenhatóvá, mindentudóvá 
lesz. Környezete azonban, gonosz tanácsadók, ár= 
mánnyal, fondorlattal meggyőzik a sejk anyját 
arról, hogy Amyr nem egyéb ügyes boszorkány* 
nál, az pedig kicsiholja Omár beleegyezését ahhoz, 
hogy Amyrt máglyára vessék és elégessék. Amyr 
azonban, a nép nagy csodálatára, nem ég el, hanem 
tűzmadárként elröpül. Ennek láttára a sejk fel* 
ismeri borzalmas tévedését és a kardjába dűl.
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Micsoda intrikák, mekkora küzdelmek előzték 
meg az «Amyr» előadását! Előbb a színházak 
versengése, majd a szereposztás kérdése — mind 
megoldhatatlannak látszó problémák. Végül mégis 
szerencsésen intéződött el minden. Murányi 
Dénes a Nemzeti Színháztól kéthavi szabadságot 
kapott, hogy eljátszhassa Omár szerepét; Amyrt 
illetőleg Tölgyes hosszú tépelődés után úgy dön= 
tött, hogy azt Kunlaky Irén fogja játszani. Ennek 
persze Radóczy Erzsi részéről örök harag lett 
a vége. «

A próbák alatt a nézőtérre nyíló ajtók mind 
zárva maradtak, s azon, mint hajdanában Lajos 
bajor király, egymaga csak Tölgyes Ádám tartóz= 
kodott. Ennek dacára apránként mindenféle hírek 
jutottak ki a nyilvánosságba, azokkal szemben a 
további titoktartásnak nem volt semmi értelme. 
S ekkor vette kezdetét egy Vajha Zenó által ügyesen 
vezetett propaganda, amelynek az volt az alap= 
gondolata, hogy «a szerző, miután üstökösként 
futotta be az irodalom egét, most, legújabb darab= 
jával, megtisztultan visszatér fényes tehetségének 
ifjúkori erejéhez és ezzel átlépi a maradandó nép= 
szerűség küszöbét . . .»

A bemutató előadás kétségtelenül a nagy sike= 
rek minden külső jelében folyt le. Sem a kritiku= 
sok, sem a közönség nem vonta meg Tölgyes 
Ádámtól azt az elismerést, amelyre múltjával, köz= 
kedveltségével igényt szerzett. Minden felvonás 
után «vastaps» a szerző személyének, külföldi igaz= 
gatók, nemzetközi irodák még előadás alatt meg= 
veszik a darabot, mások megszerzik a filmesítés 
jogát, virággal, koszorúkkal halmozzák el nemcsak 
Kunlaky Irént, de a szerzőt is, annak páholyát 
ostrom alatt tartják a jóbarátok és az ismeretlen 
tisztelők. Mégis : aki nem már a színházban vette 
észre, hogy a zajos ünneplés nem áll arányban a 
darab értékével, az erre egész biztosan később esz=
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mélt rá. Kiérzett valahogyan az «Amyr»=ból, hogy 
bizonyos célzattal íródott, amely ellentétben állott 
az emberek mai világfelfogásával ; ennek ostorozása 
pedig úgy hatott, mint az erkölcsprédikáció s ezt 
senki sem hallgatja szívesen, különösen akkor nem, 
ha ezért még fizetnie is kell.

De akkor este mindezt túlharsogta az izgalom, 
a népszerű író személyének szóló hódolat, a pre= 
mier=hangulat. Maga Tölgyes Ádám lelke mélyé* 
ben talán szintén érzett olyasmit, mintha már na= 
gyobb, igazabb sikerekben lett volna része. Csak= 
hogy ezzel nem törődött. Volt valami, ami minden* 
nél sokkal jobban izgatta :

—  Tud=e Amyr a darabról? És ha igen : el= 
jöttéé a premierre?

Páholyából, háttal a színpadnak, csak a néző* 
térre figyelt. Ott sem a közönség hangulatát ku= 
tatta, hanem kereste Amyrt. Hiába.

Előadás után szűkebb körű vacsorára meghitt 
barátait látta vendégül a rózsadombi villájában. Le* 
hettek vagy húszán ; a háziasszony tisztét Izabell 
grófné látta el. És mialatt folyt a vacsora és a 
pezsgő, Róza és Sándor a hallban elrendezték a tö= 
mérdek virágot és koszorút, amelyet a színházból 
odaszállítottak. Közben állandóan szólt a telefon, 
jöttek=mentek újságírók, becsengettek egészen is* 
meretlen emberek, hogy autogrammot kérjenek 
vagy kerestek valakit, akiről már előre is meg* 
mondhatta mindenki, hogy nem lesz ott.

E zűrzavar közepette beállított egy nem várt, 
de kedves vendég is : Zsoldos Pál. Egyenesen a va= 
sútról jött, ahol hosszú hónapok múltán ismét egy= 
szer újság akadt a kezébe. Abból tudta meg a nagy 
eseményt; persze, elkésve. Mégis még aznap este 
kívánta látni a barátját.

A nagy vendégség hírére még a kapuban vissza 
akart fordulni, de Róza nem engedte.

—  Szaladjon csak a nagyságos úrért, Sándor, —
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szólt az inashoz — de ne tudják meg a vendégek, 
hogy ki érkezett!

Lesegítette Zsoldosról a nehéz prémkabátot, 
amelyben úgy festett, mint valami északsarki utazó 
és betessékelte a hallba. Közben megtudakolta, hol 
utazgatott ismét, mire Zsoldos elárulta, hogy orosz= 
lánvadászaton volt Abesszíniában. Ő  meg a darabra 
volt kíváncsi és mivel az első perctől kezdve tisz= 
tában volt, hogy a két Amyr —  a képzelt és az élő — 
között okvetlenül van összefüggés, megjegyezte :

—  Persze, Justy kisasszony is itt van?
—  Kicsoda, kérem? —  kérdezte értelmetlenül 

a házvezetőnő.
—  Hja, vagy úgy! — felelte Zsoldos és nem 

folytatta az inkvizíciót. De nézegette a virágokat, 
a koszorúkat, olvasgatta a szalagokon látható fel= 
írásokat. Az egyik különösen tetszett neki, mert 
csupa La Francé rózsa volt. De ekkor érkezett már 
Ádám is és egymás nyakába borultak.

Tölgyes természetesen azt akarta, hogy ZsoL 
dós jöjjön az ebédlőbe és üljön az asztalhoz, úgy 
ahogy van.

—  Nagyon köszönöm, de nem kérek belőle — 
tiltakozott a barát. —  Még ma sem felejtettem el azt 
a sajnálkozást, amiben temiattad részem volt a Li= 
dón. És most így üljek a grófnéd mellé, rövid 
bugyogóban, gyapjuharisnyában, borotválatlanul? 
Hogy arculköpjön valaki?

Ezt a háziúr is belátta, de volt neki egy közbe* 
vető indítványa :

—  Siess haza, öltözz át és gyere vissza. Amúgy 
is csak kétszáz lépésnyire van az új hajlékod az 
enyémtől. T e  vagy az egyetlen ember ezen a vilá= 
gon, akinek a társaságára ma egyesegyedül vágyom. 
Hozd meg ezt az áldozatot az én kedvemért!

Zsoldos ugyan állandóan rázta a fejét, mint a fel* 
bőszült mén, de azért habozott, A végén igent 
mondott,
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— Hát jól van, előszedem a frakkomat —  szólt 
nagyot sóhajtva. —  De tied a felelősség, ha molyos 
ruhában jövök vagy ha szűk a nadrágom. Tíz esz= 
tendeje nem volt rajtam kényszerzubbony. Tíz 
esztendeje! Akkor is bántam, hogy fe lv e tte m ...

Már indulni akart, mikor hirtelen odafordult 
Tölgyeshez :

—  Boldog vagy legalább? — kérdezte és a 
koszorúkra mutatott.

—  A sikereim miatt gondolod? —  mondta a 
másik mélabús mosollyal.

— Azok miatt is —  felelte Zsoldos. —  Én a höl= 
gyedre gondoltam, Justy Amyrra!

—  Semmit se tudok róla és ez kétségbeejt. 
Pedig erre az egy kártyára, erre a darabra tettem 
fel az egész boldogságomat!

— Hogyhogy : semmit se tudok? Ott, a rózsák 
a halványkék szalagokkal . . .

Ezzel, a La Francé rózsakoszorúhoz lépett és a 
kezébe vette a földre lógó selyemszalagokat.

—  «Jó úton jársz, mert visszatértél, előre!» — 
olvasta az egyikről, a másikat pedig már kitépte a 
kezéből Tölgyes. És most olvasott ő is :

— «Szerzőjét szívből köszönti Amyr.»
Remegő kezéből kisiklott a szalag. Feltekintett.

Vonásai kiderültek.
Zsoldos rámosolygott.
—  M it akarsz még? —  kérdezte diadalmasan.
—  Tehát mégis! —  sóhajtott, mintegy álomból 

ébredve Tölgyes. — Itt van! Itt a közelemben! És 
én nem tudtam róla . . .

— Most boldog vagy?
—  Kimondhatatlanul boldog vagyok, édes paj= 

tásom!
És újból átölelte Zsoldost.
Az ebédlő felé vezető lépcső hangos lett a tár= 

salgástól, víg nevetéstől. Bár már a vacsora végénél 
tartottak, mikor a háziurat kihivatták, a vendégek

Drasche-Lázár Alfréd: Amyr, 1 2
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szívesen még elüldögéltek volna a fehér asztal mel* 
lett. Csakhogy a grófné tudta, mi illik és asztalt 
bontott. A feketét az emeleten, a nagy szalonban 
rendelte felszolgálni. (Az etikettkérdéstől függet= 
lenül «kisfiának» hosszú távolmaradása nyugtala= 
nította.)

És most már jöttek is fel a lépcsőn. Zsoldos 
megszökött, Tölgyesnek pedig még éppen csak 
annyi ideje maradt, hogy megállítsa útjában a 
lépcső felé siető Sándort :

—  Ezt a koszorút a kék szalaggal, vigye át azon= 
nal a hálószobámba. Értette?

Az öreg szolga kivételesen értelmesnek és für= 
gének bizonyult. Felkapta a koszorút és azzal együtt 
eltűnt egy spanyolfal mögött, amely eltakarta a 
melléklépcsőhöz vezető tapétaajtót.

Tölgyes elébe ment a vendégek élén érkező 
grófnénak.

—  Megjött Zsoldos Pali — mondta halkati, derűs 
ábrázattal. —  Hazaküldtem, öltözzék át. Mindjárt 
ismét itt lesz . . .

—  Ez aztán a hű barát —  jegyezte meg Izabell 
és megfelelő magyarázatokkal tovább adta a hírt 
a környezetének. Nem örült neki, de nem mutatta. 
Egyszerűen nem értette ezt a ragaszkodást Ádám 
részéről, már pedig nagyon szerethették egymást. 
Olyan is lett a kisfia egyszerre, mintha kicserélték 
volna . . .

Zsazsa, Tischbein bankár felesége, Tölgyesbe 
kapaszkodott és vele együtt követte a többieket a 
szalonba.

—  A darabról már nyilatkoztam, — mondta 
hangosan —  most még csak a vacsorához kell gra= 
tulálnom. Elsőrendű volt! De ez már nem száz 
százalékig a maga érdeme, kedves Ádám, mert 
ebben, ha nem tévedek, van társszerzője . . .

Legyezője hegyével az előtte haladó Izabellre 
mutatott.
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— Egyáltalában nem az én érdemem, —  felelte 
Tölgyes —  hanem kizárólag a grófnéé.

Az asszony eró'sen megszorította a karját és 
meglassította a lépteit.

— Éppen ma egy esztendeje annak, hogy utol= 
jára találkoztunk a Svábhegyen, —  súgta —  el* 
felejtetted? G a z e m b e r!... Pedig hogy esküdtél, 
hogy sohse fogsz elhagyni!

—  Én?
—  Te bizony! De megbocsátok, ha jóváteszed 

udvariatlan feledékenységedet. Ma délelőtt fent 
jártam a villában. Befűttettem . . . Ismét oly gyö= 
nyörű minden, mint tavaly. A kis budoárom, kint 
meg minden fehér . . .

— Szép lehet . . .
— Nem mehetnénk fel holnap délután?
Tölgyes kajánul fel tudott volna kacagni, de

ekkor szerencséjére a másik oldalon belékarolt 
Vajha Zenó.

—  Megajándékoznál egy pillanattal? —  kér= 
dezte, majd bocsánatot kért Tischbeinnétől és félre= 
húzta a barátját egy ablaknyílásba —  Egy gyors* 
írónőt rendeltem ide, hogy lediktáljam neki a bécsi 
cikkemet a darabról. Szóltam is Sándornak, ve= 
zetné be a nőt a dolgozószobába, ha netán vacsora 
alatt jönne. De még most sincs itt s így a cikkem 
legrosszabb esetben vasárnapra marad. A kábelt 
azonban az amerikai szindikátus részére okvetlenül 
még ma fogom elküldeni.

— Nagyon kedves tőled.
— Magad állapíthatod meg legjobban, bent 

van=e minden, amire a darab tartalma szempont* 
jából súlyt helyezel. Itt a szöveg : «örök igazság 
személyesítőjébe, titokzatos Amyrba beleszeret 
Omár sejk, ki ezáltal mindenhatóvá lesz. Stop. De 
nem bírván igazságfényt, rábeszélteti magát, mág= 
lyán elégesse Amyrt, ki tűzmadárként elrepül. 
Stop. Sejk öngyilkos.*) Jó lesz így?

ia*
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— Jó lesz . . .
És Vajha már rohant is, hogy telefonon leadja 

a kábelt.
Tölgyesnek minden mindegy volt. Csak egyre 

gondolt: hogyan láthatná viszont Amyrt! Mikor 
fog vele találkozni? Legszívesebben otthagyja a 
vendégeit és úgy, amint van, leszalad a városba, 
hogy megkeresse . . .

A közelében, feketekávé és likőr mellett, beszél= 
gettek. Még mindig a darabról.

—  Kár volt elcsúfítani magát azzal az asszír 
szakállal, kedves Murányi —  szólt a grófné Omár 
személyesítőjéhez.

— Minden valamirevaló sejknek van szakálla — 
vette védelmébe Murányi maszkját Krajk tanár. — 
Eredetileg sebésznek készültem. Abban az idő= 
ben nekem is volt szerencsém egy élő sejkhez, an= 
nak is volt szakálla. Súlyos műtétet kellett rajta 
végezni, mégpedig narkózis nélkül, mert nem en= 
gedte magát elaltatni. De még a szakállát is csak 
erőszakkal tudtuk levenni! Annak arrafelé varázs* 
erőt tulajdonítanak . . .

Most Ujlaky Lucy fordult Murányihoz :
—  Nem fáj mégis egy kicsit, ha az ember a szín* 

pádon szíven szúrja magát, mondja? Azt képzelem, 
hogy nagy művésznél annyira fokozódik az auto= 
szuggesztió, hogy testi fájdalmat is képes érezni! 
Ma legalább úgy dőlt a kardjába, hogy majdnem 
rosszul lettem.

—  Pedig sohasem éreztem magamat jobban — 
felelte elnéző mosollyal a színész.

Gerdánné, aki a premier kedvéért néhány órára 
levetette a mély gyászt, szintén szükségét érezte, 
hogy Murányit szórakoztassa.

— Mire gondolt voltaképpen a halál pillanatán 
bán? — kérdezte.

— A rózsadombi vacsorára, illetve az első
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pohár sörre, mert nagyon kiszáradt a torkom a sok 
ordítástól . . .

A körülállók elszörnyűködnek vagy nevetnek.
Kunlaky Irén észreveszi, hogy Tölgyes egyedül 

áll és révedezik. Megszólítja :
— Nem is törődsz az emberrel . . . Mi bajod?
—  Nincsen semmi bajom. Pihenek a babér® 

jaimon. Neked is azt ajánlom.
—  Mégis bánt valami, látom.
Tölgyes vállat von, rágyújt.
—  És ha? . . .  T e  nem tudsz rajtam segíteni.
—  Nem vagy éppen udvarias, de az őszinte® 

ségnek is megvan a maga előnye —  hagyta rá a 
művésznő és leült. —  Sajnálom, hogy nem a te éle= 
tedben voltam Amyr, csak a darabodban.

—  Olyan igaznak érzed magad, Irén?
— Istenem . . . Hát lehet=e ember egészen igaz? .
—  Lehet.
— Akkor irigylem Amyrt! Annak dacára, hogy 

az ő sorsa csak a — máglya lehet. Igazad van, 
mikor Omárral mondatod, hogy vannak dolgok, 
amelyekért küzdünk, de ha elérjük, nem tudjuk 
őket elviselni. Az igazságot semmiesetre sem . . .

Tölgyes elgondolkozott. Más volt a véleménye. 
Különösen azóta, hogy a La France=rózsákat rej® 
tegette a hálószobájában.

Az eszmecserének különben nem volt folyta® 
tása. Megszakította azt Zsoldos érkezése.

Mikor Sándor kinyitotta előtte az ajtót és meg® 
pillantotta a sok embert, megállt és idegenen né® 
zett maga köré. Látszott rajta, hogy sokért nem 
adná, ha nyomban ismét sarkon fordulhatna. De 
Tölgyes elébe sietett, karonfogta és bemutatta an= 
nak az egy=két embernek, aki még nem ismerte. 
De a többi között is voltak, akik nem tudták ha® 
marjában, hová tegyék, annyira szokatlan dolog 
volt nála a «kényszerzubbony». Pedig kifogás®
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ügyesen volt megkötve, hogy még Császár Miklós 
is meg volt vele elégedve.

A háziúr illusztris írótársa éppen báró Hodin* 
kay tábornoknak és a bankárnak arról tartott elő* 
adást, hogy miképpen készül egy színdarab.

— Az «Amyr»=róI beszélünk —  szólt Tölgyes= 
hez, miután leereszkedően kezett fogott Zsoldos* 
sál. — Annak a véleményemnek adtam kifejezést, 
hogy bizonyára te is mindenekelőtt felállítottad 
magadban a tételt, hogy ebben az életben minden 
hazugság és hogy az emberek az igazságot nem 
tudják elviselni.

—  Igen, igen. És?
—  Ez az egésznek a teste, nemde, ehhez szabtad 

azután a ruhát, a darab meséjét. Ez csak világos.
—  Nem értek a darabíráshoz, —  mondta Tisch* 

bein —  de azt képzelem, hogy Ádám barátunknak 
egy személyes élménye adta meg az ideát Amyr= 
hoz. A. darabon valahogyan megérzik ez.

—  Úgy is van! —  szólt bele Zsoldos. —  Erre 
én vagyok a koronatanú . . .

Ez a kijelentés érthető érdeklődést keltett. És 
mivel Zsoldosnak nem volt természete a halk be= 
széd, mások is hallották és odajöttek.

—  Csakugyan? —  kérdezte Császár a szerző* 
tői, aki már hiába szorította meg Zsoldos karját, 
hogy hallgasson.

—  Igen —  felelte Tölgyes kis szünet után. 
Erre minden oldalról, különösen a hölgyek meg* 
ostromolták :

— Jaj, kérem, mondja el! Meséljen! Halljuk! 
Ez roppant érdekes! .  . .

—  M it meséljek?
—  Az élményét, amelyet felhasznált a darab* 

jában! Kérem ! Kérem! . . .
Tölgyes igen kényelmetlenül érezte magát. Iza* 

beli a segítségére sietett :
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— Érthető ez az általános kíváncsiság, de nem 
gondoljátok, hogy szentségtörés volna lerántani a 
leplet olyasmiről, ami az író legsajátosabb tulaj= 
dona?

— Bocsásson meg, grófnő, ha ellentmondók — 
szólt erre Császár, véleménye súlyának tudatá= 
bán. —  Tölgyes barátunk a darabjával szobrot 
akart emelni az igazságnak. Az idő meg fogja mu= 
tatni, hogy milyen anyagot használt fel hozzá. Én 
azt hiszem, hogy a legnemesebbet. De úgy vélem, 
hogy az, akinek ennyi bátorsága volt, nem tetőz= 
hetné be szebben érdekes művét, mint azzal, hogy 
itt, baráti körben feltárja a lelkét és elmondja az 
egész igazságot!

Általános helyeslés, Zsazsa tapsol és megjegyzi :
—  Elbűvölően szellemes tud íenni ez a Császár!
Murányi pedig színpadi pózzal elkiáltja magát :
—  Amyr! Segíts!
A hálás közönség persze jóízűen nevet. De 

Tölgyes büntető tekintettel méri végig a színészt :
— A te mesterséged, édes barátom, megfoszt 

attól a jogtól, hogy hívhasd Amyrt. Én, igenis, 
hívlak!

Pillanatig mintegy átszellemülten állt. Nem volt 
póz, de mégis úgy hatott, mint a színpadon.

Mély csönd támadt, Murányi sértődötten né= 
hány bocsánatkérő szót mormogott, de Tölgyes 
nem figyelt rá. Transz=félében volt. Bár röstelte, 
hogy elragadtatta magát, mégis, szinte ellenállha= 
tatlanul vitte valami, hogy ,arról beszéljen, ami 
egyesegyedül foglalkoztatta. És amikor újból meg= 
kezdődött az ostrom, mondta :

—  Nem bánom. El fogok mondani egy epizó= 
dót, amely bizonyos fokig eldöntötte a darab mai 
alakjának kérdését, de annak címét is . . .

Erre nagy lelkesedés támadt. Tölgyes kis Louis 
X V I. asztalhoz ült, míg a hallgatóság félkörben 
telepedett le körülötte. Ujlaky Lucy a kis asztal
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közelében levő állólámpához osont és meggyuj® 
tóttá. Hasonló gondolatnak engedve, Vajha Zeno 
eloltotta a nagy csillárt.

Az újságíró remegett az izgatottságtól. Egészen 
elemében volt. Olyannyira, hogy nem is hallotta, 
mikor Sándor hozzálépett és jelentette, hogy a 
hölgy, akit említett, már régen várakozik a dolgozó= 
szobában. Az író körül való elhelyezkedés, a tom= 
pított világítás, az egész kép rendkívül hangulatos 
volt.

Még néhány másodperc és Tölgyes kezd me= 
sélni :

—  Hat hónappal ezelőtt lent voltam 01asz= 
országban, tengeri fürdőhelyen. Többen vannak 
itt, akik szintén lent voltak akkoriban. Nem em= 
lítem őket, mert nem tartozik a tárgyhoz. De ők 
tudják, mily fáradtnak, mily kimerültnek éreztem 
magam. így csak az érezheti magát, aki a lelkét 
vesztette. Úgy is volt. Elvesztettem a lelkemet. Már 
régebben. Eladtam. Egy világnak, amelynek ha= 
zudtam, mert a világ így kívánta tőlem. Ott lent 
Olaszországban, a zúgó tenger mellett, hirtelenül 
felébredtem. Már úgy volt, hogy elmerülök, meg= 
fulladok, mikor egyszerre fellázadt bennem az én, 
aki voltam. Leráztam magamról a hazugságokat, 
felszabadultam. Ismét én lettem. De nem a magam 
erejéből. Másnak köszönhettem. Amyrnak!

Kellemes izgatottság futott végig a hallgatósás 
gon, amely csak akkor csillapodott le ismét, mikor 
Tölgyes folytatta :

—  Éjszaka volt. A szálló nagytermében álarcos 
bál volt éppen. Kihallatszott a zene a terraszra. 
Én két jóbarátommal kint ültem. Az egyik azóta, 
sajnos . . .

Gerdánné halkan zokogott. De Tölgyes igye= 
kezett átsiklani rajta.

—  Elbeszélgettünk — mondta. —  A beszél® 
getésből, amint már szokás, vita lett. Ez pedig
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egyszerre csak egészen furcsa mederbe terelődött. 
Az egyik barátom azt állította, hogy éppoly igazán 
sohasem csalta meg a nejét, amint a másik bizonyára 
sohasem lopott életében. Erre kiderült, hogy az 
utóbbi, igaz, egy egészen különös véletlen folytán, 
de mégis eltulajdonított valamit : egy sétabotot. 
Igaz az is, hogy a sétabot voltaképpen az övé volt, 
de ő ezt nem tudta. Azért, hogy megszabaduljon 
a lopottnak vélt holmitól, azt legott előttünk a sötét 
tengerpartra hajította. Ebben a pillanatban és a 
nélkül, hogy előbb bármelyikünk is észrevett volna 
valamit, egy hölgy termett mögöttünk és elkiáltotta 
m agát:

—  J a j ,  be kár a szép botért!
Itt bocsánatot kell kérnem az olvasótól. Még= 

pedig azért, hogy egy percre kilépek a krónikás 
szerepéről és figyelmeztetek valamire : az utolsó 
szavakat, bármily különösnek hangzik is, már nem 
Tölgyes mondta, hanem maga Justy Amyr.

Ugyanabban a fekete ruhában állt ott a rózsa= 
dombi villa vendégei mögött, mint augusztusban 
a Majestic terraszán, csak álarc nélkül.

Az egész társaság, mint egy ember, felugrott. 
Mozioperatőrnek való látvány volt : azok, akik leg= 
közelebb ültek Amyrhoz, széjjelrebbentek, mintha 
bomba robbant volna fel mellettük ; Izabell Ádám 
közelébe menekült; a tábornok, de Ujlaky ezredes 
is önkéntelenül a kardjukat keresték ; Zsazsa el 
akart ájulni és Krajk karjaiba dőlt.

Tölgyes vonagló szájjal, tágranyílt szemekkel, 
mintha kísértetet látna, Amyrra bámul, de aztán 
fokozatosan kiderülnek a vonásai. Tántorogva, két 
karját előrenyujtva hozzásiet.

Justy Amyr csodálkozva néz szét:
— De hölgyeim és uraim! Csak nem éntőlem 

ijedtek meg ennyire? Még maga is, Zsoldos?
—  Hát persze, hogy megijedtem, de most már 

semmi bajom! — vágja ki vérvörös arccal Pál, mi=
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alatt egyik kezével tágítani igyekszik hirtelenül 
megszűkült gallérját.

Ekkor azonban Tölgyes már ott terem Amyr* 
nál és túlboldogan csókolgatja két kezét.

—  Nem volna szíves bemutatni a vendégei* 
nek? —  szakítja félbe Amyr, miután újból végig* 
futott a tekintete az őt körülvevő bámészkodó ar= 
cokon.

— Bocsásson meg, hogy erről megfeledkez* 
tem — mentegeti magát az író és inkább csak meg* 
felelő kézmozdulatokkal, mint élő szóval végzi a 
bemutatást. Senki neve nem jut eszébe ; csak egyet 
tud : Justy Amyr! . . .

Izabell arca krétafehér, csak az ajka marad piros, 
mint az eper. Remeg a hangja, mikor a váratlan, 
vendéget maga is üdvözli :

—  Jó estét, édesem. Mindig ily meglepetés* 
szerűen szokott érkezni? Hogyan kerül ide egy* 
általán? Ez egy zártkörű társaság, a meghívókat 
én küldtem széjjel. Nem emlékszem, hogy önnek is 
ment volna . . .

— Izabell! —  szólt rá csillogó szemekkel Töl* 
gyes. — Mi jut eszébe?

—  Kérem, a kérdés teljesen indokolt —  vág 
a szavába Amyr. — A dolog mégis nagyon egy* 
szerű : előadás után látni kívántam a szerzőt, de a 
színházban nem tudtam hozzáférni. Megvacsoráz* 
tam tehát és feljöttem ide. Az inas szó nélkül, mint 
aki tud a dologról, beengedett a dolgozószobába. 
Ott jó ideig vártam, de mivel nem jött senki, hát 
magam indultam a házigazda felkutatására . . .

A grófnét ez a magyárázat nem elégítette ki. És, 
ami még soha életében nem esett meg vele : Amyr 
jelenlétében, mint már az imént, most is kép* 
telennek érezte magát arra, hogy igazi érzelmeit 
leplezze. Megfeledkezett az illendőség legelemibb 
fogalmairól.

— Mindenképpen szokatlan dolog, ilyenkor be*
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állítani egy nőtlen ember lakására — mondta nyer* 
sen és hátat fordított Amyrnak. De nemcsak 
őbenne ébredt fel az emberi őstermészet. Tölgyes= 
ben is. Keményen rátette a kezét Izabell vállára 
és visszapenderítette.

— Ez az én házam és őnagysága az én vendé* 
gém! — kiáltotta rekedten.

Amyr villámgyorsasággal levette Tölgyes kezét 
Izabell válláról és könyörögve, békítőn tekintett 
a férfira, de a grófnéra is. A baj azonban már meg= 
történt.

—  Értem —  szólt Izabell és kiegyenesedett. 
Azután mosolyogva, ismét egészen «grande dame», 
kecses fejbólintással köszöntötte a társaságot és az 
ajtó felé ment.

A vendégek ijedten, legnagyobb mértékben kel* 
lemetlenül érintve, tanácstalanul álltak. Tölgyesre 
figyelt mindenki. Várták, hogy tenni, hogy szólni 
fog. Csak nem engedi így elmenni a —  mamiját!

De ő nem mozdult. Csak amikor Justy Amyr 
halkan szólt hozzá, rázta a fejét.

— Visszafordultam az utamban és megtalál* 
tam, amit kerestem —  mondta mély sóhajtással és 
szenvedélyesen, majdnem görcsösen kapaszkodott 
Amyrba. —  Most együtt megyünk előre!

Azok előtt, akik a közelben állottak és ezt hal* 
lották, világos volt, hogy ezek után nem lehet más 
dolguk, mint követni Chmialovszky grófné pél* 
dáját. És mivel látták, hogy a háziúr sem helyez 
maradásukra súlyt, nem is törődik többé senkivel, 
csak Justy kisasszonnyal, hát szépen egymásután, 
csöndben, azokkal együtt távoztak, akiknek csak 
ők adták tovább Tölgyes kissé zavaros mondását. 
Zsazsa és Irén legnehezebben váltak meg a szín* 
helytől, talán ott is maradnak még, ha Zsoldos Pál 
ki nem tuszkolja őket a hallba, mire mint utolsó, 
megelégedett mosollyal be nem teszi maga mögött 
az ajtót.
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A ruhatárba érve, kezét dörzsölte :
— Semmikép sem bánom, hogy felvettem a 

kényszerzubbonyomat! . . .
Tischbein pedig a gondolataiba merült Vajha 

Zenóhoz hajolt és rágyújtott a kialudt szivarjára.
—  Tudja=e, kedves szerkesztő úr, —  mondta — 

hogy az egész darabnak ez volt a legjobb felvonása?

X X I.

IGAZGYÖNGYÖK ÉS EG YÉB IGAZSÁGOK.

Alig félórával később Justy Amyr is elhagyta 
a rózsadombi villát, de még azt sem engedte meg 
Tölgyesnek, hogy taxijába szállva, elkísérje öreg 
nagynéniéhez a Rákóczi=útra, ahol már egy hét óta 
lakott. Mégis biztosra vette Tölgyes Ádámnak 
valamennyi vendége, hogy nála töltötte az éjszakát. 
Valamelyik «Intim Pista» ki is csevegte a dolgot . . .

De erről sem Tölgyes Ádám, sem Justy Amyr 
nem vettek tudomást. Nyílt színvallásával Tölgyes 
Ádám ledöntötte az egyetlen akadályt, amely Justy 
Amyrt őtőle még elválasztotta. Győzött a szerelem. 
Úgy a meglett férfi, mint a tapasztalatlan leány 
szívében. Az a fajta szerelem volt, amely nem igé= 
nyelt külön vallomást : egymásra találtak, egy= 
máséi lesznek, amint egymáséi voltak, még mielőtt 
tudtak volna egymásról. A többi mind lényegtelen.

Összeköttetései révén Tölgyes negyvennyolc óra 
alatt megszerezte a kihirdetésnélküli házassági 
egybekeléshez szükséges polgári és egyházi enge= 
délyeket. Harmadnapra rá, egészen csöndben, meg= 
tartották az esküvőt. Törökbátoron. Előbb az anya= 
könyvvezető előtt, aztán a templomban. Amelynek 
tornya tanúja volt a sorsdöntő találkozásuknak és 
útba is igazította Tölgyest, amikor Amyr keresé= 
sére indult. Az utóbbi részéről Zsoldos Pál, Töl=
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gyes részéről Szigeti doktor voltak a tanuk ; a szer* 
tartást követő villásreggelit már a Rózsadombon 
fogyasztották el.

Úgy volt, hogy ők is nászúira indulnak. A «Mary» 
Triesztben vesztegelt és Haagen kapitány már 
várta is a fiatal párt. De Tölgyes a fejébe vette, 
hogy előbb még elintéz valamit, ami nem hagyta 
nyugodni, amióta elérte álmatlan éjszakáinak vá= 
gyát.

Azt találta, hogy életének e legfontosabb fór* 
dulójával határozottan ellentétben áll legújabb da= 
rabjának a vége. Most, hogy elérte Amyrt és hogy 
Amyr örökre az övé lett, többé nem állja meg he* 
lyét, hogy Omár sejk ne tartson ki végig az igaz* 
ság mellett. Vagyis, a máglyára kell követnie 
Amyrt. De az igazság tüze őt is megtisztítja min= 
den földi salaktól ; a lángoknak egyikük fölött sin* 
csen többé hatalma : a mennyekbe emelkedve, 
együtt tűnnek el a balga, hitetlen tömeg szeme elől.

Nyomban hozzálátott a szükséges szövegbeli 
változtatásokhoz és telefonon közölte óhaját a szín* 
házzal. Ott megdöbbent mindenki : igazgató, ren= 
dező, a színészek. Már négyszer ment a darab, nem 
lehetett azon utólag változtatni. Tisztára lehetetlen 
kívánság volt. De Tölgyes hajthatatlan maradt és 
ingerülten lecsapta a kagylót.

Lukács igazgató nyomban autóba vágta magát 
és felsietett a Rózsadombra. Tölgyes a neje jelen* 
létében fogadta.

—  Az egekre kérlek, ne kívánj tőlünk lehetet* 
lent! — mondta lihegve a kissé asztmás Lukács, 
miután a bemutatkozás megtörtént, majd egyene* 
sen Amyrhoz fordult: — Drága, jó nagyságos 
asszonyom, könyörüljön meg rajtam, könyörüljön 
meg a színházon! Mondjon egy hatalmi szót és 
vonassa vissza Ádámmal képtelen kívánságát!

— Szó sem lehet semmiféle kapacitálásról — 
vágott a szavába Tölgyes, még mielőtt Amyr vála*
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szolhatott volna. — Meggyőződtem róla, hogy a 
vége nem maradhat úgy, amint eredetileg meg= 
írtam. Tönkre teszi a darabot. Üres frázis, közön* 
séges hazugság vo lt; nem következik sem a cse= 
lekményből, sem a témából. Ha megmarad úgy, 
amint van, akkor kár volt megírni a darabot. Nem 
értem, mi jutott eszembe! Ellenkezik legjobb, leg= 
szentebb meggyőződésemmel. Néhány sor vers az 
egész, szóra sem érdemes.

—  Nagyságos asszonyom! Szóljon már vala* 
mit! —  könyörgött az igazgató.

—  Szívesen segítenék, —  felelte Amyr —  de eU 
végre az írónak kell tudnia, hogy mit akar. A fenn= 
álló nehézségeket, persze, nem tudom megítélni s 
csak azt látom, hogy a darab mai alakjában ellen= 
kezik Ádám meggyőződésével! Ilyen körülmények 
között, szerintem, csak helyesen jár el, ha elkövet 
mindent annak érdekében, hogy a darabjával ne 
hirdessen olyasmit, amiért a felelősséget többé 
nem vállalhatja. Avagy tudva hazudjon talán?

—  Isten őrizz! Hiszen premier előtt megvál* 
toztathatta volna az egész darabot. Blindre elfo= 
gadok mindent, amit Tölgyes Ádám írt. De ma 
változtatni a darabon, amikor már négyszer ment? 
Erre még nem volt eset. M it szólna hozzá a kö= 
zönség, a kritika?

Tölgyes indulatosan felpattant :
—  A kritikával sohasem törődtem, a közönség 

pedig csak hálával fogja fogadni, ha utólag is meg* 
szabadítom attól a nyomástól, amellyel kell hogy 
minden józan ember a színházból távozzék, ha 
így marad a darab vége, amint van!

—  Szó sincs róla! —  heveskedett most Lukács 
is. —  Az emberek el vannak ragadtatva és ujjon* 
ganak, tombolnak ma is!

—  Ah mit! A tömeg mindig elvakult. Különö* 
sen egy olyan márkával szemben, mint az enyém. 
Feltálalhatok neki akármit : be fogja venni. És
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éppen az fog tetszeni a tömegnek, ha olyat kap, 
ami még nem volt. De még akkor is, ha pisszegnek, 
fütyülnek, megdobálnak engem : nem foszthat® 
nak meg attól a jogomtól, hogy azt hirdessem a 
színpadról, amit akarok.

Lukács néhány pillanatig tanácstalanul földre 
szegezte a tekintetét, majd összetett kezekkel újból 
Amyrhoz fordult :

—  Engedje meg, asszonyom, hogy még csak a 
józan, higgadt ítéletükre hivatkozzam : Amyr, — 
a színdarabbeli —  tudjuk, az igazság. Csodaként 
jelenik meg az emberek között. Felforgat mindent, 
törvényt, szokást, ezeréves szent meggyőződést. 
Mi következik ebből? Természetesen az, hogy 
kicsinyisségükben, röghöz kötött eszükkel az embe® 
rek rossz szellemet látnak benne, kezdik üldözni és 
végül követelik a halálát. A sejk is csak ember, 
nemde? Enged a nép kívánságának. Engedi, hogy 
máglyára dobják Amyrt. Utólag persze belátja, 
hogy szamárságot csinált. De ez már nem lénye® 
ges. A lényeges az, hogy ember létére ő sem bírta 
elviselni az igazság vakító fényét. Ennél világo® 
sabban, szebben ezt a gondolatot nem lehet végig® 
vezetni.

—  Nem igaz —  tiltakozott szenvedélyesen Töl® 
gyes. —  A sejk nem enged a csürhének ; megveti 
és ellentáll. Végig kitart Amyr mellett, meg akarja 
védelmezni a nép dühe ellen, még élete árán is! 
Élni vagy meghalni Amyrral és Amyrért. Ez az 
egyetlen helyes megoldás.

—  De hiszen, ismétlem, a sejk belátja végzetes 
tévedését és a kardjába dűl!

— Egészen rossz, barátom. A máglyára követi 
Amyrt. Saját jóvoltából. Más nincs!

Lukács kétségbeesetten pillantott Amyrra :
—  Asszonyom!
— Nincs is —  felelte egyszerűen ez.
Tölgyes diadalmaskodott :
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—  Látod? Mindenképpen elvesztetted a csa= 
tát. Itt vannak a változások. Néhány sor az egész. 
Nyugodj bele a dologba és nyugtasd meg Murá= 
nyit és Irént is. Ismerem az efféle műfelháborodá= 
sokat. Milyen nap van ma?

— Vasárnap.
—  Helyes. Huszonnégy ó̂ra untig elég a vál= 

toztatás keresztülvitelére. Újabb próbákat tartani 
felesleges. Nem szólunk senkinek, sem én, sem ti. 
És holnaptól kezdve már az új befejezéssel megy 
a darab. Meglátod : észre sem fogják venni az 
emberek. Én mondom neked!

—  Akkor mirevaló az egész izgalom?
—  Mert így akarom. Mert nem akarok tudva 

hazudni. Mert másként nem tudom a lelkiismere= 
temmel összeegyeztetni. Számítok a barátságodra.

Ennyi makacssággal szemben az igazgató tehe= 
tétlennek érezte magát. Felkelt.

—  Megpróbálom — mondta meggyőződés nél= 
kül. Búcsúzott és visszasietett a színházba. Útköz= 
ben szidta a nőket, akik mindig csak bajt okoznak, 
de szidta a «híres» írókat is, akik valamennyien 
hatalmi túltengésben szenvednek.

Mikor Tölgyes, aki Lukácsot a kapuig elkí= 
sérte, visszajött, Ámyrt a hálószobája melletti kis 
szalonban találta, amelyet ideiglenesen budoárnak 
rendezett be számára.

A fiatal asszony a toalettasztal előtt ült és a 
gyöngysort nézegette, amelyet nászajándékul ka= 
pott a férjétől. Tölgyes hozzálépett és megcsókolta.

—  Szeretsz? —  kérdezte Amyr, azoknak az éde= 
sen simogató pillantásoknak egyikével, amelyektől 
a férfi legott megrészegedett.

— Imádlak! —  susogta forró szenvedéllyel.
—  És nem félsz? Nem félsz a harctól, az ellen= 

ségeskedésektől, amelyek máris megkezdődtek?
—  Félni, én? És ha az egész világ ellen kellene 

megküzdenem : most, hogy velem vagy, akiért
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érzem magam!

Amyr hálásan hozzásimult, mialatt a nyakába 
akasztotta a gyöngysort.

—  Sohse viseltem ékszert —  mondta majdnem 
szégyenkezve. —  Mintha nem illenék hozzám egy= 
általán . . .

— Bizonyos, hogy a saját értéked mellett cifra 
lim=lommá törpül még a drágakő is — nyugtatta 
meg Tölgyes. — De e gyöngysor a nyakadon ne® 
kém jelkép! Amilyen igaz a gyöngy, oly igaz, amit 
irántad érzek!

Ismét felragyogtak az ibolyakék szemek, de az® 
tán felsóhajtott Amyr és felkelt. Egész csöndben 
lecsatolta a gyöngysort.

—  Mi az, Amyr? Mi történt? —  kérdezte aggo= 
dalommal Tölgyes.

—  Semmi különös. Egy felhő vonult el a csilla® 
gom előtt . . .

—  Amyr! Én mondjam meg neked, hogy őszinte 
légy?

—  Az vagyok — felelte Amyr és engedve férje 
vonzásának, az ölébe ült. —  Van néha, hogy el® 
vonul a lelkünk előtt egy felhő. Talán éppen akkor, 
mikor legboldogabbak vagyunk. Nem tudjuk el® 
hessegetni, bármennyire szeretnők. Hiába : szembe 
kell nézni a valósággal, akármilyen is az.

—  Nem értelek —  mondta szívszorongatva, 
halkan Tölgyes.

—  Attól félek, hogy olyanra vállalkoztál, ami 
meghaladja az erődet. És ebben én vagyok a segítő® 
társad. Talán az értelmi szerzője is!

— Amyr! . . .
— Mindegy —  mondta helyes elszántsággal az 

asszony. —  Minden jó úgy, amint van. Ha emberi 
ésszel nem is lehet megérteni. Előbb=utóbb rájön 
erre mindenki. Te is rá fogsz jönni. Csak azt sze® 
retném, ha nem érne váratlanul . . .
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—  De mi, édes szívem? M i? . . .
—  Hogy meg kell ismerned neked is a valósá= 

got. Olyan nagy idealista vagy! A világ elkényez= 
tetett. Fájni fog, ha fel kell ébredned! Es fel fogsz 
ébredni te is. En pedig meg fogom érezni akkor is, 
ha hallgatsz . . .

— Ne mondd ezt! Ne mondd soha! —  könyör= 
gött Tölgyes, halálos félelemben, bár meg nem ér= 
tette, csak sejtette Amyr szavainak értelmét.

— Nem fogom mondani — felelte Amyr. Az= 
tán mosolyogva, egyszerűen hozzátette : —  Majd 
megmondják ezek a gyöngyök.

Mindjobban összezavarodott Tölgyes fejében 
minden.

— Ezek a gyöngyök? —  kérdezte vontatottan.
—  Ezek a gyöngyök, Ádám! Sohase csaltak, 

sohase hazudtak. Sem akkor, mikor a tenger fene= 
kéről felhozta a búvár, sem akkor, mikor szerető 
két kezed vágyódva a nyakamba akasztotta. De 
akkor sem hazudnának, mikor örök búcsú pillana= 
tában közibéjük vegyülne édestestvérük: a könny . . .

—  Amyr! —  kiáltotta, mintegy valami nagy, 
ismeretlen bajtól való félelemben a férfi és még 
jobban magához szorította az asszonyt. Az volt az 
érzése, hogy most és most, ott az ölében el fog 
tűnni a szeme elől. De az asszony, mintha meg= 
könnyebbült volna. A vonásai egészen kiderültek 
és a szemében felragyogott a szokott fény.

— Akaszd ismét a nyakamba! —  mondta oda= 
nyújtva a gyöngysort. —  Ott jó helyen vannak. 
Nemde?

—  Ne vedd le őket többé, drága mindenségem! 
—  rebegte, mintegy hirtelenül felszabadulva egy 
nehéz nyomás alól Tölgyes. —  Azt szeretném, ha 
mindig, mindig viselnéd! . . .

És ügyetlen, remegő újjakkal babrált a gyöngy= 
sor csattjával.
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Már javában folyt az előadás, mikor benyitottak 
a prosceniumpáholyba. A nehéz bársonyfüggöny, 
amely a voltaképpeni páholyt a mögötte lévő mi* 
niatür szalontól elválasztotta, be volt húzva. Töl* 
gyes a függöny mögé nézett : ott sem volt senki.

— Az igazgató úr a színpadon van —  felelte 
Tölgyes kérdésére a páholynyitogatónő.

Levetették a kabátokat és a nélkül, hogy félre* 
tolták volna a függönyt, helyet foglaltak az elülső 
üléseken. Az első felvonás végéhez közeledtek. 
Murányi trónusszerű karosszéken ült, keleti pom* 
pában ragyogó palotájának udvarán ; mellette, hó* 
fehér ruhában, bontott hajjal, egyetlen nagy, csil* 
lógó gyémánttal a homlokán, Kunlaky Irén állt. 
Az ország nagyjai, papok, miniszterek félkörben 
ültek szemközt Omárral. Az egyik pap egy láncra* 
vert szőke fiúra mutatva, éppen szavalt :

—  Hatalmas Úr! Előtted áll a vádlott.
Nem hitehagyott, —  hitetlen a lelke,

gi nem imádta Allaht, csak nevette.
volt, ki bújva éjnek idején 

Hű jobbágyod, Almanzor otthonába 
Lo pád zott gonosz csellel, álruhába'
És meggyalázva szűzi nyoszolyát,
Fitymálva Istent és a Szent Koránt,
Zuleikát elrabolta . . .  Itt áll a vádlott,
És Allah neve legyen százszor áldott,
És mert háromszor vétkezett:
Háromszor sújtsa ót kezed!

Mennydörgésszerűén hangzott fel a sokaság he* 
lyeslése. De Kunlaky Irén összetett kezekkel Omár 
elé lépett :

Nagy jó Uram! Csak megvetésed érje,
K i így megittasodva holt betűtől

1 3 *
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A szív szavát nem hallja sohasem.
Egy Istent hiszek. Omár, te is, ö is
—  Bár más=más néven —
Az igazság csak egy az Égben.
Mi volt hát testvérednek szörnyű bűne!
—  Mert testvéred ő — miben vétkezett:
Hogy lángra gyűlt és megszólalt a szíve,
Hogy fiatal volt é s  hogy szeretett!
Ó nagy Uram, náladnál is nagyobb 
Zsarnok a vér, az égő szerelem . . .
Hirdessen ajkad most bocsánatot:
Egy szív vonaglik itt az út porába',
Hallgass a Szív szavára!

A tömeg felzúdul és magasra emelt ököllel fe* 
nyegeti meg Amyrt. A sejk azonban kinyújtja a 
kezét és a lárma lecsöndesül, amikor mondja :

Elég, elég! Nem hallgatom tovább 
Tajtékzó szátok ocsmány szidalmát.
Az igazság szűztisztán áll előttem.
Amyr! A rab, a vádlott most tiéd,
Kegyelmezz néki vagy vedd életét —
Reád van bízva múlt, jövő, jelen!

Mire Kunlaky Irén a rab felé fordul :
—  Az én kezemből, ifjú, fogadd hát 
Az örök igazság bocsánatát!
Szabad vagy, Szeverin!

Újból felzúdul a tömeg elégedetlensége és mi= 
alatt az ifjúról maga Amyr oldja le a láncot, a füg= 
göny legördül.

Lelkes taps az egész házban. Hívják a szereplős 
két. Tölgyes visszavonul a bársonyfüggöny mögé, 
Amyr követi. Forró ölelés.

Ekkor Zsoldos nyit be hozzájuk. Szmokingban, 
ragyogó kedvben.

Az esküvő óta minden este ott volt a színház= 
bán. Már majdnem kívülről tudja a szerepeket. 
Valahogyan érezte, hogy ez baráti kötelessége.

Mikor benyitott a páholyba, a fiatal házasok 
széjjelrebbentek.

—  Rögtön visszamegyek a zsöllyémre, ha ko=



197

médiáztok! — kiáltotta és addig biztatta őket, míg 
az ő kedvéért még egyszer megcsókolták egymást.

—  Meg van most elégedve? —  kérdezte tréfá= 
san Amyr.

— Mit tegyek? Kell, hogy ennyivel is beér= 
jem — sóhajtotta Zsoldos, aztán kényelmetlenül 
elhelyezkedett egy nem az ő méreteihez szabott 
karosszékben. Közben azt mondta Amyrnak : —  
Pompás érzés lehet, ha az ember egy ilyen darab* 
nak a keresztanyja! Örök vétek különben, hogy 
nem játszhatja önmagát! Szavamra mondom, hogy 
még így is, modern estélyi ruhában, inkább ma= 
gának tudom elhinni, hogy az örök igazság, mint 
annak az agyonpingált öreg Kunlakynak!

Amyr nevetett.
— Szerencsémre ennyi tehetségem sincsen a 

színjátszásra, de ennyi se! —  mondta helyesen.
Lukács nem mutatkozott. Nyilvánvalóan kerülte 

a szerzővel való találkozást. De Tölgyes sem ment 
a színpad felé és megkezdték a második felvonást. 
A következő szünet alatt azonban jelentette a pá= 
holynyitogatónő, hogy Kunlaky Irén nagyon szé= 
pen kéreti a szerzőt, volna szíves az öltözőjébe 
fáradni.

Tölgyes rosszat sejtett, mégis szó nélkül eleget 
tett a felszólításnak, Amyrt Zsoldosra bízva, aki 
örömest ott maradt.

A fiatal asszony néhány szóval tájékoztatta Zsol= 
dóst a «nagy ügyről», amely bizonyára még most 
is izgalomban tartja színészeket, igazgatót egy= 
aránt. Ennek a hírnek Zsoldos annyira megörült, 
hogy majdnem bukfencet hányt a páholyban.

— Nagyszerű, fenomenális, isteni! —  lelkese= 
dett, majd, miután a lármára a páholynyitogatónő 
pillanatra bedugta a fejét, megnyugodott és hal* 
kabban hozzátette : —  Lássa, drágalátos asszo* 
nyom, nekem, bár nem értek hozzá, első perctől 
kezdve az volt az érzésem, hogy ezzel a befejezés*
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scl baj van. Mégis csak gyáva kutya az a sejk, gon* 
doltam magamban, hogy nyugodtan nézi, [hogy s 
mint dobják máglyára azt a nőt, aki elvégre em= 
bért csinált belőle! Még csak az hiányzott, hogy 
cigarettára gyújtson, az ebadta! No, hát, csakhogy 
én ezt is megélhetem! Odaadnám egész vadász= 
zsákmányomat is érte! Pedig egy tucat oroszlánt, 
hat tigrist és négy elefántot lőttem! Nagy dolog 
az, kérem! . . .

A fiatal asszony erre tréfásan megfenyegette, de 
abban, ahogyan ránézett, volt olyasmi is, amitől 
Zsoldos lesütötte a szemét.

—  Pál! Nem túlzás ez?
—  Tessék?
—  Nem szégyeli magát?
— Édes Istenem, — felelte Zsoldos zavarban — 

hölgyek az ilyen dolgokban nagyon is érzékenyek. 
Elvégre ártalmas fenevadakról van szó és . . .

— Pál! —  szakította itt ismét félbe Amyr.
—  Jó, jó —■ dünnyögte a férfi és vakarta a rö= 

vidrenyírt fejét. —  Azért nem kell mindjárt ilyen 
haragosan ránézni az emberre. Nem érdemes. És 
ha már egészen precízen tudni akarja, hát volta= 
képpe'n úgy volt a dolog, hogy magam, sajnos, 
csak egy oroszlánt terítettem le, kettőre ráhibáz* 
tam, a többi zsákmány megoszlott a vadásztársa* 
ság egyéb tagjai között. Sőt, most jut eszembe, egy 
elefánt megsebesült ugyan, de izé, megszökött . . .

Amyr halkan felkacagott.
—  így már igen —  mondta derűsen, mire ZsoU 

dós a fejét rázta :
—  Maga egy veszedelmes nő, drága Amyrkám!
—  ó ,  a vadászok mind félnek tőlem. Török* 

bátoron is úgy kerültek, mint a pestist!
—  Én nem félek magától. Egyáltalában nem — 

esküdözött Zsoldos. —  Én egyenesen imádom! 
Pedig ismeretségünk első pillanatától kezdve egye* 
bet se tesz velem, minthogy minduntalan rámpirít.
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És mégis, ha Ádám el nem viszi az orrom elől ; 
Isten bizony, én kérem meg a kezét!

Az asszony ismét megfenyegette :
—  Pál! Vigyázzon magára!
—  Nem szóltam semmit! — védekezett tréfá= 

san Zsoldos. —  Jobban mondva, szerencse, hogy 
nem is juthatok kísértésbe, mivelhogy Ádám meg= 
előzött. Aztán nagy kérdés, nem adott=e volna 
kosarat!

—  Egészen biztosan adtam volna! Maga nem 
való házasembernek, Pál.

—  Nem is.
Halkan kacagtak és Zsoldos kezet csókolt Amyr= 

nak.
— Mesés asszony! — szólt ismét a férfi lelke= 

sedve. —  Engedje meg nekem, hogy ezen ünne= 
pélyes pillanatban felajánljak valamit, ami bizo= 
nyára nem sokat ér, de mégis a legjobb, amit ad= 
hatok : a barátságomat! Ha bármikor ebben az 
életben azt hinné, hogy annak hasznát veheti : 
számíthat rám. Egyetlen hívásra magához sietek, 
még a világ végéről is!

Ennek már a fele se volt tréfa.
—  Köszönöm, Pál — mondta meghatottan Amyr 

és megszorította a kezét. —  Tudom, hogy amit 
mond, igaz . . .

Ezalatt Kunlaky Irén öltözőjében nehéz harcok 
dúltak. Tölgyes ott találta Murányit is, persze, 
mind a kettőt jelmezben, ami a külsőségek szem= 
pontjából nem nélkülözött némi pikantériát.

Természetes, hogy a szerző által követelt válto= 
zásról volt szó, amelyről sem Murányi, sem Kun= 
laky Irén nem akartak hallani.

A színésznő azzal kezdte az offenzívát, hogy 
Tölgyes nyakába borult és hangosan felzokogott.

— Vedd elő jobbik eszedet, drága Mucikám! 
—  könyörgött, amidőn azzal a megszólítással élt, 
amely régi intimitásuk ezidőszerint felette kellemet=



200

len emlékeit idézte fel a szerző lelkében. Murányi 
pedig Omár sejk önérzetes hangján követelődzött:

—  Egy kis belátást kérek, ember!
Tölgyes lekapcsolta magáról Irént.
—  Ezért hivattatok? —  szólt, mialatt nem győzte 

letisztítani szmokingjáról a hozzátapadó púdert.
—  Ezért —  felelte gondolkozás nélkül Murányi= 

Omár. —  Példátlan dolog a színművészetben, gye= 
rekes szeszély, amit velünk művelsz!

—  A közönség ki fog röhögni, büdös tojással 
fog megdobálni bennünket és olyan botrány lesz, 
hogy még! —  jajgatott Irén, míg Murányi, sejk® 
hez méltó büszkeséggel kijelentette :

—  Egyszerűen nem játszom. Rosszul leszek. 
Engedjék le a függönyt, küldjék haza az embere® 
két. Én nem bánom! Ézért kértem kéthavi sza® 
badságot a Nemzeti Színháztól? Ezért???

— Én máris rosszul vagyok —  kiáltotta vele 
párhuzamosan Kunlaky Irén. —  Úgy fáj a fejem, 
hogy alig Iátok. Nem látok egyáltalán. Benneteket 
nem is látlak! Csak sejtem, hogy hol vagytok. 
Csupa izgalomtól. Fogd meg a halántékomat, 
Mucikám, egész duzzadt!

Végre Tölgyes is szóhoz jutott.
—  Szégyeljétek magatokat! —  mondta igaz meg® 

vetéssel. —  Harminchat és huszonhárom, összesen 
hatvan sor'ból áll az egész változtatás és nem vagy® 
tok képesek megtanulni egy nap alatt. Ott a súgó, 
ha már nem tudjátok. Amúgy is úgy ordít a sze® 
rencsétlen, hogy magam is el merem játszani a 
szerepeteket!

—  Tessék! Ezer örömmel! —  felelte Murányi, 
lecsatolta a görbe kardját és odanyujtotta. —  Ezzel 
az ügy részemről el van intézve.

— Kérlek! Vedd fel ezt a vackot és pusztulj 
bele abba a szerencsétlen máglyádba! —  rikácsolt 
ruháját tépegetve Irén.

— Elég volt! — harsogta őt túl Tölgyes. —
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Nem fogadok cl semmi kifogást. Ti a játékért vagy= 
tok felelősek, a darabomért én szavatolok!

—  Ez az utolsó szavad? —  fortyant fel Murányi.
—  Ez.
Tölgyes sarkon fordult és kiment. A nézőtér 

felől erős zúgolódás hallatszott: már türelmet= 
lenkedett a közönség. Kint Lukácsba ütközött.

— Nos? —  kérdezte az igazgató. — Tudtatok 
megegyezni?

— Nevetséges. Itt semmiféle megegyezésről nem 
lehet szó. Vagy —  vagy!

— Ebből baj lesz . . .
— Nagyon sajnálom.
És sietett vissza a páholyba. Nem kis meglepe= 

tésére, nején és Zsoldoson kívül ott volt Chmia= 
lovszky grófné is, ragyogó estélyi ruhában, her= 
melinbundával a vállán.

Amint belépett, Izabell felkelt és elébe ment.
—  Csodálkozik, úgy=e? —  szólt hozzá szelí= 

den, legkedvesebb hangján, amely kissé remegett. 
—  Fent vagyunk az emeleten, éppen maguk fölött, 
az öreg Bertalandyval és Lucyvel . . . Megtudtam, 
hogy itt vannak maguk is, és . . . nem tudtam 
megállani, hogy be ne nézzek magukhoz. A mult= 
kori esetet —  borzasztóan sajnálom. Nem is tu= 
dóm, mi jött rám . . . Egy kicsit megbolondultam. 
A maga előadásától, Amyr hirtelen megjelenésétől, 
tudom is én? . . . Mindig vártam, vártam . . . egy 
biztató szóra, de semmi. Beláttam, hogy nekem kell 
megtennem az utat Canossába. A véletlen, hogy 
itt vagyunk valamennyien, megkönnyítette a hely= 
zetemet. Egyszerűen lejöttem. És a kis felesége 
aranyosan fogadott! . . .  Nincsen már az ő szívében 
ennyi harag se, ugyebár?

Ezzel hátrafordult és kérdőleg Amyrra tekintve, 
megfogta a kezét.

—  Nincsen. Sohse volt — hagyta rá egysze= 
rűen, minden keresettség nélkül Amyr.
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Zsoldos a majmára emlékeztető grimaszt vágott 
a háttérben. Tölgyes, akinek a feje még tele volt a 
színészekkel való konfliktusával, kényszeredetten 
mosolygott.

— Nagyon kedves gondolat volt magától . . . 
—  mondta zavartan, ügyetlenül. Úgy érezte, hogy 
kezet kellene csókolnia, de erre nem volt képes.

Kínos csönd támadt, amelynek a gongütések 
vetettek véget. Elsötétült a nézőtér és megkezdték 
a harmadik felvonást.

Amyr szó nélkül felkelt és előre ült. Zsoldos 
követte. Osztönszerűleg érezték, hogy azoknak 
még beszélnivalójuk van. Amyr intett is Zsoldos= 
nak, húzná be a bársonyfüggönyt; az meg is tette.

Tölgyes és a grófné néhány pillanatig némán 
álltak egymással szemközt.

—  Hogyan tehettél velem ilyet! . . . —  szólalt 
meg végre Izabell. A szeme könnyes lett.

—  M it?
— Nem értesítettél, meg sem hívtál az esküvő® 

tökre. Megérdemeltem ezt?
Leült. A férfi is így tett.
—  Az otthonomban rögtönzött jelenet után : 

megérdemelted.
A grófné lehorgasztotta a fejét.
—  Mindnyájan emberek vagyunk, Ádám, — 

szólt halkan —  tele érzelmekkel, hibákkal. Ez egy® 
szer én is hibáztam ; azért jöttem, hogy mindent 
jóvátegyek. Vagy azt vártad, hogy térden csúszva, 
ünnepélyesen kérjek tőletek bocsánatot?

— A dolognak ez a része el van intézve —  vá= 
gott a szavába Tölgyes. —  Egyet mégsem értek 
és nem fogok megérteni sohasem : hogyan ragad® 
tathattad el magad ennyire? Éppen te? . . .

—  Ezt te kérded?
—  Igenis, kérdem.
—  Csodálom —  hagyta rá a grófné, majd kis 

szünet után maga kérdezte : —  Lehetséges, hogy

9
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ennyire megfeledkezhettél közös múltúnkról? Sohse 
jutott eszedbe, hogy még most is szerethetnélek 
azzal a nagy szent érzéssel, amellyel boldogságunk 
első napjaitól kezdve szerettelek?

Tölgyes elképedve hátrazökkent. Tartott néhány 
percig, míg sápadtan, lihegve mondhatta :

—  Izabell, ez nem igaz. Mondd, kérlek, hogy 
nem igaz!

—  De igaz.
A férfi felugrott.
—  Hiszen akkor ismét csak komédia volt a mami 

és a kisfia meséje, amelyhez fokozott mértékben 
ragaszkodtál azután, hogy nálam találtad azt a sze= 
rencsétlen Radóczy Erzsit? Vagy nem te voltál, 
aki megígértetted velem, hogy soha többé ne lás= 
sak benned mást, mint az anyai barátnőt? És nem 
te voltál, aki nem akart tudni többé semmiféle 
szerelemről? És nem utasítottál vissza a legmaka= 
csabban, ahányszor megkíséreltem újból való meg= 
hódításodat? Erre felelj!

—  Mind igaz.
— És nem te voltál, aki, mikor tavasszal bizalom* 

mai, valóban fiúi szeretettel elmondtam neked Amyr 
miatti bánatomat, vigasztaltál, biztattál, ne csüg= 
gedjek, mert a végén rá fogok találni? És Bella= 
gióban mi volt? Miért tetted ezt? M iért?

—  Mert szerettelek . . .
Tölgyes rázta a fejét és izgatottan kezdett fel* 

alá rohanni a szűk szalonban.
:— Nem értem. Nem értem! —  ismételte több* 

szőr egymásután. A nehéz bársonyfüggönyön át a 
színpadról tompítottan hallatszott be a szavalás. 
Mi van most ott? . . . Idegessége pillanatról=pil= 
lanatra fokozódott; megállt a grófné előtt : — 
Nem értem, miért hallgattál eddig és miért mondod 
el nekem most? Éppen ma?

— Mert kéredztél . . .
— Borzasztó!
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—  Mi borzasztó?
—  Hogy éppen most hozakodol elő ezekkel a 

dolgokkal! Éppen most, mikor elértem a boldog= 
ságomat!

—  Nem hittem volna, hogy ennyire önző vagy. 
Hogy nekem mit jelent ez a te házasságod, arra 
persze nem gondolsz! Pedig megakadályozhattam 
volna.

Tölgyes gúnyosan felkacagott :
—  Kötve hiszem azt!
—  De igen. Sőt kötelességem lett volna meg= 

akadályozni!
—  Kötelességed? — kérdezte mindjobban fel= 

hevülve Tölgyes. De a grófnénak is elborult a te= 
kintete. Valami rossz szellem vitte, vitte akarata és 
szándéka ellenére, hogy fenékig üríttesse a férfival 
saját keserűségének poharát:

—  Igenis, kötelességem. Egy Tölgyes Ádám= 
nak nem volt szabad elvennie akármilyen jött=ment 
leányt!

— Micsoda? — kiáltotta tompított hangon a 
férfi és megragadta a nő csuklóját. —  Most pedig 
hordd el magad azonnal!

Az asszony ellentállt; erőszakkal állította talpra.
A zajra Amyr felkelt, félrehúzta a függönyt és 

benézett.
—  Halkabban! —  susogta. —  Már felpisszegnek 

a földszintről. —  De mikor a szeme megszokta a 
félhomályt és látta a dulakodást, előrejött és be= 
húzta maga mögött a függönyt. —  Mi történik itt?

—  Kiutasítok valakit, aki másodszor is megfe= 
ledkezett magáról! — felelte remegve Tölgyes. És 
újból rászólt Izabellre : —  Menjen már, no! . . .

Az ajtóhoz lépett és kinyitotta előtte. De Amyr 
utána sietett.

—  Ne bántsd a szegény asszonyt! —  szólt hozzá 
könyörgő hangon. — Ne felejtsd el, hogy a sze= 
retőd volt . . .
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Erre Izabell hátradobta magát és dühtől resz= 
ketvc felszisszent :

—  Mit mer ez a . . .  ?
A hangja megbicsaklott; felemelte az öklét és 

Amyrra akart sújtani. De ebben a pillanatban vá= 
ratlan dolog történt : kialudt a lámpa a mennyeze= 
ten, a folyosó is elsötétült, koromfekete lett min= 
den. Éppen csak Amyr arcát érte a biztonsági lámpa 
vöröses fénye, a szemközti falról. Olyan megmagya= 
rázhatatlan és ijesztő volt ez, hogy Izabell karja 
ernyedten leesett, ő maga pedig hátratántorgott; 
ha nem áll mögötte szék, elvágódik.

Valaki félrerántotta a függönyt. Zsoldos volt.
-  Mi az? Mi az?

Most látszott csak, hogy a színpad is, de a néző= 
tér is elsötétült. Az utóbbiról egyszerre pánikszerű 
kiáltások hallatszottak.

—  Bizonyára rövidzárlat —  szólalt meg Zsoldos 
kérdésére nyugodtan Amyr. Aztán Izabellre ha= 
jóit : —  Rosszul érzi magát, grófnő?

—  Ne nyújlon hozzám, mert meghalok! — fe= 
lelte ez és megrázkódott.

Tölgyes szívében megrezdült valami.
— Az egekre kérem, térjen magához és menjen 

—  szólt hozzá halkan, melegebben. —  Előállítta= 
tóm az autóját . . .

—  Hagyja . . .
Izabell lassan felkapaszkodott. E percben ismét 

kigyulladtak az összes lámpák, világos lett minde= 
nütt. A közönség megnyugodott és mindenki visz= 
szatért a helyére. A színpadon folytatták a játé= 
kot. És hallatszott Omár hangja :

Pusztúlj boszorkány, meg ne lássalak,
Szemednek kénes lángja megvakít.
Ahol te jársz, kietlen sivatag,
Ahol te élsz, nem élhet ott a hit . . .

Tölgyes felfigyelt. Mi volt ez? Szeretett volna 
előre menni, de még mindig ott volt Izabell.
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— Menjen már, az Isten áldja meg!
A grófné az ajtóhoz vonszolta magát.
—  Megyek . . .  —  mondta alig hallhatón. Az 

ajtóból azonban még egyszer Ádámhoz fordult: — 
Most én vagyok a vesztes fél ; de sokkal jobban ra= 
gaszkodom a lelkedhez, mintsem hogy letenném a 
fegyvert. A végső győzelem az enyém lesz. Gon* 
dőlj a szavamra!

— Soha! —  kiáltotta utána Tölgyes, kezét ökölbe 
szorítva. Pillanatig mozdulatlanul állt. Aztán gyön* 
géden átölelte Amyr hajlékony derekát. —  Kimond= 
hatatlanul röstellem az egészet — susogta. — 
Meg tudsz nekem bocsátani?

Amyr megszorította a kezét.
— Nagyon szeretlek —  felelte halkan. De a 

színpadon végbemenők nem engedtek nekik időt 
arra, hogy önmagukkal foglalkozzanak. Tölgyes 
a korlátig vonszolta Am yrt; leültek.

Zsoldos meghúzódott a barátai mögött. Senki 
sem törődött vele.

Tölgyes a színpadra bámult. Jól látott? Nem 
csalta meg a szemevilága? Ott állt Kunlaky Irén 
a máglyán és most felcsaptak körülötte a lángok. 
Hallatlan! Omár pedig, fájdalomtól eltorzult arc* 
cal elfordul :

Mit tettetek velem ti irigy kufárok,
Az igazságnak lettem gyilkosa!

Tölgyes nem bírt magával. Felugrott és áthajolt 
a korláton.

— Micsoda? —  szólt hangosan. A nézőtéren 
erősen pisszegtek. Amyr vissza akarta húzni. Mu= 
rányi pedig folytatta :

Amyrt már ölelik vérvörös lángok,
Engem is gyötörnek, kajánul röhögnek,
Nem hagynak pihenni soha, soha . . .
Kegyelmes Allah — /
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Tölgyes szeme előtt elsötétült minden. Már nem 
látta, amint Kunlaky Irén lassan a levegőbe emel= 
kedik, azt se, hogy a színpadon egybegyűlt tömeg 
térdre borul.

—  Megálljatok! — kiáltotta a színpad felé. — 
Rendező! Rendező!

Erre kitört a vihar a nézőtéren. Az emberek 
tomboltak ; de Tölgyes túlharsogta a lárm át:

—  Hallatlan vakmerőség, meghamisítani a da= 
rabomat! Gyalázat! T iltak ozom ...

A többi már belefulladt az orkánná dagadó fel= 
háborodásba. És mialatt a színpad előtt össze= 
csapódott a függöny, összegyömöszölt színlapok, 
látcsőtokok, kalapok, de még botok is repültek a 
prosceniumpáholy felé.

Tölgyes eltorzult arccal tovább szitkozódott; 
míg végre Amyrnak és Zsoldosnak sikerült őt 
visszahúzni a páholy hátsó részébe.

—  Nem bírják az igazságot, hiába, — szólt 
hozzá gyöngéden Amyr. —  Nem tudják, hogy 
mit csinálnak . . .

—  Nem is tudják, hogy ki vagy! —  tette hozzá 
Zsoldos, aki rendkívül élvezte ezt a felfordulást.

Ekkor benyitott egy rendőrtisztviselő, két köz= 
rendőr követte. Meglehetősen erélyes hangon iga= 
zolásra szólította fel a jelenlevőket.

Tölgyes megnevezte magát, majd hozzátette :
—  A darab szerzője. Indítsanak ellenem eljárást, 

ha ez a kötelességük. De ezek ott (a színpad irá= 
nyába mutatott) csalók. Meghamisították a dara= 
bomat. Ezért lakolni fognak!

A Tölgyes név hallatára a tisztviselő, de a két 
rendőr is, tisztességteljesen szalutált. És mikor a 
két úr és a hölgy elhagyta a páholyt, majd valami 
mellékkijáraton a színházat is, az egyik rendőr 
odasugta a másiknak :

—  Úgy látszik, elment az esze . . .
Emez bólogatott :
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—  Bíz a'. Talán még mielőtt megírta ezt a bo= 
lond darabot! . .  .

—  Bolond világ, barátom — dünnyögte, fejét 
rázva a társa.

X X III .

NÁSZUTAZÁS.

Mi sem könnyebb, mint összeveszni az embe= 
rekkel, de még ennél is egyszerűbb, ellentétbe 
kerülni a világgal. Ha ez volt Tölgyes szándéka, 
akkor ez minden várakozáson felül sikerült is neki.

Természetes, hogy nem ezt akarta. De annyira 
bízott a maga nagyságában és népszerűségében, 
hogy észre sem vette, miként fordul el tőle min= 
denki. Egyedül az Izabellel való végleges össze= 
különbözés hatott rá nyomasztólag, ha időnként 
eszébe jutottak az utóbbi napok kínos jelenetei. De 
teljes erővel igyekezett magától távoltartani Izabell 
váratlan szerelmi vallomásának emlékét, amelyben 
nem látott egyebet, mint régen eltemetettnek hitt 
érzelmeknek egy fölötte időszerűtlen másodvirág= 
zását. Hogy az asszony szűkebb köréhez tartozó 
emberek, akik elvégre az ő barátai is voltak, 
szintén visszavonultak, azzal egyáltalában netn 
törődött. De nem is figyelte az eseményeket, nem 
volt rájuk kíváncsi.

A botrány után, amellyel az «Amyr» utolsó elő= 
adása járt (másnap már más darabot adtak), fiatal 
feleségével elmenekült Budapestről. Nem gyáva= 
ságból, hanem megvetésből. A színház, a sajtó 
és nem utolsó sorban a közönség iránt. Mely 
közönség annyira megfeledkezett magáról, hogy 
őt, Tölgyes Ádámot még meg is dobálta.

Magában meg volt győződve, hogy ami történt, 
nem az emberek rokonszenvének fokmérője volt, 
hanem gyermekes szeszély, mint amilyennel a
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tömeg fegyelmezetlensége — az áldatlan világ= 
háború egyik következménye —  folytán mindig 
számolni kell. Hogy fogják bánni, ha észbekapnak! 
Például, ha egyszerűen otthagyja Magyarországot 
és kimegy Amerikába, ahol tárt karokkal fogadnák! 
De ilyen «büntetésre» maga sem gondolt komolyan. 
Mindenekelőtt azért nem, mert ilyen lépéssel ön= 
magát sújtaná legjobban. El sem tudta képzelni, 
hogy másutt is élhessen az ember, mint azon az 
átkozottan édes Budapesten . . .

Amyr nem ilyen könnyen fogta fel a helyzetet. 
Figyelmeztette a veszélyre, de ő nem hallgatott rá.

— Cselekedjek meggyőződésem ellen? —  kér= 
dezte tőle, mikor már az Adrián jártak, valahol 
Spalato közelében. —  Időt kell engedni az emberek= 
nek, hogy magukhoz térjenek. Maguktól is rá fog= 
nak jönni, hogy így nem lehet elbánni egy Tölgyes 
Ádámmal! Vagy helyesebb lett volna, ha ünnepé= 
lyesen bocsánatot kérek a mélyen tisztelt közönség= 
tői azért, mert tiltakoztam írói intencióim meg= 
hamisítása ellen?

—  Azt nem, de néma gyermeknek az anyja 
sem érti meg a szavát. Nem ártott volna, ha utólag 
nyugodt, higgadt hangon megmagyarázod a tény= 
állást. Ez esetben egészen másképpen ítélték volna 
meg a történteket és a barátaid melléd állanak, hogy 
megvédelmezzenek minden további támadás ellen, 
így félő, hogy legtöbben meg sem értették a szán= 
dékodat.

— Majd meg fognak érteni, ha hazatérve, ismét 
hallatom a hangomat —  felelte önbizalommal 
Tölgyes. —  Már van is egy nagyszerű eszmém : 
lapot alapítok, amelyben azt írok, ami nekem tet= 
szik. Nem lesz ott se kiadói érdek, se undorító meg= 
udvarlása az előfizetőknek, csak tiszta igazság! 
Vagyoni helyzetem megengedi, hogy ne kívánjak 
üzletet csinálni a lapomból ; olyan olcsón fogom 
adni, hogy éppen csak fedezhessem az üzemkölt=
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ségeket. Majd meglátod, édes Amyr, hogy ennek 
milyen hatása lesz! Százezrével fogják venni a lapot 
és a konkurrenciát ki nem bírják az igaztalanok. 
Mert ilyen még nem volt! Melyik az köztük, amely 
nem áll egyéni vagy pártérdek szolgálatában? Nin= 
csen. Irgalmatlanul le fogom rántani a leplet min= 
den visszaélésről, tisztességtelen pajtáskodásról, 
szigorúan rá fogok mutatni a közigazgatásunk 
minden hibájára, a közalkalmazottak hatalmi túl= 
tengésére; ellenszolgáltatás nélkül helyet fogok 
adni minden közérdekű közleménynek, s ha való= 
bán ilyenről van szó, nem fogom megsarcolni az 
embereket, csakis azért, mert vagyonosok; de 
ugyanakkor ostorozni fogom a gazdagok nem= 
bánomságát a szenvedők sorsával szemben és fel 
fogom fedni a plutokrácia rejtett jövedelmeit, ame= 
lyek az éhező részvényesektől elvonják az őket 
megillető haszonrészesedést! De ugyanilyen nyíU 
tan szolgálatába fogok szegődni minden jó és nemes 
törekvésnek, bármilyen oldalról mutatkozik is és 
fel fogom venni a harcot azok ellen, akik csak 
számításból támadnak mindenkit, aki felelős állás= 
bán van, és azok ellen, akik lelkiismeretlen módon, 
értéknélküli jelszavakkal beledobják az elégedetlen* 
ség tüzét a tudatlan tömeg leikébe, de meg fogom 
védelmezni azok becsületét is, akiket csak azért 
taposnak a sárba, hogy kielégítsék a nagyközönség 
ama szenzációéhségét, amelyet maguk növeltek! 
Olyan fegyver lesz a kezemben, Amyr, amelytől 
rettegni fognak a sötétlelkűek, engem azonban az 
isteni igazság legyőzhetetlen harcossá fog tenni! . . .

Az ilyen beszédet Amyr már lelkesen hallgatta 
maga is. Arra kérte a férjét, tekintse övépek az ő 
kis vagyonát is, amennyiben terve megvalósítását 
ezzel előmozdíthatná. De Tölgyes nevetve átölelte 
Amyrt :

—  Ilyesmiről szó sem lehet, édes galambom. 
Hátha belebukom a vállalkozásomba?
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—  Az is megeshetik, az bizonyos —  felelte 
felette komolyan Amyr. —  De ezzel számoltam. 
Vagy nem tekintesz engem mindenben életed pár= 
jának?

—  Dehogy is nem. Sőt, nem is merném ily 
nagy fába vágni a fejszémet, ha nem volnál mel= 
lettem. Te leszel az irányító szellemem, de egy= 
úttal a legfőbb bírám is. Üzlettársam azonban nem 
lehetsz. Túlmagasan állsz fölöttem, mintsem hogy 
magammal kívánhatnálak rántani az emberi gyár® 
lóság porába! . . .

Távol az utóbbitól, távol a világtól, gyönyörű 
napokat töltöttek a kis yachton. Ott kötöttek ki, 
ahol kedvük tartotta, addig maradtak, míg ismeret= 
len és új tájak utáni vágy nem csábította őket más 
vidékekre.

Görögországban csodálattal adóztak a kiasz® 
szicitás romjaikban is utolérhetetlen néma tanui= 
nak. Szicíliában úgy érezték magukat, mintha Éden 
földjén járnának és Nápolyban kellemesen meg® 
borzongtak annyi meg annyi természetes szépség 
láttára. De mindennél nagyobb gyönyörűsége tel= 
lett Ádámnak abban, hogy napróUnapra jobban 
ismerte meg fiatal feleségének páratlanul tiszta 
lelkivilágát.

Gyakran az a gondolata támadt, hogy nem is 
ember, aki most vele él, hanem földöntúli lény, 
amely gyarlóságán megkönyörülve, leereszkedett 
hozzá a mennyekből, hogy megismertesse vele a 
halhatatlanság érzését. Ilyenkor megfogta Amyr 
kezét vagy éjjel magához szorította a testét, hogy 
bebizonyítsa önmagának, hogy Amyr nem fogalom, 
nem megtisztuló lelkének valamilyen csodaszerű 
kisugárzása, hanem élő valóság.

Egyszer Capri szigetéről tértek vissza éppen és 
gyönyörködtek a ritka szép naplementében. Soká 
ültek kéz kézben a «Mary» fedélzetén és nézték a 
tengert. Ez is egyik módja volt lelkűk érintkezésé®
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nek, amikor úgy érezték, hogy néha a szónál is al= 
kalmasabb a gondolat. A tekintetük messze el= 
révedezett a látóhatárig, ahol egybeolvadt víz és 
ég. De még azon túl is elkalandozott.

Tölgyesnek egy forró nyári délután jutott eszébe. 
Az, amelyen mint kisfiú, hanyattfekve, kint hevert 
valahol egy zöld réten és hallgatta a pacsirta dalát, 
nézte a mellette himbálódzó pillét. És mikor vele 
szemközt, a rozstáblából egy kislány kidugta a 
fejét és kérdésére, hogy vájjon mit keres, felelte : 
— Azt, amit elvesztettem . . .

Nem tudta megállani, hogy el ne mondja a kis 
epizódot Amyrnak, majd hozzátette :

— Amióta megláttalak Törökbátoron, mindig 
az az érzésem, hogy te voltál . . .

Az ibolyakék szemek megcirógatták és Amyr 
felelte :

—  Én is erre gondoltam e pillanatban, ami 
legjobban bizonyítja, hogy valóban én voltam. Az 
atyám akkoriban járásbíró volt Debrecenben . . .

—  Az enyémnek meg ugyanott ingatlanforgalmi 
irodája volt.

— Hogy kinevettél akkor! Még most is látom 
a torzonborz fejedet. A szád meg kék volt a földi= 
szedertől, amely éppen akkor érett . . .

— Letéphetném a fejemet, ha arra gondolok, 
milyen gonosz voltam hozzád ! Miért nem ugrottam 
fel, miért nem követtelek már akkor?

Amyr gyöngéden megsimogatta a kezét.
—  Azt hiszem, hogy ez esetben egészen el= 

váltak volna utaink, —  mondta valahogyan szo= 
morúan, de aztán ismét derűsen hozzátette : —  Ma 
sem tudom, hogy akkor mit kerestem. Téged talán? 
De hiszen sohasem voltál az enyém! Vagy az enyém 
voltál=e már egyszer, egy másik életben? . . . Magát 
a vágyat az elveszett ismeretlen után még később 
is gyakran éreztem . . .

De Tölgyesnek máris egy másik emlékezése
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kötötte le a figyelmét. Arra az ismeretlen nőre kel= 
lett gondolnia, akibe az Apponyi=téren ütközött, 
mikor a kaszinóba sietett Zsoldos Palival villás= 
reggelizni. Ezt is elmondta Amyrnak. Sőt, még az 
eredeti találkozás napját is pontosan meg tudta 
jelölni. Eléggé emlékezetes nap volt az számára : 
akkor találta Izabell a lakásán Radóczy Erzsit! . . .

Amyr kedvesen felkacagott.
—  Tehát valóban te voltál? — kérdezte jó= 

kedvűén. —  Mikor, már tudva, hogy te vagy, meg= 
pillantottalak a Lidón, nyomban eszembe jutott az 
Apponyi=téri férfi. Aki néhány hónappal azelőtt 
annyira rám bámult és megállva, utánam nézett, 
hogy azt mondtam magamnak : ez az ember ismer 
téged! Ezért álltam meg én is. De azután úgy 
futott el az illető, mintha boszorkányt fedezett 
volna fel bennem.

Tölgyes zavarba jött, elpirult, tiltakozott. Majd 
igyekezett kimagyarázni akkori viselkedését. De 
Amyr csak tovább mulatott a furcsa eseten, ked= 
vesen hancúrozva, mint egy helyes kis állat.

—  Csak nem álltái volna szóba egy egészen 
ismeretlen emberrel? — fordította meg félig tré= 
fásán, félig komolyan a fegyvert Tölgyes.

—  Miért ne? Egy=kettőre tisztáztam volna a 
félreértést, biztosítalak!

—  És ha, teszem, megkértelek volna, jönnél ve= 
lem ebédelni vagy kísérnél el a lakásomra? Mit 
tettél volna akkor?

—  Nem tudom, —  felelte elkomolyodva Amyr — 
de annyi bizonyos, hogy nem lett volna benne kö= 
szönet . . . Csakhogy ilyesmire sohasem került volna 
sor. A férfi mersze ott kezdődik, ahol megszűnik 
a nő védekezése. Még ha csak gondolatban is. 
Jóformán gyermekkorom óta egyedül járom a vi= 
lágot, mindig azt tapasztaltam. Egyetlen szempiU 
lantással távol tudtam tartani magamtól a nem 
kívánatos közeledést. Nincs az a nő, aki erre nem
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volna képes! Csak őszinteség kérdése ez, mint 
minden egyéb . . .

Tölgyes szívesen még néhány hétig is eléldegélt 
volna így, Amyr yachtján, minden pillanatot ál= 
dozatul hozván nagy szerelmének. De mikor már 
vagy három hetet töltöttek Velencében is, amelyhez 
mindkettőjük számára sorsdöntő emlékek fűződtek, 
egy szép napon Amyr azzal lepte meg a férjét, hogy 
megbízni szándékszik Haagent, keresne ismét vevőt 
a «Mary» számára.

Tölgyes azt hitte, hogy nem értette meg jól 
Amyrt.

—  Igen, igen, —  ismételte egyszerűen a fiatal 
asszony —  ezt meg kell tennünk. Amennyire imá= 
dóm az édes, drága kis hajót, annyira meggyőző= 
désem, hogy el kell válnunk egymástól. Pestre nem 
vihetjük magunkkal, már pedig vissza kell térnünk 
oda mielőbb. Ott a helyed, vár a munka, és az én 
helyem melletted van. Nem igen ismerem a pénz 
értékét, mégis úgy érzem, hibát követnénk el, ha 
megtartanánk a «Mary»=t, csakis azért, hogy időn= 
kint néhány hetet használjuk is. Szegény kis hajót 
is sajnálom ; hisz arra van teremtve, hogy fürgén, 
büszkén szelje át a tengert, keljen versenyre del= 
finekkel, sirállyal, fecskével, nem pedig arra, hogy 
viaszkosvászonnal betakarva vesztegeljen valahol, 
egy elhagyatott kikötő halszagú zugában. És a 
derék Haagen! És a többi kedves emberem mind! 
Nem, nem, el kell válnunk,’mert szeretem őket . . .

Tölgyes belátta, hogy Amyrnak igaza van. Szo= 
morú szívvel, de mégis hozzájárult az eladáshoz. 
Olyan érzéssel járt néhány napig, mintha halálán 
volna valaki, akit szeret, és csodálta Amyrt, aki 
talán még jobban ragaszkodott a yachthoz és mégis 
volt bátorsága, szembeszállani saját érzelmeivel.

Már úgy volt, hogy elutaznak, mikor még meg= 
előzőleg egy szerencsés véletlen folytán akadt ko= 
moly vevő a hajóra, aki nekik is rokonszenves volt,
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úgyhogy azzal a megnyugtató tudattal búcsúzhattak 
el a «Mary»=től, hogy jó kezekbe kerül : Bordonaro 
márkiéba. A velencei főúr anyai ágon rokonságban 
volt egyik igen előkelő angol mágnáscsaláddal ; e 
réven nemrégiben tekintélyesebb örökséghez jutott. 
Egy alkalommal, mikor meglátogatta Tölgyeséket 
a yachtjukon, ez nagyon megnyerte a tetszését. És 
most, hogy megtudta, hogy a hajó eladó, meg is 
vette.

A balszerencse, amely a hajó első tulajdonosát, 
a szerencsétlen bankárt még a halálba is kergette, 
úgy látszik, végképpen elfordult a «Mary»=től. 
Mert —  amint Tölgyesék csak néhány héttel ké= 
sőbb, egy velencei faire=part=ból megtudták — 
Bordonaro dei principi di Rossi márki elvette a 
tizianhajú Daneloni di Malmonte Angéla grófnőt 
és még az esküvőjük napján nászúira indult vele 
a «Mary»=n . . .

X X IV .

BÁ RÁ N YFELH ŐK.

Budapesten nem egészen úgy alakultak a dolgok, 
mint ahogyan azt Tölgyes elképzelte. Lapalapítása 
ugyan nem ütközött nagyobb nehézségekbe és si= 
került is neki egy régi nyomdavállalat épületét 
felszereléssel, gépekkel együtt olcsón megszerezni. 
Csakhamar meg is jelentek az «Igaz Szó» első pél= 
dányai és meglehetős feltűnést keltett, mikor a rik= 
kancsok telekiabálták vele az utcákat. A lap olcsó= 
sága és a Tölgyes név kétségtelenül felkeltették a 
közönség kíváncsiságát, de nem tartott soká és ki= 
alakult a vélemény, hogy sok minden hiányzik 
belőle, ami nélkül hírlap nem —  hírlap.

Az «Igaz Szó» nélkülözte mindenekelőtt a hang= 
zatos címeket, a nagybetűkkel szedett felírásokat. 
^3em olvashatta már hat méter távolságból a járó*?
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kelő, hogy miként «romboI, pusztít a jéghullám», 
vagy ellenkezőleg, «katasztrófális szárazság egész 
Európában* ; az sem ötlött senki szemébe, hogy 
«Mexikó elnöke ellen dinamitmerényletet követtek 
el» ; a kávéházi politikusok hiába kerestek benne 
olyan igét, mint : «Sohse volt úgy, hogy meg 
lettem volna elégedve —  mondja a fekete gróf» ; de 
hiányzott az első oldalról az e féle közlés is : «Meg* 
becstelenítettek, kifosztottak, majd megöltek egy 
trafikosnőt . . .»

Ezeket hiába keresték az «lgaz Szó»=ban. Csak= 
hogy volt a lapnak még más fogyatékossága is ; 
nem adott képes mellékletet, amely szemléltetően 
megismertette volna az embereket, teszem Lyo 
Puffá filmsztárral, amint reggelizés közben kedvenc 
krokodilusát ondolálja vagy Vokurka Mátyással 
abban a pillanatban, mikor gólt rúg ; nem aján= 
dékozott minden példányhoz legalább egy ingyen= 
regényt; nem hirdetett 1000 pengős pályázatot 
annak kitalálására, hogy az apróhirdetések közül 
melyiket adta fel X  . . . népszerű színész ; nem 
biztosította a lap minden vevőjét tűzkár, betöréses 
lopás, bal* és haláleset vagy hamis bukás követ= 
kezményei ellen sem.

Az «lgaz Szó* egyszerűen úgy jelent meg, mint 
hajdanában valamennyi komoly lap : megkívánta, 
hogy elolvassák. De erre kinek van ma ideje?

Vajha Zeno, akit Tölgyes meg akart nyerni fő* 
munkatársnak, amikor megtudta, hogy miről van 
szó, az ajánlatot meghatottan bár, de kereken 
visszautasította.

— Fantázia nélkül nem lehet újságot csinálni, — 
így védekezett a megtiszteltetés ellen — én meg 
vérbeli újságíró vagyok, nem adom oda a gondolat* 
szabadságomat. Te jóságos Isten! Hát ennyire 
jutottál? Csak nem képzeled, hogy meg tudod 
javítani, át tudod alakítani a világot?

—  Egymagám semmi esetre sem. De nincsen
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kizárva, hogy mások követik majd a példámat. És 
ha nem? Mindenesetre lesz egy erkölcsi elégté= 
telem : nem élek abból, hogy félrevezetem az 
embertársaimat.

— Mundus vult decipi, barátom . . .
— Ezt azok találták ki, akik hasznot húznak a 

népbolondításból!
— Ne izgasd magad, kérlek. De bocsáss meg, 

ha közbevetőleg másról beszélek. Mitől dagadt meg 
annyira az egyik ér a halántékodon?

Tölgyes meghökkent és önkéntelenül is a ha= 
lántékához nyúlt. Felkelt és tükörbe nézett. Bár 
nem látott semmit, mégis aggódva kérdezte :

—  Mi lehet ez?
— Kezdődő érelmeszesedés — felelte Vajha 

nyugodtan. Ez Tölgyest igen kellemetlenül érintette.
—  Gondolod?
De most Vajha hangosan felkacagott :
— Látod, ez a különbség az én mesterségem 

és a között, amit te akarsz csinálni. Légy nyugodt : 
semmi bajod. Nincs is dagadt ér a halántékodon. 
Csak úgy ráfogtam, hogy dagadt. De még ha volna 
is : minek mondjam meg neked? Elvegyem a ked= 
vedet az élettől, elrontsam a napodat? Megútáltas= 
sam magamat teveled, a barátommal? És most a 
sajtó nevében beszélek : olyan dolgokat kell meg= 
írni az emberek számára, amelyeket szívesen olvas= 
nak. Ez jól esik nekem, de a közönségnek is. Ma 
szenzációk járják ; rendben van. Hozok szenzáció= 
kát. Holnap azt fogják kívánni a sajtótól, hasson 
idegcsillapítólag; akkor szedativummal kevert 
ólomból fogjuk önteni a betűket. És most beszél= 
jünk ismét a lapalapításodról! Hát, ami azt illeti, 
én mondom neked, hogy halvaszületett gyermek.

—  Nekem más a nézetem —  felelte kurtán 
Tölgyes —  és az iménti rossz tréfád éppen az én 
malmomra hajtja a vizet. Mert ti nemcsak kellemes 
dolgokat szoktatok mondani az embereknek, hanem
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szeretitek meg is ijeszteni a közönséget minden ok 
nélkül.

—  De ezt is szereti a közönség! . . .
—  Elég baj. Arra való a sajtó, hogy nevelje a 

közönséget, tanítsa jóízlésre. De még akkor is, 
ha a tervem halva született gyermek volna : én 
fogom életrekelteni a holtgyermeket!

Vajha vállat vont és elmosolyodott :
—  Talán legjobb volna, ha nem is alapítanál 

lapot, hanem mindjárt beállnál szülésznek!
Vajha refüje nélkül is az «Igaz Szó» szerkesztős 

ségének összeállítása nem lett volna könnyű fel* 
adat. Híre járt a dolognak, és nemcsak nézetbeli 
okok, hanem üzleti érdekek is gördítettek nem egy 
akadályt a feladat elé. Végül azonban mégis meg= 
alakult a «gárda», amelyben egy=két fiatal idealistán 
kívül szerepeltek idősebb rókák is, akiknél az 
anyagi érdek döntötte el lelkitusájukat. Hiszen 
látott a világ már azelőtt is hasonlót; meggyőződés 
ses szocialistát reakciós lap szerkesztőségében, de 
az antiszemita sajtó szolgálatában hithű zsidót is . . .

Tölgyes Ádám teljes erővel feküdt neki a muns 
kának, annak szentelte minden idejét. A mindennapi 
vezércikket maga írta ; de írt néha naponta két 
politikai cikket is. Minden üggyel, amellyel a szers 
kesztőséghez fordultak, lelkiismeretesen foglalko= 
zott és helyet adott minden jogos panasznak, fels 
szólalásnak.

Politikai főmunkatársnak Orbay Károly pártons 
kívüli országgyűlési képviselőt sikerült megnyernie, 
míg a tárcarovatot dr. Tartsy Elekre bízta, aki 
álnév alatt maga is szépirodalommal foglalkozott. 
Ezt az akvizíciót Zákány Vilmának köszönhette ; 
volt magántitkárnője, akit most a szerkesztőségben 
is alkalmazott, időközben férjhez ment Tartsyhoz 
és mind a ketten Tölgyes lelkes híveinek bizonyul* 
tak. A szépművészeti rovat vezetőjeként egy nagyon 
tehetséges fiatal szobrász : Velkay Nándor szere*
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pclt. Mint valamikor igen gazdag, de az általános 
krízisben tönkrement szülők gyermeke, kétszeresen 
érezte fiatalságának átkát : nem fogadták el alko= 
tásait a tárlaton.

—  Ha az ember téglagyáros fia és ilyen fiatal, 
akkor nem illik szegényebb és idősebb kollegák 
elől elvenni a kenyeret . . .

Ilyen szentenciákkal intézték el a dolgát, ha 
annak utánajárt. Könnyen elgondolható, hogy lel= 
késén állt az «lgaz Szó» mellé, ami persze egyúttal 
nem jelenti azt is, hogy a bírálatai ne lettek volna 
elfogulatlanok.

Alkalmi munkatársai voltak Tölgyesnek : orvos= 
barátja, Szigeti Gyula és Domonkos Bálint, egy 
idősebb szépirodalmár. Előbbi vállalkozó kedvét 
azzal fizette meg, hogy Chmialovszky grófné mást 
tett meg háziorvosává, utóbbi arról volt nevezetes, 
hogy nyugodtan tovább írt, annak dacára, hogy 
már régen kiment a divatból, mert nem tudott 
alkalmazkodni a mai ízléshez ; vagyonilag független 
helyzeténél fogva megengedhette magának ezt a 
fényűzést.

Az «Igaz Szó» programmjában lévén a kormány 
támogatása is —  Tölgyes szerint indokolatlan — 
ellenzéki támadások esetén, a lap fennállásának 
első idejében, egyik=másik miniszter személye
sen is írt alap részére cikket. De az illetők csak= 
hamar megbánták, oly élesen lőttek rájuk a másik 
oldalról.

Tölgyes tévedett, mikor azt hitte, hogy vállal® 
kozásának eddigi sikertelenségében nem volt szabad 
egyebet látnia, mint a minden kezdettel járó nehéz= 
ségeket. A legnagyobb erőfeszítés, de újabb anyagi 
áldozatok sem voltak képesek változtatni a hely= 
zeten, megadni a dolognak azt a bizonyos lökést, 
amelyre az ilyesminél mindig szükség van: a kö* 
zönségnek egyszerűen nem kellett az «lgaz Szó». 
Már a befektetések felemésztették vagyonának leg=
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nagyobb részét, hát még az üzemköltségek! Ezek= 
kel szemben a bevételek teljesen eltörpültek.

Amyr, bár a férje sohasem panaszkodott előtte, 
aggodalommal figyelte a kedélyállapotában végbe* 
menő változást. Természetes intuíciójával helyes 
nyomon járt, mikor Tölgyes gyakori rosszkedvét, 
lehangoltságát, idegességét üzleti gondjainak tulaj* 
donította. Igyekezett is az ügyek mélyére hatolni, 
de Ádám e tekintetben teljesen elzárkózott előtte. 
Beismerte ugyan, hogy vannak nehézségek, de úgy 
tett, mintha nem kételkednék a helyzet biztos 
javulásában.

A teljes őszinteségnek ez a hiánya jobban bán= 
tóttá Amyrt, mint maga a baj, amelyet inkább csak 
sejtett. Mindig abban reménykedett, hogy egyszer 
mégis magától fogja előtte kiönteni a szívét. És 
várt, várt. De hiába várt.

Tölgyes nagy elfoglaltsága folytán, a fiatal asz* 
szony jóformán csak az étkezések alkalmával látta 
a férjét. Természetesnek találta ezt, sohasem pa* 
naszkodott. Azt sem nehézményezte, hogy —  a 
Chmialovszky grófnéval és annak körével való tel* 
jes szakítás után —  alig volt társaságuk. Azoktól 
eltekintve, akikkel Tölgyesnek a vállalkozásából 
folyólag dolga volt, még csak egy ember tartott 
fenn velük szoros összeköttetést: Zsoldos Pál.

Ez a lelkes globetrotter egyszerre csak megunta 
a cigányéletet és most már hónapok óta éppen 
csak azért mozdult ki a rózsadombi villájából, hogy 
több helyen megvegye az «Igaz Szó»=t, amelyet 
aztán tüntetőén lobogtatott a járókelők orra elő tt; 
de még idegeneket is állított meg az utcán és fel* 
olvasott nekik a lapból. Vagy pedig azért ment el 
hazulról, hogy átszaladjon Tölgyesékhez. Néha ott 
töltötte az egész napot is.

Amilyen egyenes fickó volt, egy alkalommal meg 
is kérdezte Tölgyestől, nincsen=e neki észrevétele 
az ellen, hogy állandóan náluk lóg.
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—  Imádom a feleségedet, — szólt hozzá — 
olyan szerelmes vagyok belé, mint egy gimnazista. 
És mégis, azt hiszem, felesleges téged külön bizto= 
sítanom, hogy nyugodt lehetsz. Amyr csak téged 
ismer, csak téged szeret; az én külsőm viszont 
már amúgy is kizár minden veszedelmet, nem igaz?

Tölgyes meghatottan megveregette a vállát.
—  Nem igaz. Ha nő volnék, rögtön a nyakadba 

varrnám magamat. De jobban megbízom tebenned, 
mint saját magamban, te nőcsábász! A tűzbe teszem 
a kezemet, hogy soha, soha még gondolatban sem 
kívántad meg Ámyrt!

Zsoldos elpirult.
—  Nagyon tévedsz — mondta zavartan. —  Ha= 

zudnék, ha ráhagynám, hogy igazad van. Csak egy 
bizonyos : soha, de soha nem árulnám el ezt a nőd 
előtt! Sohasem fog bennem mást látni, mint a jó 
pajtást, aki boldog, ha ostoba tréfáival itt=ott egy 
kacajt csal az ajkaira! . . .

Valóban jó pajtások is voltak ő és Amyr. Egy 
közös vonás : az állatok iránti végtelen szeretet még 
közelebb hozta őket egymáshoz, mint bárminő más 
közös érdek tette volna. Amyr néha órákat töltött 
el Zsoldos kertjében, amely tele volt mindenféle 
barlangszerű ketrecekkel, elrekesztett sarkokkal, 
óriási kalitkákkal. Mindegyikben egy két ritkább 
állat. Ezekkel elbeszélgettek, eltréfáltak, akár csak 
emberek volnának. De Zsoldos jóvoltából Amyrnak 
is voltak már állatai : egy gyönyörű doberman= 
kutya és egy kedves fehér angoramacska, azok úgy 
eljátszadoztak egymással, mintha kutya és macska 
sohasem lettek volna ellenségek.

A hű barát figyelmes is volt. Bár nagyon élvezte 
a Tölgyes társaságában eltöltött órákat is, mégis 
szerényen visszavonult, ha azt gondolta, hogy ter= 
hére lehetne a fiatal házasoknak. Vasárnap például 
egyáltalában nem mutatkozott: vagy kirándult a 
budai hegyekbe, ahol a vele szembekerülőket cso=
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dálkozásba ejtette eredeti és egészen más vidékek® 
hez szabott ruházatával, vagy bárba m ent; ott 
négy=öt óra hosszat szakadatlanul táncolt, mert 
ettől remélte testsúlyának rendes mértékre való 
leapasztását.

Egy ilyen alkalommal rábukkant a «vörös Nyu® 
ki»=ra is, akit azóta sem látott, hogy az ő társasá® 
gában ismerkedett meg Tölgyes Ádámmal. A haj® 
danában szegény kis táncosnőnek Isten felvitte 
valahogyan a sorsát: polgári nevén maga is bárt 
nyitott, férjhez ment egy főpincérhez, és kétszer 
egymásután ikreket szült.

Nagyon megörültek egymásnak; nem győzött 
felelni a «vörös Nyuki»=nak rengeteg kérdésére; 
ellenszolgáltatásul megígértette vele, hogy még más® 
nap elő fog fizetni az «Igaz Szó»=ra . . .

Ugyanazon a vasárnapon Tölgyesék autón el® 
látogattak Törökbátorra ; Amyr édesanyja halálá® 
nak évfordulója volt éppen. De tavasz is volt ismét, 
irult, virult minden és tele voltak a napsütéses 
tájak bódító illatokkal. Mint akkoriban!

Tölgyes maga vezetett, mégpedig nagyon óva® 
tosan. Lépten=nyomon, minden kanyarulatnál és 
ahányszor községbe értek, eszébe jutott a lecke, 
amelyben egy évvel ezelőtt éppen élete párja 
részesítette.

Az egész út oda meg vissza, csupa emlék volt. 
De csak részben voltak közösek az emlékek és így 
sok mindent meséltek egymásnak, ami addig még 
nem is került szóba köztük. Aznap különösen Amyr 
volt beszédes ; fölelevenítette hajdani lovaglásait, 
megemlékezett az egyszerű falusi emberekről, akik® 
nek körében eltöltötte leánykorának néhány észtén® 
dejét, beszélt a szüleiről meg a nagymamáról.

Tölgyes csendesen hallgatta neje csevegését. 
Valami jóleső érzés fogta el annak közelében, aki 
miatt, ugyancsak errefelé járva, valamikor oly ki® 
mondhatatlanul izgult. Ami felforgatta egész életét.
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megváltoztatta a lényét. És mégis rajtült a lelkén 
egy bizonytalan szomorúság is. Az elért boldogság, 
a kielégítettség érzése volt talán ; vagy a szenzációs 
nak, a vágynak hiánya —  maga se tudta. De ön= 
kéntelenül is megállapította, hogy már nem hevíte= 
nek benne a szerelem lángjai úgy, mint azelőtt. És 
ez megdöbbentette. Első ízben történt, hogy ez a 
lehetőség is feltűnt lelki szemei elő tt; el is követett 
mindent, hogy megszabaduljon tőle.

Legszívesebben megállította volna a kocsit, hogy 
térdreboruljon Amyr előtt és bocsánatot kérjen 
tőle azért a gondolatért, amely, Isten lássa lelkét, 
akarata ellenére lopódzott a szívébe. De nem tette 
és ellenkezőleg, hirtelen beszédes lett ő is, nehogy 
észrevegyen Amyr valamit, mert ennek úgy érezte, 
kiszámíthatatlan következményei lehetnének.

Ő  is mesélt az ifjúságáról, a nyomor és nélkülö= 
zés éveiről, a mostoháról, aki még abból a kevés= 
bői is kiforgatta, amijük a háború után maradt. 
Beszélt akkori nagyratörő terveiről, eszméiről, ame= 
lyeket később egy kényelmesebb, gondnélküli élet 
kedvéért hűtlenül elhagyott, hogy végül, Amyr 
befolyása alatt, újból felkarolja őket.

De amint beszélt, üresnek, erőltetettnek tűnt 
neki a saját hangja ; hiányzott valahogyan az ösz= 
szeköttetés közte és hallgatósága között, éppúgy, 
mint egy évvel ezelőtt, mikor a hálátlan debrece= 
nieknek szavalt a nélkül, hogy magához bírta volna 
ragadni a figyelmüket.

Mi volt ez? Hiszen azóta megváltozott, újból 
hirdette régi elveit és eszméit, igaz volt és önmagát 
adta! És mialatt élénken, erőltetett vidámsággal 
folytatta, újabb rémkép tűnt fel előtte : hátha most 
sem adta önmagát, hátha most sem volt igaz, ha= 
nem csakis álarc mögül szólt a hallgatóságához, 
olyan álarc mögül, amelyről csupán hitte, hogy 
annak, aki hallgatja, kellemes?

Ez a gondolat annyira elhatalmasodott rajta,
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hogy egyszerre félbeszakította azt a kis történetet, 
amelyet éppen elmondott, egészen meglassította az 
autó sebességét és zavartan oldalt pillantott nejére.

— Nem tudom, miért, de az az érzésem, bogy 
hazugság minden szavam, amit hozzád intézek — 
mondta ijedt mosollyal. — Pedig esküszöm min= 
denre, ami szent, hogy ennyit se változtattam a 
tényeken!

Amyr gyöngéden belékarolt.
— A szó és a gondolat nem mindig egy — szólt 

hozzá helyes tudákossággal. — Lehet, hogy másra 
gondoltál, mint amiről éppen beszéltél ; bizonyára 
onnan ered a különös érzésed is. Ne törődj vele. 
Hiszen az igazra való törekvés szebb, mint maga 
az igazság!

XXV.

D EU S EX MACHINA.

Nem volt csupán frázis Chmialovszky grófné 
részéről, mikor az «Amyr» utolsó előadása alkal= 
mával kiszaladt a száján, hogy sokkal jobban ra= 
gaszkodik Tölgyes Ádám leikéhez, mintsem hogy 
letenné a fegyvert. Ha nem is hallatott magáról 
azóta, mégis csak egy gondolattal foglalkozott : 
visszahódítani azt, aki, amióta életkörébe lépett, 
egyúttal életcél is lett számára. Ha látszólag ellene 
is szólt minden, hogy meg tudja valósítani remé= 
nyeit —  ő bízott a végső győzelemben.

Azzal persze tisztában volt, hogy még sok türe= 
lemre, nagy önmegtagadásra lesz szüksége. De azt 
is tudta, hogy nem várhatja be tétlenül a jósze= 
rencsét. A deus ex machina nemcsak a színpadon 
vált be néha nélkülözhetetlen segítőtársnak, lehe= 
tett annak hasznát venni a való életben is.

Minél többet és minél higgadtabban foglalko= 
zott a kérdéssel, annál világosabban látta, hogy azt
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a nőt, akinek ideig=óráig kénytelen volt helyét át= 
engedni, onnan csakis ismét nő mozdíthatja e l ; 
aki az újdonság varázsával vagy éppenséggel bizo= 
nyos éles kontrasztusok révén képes volna elho= 
mályosítani a vetélytársnő pillanatnyi presztízsét. 
Erre a szerepre maga nem vállalkozhatott. Mást 
kellett a tűzvonalba küldeni, hogy helyette kaparja 
ki a gesztenyét. Ha ez sikerül : akkor a többi már 
csak gyermekjáték.

Társadalmi és emberbaráti tevékenysége révén, 
amelyet sohasem hagyott abba, állandóan tartott 
fenn összeköttetést a fővárosi lakosság minden 
rétegével. Nem volt nap, hogy újabb emberekkel 
meg nem ismerkedett volna ; úgy mint eddig is, 
mikor csak tehette, segítette azokat, akik hozzá 
fordultak ; másrészt annyi szívességet tett az is= 
merőseinek, hogy ezek csak a legvégső esetben 
zárkóztak el kívánságainak teljesítése elől.

Amióta kijegecesedett benne a haditerv, amely= 
nek segítségével vissza akarta szerezni elvesztett 
boldogságát, megkétszeresedett figyelemmel kí= 
sérte azokat, akiket útjába sodort a sors. És mivel 
egyáltalában nem volt szükséges, hogy a környe= 
zete tudomást szerezzen arról, amit az agyában 
forgatott, gondoskodott egy villámhárítóról, amely 
levezetné a saját személye iránti érdeklődést. Erre, 
a nélkül, hogy tudatára ébredt volna, Finstern Rudi 
gróf vállalkozott. Chmialovszky grófné az «Amyr» 
utolsó előadása alkalmával történtek után oly ügye= 
sen vonta be ismét mindennapi életébe, hogy a 
gróf, aki szerelmesebb volt, mint valaha, boldogan 
kötélnek állt és egy újabb vallomás után még azt 
a súlyos feltételt is elfogadta, hogy érzelmeiről 
majd csak akkor fog ismét beszélni, mikor Izabell 
erre felhatalmazza. Ebbe az állapotba Finstern 
annál is inkább belenyugodott, mert látta, hogy 
a «mami kisfia* komédiának vége ; ez volt, szerinte, 
mindig a legnagyobb akadály.

D r a s c h e -L á z á r  A l f r é d : A m y r. 15
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így a társaság amely heteken át élénken per= 
traktálta Izabell szakítását Tölgyes Ádámmal, bi= 
zonyos megnyugvással vette, mikor a még mindig 
feltűnően szép és kívánatos özvegyasszony állandó 
kísérőiéként Finstern grófot látta a színházban, a 
golfpályán, de még a Horánszky=utcai palotában is ; 
biztosra vette mindenki, hogy ennek előbb=utóbb 
mégis csak házasság lesz a vége. Izabell szűkebb köre 
is megbarátkozott ezzel a gondolattal, bár sohasem 
tudott nagyon felmelegedni a gróf iránt, akinek egész 
életfelfogásától, hiába, egy világ választotta el.

E villámhárító védelme alatt kereste óvatosan, 
céltudatosan Izabell grófné azt a nőt, aki alkalmas= 
nak látszott arra, hogy számára kikaparja a gesz= 
tényét. És a végén meg is találta. Igaz, hogy nem 
ott, ahol kereste.

Egy napon, Császár Miklós ajánlatával, fiatal nő 
kért tőle kihallgatást. Az író levele így szólt : 

«Kedves grófnő,
fogadja kérem megszokott szeretetreméltóság= 

gal e sorok átadóját, Ilmér Kriszta bárónőt. Nem 
tudom, mond=e Önnek ez a név valamit? Kriszta 
bárónő színésznő szeretne lenni : játszott is előt= 
tem, de nincsen akkora tehetsége, hogy e pálya 
túlzsúfoltsága mellett jó lélekkel biztathatnám. 
Elmenne filmszínésznőnek is ; erről is lebeszél= 
tem, mert az érvényesülés ezen a téren már 
éppenséggel teljesen kiszámíthatatlan tényezők= 
tői függ, sikertelenség esetén viszont biztos az 
elzüllés. Mégis úgy érzem valahogyan, hogy van 
benne valami különös érték, talán egymaga, 
eredetisége ; csak nem tudom, miként kovácsol= 
hatna belőle tisztességes módon tőkét! Ezért 
egyenesen az ezermesterhez fordulok, akinek már 
annyian köszönik a boldogulásukat; hátha ön 
tud segíteni ezen a fiatal teremtésen és meg 
tudja akadályozni egyúttal azt is, hogy többszáz 
éves család sarja az utcára kerüljön . . .»
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Chmialovszky grófné ismerte öreg barátja ké= 
nyes ízlését és így el volt rá készülve, hogy legújabb 
pártfogolt^előlijét érdemes lesz esetleg a gesztenye* 
kikaparás művelete szempontjából is közelebbről 
szemügyre venni. De mikor a színe elé került, 
Ilmér Kriszta felülmúlta minden várakozását.

Néhány pillanatig csodálkozva szemlélte a ná= 
Iánál jóval nagyobb, karcsú fiatal leányt. Arca kes= 
kény, kissé hajlott finom orral, hosszúkás vágású 
szemekkel, még csinosnak sem volt mondható, de 
annál érdekesebb, pikánsabb v o lt; vonásainak pil= 
lanatróUpillanatra váltakozó játéka ezt a hatást 
még csak emelte. Egyébként azt hihette az ember, 
hogy divatkép előtt áll, amelyet kivágtak a Vogue 
legutolsó számából és életet leheltek belé. Oly* 
annyira, hogy a túlságosan pirosított ajka éppoly 
kevéssé bántott, mint a túlrövid szoknyája, amely 
mindig szabadon engedte a térdkalácsot. Ez, a 
lábbal együtt, feltétlenül díjat nyer akármelyik 
szépségversenyen. Izabell látogatóján első pilla* 
natra meglátszott az is, hogy minden porcikájában 
arisztokrata, akinek vérébe évszázadokon keresztül 
egyetlen oda nem való csöpp sem vegyült ebből 
az élethez oly nélkülözhetetlen folyadékból.

Chmialovszky grófné kecses kézmozdulattal fel= 
szólította a fiatal leányt, foglaljon helyet.

— Milyen rokonságban vagy Ilmér Ákossal? — ’ 
volt az első kérdése.

— A főispánnal? 0  és édesatyám elsőfokú 
unokatestvérek voltak.

—  Úgy. Azért kérdem, mert a boldogult fér* 
jem nővére, Chmialovszky Berta, Ákosnak édes= 
anyja volt. Ezek szerint mi is rokonok volnánk . . .

— Tudom, de kérdés, örülhetek=e ennek a tény* 
nek —  felelte meglepő őszinteséggel Ilmér Kriszta. 
—  A szegény rokonnak többnyire az a legnagyobb 
baja, hogy vannak gazdag rokonai is ; ezek szé=

1 5 *
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gyellik. Idegenek érdekében szívesebben tesznek 
bármit. De én ezt értem.

—  Én is értem —  hagyta rá a grófné. —  A sze= 
gény rokonok rendesen olyat kérnek, amit senki 
se tehet meg közbenjárásunkra, törvény, szabály, 
mások által szerzett jogok megsértése nélkül. Re= 
mélem, te nem ilyesmin töröd az eszed?

—  Isten őrizz, kedves . . .
—  Nyugodtan mondhatod : Izabell. A nénit, 

azt elengedem.
—  Azzal sohasem mertem volna kedveskedni...
—  Elnéző vagy, Kriszta. Azt írja Császár, hogy 

színésznő szeretnél lenni?
—  Igaz —  sóhajtott fel a fiatal leány. —  Saj= 

nos, nincsen elég tehetségem. Császár legalább azt 
mondja s neki ezt tudnia kell.

—  Nem is neked való foglalkozás. Ha valaki, 
úgy mint te, két fejjel nagyobb minden férfipart= 
nerénél . . .

—  Szívesen levágatnék a lábamból egy darabot!
—  Nagyon kár volna, ügy látom, abban rejlik 

a legnagyobb kincsed. Nem gyújtasz rá?
—  Erre remegek már régen! Köszönöm.
—  Tudsz gépírni? Gyorsírni?
—  Tökéletesen. Volt is egy elég jó bankállá= 

som Bécsben, de kitették a szűrömet.
—  Ugyan! Vájjon miért?
—  Mert olyan hosszú vagyok. A főnököm, egy 

Neutitscheiner nevű gömbölyű emberke, aki vezér* 
igazgatónak csúfoltatta magát, egyszer tréfából 
székre állt mögöttem, hogy orvul megcsókoljon. 
Abban a pillanatban benyitott az egyik cégveze* 
tőnk s akkora nevetőgörcsöt kapott, hogy azt gon= 
doltam, belefullad. Persze, én ittam meg az egész* 
nek a levét. De Neutitscheineren még ma is röhög 
egész Bécs. Sohse mennék többé bankállásba!

Izabell grófné jóízűen kacagott a fiatal leány 
eredetiségén, majd elgondolkozott. Jobban mondva,
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csak úgy tett, mintha gondolkozna. Mert magá= 
bán máris tisztában volt, hogy mit fog Krisztának 
ajánlani.

—  Mégis, a színpadon kívül, mihez volna leg= 
inkább kedved?

—  Sok mindenhez.
— Például?
—  Egy jó paripához. Egy autóhoz. Egy villá= 

hoz Montecarlóban és néhány hold földhöz a Bács= 
kában, persze, csak ezertől feljebb. De mivel mindez 
nem lehetséges, elmennék moziszínésznőnek vagy 
mannequinnek is. Sőt férjhez is mennék. De csak 
két métertől feljebb.

—  Eredeti leány vagy, mondhatom — szólt 
Izabell elragadtatva. —  Hány éves vagy?

—  Éppen a fele cipőszámomnak : húsz.
— Voltál=e már szerelmes?
—  Ojjé! Vallják be mindent?
— Minél többet!
—  Amióta emlékszem, mindig szerelmes vol= 

tam. Megesett az is, hogy kettőbe egyszerre. Fel 
tudnám magam ilyenkor pofozni, de hiába, ilyen a 
természetem. Elkeseredésemben már azt határoz= 
tam el egyszer, hogy hivatásos szerető leszek . . .

—  No és?
— Nem kellettem annak, akivel ki akartam pró= 

bálni. Gyönyörű fiatal pap volt az illető ; két mé= 
tér nyolc magas. De úgy összeszidott, mikor észre= 
vette a szándékomat és úgy kidobott, hogy még most 
is fáj a derekam, ha rágondolok. Pedig kezet tudnék 
neki csókolni, hogy rendet teremtett a fejemben.

— Bizonyára sok haszontalan regényt olvastál, 
nemde?

—  Talán.
— 01vastál=e már valamit Tölgyes Ádámtól?
—  Semmit. Csak ott voltam az Amyr=botrányon. 

Roppant izgató volt! Persze, nyomban belésze= 
rettem.
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— Kibe?
— Hát Tölgyesbe. Meg is vettem a fényképét, 

azzal alszom.
— Ne mondd? . . .
— Sajnos, nős. Fiatal házas! Különben . . .
— Különben?
—  Ah, ne is beszéljünk róla. De miért érdekel, 

olvastam=e már Tölgyes=könyvet?
— Csak úgy. Véletlenül jutott eszembe. Töl= 

gyes most valami lapot szerkeszt . . .
— Hogyne. Az «lgaz Szó»=t. Mindennap meg= 

veszem. Kár, hogy Tölgyes mostanában csak poli= 
tikai dolgokat ír. De az is mulatságos.

—  Mulatságos?
— De mennyire. Mindenből viccet csinál.
— Azt hiszem, félreismered a szándékát és csak 

azt ajánlhatom, ne _mondd meg neki, ha véletlenül 
összekerülsz vele. Ő  most fanatikusan az —  igaz= 
ságért küzd vagy legalább is azt képzeli.

Kriszta elpirult.
— Úgy látom, butaságot mondtam —  szólt he= 

lyesen, eredeti groteszkséggel. — Szerencsére nincs 
rá kilátás, hogy egyhamar összekerüljek Tölgyes 
Ádámmal.

— Nem lehessen tudni, édes fiam. Sőt, merném 
állítani, hogy az a Tölgyes hasznodat vehetné az 
«Igaz Szó»=nál. Mondd csak : irodalmi téren sohse 
próbálkoztál?

— Igen gyakran. írtam apró, humoros dolgokat, 
tárcákat meg miegymást. Be is nyújtottam kéz= 
irataimat egyik=másik szerkesztőségbe, de még nem 
is feleltek rá. Azaz : talán a szerkesztői üzenetek 
között. De azokat elvből nem olvasom el.

—  Miért nem?
— Nem bírom a szívbeli ügyekben kért és pláne 

az azokban adott tanácsokat. Harapni, rúgni, tom= 
bolni tudnék tőlük, felfordul a gyomrom.

— Én is úgy vagyok vele —  helyeselt Izabell, de
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nyomban újból rátért titkos szándékára, amely 
kezdett kézzelfogható alakot ölteni : — A te he= 
lyedben csakugyan szerencsét próbálnék Tölgyes 
Adámmal. Hátha alkalmaz a szerkesztőségében? 
Biztosra veszem, hogy tudna használni, ha eleinte 
csak titkári minőségben is. Amire mindenképpen 
szüksége van, az az eredetiség. Ebből benned van 
bőven. Ha ő azt felismeri : nem kételkedem, hogy 
olyan irányba terelődik a jövőd, amely ki fogja elé= 
gíteni ambícióidat is. Női szerkesztő egy politikai 
napilapnál! Nálunk alig van ebből a fajtából. Egé= 
szén jól el tudnám képzelni, hogy kiküldenének 
téged interjúra, még miniszterhez is!

Ilmér Kriszta hosszúkás vágású szeme pajkosan 
felragyogott.

—  Nagyszerű volna! —  mondta. —- Mesés idea 
ez. Nem is tudom, hogy hájáljam meg neked! De 
mivel állítsak be Tölgyes Adámhoz?

— Semmi esetre sem azzal, hogy én küldtelek, 
akkor el sem fogadná a látogatásodat. Ne is említsd 
neki soha, hogy ismersz. Másképpen kell meg= 
fognunk a dolgot. Van egy közös barátunk Töl= 
gyessel : Vajha Zeno újságíró. Az fog téged be= 
ajánlani . . .

így is történt. Vajha természetesen készséggel 
tett eleget Izabell grófné óhajának. Miután teázás 
közben megismerkedett a pártfogolttal és miután 
részletesen megbeszélték az ügyet, az újságíró fel= 
kereste Tölgyest a szerkesztőségben, ahol úgy adta 
elő a dolgot, mintha személyesen érdekelné :

—  Ennek a szegény leánynak apja, tudod, in= 
tim barátom volt és mikor még rendes körülmé= 
nyék között élt, egyszer pénzzel ki is segített a baj= 
ból. De aztán elverte a vagyonát és el is esett a há= 
borúban. A leánya most hozzám fordult, tennék 
valamit az érdekében. Becsületbeli kötelességem ez, 
nemde? Csakhogy nem tudok vele mit kezdeni. 
Roppant érdekes, eszes, megkapó valaki ; igen
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ügyesen firkál, de sajnos, olyan irányban, amellyel 
a hozzám közelálló sajtóban bajosan tudna bol= 
dogulni.

—  Miféle irány az? —  kérdezte Tölgyes, meg= 
lehetősen unottan. De aztán felfigyelt, mikor Vajha 
kissé zavartan és mosolyogva felelte :

—  Hasonlít ahhoz, amit te csinálsz, édes öre= 
gém. Amolyan heveskedő, tűzről pattant tónusban, 
mellette humorosan nekimegy az embereknek, véd 
dolgokat, amelyeket senki sem támad, támad ott, 
ahol jobb volna, ha hallgatna. Stílusa, igaz, még 
kissé csiszolatlan, de ebbe egykettőre bele fog 
jönni. Őszintén bevallva, azért is szólok neked, mert 
a nézete a világról, a társadalomról, az úgynevezett 
konvencionális hazugságokról, nagyon megköze= 
líti ^mindazt, amit te hirdetsz. Eleinte azt hittem, 
hogy egyenesen tetőled hallotta ezeket. De esküszik, 
hogy nem is ismer téged, csak a lapodat olvassa . . .

—  Ma hallok róla először —  vágott a szavába 
Tölgyes, most már bizonyos érdeklődéssel. —  Szó= 
val azt szeretnéd, ha az «Igaz Szó»=hoz szerződ= 
tetném?

—  Azt, —  hagyta,rá a másik —  de nem akarok 
szerénytelen lenni. Én csak arra kérlek, nézd meg 
a kis nőt és ne ijedj meg a hosszúságától, mert egy 
debella ; beszélj vele és ha te is úgy látod, hogy 
használhatod : tégy vele kísérletet. Ha nem válik 
be, minidg elküldheted. Végtelenül leköteleznél 
vele ; amint mondtam, Ilmér Károly nekem igen 
jó emberem volt! Természetesen, bármikor kész 
vagyok ellenszolgálatra is . . .

— Ezt kár, volt említened — felelte hidegen 
Tölgyes. —  Én még sohasem hagytam cserben a 
barátaimat; téged sem hagylak cserben, annak da= 
cára, hogy nem álltái mellém, mikor erre meg= 
kértelek.

—  Bocsáss meg : a meggyőződésemről volt szó 
és . . .
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— Jó, jó, a dolog el van intézve. A lap, igaz, 
még nem váltotta be egészen a hozzáfűzött remé= 
nyeimet, bizonyára hallottad. De nem volt sohse 
halva született gyermek, sőt, igen szépen fejlődik, 
megerősödik. Meg is mondhatod a barátaidnak, 
hogy még nagyon messze vagyok a bukástól ; pén= 
zem van bőven, de van bennem akaraterő is. Ami 
pedig a pártfogoltodat illeti : küldd el hozzám még 
ma. Látatlanba is megígérem, hogy ha meg tu= 
dunk egyezni : alkalmazni fogom.

Vajha meghatottan köszönte meg Tölgyesnek a 
szívességét és kissé megszégyenítve hagyta el az 
«Igaz Szó» szerkesztőségét.

—  Ilyen elvek mellett még véletlenségből sem 
kerülheti el a bukását az ember —  állapította meg 
igaz sajnálattal, mikor taxit fogadott és elvitette 
magát a Horánszky=utcába.

X X V I.

VIGYÁ ZA T, MÁZOLVA!

Ilmér Krisztát úgy Izabell, mint Vajha Zeno 
lelkiismeretesen és nagyon alaposan kioktatták vi= 
selkedését és ezentúl hirdetendő elveit illetőleg. A 
leány a jó tanácsok iránt fogékonynak és ez alka= 
lommal is intelligensnek bizonyult.

Kutyafuttában elolvasta a «Szondy=utcai vere= 
bek»=et és a «Vae victis»=t is és tudomásul vette, 
hogy a későbbi művekkel, elsősorban a «Mézédes 
méreg»=gel Tölgyes egy idő óta megtagadott min= 
den közösséget.

így kipreparálva beállított az «Igaz Szó» szer= 
kesztőségébe.

Ott meglehetős feltűnést keltett nemcsak a meg= 
jelenésével, hanem azzal is, hogy, mialatt Tölgyes 
ajtaja előtt várakozott, elővette az «Igaz Szó»=nak
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egy útközben vásárolt példányát és állandóan vál= 
toztatva keresztbetett lábainak egymáshoz való 
helyzetét, nagy buzgalommal olvasta Tölgyes ve= 
zércikkét, miközben egy alkalommal a másik után 
maga elé mormogta :

—  Nagyszerű! Fenomenális . . .
Mikor nemsokára rá bekerült Tölgyeshez és 

meggyőződött róla, hogy mögötte becsukódott az 
ajtó, térdreborult és mielőtt a férfi megakadályoz= 
háttá volna, megcsókolta a kezét.

— Mi jut eszébe? —  kiáltotta jjedten Tölgyes, 
aki mindenre, csak erre nem volt elkészülve. Ismét 
talpra kényszerítette a leányt; ez most szégyenlő= 
sen rejtegette az arcát és a mögötte álló borszékbe 
dűlt.

— Bocsásson meg, —  hebegte, nehezen meg= 
küzdve a könnyeivel —  de c'était plus fórt que m oi! 
Tudja=e, hogy évek óta vártam erre a pillanatra? 
Végre megérkezett. Szembekerültem azzal a férfiú= 
val, aki gyermekkorom óta irányítja a lelkemet, aki, 
a nélkül, hogy tudna róla, támogat életem legne= 
hezebb pillanataiban, erőt csöpögtet a szívembe, 
embert nevelt belőlem. Hogy csak egyet említsek : 
a «Vae victis» az én b ib liá m !...  Az «Amyr»=ról 
nem is beszélek. Ott voltam az utolsó előadáson. 
Nem tudtam megérteni, hogy mi történt. Csak azt 
tudom, hogy felháborodásomban, éppen a maguk 
páholya előtt, a megőrült, megbutult tömeg elé 
dobtam magam és kiragadtam egy ember kezéből 
a botot, amit éppen a páholyba akart hajítani. Du= 
lakodtunk; meg is sebesültem egy k icsit; még 
ma is látszik a nyoma a karomon, látja? — ezzel 
Tölgyes orra alá tartotta hófehér karját, de az, bi= 
zonyára a meglepetéstől, nem vett rajta észre sem= 
mit, csak azt, hogy mesés illat árad ki látogatója 
bőréből. Ilmér Kriszta azonban folytatta : —  Csak 
utólag magyarázták meg nekem, hogy meghami= 
sították a darabját! A bitangok, az alávalók!
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Felugrott és nemes felháborodás szólt a vonásai= 
ból.De aztán hirtelenül megszelídülve,ó'szinte bűn= 
bánattal a szemében, mondta :

—  Ismételten kérem, drága főszerkesztő úr, bo= 
csássa meg nekem ezt az előttem is megmagyaráz= 
hatatlan kitörést. Elvesztettem a fejemet. Pedig 
nem természetem, higyje el! Ügy érzem különben 
is, hogy ezzel mindent elrontottam és talán jobb 
is, ha visszavonulok . . .

Egy bátortalan lépést tett az ajtó irányába, de 
Tölgyes elébeugrott és visszatartotta :

— Maradjon kérem —  szólt hozzá melegen, 
halkan, de nagyon komolyan.

—  Kétségbe vagyok esve, — szabadkozott még 
mindig a leány —  attól félek, hogy ijesztő a rólam 
szerzett első benyomása . . .

— Kissé meglepett, nem tagadom —  hagyta rá 
Tölgyes. —  De hazudnék, ha nem vallanám be 
azt is, hogy jól esett a lelkesedés, amellyel a mun= 
káimról beszélt. Az viszont, hogy helyes és impo= 
nálóan bátor védelmemben azon a szerencsétlen 
Amyr=előadáson még meg is sebesült, egyenesen 
megható. Fogadja ezért utólag is hálás köszöne= 
temet! Most pedig foglaljon helyet és térjünk a 
tárgyra.

A fiatal leány megnyugodott.
— Tehát igazán nem haragszik rám? — . kér= 

dezte. —  És elhiszi nekem, hogy soha, soha többé 
nem fogok ilyen őrülten viselkedni?

— Meg vagyok róla győződve.
—  Köszönöm —  mondta mély sóhajtással Kriszta 

és az íróasztal mellé ült, szembe Tölgyessel. És 
ettől a perctől oly egészen máskép beszélt és visel= 
kedett is, mintha nem volna ugyanaz a nő. Szinte 
felfoghatatlan ez. —  Azért jöttem, —  folytatta 
biztos hangon, mérlegelve minden szavát —  hogy 
felajánljam önnek szolgálataimat. Ha az a lelkese= 
dés, amely eltölt az ön által hirdetett eszmék és
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szent célok iránt, érték : akkor rendelkezzék velem. 
Tudok gyorsírni, kopogtatni, fogalmazni. Beszélek 
és írok magyarul, németül, franciául, angolul, 
olaszul. El tudnám képzelni, hogy e nyelvek se* 
gítségével összeköttetést lehetne létesíteni az «Igaz 
Szó» és hasonszellemű lapok között, ami által igen 
becses híranyagra tehetnénk szert; de beillesz* 
kedhetnék a szorosan vett szerkesztési munkába 
is. A szemem, fülem éles : ha most elmegyek innét 
és két óra múlva visszajönnék, biztosíthatom, hogy 
legalább ötven olyan dologról tudnék beszámolni, 
amelyet ezalatt láttam vagy hallottam. A legtöbb 
ember, ha reggeltől estig sétál az utcán, nem vesz 
észre semmit. Ha parancsolja, olyan cikket írok 
erről az íróasztalról vagy ott a fogason lógó szép 
burberyjéről, hogy élvezettel fogja olvasni min* 
denki. Csodálkozik? Pedig mi sem könnyebb. Egy= 
szerűen le kell írni a dolgokat, úgy, amint vannak. 
A gondolatok maguktól szövődnek belé. Csak 
semmi hazugságot! Nincs is rá szükség. S  ezt oly 
nehezen értik meg az emberek! Amire elsősorban 
érzek magamban hivatást, az az interjú. Még sohse 
kértem, sohse kaptam; mégis meggyőződésem, hogy 
még a legtitkosabb gondolatokat is ki tudnám 
szedni a legelzárkózottabb kegyelmesből is! Ha 
alkalmaz, főszerkesztő ú r : hű, ielkes, fáradtságot 
nem ismerő igavonó állatra fog bennem szert tenni. 
Meg lesz velem elégedve. Ezzel szemben egyetlen* 
egy kikötésem van.

—  Éspedig?
— Ismétlem, egyetlenegyet kell kérnem magá* 

tói, de ehhez aztán ragaszkodnom is kell : nem 
szabad, hogy nőt lásson bennem, csak munkatár* 
sat. Nemnélkülit. Igaz, hogy külsőm ezt nagyon 
megkönnyíti, de szeretem a tiszta helyzeteket, azért 
említem. Én nem tudom, mi a szerelem, de nem is 
akarom megismerni. Oly tragikus eseteknek vol* 
tam már fül* és szemtanúja, hogy nem kérek belőle.
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Dolgozni akarok, egyebet nem. Mit gondol, fő= 
szerkesztő úr : lehet=e ezen alapon megegyeznünk?

Mint a többi mind, úgy ez a kérdés is meglepte 
Tölgyest. Annyira bele volt mélyedve abba, amit 
neki itt feltálaltak. Hozzá még egy feltűnően ér= 
dekes, eszes s ehhez képest nevetségesen fiatal 
leány! A szerelemelleni védekezés volt a legkülö= 
nősebb rajta. Egész külseje meghazudtolta ezt. Mi= 
csoda szemek! Ez a csókratermett ajak! És a lá= 
bak! Amelyekkel, bizonyára öntudatlanul, olyan 
manővert vitt véghez, hogy nagy adag önfegyel= 
mezettségre volt szüksége az embernek, hogy leg= 
alább időnként levegye róla a szemét . . .

— A megegyezésünknek részemről nincsen 
semmi akadálya —  felelte rövid gondolkozás után. 
—  Már Vajha Zeno barátom kedvéért is szívesen 
tennék egy kísérletet, amely, nem kétlem, állandó 
együttműködésre is vezethetne. De még nem isme= 
rém az igényeit, kedves bárónő!

—  A hasznavehetőségemhez igazodnak. Kez= 
detnek adjon, amennyit gondol.

—  Elfogad 300 pengőt?
— El. Mikor lépjek szolgálatba?
—  Akár holnap.
Ilmér Kriszta felkelt, Tölgyes is így tett. Per= 

sze ismét szemébe szökött látogatója magas alakja. 
Önkéntelenül összemérte a saját magasságával ; 
éppen egyformák voltak. És csodálatos : mégis 
csupa nőiesség, csupa báj Ilmér Kriszta minden 
mozdulatában. Valami kellemesen izgató áradt be= 
lőle ; ha nem volna paradox, azt mondaná az em= 
bér : természetes raffinement . . .

—  Micsoda butaság! —  gondolta magában.
—  Még egy kérésem volna —  szólalt meg, már 

a kilincsre téve a kezét a fiatal leány. —  Árva va= 
gyök és nem él itt Pesten egyetlen rokonom, egyet= 
len ismerős család sem. Nem, mintha félnék az 
egyedülléttől, korántsem! De az ember nem élhet
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társaság nélkül, kiváltképpen akkor nem, ha már 
a hivatásával jár, hogy minél többet mozogjon em= 
berek között . . . Megengedi főszerkesztő úr, hogy 
mint az «Igaz Szó» új tagja, tiszteletemet tehessem 
a nagyságos asszonynál?

Ez újabb meglepetés volt Tölgyes számára. Mi= 
csoda figyelem, micsoda előrelátás! De nem árulta 
el magát.

—  A feleségem boldog lesz, ha megvalósítja a 
szándékát —  felelte udvariasan.

—  Én leszek boldog —  mondta Ilmér Kriszta 
sok melegséggel. — Mert ez a második dolog, 
amire már oly nagyon vágyódtam. Megismerni azt 
a miliőt, amelyben Tölgyes Ádám él, kezet fogni 
azzal a nővel, aki —  hogy is mondjam? — az ön 
lelkivilágának inkarnációja!

— Az is —  felelte a férfi, kissé szórakozottan. — 
Ezt kitől hallotta?

—  Mindenki tudja.
Egy gondolat cikázott át Tölgyes agyán.
—  Ismeri véletlenül Chmialovszky grófnét? — 

kérdezte.
—  Valahogyan rokonom, de sohse láttam. Nem is 

vagyok rá kíváncsi. Mint szegény rokon, tudja . . .  
Ön ismeri?

— Ismerem.
— Milyen, mondja?
—  Egyike a legtökéletesebb asszonyoknak, akik 

léteznek.
—  Igazán?
— Az a meggyőződésem. Persze : minden női 

hibával együtt.
— Gondolja, hogy elfogadná a látogatásomat, 

ha felkeresném?
— Feltétlenül. De jobb szeretném, ha ezzel egy 

kicsit várna. . .  Valamikor talán meg is magyarázom.
— Teljesen felesleges. Mától kezdve az ön 

óhaja számomra parancs.

238
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Futólag a szemébe nézett, majd gyorsan kezet 
nyújtott és már kint is volt.

Tölgyes elgondolkozott. Gépiesen az orrához 
emelte a kezét és magába szíttá az illatot, amely 
hozzátapadt. Aztán a fejét rázta és nekiesett a kor= 
rektúráknak, amelyek rávigyorogtak az íróasztalról.

Tudja Isten Valahogyan nem sok kedve volt a 
munkához.

X X V II.

K ÍS É R T É S .

Az új munkatárs fényesen bevált. Ezen talán 
senki sem lepődött meg annyira, mint Ilmér Kriszta 
maga. De ott voltak a tények, amelyeket nem lehe= 
tett tagadni. Ügyes entrefilékkel, mulatságos hely= 
zetrajzokkal fűszerezte a lapot, minden, még a leg= 
egyszerűbb apró hírnek is kibányászta tanulságos 
vagy éppenséggel azt az oldalát, amely egyúttal 
valakinek legkönnyebben megsebezhető oldala v o lt; 
elkezdte a levelezést néhány külföldi laptárssal, 
amelyek, ha nem másképpen, hát legalább kurió= 
zumként megemlékeztek róla, hogy íme, létezik 
egy Magyarország nevű állam, amelyben olyan 
exotikus dolgok is vannak, hogy megél egy lap, 
amely a tiszta igazságot írta a zászlajára ; de csak= 
hamar szerzett is interjút egy élő minisztertől, 
akinek a nevét csak azért hallgatom el, mert még 
most is az, hozzá még házasember is.

Igaz, hogy az interjú megjelenését nyomban 
követte a szokásos helyreigazítás azon a címen, 
hogy a leközölt szöveg nem fedi mindenben a le= 
folyt beszélgetést; de maga az a körülmény, hogy 
Ilmér Krisztának egyáltalában sikerült ő excellen= 
ciája színe elé kerülni, olyan magasra emelte a szer= 
kesztőségben a tekintélyét, hogy még aznap fel= 
emelték a fizetését, őt pedig véglegesítették állásában.
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Tölgyes Ádámnak jól esett, hogy a felesége ked= 
vesen fogadta Ilmér Kriszta látogatását, akit aztán 
itt=ott meg is hívtak ebédre, vacsorára, más isme= 
rősökkel együtt. Mindenki el volt ragadtatva az 
eredeti teremtéstől, csak Zsoldos nem. 0  egye= 
nesen utálta. Amyr előtt ebből nem is csinált titkot. 
Egy alkalommal azt mondta :

—  Ha közelében vagyok, mindig az az érzé= 
sem, hogy fel kell rajta másznom, mint a majom= 
nak a páímatörzsön. Aztán nem bírom az illatát. 
Igaz, hogy diszkréten él a parfümmel, de van va= 
lami bosszantóan édeskés benne. Nem találja?

—  Én sohasem illatozom magam, —  felelte 
Amyr —  de ez talán hiba. Ma a divattal jár, mint 
sok más, amire nem tudom magam rászánni. Ilmér 
Kriszta viszont olyan, mint egy élő divatreklám. 
A fő, hogy Ádám meg van vele elégedve és hogy 
a lapunknak jó szolgálatokat tesz.

—  Legalább több példány fogy el azóta, hogy 
az «Igaz Szó»=nál van? — kérdezte kételkedve 
Zsoldos.

— Alig . . .
Kis szünet után Zsoldos megfogta Amyr kezét.
—  Nézzen a szemembe —  mondta. —  Rokon= 

szenvesnek találja ezt a nőt?
—  Nem.
—  Akkor miért nem mutatja meg neki? Maga: 

Amyr! Aki olyan dolgokat vagdos az emberek fe= 
jéhez, hogy még én is meggondolnám. Múltkor pél= 
dául annak a szegény Orbaynak. Mikor azt mondta 
neki, hogy minden képviselő népbolondító!

—  Bocsánatot kérek, nem így mondtam. Azt 
mondtam, hogy minden képviselő az, aki olyat ígér 
a választóinak, amit nem tud beváltani.

—  De minden képviselő azt teszi!
— Éppen azért nyomban ki is lépett Orbay az 

«Igaz Szó»=ból. S  ezt nagyon sajnálom. Ádám össze 
is szidott érte, mégpedig joggal. És ezért nem is
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fogom megmondani Ilmér Krisztának sem, hogy 
nem rokonszenvezem vele. Persze, ha okot szol= 
gáltat rá . . .

—  Erre várhat, Amyrkám. Ez a csinos női 
elown, akiben talán maga az ördög párosította 
össze a groteszkséget a kedvesség valami zabigye= 
rekével, igen jól tudja, hogy mitől döglik a légy. 
Már magát is lefegyverezte.

—  Nem kívánok már kellemetlenkedni senki= 
neksem. Amúgy is az az érzésem, hogy h«^atovább 
terhére leszek Ádámnak a velem született szeren= 
csétlen természetemmel.

Zsoldos felugrott, mititha mérges kígyó csípte 
volna meg. Úgy összecsaptá a feje fölött a kezét, 
hogy Amyr kutyája legédesebb álmaiból riadt és 
rablókat gyanítva, ijedten elkezdett vonítani.

— Micsoda? —  kiáltotta rémülten a férfi. — 
Hogyan mer ilyesmire még 'csak gondolni is?

—  Mert igaz —  felelte nyugodtan, valami na= 
gyón szomorú mosollyal Amyr. —̂ Engemet nem 
arra teremtett az Isten, hogy bárkit' is boldoggá 
tegyek. Sem Ádámot, sem mást. Erre azóta jöttem 
rá, hogy kiléptem a magányból, amelyben felnőtt 
tem. Moreland és Törökbátor! Ott, igen. De meg= 
ismerhettem=e ezeken a helyeken az embereket? 
Az életet? Magamat?

—  Az ég szent szerelméért, —  szólt, mind= 
jobban elszörnyííködve Zsoldos —  csak nem bol= 
dogtalan a házasságuk?

—  Ellenkezőleg. Ádám nem is lehetne kedve= 
sebb, figyelmesebb, elnézőbb irántam, mint ami= 
lyen. Mindent elkövet, hogy jól érezzem magam. 
Nem riadna vissza semmiféle áldozattól sem. De 
éppen ez a baj. Mellettem az élete csupa áldozat.

—  Ne mondja ezt, ne mondja! —  könyörgött 
Zsoldos, mintegy halálos félelemben. Az a gondo= 
lat, hogy az ő közelében összeomolhatnék egy bol= 
dogság, amelyhez jobban ragaszkodott, mintha sa=

16Drasche-Lázár Alfréd: Amyr.
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játmagáról volna szó, megőrjítette. —  Esküszöm, 
hogy téved, Amyr. Esküszöm, hogy Ádám a leg= 
boldogabb ember a világ kerekségén, amióta magát, 
az utolérhetetlent, az oly rég keresett kincsét meg= 
találta! Ha gondjai vannak, ha néha rosszkedvű : 
ennek csakis az az átkozott lap az oka. Minek kel= 
lett maguknak lap, mondja? Szabad ember létükre 
így lekötni magukat? Nem lett volna jobb meg= 
tartani a yachtjukat és azon behajókázni a világot? 
Nem kellett volna azért, hogy Ádám henyéljen, 
dehogy! Dolgozhatott volna a yachton éppoly 
szépen, mint a villájában ; és ha kedvük tartotta 
volna, megállanak a Canari=szigeteken, kikötnek 
Ceylonban vagy lubickolnak Florida partján. És 
mindenütt bőven maradt volna idő a munkára is. 
De mondok még egyet : ha már visszajöttek ide 
Pestre, miért az ördögbe engedi el maga mellől 
azt az embert ebből a rózsadombi kis paradicsoma 
ból? Hát nem írhatna itten sokkal szebb, sokkal 
gyönyörtetőbb dolgokat, mint abban a rozoga 
szerkesztőségben? Én a magam részéről annyira 
megszerettem ezt a helyet, hogy még a Titicaca= 
tóra sem kívánkozom többé, pedig mindig fel= 
tettem magamban, hogy oda okvetlenül ellátogatok 
még életemben! Egyébként van egy nagyszerű 
ideám : pakkoljunk össze mind a hárman és utaz= 
zunk a Titicaca=tóra. Gondolja csak : 4000 méter 
magasságban fekszik a tenger színe fölött, a Cor= 
dilleras de los Andes tövében! Juj, de mesés volna! 
Nincsen kedve, Amyrkám?

Amyr csöndesen rázta a fejét.
—  Ezek utópiák, Pali barátom —  mondta szo= 

morú mosollyal. — Az ilyesmi nem Ádámnak való 
életmód. Belepusztulna a semmittevésbe. Mert nem 
dolgozna semmit. 0  nem hagyhatja el a helyét egy 
asszonyért. És amennyiben bebizonyosodnék, hogy 
érvényesülésének az asszony az akadálya : nem az ér= 
vényesülésről kell lemondania, hanem az asszonyról.
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—  Amyr!
—  Ne folytassuk. Ma még csak akadémikus 

értékű ez a megállapítás, és a legboldogabb én vol= 
nék, ha az is maradna. Minden attól függ, valóban 
meggyőződés tölti=e el Ádámot, avagy csak rabja 
valami mániának? Olyasmire gondolok, mint mikor 
hirdeti valaki, hogy a tánc kedvéért táncol, holott 
azért teszi, mert szerelmes ; vagy mikor kolostorba 
vonul egy leány és búskomorságba esik, de a világért 
sem vonná le az egyetlen helyes következtetést 
abból, hogy földi örömökért vágyódik. Ha Ádám 
nem az én kedvemért tért vissza arra az útra, 
amelyet elhagyott, hanem magamagáért : semmi 
kétség, hogy boldogulni fog. Ellenkező esetben 
hiába minden erőfeszítése. Feláldozhatunk mindent, 
csak a meggyőződésünket nem. Az ember meg= 
győződése a becsülete. Becsület nélkül pedig nem 
érdemes élni.

—  Biztosíthatom, hogy Ádámnak meggyőző= 
dés, becsület és élet egy : maga, Amyr. Magával 
kezdődik, magával végződik minden!

Amyr kedves mosollyal rátette a kezét Zsoldoséra. 
_ —  A hű barát! —  mondta meghatottan. — 

Ugy=e, sohse fogja őt elhagyni? . . .
A fiatal asszony, természetes intuíciójával meg= 

lehetősen közel járt az igazsághoz, mikor kezdte 
magát tehernek érezni Tölgyes Ádám oldalán. Ez 
hiába tagadta maga előtt ennek még a lehetőségét 
is : mind gyakrabban kapta rajta magát olyan gon= 
dolatokon, amelyek igazolták Amyr sejtéseit. És 
ki tudja, azok voltak=e csupán?

Tölgyes az első alkalommal megdöbbent. Ügy 
történt, hogy egy idegen lapban rövidke hírt ol= 
vásott : Chmialovszky grófné, a Budapesten időző 
Conte Cittadini olasz diplomata és magyar szüle= 
tésű neje, Mitoók Klára tiszteletére teadélutánt 
rendezett Horánszky=utcai palotájában, amelyen 
meghitt barátain kívül megjelentek stb., stb.

16*
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Maga elé varázsolta a Chmialovszky=palotát, 
gyönyörű régi képeivel, stílbútoraival, diszkrét vi= 
lágításával ; látta Izabellt, a ragyogóan szép, sze= 
retetreméltó «grande dame»=ot, érezte a sok virág 
bódító szagát, elképzelte a volt barátait, mind ott 
voltak.

—  Csak én nem —  állapította meg keserűen és 
harapdálta az ajkát. De ettől aztán megijedt. El= 
dobta a lapot és kezébe vette Amyrnak előtte álló 
fényképét.

—  Ne haragudj rám, te drága, te egyetlen! — 
susogta szenvedélyesen, bűnbánóan. —  Az ördög 
szólt belőlem az imént, nem a lelkem . . .

De nem tartott soká és történtek más dolgok, 
amelyek rokongondolatokat szültek az agyában. 
Egyszer —  holtfáradtan érkezett haza éppen —  a 
telefonhoz kérette Tischbein bankár. Rögtön tudta, 
miről van szó : előtte való nap élesen megtámadott 
egy alapítást, amely szerinte ismét csak egy szük= 
körű érdekeltség számára jelent majd indokolatlan 
hasznot. Ebben a készülő tranzakcióban erősen ér= 
dekelve volt a bankár és már egész nap kereste is 
őt a szerkesztőségben. Mindig eltagadtatta magát.

Most is úgy tett.
—  Mondja meg a méltóságos úrnak, hogy beteg 

vagyok és hogy lázzal ágyban fekszem —  szólt 
Sándorhoz, aki a kagylót tartotta.

Mikor magukra maradtak, Amyr megjegyezte :
—  Miért nem üzened meg neki őszintén, hogy 

nem akarsz vele beszélni? Egysz,ersmindenkorra el= 
intézted volna vele a dolgot. így, ki tudja, még 
hányszor fog rád telefonálni.

Tölgyes felfortyant:
—  Ehhez nem értesz. Egyébként is azt teszek, 

amit jónak tartok. Csak nem vihetem az őrületig 
az őszinteséget? A társadalmi érintkezésnek van= 
nak bizonyos formái, amelyeken nem teheti magát 
túl az ember. Megírtam a véleményemet; ezzel a



2 4 5

magam részéről az ügy el van intézve. De végképpen 
összeveszni a világgal? Azt már nem.

Alig hogy kiszaladt a száján, már rettenetesen 
bánta is. Tréfára akarta fordítani az egészet, feU 
kapta Amyrt és összevissza csókolta. Amyr hagyta, 
nem felelt semmit. De érezték mind a ketten, hogy 
az elhangzott szót soha senki többé ki nem kü= 
szöbölheti.

Házassága elején minden fontosabb cikkét, és 
ha hébe=korba ráért egy=egy belletrista elmefutta= 
tás megírására, azt is felolvasta Amyrnak vagy 
legalább előbb megbeszélte vele. De gyakran meg= 
esett, hogy nejének voltak kifogásai vagy éppen= 
séggel nyílt ^kritikával élt. Ez végtelenül bántotta 
a hiúságát. 0 ,  aki megszokta, hogy mindig csak a 
legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoztak szel= 
lemi emanacióiról, most éppen a feleségében talált 
a legkíméletlenebb és —  nézete szerint —  legigaz= 
ságtalanabb bírájára.

A végén abbahagyta. A nézeteltéréseknek mes= 
terséges úton való felidézésére nem volt semmi 
szükség . . .

Ez a vélt megnemértés Amyr részéről még fo= 
kozottabb mértékben éreztette a hatását azóta, 
hogy llmér Kriszta került a szerkesztőségbe. Ez a 
nő — Amyrral ellentétben —  igen magasra érté= 
kelte minden gondolatát, sőt maga érezte ki a doU 
gaiból azt, amit legsikerültebbnek tartott. Ezt aztán 
gyakran, a nélkül, hogy kikérték volna a vélemé= 
nyét, meg is mondotta neki.

Mindig bizonyos tartózkodással, ragaszkodva a 
főnök iránti tisztelethez, és mégis félre nem ért= 
hető módon árulta el rajongását a «nagy író» zse= 
nialitása iránt, és ez, hiába, jól esett Tölgyesnek. 
Magától érthetően ennek az lett a természetes kö= 
vetkezménye, hogy vele beszélte meg a dolgait és 
nem Amyrral. Annál is inkább így kellett csele= 
kednie, mert llmér Kriszta tevékenysége szem=
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mindenről tájékozva van . . .

Ez a szellemi együttműködés magától is bizo= 
nyos összehasonlításokkal járt a két nő kontójára. 
Azok aztán, a szerkesztési és irodalmi ügyeken túl= 
menőleg mindgyakrabban személyes térre is tere= 
lődtek át. Erre eleinte csak apróságok szolgáltattak 
alapot; olyanok, amelyek addig nem is igen ju= 
tottak eszébe.

Mikor rajtfelejtette a tekintetét Kriszta formás 
lábán és észrevette azon a pókhálószerű selyem= 
harisnyát és a legkülönbözőbb finom cipellőt, azt 
kérdezte magától, vájjon miért nem visel Amyr is 
ilyen szép dolgokat? A felesége majdnem kérke= 
dett vele, hogy otthon, főleg a kertben, jó a régi 
ruha meg a rongyos cipő is, és nem egyszer jelent 
meg előtte abban a szegény kis kék ruhában, a 
piros övvel, szandálokban, úgy, amint megpillan= 
tóttá, amikor Törökbátoron feltartóztatta az autóját.

Nyomban rá persze azt mondta magának, hogy 
ezt éppen az ő kedvéért és gyöngédségből teszi, 
és a szíve összeszorult. Valami fájdalomfélét érzett 
a maga csúnya kritikája fölött. De nem tehetett 
ellene : minden, amit Krisztán látott, vonzotta, 
míg Amyron sohasem volt semmi, arH izgatta volna 
fantáziáját. A parfüm, a rouge, a rövid haj meg= 
tette a többit.

Egészen megfeledkezett róla, amit Ilmér Kriszta 
kikötéseként annak idején elfogadott: hogy ne lás= 
són benne mást, csak munkatársat. Nőt soha. így 
aztán érthető az is, hogy ,egy napon megfeledkezett 
magáról is.

Valami kéziratot olvastak éppen. Ő az íróasz= 
tálánál ült, Ilmér Kriszta mellette állt és a vállán 
áthajolva belenézett az írásba. Izgató közelléte, a 
leheílete, a belőle áradó illat és egy véletlen pillan= 
tás a ruha kivágásába, amely többet engedett, mint 
éppen csak sejteni hófehér testét, eldöntötték a
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dolgot. Magához ragadta, az ölébe húzta és piros 
ajkaira tapasztotta remegő száját.

Ilmér Kriszta nem védekezett, nem figyelmez= 
tette a kikötésre ; talán maga is elfelejtette már. 
Az ördög pedig —  hisz Tölgyes mindig azt hitte, 
hogy néha az szól belőle, nem a lelke —  bizonyára 
diadalmaskodott, mert kétségtelenül most is benne 
volt a keze a játékban.

X X V III.

HADITANÁCS.

Sárgultak a levelek, a reggeli ködökből csak 
vergődve bujt ki a nap. Valami fonnyadt szaga volt 
a nyirkos levegőnek. A Margit=körúti bérkaszár= 
nyák nehéz füstje felkúszott a Rózsadombra is és 
ráfeküdt a tüdejére az embernek. Feketerigók ijedt, 
cincogó hangot hallattak, midőn végigfutottak a 
kavicson, ^száradó lombon és a kutya beszorult a 
szobába. Ősz volt.

Tölgyes Ádám nem járt többé a szerkesztős 
ségbe. Sem autón, sem gyalog. Az «Osiris=Six»=et 
eladta és az «Igaz Szó» megszűnt. Éppen csak hogy 
úgy tudta elrendezni a dolgokat, hogy nem került 
dobra a rózsadombi villa is.

Ismét színdarabon dolgozott. Otthon ; titkárnő 
nélkül. Címe még nem volt, de már tisztán látta 
maga előtt a miliőt, a cselekményt; ősrégi család 
kastélyában vígan éli napjait egy szép özvegy ; 
körülrajongják az udvarlók. Köztük az a férfi is, aki 
régebben az özvegy férjét vadászaton agyonlőtte. 
Amint mondták : véletlenségből. De az élők mellett 
járnak, kelnek, cselekszenek holtak is ; persze csak 
a nézőközönség számára láthatón. A várkastély 
régi urai és hölgyei. Minden korszakból. így két 
érdekkörben folyik a cselekmény, dúl a harc élők
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és halottak, röghöz, társadalmi konvenciókhoz kö= 
tött testek és kor= és időhatárokat nem ismerő szel= 
lemek között. Ez a harc a gyilkosnak látszólag meg= 
magyarázhatatlan kimúlásával végződik abban a 
pillanatban, mikor az özvegy már az ő javára dön= 
tött és a keblére borul.

A téma feldolgozása már nem ment olyan köny= 
nyen, mint a kigondolása. Néha órákig ült az író= 
asztalánál és egy sorral sem haladt előre. Az utóbbi 
idő izgalmainak tulajdonította e z t; azoknak, ame= 
lyekről Amyr is tudott, de főleg azoknak, ame= 
lyeket elhallgatott előtte. És az, hogy elhallgatta 
őket, mégjobban nyomta a lelkét, mint maguk az 
események.

Az történt, hogy mikor az «!gaz Szó»=t be kellett 
szüntetni, mindig remélte, hogy nem kell meg= 
válnia egyúttal Ilmér Krisztától is. Mindenféle 
ajánlatokat forgatott az agyában ; egyiket elő is adta 
neki, de Ilmér Krisztának ez alkalommal ismét volt 
feltétele: a házasság. Ez, a nélkül, hogy előbb ott= 
hagyja Amyrt, lehetetlenség volt.

Ennek a gondolatától is visszariadt. Tudta ugyan, 
hogy Amyr a legcsekélyebb akadályt sem gör= 
dítené az ilyen megoldás elé, sőt egyenesen ki= 
kényszerítené azt, ha megtudja, milyen harcok tom= 
bolnak a lelkében. De sötét lett a szeme előtt, ha 
elképzelte ennek bekövetkezését. Inkább meghalni.

Ha ezerszer fel is esküdött újból az igazság zász= 
lajára : azt már nem teszi, hogy bepillantást enged 
Amyrnak a mocsárba, amelybe, úgy érezte, kezd 
süllyedni. Akármilyen erős is volt az esztelen szen= 
vedélye : inkább róla mondott le, mint Amyrról.

Azzal áltatta magát, hogy szerelemből. De nem 
úgy volt. Hanem becsületből. Ha csak amolyan 
szegénylegénybecsületből is . . .

Hogy ez így volt, kitűnik abból, hogy nem akarta 
elrontani a dolgát Ilmér Krisztával sem. Ultimá= 
tumára kitérő választ adott. Hogy : még nem ; ké=
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só'bb talán. Hogy vannak emberi szempontok, 
amelyeket nem hagyhat figyelmen kívül. Hogy 
azért csak őt szereti. De Ilmér Kriszta megtudta 
valahogyan, hogy s mint lehet Tölgyes Ádámot 
magához láncolni : el kell tűnni a szeme elől.

El is tűnt. Minden sor írás hátrahagyása nélkül. 
A lakását felmondta, holmiját magával vitte. Vajha 
Zenó csak annyit tudott róla, hogy külföldre ment.

—  Lehetséges, hogy megvalósította régi óhaját 
és elment Holywoodba szerencsét próbálni — 
tette hozzá mintegy találomra. A rendőrség út* 
levélosztályán igazolást nyert, hogy valóban Ame= 
rikába szóló útlevelet kért.

A dolog veszedelmesen hasonlított Justy Amyr 
esetére. Még Tölgyesnek is feltűnt ez. De most 
nem gondolhatott arra, hogy utánamenjen. Egy= 
részt nem volt független, mint akkoriban, másrészt 
nem is volt elég pénze. Nagynehezen tudta fedezni 
csak az amúgy is lényegesen leegyszerűsített élet= 
standardjuk mindennapi költségeit. Sőt valószínű* 
nek tartotta, hogy többnyire az asszony áll helyt 
a hiányért; de bár elvileg egy alkalommal fel* 
emelte ez ellen tiltakozó szavát, a gyakorlatban 
úgy tett, mintha nem venné észre. Ebből is látszik, 
hogy magában a Tölgyes=házban sem volt színig 
arany az igazság.

 ̂ Zsoldos néhány héttel ezelőtt kereket oldott. 
Újból kergeti őt a vágy, hogy körülnézzen a világ* 
bán, azt mondta. A valóságban azért utazott el, 
mert nem bírta nézni Amyr vergődését. Ő tudta 
a dolgot Ilmér Krisztával, —  hisz mindenki tudott 
róla Budapesten —  csak a fiatal asszony nem. Vagy 
legalább azt hitte ő is, más is, hogy Amyr még 
csak nem is sejt semmit. Mint rendesen a fél, 
akinek bőrére megy a játék.

Pedig . . .
Egy napon Tölgyes nagyon ideges volt és arról 

panaszkodott Amyrnak, hogy nem bír dolgozni,
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állandóan zavarják, s még a vele is eltöltött pilla= 
natok ebéd és vacsora alatt elvonják a gondolatait 
a darabtól; ez, eredeti témájánál fogva voltaképpen 
megkövetelné, hogy valami istenhátamögötti zugba 
vonulva az emberek elől és elmenekülve a még 
most is jelentkező hitelezőktől, ügyvédektől, ha= 
tósági idézésektől és egyéb szekatúráktól, egyes= 
egyedül a munkának szentelné magát. Ott hama= 
rosan kalap alá hozná a dolgot.

Erre, ismerve férje kényelemszeretetét, megszo= 
kott íróasztala iránti majdnem bálványszerű imá= 
datát, Amyr azzal a javaslattal állt elő, hogy inkább 
ő megy el néhány hétre és elfogadja Bordonaroék 
ismételt meghívását egy kis tengeri útra a «Mary»=n. 
Azalatt Ádám teljesen elzárkózhatnék a világ elő l; 
és mégis utolérhető lenne oly ügyekben, amelyek 
esetleges távolléte folytán újabb károsodással jár= 
nának.

Tölgyes azt felelte, hogy semmi szín alatt sem 
engedné el maga mellől Amyrt. Volt ebben egy 
csöpp igazság is, mert valahogyan fájdalmasan érin= 
tette a gondolat. De ugyanakkor hatalmasan ter= 
peszkedett az a fölötti öröm is benne, hogy, ha 
csak rövid időre, de mégis visszanyerné teljes füg= 
getlenségét, mint legénykorában. Olyannyira, hogy 
legalább megkísérelheti valamiképpen érintkezésbe 
lépni Ilmér Krisztával is.

így tehát «meghajolt» Amyr kedves, higgadt 
argumentációja előtt és nagyokat sóhajtva «bele= 
nyugodott* a sorsába.

— Ez a darab ma életkérdés számunkra — 
mondta, mintha szükségét érezné annak, hogy a 
maga részéről is indokolja Amyr ajánlatának végső 
elfogadását. —  Ha sikerül jól megírnom : egy csa= 
pással visszaszerzem régi népszerűségemet, a nél= 
kül, hogy bármit is feladnék az elveimből ; annyi 
pénzt sajtolok ki belőle, hogy meg sem érezzük 
többé a veszteségeket! . . .
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Amyr elutazott Velencébe.
A búcsú pillanatában Tölgyes őszintén meg volt 

hatva. Bánkódásának hatását még akkor is érezte, 
mikor ismét egyedül ült a dolgozószobájában és 
igyekezett belemélyedni a munkába. De nem tudott 
szabadulni a nap eseményeitől ; más kérdések is 
foglalkoztatták, úgyhogy egyetlenegy sor meg= 
írására sem volt képes. Tehát lerendelte a vacsorát, 
átöltözködött és elment a kaszinóba. Ahol több 
mint fél év óta nem fordult meg.

Barátai nagy hűhóval üdvözölték, körülfogták, 
megostromolták kérdésekkel. Császár Miklós va= 
lami különös megjegyzést is tett, amelyet nem 
értett meg egészen. Zavarban is volt, úgyhogy nem 
is igen figyelt arra, amit az emberek beszéltek. De 
kiérezte, hogy a megjegyzés éle Amyr ellen irá= 
nyúlt, hacsak abban a formában is, hogy «a fog= 
sága úgy látszik mégsem élethossziglani . . .»

Ez bántotta. Nem is maradt ott vacsorára, ha= 
nem elhatározta, hogy inkább betér valami nyil= 
vános vendéglőbe, ahol lehetőleg nem találkozik 
ismerőssel. Vagy két óra hosszat barangolt a vá= 
rosban és tépelődött, hová menjen ; végül az As= 
toriára esett a választása. Ott semmi esetre sem ta= 
lálkozik ismerőssel. De éppen akkor taxi állt meg 
a szálló előtt és Kápolnoky Titusz szállt ki belőle 
egy külföldi, alkalmasint angol házaspár társasá= 
gában.

Sarkonfordult és visszament Budára.
Tizenegy óra volt, mikor felért a Rózsadombra.
Rántottét rendelt a szakácsnőnél és felbontatott 

egy üveg sört. Azután rágyújtott és visszavonult 
a dolgozószobájába. Ott a kezébe vette Amyr fény= 
képét és megcsókolta . . .

Nem volt rá szükség, hogy Császár Miklós új= 
ságolja Chmialovszky grófnénak a «mami kisfia» 
váratlan feltűnését a kaszinóban. Erről is, egye= 
bekről is már jóval előbb tájékoztatták őt Róza és
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Sándor, Tölgyes öreg cselédjei. Amint pontosan, 
hűségesen beszámoltak mindenről, ami végbement 
a rózsadombi villában. Különösen, amióta abban 
Amyr parancsolgatott.

Chmialovszky grófné növekvő izgalommal, min= 
dig több reménnyel figyelte az eseményeket. De 
nemcsak figyelte, nagy részben irányította is őket. 
Láthatatlan zsinórokon húzogatta, táncoltatta ma= 
rionettjeit abban a kis bábszínházban, amelyben a 
főszerepet «mami kisfia» játszotta.

Ilmér Krisztának hirtelen elutazása is az ő műve 
volt. Az «lgaz Szó» kiérdemesült női munkatársa 
előtte, mint jótevője és rokona előtt, kiöntötte a 
szívét, nem titkolta el a Tölgyessel való szerelmi 
intermezzóját. Izabell elfogulatlan mosollyal hall= 
gáttá meg pártfogoltja vallomását, majd azt aján= 
lotta neki, állítsa élére a dolgot.

—  Urileány létedre csak egy lehetőség jöhet 
tekintetbe, —  mondta — a házasság. Ha annyira 
szeret, mint ahogy állítja, akkor lehetetlen, hogy 
szeresse a feleségét. Ha viszont néhányhónapi 
együttélés után ilyen eredményhez jutottak, akkor 
világos, hogy ezt a házasságot semmi esetre sem 
az égben kötötték. Tehát jobb neki is, az asszony= 
nak is, ha elválnak. De ha nem annyira szeret té= 
ged, hogy ezt megtegye : akkor csak azt ajánlha= 
tóm : felejtsd el őt mielőbb! Te szereted?

—  Igen is, nem is. Sokkal idősebb nálamnál. 
Nem annyira évek, mint életfelfogás dolgában.

—  Szóval : nem életveszélyes az ügy?
—  Nem túlságosan — hagyta rá kissé szé= 

gyenkezve Ilmér Kriszta, de nyomban rá hozzá= 
tette : —  Azért gondolkozás nélkül hozzámennék. 
Szegény leány vagyok.

— Nagyon igazad van. Tehát : meg kell pró= 
bálni!

Izabell játszott a tűzzel. De jól ismerte az em= 
bereket. És mikor Kriszta azzal állított be ismét,
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hogy Tölgyes nem akar színt vallani, a grófné 
most is tudott szolgálni jó tanáccsal. Ajánlotta az 
elutazást. Váratlanul és titokban. Akkor vagy ki= 
ugrik a nyúl a bokorból, vagy legalább arra lesz jó 
az út, hogy könnyebben menjen a feledés. A költ= 
ségeket magára vállalja.

Barátaival (Vajha Zenóval is) a titoktartás pe= 
csétje alatt közölte, hogy Ilmér Krisztát Holy= 
woodba utaztatja, ahová meghívták próbajátékra. 
A valóságban azonban csak Pozsonyba küldötte. 
Élt ottan fiával együtt egy másik Chmialovszky= 
rokon : özv. gróf Zathoch Jánosné régi kis palotá= 
bán, de igen szűkös viszonyok között. Ahhoz utaz= 
tatta Krisztát és megérttette az öreg dámával, hogy 
hozományról is gondoskodnék az esetben, ha sike= 
rülne Krisztát férjhez adni.

Számított rá, hogy Zathochék nem fogják egy= 
könnyen elszalasztani az égből pottyant pártit; 
Nándi, a volt huszártiszt, aki még ismerte a régi 
monarchia fénykorát és valamikor bent volt a leg= 
első társaságban, most foglalkozás nélkül egész 
nap lődörgött; már régen volt abban a korban is, 
amelyben, ha egyáltalában, férfinak meg kell nő= 
sülnie. Azért ma sem adtak volna neki többet har= 
minc esztendőnél, oly jóképű volt a fiú.

Tapintatosan megérttette Krisztával is a grófné, 
milyen tervei vannak vele.

—  Auf allé Falle —  mondta. A leány viszont 
nagyon hálálkodott. Arra, hogy ez a nagylelkűség 
lehetne nem egészen önzetlen is, nem gondolt, de 
nem is érdekelte.

így tehát ez is szerencsésen el volt intézve, leg= 
alább körülbelül. Tölgyes nagy szerelme léket ka= 
p o tt: a bálványt nem vette többé körül az istenség 
glorioléja. De egyébként is kívánatosán haladt a 
talaj előkészítése ; az «Igaz Szó» bukása, az anyagi 
gondok kitűnő segítőtársaknak bizonyultak.

És most váratlanul jött Amyr elutazásának híre
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is. Sem családi, sem üzleti okok nem tették szük= 
ségessé ezt az utazást. Egyszerű kirándulásról, vagy 
ha jobban tetszik : kéjutazásról volt szó. Hogy ez 
így volt és nem máskép: ennek mindenképpen volt 
jelentősége.

Tölgyes vár volt, amelyet vissza kellett hódí= 
tani. Eddig tekintélyes haderő tartotta ; de az 
valamilyen okból hirtelen kivonult, hacsak átme= 
netileg is. Itt volt az alkalom a legsikeresebb 
offenzívára.

Chmialovszky grófné egyszerű vacsorára hívta 
meg barátait: Krajk tanárt, Gerdán Péternét, Uj= 
laky ezredest és a leányát, Lucyt, Császárt, Mu= 
rányit, a Tischbein házaspárt, Bertalandy kegyel= 
mest, Kápolnokyt, természetesen Vajha Zenót és — 
jól megfontolt okból —  Kunlaky Irént is. Finstern 
Rudira nem volt szükség, tehát meghagyta neki, 
látogassa meg vidéken élő özvegy édesanyját.

Feketekávé után Izabell, mintegy véletlenül, 
beledobta a beszélgetésbe Tölgyes Ádám nevét. 
Meg akarta ismerni a hangulatot. Mindenki fel= 
figyelt; hosszú idő óta történt először, hogy a Ho= 
ránszky=utcai palotában még csak említeni is merte 
valaki Tölgyes Ádámot. És most maga a házi* 
asszony oldotta fel a tilalmat.

Ügy hallja, hogy Tölgyes ismét megtalálta ön= 
magát és nem neki való vállalkozásán okulva, dara* 
bot í r ; milyen szerencse ránézve, de azok számára 
is, akik igazán szerették és talán még most is sze* 
rétik ; ebből esetleg arra lehetne következtetni, 
hogy bizonyos káros befolyások szünőfélben van= 
nak stb.

Ezzel meg volt jelölve a hangnem, amelyben a 
beszélgetésnek haladnia kellett, ha Izabell célt akart 
érni. Ha akadtak is rossz diplomaták, akik azzal 
véltek kedveskedni a szerintük csak tapintatból ily 
kivételesen nyilatkozó grófnénak, hogy kígyót* 
békát kezdtek kiabálni Tölgyesre : a nagy többség
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helyesen ítélte meg a helyzetet. Rögtön megértet= 
ték, hogy a «maminak» még most is fáj a szíve a 
«kisfia» után és hogy még most sem mondott le 
a reményről, hogy vissza tudja hódítani. Jobban 
is kedvelték Tölgyest, mint Finstern grófot, aki 
minden jólneveltsége és jámborsága dacára sehogy 
sem tudott beleilleszkedni a Horánszky=utcai ke= 
délyes, kissé bohémszerű miliőbe.

Krajk tanár, a pszichológus, legtisztábban lá= 
tott. 0 ,  miután már elhangzottak a különböző véle= 
mények és Izabell diszkréten elhelyezte azt az érte= 
sülését is, hogy Amyr szórakozni ment Velencébe, 
ami véletlenül összeesett annak a Zsoldos nevű borz= 
házibarátnak az elutazásával is, felvetett egy eszmét:

—  Voltaképpen segítségére kellene sietnünk a mi 
szerencsétlen barátunknak. Úgy látom, hogy senki 
sincs köztünk, aki őt mélyen ne sajnálná, de aki 
egyúttal ne fájlalná azt is, hogy teljesen megszakadt 
vele minden összeköttetésünk. Mindnyájan tud= 
juk, hogy milyen körülmények okozták e z t ; de író= 
emberről van szó, nagy, kiváló íróról, akinek cse= 
lekedeteit nem lehet ugyanazzal a mértékkel mérni, 
mint az egyszerű polgáréit. Minden író, —  és itt 
bocsánatot kell kérnem a jelenlévő legnagyobbik= 
tói, Császár Miklóstól —  úgy, mint minden zseni, 
többé=kevésbbé patologikus. A zseni mindig az 
örvény szélén jár. Egy elővigyázatlan lépés : és 
menthetetlenül el van veszve. Gondoljunk csak 
Munkácsyra, Maupassantra! Egy ilyen örvény szé= 
lén jár Adám barátunk is ; nem is tiszta fejjel, 
hanem tele gondokkal és merem hinni : csalódá= 
sokkal is. Nem gondoljátok, hogy szép, hogy nemes 
és emberbaráti cselekedet volna, ha összefognánk, 
kezet nyújtanánk az alvajárónak és hidat építenénk 
neki, amelyen ismét átjöhetne az innenső partra?

Krajk gondolata osztatlan tetszésre talált. így 
tehát, és főleg Izabell heves bólogatása által fel= 
bátorítva, folytatta :
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a bűnbánót, nagykegyesen meghívnék. Ellenkező= 
lég. Ne legyen az az érzése, hogy mi bocsátunk 
meg neki; higyje azt, hogy mi is hibásoknak érez= 
zük magunkat vele szemben, mert, teszem, elfor= 
dúltunk tőle, elhanyagoltuk, cserbenhagytuk. Ad= 
junk neki alkalmat, hogy ő  bocsásson meg nekünk. 
Hiszen mi nem akarjuk a megaláztatását; mi azt 
akarjuk, hogy ismét a mienk legyen és legyen ismét 
a kisfia a mamijának!

Erre egyenesen megtapsolták a professzort, Ger= 
dán Péterné hangosan zokogott; csak Izabell tett 
szerényen elhárító mozdulatot, amelynek az volt 
az értelme, hogy : a mami kisfia esetének vége! . . . 
De Krajk ismét megmutatta, hogy nem hiába 
pszichopata : egyenesen a grófnéhoz fordult és 
mint az egybegyűlt társaság vezérszónoka, kérlelte, 
vegye kezébe ő a mentőakciót.

Izabell —  ismét igen szerényen —  el akarta 
magától hárítani a megtisztelő feladatot, mert kü= 
lönösen neki nehéz azt végrehajtani ; de a végén 
levétette magát a lábáról és beleegyezett abba, hogy 
személyesen ugyan nem fog akcióba lépni, de, mint 
aki a legjobban ismeri a stratégiai helyzetet, a hát= 
térből irányítja majd az operációkat.

A probléma érdekelt, izgatott mindenkit. Fel= 
merültek a legkülönbözőbb eszmék és tervek ; a 
vége az lett, hogy a társaság átalakult haditanáccsá 
egészen meghatározott, ha nem is nyíltan bevallott 
céllal : eltakarítani, lerombolni és lehetőleg a leve= 
gőbe röpíteni a vár egyetlen komoly erődjét: az 
Amyr=bástyát.
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Egy idő óta furcsa dolgok történtek a Rózsa® 
dombon. Ahányszor reggeli után a dolgozószobába 
lépett Tölgyes, íróasztalán egyik vázában, amelyet 
valamikor Izabelltől kapott ajándékba s amelyet az 
utóbbi időben nem is igen látott, mindig néhány 
szál piros rózsa volt. Egy egészen meghatározott 
fajta, Princesse Murát, mint amilyent valamikor, 
első átvedlése idejében maga vásárolt Izabell szá® 
mára egy belvárosi virágkereskedésben.

Eleinte ügyet sem vetett rá ; azt gondolta, hogy 
az öreg Róza akar neki kedveskedni. Egyszer aztán 
meg is köszönte neki a figyelmét, de egyúttal meg® 
kérte, ne tegyen az íróasztalára virágot, mert a 
szaga zavarja. De erre Róza kijelentette, hogy ő 
bizony nem tud semmiféle virágról.

Elővette tehát Sándort. Az buta képet vágott. 
r —  Majd mindig el fogom tenni az íróasztalról 
—  mondta.

Tölgyes dühbe gurult:
—  Hát ki az ördögbe teszi ide azt a virágot?
—  Nem tudom.
Érthetetlen dolog volt. Tölgyes felvonultatta a 

szeme előtt háztartásuk összes nőcselédjeit : az 
egyik szobaleány volt, a másik a konyhában fogla® 
latoskodott az idős szakácsnő mellett. Az előbbi 
férjhez menni készült és egyáltalában nem tett 
férfiéhes benyomást, az utóbbi olyannyira sült® 
paraszt volt, hogy talán azt se tudta, mi fán terem 
a rózsa. Maradt a 120 kilós házmesterné és annak 
a leánya, Jucika. Ez eléggé csinos kis fruska volt 
és színinövendéknek készült. Csakhogy a ház® 
mesterék más épületben laktak és be sem tehették 
a lábukat a villába.
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Minél tovább foglalkozott a dologgal, annál vilá= 
gosabb lett előtte, hogy a rózsák Izabelltől szár= 
maznak. Mégis csak Róza vagy Sándor segítségé= 
vei kerültek az íróasztalára. Akik valamikor az ő 
szolgálatában állottak. Ez a gondolat, bár első pil= 
lanatra valami meleg érzéssel töltötte el régi barát= 
nője iránt, csakhamar felbőszítette.

—  Felbérli ellenem a saját cselédjeimet! — szólt 
mérgesen magában. —  Mégsem járja. Ki fogom 
őket dobni, ez lesz a legjobb.

De aztán úgy határozott, hogy egyelőre vára= 
kozó álláspontra helyezkedik. Elment abba a bizo= 
nyos virágkereskedésbe, ahol annak idején maga 
vásárolta a piros rózsát. Azonban itt sem tudott 
meg sem m it; azóta gazdát cserélt az üzlet, ilyen= 
fajta rózsát nem is tartottak.

Egyébként más dolgokra terelődött a figyelme, 
amelyek ugyancsak kellemetlen érzést váltottak ki 
benne : egyetlen képeslapon kívül, amelyen Amyr 
jelezte szerencsés megérkezését Velencébe, nem 
kapott tőle bővebb hírt, holott az volt a megálla= 
podásuk, hogy az asszony minden másodnap ír 
legalább néhány sort.

Ezzel szemben egyik reggeli postájában egy 
Amyrhoz címzett, Budapesten feladott levél került 
a kezébe —  felbontva. Csakis az utóbbi körülmény 
és nem is indiszkréció vette rá, hogy belenézzen, 
összehajtott levélpapírt talált a borítékban ; azon 
félre nem ismerhetően elferdített írással a következő 
néhány so rt :

Helyzet nem veszélytelen; A . . . gyanak=
szik. V igyázat!

P  . . .
Meghökkent. Mi volt ez?
Ki miféle veszélyre figyelmeztethette Amyrt? 

Ki az a F . . . ? És ki az az Á . . .  ? Talán bizony 
jómaga?



2 5 9

Másodperc töredéke alatt átfutotta az utolsó 
napok eseményeit. Egyetlen körülményen akadt 
meg : Amyr elutazásán. Amilyen könnyen fogadta 
az asszony szándékát, oly gyakran jutott eszébe 
később, hogy voltaképpen meglepő elhatározás volt 
részéről. Csak nem létezett mégis valami összefüg= 
gés Amyr elutazása és a titokzatos figyelmeztetés 
között?

Csak nem Zsoldos Pali az a P . . . ?
Elnevette magát. Zsoldos Pali! Micsoda ab= 

szurdum. Különben is : minek is írna ilyen rongy 
leveleket, mikor a napnak bármilyen szakában élő= 
szóval is megmondhatta, amit vele közölni akart.

Nyilvánvalóan misztifikáció az egész. Bizonyára 
az «Igaz Szó» valamelyik volt alkalmazottjának 
bosszúja. Aki keveselte a kapott végkielégítést. Igen 
igen. Most már emlékezett is rá, hogy az egyik 
kisasszony a kiadóhivatalban elégedetlenkedett.

Megvetéssel összegyömöszölte a levelet és a 
papírkosárba dobta.

Szeretett volna dolgozni ; múltak a napok és 
nem igen haladt a munkája. De legalább a darab 
címét illetőleg állapodott meg : «Mikor holtak ítél= 
keznek». Ez sem elégítette ki egészen, de egyelőre 
nem jutott eszébe jobb.

Oly komolyan vette a dolgot, hogy Ilmér Krisz= 
tával nem is törődött többé. Nem tett egy lépést 
sem, hogy a nyomára akadjon. Ennek dacára nem 
bírta kellőképpen összpontosítani a gondolatait; 
Amyr csak nem írt és minduntalan zavarták.

Nemcsak rendőrségi, cégbírósági, adófelügyelő= 
ségi idézések, végrehajtást, adótartozást jelző in= 
tések zúdultak rá egyszerre, mintha összeesküdtek 
volna ellene csakis az állampolgárok bosszantására 
létező hatóságok; az első misztifikációt mindsű= 
rűbben követte más mindenféle névtelen levél, za= 
varos szövegű távirat, de titokzatos telefonhívás is.

Hol azzal vádolták Amyrt, hogy Zsoldos Pál
17*

t
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szeretője, hol azzal (mily buták, nemcsak alávalók 
az emberek!), hogy boszorkány; persze «abból a 
modern fajtából, amely delejes úton kiszívja a férfi 
agyát . . .» Ot magát azzal fenyegette meg az is* 
meretlen méregkeverő, hogy elárulja Ilmér Krisz* 
tával való viszonyát Amyrnak, ha 24. órán belül nem 
tesz le egy bizonyos összeget kertje egyik sarká= 
bán egy tégladarab alá. Egy előtte teljesen isme* 
rétién Molnár Gizella «szokott helyen» kért tőle 
találkát; telefonhoz viszont azért hívták, menne ki 
azonnal a Délivasútra, mert «megérkezett Trieszt* 
bői a már sürgönyileg jelzett koporsó*; máskor 
éppenséggel Izabell grófnét kereste nála valaki és 
nagyon csodálkozott egy férfihang, amely nem volt 
egészen ismeretlen előtte, hogy ő méltósága nincs 
ott, mikor azelőtt naponta megfordult a rózsadombi 
villában.

Nem volt ezekben a molesztálásokban semmi 
rendszer és mégis kiérzett valahogyan belőlük, 
hogy egy helyről rendezik őket. Az a körülmény 
viszont, hogy Chmialovszky grófnét is belekeverték 
a dologba, teljesen eltérítette attól a feltevéstől, 
hogy Izabell személyében kell keresnie névtelen 
Machiavellijét.

De kinek állott érdekében ez az ostoba zaklatás?
Csak nem Kunlaky Irénnek? Vagy Radóczy 

Erzsinek?
Alig. Oly gyors ütemben és változatosan pergett 

le ezek élete, hogy idejük se maradt a múlttal 
törődni.

De hát akkor ki volt?
És miért nem írt Amyr? Avagy elsikkasztotta 

valaki a leveleit? Ugyanaz az intrikus kéz, amely 
benne volt az egész gonosz játékban?

Egy napon, mikor vacsora után a dolgozószo* 
bába lépett, Amyr bekeretezett fényképét a földön 
heverve találta. A keret össze volt törve, maga 
ezer üvegcserépre lépett.
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Becsöngcttc Sándort és kérdőre vonta. Az öreg 
inas kétségbeesett. Remegve, sírva esküdözött, 
hogy fogalma sincsen arról, miként történhetett 
a baj.

De mikor aztán jóval éjfél után nyugovóra tért, 
a hálószoba padlóján darabokra tépve Izabellnek 
egy régi fényképét találta, amelyet valamikor fe= 
hérneműszekrényében felejtett, holmi ritkán hasz= 
nált sportingek alatt. Már ki is ment volt az eszé= 
bői, hogy létezik.

Ebben a szekrényben rajta és nején kívül csak 
még Rózának volt keresnivalója. Kétségtelennek 
tartotta tehát, hogy ez az egy gaztett egészen biz= 
tosan Róza műve. De miért tette? M iért?

Egész éjszaka nem bírt aludni. Elhatározta, hogy 
másnap felmond úgy Sándornak, mint Rózának. 
Vak eszközei voltak valakinek, akinek talán éppen 
csak öröme tellett ezekben a gyalázatos dolgokban. 
Mert értelmük nem volt. Hacsak nem az, hogy 
még jobban veszítsék össze Izabell grófnéval, egy= 
úttal pedig éket verjenek ő közte és Amyr közé 
is. Ez viszont kinek állhatott érdekében?

Ilmér Krisztának talán? Hogy előkészítse ma= 
gának a talajt a házasságra, amelyet búcsúnélküli 
távozása előtt annak feltételéül állított fel, hogy 
ne legyen vége köztük mindennek?

E mellett szólt valami. És mégsem tudott benne 
hinni. Sokkalta őszintébb, nyíltabb és ártatlanabb 
volt ez a fiatal leány, mintsem hogy célja érdekében 
ilyen eszközökhöz nyújlon.

Bosszankodva hánykolódott ide=oda az ágyában. 
Elgondolkozott a jelenen és a múlton. Összehason= 
Iította a kettőt és kénytelen volt megállapítani, hogy 
tagadhatatlanul rosszabbra fordult napróUnapra 
minden. Hogy a mai helyzeténél még akkor is 
jobb volt, mikor, még mielőtt felvitte Isten a sor= 
sát, éhbérért nyomorgott a nagy áruházban, amely= 
nek megnyerte a reklámpályázatát és mikor éjjel,
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fűtetlen szobában megírta első regényét. Mert 
mégis voltak akkoriban derűs pillanatai is. A margit® 
szigeti strandfürdőn például, meg az Adlon=bár= 
bán. A «vörös Nyuki» társaságában . . .

Majd a rákövetkező évek! Mikor Izabell befő® 
lyása alatt kultivált ember lett belőle és megismer® 
kedhetett az élet kényelmesebb, gondnélküli olda= 
Iával; mikor beütött az első darabja és máról® 
holnapra jómódhoz ju to tt. . .

Eszébe jutottak a kalandjai is és felsóhajtott. 
Hol vagytok, jó idők! Svábhegyi titkos találkozásai 
a temperamentumos Zsazsával; autókirándulásai 
Radóczy Erzsivel; flörtölése a filigrán Gerdán 
Blankával, aki megremegett, mint a tengeri malac, 
ha az asztal alatt összeértek a térdeik ; és megannyi 
apró élmény és futó öröm, amelynek hősnőit már 
el sem igen tudta képzelni . . .

És mindezek dacára nyugodtan, előkelőén beBJB= 
nyozta életét Izabell nemes, önzetlen szeretete, ba= 
rátsága. Változatlanul, szeszély, bosszú nélkül. Még 
azután is, hogy bebizonyosodott előtte, hogy visszaél 
a bizalmával, hűséges ragaszkodásával. Sőt még 
azután is, mikor megtudta, hogy másba szeretett!

Az «Amyr» utolsó előadásán lejátszódott páholy® 
jelenet, igaz, örökre elválasztotta őket egymástól. 
De alapjában véve ez sem volt egyéb, mint az első 
és egyetlen elemi kitörése egy szegény, sokat szén® 
vedett, fenköltgondolkozású női szívnek. Nem ért® 
hető, nem tisztán emberi vonás volt ez is? De® 
hogy is nem. És ő mégis meggyűlölte, megutálta 
abban a pillanatban és megfeledkezett mindenről, 
amit kizárólag neki köszönhetett.

Ez, mi tagadás, nem volt szép tőle. Fájt is, ha 
rágondolt. De a sorsa ellen nem tehet senki. Min® 
dig az erősebb győz. Velük is így volt. Jött, aminek 
és akinek jönnie kellett. És győzött. Hová jutnánk, 
ha '^tegnap kedvéért eldobnák magunktól a ma 
boldogságát? . . .
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Pedig : csak akkor volt igazán boldog. Mikor 
még nem voltak idegőrlő gondjai, izgalmai. Csak 
olyanok, amelyeket sajátmagának okozott. Több= 
nyíre csak képzelte is, hogy vannak gondjai, vá= 
gyai. Mikor még nem találta meg azt, amiről akko= 
riban azt álmodta, hogy a boldogsága. Mikor még 
előtte volt valami, amit nem ismert, mikor kereste, 
amiről maga se tudta, hogy micsoda.

Most már tudta. Szerette, becsülte, végtelenül 
ragaszkodott a megtalált boldogsághoz. Amely meg= 
testesülése volt mindannak, amit ő igazság alatt 
képzelt. Többet ért neki talán még az életénél is. 
Elveszíteni őt : azonos volna a megsemmisüléssel.

És mégis vétkezett már ő ellene is, gondolatban, 
tettekben. Megcsalta. Hazudott neki. Másnak a 
fülébe is súgta már azokat az édes szavakat, ame= 
lyekről valamikor azt hitte, hogy csak egy nőnek 
fogja azokat mondani ebben az életben.

Igaz, llmér Kriszta is csak epizód volt az életé= 
ben. Szalmatűz. Amit könnyelműen gyújt férfikéz és 
férfiláb eltipor. Még nem is tartott a lábtiprásnál, 
még izgatta képzeletét a gondolat, hogy valamikor 
mégis csak ismét összekerül Krisztával. De ha nem : 
azt se bánja. Amúgy is csak egy gonddal, egy hazug= 
sággal többet jelentett számára. Mikor torkig be 
volt takarva gondokkal, hazugságokkal! . . .

Gépiesen a torkához emelte kezét, aztán ott is 
hagyta. Mert úgy érezte, mintha fojtogatná valami. 
Olyan keserű volt az érzés a szíve táján is, mint 
a szája íze.

—  Ha elveszíteném Am yrt: akkor nincs to= 
vább. De llmér Kriszta?

Halkan belekacagott az éjszakába.
Vagy nem is. A spaletta nyílásán tompán be= 

lopódzott már a reggeli szürkület.
— Azt a két embert, Sándort és Rózát minden= 

képpen elbocsátom —  gondolta.
Ezzel a fal felé fordult és most mégis csak elaludt.
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Sándor és Róza meglepően nyugodtan vették 
tudomásul a felmondást. Belátják, hogy a látszat 
ellenük szól, de azért ártatlanok, azt mondták. Az= 
zal toldotta meg ezt Róza, hogy nem is bánja, ha 
elmehet. Amióta megváltozott a helyzet (nyilván= 
valóan Amyrra célzott, de óvakodott nevet emlí= 
teni), sehogysem érzi jól magát ebben a házban.

—  Vájjon miért? —  érdeklődött Tölgyes ; alap= 
jában véve sajnálta régi, hű cselédjeit.

—  Olyan dolgok történnek itt egy idő óta, hogy 
megborsódzik az ember háta —  felelte, de csak 
újabb biztatásra, a házvezetőnő. —  Néha egész 
éjjel lépéseket hallok fölöttem a padláson ; máskor 
rémesen felsóhajt valaki a szomszéd szobában, az 
pedig hónapok óta üresen áll. Egyszer meg valaki 
bezörgetett az ablakomonj  tessék elgondolni : fent, 
a harmadik emeleten! Es mikor álomból riadva 
odanézek, hát fehér alak suhan el onnan. Még hab 
lottam a szárnycsattogásait is.

—  Ostobaság! —  mondta Tölgyes mosolyogva.
—  Nem ostobaság az, kérem —  szólalt meg 

most Sándor. —  Néha én is hallottam ezeket. Ve= 
lem még furcsább dolgok történtek! Egyszer, mikor 
megtisztítottam az ezüstöt a konyhában, csengetni 
tetszett. Mikor visszamegyek : hát kérem, eltűnt 
az ezüst az asztalról. Nem volt ott többé egy da= 
rabka se. Úgy megijedtem, hogy azt hittem, megüt 
a guta. Kiabáltam, hívtam a szakácsnőt, a konyha® 
leányt, tűvé tettünk mindent, hiába. Ekkor má= 
sodszor tetszett csöngetni; feljöttem és már azon 
voltam, hogy elmondom, mi történt. De nem volt 
hozzá bátorságom. És mikor ismét lemegyek a 
konyhába, hát már nagy lármával fogadnak a nők :
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—  Megvan az ezüst! —  kiabálták. —  Hát hogyan 
lehetséges ez? —  Ők nem tudják. Kimentek egy 
pillanatra, mert a cselédlépcsőn jött valaki és mi= 
kor visszatérnek, az ezüst már az asztalon feküdt 
ismét. Hát ez nem boszorkányság?

—  Nem boszorkányság, Sándor —  felelte ne= 
vetve Tölgyes. —  Egyszerűen felültették magát; 
képzelem, milyen jót nevettek utána!

Az öreg szolga vállat vont és Rózával együtt ki= 
sompolyogtak a szobából.

Már eltelt vagy tizennégy nap azóta, hogy Amyr 
levelezőlapja érkezett, de azóta se jött tőle egyéb hír.

Tölgyes komolyan aggódott, hogy nejével baj 
történt. És ki sikkasztotta volna el Amyr leveleit? 
A két öreg cseléd? Egészen elfelejtette gyanakvá= 
sának ezt a részét. Táviratozott Veneziába, fizetett 
válasszal, de ismét teltek el napok és csak nem jött 
felelet. Erre igénybe vette az olasz követség inter= 
vencióját. És néhány órára rá már közölték vele 
telefonon, hogy Bordonaroék egy idegen hölgy 
társaságában yachtkirándulásra indultak, amelyről 
még nem jöttek meg. Azt, hogy hová mentek, nem 
sikerült megállapítani.

A meteorológiai intézet viszont, Tölgyes érdek= 
lődésére, azt a felvilágosítást adta, hogy az utóbbi 
napokban az Adrián derült az idő, viharok nincse= 
nek és nem igen várható változás.

Ez kissé megnyugtatta. Azonkívül, mintha a név= 
télén levelekben és titokzatos telefonhívásokban, de 
még a hatósági zaklatásokban is némi szünet állt 
volna be. Csak a piros rózsa : az mindennap az 
íróasztalára került, ahonnét Sándor aztán tüntető= 
lég eltávolította.

Mégis csak Izabell műve lehetett ez a virág= 
história.

Már kevesebb keserűséggel gondolt erre. Sőt, 
támadt egyszer az az egészen bolond gondolata is, 
hogy írás helyett egyik délelőtt elmegy a Nemzeti
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Lovardába, ahol biztos volt, hogy találkozni fog 
Izabell grófnéval. Miért ne? Ki tilthatta meg neki, 
hogy ismét odajárjon ő is, mint régente?

De csakhamar lefújta önmagát. Illojális csele= 
kedet volna Amyrral szemben. Talán később vala= 
mikor, ha Amyr visszaérkezett. Hisz leánykorában 
ő is passzióval lovagolt! . . .

Aznap elég jól ment az írás is. Befejezte az első 
felvonást és délután belefogott a másikba. Javában 
dolgozott, mikor megzavarták munkájában.

Sándor, félve, hogy kikap, remegő kézzel ezüst= 
tálcát tartott elébe. Azon névjegy v o lt:

KRAJK TAMÁS
EGYETEMI NY. R . TANÁR,

A II. SZ. ELME- ÉS IDEGKÓRTANI KLINIKA 
IGAZGATÓJA

— Miért nem mondta, hogy nem vagyok itt= 
hon? —  kérdezte haragosan Tölgyes. Biztosra 
vette, hogy újabb kellemetlenség vár rá.

—  A nagyságos asszony egyszersmindenkorra 
megtiltotta, hogy hazudjak a vendégeknek —  felelte 
vibráló hangon az öreg szolga. — Különben is azt 
mondta a tanár úr, hogy igen fontos dologról van 
szó.

Ez megint Amyrra vallott!
Tölgyes elmosolyodott.
—  Vezesse be Öméltóságát a szalonba —  mondta 

és felkelt.
Mikor oda belépett, a tanár már ott állt és figyeL 

mesen nézegette a képeket. Az ajtónyitásra hátra= 
fordult és elébe jött. Barátságosan kezet nyújtott, 
de Tölgyes habozott azt elfogadni, mire a másik 
visszavonult.
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—  Ahogy tetszik —  szólt Krajk elkomolyodva. — 
így is köszönöm, hogy bokros elfoglaltságod da= 
cára fogadtál. Fontos körülmények parancsolják, 
hogy veled beszéljek.

—  Ezt Sándor már jelezte.
—  Azért jöttem, hogy . . .
—  Pardon. Még mielőtt elmondanád, hogy mi= 

nek köszönhetem a szerencsét —  vágott a szavába 
idegesen Tölgyes —  kell, hogy valamire figyel= 
meztesselek. Azon leszek, hogy nyugodtan meg= 
hallgassalak, de —  itt aláhúzta minden szavát —  
az én s a feleségem személye ki van kapcsolva a 
beszélgetésből. És most parancsolj helyet foglalni.

Ezzel széket mutatott Krajknak és maga is leült.
—  Igazságtalan vagy, Ádám barátom —  szólt 

a tanár kedvesen —  és ez a hang, bevallom, fáj.
—  Fáj? —  pattant fel Tölgyes. —  Igazán fáj? 

Azt hiszed talán, nekem nem fáj, hogy a legjobb, 
legmeghittebb barátaim még aljas eszközöktől sem 
riadnak vissza, csak hogy megzavarják a boldog= 
ságomat?

A tanárt ez a támadás igen kellemetlenül érintette.
—  Ügy látom, túlfeszítetted az idegeidet a sok 

munkában, — mondta igen nyugodtan —  mert 
valóban nem tudom elképzelni, hogy kire célozol. 
De amennyiben mégis nekem szól ez a vád, kény= 
télén vagyok azt a leghatározottabban visszautas 
sítani.

—  És a névtelen levelek? És azok a rágalmak, 
amelyeket napsnap után . . .

—  Bocsánat, — mondta most hevesebben maga 
is Krajk —  névtelen leveleket írni nem szokásom.

—  Nem is tudsz róluk?
—  Nem.
— Nem értem.
Kis szünet állt be. Látszott Tölgyesen, hogy 

sajnálja, amit mondott. Nem is tudta, hogyan ve= 
szíthette el ennyire higgadtságát? Éppen Krajkra
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nem gyanakodott soha, nem is jutott eszébe, hogy 
létezik. Ez a hangulatváltozás nem kerülte el a 
tanár figyelmét. Meg akarta könnyíteni Tölgyes 
számára a visszavonulást és újból kezet nyújtott 
neki.

—  Nem gondolod, Ádám, hogy mégis csak jó, 
hű barátod lehetek, ha még ezek után is nyugodtan 
itt ülök ebben a székben? —  kérdezte.

Tölgyes zavarban volt, de elfogadta a feléje 
nyújtott kezet.

—  A halálba kergetitek az embert —  mondta, 
mert nem akarta elárulni magát. De annak, aho= 
gyan mondta, éle már alig volt.

—  M i? . . .
Krajk a fejét rázta. Azután megjegyezte : —  Ha 

nem kívántad volna az imént, hogy sem rólad, 
sem . . .

—  Ehhez ragaszkodom.
— Akkor nem is felelek újabb inszinuációdra és 

rögtön rátérek a tárgyra. Engedd meg azonban, 
hogy közbevetőleg és nevek említése nélkül, el= 
mondjak neked egy esetet a praxisomból.

—  Persze, bolondnak tartasz engem is, úgyebár?
— Ha annak tartanálak, már régen elmeintézet= 

ben helyeztelek volna el, légy nyugodt. Vagyok 
annyira jó barátod, hogy egy ilyen szomorú eset= 
ben sem hagynálak cserben.

—  Halljuk az esetedet.
—  Ne félj, nem élek vissza a türelmeddel. Egy 

fiatalember, gazdag, mondhatnám előkelő család= 
ból, beleszeretett egy kis táncosnőbe, akit az egész 
pesti jeunesse dorée jól ismert és —  frekventált is. 
A fiatalember elvesztette a fejét és a szülők akarata 
ellenére is elvette a leányt. Hat hónap múlva főbe= 
lőtte magát. De a sérülése nem volt életveszélyes, 
megoperálták. Gyógyulása alatt olyan tünetek mu= 
tatkoztak, amelyek szükségessé tették az elmegyó= 
gyász bevonását is. Egy nagynevű kollégám meg=
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vizsgálta a beteget és arra a meggyőződésre jutott, 
hogy üldözési mániában szenved.

—  Értem. Nem vagyok ugyan bolond, de azért...
—  Várj csak, kérlek. A kollégám nem bízott a 

saját diagnózisában és velem konzultált. Én kény= 
télén voltam elvetni a véleményét. Egyszersmind 
széleskörű nyomozást indíttattam egy magánkutató= 
vállalat útján, s ez meglepő eredménnyel járt. Ki= 
derült, hogy az asszony —  egy egyébként nagymér= 
tékben hisztériás és patologikus nő — hihetetlen 
raffináltsággal nemcsak a férje, hanem elsősorban 
sajátmaga ellen is, halomszámra íratott üldöző® 
leveleket, hamis névaláírással vagy névtelenül; 
utóbbi esetben úgy, hogy kézenfekvő volt, kit kell 
gyanúsítani; misztikus telefonbeszélgetéseket, tá= 
madásokat, de még elrablásokat is rendezett, ame= 
lyeket persze mindig a férjnek sikerült elhárítania. 
M iért? Azért, hogy mint később bevallotta, ezzel 
végképpen összeveszítse a férjét a családjával és 
még jobban láncolja őt magához, a szegény áldó® 
zathoz. A férj, mivel idegei ezt a játékot nem soká 
bírták, nem vonta le a remélt következtetést, ha® 
nem fegyverhez nyúlt. Szerencsére már túl van 
minden veszélyen, de már túladott az asszonyon is.

—  Nem kételkedem történeted valódiságában — 
szólt erre, fogát összeharapva Tölgyes. —  De cső® 
dálom a vakmerőségedet, hogy éppen nekem el® 
mondtad.

—  Gondolhatsz róla, amit akarsz. Nézetem sze® 
rint sohsem árt, ha az ember bepillant mások éle® 
tébe is. Egyébként nem vádoltam senkit.

Tölgyes felugrott, egyszer=kétszer fel=alá járt a 
szobában, majd az ablakhoz lépett. Ha ez igaz 
v o ln a ! . . .  Tagadhatatlan, hogy volt némi hason* 
latosság a körülmények között. Mégis, micsoda 
perfidia Krajktól, hogy merte elmesélni ezt a 
históriát!

Hátraszólt:
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— Ezért jöttél? Ezért?
—  Oh, dehogy —  felelte nyugodtan a tanár. — 

Másról van szó. Valakiről akit még nemrég igen 
nagyra tartottál; valakiről, aki — s ezt őtőle tu= 
dóm —  elég közel állott a szívedhez is.

— Chmialovszky grófnéról —  tette hozzá gú= 
nyosan Tölgyes.

—  Igenis, őróla van szó, Izabellről.
Tölgyes visszatért a szoba közepébe és keresztbe=

tett karokkal megállt Krajk előtt.
— Az erről az oldalról jövő hírekre nem vagyok 

kíváncsi, érted? —  szólt fagyosan. —  Ha senki 
sem ezen a világon, hát ez az asszony mérgezi meg 
leginkább az életemet.

—  Izabell? —  kiáltotta hitetlenül Krajk.
— Ő. Neki köszönhetem, hogy elfordultatok 

tőlem mind, hogy kerültök engem, hogy kerülitek 
a feleségemet . . .

— Ez nem igaz. T e  vonultál vissza mitő= 
lünk.

— Igen. Mert kényszerítettetek rá.
—  Szó sincs róla. Ellenkezőleg, sajnálja min= 

denki, elsősorban én, hogy megszakadt köztünk az 
érintkezés.

—  Hadd abba kérlek. Vannak, akik még a kö= 
szönésemet se fogadják el. Azok az infámis levelek, 
amelyekkel egy idő óta elárasztanak, kinyitották a 
szememet. Nem tudtam elképzelni, miért állok 
hirtelenül oly egyedül és elhagyatottan a világban : 
ma már mindent értek. Megmondták nekem a név= 
télén levelek. Hogy mit tart rólam a világ, mit a 
szegény kis feleségemről. És most már tudom azt 
is, hogy ki rontotta el a hitelemet az emberek sze= 
mében. Az a kis mese pedig, amelynek az elmondás 
sával megtiszteltél, az is tanított valamire, ami, be= 
vallom, sohse jutott volna eszembe : az ember tá= 
madást intéztet maga ellen, hogy ezzel elterelje a 
gyanút — magamagáról. Tehát ezért kereste a mi=
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nap valaki Izabell grófnét a lakásomon! Hogy ál= 
momban se jusson eszembe, hogy talán mégis ő 
állhatna ezeknek a piszkos dolgoknak a háta mö= 
gött! Ezért! És most már értem a virághistóriát is.

—  Miféle virághistóriát?
—  Nap=nap után virágot csempész a lakásomba, 

a jó Isten tudja, hogyan. Nyilvánvalóan megvesz= 
tegette a cselédjeimet!

Krajk lehorgasztotta a fejét és bólogatott.
— Szegény asszony —  jegyezte meg, mintegy 

magában. Aztán ránézett Tölgyesre : —  Össze= 
vissza beszélsz, Ádám, gyanúsítod a barátaidat — 
minden komoly alap nélkül. De a virágok? . . . Lá= 
tód, ezt az egyet nem tartom kizártnak. Nem is 
értem az efölötti rettenetes izgatottságodat. Bizo= 
nyára nem ismered a közelebbi körülményeket . . .

Tölgyes önkéntelenül felfigyelt.
—  Mi van azzal az iszonnyal? —  kérdezte 

nyersen, de láthatólag tetetett közönnyel.
—  Valóban nem tudnád? Beteg. Még pedig 

súlyosan.
—  Úgy . . .
Erre Tölgyes nem volt elkészülve.
—  Csodálom, hogy nem üzente meg neked.
—  Nem.
—  Ez rávall. Micsoda gyöngéd, finom lélek! . . .
Krajk, mintegy elgondolkozva, rázta a fejét, az=

tán inkább szárazon, akárcsak a katedráról beszélne, 
folytatta : —  Nem vagyok a kezelőorvosa, hiszen 
nem az én szakmám, mégis tájékozva vagyok min= 
denről. Aki ismeri a köztünk fennálló jóviszonyt, 
nem is fog ezen csodálkozni. Talán vétkezem a 
hivatásommal járó titoktartás ellen, ha előtted egész 
nyíltan beszélek, de ebben vezet a remény, hogy — 
erre is volt már eset —  néha bizonyos körülmények, 
amelyek az orvos hatalmán kívül állanak, ott még 
segítenek, ahol körülbelül vége a mi tudomá= 
nyunknak,
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—  Csak nem forog kockán az élete? —  kérdezte 
őszinte aggodalommal Tölgyes.

—  De. A grófné, minden látszat ellenére, soha= 
sem volt egészséges. A szíve már régen meg van 
támadva, ma pedig, a hónapokon keresztül való 
bánkódás hatása alatt . . . Talán felesleges is, hogy 
erre bővebben kitérjek?

—  Folytasd, kérlek!
—  Szóval, el kell készülnünk a legrosszabbra. 

Ha nem történik csoda, akkor . . .
—  Akkor?
—  Akkor mindennap beállhat a katasztrófa.
—  Ne beszélj . . .
—  Sajnos, ez így van. A környezete nem is sejti, 

hogy a közelében micsoda regény ér alighanem 
utolsó fejezetéhez. Nagyszerű toliaddal valamikor 
meg is fogod írni, nem kétlem.

—  Ugyan, kérlek! . . .
—  Ilyen körülmények között arra gondoltam, 

hogy felkereslek és feltárom előtted a helyzetet. 
Hátha megteszed ennek a kedves, szegény, szeren® 
csétlen asszonynak, aki még ma is csak egy férfit 
ismer és szeret, hogy, teszem, egy negyedórát sza= 
kítva magadnak, meglátogatod. Lehet, sőt több 
mint valószínű, hogy ennek a látogatásnak a hatása 
nem lesz nagyobb, mint egy injekcióé; de : salvavi 
animam meam ! Remélem, hogy e miatt talán még= 
sem lesznek kellemetlenségeid? . . .

— Miféle kellemetlenségeim?
—  Valakire gondolok, akit, kívánságodhoz ké= 

pest nem volna szabad említenem.
— Vagy úgy! A feleségem egyébként is el van 

utazva.
—  Ezt nem tudtam. Akkor annál könnyebben...
—  Nem értem, mit akartok Amyrral! Mindnyá® 

jatoknak együttvéve sincsen annyi érzéstek, szí® 
vetek, mint éppen őneki! De visszatérve Izabellre : 
ennyire komoly a dolog?
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— Ennyire.
Tölgyes ismét járt=kelt. Aztán hirtelen elhatá= 

rozásra jutott :
—  Elmegyek hozzá, az természetes. Elmegyek.
—  Látod, csak ezt akartam. Egyéb semmit.
Krajk felkelt, Tölgyes hozzálépett és megszorí=

tóttá a kezét.
—  Köszönöm, hogy szóltál —  mondta egy= 

szerűen.
—  Azt hiszem, kötelességem volt.
—  Jöjjek azonnal?
— Amint gondolod — felelte rövid habozás után 

a tanár ; —  az igazat megvallva, jobb szeretném, 
ha ezzel még várnánk egy k icsit. .  .

—  Akkor, úgy látszik, mégsem olyan nagyon 
sürgó's?

—  Dehogy is nem. Csakhogy nem váratlan emó= 
ció lebegett a szemem előtt, mikor szóba hoztam a 
dolgot. Mégis kell, hogy előbb előkészítsem erre az 
örömre . . .

—  Örömre . . .  —  ismételte halkan Tölgyes. El= 
érzékenyült és hogy ezt leplezze, elfordult. De az= 
tán leküzdötte megindultságát. —  Bármikor ren= 
delkezésedre állok —  mondta határozott hangon. — 
Készítsd elő a látogatásomat és mikor erre alkal= 
masnak látod a pillanatot, telefonálj.

—  így lesz legjobb. Mégegyszer : köszönöm.
Ismét kezet fogtak ; egy ideig némán álltak így.

Tölgyesnek rengeteg kérdése volt a nyelvén ; csak 
ki kellett volna nyitnia a száját, mégsem tette. A 
férfigőg nem engedte.

Ebben a pillanatban a hall felől halk beszélge= 
tés, majd közelgő léptek hallatszottak. Mind a ket= 
ten a hangok irányába néztek. Egy kéz félretolta 
a függönyt és egy férfi meg egy nő léptek a szo= 
bába.

—  Szabad? . . .
Murányi Dénes és Kunlaky Irén.
P r a s c h e - L á z á r  A l f r é d : A m y r. 18
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Mikor megismerte őket Tölgyes, mérgesen dob= 
bántott a lábával. Ezek hogy kerülnek ide?

Mialatt ezen gondolkozott, Murányi és Kunlaky 
örömmel üdvözölték a távozni készülő orvostanárt. 
Szorongatták a kezét és visszatartották :

—  Csak nem mi űzzük el, drága professzor?
Tölgyes ámulattal nézte a jelenetet. Milyen ke=

délyes, igazán! Az ő házában! Mintha sohasem . . .
De Kunlaky Irén már jött feléje, ártatlan mo= 

sollyal, bocsánatkérő tekintettel. Értett a szem= 
játékhoz, az bizonyos. Rendkívül sikkes ruha volt 
rajta és senki sem hitte volna, hogy túl van a 
negyvenen.

—  Meglep, hogy itt látsz bennünket, úgy=e? — 
kérdezte tettetett ijedtséggel. De még mielőtt feleU 
hetett volna Tölgyes a választ talán nem is igénylő 
kérdésére, már hozzájuk lépett Murányi is.

—  Egy igen nagy kéréssel jövünk — mondta 
szépen csengő hangján és ellentétben Irénnel, tel= 
jesen biztos fellépéssel.

—  M it akartok? —  jött ki nehezen Tölgyes tor= 
kából. Erre Kunlaky intett Murányinak, hogy in= 
kább ő fog beszélni.

—  Hallgass meg türelemmel és ne légy már 
ilyen mordsz —  szólt hozzá, mialatt utolérhetetlen 
pajkossággal végighúzta Tölgyes állán boája far= 
kát. —  Ne felejtsd el, kérlek, hogy elvégre nekünk 
is, elsősorban Dénesnek, ha nem is nagy, de mégis 
volt részünk hajdani sikereidben. Gondolj csak 
Scipióra, a «Medvebőr»=ben. Dénes mesés alakítá= 
sára! Hovatovább öt esztendeje lesz annak is . . .

—  Hat! De az semmi — vágott a szavába Mu= 
rányi kicsinylő kézmozdulattal. —  A márványleány= 
ról beszélj az «Orkán»=ban! Százhatszor ment egy= 
folytában! Első nagy szereped volt ez, Irénkém!

—  Igaz is. Ádámnak köszönhettem, hogy én 
játszhattam.

•— Eh, mit, ha nem Irén játssza, hanem a Pün=
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kösdy, megbukik a darab, szaladt ki önkéntelenül 
Tölgyes száján. Állítását, szemét elmeresztve, Mu= 
rányi tüstént helybenhagyta :

—  Úgyis van!
De Tölgyes észrevette, hogy kezdi feladni a po= 

zícióját.
— M it akartok ilyen régi dolgokkal? — kérdezte 

bizalmatlanul.
— Véletlenül jutott eszünkbe — felelte Irén. — 

Oh, hiszen, ami azt illeti, sokat emlegetjük a régi 
jó időket, ugyebár, Dini?

— Ne is beszélj róla, —  sóhajtott Murányi — 
nem látod, hogy nincsen ínyére?

Kunlaky úgy tett, mintha nem hallotta volna 
és ábrándos szemekkel folytatta :

— Mikor kirándultunk a budai hegyekbe és 
valahol, kint egy elrejtett tisztáson, ahol senki se 
hallott, senki se látott, átbeszéltük a szerepeket! . . . 
Ennek, persze, vége. Mi tart örökké? Semmi. Csak 
érzi az ember, hogy hiányzik valami az életéből.

—  Elárvultunk egy kicsit, ez az egész —  tette 
hozzá vállat vonva Murányi.

Krajk, aki eddig látszólag csak azt várta, hogy 
végleg elköszönhessen, most meg akarta ragadni az 
alkalmat és hozzájuk lépett :

— Nem zavarok tovább, Isten veletek!
De Irén belékarolt :
—  Hová gondol, drága professzorkám? Olyan 

nincsen. Egyébként sincsen semmi titkunk, ugye* 
bár, Dini?

Murányi szemét hunyorgatta, hogy ez termés 
szetes, Tölgyes pedig szintén jobb szerette, ha van 
tanúja az ezekkel a furfangos népekkel való beszélges 
tésre; tehát ő is marasztalta Krajkot, majd, miután 
mindenkit hellyel kínált meg, Murányihoz fordult:

—  Mit parancsoltok hát?
A színész köszörülte a torkát, mint valami szas 

valat előtt :
18*
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—  Az «Amyr» bukása után, kérlek . . .
—  Nem volt bukás, ez ellen tiltakozom —  pat= 

tant fel Tölgyes. —  T i ketten tettétek tönkre a 
darabomat!

Murányi fel akart zúdulni, de Irén leintette :
—  Jól van, —  szólt nevetne —  mi tettük tönkre. 

Azon a tényen, hogy a nagy botrány után a darab 
lekerült a műsorról, mi már nem tudunk változ= 
tatni. Pedig rettenetesen kár «Amyr»=ért! Gyö= 
nyörű darab volt! És beismerem, csak nyert volna 
a változás által. Igen, igen, Ádám! Beismerem! Ha 
az első naptól kezdve már úgy adják . . .

—  Feltétlenül! —  szólt bele Murányi. —  Örökké 
kár «Amyr»=ért. És aztán nem is volt az afféle 
tömegsikerre számító ügyes tákolmány, mint a leg= 
több modern darab. Ha tartja magát : a klasszicitás 
berkeibe kerül, semmi kétség!

— Az már igaz —  bólogatott Krajk.
— Szép, hogy elismeritek —  jegyezte meg gú= 

nyosan Tölgyes, a nélkül, hogy leplezni tudta volna 
belső megelégedését. —  Késő bánat, eb gondolat! 
De még most sem tudom . . .

—  Máris megtudhatod — vágott a szavába 
Murányi. —  Amint halljuk, új darabot írsz. Igaz?

—  Igaz —  felelte Tölgyes meglepetten. —  Ezt 
honnét tudjátok?

—  Ejnye, ki is mondta csak, no?
Murányi és Kunlaky egymásra néztek.
—  Mindegy, —  folytatta azután az előbbi — 

azt hiszem, tudja ezt már mindenki széles e ha= 
zában!

Irén mutatóujjával megérintette Tölgyes kezét :
—  Csinálhatsz akármit, mégsem tudsz egészen 

elbújni a világ elől. Kegyvesztett barátaid mégis 
meglesik minden lépésedet! De bocsáss meg, ha 
közbeszólok és egy egyáltalában nem ide tartozó 
kérdést érintek : nem láthatnék a feleségedet is? 
Oly boldog volnék, ha üdvözölhetném!
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— A nagyságos asszony cl van utazva —  felelte 
Tölgyes helyett Krajk, mire Irén szeme hirtelen 
elborult.

— Milyen pech, igazán! —  mondta lesújtva. — 
Csak nincsen valami baja?

—  Hál' Istennek, nincsen — felelte Tölgyes. — 
Miből gondolod?

— Csak úgy. Attól féltem, hogy talán egészségi 
okokból. .  .

—  Dehogy.
— Szóval, minden rendben van?
—  Minden.
— Látod, — fordult Irén most Murányihoz — 

akkor bizonyára a másik dolog sem egyéb pletyká= 
nál!

—  Mindig azt mondtam —  hagyta rá a színész, 
mire Tölgyes türelmetlenül kérdezte :

—  Miféle pletyka az már megint?
—  Szóra sem érdemes —  csitítgatta Irén. — 

Nem hinném, hogy vannak Pesten fiatal házasok, 
akikre még rá nem fogták volna, hogy válnak.

Tölgyes gúnyosan felkacagott :
—  Szóval, rólunk is azt beszélik az emberek?
—  Mondom, nem érdemes az effélével törődni — 

folytatta ártatlanul Kunlaky. —  Sajnálom, hogy 
egyáltalában szóba hoztam. Aztán mindjárt rész= 
leteket is tudnak a gazok! Hogy a feleséged meg= 
únta az örökös fogságot, de már vigasztalódott is, 
és most Nápolyban vagy Firenzében, magam sem 
tudom, hol, vőlegénye társaságában bevárja váló= 
pőre elintézését. Én persze egy szót sem hittem 
az egészből. Azért kérdeztem is az imént, nem Iát= 
hatnók=e a feleségedet is.

—  Hallatlan! —  szisszent fel Tölgyes. Ugyan 
már a névtelen levelekből tudta, hogy milyen kép= 
télén dolgokkal vádolják Am yrt; de hogy most már 
városszerte híresztelték? Mégis csak utolsó dolog 
volt.
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—  Hallatlan is,az emberek komiszsága —  hagyta 
rá Kunlaky. —  Én biztosra vettem, hogy ha már 
betörünk Ádám szentélyébe, hát legalább meg= 
pillanthatjuk istennőjét is, akit oly féltve rejt el a 
profán tekintetek elől! No, de talán máskor. Az az 
érzésem, hogy máris meg van törve a jég. Ugy=e, 
Ádám?

Felkelt és ráhajolt. És mivel Tölgyes, aki kezdte 
magát ki nem ismerni, habozott, megismételte a 
kérdést, mire az elmosolyodott.

—  Semmit sem változtál, Irén —  mondta. — 
Nem vagyok rátarti . . .

Irén felsikoltott örömében.
—  Aranyos vagy! így imádlak! És ha nem res= 

pektálnám a feleséged őnagysága szerzett jogait, 
Isten bizony, úgy megpusziználak, hogy elállna a 
lélekzeted! De ne félj semmit. Én is tudom, mi illik!

Krajk és Murányi jóízűen nevettek, de Tölgyes 
is kénytelen volt vele. Aztán igyekezett ismét ko= 
molynak látszani.

—  Eltaláltátok, új darabon dolgozom —  mondta 
— és sok örömöm telik benne. De miért érdekel 
ez benneteket?

—  M iért? M iért! —  kiáltották egyszerre a szí= 
nészek. —  Még kérded? Egyszerűen játszani aka= 
runk a darabodban —  tette hozzá Murányi.

—  De mennyire! —  kiáltotta Kunlaky. — Csak 
van benne nekem való szerep?

—  Van.
—  Hát énnekem?
— Hogyne volna . . .
Murányi felugrott és megveregette Tölgyes 

vállát!
,  —  Ez már beszéd! — jelentette ki hatalmasan. — 

Ugy=e mondtam, Irén, nem jövünk ide hiába?
Kunlaky könyörgésére Tölgyes éppen kezdett 

elárulni egyet=mást a darabról, mikor jött Sándor 
és ugyanazon a tálcán, amelyen csak az imént
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Krajk tanár névjegyét hozta, most táviratot pre* 
zentált.

Tölgyes szeme felragyogott.
—  Bocsássatok meg, —  szólt, mialatt felbon= 

tóttá a sürgönyt —  alighanem a feleségem ad ma= 
gáról hírt.

És már olvasott is. De a vonásai ismét elborul* 
tak, csak egy görcsszerű mosoly rögződött meg raj* 
tűk. A táviratot Pozsonyban adták fel és így szólt: 

«Ma eljegyeztem magam rokonommal, gróf
Zathoch Nándorral. Tulboldogan koezli ezt volt
szeretetremelto foenoekevel oeroekke halas

llmer K r isz tá já t
Összegyömöszölte a táviratot és zsebretette. 

Nem vette észre, hogy mialatt olvasta, a jelenlévők 
némán és mégis kifejezésteljesen néztek egymásra.

—  Remélhetőleg nem kellemetlen hír? —  ér* 
deklődött melegen Kunlaky Irén.

—  Ellenkezőleg —  felelte gúnyos fölénnyel 
Tölgyes. —  Jó hír. Csakhogy, sajnos, nem a fele= 
ségemtől való . . .

— Micsoda megennivalóan édes féri lett belő= 
led! —  kiáltotta extázissal Irén. —  És micsoda 
kincs lehet az a nő, akit ennyire szeretnek!

—  Az is, —  kincs —  hagyta rá Tölgyes. Ez a 
spontán nyilatkozat jól esett neki. Mégis csak szép, 
ha az embernek vannak barátai is . . . Mindjárt 
nem olyan üres és sivár az élet. Kár volt őket eny= 
nyíre elhanyagolni. El kellett volna menniük hoz= 
zájuk vizitbe, vagy meghívni őket, mikor vissza= 
jöttek a nászúiról . . .

Önkéntelenül Újlaky Lucyre is kellett gon= 
dolnia, régi pajtására, aki annakidején összehozta 
őt Izabellel; de ugyanakkor eszébe jutott szegény 
Gerdán Péterné is ; az is mindig nagyon ragaszko* 
dott hozzá.

Néha megmagyarázhatatlan dolgok történnek az 
emberrel, s ezek nem kivétel nélkül véletlenek.



Ilyesmi következett be most is. Mert alighogy újból 
belefogott a darabja alapgondolatának exponálás 
sába, a hall felől ismét hangok ütötték meg a fü lé t; 
s már a következő pillanatban két nő lépte át a 
szalon küszöbét: Lucy és Blanka.

A már ottlévők zajosan üdvözölték őket és a nők 
megcsókolták egymást; nem győztek csodálkozni 
a nem várt találkozáson.

Ha az imént nem maga idézi fel a két nő képét 
az agyában, Tölgyes biztosra veszi, hogy ezek 
összebeszéltek ; de így csak egy gondolata támadt : 
telepátia. Azonkívül már annyi valószínűtlen dolog 
történt, éppen az utolsó napokban ebben a házban, 
hogy ez volt köztük talán a legtermészetesebb.

Az érkezők elébe ment. Blankának, aki még 
mindig gyászolt, kezet csókolt; Lucynek egyszerűen 
azt mondta : —  Pá!

—  Nem is csodálkozik, hogy milyen zsúrt ren= 
dezünk magánál! —  jelentette ki helyes nevetéssel 
Gerdánné. —  Mintha egészen rendjén volna!

—  Dehogy is nem, nagyon is csodálkozom! — 
felelte Tölgyes. —  Maguk ketten hogyan kerül= 
nek ide?

—  Nagyon egyszerűen —  mondta Lucy. —  Van 
maguknak egy kutyájuk, egy jó pedigrés dober= 
mann ; édesapámnak már régen fáj egy ilyenre a 
foga ; sétapartnernek, tudja? Blankával pedig vélet= 
lenül találkoztam a Margit=körúton. Mikor hal= 
lotta, hová készülök, hozzám csatlakozott.

—  Csak nem fogok elszalasztani egy ilyen alkal= 
mát?! —  jegyezte meg a kis özvegyasszony.

—  Nagyon kedves magától —  felelte Tölgyes, 
majd Lucynél érdeklődött : —  Honnét tudja, hogy 
ilyenfajta kutya van a háznál?

—  Honnét? —  csodálkozott Lucy. —  Hát az 
újságból! —  Elővette a retiküljét és kotorászott. 
Végül kivágottfapróhirdetést húzott ki belőle és 
megmutatta Tölgyesnek : —  Tessék. A «Budapesti
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Hirlap»=ban jelent meg néhány nappal ezelőtt. 
Lássa!

«Pedigrés dobermann elköltözés miatt olcsón át= 
vehető. Érdeklődni lehet T. Á.=né tulajdonosnál vagy 
a házmesternél, Rózsadomb, Szemlőhegy=utca

—  Nem tévedés ez mégis?
Tölgyes a kezébe vette a kivágást; jó ideig né= 

zegette, mintha kételkedne valódiságában. Pedig 
csakugyan : szóról=szóra az állt benne. Hogy Amyr 
erről sohasem szólt neki! . . . Azután : «elköltözés 
miatt» . . .

Megint egy misztifikáció, semmi kétség.
—  Kérdezze csak meg a feleségét, hátha csak= 

ugyan tévedés . . .
—  Nincs Pesten. Elutazott.
—  Elutazott?
A két nő szomorúan nézett egymásra.
—  Be kár!
Murányi és Kunlaky mozgósítottak. A tanár is 

úgy tett. De csak úgynevezett «falscher Abgang» 
volt. Tölgyes ezt persze nem vette észre és marasz= 
talta őket. Kedvesen és őszintén. Hiszen oly jól 
esett neki, hogy körülvették a barátai, éppen egy 
pillanatban, mikor ismét kísértett a láthatatlan kéz!

Lucyhez fordult :
—  Nem hinném, hogy a feleségem meg akarna 

válni Snuffitól. Annyira szereti! De ha látni akar= 
ják a kutyát. . .

—  Sohse zavartassa magát a kutya miatt! — 
tiltakozott Lucy, Kunlaky pedig megjegyezte :

—  Éppen olyan érdekesen kezdett mesélni a 
darabjáról Ádám!

— A darabjáról? Igaz, mintha én is hallottam 
volna . . .

—  Már oly izgatott vagyok!
Irén Murányihoz fordult:
— Roppant eredeti valami, nem találod?
—  Mesés idea. Valóságos trouvaille.
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— Engem is rendkívül érdekel —  szólalt meg 
Krajk is. —  Már régen az orvosegyletben kellene 
lennem egy konferencián, de nincsen szivem hozzá, 
hogy lemondjak egy ilyen ritka alkalomról!

—  Boldog vagyok —  szólt Tölgyes. És ez nem 
volt képmutatás vagy frázis. Valóban boldog volt, 
már régen érezte magát ilyen jól. Ezeket az össze= 
jöveteleket állandósítani kellett. Meg is mondotta :

—  Végtelenül sajnálom, hogy a feleségem nin= 
csen Pesten. Kétségbe lesz esve, ha megtudja, hogy 
mit mulasztott!

Mindenki sajnálkozott, Gerdánné pedig élénken 
érdeklődött Amyr útja iránt. Hogy igazán? Yacht= 
kiránduláson? Be szép lehet! Bordonaroékkal? Is= 
tenem. És ő, Ádám, nem félti egy kicsit? Egyedül 
elengedni a szép fiatal asszonyt! Azután a tenger! 
Az ember sohasem tudhatja . . .

Murányi kezdett türelmetlenkedni :
— Mi lesz már a darabbal! A darabodról be= 

szélj, öregem!
—  Rögtön! De előbb egy csésze teát . . .
—  Még azt is! Ne, ne!
—  De igen! M it szólna a feleségem!
És már szaladt a csengőhöz és megnyomta.
—  Teát, Sándor! Siessen! —  szólt a belépő 

szolgához. De ez nem igen mozdult, hanem hozzá= 
hajolt és a fülébe súgott valamit.

Tölgyes dühösen káromkodásfélét harapott el.
—  Hát jöjjön be ő is! —  mondta aztán idegesen.
—  A szerkesztő úr azt mondja, hogy négyszem= 

közt óhajt beszélni a nagyságos úrral, még pedig 
azonnal ; a többi vendég ne is tudjon róla, hogy itt 
van . . .

Tölgyes úgy érezte, mintha az egész testsúlya a 
lábába süllyedne.

—  Vezesse be Vajha urat a dolgozószobába, de 
a hálószobámon keresztül ; aztán hozza be a teát, — 
szólt halkan Sándorhoz, mire az eltűnt. Maga
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pedig a vendégekhez fordult : —  Bocsánatot kell 
kérnem egy pillanatra; állítólag fontos ügyben 
óhajt velem beszélni valaki ; majd igyekszem le= 
rázni a nyakamról. Parancsoljanak rágyújtani, ott 
a szivar, a cigaretta!

—  Eredj csak! —  bíztatta kedélyesen Murá= 
nyi. — Láthatod, hogy ismét egészen otthonosan 
érezzük magunkat tenálad!

És nevetett. Kiválóan ügyes színpadi nevetés 
volt. Mindenki tudta, csak Tölgyest hatotta meg 
igazán. Majdnem könnyezett. Ebben volt egy 
kis idegesség is. Mily jók és kedvesek ezek a 
hű, régi barátok! Még sincsen olyan egészen egye= 
dűl az ember! Csak valami rossz hírt ne hozzon 
Zeno! .  . .

Kisietett. Alig hogy kiment, Murányi meg= 
jegyezte :

—  Most jön a nehéz ágyú . . .
A többiek bólogattak. Krajk nagyon komoly lett. 

Aztán elkezdtek halkan diskurálni.
Vajha már ott volt a dolgozószobában, mikor 

Tölgyes belépett. Cigarettázva bó'rfotelben ült és 
maga elé bámult. Csak akkor vette észre a házi= 
gazdát, mikor az elébe állt.

Felkapaszkodott.
—  Szervusz —  mondta halkan és visszaesett a 

fotelbe. A szokottnál is sápadtabb volt.
—  Mi az? —  kérdezte tele aggodalommal Töl= 

gyes.
—  Ülj le, kérlek —  lehelte hangtalanul Vajha. 

A másik engedelmeskedett.
—  Beszélj már, no! — sürgette türelmetlenül.
Vajha látszólag nagy tusát vívott önmagával. Li=

hegett és ahányszor bele akart fogni a mondókájába, 
mindig visszatartotta valami. Végül kipattantotta :

—  Meg fogsz ölni, ha megmondom.
Tölgyes hátrazökkent; mégis, kényszeredetten

elmosolyodott:
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—  Azt már nem. Hát olyan borzasztó dolgot 
tartogatsz számomra?

Vajha Zeno igent bólintott. De nem szólt.
— Amint látom, inkább úgy van, hogy te akarsz 

megölni engem —  mondta türelme végén Töl= 
gyes. —  Mi az hát?

—  Hű barátodnak tartasz engem, mondd? — 
kérdezte most az újságíró. —  Elhiszed=e, hogy 
inkább levágatnám a nyelvem, mintsem hogy va= 
lami kellemetlent mondjak neked?

—  Elhiszem, tovább!
—  El tudod=e képzelni mégis, hogy előállhat 

egy helyzet, mikor éppen azért, mert a barátod 
vagyok, ellentétbe jutok önmagámmal, egész élet= 
felfogásommal és olyat kell veled közölnöm, ami 
rettenetesen bántani fog?

Tölgyes hirtelenül a fejéhez kapott.
—  Ámyr! M eghalt!. . .  — lökte ki holtijedten. 

Sötét lett a szeme előtt. Vajhát se látta többé.
—  Dehogy! —  felelte ez, miközben újabb ciga= 

rettára gyújtott. —  Semmi baja. Sőt!
— Hála  ̂ a szentséges égnek! —  sóhajtott fel 

Tölgyes. Úgy érezte, mintha métermázsás gránit® 
sziklát gurítanának le róla. —  Más szerencsétlen® 
ség úgy sem érhet.

—  Gondolod?
—  Egész biztos vagyok felőle.
— Ez a kijelentés némileg megnyugtat. Ha csak 

az életét félted Amyrnak, egyébjét nem : akkor 
minden rendben van.

—  Nem értelek . . .
—  Ismétlem, meg fogsz ölni, ha megmondom.
— Már megint kezded?
— Megígéred, hogy férfiasán fogsz viselkedni? 

Hogy fogsz hinni nekem?
—  Mindentjjhiszek, mindent ígérek, csak be= 

szélnél m ár!
•— Hallgass ide, Ádám : Velencéből jövök, ahol
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egy nagy fasiszta lap képviselőjével rendkívül fon= 
tos, hazánkra nézve talán sorsdöntő tanácskozásom 
volt. Láttam a feleségedet.

Tölgyes szemében örömsugár villant fel.
—  Láttad? Igazán? Kivel volt?
— Zsoldos Palival.
—  Ki van zárva. Zsoldos Albániában van.
—  Lehet, hogy még csak ezután utazik oda ; 

most együtt láttam őt a feleségeddel Velencében. 
Nem egyszer, százszor. Karonfogva mászkáltak, 
gondoláztak egész nap. Mint a boldog nászutazók.

—  Összetévesztetted őket másokkal —  szólt alig 
hallhatóan Tölgyes.

—  Becsületszavamra mondom, eleinte én is azt 
hittem. Utána jártam a dolognak, mert nem bírtam 
aludni, annyira izgatott! És tudod, hogy mit sü= 
töttem ki? Egy szállóban laktak, a Bauer=Grün= 
waldban. Egy folyosón. Egymásba nyíló szobák= 
bán. Az első emeleten. Még a szobaszámokat is 
feljegyeztem magamnak : 12 és í j .

Tölgyes felugrott és ráhajolt az újságíróra.
—  Ne folytasd, kérlek, mert nem tudom, mit . . .
— Megígérted, hogy férfiasán fogsz viselkedni, 

—  felelte kissé ijedten Vajha.
—  Igen, igen, de ez, ez . . . — Tölgyes felállt és 

zsebébe rejtette ökölbe szorított kezét. —  Volta= 
képpen mit akarsz ezzel mondani?

—  Ez csak világos : a feleséged megcsal.
Pillanatig úgy látszott, mintha Tölgyes rá akarna

támadni Vajhára. De erőt vett magán ; hátratán= 
torgott. Vajha felkelt.

— Jól meggondoltad, amit mondtál? —  kér= 
dezte rekedten Tölgyes.

— Meg. De ez még nem minden : tegnapelőtt 
aztán együtt elutaztak. A szállóban úgy mondták, 
hogy Párizsba.

—  Párizsba?
—  Lehet, messzebbre is.
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Tölgyes visszaesett a székre, amelyen az imént 
ült. Előrehajolva, két kezébe temette az arcát.

— Mindennek vége —  gondolta magában. Semmi 
egyebet. Az agya nem működött többé. Csak a 
szive. Az tompán, fájdalmasan dübörgött. Zakatolt, 
mint egy vízözönelőtti gépkocsi motora.

Az őszi nap utolsó sugarai piros fénnyel beara= 
nyozták a nehéz perzsaszőnyeget, szemközt az ajtó 
előtt, amelyből Tölgyes hálószobája nyílt. Minden= 
féle színek, groteszk rajzok tűntek elő, amelyeket 
különben nem vett észre az ember. Zeno ezeket 
nézte és várt. Várt és gondolkozott.

Hogyan megy el majd innen? Az Otthonban 
várták. De mégsem hagyhatja magára a barátját. 
Éppen most!

A szomszéd szobában diskuráltak. Inkább haU 
kan. Csak itt=ott hangzott fel egy=egy rövid nevetés. 
Könnyű volt azoknak odabenn! . . .

Tölgyes nem mozdult. Csak lihegett.
Szép volt ez a perzsaszőnyeg. Szamár pénzbe 

kerülhetett! Micsoda színek. Hiába, azok csak 
értik. Micsoda fura rajzok! Mindjobban megélén= 
kültek. És most, mintha m egm ozdulnának!...

Meg is mozdultak. Maga a függöny is. Félre= 
tolták és megjelent a nyílásban egy hihetetlenül 
szép női arc. Már nem is volt földi szépség.

Vajha nem tudta róla levenni a szemét. Pedig 
talán odaadja élete felét is, ha megteheti. De azok 
a szemek, azok a nagy, ibolyakék, szigorú szemek, 
amelyek úgy néztek rá, mintha átjárnának a testén, 
el nem engedték.

Úgy érezte, hogy nem kelhet fel többé a helyé= 
bői, ha nem igyekszik eszeveszetten menekülni va= 
lamitől, ami a lelkét fojtogatja. És egyszerre ismét 
elkezdett beszélni. Gépiesen, egyhangúan, mintha 
újságcikket olvasna fel :

—  Térj magadhoz, Ádám, kérlek, térj magad= 
hoz, nézzed, nem kell mindent olyan tragikusan
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venni, nem kell mindjárt mindent elhinni. Vannak 
helyzetek az életben, látod, mikor a képzelőtehet= 
ség magával ragadja az em bert; úgy játszik vele, 
mint ősszel a szél a hulló falevéllel. Nézd, kérlek, 
én és a többi barátod, azok ott bent, mi csak jót 
akartunk veled. Fájlaltuk, hogy a körülmények ki= 
ragadtak a mi körünkből, irigyek voltunk, tudom 
is én? hatalmába kerített bennünket valami gonosz 
ösztön, amely talán maga is csak jót akart. Tehe= 
tétlenül néztük az élet nehézségeivel való ered= 
ménytelen küzdelmeidet. Pedig akartunk rajtad 
segíteni. Az volt a meggyőződésünk, hogy minden= 
nek okát egy valakiben kell keresnünk. De nem 
volt fegyver, amellyel megtámadhattuk volna ; tehát 
kovácsoltunk. A képzelőtehetség segítségünkre jött. 
És így felfegyverkezve, összejöttünk, én és azok 
odabenn, akik mindnyájan igényt tartunk arra, 
hogy tiszteljenek, szóval, összejöttünk, hogy meg= 
sértsük egy barátunk házibékéjét és hogy gázoljunk 
egy nő becsületében, akiről csak annyit tudunk, 
hogy nem, ismerjük. Nem, nem igaz, Adám : nem 
voltam Velencében. Nem láttam ott senkit és sem= 
mit. Csak a képzeletem járt ott . . . De hiszen elég 
is volt ebből a piszkos munkából ; megyek, Ádám, 
Isten veled . . .

És le sem véve a szemét arról a gyönyörű, félel= 
metes női arcról, amely még mindig a hatalmában 
tartotta, halk léptekkel, óvatosan hátrálva, ólom= 
súlyokkal a lábán, elérte a szalonba nyíló ajtót. 
Vigyázva kinyitotta és kiment. Odabenn pillanatra 
csend lett. Aztán halk moraj hallatszott; majd tá= 
vozó léptek és ismét csend.

Tölgyes meg sem mozdult. Most is azonmód 
ült ott, kezébe temetett fejjel, mint az imént.

Hallotta ugyan, hogy Vajha mit mondott. De 
meg nem értette. Még mindig a rettenetes hír 
hatása alatt állt. Amely vagdosta, marcangolta a 
szivét. Csak lassan=lassan kezdtek ismét működni
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agyában az idegek. Amit hallott, annak csak aprán= 
ként jutott tudatára.

—  A képzelőtehetség magával ragadja az em= 
bért . . . fegyvert kellett kovácsolni . . . összejöt= 
tünk, hogy megsértsük egy barátunk házibékéjét . . . 
hogy gázoljunk egy nő becsületében . . .  nem igaz . . .  
nem igaz . . . Nem igaz ! ! ! . . .

Dörzsölte a szemét, belényomta az ujját. Körül= 
nézett. Kereste Vajhát. Nem látta. Felugrott.

A szalon felé sietett, felrántotta az ajtót :
—  Halló!
Nem felelt senki. A szalon üres volt.
Visszafordult. És megpillantotta a függöny előtt 

Amyrt.
Velőtrázó sikollyal, hogy megremegtek tőle még 

a zongora húrjai is a szomszéd szobában, feléje 
sietett. Amyr úgy állt ott, mint egy szobor.

Megragadta mindkét kezét, azokat csókolgatta, 
és egy bőrfotelhez vonszolta őt. Mialatt ittas, bo= 
lond szavakat susogott, leültette. Remegett; nem 
bírták a lábai, maga is leült.

— Bocsáss meg, —  ismételgette —  bocsáss meg, 
Amyr, édes párom, szentem! Nem felelsz, nincs 
szavad ennyi hitványság hallatára, értem. Ennek az 
embernek talán meg tudnál bocsátani, a többiek= 
nek is, de. énnekem nem. Nem is érdemiem meg, 
Am yr: Ők nem isrnertek, nem ismernek téged, 
de én igen Amyr ! Ők, nyomorultak, sötétségre 
vannak kárhoztatva ; nekem megadatott, hogy igaz, 
gyönyörű lelked napján melegedjek. Mégis letér= 
tem az útról, amelyen engem, világtalant, biztos 
kézzel vezettél! Letértem róla, eltévedtem, hall= 
gattam az önhibájukon kívül gonoszokra, hallgat= 
tam reájuk, akiknek nincsen napjuk, akik csak ta= 
pogatódzva kúsznak előre az éjszakában. Ne gon= 
dőld, Amyr, hogy, ha eleinte védekeztem is, nem 
adtam hitelt a szavuknak. Hittem a hízelgésüknek, 
hittem ennek az embernek is, mert az én nyelvemen
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szóltak hozzám, azok is, ő is, azokkal a szavakkal, 
amelyeket már gyermekkoromban hallottam, és 
mert mohón szívtam magamba a megszokott, rég 
nélkülözött mérget. A mézédes mérget, Amyr! Te 
jó voltál hozzám, mert jó vagy és bölcs vagy és igaz 
vagy. Azt reméltem, hogy meg tudlak közelíteni. 
Bíztam, hittem magamban, amint benned hittem, 
bíztam. Benned ma is hiszek, Amyr, magamban 
nem többé. Nem vagyok jobb, különb emezeknél. 
Ne hidd, —  ha talán éreztetni is igyekeztem velük 
az ellenkezőt —  hogy rosszul esett, mikor betették 
a lábukat a mi szentélyünkbe. Oh nem ! A szivem 
titokban nagyot dobbant örömében, Amyr, a nya= 
kukba tudtam volna borulni. M iért? Mert ők vér 
az én véremből, test az én testemből, s mert az én 
szemem is a ragyogó napnál jobban tűri az éjt. Az 
éjt, azokkal a millió és millió apró fénypontokkal, 
amelyekről csak sejtjük, hogy léteznek ; az éjt, ezer 
meg ezer titokzatos árnyékokkal, amelyek, amint 
éri őket a hajnali pír, magukba omlanak ; az éjt, 
száz meg'száz érthetetlen, suttogó, hívogató hang= 
jával, amely csábítóan, számunkra soha él nem 
érhető gyönyörökről regél. És ebből az éjszakából 
megütötte a fülemet a hangja annak is, akiről egy 
időben azt hittem, hogy nem szeretem, hogy el 
tudom felejteni. Pedig nem felejtettem el, ma is 
csak azt a nőt szeretem, Izabellt . . .

A nap régen lenyugodott; az est homályát kö= 
vette az éj sötétsége, amely Tölgyes és talán min= 
den ember birodalma volt. Ő még mindig ott ült 
és kiöntötte a lelkét, igyekezett megszabadulni min= 
den földi hazugságtól. De ő nem vette észre, hogy 
beállt a sötétség ; ő egészen jól látta vele szemközt 
Amyrt, érezte ibolyakék szemének bánatos és mégis 
végtelenül szerető tekintetét.

Egyszerre gyorsan közeledő, nehéz léptekre lett 
figyelmes.

—  Sötét minden! — mondta egy férfihang ; a
Drasche-Lázár Alfréd: Amyr. 19
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szalonban világosság lett. Most belépett az illető 
a dolgozószobába és itt is felgyújtotta a villanyt.

Zsoldos volt:
—  Szervusz, Ádám! Mit csinálsz? —  kiáltott 

rá csodálkozva Tölgyesre, aki szemben ülve egy 
üres bőrfotellel, azzal beszélgetni látszott.

Tölgyes hátradobta magát és értelmetlenül bá= 
múlt rá.

—  T e? Itt? —  kérdezte vontatott hangon.
—  Amint látod, igen —  felelte Zsoldos, szokott 

hangos modorában. —  Hol a feleséged?
—  A feleségem? . . .
Tölgyes a szeme sarkából az üres bőrfotel irá= 

nyába pislantott. Nem mert odanézni. Oly különös 
volt a viselkedése, hogy Zsoldos megijedt.

—  Mi bajod? —  kérdezte. —  Hol van Amyr?
— De . . . hiszen . . .  itt van . . . valahol . . .

— felelte Tölgyes, majd erőt vett magán és ráfor= 
dította a tekintetét az üres fotelre. — És nincs itt! 
Pedig még az imént . . .

Ahogyan ezt mondta, Zsoldosnak hideg futott 
végig a hátán.

—  Ez az ember megőrült . . .  —  gondolta ma= 
gában. Nem is tudta, hogyan mondja meg azt, amit 
akart. Csak odavetette valahogyan :

—  Akkor mégis jól láttam.
Tölgyes lassan feléje fordította a fejét.
—  M it láttál, Pali, mit?
—  Biztos, hogy ő volt. Húsz lépésnyire a háza= 

toktól, taxi robogott el mellettem. Meg akartam 
állítani, de a soffőr nem vett észre. Amyr sem. 
Továbbhajtatott.

— Hogyan? Hát nem együtt érkeztetek?
—  Együtt? Dehogy. Azt se tudtam, Pesten van=e 

már Amyr. Szóval, jól láttam. O ült a taxiban.
— Ez lehetetlen, Pali —  szólt bámészkodva 

Tölgyes. —  Hová ment volna?
— Ha te nem tudod? — kérdezte Zsoldos, aki
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pillanatróUpillanatra kellemetlenebbül érezte ma= 
gát. Egészen közel lépett a barátjához. — Mi van 
veled? Mi történt közietek? —  kérdezte melegen, 
szeretettel és a vállára tette a kezét.

Tölgyes ismét ránézett: valami halálos félelem 
volt a tekintetében. Nem felelt, hanem elfordította 
a fejét. De egyszerre megrázkódott. És most me= 
révén ránézett az üres fotelre.

—  Mi az? —  kérdezte növekvő aggodalommal 
Zsoldos.

—  Ott! Látod? —  szólt Tölgyes és remegő 
újjakkal az üres fotelre mutatott. —  A gyöngyök!

Zsoldos feltekintett. Valóban : egy gyöngysor 
feküdt a fotel ülésén. Amyr gyöngyei. Oda akart 
menni, hogy a kezébe vegye őket, de Tölgyes fel= 
kiáltott :

—- Ne, ne nyúlj hozzá! —  Majd halkan hoz= 
zátette : —  Elment. Jól láttad, Palikám : ő volt. 
Ezek a gyöngyök mondják. Hallod? Elment. És 
soha, soha nem jön vissza többé! . . .

Zsoldos nem mozdult. Nem is szólt. Bár a kér= 
dések tömege tódult a nyelvére, hallgatott. Mert 
annyit mégis kiérzett Tölgyes értelmetlen szavai= 
ból, hogy e percben összecsapódott a függöny egy 
dráma utolsó felvonása fölött, amely tragikusabh 
volt, mint «Amyr» színműve. És ezen a darabon 
már nem lehetett változtatni.

Szívszorongva nézte Tölgyes csöndes vergődé= 
sét. Szerette volna vigasztalni, de nem talált sza= 
vakat.

Halk léptek zavarták meg ismét a csöndet. Zsol= 
dós a szalon irányába nézett. Gépiesen. így tett 
Tölgyes is.

Sándor jött. Mint rendesen, ha jelenteni akart 
valamit, bizonyos tisztes távolságban megállt a 
gazdája előtt és várt, hogy megszólítsák.

— No, mi az, Sándor? —  kérdezte olyan han= 
gon, mintha a másvilágból jönne, Tölgyes.
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—  Chmialovszky grófné soffőrje van itt —  fe= 
lelte az öreg szolga ; — kérdezteti a méltóságos 
asszony, hogy tetszik=e őt fogadni? Lent ül az 
autóban.

Zsoldos meglepetten keresztbe tette a karját. Hát 
most mi lesz?

De Tölgyes elgondolkozott. Nem gurult dühbe, 
mint ahogy Zsoldos várta, hanem egész nyugodt 
maradt. Aztán, mintha valami nehéz álomból éb= 
redne, lassan felemelkedett.

—  Hogyne, természetesen —  felelte, ismét ren= 
des hangján, mintha mi sem történt volna egy 
hosszú év alatt. —  Kéretem.

Ezzel már indult is a szalon felé.
Elébe a vendégének.
Zsoldos, mintha maga az ördög üldözné, a háló= 

szobán át kirohant a szabadba.
—  Soha ilyet! — dünnyögte fogvacogva. — 

Soha ilyet!
Ott állt a grófné üres autója, előtte a soffőr. 

Megszólította.
—  Tudod=e, fiam, mi az igazság? —  kérdezte ; 

és mikor a soffőr ijedten hátrált, maga adta meg 
a feleletet is : — Egy nagy hazugság. Egyéb semmi!

És rohant tovább, maga se tudta, hová.

2Q2
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