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AZ ÁLDOTT LELKŰ MÁRTA ASSZONY.

lavits Kristóf számtanácsos ur az asztalfőn ült
és a levesét kanalazta. Csak az imént lépett be
a szobába Glavits Kristóf, s a nála megszokott 

nyájas méltósággal az asztalfőre telepedvén, nyomban 
táplálkozni kezdett. Már ez házirend volt Glavitséknál: 
„jön a gazda, az asztalon legyen a leves". Az áldott 
lelkű Márta asszony sohase hibázta el, tizenöt esztendős 
házassága alatt egyetlenegyszer sem. Ami nem is csoda, 
mert áldott jó lélek volt Márta asszony, s nem lévék 
gyerek a házban, nem is igen volt egyéb gondja, csan 
az ura és az ebéd.

Nem szabad említés nélkül hagyni azt a körül
ményt, hogy Glavits Kristóf számtanácsos ur, miköz
ben a levesét kanalazta, meglehetős hangosan csámcso
gott. Mindig csámcsogott, amikor levest evett.

— Ez . némelyek véleménye szerint illetlen szo
kás — szokta Glavits ur néhanapján fejtegetni —, de 
szükséges kelléke a levesevésnek. A  csámcsogás valami 
különös kellemes izt kölcsönöz a levesnek.

Más alkalommal azt szokta vitatni Glavits ur,

1.
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hogy a csámcsogás a legtöbb embernél veleszületett te
hetség. Rendesen olyanoknál szokott intenzivebben mu
tatkozni, akik horkolni is szoktak.

— Aki alvás közben horkol, az biztos, hogy evés 
közben csámcsog. Ez természeti törvény.

Ezzel szokta Glavits Kristóf ily irányú fejtegeté
seit rendszerint bezárni.

De most nem erről van szó. S ez a kitérés nem 
is tartozik szorosan a most elmondandó eseményekhez, 
amelyek szoros rendben ekképp folytak le:

Glavits Kristóf szorgalmasan kanalazta a levesét, 
miközben erőteljesen csámcsogott. Ehhez a művelethez 
csakis a jobb kezére lévén szüksége, szabadon hagyott 
bal kezével gyengéden cirógatni kezdte az áldott lelkű 
Márta asszony kezét.

Az asszony boldog mosollyal nézett az urára, s 
hogy kényelmesebben essék neki az enyelgés, közelebb 
tolta a kezét. És szólt:

— Ugy-e, a jó levesért van? ízlik, öregem?
—  Nagyon. Már sok jó levest ettem életemben, 

nagyon sok finom levest, de ennél különbet még sohase 
ettem.

Az áldott lelkű Márta asszony szemmelláthatóan 
hízik a kellemes bókra, de azért megjegyzi:

— A  múlt héten is ezt mondtad. És már máskor 
is sokszor mondtad.

Glavits Kristóf hangosan nevetett:
— Mondtam, fiam. És mindig igazam volt.
— Hogy lehet az? — kérdezte Márta asszony
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mosolyogva. — Jó mindig lehet a leves. S én iparko
dom is, hogy mindig jó legyen. De legjobb csak egy
szer lehet.

— Azt csak bizd az öreg számtanácsosra, drága
ságom. Glavits Kristóf ezt jobban tudja. A  múlt héten 
még az akkori leves volt a legeslegjobb, amit valaha 
életemben ettem. De ez ma még jobb. Tehát a jelen 
pillanatban ez a legeslegjobb, amit valaha életemben 
ettem. No nem igaz?

Az áldott lelkű Márta asszony rámondta, hogy 
igaz. Amint, hogy csakugyan igaznak is vélte.

— De hát nem is ezt jelenti a cirógatás, Márta 
lelkem. Nem ezt jelenti. Sokkal többet jelent. Öröm
teljes meglepetést jelent. Egy fontos eseményt jelent a 
mi kettőnk életében.

Márta asszony tágra nyitott szemekkel bámult 
az urára, Kristóf ur pedig büszke öntudattal nézett rá 
vissza. Aztán kérdezte:

— Tudod-e, Márta, milyen nap van ma?
—  Tudom, Kristóf. Szerda van.
— Igaz. Szerda van. De ez nem fontos. A  szerda 

egészen mellékes ebben az ügyben. A január nyolcadika 
a fontos. És ma éppen január nyolcadika van.

— Csakugyan. Nyolcadika.
— Még pedig január nyolcadika. A  január a fon

tosabbik. Megkaptam a remunerációmat.
— Mennyit, Kristóf?
— Az nem fontos, hogy mennyit. Annyit kap

tam, mint máskor. Ötszáz koronát. Az a fontos,
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hogy mire forditottam ezt a pénzt. És ha kitalálnád, 
Márta . . .

— Kitalálom. Bundát rendeltél. Egy finom, me
leg, prémes bundát — magadnak.

Glavits Kristóf nevetett.
—  Nem találtad ki. De közel jártál a célhoz. 

Vagy ha akarom, ki is találtad. Csakugyan bundát 
rendeltem, kettőnknek, a hideg téli napokra: a mikor 
majd öregek leszünk. Bebiztosítottam az életünket.

Márta hebegett:
— Bebiztosítottad? . . .  Az életünket? . . . Most 

már nem fogunk meghalni? . . .
— Dehogy is nem, drágám. Meg fogunk halni. 

Valamikor mi is meghalunk. De előbb hozasd be a 
húst. Nem értem, hogy ez az uj cseléd olyan nehezen 
hordja be az ételt.

Márta kicsöngetett a konyhába. Behozták a húst. 
J ó í z ű  marhahúst, egres-mártással. Glavits Kristóf el 
volt ragadtatva.

— Ma megint remekeltél, édes. Mint mindig. De 
én is remekeltem. Az valami nagyszerű dolog, az élet
biztosítás. Főképp ahogy én megkötöttem, az öreg szám- 
tanácsos.

Glavits büszkén nézett a feleségére. De Márta a 
tányérjába bámult. Mintha nem lett volna megelé
gedve.

— Nem értek hozzá, öregem. Én azt se tudom 
alaposan, hogy miféle az a biztosítás. De mivel gyerek 
nincs, azt gondoltam, elég nekünk, ha elélünk még vagy
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tiz-tizenöt esztendőt, minden biztosítás nélkül. Én csak 
úgy gondoltam.

Glavits ur egy nagy falat húst csúsztatott le a 
torkán, sok egres-mártással. A  mártás adja meg a hús
nak az igazi izét.

— Látom, hogy nem értesz hozzá. Éppen mert 
gyerek nincs, azért szükséges a biztosítás. Ahol gyerek 
van, ott hozzájok költöznek az öreg szülék, a gyerek 
majd gondjukat viseli. De ha nincs gyerek, itt a biz
tosítás. Nekünk öreg korunkra is meglesz a betevő fa
latunk. Erre való az aszekurálás.

— Jó, jó, —  vélte az asszony. — Ha te úgy 
akartad, bizonyosan úgy kell csinálni.

Glavits ur a szalvétával megtörölte a bajuszát, a 
melyen az egres-mártás némi nyomokat hagyott s el
kezdett bővebben nyilatkozni:

Egészen nyugodt lehetsz, drágám, hogy az a 
biztosítás, amelyet kötöttem, a legfényesebb biztosítás, 
ami csak elképzelhető. Nem hiába töltöttem számok 
között az egész életemet, s nem hiába fizettem le első 
intrádára négyszázhetven kemény koronácskát. Amikor 
Glavits Kristóf számtanácsos nehéz négyszázhetven ko
ronácskát lefizet, akkor nagyon komoly az ügy.

Márta asszony bólogatott a fejével, hogy az bi
zonyosan igy van.

— Nemcsak az életünk van beaszekurálva, éde, 
sem — magyarázta a számtanácsos, — hanem minden
féle eshetőség ellen be vagyunk biztosítva. Halál ellen
öregség ellen, baleset ellen, betegség ellen, minden ellen.
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— Nem értem, —  mondta rá az áldott lelkű Márta 
asszony.

— Ez az. Ezt mindjárt gondoltam, hogy nem 
fogsz megérteni. S keresem is a módját, hogy megma
gyarázzam, miről van szó. De nehéz az ügy. Mivel te 
nagyon járatlan vagy a matematikában. De megállj 
csak!

Glavits ur mélyen gondolkodott, s közben tésztát 
evett. Almás-lepényt. Az almás-lepényt szerfölött sze
rette Glavits ur, s ez okon hetenként egyszer vagy 
kétszer almás-lepény került az asztalra.

— Megvan! —  kiáltott fel egyszerre Glavits Kris
tóf, a mennyire az almás-lepény a kiáltást lehetővé tette. 
— Megvan. Emlékszel, Márta, arra a boltra, a mely
nek a kirakatát a múlt héten nézegettük az Erzsébet- 
köruton? Valami drogéria volt, vagy kötőszer-kereske
dés. Egy nagy viaszkbaba van a kirakatban.

— Emlékszem, —  mondta Márta asszony. — Sze
gény viaszkbaba. Minden porcikája be volt kötözve.

— Hát ez az, fiacskám. Ez a viaszkbaba, a mely
nek minden ize beteg és külön fásnikba van csavarva. 
Hát ilyen beteg ember nincsen is a világon. Külön- 
külön minden egyes baja meg lehet az embernek, de 
együtt nem bírná ki egy bivaly se. így vagyunk be
karikázva mi is, akik biztosítva vagyunk. S minden 
karikának meg van a külön értéke. A  melyik karikán 
baj esik, azért mingyárt kárpótlás jár.

— Nem értem.
— Mert még nem végeztem be. Minden karikának
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meg van a maga díjszabása a biztosításban. Ha eltörik 
a kis ujjad, az száz pengő. Ha két ujjad törik el, az 
háromszáz pengő. Levágják a bal kezedet, ezer pengő. 
Levágják a jobb kezedet, háromezer pengő. Egy láb 
ötezer forintot ér. Két láb tizenkétezer forintot. És a 
tökéletes halál —  ha az ember tökéletesen elhalálozik, 
— az nem kevesebb mint nyolcvanezer korona.

Márta asszony ijedten felsikoltott:
— Jézus Mária! Nyolcvanezer korona.
Glavits Kristóf büszkén mosolygott:
— Ugy-e, tekintélyes összeg? Egy egész főnyere

mény. És biztos. Ha az ember ezer sorsjegyet vásárol, 
akkor még nem bizonyos, hogy nyer. S esetleg csak 
valami rongy nyereményt csinál. De igy egészen biztos 
a pénz. Amit húsz év múlva akkor is megkapunk, ha 
mind a ketten életben maradunk. S akkor fogunk csak 
igazán gond nélkül élni.

Márta asszony bólogatott a fejével:
— Húsz év múlva nyolcvanezer korona. Roppant 

sok pénz. De azt hiszem, drágám, mégis okosabb lett 
volna, ha most veszel egy prémes bundát. Hogy meg 
ne fázzál. Azt hiszem, okosabb lett volna.

Glavits Kristóf most már haragudott:
— Ti asszonyok nem értitek az effélét. Mit tud

tok ti a számokhoz! Hozasd be, drágám, a feketekávét.
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II.

Négy esztendeje fizétte már évről-évre Glavits 
Kristóf számtanácsos ur a biztosítást. Ahogy jött a 
január nyolcadika, s ahogy kifizették neki az ötszáz 
korona remunerációt, nyomban vitte az egész tőkét a 
biztosítóba, s lefizette az újdonatúj ropogós bankókat. 
Addig le nem ült volna ebédet enni, amig keresztül 
nem esett ezen a súlyos ügyön. Pedig az ebédelés is 
nagyon fontos dolog volt a Glavits Kristóf számtaná
csos ur szemében.

Végre mégis csak betoppant a szobába, ahol az 
áldott lelkű Márta asszony már türelmetlenül járt föl-alá.

— A  levest, Márta lelkem! — kiáltott az ajtóban 
Kristóf ur. — Tálalva van-e már a leves?

— Már kétszer vissza is küldtem melegíteni, — 
mondta Márta. — Hol is jártál ilyen sokáig?

— Fizettem. Kemény pénzeket fizettem a bizto
sításra.

A  levest kanalazták.
— Bizony már megint kihűlt. Melegebb lehetne, 

— vélte Glavits ur és letette a kanalat.
Márta ijedten nézett rá.
— Nekem a számat égeti. Csak nem fáztál meg, 

Glavits Kristóf?
— Nem gondolnám, ámbár nem lehetetlen. Cudar 

idő van, olyan lucskos hideg. És szél is fu. Átjárja az 
embert.

Márta asszony szomorúan rázta a fejét.
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— Még egyszer megfázol. Félek, hogy nagyon 
megfázol. Ugy-e, mindig mondtam, hogy jobb ennél a 
biztosításnál egy becsületes téli bunda. Finom prémmel 
bélelve. Az jobban biztosítja az ember életét.

— Nem érted te ezt, Márta lelkem. Nagyon kom
plikált dolog. Csak számtudósok értik igazán. S az a 
fő, hogy most már csak tizenöt évig kell fizetnünk. 
Tizenöt év, mi az nekünk, erős, egészséges embereknek? 
Akkor nyugdíjba is megyek, s egy summában kapunk 
nyolcvanezer koronát. Annyi bundánk lesz, a mennyit 
akarunk. De akkor nem is kell majd a bunda.

—  De kell, — mondta az áldott lelkű Mátra. — 
A bundához ragaszkodom.

— Majd meglátod, hogy nem kell. Mert azt gon
dolod, hogy mi akkor is Pesten leszünk télen? Olasz
országban leszünk télen. Sorrentóban. Vagy Capri szi
getén. Vagy Nizzában. Vagy Szicíliában. Vagy ha aka
rod, Algírban.

— Istenem — csudálkozott Márta asszony, — 
Milyen jól tudod te a geográfiát! De azért a bundához 
mégis ragaszkodom.

— Meglesz a bunda is, drágám. Meglesz.
Behozták a húst, de Glavits Kristófnak ma nem

nagyon ízlik. Csak úgy turkál benne. Végre letesz kést- 
villát.

— Nem jó ma a pecsenye, drágám. Becsületemre 
mondom, hogy nem jó. Vagy vén volt a marha, vagy 
egyéb hiba esett. Nem jó.

Márta asszony megint aggódó pillantást vetett az
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urára. És gyorsan elővette az ő régi, sokszorosan be
vált módszerét. Dupla adagot tett a tányérjára, s el
kezdett szorgalmasan, nagy buzgósággal enni. Három
szor annyit evett, mint máskor:

— Még soha ennél jobb hús nem került az asz
talunkra. Finom, omlós, s olyan ize van, hogy a váci 
püspök is megehetné.

Még harmadszor is telerakta tányérját Márta asz- 
szony, s tovább evett, folyton dicsérvén a pecsenyét.

—  Nem hinném, hogy a király maga különbet 
eszik. Ezt a falatot kóstold, drágám, ezt az egyetlen 
falatot.

És a villa hegyén a legszebb falatot átnyújtotta 
az urának.

Ez a módszer máskor mindig bevált. A  váloga
tott falatok rendszerint belesodorták Glavits urat a 
buzgó táplálkozásba, s ilyetén evés közben sokszor úgy 
megjött az étvágya, hogy végre még a felesége tányér
járól is elszedte a maradékot.

Ma sehogy se akart sikerülni a hagyományos mód
szer. Glavits Kristóf ur csökönyös maradt.

— Nem jó. Sehogy se ízlik. Nem kell.
A  tésztát hozatta be Márta asszony. Forgácsfán

kot. Glavits ur kedvenc ételét. Befőtt ribizkével volt 
leöntve. A  számtanácsos urnák felragyogott az arca.

— Ez már valami, Márta lelkem! Ebből eszünk.
Telerakta a tányérját, úgy mint máskor szokta.

És kéjjel töltötte rá a vérvörös ribizkét. Aztán megfor
gatta az édes lében a ropogós tésztát.
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És falatozni kezdett.
—  Nagyszerű! Kitűnő! Ez már étel, Mártám éde

sem.
De a harmadik falatnál megint csak letette a vil

lát. És a szeme szomorúan tapadt a feleségére.
— Nem tudok enni! Nem megy, Mártám édes.
Az áldott lelkű Márta ebben a pillanatban szin

tén letette az evőeszközt. Felkelt az asztal mellől, s 
odaállt a férje mellé.

—  Gyere, Kristóf!
—  Hova?
— Az ágyba. Lefektetlek.
— De hiszen én nem vagyok beteg, drágám. Nin

csen nekem semmi bajom. Nem fáj semmi. Csak nem 
fekszem le, mert egyszer, véletlenül nincsen étvágyam.

A  Márta asszony arca most már olyan volt, mintha 
kőből faragták volna. Szigorú, könyörtelen.

—  Gyere, Glavits. Siess!
Gyerekes félelemmel nézett Glavits Kristóf a szi

gorú arcú Mártára.
—  Nézd, fiam, én sohase voltam engedetlen férj. 

Mindig szót fogadtam neked, a mikor beláttam, hogy 
igazad van. De most nincs semmi értelme, hogy lefe
küdjek. Nincs semmi bajom. Isten bizony nincs. Ha 
az ember beteg, akkor fáj valamije. Nekem nem fáj 
semmim. Nekem nincs semmi bajom.

Márta asszony, az áldott lelkű Márta asszony 
gyengéden megfogta az ura karját.

— Gyere, öregem, gyere. Le foglak fektetni.
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— De a mikor nincs semmi bajom. Becsületemre, 
semmi bajom sincs.

Márta asszony megsimogatta a férje homlokát.
— Meleg a fejed, Kristóf. De adja Isten, hogy 

ne legyen semmi bajod! Akkor se fog ártani egy kis 
lefekvés. A  pihenéstől még nem lett beteg senki. Csak 
abból lehet nagy baj, hogy aki beteg, az fönjár, s ki
megy az utcára ilyen cudar időben.

Glavits Kristóf nagynehezen megadta magát.
—  Hát jól van Márta. Lefekszem. Ha neked jól 

esik, hát lefekszem. De egyet meg kell Ígérned, édesem. 
Hogy nem küldesz doktorért. A  doktort látni se akarom.

Márta már vonszolta be a férjét a hálószobába.
—  Dehogy is ígérem meg. Persze, hogy elküldök 

a doktorért. Mire megmelegszel az ágyban, már itt is 
lesz a doktor.

Glavitsot kissé rázta a hideg. A  foga vacogott. 
Nem mert szólni. Szépen lefeküdt.

Az asszony limonádét csinált neki. Forró limoná
dét. Azt megitta Glavits Kristóf. Az utolsó cseppig.

— Látod, drágám, megittam a limonádét. Ez 
majd kikurál. Most már igazán fölösleges a doktorért 
küldened.

— Gyerek vagy, édes öregem. Egy nagy, öreg 
gyerek. Mért félsz te a doktortól?

— Nem szeretem a doktorokat, —  nyöszörgőit 
Glavits. —  Nem szeretem. Tudod, ha jön a doktor, 
mingyárt azt hiszem, hogy én most komolyan beteg 
vagyok. S ha valami bajom van, rögtön halálsejtelmek
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fognak el. Csak doktort ne. Hiszen úgy sincs semmi 
bajom.

De az arca most már égett. Melege volt.
Márta asszony elküldött a doktorért.
Az öreg Homona bácsi mosolyogva lépett a szo

bába, vagy egy óra múlva.
—  No mi baj, mi baj, Glavits uram, Glavitsné 

asszonyom?
Megvizsgálta a beteget. A  pulzusát nézte, a lázát 

mérte, az egész testét végigtapogatta, a szívverését is 
vizsgálta, a hörgőkre is figyelmet fordított. És közben 
kért Márta asszonytól egy pohárka cognacot.

— Hát ezt csak azért kértem — mondotta Ho
mona doktor, —  hogy ne egészen hiába jöttem légyen. 
(Szeretett ilyen művelten beszélni az öreg.) Hogy ne 
egészen hiába jöttem légyen. Mert Glavits barátomnak, 
hogy úgy mondjam, kutyabaja. Kicsit meghütötte ma
gát, influenzája van. Egy kis nátha lesz belőle, ennyi 
az egész. — Nem töltene még egy pohárka cognacot, 
drága Glavitsné asszonyom?

Márta boldogan töltött még egy pohárka cogna
cot. (Bizalmasan bevallhatom, hogy voltaképpen szil- 
vórium volt. Csak cognacos üvegben tartotta a szám- 
tanácsos ur. Ő úgy se ivott belőle soha, azt gondolta 
hát, hogy egészen mindegy.)

— Semmi baj sincs, Glavitsné asszonyom, — mond
ta a doktor, miután zsebkendőjével megtörölte a ba
juszát. — Semmi baj sincs. Herbateát az öregnek és 
meleg limonádét. Holnap, holnapután fölkelhet.
Kálnoki Iziidor: Az áldott lelkű Márta asszony. 2
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Márta asszony mégis megkérdezte:
— Eljön a doktor ur holnap is?
Homona doktor ur megígérte, hogy holnap is el

jön. Úgyis errefelé jár, fölnéz egy percre. Föltéve ter
mészetesen, hogy kap egy-két pohárka cognacot.

— Ennél jobb cognac ugyanis nincsen egyetlen 
páciensemnél se.

Glavits Kristóf nevetett az ágyban.
— Mért nem adsz a doktorkának még egygyel, 

Márta lelkem.
Márta lelkem még egyet adott a doktorkának. És 

a mikor elment a doktor, akkor ránevetett Kristóf ur 
a feleségére.

— Ugy-e, mindig mondtam neked, drágám, hogy 
nem a tartalom a fő, hanem az etikett. A  mi rajta áll. 
Ha valaki miniszteri tanácsos, az okos ember, ha va
laki napidijas a számvevőségben, az szamár ember. Az 
a lényeges, amit ráírnak. Ha a cognacra azt irod, hogy 
szilvórium, akkor rossz. Ha a szilvóriumra ráírod, hogy 
cognac, akkor jó. Az etiketten múlik minden, drága 
Mártácskám! Hahaha . . .

Homona doktor eljött másnap is, harmadnap is. 
A cognac, illetőleg szilvórium mindig Ízlett neki, s a 
beteg állapotával is meg volt elégedve nagyjából.

— Csak hadd pihenje ki magát. Az ilyen esetben 
az a fő, hogy a beteg kipihenje magát.

Ezzel búcsúzott három napon keresztül Márta 
asszonytól.

A  negyedik napon pedig az történt, hogy Glavits
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Kristóf hajnalban keresztülnyult a szomszéd ágyba és 
megragadta a felesége kezét.

— Márta, édes! Alszol?
Az asszony felriadt az első érintésre.
— Mi az, Kristóf? Akarsz valamit, Kristóf?
—  Semmit, édesem. Csak a kezedet add ide. A 

kezedet akarom megfogni.
És simogatta a fehér puha kezét.
—  Olyan szép kezed volt mindig, Márta. Fehér, 

tiszta, puha. Jaj, el ne húzd. Add közelebb!
Márta asszony sápadtan nézte az urát.
— Felkelni szeretnék. Odajönni az ágyad szé

lére. Megigazítani a párnádat . . . Akarsz egy pohár 
vizet ?

— Semmit se akarok. Csak a kezedet hagyd itt. 
Vagy add még közelebb. Ide tedd, a szivemre.

Ezeket az utolsó szavakat Glavits Kristóf már 
nagyon halkan mondta. Aztán hördült egyet. És el
eresztette a felesége kezét.

Meghalt.
Márta asszony kiugrott az ágyból. Még volt annyi 

ideje, hogy megnyomja az ágya fölött lógó csengőt.
Aztán elvágódott a földön.

III.

A csengő éles szava nagysokára mégis megmozdí
totta Annát, a Glavits-család öreg mindenesét. Kissé 
bicegett Anna, ami nehézkessé tette a mozdulatait, s

2*
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öltözködnie is kellett, ruha nélkül csak nem mehet be 
az urasághoz!

Végre mégis bebicegett. Az ur az ágyban feküdt, 
mozdulatlanul. Az asszony a földön, ájultan. Mit csi
náljon ilyen szomorú esetben egy szegény, öreg, tehe
tetlen cseléd?

Anna elkezdett jajveszékelni:
—  Jézus, Mária és Szent József. Itt valami tör- 

• ténhetett.
Az ösztöne az asszonya mellé kergette, őt locsolta 

vízzel. A  cseléd mindig az asszony mellé húzódik bajok 
esetén.

Márta asszony nemsokára magához tért.
Most ketten locsolgatták Glavits Kristóf urat. 

Hiába, nem mozdult.
Végre is Annának el kellett szaladnia Homona 

doktorért. Az áldott lelkű Márta asszony addig dör
zsölte az ura halántékát és a szive táját finom bor
ecettel. Dörzsölte, egyre dörzsölte. Csak egy pillanatra 
hagyta magára az öntudatlan embert, a mig a cognacos 
üveget előszedte a doktornak és egy pohárkát melléje.

Eltartott egy óráig, amig az Anna visszatért a 
doktorral.

Homona megfogta a mozdulatlan ember kezét: 
hideg volt. A  mellére hajtotta a fejét: a szive nem 
vert. A  doktor haragosan fordította el a fejét. S ma
gában mormogott, de elég hangosan:

— Elvégre az ilyet eltagadni nem lehet. —  Ha 
nem lehet, nem lehet!
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És Márta asszonyhoz fordult:
—  Hát igen, nagyságos asszonyom. A  tanácsos ur 

meghalt!
Márta asszony ráborult a férje mellére.
Az öreg doktor egy darabig merően maga elé né

zett. S mivel Márta asszony nem mozdult, leült egy ki
csit az asztal mellé. Ö is elfáradt a nagy sietésben. És 
fázott is a januári hajnalban. Előtte lévén a cognacos 
üveg és a kupica, töltött és ivott. S mivel Márta asz- 
szony még mindig nem mozdult, újra töltött és újra 
ivott.

—  Ez a cognac már úgy se kell senkinek —  gon
dolta a jó doktor, —  ezt nem hagyom itt.

S levetette a kabátját. Nehogy ő is meghütse 
magát, ha kimegy, s bolondjában úgy járjon, mint sze
gény Glavits Kristóf. Még vagy négy pohárkára való 
szilvórium lévén a cognacos üvegben, az öreg doktor 
vigasztalni kezdte Márta asszonyt.

—  Ne epessze magát, drága jó asszonyom! Az 
Isten rendelésében meg kell nyugodni. Mindnyájan ha
landók vagyunk, még én is.

Márta asszony keservesen zokogott. Csak most 
kezdett sírni, hogy szóltak hozzája.

A  doktor elhúzta a halott mellől, s az asztalhoz 
ültette. S ekkor valami papirost vett észre a halott ke
zében.

— Ejnye, mi lehet ez?
Csak nagynehezen tudta a halott kezét szétfeszí

teni. Egy cédula volt benne, rajta három sor Írással:
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— Drága Mártám! Ne haragudjál. Ezzel a bolond 
biztosítási üggyel félrevezettelek. Rosszul csináltam.

Semmi több.
Márta asszony heves mozdulattal kapott a papír

lap után, a melyen az ura utolsó üdvözletét sejtette. 
De a mikor elolvasta a kusza sorokat, még szomorúbb 
lett az arca. Biztosításról beszél és nem szerelemről.

De azért a papirost a keblére rejtette. Mégis az 
ő utolsó írása.

A  mig Márta sirt, a doktor két pohárka cognacot 
megivott. A  mig olvasott, azalatt elfogyott a másik 
kettő. Az üveg üres lett. A doktor elbúcsúzott.

— Majd a halottkémet felküldöm, s a temetés
rendezőt is, —  mondotta Homona doktor. —  Kezet 
csókolt és elment.

Márta asszony egyedül maradt a bicegő Annával, 
aki egy pillanatra se akarta magára hagyni. A  doktor 
súgta neki elmenőben, hogy ilyenkor a gyászos özve
gyeket nem szabad magukra hagyni, nehogy valami 
bolondot kövessenek el. A  bicegő Anna tehát benn 
maradt a szobában, s nem lévén egyéb mondaniva
lója, egy órai szomorú hallgatás után megkérdezte:

— Nagysága kérem, mi legyen ma ebédre? Azt 
hiszem, ilyen alkalmakra legjobb a krumplileves és a 
sertéskaraj. Az előbbi uraságnál is volt haláleset, s ak
kor krumplilevest főztünk és sertéskarajt sütöttünk.

Márta asszony csöndesen zokogott. Nem is felelt 
a szegény bicegő Annának. Nem tudott mit felelni.

A  délelőtt hosszú volt, s Márta asszonynak bi
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zonyosan megszakadt volna a szive nagy szomorúsá
gában, ha csak egy-két percre is magára marad. De 
folyton kéz volt a kilincsen, jöttek-mentek az emberek, 
mintha búcsú napja volna. Jött a halottkém és hiva
talosan konstatálta, Írásban is adta, hogy Glavits Kris
tóf ur, magyar királyi számtanácsos csakugyan elhalá
lozott, még pedig természetes halállal. Jött aztán a 
temetésrendező, s megállapodott benne, hogy az Isten
ben boldogultnak múltja és hivatala szerint harmad
osztályú b) temetés dukál, a melyért kétszázötvenhat 
korona illeték fizetendő. A  megfelelő gyertyák, ravatal 
és egyéb kellékek elküldéséről gondoskodva lesz, mire 
nézve a kellő előleget a temetésrendező nyugta ellené
ben azonnal felvette. És a hivatalból is jöttek az urak, 
a derék, jó urak, akik Istenben boldogult Glavits Kris
tóf urnák részben feljebbvalói, részben alárendeltjei vol
tak. Az urak többnyire hosszabb időt töltöttek a meg
boldogult hült teteme mellett, amit azért is tehettek, 
mert ez az idő nem privátidőnek, hanem hivatalos 
ténykedésnek számit, s igy semmi ok sincs rá, hogy 
fukarkodjanak a kegyelettel.

A  hivatalbeli urak igen szépen viselkedtek a szo
morú eset alkalmából. Az alárendeltek tele voltak a 
derék elköltözött emlékével, s a feljebbvaló urak is ke
gyelettel adóztak neki. Az alárendelt urak ezenfelül 
kezet csókoltak az özvegynek és vigasztaló szókat re- 
begtek, a feljebbvaló urak pedig megnyugtatták Márta 
asszonyt, hogy az özvegyi nyugdíj kiutalása körül nem 
tűrnek semmi késedelmet.
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— Végre is rendet kell teremteni az ilyen ügyek
ben is —  mondta az egyik miniszteri tanácsos, — fő
képp ha meggondoljuk, hogy végre is mindannyian ha
landók vagyunk.

És végül jöttek a rokonok. Seregesen jöttek. Sze
gény Márta asszony tudta, vagy legalább is sejtette, 
hogy Glavits Kristóf nem az egyetlen férfiú, aki a Gla- 
vits név viselésére és tovább plántálására kötelezettsé
get vállalt a sorstól. Márta asszony sejtette, hogy Gla- 
vitsok többen is vannak. De hogy ennyi a Glavits, ar
ról Márta asszonynak halovány sejtelme se volt.

Volt Márta asszonynak saját rokona is. A  meg
halt nővérének az egyetlen leánya —  Mártának hivták 
őt is, a nénje után, — férjhez ment egy derék, jóra- 
való ifjú emberhez: Vikár Barnabáshoz. Ezek jóra való, 
derék népek voltak, nem éhes örökségvadászok.

Márta asszony odahuzódott a Vikárék mellé.
— Vigyázzatok rám. Én olyan ügyetlen, ostoba 

öregasszony vagyok!
Vikár Barnabás ettől fogva nem tágított az ol

dala mellől. És kedves hitestársa sem, aki szintén Márta.
Ettől a perctől fogva Vikár Barnabás intézett min

dent. Megrendelte a temetést, megolvasta a gyertyákat, 
számon tartotta a kocsikat, s azt is, ki üljön beléjök, 
vigyázott rá, hogy a pap milyen segédlettel érkezik, 
hogy a megboldogultnak minden kijusson, ami a har
madosztályú b) temetések járuléka, s még arra is ügyelt, 
hogy a temetés után a koszorúk szalagjait hiánytalanul 
hazaszállítsák a megszomorodott özvegynek.
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Mindenre Vikár Barnabás ügyelt. Csak nem válik 
a vér vízzé. És a férfi, az mindig férfi. Legfőképpen 
pedig temetések alkalmával.

IV.

Glavits Kristóf számtanácsos urat eltemették. 
Elég ünnepélyes volt a szertartás és szép számban jelent 
meg a gyászoló közönség is. Jószemü emberek —  ilyen 
gyanánt mutatkozott Vikár Barnabás is — ötvenre be
csülték a megjelentek számát, a mi elég tekintélyes, ha 
meggondoljuk, hogy az öreg ur gyermektelen volt, s a 
hivatalában se juthatott magasabbra, csak a szám taná
csosságig. A  mi a nyolcadik rangosztályt jelenti, s amely 
rangosztály a gyász terén is szerénységre van utalva. 
Bezzeg ha feljuthatott volna a negyedik, harmadik rang
osztályig, sokkal impozánsabb lett volna a gyász.

Sok minden függ igy a rangosztálytól, nemcsak az 
életben, a halálban is.

Az áldott lelkű Márta asszony olyan volt a teme
tésen, mint egy igazi hős. Sirt, hogyne sirt volna szegény. 
Minden jóravaló hitves sir az ura temetésén. De Márta 
asszony magának sirt, csöndesen, befelé. Nem úgy, hogy 
másnak is fájjon. És nem is esett össze, s a hantra se bo
rult rá, hogy az emberekben megfagyjon a vér.

És beszélt is az emberekhez. Érthetően és össze
függően. Mindenkinek külön is megköszönte a fáradsá
gát, hogy kijött a temetésre. Az öreg miniszteri tanácsos
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aki a kegyelmes ur megbízásából jött ki, el is szólta ma
gát erre a köszönetre, mondván:

—  Oh, oh, Glavitsné asszonyom! Nagyon szívesen 
jöttem, nagyon szívesen!

A  mikor mindennek vége volt, — a harmadik osz
tályú b) temetés huszonhét percig szokott tartani — 
Vikár Barnabás és felesége közrefogták Márta asszonyt, 
s beültették a gyászkocsiba. A  lépcsőn is támogatták, 
a mig feljutottak a második emeletre, aztán leültették 
egy karosszékbe, s a fiatal asszony kiszaladt a konyhába, 
teát főzni. Temetés után ez a legalkalmasabb ital: egy jó 
forró tea, sok rummal.

Vikár Barnabás ur még a felesége után kiáltott:
—  Jó barnára csináld, édes, a teát. Másképp olyan, 

mint a cukros viz.
Aztán az áldott lelkű Márta asszony felé fordult 

Vikár Barnabás. Sok részvét ült az arcán, mikor igy szólt 
hozzá:

— Szegény Márta néni! Egészen magára maradt. 
Egészen egyedül.

Márta asszony ijedten nézett föl.
—  Istenem, erre nem is gondoltam. Hogyan fogok 

én élni? Egyedül, egészen egyedül! . . .
A  két szeme szinte kerek lett a nagy félelemtől.
— Egészen egyedül! Egészen egyedül!
Szinte leesett a feje a nyakába. Barnabás megfogta 

a kezét.
— No, no, Márta néni. Nem kell kétségbe esni. Nem 

szabad kétségbe esni. Maga el fog jönni hozzánk. Ott fog
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élni nálunk. Mi már úgyis négyen vagyunk, s ha 
nincs is minden túl nagy bőségben, az ötödik sem ma
rad éhen.

Ebben a pillanatban jött be a fiatal Márta, három 
csésze párolgó teával.

—  Márta lelkem, éppen arról beszélek a néninek, 
hogy őt nem hagyjuk itt egymagában szomorú árvaság
ban. El fog jönni hozzánk, ott fog lakni nálunk. Nem is 
lesz ingyért, sőt mi nyerünk rajta, nénikém. Nekünk lesz 
könnyebbség és haszon. A  néni özvegyi nyugdijából sok
kal több futja, mint amennyit meg tud enni, el tud fo
gyasztani.

Márta asszonynak halovány mosoly ült az arcára.
— Nem úgy lesz az, gyermekeim. Nem úgy! Ti jöt

tök ide, hozzám. Itt a szép, háromszobás lakás, ebben el
fértek ti is, én is, s a gyerekek is. A  gyerekek benn fognak 
aludni az én szobámban.

Aztán szomorúan tette hozzá:
— Már csak azért is igy lesz, mert én nem akarok 

kimenni ebből a házból, ebből a lakásból. Én is itt aka
rok majd valamikor meghalni, ahol a jó Glavits Kristóf 
meghalt. Ugyanabban a szobában, ugyanabban az ágy
ban. S nem lesz ám baj a házbérrel. Azt én fizetem min
dig. Van valami pénzecske a takarékban. Amig ez a biz
tosítás nem volt, addig mindig takarékba tettük az uram 
külön jövedelmeit.

Egyszerre mind a ketten kérdezték. Előbb Vikár 
Márta:

—  Sok van a takarékban? Nagyon sok?
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Aztán Vikár Barnabás:
— Miféle biztosítás az, néni? Biztosítva volt a 

Glavits bácsi?
Az áldott lelkű Márta asszony mindegyiknek felelt:
— Van egy-két garas a takarékban. Márta fiam. 

Van, hála Isten. A  gyerekeidet is én járatom majd isko
lába. Ruházni is én fogom őket. Olyan nagyon szeretem 
a gyerekeket, s nekem nem volt soha.

Megtörölte a szemét, s aztán Vikár Barnabáshoz 
fordult:

— A  biztosítás? Nem tudom, hogy áll az a dolog. 
Majd holnap, vagy holnapután utána járunk, fiam. Nagy 
pénzről van szó, igen nagy pénzről. Te majd velem jössz 
a biztosítóba, mert magam nem értek hozzá. De majd 
csak holnap, amikor már itt laktok nálam.

Abban történt végre is megállapodás, hogy a fiatal 
asszony már most itt marad a lakásban. Hogy a néni 
ne legyen egyedül. A  család pedig holnap átköltözik. 
Barnabás ur a két gyerekkel. Talán még ki is tudják adni 
a Vikárék lakását. És a bútorok egy részét is el lehet 
adni. Pesten mindenre akad vevő: régi holmira, uj hol
mira, lakásra, emberre.

Megitták a teát, — igen jó izü volt, és erős — aztán 
Barnabás ur hazament a gyerekekhez. Az asszonyok meg 
lefeküdtek. A  sötétben még elbeszélgettek jó darabig.

—  Nem tudok aludni, fiam — mondta az öreg 
Márta a fiatal Mártának. — Nem jön álom a szememre. 
Egyre azt a zuhanást hallom, ahogy a rög a koporsóra 
hull. Borzasztó.
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— Erősen hunyja be a szemét, nénikém. És ne goi 
dolkodjék. Ilyenkor az a fő, hogy az ember ne gondol
kodjék.

Másnap délelőtt aztán megtörtént a hurcolkodás. 
S úgy délfelé Márta néni belerakta a biztosítási iratokat 
nagy fekete táskájába, s intett Barnabásnak:

— Most mehetünk.
— Meg kellene nézni előbb az iratokat — vélte 

Barnabás. — Hogy mégis tudjuk, hogy miről van szó.
Az áldott lelkű Márta asszony szinte megharagu

dott:
—  Ezt a csomagot Glavits Kristóf igy tette el. Rá 

is irta kívül: ,,A biztosítási iratok". Én ezt nem bontom 
fel.

Vikár Barnabás helybenhagyta a véleményt:
— Igaza van, drága jó nénike. Tökéletesen igaza 

van. A  legszebb dolog a világon a kegyelet. Különben tiz 
perc múlva úgyis megtudjuk, hogy miképpen áll az ügy.

Tiz perc múlva csakugyan ott álltak a biztositó in
tézetben, egy hivatalnok ur rekesztékje előtt. A  hivatal
nok ur átvette a csomagot.

— Mi ez?
Vikár Barnabás közbelépett:
— Ez a nagysága Glavits Kristófné nagysága. 

Számtanácsos özvegye. Haláleset miatt vagyunk jelen.
A  hivatalnok fölbontotta az aktacsomót:
— Glavits Kristóf-ügy. Tudom már. Csak a szám- 

tanácsos úrhoz volt szerencsém. A  számtanácsosné ő 
nagyságához még nem volt szerencsém.
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És szépen felbontotta a csomót, s nézegette az 
iratokat.

— Ez rendben van, nagysága kérem. Teljesen rend
ben van. Nagyságának most nem kell semmit se fizetnie. 
Ráér jövő év január hetedikéig. A  legutolsó befizetés most 
két hete történt, január hatodikán.

Vikár Barnabás még jobban előrelépett:
— De kérem, mi haláleset miatt vagyunk itt. Sze

gény Glavits Kristóf ur ugyanis meghalt. Már el is temet
tük a boldogultat. S most a biztosítási összegről van szó.

A  hivatalnok forgatta az írásokat, s hidegen felelt:
— De kérem, Glavits Kristóf ur nem is volt biz

tosítva.
— Nem volt biztosítva?
— Nem. Ez az okirat Glavits Kristófné biztosítá

sáról szól. Kétféle biztosítás van: halálesetre külön, és 
balesetre külön. De Glavits Kristóf ur nem volt bizto
sítva semmiképpen.

Vikár Barnabás elsápadt:
— Ez lehetetlen, uram! Teljesen lehetetlen!
—  Nézze kérem, itt vannak az iratok — szólt a hi

vatalnok. — Itt vannak a bejegyzések a könyvekben. 
Glavits Kristóf ur abszolúte nem volt biztosítva.

—  Nem értem, nem értem — ismételgette Vikár 
Barnabás.

— Pedig ez könnyen érthető — szólt a hivatalnok, 
most már az özvegy felé fordulva. — Emberek vagyunk 
mindnyájan, asszonyom, emberek vagyunk. És senki se 
hiszi magáról, hogy meg fog halni. Mindenki inkább más
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ról hiszi, hogy meghal. Glavits ur is igy vélte nyilván, 
hogy ő fogja nagysádot túlélni. És nagysádot biztosította, 
ahelyett, hogy magát biztosította volna.

Márta asszony megfogta Barnabás ur kezét:
— Gyerünk! A tisztviselő urnák igaza van.
Az a cédula is eszébe jutott, amit a halott férj ke

zében találtak. Az is sok mindent megmagyarázott:
„Ne haragudjál! Ezzel a bolond biztosítási ügy

gyei félrevezettelek. Rosszul csináltam."
Kezdte érteni, hogy mit jelent ez az irás.
Elvonta magával Vikár Barnabást:
— Ne busulj, fiam! Hiszen elvégre én se fogok 

örökké élni.

V.

Két esztendeig, teljes két esztendeig nyugalmas 
békességben élt együtt a Vikár-család és az áldott lelkű 
Márta asszony. Csak nagyritkán jelent meg a gond ven
dég gyanánt a házban, akkor is csak rövid időt töltött 
benne. A  Márta asszony apró kis könyvecskéiből és öz
vegyi nyugdijából sok minden futotta: a biztosítás, a 
házbér, a gyerekek iskola-pénze, a könyvek, s hébe-korba 
némi ajándék is a családnak: születésnapra, névnapra, 
karácsonyra.

— Csak a biztosítás legyen meg mindig, gyerme
keim —  mondogatta Márta asszony, amikor a könyvecs
kék fogyását látta szomorú szemmel. — A  biztosítás a fő. 
Annak nem szabad elmaradnia, — legalább a halálom 
után élhessetek gond nélkül, bőségben.
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Csakhogy a Márta asszony pénze nem azt tette a 
Vikár-családban, amit gondolna az ember. Hogy több 
jövedelem, nagyobb jólét. Nem azt tette a Márta asz- 
szony pénze. A  szükségleteket szaporította a nagyobb 
pénz, az élni vágyást, a jólét után való sóvárgást. Aki 
tudja, hegy valahol a házban pénz van, amit egy kis 
kéréssel, némi hízelgéssel elő lehet hívogatni, mint a csi
gát a házából, az nem forgatja meg előbb háromszor a 
hatost, mielőtt elköltené.

S hiába, több is kell az embereknek rendszerint, 
mint amennyi van. A  gyerekek nőnek, nagyobbak lesz
nek, több ruha kell nekik és jobb, drágább könyvek, s az 
étvágyuk is nő, nemcsak a testük. S ha a gyereket öltöz
tetik és cicomázzák, — pedig ez volt a Márta asszony 
legkedvesebb mulatsága — akkor a szülék is jobban 
akarnak öltözködni és élni.

Olyankor mindig járta a hizelkedés és cirógatás:
—  Édes jó Márta néni. Csak még ez egyszer . . .
Márta néni adott, Márta néni mindig csak adott, s 

egyszer azt vette észre, hogy nincs több. Még a jövő évi 
házbér megvan, a biztosításra való pénz is megvan, de 
azon felül aztán nincsen semmi. Csak a nyugdíj.

Csudálatos ez a gyűjtéssel és a költéssel. Egy életen 
keresztül gyűjt és takarékoskodik és rakosgat félre az 
ember összekuporgatott garasokat, s alig-alig hogy nő a 
csomó. De ha aztán hozzá kell nyúlni, olyan hirtelen el
fogy, mint a márciusi hó.

Márta asszony nem mert szólni a szomorú állapot 
ról senkinek. Még a kis huga-asszonynak se, pedig az
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csak jó lélek. Csak járt aggodalmas arccal a házban, s 
mindannyiszor összerezzent, amikor valaki a „Márta 
néni" nevet emlegette. És esténként, amikor lefeküdt az 
ágyba s összefonta a kezét (mindég összefont kézzel 
aludt), mindannyiszor felsóhajtott:

— Hála Istennek, ma se tudódott ki!
Úgy járt, mint egy gonosztevő, aki egyre azt várja, 

mikor derül ki a bűne, mikor csap le rá az igazság bün
tető keze.

A  mai estén is mélyen föllélekzett, amikor Vikár 
Barnabás a vacsora után bucsuzkodni kezdett:

— Elmegyek egy-két órára a barátaim közé. Az 
ember megpenészesedik, ha örökkön itthon ül.

És rövid bucsuzkodás után elment.
— Megint egy jó nap — ujjongott a lelke mélyén 

Márta asszony.
A gyerekeket is lefektették. Ketten maradtak az 

asztal mellett: a két Márta.
Csöndesen, szótlanul ültek az asztal mellett. Márta 

néni, az öreg, harisnyát kötögetett a gyerekeknek. Ez is 
valami segítség a házban, ha nem is sok. És jön a tél, kell 
a meleg harisnya.

A  fiatal Márta asszony csöndesen ült a helyén. A 
két kezét az ölébe tette. Fiatal, meleg arcán nagy szomo
rúság és bánat ült. Egyik sóhaj a másik után szakadt ki 
a melléből. Márta asszony kötögetett, s félszemmel föl
pislogott a fiatal menyecskére.

Aztán ő is fohászkodott:
- Nem tetszel nekem, Márta fiam. Nem vagyok

Káinok! Izidor: Az áldott lelkű Márta asszony. 3
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veled megelégedve az utóbbi időben. Nagyon csöndes 
vagy, nagyon elmélázó. Ezek szép női vonások, — de 
öregeknek valók. A  fiatalság legyen megelégedett, élet
vidám, fürge és nevetős.

A fiatal Mártának két köny szökött a szemébe.
— Nem tudok nevetni, Márta néném. Sírni szeret

nék mindig.
— De miért, fiam? Mi bajod van? A múlt héten 

még semmi bajod se volt. Akkor még olyan vidáman csi
cseregtél, mint egy kanári.

■— Dehogy, nénike, dehogy. Régibb már az én ba
jom. Sokkal régibb.

Márta asszony felkelt a helyéről és egész közel hú
zódott a fiatal menyecskéhez.

— Fiam, édes, öntsd ki a szivedet. A  kis bajokon 
a panasz segit, a nagy bajokon a hallgatás. Panaszkod
jál, gyermekem, s holnapra nem lesz semmi bajod.

—  Hiszen már a nyelvemen ég a panasz, Márta né
ném. Csak nem mertem vele zaklatni. A nénémnek is 
szomorúsággal és gyásszal teli az élete, minek tetézzem 
még a magam szomorúságával és gyászával?

—  Csak tetézd, gyermekem, tetézd. A szomorúság 
ebben az egy dologban jobb, mint az öröm. Többet is 
elbír belőle az ember. És a nagy szomorúságot nem sza
porítja a kicsike, hanem enyhíti. Mondd el a bajodat, 
fiam, bátran, csak mondd el.

— Ha olyan nagyon biztat, Márta néném, akkor 
mégis elmondom. Az uram miatt van a szomorúságom. 
Az uram miatt.
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— Ej, ej, gyermekem. Nem szabad igaztalannak 
lenned. Legfőképp az uraddal szemben nem szabad. Jó 
ember a Barnabás, derék ember, szorgalmas és becsületes. 
És jó hozzád. A gyerekekhez is. Soha egy kemény szavát 
nem hallottam.

— Az igaz. De mégis megváltozott egy ideje. Ma 
is elment. Ezen a héten már harmadszor ment el este. 
És a múlt héten is ki-kimaradozott. Miért? Hová jár? 
Korcsmába nem megy, mert nem italos ember. Barátai
hoz nem megy, mert nincsenek is barátai. Hát hová 
megy?

Márta asszony a fejét rázta.
— Minden fiatal asszonynak egyforma a baja. Fél

tékeny vagy, drágám. Pedig bizony lehet, hogy Barna
bás korcsmába megy. Az is lehet, hogy barátok után kí
vánkozik. Az se valószínűtlen, hogy egy kis kártya iz
gatja. Mért gondolod mingyárt,' hogy asszonynép 
után jár?

— Azért, mert szinte bizonyos. Hiszen én tudom, 
hogy itthon is lehetne őt tartani. Hogy eszébe se jutna 
soha kimenni a házból. Csak mód volna rá!

— Miféle mód, fiam?
— Jómód. Gazdagabbnak kellene lenni. Hogy igy 

este elejbe tehessek egy üveg jó bort. Vagy teát főzhes
sek neki, s még vendégeket is hívhassak egy csepp italra. 
S hogy én is úgy járjak, mint a finomabb, gazdagabb asz- 
szonyok.. Selyemben, cifra ruhában, vállig érő fűzőben. 
Nem vetne ő szemet más asszonyra, ha én különb 
volnék, mint a többi.

3*



36 KÁLN0KI IZICOR

Márta asszony rosszalóan rázta a fejét.
— Nem, fiacskám, nem jó utón jársz. Nem a ruha 

a fődolog, hanem a jókedv, a kedély, a vidámság. A  te 
urad észre se veszi, ha uj ruha van rajtad. Nem bánja ő 
az ilyet.

— Dehogy nem bánja. Nagyon is bánja. Mért nem 
hiv ő egyszer vagy máskor, hogy vele menjek? Mert tudja, 
hogy nem vallana velem nagy dicsőséget. Mert nincs se
lyem és bársony köntösöm, amit magamra vehessek. 
Vagy ha barátjai vannak, mért nem hívja őket a házhoz? 
Mert tudja, hogy nem tudjuk őket ellátni! Pénz kellene, 
több pénz! Akkor boldogság is volna, több boldogság.

Márta asszony nagyot sóhajtott.
— Ne hidd, fiam. Ne hidd. A  pénznek semmi köze 

a boldogsághoz.
— Csak a boldogságnak van sok köze a pénzhez. 

Azt hiszi, Márta néni, hogy én félteném az uramat, ha 
en is úgy járhatnék, mint a sok gazdag dáma? Vagy el
kívánkoznék ő hazulról, ha jobban élhetne itt, mint más
hol? Ha nekem csak két-háromezer koronám volna, ne
kem magamnak, amibe senkinek sincs beleszólása, én 
volnék a legboldogabb asszony a világon.

Márta asszonynak könyek ültek a szemébe.
—  Istenem, hogy ezt nem mondtad nekem egy esz

tendő előtt. Nem hiszem, hogy úgy van, fiam, én nem hi
szem, — de azért odaadtam volna neked a pénzt. Első 
szóra odaadtam volna, —- amíg volt. De most, saj
nos, nincs. Egy garasom sincs. Vége a megtakarított 
pénznek.
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A fiatal menyecske könyezve borult az áldott lelkű 
Márta asszony kezére.

— Tudom néném, hogyne tudnám. Másképp nem 
is mertem volna szólni, ha nem tudnám, hogy nincs már 
a félrerakott pénzéből. Csak most merek panaszkodni, 
amikor tudom, hogy nem ártok vele.

Kis ideig mind a ketten hallgattak.
— Jó asszony vagy, Márta! — mondta az öreg 

nagysokára.
—  Rossz asszony vagyok, néném — felelt a fiatal. 

— Mert tudja mire gondolok már hetek óta? Arra, hogy 
mért nem volt az én uram is olyan okos ember, mint a 
maga ura? Hogy mért nem biztosított be engemet is ilyen 
nagy pénzre, baleset ellen.

— Ne bánd, fiacskám. Bolondság az. Nincs semmi 
értelme. Csak a nagy fizetség van az ember nyakán és 
semmi haszna belőle.

— Nekem bezzeg volna. Tudja-e, néném, mennyit 
ér a maga kis ujja? A  bal kezének a kis ujja? Ötezer ko
ronát ér. A  jobb keze még többet. Három ujja a bal ke
zéről egész vagyon. Ha én be volnék biztosítva, nekem 
már rég nem volna ujjam a bal kezemen.

Márta asszony ijedten fölkapta a fejét. A  kezére 
nézett, az ujjait olvasta. Nem hiányzott egy se.

Aztán elköszöntek az asszonyok, s lefeküdtek 
aludni. Mind a kettő sokáig álmatlanul fetrengett az 
ágyán. Az öregebb Márta asszony folyton a kezét nézte. 
És az ujjait.

-— Csakugyan nem tudom, hogy mért van az em
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bernek öt ujja a bal kezén. Harisnyát kötni kettő is elég. 
A hüvelykujj kell és a mutatóujj kell. Arra csavarja az 
ember a cérnát.

VI.

Márta asszonynak jóformán egy hétig nem lehetett 
a szavát venni. Járt-kelt a házban, úgy mint azelőtt; a 
gyerekekkel törődött, mosogatta, tisztogatta őket, a 
konyhába is ki-kinézett, a szobákban se tudott másképp 
végigmenni, csak a portörlő-ronggyal a kezében, — de 
beszélni, nem beszélt egy szót se. Ha valaki megszólította, 
összerezzent. Ha nagyon foglalkoztak vele, félrehuzó- 
dott. És ha valami mesébe kezdett, —  esténként rende
sen mesével altatta el a gyerekeket — rendesen belesült. 
Nem tudta bevégezni a megkezdett meséit. Pedig ré
gebben csudálatos mesemondó volt. Messze földön nem 
volt különb nála.

Csudálatos, hogy néha az ember hirtelen elveszti a 
legjelesebb tehetségeit. ,

Még egyebet is vettek észre Márta asszonyon a ház
ban. Valami rendkívüli sajátságot. Bizonytalan lett a já
rása és ingadozó. És mintha a szeme is megromlott volna. 
Akárhányszor elesett a sima padlón. A  szőnyegben mind
untalan megbotlott és egész hosszában elvágódott a föl
dön. Minden bútordarabba beleütődött, s ilyenkor csak 
a legritkább esetben maradt meg a lábán. Majdnem min
dig elesett. Már tele volt kék és zöld foltokkal a bőre.

— Mi van magával, Márta néni? — kérdezte a fiatal 
Márta asszony aggódva. — Talán beteg? Szédül?
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— Dehogy, gyermekem! Nincs énnekem semmi ba
jom. Egészségesebb vagyok, mint valaha. És ha elesem 
is néha, — nem baj az, drágám. Az ilyen öreg asszony
nak, mint én vagyok, már szabad botlania. Nem lesz ab
ból semmi veszedelem.

És nevetett Márta asszony. Ahogy az ártatlanok 
szoktak nevetni, ha bűnnel vádolják őket.

De azért Márta asszony bukdácsolt tovább is. És a 
mikor elesett, olyankor — hogy nagyon meg ne üsse ma
gát — mindig a bal kezét szokta előretenni. Ez a legjobb 
védelem, hogy az ember tulnagyon meg ne sértse magát.

Az ifjú Márta asszony akárhányszor mondotta ez
után is:

— Elküldök, nénikém, a Homona doktorért. Az 
majd megmondja, hogy van-e baj, vagy nincs baj.

—  Nem kell nekem doktor — tiltakozott az öreg 
Márta asszony. — Olyan egészséges vagyok, mint a makk.

A fiatal Márta asszony mégis csak elküldött Ho
mona doktorért. És Homona doktor is konstatálta, per
sze egy-két pohárka szilvórium után, — hogy soha 
egészségesebb szervezetet nem látott, mint Márta asz- 
szony szervezetét.

— Örökké fog élni ez az asszony, —  mondta Ho
mona doktor —  Isten engem úgy segéljen, hogy örökké 
fog élni.

A család megnyugodott, bár az esések nem hogy 
fogytak volna, de erősen szaporodtak. Legfőképpen az 
ajtóban szokott megbotlani Márta asszony. A  küszöböt 
jóformán át se tudta lépni botlás és esés nélkül.
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Sohase ütötte meg magát Márta néni. Olyan mű
vész volt már az esésben, hogy sohase történt semmi baja.

Egy délután Márta néni felöltözött, hogy bemegy 
a városba. A  rendes fekete ruhája volt rajta, egy fekete 
köpönyeg, gyászfátyolos kalap s fekete fátyol. A  keztyüi 
is feketék voltak, s a kezében (az egyikben) egy fekete 
esernyőt, (a másikban) nagy fekete táskát szorongatott.

— Minek is megy el hazulról, Márta néni? — kér
dezte a fiatal Márta az öreg Mártát.

— Nagyon fontos. A  gyerekek miatt. Kell a gye
rekeknek egyszer-másszor valamit bevásárolni.

Váltig lebeszélték Márta asszonyt az elmenetelről.
— Olyan szédülős vagy, Márta néni az utóbbi idő

ben. Igazán halálos vétek, ha kiteszed lábadat a házból 
— mondta a fiatal Márta asszony.

— Csak a házban vagyok szédülős. Mert nem ke
rülök eleget friss levegőre. Mert kicsi a hely. Ne félj sem
mit, fiam, nem lesz semmi baj.

És Márta asszony elment hazulról.
A  legközelebbi boltba betért. Ez a fűszeres volt, 

Kolombár Endre ur.
Kolombár Endre ur régen ismerte és mód felett be

csülte Glavits Márta asszonyt. Ahogy belépett a boltba, 
mingyárt elejbe szaladt:

— Mivel szolgálhatok, nagyságos asszonyom? Mit 
méltóztatik parancsolni?

Márta asszony rendelt egy félkiló kávét. Reggelire 
jó lesz a gyerekeknek. Meg az öregeknek is. Bár az öre
gek szívesebben isznak teát.
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— Tehát teát küldünk fel és rumot. Citromot is 
méltóztatik parancsolni? A  citrom nagyon jó és rumos 
teához —  vélte Kolombár Endre ur.

—  Nem kérek. Még van bőven. Majd annak idején 
rendelünk — szólt Márta asszony, s odébb állott egy 
házzal.

A  szomszéd trafikba is bement. Ott is meg szokott 
fordulni néhanapján, s némi rokonszenv fűzte össze a 
derék trafikosnéval.

- — De rég nem láttam Glavitsné nagysága! — so
pánkodott a trafikosasszony. — Hej, hej, mostanában 
nem tetszik átjönni a szegény emberekhez.

—  Kinek vegyek szivart, amikor nincsen uram? — 
szólt özvegy Glavitsné, s nedves lett a szeme. — De azért 
mégis adhat majd vagy öt négyes kubát. Meglepem vele 
a fiatal Márta urát.

Bevásárolta a szivarokat, s be is tette hatalmas 
táskájába, amely régen készült ugyan, — nagyon régen 
—  mégis olyan szertelenül nagy volt, mintha egészen 
modern volna.

Még két-három helyre beköszöntött Márta asszony. 
A  fehérnemütisztitóba is elment, pedig éppen harmad
napja hozták haza a keményített férfiingeket. Aztán a 
szomszéd papirkereskedésbe is benyitott. Válogatott a 
levélpapirosok között, de utóbb mégse vásárolt levélpa
pirost.

Az utcán találkozott egy asszonnyal. Valami is
merős asszonnyal. Annak panaszkodott:

— Drága jó lelkem, nem úgy vagyok már, mint ré
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gén. Néha szédülés fog el. Akárhányszor megesett velem, 
hogy elestem a szobában. Csakis a szédülések tették. Mit 
lehetne ez ellen tenni?

A szomszédasszony azt ajánlotta, hogy tessék el
menni Óbudára. Ott lakik egy javasasszony, aki mesés 
teákat ad az embereknek. Azok jók a szédülés ellen is. 
Tessék elmenni a Gerstlinéhez, ha az nem segít, akkor 
senki se segít e világon.

Márta asszony, a jólelkü Márta asszony megint 
ment tovább. Az utca végén boldogult férje egy régi hi
vataltársával találkozott.

—  Kezét csókolom, Glavitsné asszonyom! Kezét 
csókolom!

Megálltak egy-két szóra.
— Mégis csak rettenetes ez a pesti közlekedés — 

mondta Márta asszony az ismerős urnák. — Ahová csak 
megy az ember, életveszedelemben forog. Rettenetes ez 
a közlekedés. Minden kocsi túl van zsúfolva. Alig lehet 
fölszállni. S ami még kellemetlenebb, alig lehet leszállni. 
Fölszállás és leszállás egyenes életveszedelem.

Még egy keztyüsboltba is bement Glavitsné asz- 
szony. Szürke szarvasbőr-keztyüt rendelt, mérték után.

Aztán fölszállt a villamos vasútra.
T íz perc múlva újra leszállt. Az Isten tudja ho

gyan történt. Vagy a villamost indították el idő előtt, 
vagy az öreg asszony szállott le kelleténél később, de 
egyszerre csak rémes kiáltozás támad az utcán.

És ezernyi tömeg tódul a villamos köré.
— A kocsi elgázolt egy vénasszonyt.
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•— A kalauz volt a hibás. Én láttam, hogy a ka
lauz volt a hibás. Idő előtt csengetett.

— A  vonatvezető tette, — mondja a harmadik — 
a magam szemével láttam, hogy egyenesen a tömegbe 
vezette a kocsiját.

Zűrzavar, kiabálás, orditozás.
Végre jön a rendőr.
— No, mi van? — kérdi fölényesen.
— A kocsi elgázolt egy asszonyt.
— Hol van?
— Itt.
Rámutatnak a földön heverő véres nőre.
—  Öreg asszony. Bizonyosan nem vigyázott — 

mondja a rendőr. — A  kocsi mehet tovább. Csak a szá
mát irom fel. 783.

A kocsi tovább ment. És a rendőr vigyázott to
vább, hogy a forgalom esetleg fenn ne akadjon.

— De az asszony? — kérdezte a kiváncsi tömegből 
valaki. — Mi lesz az asszonnyal?

-— Majd történik hatósági intézkedés —  vélte a 
rendőr, és szétzavarta a tömeget. •— A  veszedelem nem 
valami nagy. Hiszen a síneken alig van vér!

A  szerencsétlenül járt nőt bevitték egy kapu alá. 
Akkor már öt rendőr volt a helyszínen, s ezek közül négy 
azzal foglalkozott, hogy szétverte a kiváncsi tömeget.

Az ötödik rendőr a kapu alá kisérte a sebesültet, s 
első sorban arról gondoskodott, hogy becsukják a kaput. 
Elvégre ez a legfontosabb: hogy ne keletkezzék tulnagy 
tömeg.
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Amikor az udvaron már nem volt fölösleges sze
mély, akkor a rendőr a telefonhoz ment. A  mentőket 
hívta.

A véres asszony szótalanul, csöndesen feküdt a föl
dön. Csak akkor szólalt meg, amikor a mentők megér
keztek.

— Vigyenek haza! — mondotta gyenge hangon.
— Mind ezt mondják — szólt a mentőorvos. — 

Érdekes, hogy mind ezt mondják. Tehát tegyük a nőt ko
csira s vigyük a Rókus-kórházba.

És rátették a kocsira és elvitték a Rókus-kórházba.
Útközben megkérdezték:
— Mi a neve?
— Özvegy Glavits Kristófnál
— Hány éves?
— Negyvenöt.
— Baleset érte, vagy öngyilkossági szándéka volt?
— Baleset ért!
— Szerencséje volt, néni! Csak a bal kezét vitte el 

a villamos. Ugyanilyen fáradsággal holtra is gázolhatta 
volna.

És vitték Márta asszonyt a Rókusba. Összetört 
kézzel. És a mentő biztatta Márta nénit:

— Igazán szerencséje volt, nénike! Csak a legrit
kább embereknek van ilyen szerencséjük.
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' V II.

Márta asszonyt a kórházban egyenesen a műtő
asztalra vitték, s ott összeigazitották, bekötözték, szé
pen bepólyázták a nyomorékká lett bal kezét. Amikor 
készen volt a fődoktor a munkájával, örömhírt mondott 
Márta asszonynak.

—  Nem olyan nagy a veszedelem, mint gondoltuk. 
A kezefeje épen maradt, a hüvelykujj is és a mutatóujj 
is. Egy hét múlva vígan hazamehet, nem lesz semmi 
baja, nénike.

Lefektették a huszonhetes szobában, s finom hús
levest adtak neki enni. Aztán bebocsátották hozzá a hú
gát, a fiatal Mártát, aki a fiát is magával hozta. Nem 
hagyhatja a két gyereket magára odahaza, még össze
verekszenek s jó is ilyenkor a gyerek az anyja mellett, 
legalább segít sírni.

Sírtak is mind a ketten a jó Márta néni ágya mel
lett. Olyan keserves zokogásra fakadtak, hogy őket 
kellett vigasztalnia a betegnek:

— Nincs ám semmi baj, gyerekek. S nem is fáj 
semmi. És a bal kezemen is maradt két ujjam. Az ám, 
Bandika, —  fordult a fiúhoz — két ujjam maradt a bal
kezemen, a jobbikon meg mind az öt. Mennyi az együtt, 
fiú ?

Bandika rámondta, hogy:
—  Hét!
— Éppen annyi. Se több, se kevesebb. S nekem
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éppen elegendő. Azzal is meg tudlak fésülni reggel, s ha 
rossz leszel, meg is tudlak cibálni.

A másik percben már meg is bánta Márta néni, 
hogy megfenyegette a fiút.

— Dehogy is cibállak, fiacskám! Nem is tudsz te 
rossz lenni, még ha akarsz se.

A fiatal Márta az ágy szélén ült és sirdogált.
— Márta néni, szegény Márta néni. Hogy történ

hetett ez a rettenetes szerencsétlenség.
Nehezére esett a betegnek, mégis elnevette magát.
— De nagy dolgot is csinálsz te belőle! Soha senkit 

nagyobb szerencsétlenség ne érjen. Úgy történt, hogy 
leszálltam a kocsiról. De hát nem vagyok én már olyan 
fürge, mint egy tizenhat éves leány. Kissé későn száll
tam le, s akkor már a kocsi elindult. Elestem. Ennyi 
az egész.

S még mindig mosolyogva tette hozzá!
— Milyen bölcsek az Isten végzései, Márta. Tudod, 

hogy mindig a balkezem gyűrűsujján hordtam a jegy
gyűrűmet. S éppen ma, valami véletlen ösztönre, áttet
tem a jobb kezem gyűrűsujjára. Ha ez meg nem történik, 
a gyűrűt is összelapitotta volna a villamos.

Szeretettel nézett a jó kezén villogó karikagyűrűre, 
Glavits Kristóf hites ura emlékére, s még az ajkához is 
érintette a megmenekedett emléket.

A fiatal Márta asszony hamar másra terelte 
a szót.

— Az uram is bejött volna a kisleánnyal, de nem 
lehetett, Márta néni. A hivatalban van, s mire onnan
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szabadul, már nem eresztenek látogatót a kórházba. 
Talán holnapra szabadságot tud kapni, akkor minden
esetre eljön.

— Jó is lesz, —  mondta Márta néni — ha hol
napra szabadságot kér. De mondd meg neki, hogy ne 
ide jöjjön, hanem a biztositóba menjen, bejelenteni a 
balesetet. A  harmadik szobába menjen, ahhoz a magas 
barna hivatalnokhoz, akivel egyszer már beszéltünk. 
Azzal intézze el.

— Igen, néni — mondta a fiatal Márta, s megint 
sírva fakadt.

— Mondja meg Barnabás a hivatalnok urnák, 
hogy három ujjam szelte le a villamos. A balkezem kis
ujj át, azért jár a biztosított összeg tiz százaléka, aztán 
a gyűrűsujjat, azért jár hat százalék, aztán a középső 
ujjat, azért jár nyolc százalék. Csinos összeg ez, Márta, 
érdemes érte felmenni a biztosítóba.

A fiatal Márta olyan keserves sírásra fakadt újra, 
hogy igazán szerencse volt, amikor a kórház folyosóján 
elkezdtek harangozni. Az ápolónő sietett is közölni a 
látogatókkal, hogy elérkezett a bucsuzkodás ideje.

Elbúcsúztak. A fiatal Márta megígérte, hogy már 
hajnalban a kórház kapujában fog leskelődni, s mihelyt 
kinyitják, azonnal bekéredzkedik. Ha másképp nem 
megy, az orvos uraktól, vagy magától a direktortól kér 
külön engedelmet, hogy reggeltől estig ott ülhessen az ő 
drága jó nénje betegágya mellett.

Erre a megható szeretetnyilvánulásra az áldott 
lelkű Márta asszonynak is vizes lett a szeme.



48 KÁLNOKI IZIDOR

— Eregyjetek gyerekek, eregyjetek — sürgette 
őket a távozásra.

A  mikor aztán magára maradt, nézegette a nyo
morékká lett kezét s legalább tudta, hogy miért könyezik 
a szeme.

*

Mégis már délfelé járt az idő, amikor másnap az 
ifjú Márta asszony látogatóba jött. Megint elhozta a 
Bandikát.

— Ne haragudjék, édes jó Márta néni, hogy egy 
kicsit megkéstem. A  gyerekek miatt van, — annyi baj 
van ezzel a két gyerekkel. Mosdatni, fésülni, etetni, öl
töztetni őket — legalább egy óra.

— Ne bánd, lelkem. A  jövő héten már átveszem 
tőled ezt a dolgodat.

— Dehogy is engedem, drága Márta néni, — de
hogy is engedem, hogy ezzel a drága beteg kezével valaha 
megint munkát végezzen.

Ez megint ok volt és alkalom egy kis jóizü sírásra.
— Aztán az urammal is baj volt, Márta néni — 

folytatta a fiatal asszony az elbeszélését. — Ő később 
szintén el fog jönni s alighanem nem egyedül. A  bizto
sitóból is jönnek urak. Nekik az orvostól is kell véle
mény s arról is meg akarnak győződni, hogy nem ön
gyilkos kísérlet volt-e a néni szerencsétlensége!

Erre megint csak elfakadt sírva a fiatal Márta 
asszony.

Öreg Márta asszony hangosan nevetett.
— Csak hadd jöjjenek! Bár már itt volnának.
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Amit a betegágyán kíván egy jólelkü asszony, az 
csakhamar beteljesedik. Már jött is Vikár Barnabás, s 
jött vele két idegen ur is.

Barnabás kezet csókolt a néninek, forrón meg
csókolta az ép, jobb kezét. Aztán megszólalt az egyik 
idegen ur:

—  Bocsásson meg a nagyságos számtanácsosné, 
de mi hivatalos kötelességből vagyunk itt. Meggyőző
dést kell szereznünk róla, vájjon csakugyan baleset 
történt-e, vagy pedig öngyilkossági kísérlet.

Márta asszony szomorúan mosolygott.
— Hát nem mindegy az uraknak, hogy ki hogyan 

hal meg, vagy lesz nyomorékká. Aki meghalt, az min
denképpen halott.

—  Igen, igen, —  szólt a biztositó embere — csak
hogy más a díjtétel. Amikor boldogult Glavits Kristóf 
bebiztosította nagyságodat, egyenesen megmondotta, 
hogy öngyilkosságot, vagy öngyilkossági kísérletet kizár 
a biztosításból. így aztán kevesebbet is fizet. Azt mon
dotta boldogult férje, hogy az ő felesége jámbor, hivő 
lélek, akinél az öngyilkosság szándéka teljesen ki van 
zárva.

— Ha a férjem úgy mondotta életében, akkor úgy 
van a halála után is— mondotta özvegyGlavits Kristófné.

—■ Csak attól tartottunk, hogy a kitűnő férfiú el
vesztését olyan csapásnak érzi a nagyságos asszony, a 
mely csapás megzavarja lelke egyensúlyát. S arról is 
értesültünk, nagy szomorúsággal, hogy megtakarított 
pénzecskéje is teljesen elfogyott. így tehát érthető . . ,

Kálnoki Izidor : A z áldott lelkű Márta asszony. 4
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Márta asszony az unokahugára támaszkodva kissé 
felemelkedett fekvőhelyén. S komoly méltósággal be
szélt:

— A  következőket mondhatom el az uraknak s 
ennek az igazságáról igen könnyű módon meggyőződhet
nek. A  végzetes délután, mikor elmentem hazulról, be
tértem a szomszéd fűszereshez, Kolumbár Endre bolt
jába. Ott rendeltem egy félkiló kávét és egyéb szükség
leteket. Beszélgettem is a fűszeres szomszéddal. A  ki 
öngyilkosságra gondol, minek annak egy félkiló pör
költ kávé? A  trafikosnéhoz is betértem, a ki régi ismerő
söm. Ott szép szivart vettem Vikár Barnabás urnák, a 
húgom férjének. A  gondnoknál van a kis kézitáskám. 
Ott most is megtalálhatják a szivarokat, valószínűleg 
el is törtek. Aki öngyilkosságra gondol, az nem vásárol 
szivarokat. A  fehérnemütisztitóban is voltam, megsür
getni a mosást s a papiroskereskedésbe is benyitottam, 
bár ott nem vásároltam semmit. Egy régi barátnőmmel 
is találkoztam az utón s megkérdeztem tőle, hogy mit 
tegyek az ellen, hogy gyakori szédülések bántanak. 
Óbudára küldött egy javasasszonyhoz, aki kitűnő teát 
árul szédülések ellen. Erről is meggyőződhetnek az urak. 
Minek annak gyógyító tea, aki meg akar halni. Az utcán 
boldogult férjem egy régi hivatali társával is találkoz
tam. Elbeszélgettünk. S én panaszkodtam neki, mennyire 
félek a villamos kocsiktól. Mintha megéreztem volna a 
veszedelmet! Aki meghalni készül, az nem kerüli, de 
keresi a bajokat. S keztyüt is rendeltem. Az aranykéz
utcai keztyüsnél. Szarvasbőrből, mérték szerint.
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Szomorú mosollyal tette hozzá:
—  Most már csak az egyiknek vehetem hasznát.
Márta asszony fáradtan visszadőlt a fekvőhelyére.
Utóbb még ennyit mondott:
— A  mit mondtam, annak az igazságáról meggyő

ződhetnek az urak. Még valószínűleg összes ismerőseim 
emlékeznek a találkozásunkra. S köszönöm az urak szi
ves fáradságát.

A  biztosítási emberek mélyen hajlongtak. Megkö
szönték a felvilágosításokat s kijelentették, hogy fel 
fogják keresni a felsorolt tanukat.

— Ez hivatalos kötelességünk, —  mentegetőztek 
— s éppenséggel nem bizalmatlanság.

De azt hiszik, tették hozzá, hogy holnap-holnap- 
után már kifizethetik azt a tekintélyes összeget, amely 
a számtanácsosné őnagyságának jár.

— Ez ugyan nem orvoslás, de mégis egy kis vi
gasztalás — mondotta a magasabbik rangú biztositó. — 
Különben Kállay a nevem. S külön is gratulálhatok, 
nagyságos asszonyom, olyan zseniálisan csinálta meg 
boldogult férje ura a biztosítást. Mintha egész életé
ben ilyen ügyekkel foglalkozott volna.

Márta asszonynak büszkén ragyogott az arca.
— A  mi számítás, ahhoz az én uram jobban értett, 

mint akárki a világon.
Vikár Barnabás megkérdezte:
— S miért olyan zseniális a Glavits ur biztosítása?
— Azért, — mondta a tisztviselő —  mert más 

hasonló biztosítás rögtön az első baleset után érvényét
4*
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veszti. Az öné azonban érvényben marad élete végéig. 
De mégis azt kívánom, hogy soha többé ne érje ilyen 
szomorú baleset.

Az idegen urak elköszöntek s mentek a dolgaik 
után. Márta asszony visszahanyatlott a fekvőhelyén. 
Fáradt volt és fájdalmas sajgást érzett a nyomorék bal
kezén.

V III.

Talán két hétig se volt Márta asszony a kórház
ban s már vitte haza a familia nagy diadallal. Kocsin 
vitték, kétüléses kocsin. A  hátsó ülésen csak a fiatal 
Márta asszony ült a beteg mellé, s az is jobbfelől, hogy 
valahogy oda ne érhessen a fekete selyem kendőbe 
pólyáit fájós kezéhez. Egészen a sarokba húzódott a jó 
asszonyka, hogy hozzá se érhessen az áldott lelkű nénihez.

— Mit huződol tőlem? — panaszkodott Márta 
néni. — Ülj ide közelebb. S a kis lányt is közbül vesz- 
szük. Nem kell tőlem félnetek, gyerekek, nincs én ne
kem ragadós betegségem!

Ebbe dehogy is egyezett volna a Vikár-család. 
Hárman ültek inkább a kisülésen, összepréselve. Bar
nabás, az apa közbül, s beléje csimpaszkodva a két 
gyerek. így érkeztek át a hidon.

Ott Márta asszony be akart szólni a keztyüshöz. 
Megvan-e már az a jó meleg szarvasbőr-keztyü, amit 
rendelt?

—  Megvan! Hogyne volna?
— Mert most már át kellene alakítani. Hogy a
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balkézre való keztyü ne legyen csak két ujj. Nem szép 
az, ha a másik három ujj üresen fityeg.

Erre aztán elbeszélgettek a szerencsétlen esetről, 
hogy volt, mint volt. Nagyon sajnálta a keztyüs-bolt 
egész népe, a derék, jó Glavitsné asszonyt.

— Ilyen ez a pesti villamos. Minden nap megöl 
vagy szerencsétlenné tesz egy-két szegény embert.

A  papiros-kereskedés előtt is megállt a kocsi egy
két percre. Itt Glavitsné özvegy-asszony-levélpapirost 
vásárolt és boritékokat. Annyi részvétlevelet kapott s 
olyan kedveseket, hogy okvetlenül felelnie kellett rájok.

—  Milyen jó, hogy a jobbkezem ép maradt, — 
mondta az áldott lelkű Márta asszony — legalább ren
des, becsületes Írással válaszolhatok. Csúfság volna 
ilyen megtisztelő rokonszenvre holmi csúf ákom-báko- 
mokkal felelni.

Itt is megbeszélték a szomorú eset megható rész
leteit, s itt is elhalmozták a jó Márta asszonyt a részvét 
meleg jeleivel. S itt is súlyos átkokat mondottak a köz
lekedési mizériákra, amelyek szinte tűrhetetlenné teszik 
a fővárosi életet.

Persze a fűszeres előtt is megállították a kocsit. 
Jelentékeny bevásárlásokra volt szükség, hogy ünnepi 
vacsorával lehessen a napot befejezni. Felvágottat vettek, 
jó sokat, azután olajba el tett aj ókát, egy darabka liba
májpástétomot is.

— Ebből csak Márta néni kap. Senki más egy fa
latot se —  mondotta a fiatal Márta asszony. —  Ez 
betegnek való.
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Márta néni félrehúzta a fűszerest. És súgva ren
delkezett:

—  Ebből a pástétomból még háromszor annyit 
csomagoljon be. A  többieknek. Ezt én külön fizetem.

Még egy kis vita merült fel a fűszeresnél. Miután 
már sajtot is becsomagoltak és gyümölcsöt, —  az italra 
került a sor. Vikár Barnabás azon a véleményen volt, 
hogy ezt az alkalmat okvetlenül pezsgővel kell meg
ünnepelni. És kiadta a rendeletet, hogy csomagoljanak 
be két üveg magyar pezsgőt.

Az asszonyok igen élénken tiltakoztak. Ilyen 
könnyelműségeket ők sem tűrhetnek meg. Jó a közön
séges asztali bor is, —  mert még az is fölösleges. Egy 
üveg karlócai ürmös pedig túlontúl elegendő volna.

Vikár Barnabás azonban nem engedett. Ő az ilyen 
kérdésekben karakter. Végül is az asszonyok voltak 
kénytelenek engedni. S most már megrakodva vissza
ültek a kocsiba.

— Mégis csak könnyelműség volt, nagy könnyel
műség — vélte Márta néni, mikor a kocsi elindult. — 
És szegény Barnabáson most nemcsak a két gyerek 
csüng, de még a két üvegre is vigyáznia kell.

Valójában nem valami kényelmes helyzetben ült 
Vikár Barnabás a döcögő egyfogatu bérkocsiban. A  kis, 
keskeny ülésen gubbasztott, jobbról-balról egy-egy gye
rek csimpaszkodott beléje, a térdei között pedig a két 
üveg pezsgőt szorongatta. Nagy dolog az, igy négy apró
ságra vigyázni egyszerre. Amikor az ember tudja, hogy 
valamennyi roppant törékeny.
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Vikár Barnabás föllélekzett, amikor megérkeztek. 
Hála Istennek, nem tört el semmi.

A  házmester, a házmesterné, a vice-pár, a közvet
len szomszédok, a cselédség, mind a kapuban üdvözölték 
Glavits Márta asszonyt. Szinte szétszedték nagy örö
mükben. Csak azt sajnálta a legtöbb, hogy az áldott 
lelkű Márta asszony nyomorék keze még be van kötve. 
Milyen szép lett volna megnézni a hiányos ujjakat!

Végre felkerültek a szobába a Glavits- és Vikár- 
család. S itt várt rájuk a legnagyobb, a legtisztább öröm. 
A  biztosi tó társaság nagy pecsétes ajánlott levele már 
jelen volt.

Márta asszonynak kellett felvágnia, a jobb kezé
vel. ő t  illeti meg a nap dicsősége.

A  biztositó társaság tudatta, hogy a vizsgálat 
mindent rendben talált, minek következtében a baleset 
ellenértéke a pénztárnál hiánytalanul felvehető. Követ
kezik egy hosszú számvetés, a mely a szenvedett fájdalom 
és beállott veszteség ellenértékét a fennálló szabályok 
értelmében megállapítja. A kisujj, a gyűrűsujj, a közép- 
ujj —  tekintetbe véve, hogy balkézről van szó, ami lé
nyegesen kisebb érték a jobb kéznél — a biztosított 
összeghez képest 13.564 korona 80 fillért jelent, amely 
összeg a biztositó társaság pénztáránál özvegy Glavits 
Kristófné által személyesen, vagy hiteles nyugta elle
nében bármely percben felvehető. Vikár Barnabás olvasta 
fel a fontos levelet s miután hozzátette, hogy „követ
kezik két olvashatatlan aláírás", lelkesen hozzátette:

— Éljen!
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A fiatal Márta asszony sírva borult a néni nya
kába, aztán megragadta fekete kendőbe burkolt kezét 
s meghatottan az ajkaihoz emelte. A  gyerekek siró any
juk láttára szintén sirva fakadtak, Vikár Barnabás pedig 
komor arccal, lesütött szemmel nézett maga elé. Nagyon 
szomorú lett volna ez a jelenet, ha Bandi könyes szem
mel el nem kiáltja magát:

—  Mama, olyan éhes vagyok!
Márta asszony, az áldott lelkű, szintén sietett ki

jelenteni, hogy ő is éhes. Ez a legjobb módja, hogy az 
érzékeny jeleneteket gyorsan befejezze az ember.

— Tudjátok, gyerekek, minden jó az ilyen kór
házban. Az orvosok kitűnőek, az ápolónők valóságos 
angyalok, a látogatók mindmegannyi vigasztalás, — 
csak éppen a koszt, az rettenetes. Nem mondom, gyo
morbajos embereknek elég jó lehet, de én már utáltam a 
sok becsináltat és szilvakompótot. Vacsorázzunk gyerekek.

A  két kölyök belecsimpaszkodott az áldott lelkű 
Márta nénibe, s a két öregebb gyerek is szívből örült az 
okos beszédnek. Mégis jobb enni finom dolgokat, mint 
keserű könyeket sírni vagy tragikus ábrázattal bele
bámulni a világba.

Végre is roppant jókedvvel letelepedtek. A vacsora 
pompásan ízlett. A  pezsgő még inkább. És valamennyi
nek a lelkében ott élt a kedves, az örvendetes, a nagy
szerű tudat: holnap a biztositó társaság kifizet 13.564 
koronát és 80 fillért készpénzben.

Barnabás ur nem is állotta meg, hogy meg ne kér
dezze az áldott lelkű Márta asszonyt:
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— Mit fog csinálni azzal a temérdek pénzzel, drága 
jó Márta néni?

Márta asszony az épen maradt kezével végigsimi- 
totta a homlokát:

—  Fiaim, az a pénz nem az én pénzem. Az a tiétek, 
kettőtöké. Ti itt elláttok, gondoztok engemet, lakást ad
tok, ételt adtok, szeretetet adtok. Nekem már nem kell. 
A  pénz a tiétek. Tegyetek vele, amit akartok.

Mind a kettő élénken tiltakozott:
—  Nem lehet ezt, Márta néni. Ezt mi nem fogad

hatjuk el.
Márta néni mosolygott:
— Tudtam, hogy ti nem fogjátok elfogadni ezt 

a pénzt. Persze, hogy tudtam. De már kigondoltam a 
kórházban, a magányos, csöndes éjszakákon, hogy más
képp lesz a dolog. Ebből a pénzből én vagy két-három 
esztendőre előre kifizetem a biztosítást. Továbbra. S 
magamnak is tartok valamit. Két- vagy háromszáz 
koronát. Hogy a gyerekeknek, ha kell valami, pénz le
gyen a házban. Iskolaszerekre, ajándékra, téli ruhára. 
A többit takarékba teszem. Két egyforma részre. A  felét 
a te nevedre, Barnabás. A  felét a te nevedre, Márta. 
S holnap mindegyitek kap tőlem egy takarékpénztári 
könyvet. Talán hatezer korona lesz mindegyiken. Ti 
aztán tesztek vele, a mit akartok.

A házaspár élénken tiltakozott:
—  Nem, nem, Márta néni. Ezt mi nem fogadhat

juk el.
—  Jól van, gyermekeim. Ne fogadjátok el, ha nem
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akarjátok. Én odaadom nektek. És soha többé említeni 
nem fogom. És soha egyiktől se kérdezem, van-e pénze, 
nincs-e pénze, s hová tette a pénzét. Ha kiadjátok, — 
hát kiadjátok. Ha megtartjátok, — megtartjátok. S 
egyet ígérjetek meg nekem is.

—  Mit, nénike? — kérdezte mind a kettő egy
szerre.

— Hogy egymásnak a külön pénzét respektáljátok. 
Hogy te Barnabás, nem kérsz a feleségedtől, ha a tied 
elfogyott. És te, Márta, nem kérsz az uradéból, ha a 
magadét kiadtad. Ne legyen a pénz perpatvar oka köz- 
tetek. Az a legborzasztóbb, ha házastársak között az 
átkozott pénz okoz visszavonást.

Mind a kettő hálásan nézett az áldott lelkű Már
tára. És megcsókolták az ép kezét. És megfogadták, 
hogy soha pénzen össze nem fognak veszni. És soha egy
mástól nem kérik számon, hogy hová lett a pénz. Ami 
annál könnyebb, mert hiszen soha az életben hozzá nem 
fognak nyúlni.

— Istenem, olyan pénzhez hogy nyúlnánk, ami a 
drága Márta néni aranyos testének az ára.

— Jó lesz majd a gyerekeknek, ha megnőnek, — 
mondotta Barnabás ur. — Addig nagy összeg lesz belőle 
a kamatos kamataival.

Erre koccintottak és ittak.
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IX.

Két héten keresztül nem történt semmi különös 
dolog a Vikár-családban. Maradt minden a régiben. 
Vikár Barnabás ur és Vikár Barnabásné asszony meg
kapta ugyan a cifra takarékpénztári könyvet, hat-hat
ezer korona betétről, de egyik se mert a pénzhez nyúlni. 
Hiába, ha az ember valamire fogadalmat tesz, azt állni 
is kell. Legalább két hétig. Ennyi ideig még az alkoholista 
vagy a szenvedélyes dohányos is megállja, hogy ura 
legyen az adott szavának.

Arról azonban már nem merek jótállani, hogy akár 
Vikár Barnabás ur, akár Vikár Barnabásné asszony, 
abban a biztos tudatban, hogy úgyis meg van a kellő 
fedezet, nem bocsátkozott-e már hamarább holmi hitel- 
műveletekbe. Ezt a gyanút két körülmény látszott iga
zolni. Az egyik, hogy Barnabás ur, most is, mint régeb
ben, akárhányszor nem is mutatkozott otthon az est
ebéd idején, vagy ha véletlenül mégis hazavetődött, 
egy-két perccel az utolsó falat lenyelése után felkelt az 
asztal mellől, elköszönt a családtól és —  uccu, vesd el 
magad — a hajnali órákig nem is mutatkozott többé. 
Nem ritkábbak, hanem sűrűbbek lettek ezek az esetek, 
ami bizonyos pénzelköltés nélkül aligha lett volna végre
hajtható.

A  másik szimptoma Barnabásné asszony részéről 
mutatkozott. Ő nagysága tetemesen feljavította a kony
hát. Délben, este egy-egy fogással rendszerint több ke
rült az asztalra, sőt akárhányszor megesett, hogy rend
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kívüli, a Vikár-i asztalon teljesen szokatlan ételeket tá
laltak fel. Halak mutatkoztak hébe-hóba, néha vad, 
sőt akárhányszor spárga, vagy vajban úszó karfiol került 
az asztalra. Egyszer kaviárt is ettek, finom, nagyszemü, 
sótlan orsovai kaviárt. Gyümölcs is volt a házban több
nyire, sőt olyan gyümölcs is, ami csak a jobb anyagi vi
szonyoknak örvendő családok asztalát szokta díszíteni. 
Sőt ebédek és vacsorák után —  de csakis olyankor, ha 
Vikár Barnabás ur odahaza táplálkozott — egy nikke- 
lezett „non plus ultra" gép is megjelent az asztalon s 
ezen közös erővel kávét főztek. A két gyerek közül az 
egyik vizet hozhatott be, a másik azt a jogot élvezte, 
hogy kávét darálhasson. A gépet Vikár Barnabás ur 
kezelte, a spirituszt —  amelyet nagy elővigyázattal 
kellett kezelni, —  Barnabásné asszony töltötte a gép alá 
(neki gyakorlata volt az ilyesmiben, a hajsütés kapcsán), 
a spiritusz meggyújtása után pedig, mint különösen meg
tisztelő dolog, az áldott lelkű Márta asszony joga lett. 
Senki más nem merte volna ezt a jogot bitorolni, még 
maga a házigazda se.

Az aztán nagyszerű mulatság volt, amikor a spi
ritusz kékes lángja vidáman lobogott, a ragyogó gépből 
pedig rejtélyes, titokzatos hangok törtek elő. Egyszerre 
aztán elkezdett a fekete lé lefelé csorogni az üvegbura 
mögött s röviddel utóbb apró csészékben már ott állott 
a felnőttek előtt a pompás, párolgó ital, amelyről min
den délben és minden este újra és újra konstatálta az 
egész család:

— Ilyet se ittam még életemben.
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A gyerekek, —  hogy ők is örüljenek — egy-egy 
cukorkockát kaptak, amit bemártott a szülői gondosság 
és szeretet az illatos folyadékba. A  legnagyobb büntetés 
napközben elkövetett csínyekért, vagy vétkes engedet
lenségért az ilyen cukorkocka elvonása volt a csa
ládban.

Szóval bizonyos fellendülés mutatkozott a Vikár- 
család kulináris élvezetei körül, a mi bizonyára tekinté
lyes tulkiadást igényelt a fiatal Márta asszony részéről.

De a hatás nem abban az irányban mutatkozott, 
a hogy Márta asszony tervezte és várta. A  család tagjai 
bizonyos gömbölyödésnek indultak, a szinök is frissebb 
lett és egészségesebb, a hangjuk is mintha nyert volna 
erőben és önérzetben, —  egyéb semmi. Sőt inkább rosz- 
szabbodás mutatkozott, semmint javulás. Barnabás ur 
most már négyszer-ötször egy héten töltötte az estét 
és az éjszaka kezdő óráit házon kívül, sőt egyszer-kétszer 
hetenként az is megtörtént, hogy csak a világos reggel 
hozta haza Barnabás urat.

Ezeken az estéken, miután a gyerekeket ágyba 
kergette az anyjuk, egymás mellé ült a két Márta asz- 
szony és csöndesen belevirrasztott az éjszakába. Ültek 
egymás mellett s megosztották egymás között a virrasz
tás feladatait. Az egyik a kályhára ügyelt, hogy el ne 
aludjon benne a tűz, a másik a lámpára figyelt, hogy 
rendesen égjen. Egyszer belehajitott az egyik két-három 
széndarabkát a kályhába, másszor csavart a másik egyet 
a petroleumlámpáson.

Hallgatagon ültek többnyire. Az öregebb Márta
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asszony az ölében tartotta a két kezét, gondosan ügyelve 
rá, hogy a nyomorék keze kerüljön alulra, nehogy a 
másik lássa, —  a fiatal Márta asszony pedig a kezébe 
temette az arcát és szomorúan bámult maga elé.

Ritkán beszéltek és keveset. Éjfélkor pedig ren
desen jó éjszakát kívántak egymásnak s aludni mentek.

Most is úgy éjfél felé járt az idő. A  gyerekek ren
des lélekzetvétele áthallatszik a másik szobából. Vikár 
Barnabás ur távol jár. Nem tudják merre. A  két asszony 
összenéz, mint amikor bucsuzkodni szoktak.

— Álmos, Márta néni? Fáradt? Aludni akar? — 
kérdezte a fiatal asszony.

—  Dehogy vagyok álmos, fiam —  felelte öreg 
Márta néni. —  Csak a fiatalság maga az álmosság. Aki 
öreg, az sohase álmos.

— Talán még maradnánk egy félórát.
— Maradjunk még egy félórát.
Megint nem szóltak egy szót se. Ültek és néztek 

a tüzbe. Amikor a félóra is letelt, újra megszólalt a fiatal 
Márta asszony:

—  Álmos, Márta néni? Aludni akar?
— Nem vagyok álmos, fiam.
Most már beszélni kezdett a fiatalabb nő:
— Akkor mondja meg nekem, mit tart az uram

ról? Barnabásról?
— Istenem, hát mit tartsak róla? Férfi. Olyan, 

mint a többi férfi.
—  Elhanyagol. Cserben hagy. Estéről-estére a há

zon kívül járkál. Ha előbb tette volna, talán nem is
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panaszkodnék. Régebben lehetett rá oka, most nincs 
rá oka. S ezelőtt nem tette, most teszi.

— Azelőtt se volt rá oka.
— De volt. Akárhányszor hideg volt a szobánk. 

Akárhányszor nem volt rendes vacsora. S amig kicsi
nyek voltak a gyerekek, nyugalom se volt a házban. 
Örökös sirás-rivás. Az ilyet nem szeretik a férfiak. Nem 
is haragudtam volna érte, ha megszökik hazulról.

— Dehogy is nem haragudtál volna. Az asszony 
mindig haragszik, ha magára hagyja az ura.

—  Hát haragudtam volna. De magamban bizonyo
san belátom, hogy igaza van. Most azonban nincsen 
igaza. Most mindene megvan itthon. Nyugalma, ké
nyelme, jóléte. Miért megy el most?

Az öreg Márta asszony felelt. Csak hogy éppen 
feleljen valamit.

—  Ilyenek vagyunk mi, asszonyok. Mind ilyenek 
vagyunk. Amig bajok voltak, hidegség, szegénység, gye- 
reksirás, kellemetlenség, — magad mondod —  hűsége
sen kitartott melletted. Itt volt veled. Fázott veled, 
éhezett veled, virrasztott veled. Most, amikor nincsen 
semmi baj, semmi gond, semmi veszedelem, eljár ha
zulról néha-néha. Miért ne tegye? Aki a bajban kitart 
mellettünk, az az örömben elkalandozhatik egyszer- 
másszor.

—  A  néni védi őt. Mert a néni jó. Minél gonoszabb 
lesz az uram, bizonyos vagyok benne, annál jobban fogja 
védeni Márta néném. De nekem fáj, hogy ő gazul és hit
ványul elprédálja a szegény Márta néni vérdiját. Mernék



64 KÁLNOKI IZIDOR

fogadni, hogy a kisujja, az aranyos, már el van 
prédáivá.

Ezt már siró hangon mondta a fiatal Márta. És 
megeredt a könye. Csak bizonyosan kellene tudni, hogy 
mit siratott inkább: a Márta néni kisujját-e, vagy a saját 
árva éjszakáit.

—  Tudom, hogy mi lesz enn^k a préda életnek a 
vége — folytatta siró hangon a fiatal Márta. —  Nagyon 
jól tudom. A  pénze elfogy. Ha egy-két hónap alatt nem is, 
de elfogy egy-két esztendő alatt. S akkor hozzám jön s 
akkor az én részemet szedi el, amit a gyermekeimnek ku- 
porgatok.

Ifjú Márta asszony az asztalt verte az öklével:
— Az én pénzemet, az én gyermekeim pénzét, az 

áldott Márta néni vére hullását nem fogja elprédálni a 
léha fráter. Nem fogja elprédálni. Az Isten engem úgy 
éltessen, hogy nem fogja elprédálni.

Forgó szemekkel nézett maga elé.
— Mit akarsz csinálni a pénzeddel, Márta lelkem? 

Hová teszed, hogy el ne vehesse tőled?
— El fogom költeni. Magam fogom elkölteni. De 

ő el nem prédálja!
Az áldott lelkű Márta asszony az ölébe tette a két 

kezét. Véletlen volt-e, vagy szándékosság, most a nyo
morék kéz került felül. Talán nem akarta megmutatni, 
hogy maradt még egy ép keze is.

Hajnal felé mentek aludni az asszonyok. Barnabás 
ur még nem érkezett haza.
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X.

A  megjavított konyha és a megszaporitott háztar
tási költség nem sokat változtatott a Vikár-család belső 
életmódján. Sőt amennyiben mégis állott be némi válto
zás, az inkább kedvezőtlen volt, mint kedvező. A  két gye
rek, az asszony, sőt a férj is hízni kezdett, aztán finnyások 
lettek mind az ételekre, válogatósak, nehezen kielégít
hetők. Akik azelőtt boldogok voltak, ha sült krumplit 
kaptak hajában, s egy igen vékonyka darab vajat hozzá, 
most a pecsenyét is ide-oda tologatták a tányéron, s a 
legfinomabb sültön is kifogásolni valót találtak. S akár
hányszor megreklamálták az előételt, vagy a desszertet, 
s megesett az is, hogy egyszer-másszor négyféle étel ke
rült az asztalra, mert az egyiknek ez nem ízlett, a másik
nak amaz nem volt kedvére való.

S akik azelőtt, a szűkös életmód mellett olyan 
egészségesek voltak, mint a makk, most a jólét napjaiban 
elkezdtek gyengélkedni és betegeskedni. Minduntalan 
fájt valakinek a gyomra, vagy a feje, vagy mi egyebe. 
S lusták lettek, kedvetlenek, unottak. A  gyerekeket ker
getni kellett, hogy a leckéjüket tanulják meg, vagy ülje
nek valami könyv mellé. A  kis fiú intőt is hozott az isko
lából, ami egy kis családi perpatvart idézett elő.

Az ifjú Márta asszony ugyanis odatartotta a doku
mentumot a férje elé, s ezekkel a szavakkal nyújtotta át:

— Nesze a rossz példa gyümölcse. Már a fiad is 
lusta, megbízhatatlan, kötelességmulasztó. így neveled a 
gyermekeidet.
Kálnoki Izidor: Az áldott lelkű Márta asszony. 5
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Barnabás ur kedvetlenül forgatta a cédulát s hara
gosan mordult a feleségére:

— A  gyermeknevelés az asszony kötelessége. S 
rossz feleség az, aki a gyermekei előtt leszólja az apjukat.

Márta asszonyból kitört a keserűség:
— S te talán jó férj vagy és jó apa? S nevelés az, 

a mit az anya egyedül adhat? És lehet jó, engedelmes, 
szorgalmas a gyermek, a mikor teljesen nélkülözik az apai 
felügyeletet? Egy idő óta te már nem is vagy apa, s nem 
is vagy férj. Vendég vagy a saját házadban, korcsmái 
vendég, aki alig tette le a kanalat, már rohan el.

Az asszony hamar sírásra fordította a dolgot, a férj 
káromkodásra, s a végeredmény az lett, hogy Vikár Bar
nabás ur eldöngette a fiát, aztán kapta a kalapját, kabát
ját és kivételesen még vacsora előtt elrohant hazulról.

A Bandi gyerek pedig bőgve az anyja felé menekült. 
Csakhogy most rossz helyen keresett menedéket. Ciró
gató kezek helyett fenyitő öklökre talált. Márta mama is 
el döngette a fiút, azon való haragjában, hogy Barnabás 
ur most még hamarább elsietett hazulról.

Mikor aztán másnap Vikár Barnabás meg se jelent 
az estebédre a családi tűzhely mellett, az ifjabb Márta 
asszonyt végképp elhagyta a béketürés. Ideges volt, kel
lemetlen. A  gyerekeket korán ágyba zavarta, s már ki
lenc felé, amig a nénjével szótlanul ült az asztal mellett, 
ő is kijelentette, hogy álmos és aludni megy.

— Ne siess, gyermekem. Korán van még, s az éj
szaka hosszú. Nem tudsz majd aludni.

— Mindegy. Megyek aludni. Erőt gyűjtök holnapra.
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Mert holnap megkezdődik az erélyes fellépés. Erősebb 
fegyvereket fogok Vikár úrral szemben használni.

Márta néni csöndesen mondotta:
— Az asszonynak a legerősebb fegyvere a szelídség.
A  fiatalabb Márta visszafordult az ajtóból:
— Én vagyok a Márta néni vérbeli rokona, az édes 

testvérének a gyermeke, mégis mindig annak a gonosz 
embernek fogja a pártját.

Az áldott lelkű Márta asszony a jó kezével meg
fogta a fiatal asszony kezét, s visszaültette a helyére:

— Ide ülj, gyermekem, s hallgass rám. Én nem fo
gom senkinek a pártját. Nem is illet meg egyikünket se, 
hogy igazságot tegyünk mások bajában. Csak az Isten 
tud igazságot tenni, de nem az ember. Én tégedet is pár
tollak, az uradat is pártolom, s a gyerekeidet is, mert 
mindenkit szívesen pártolnék, akit szeretek. Ha te vagy 
itt, akkor neki adok igazat, ha ő panaszkodik, akkor ne
ked adok igazat, s mindig a gyerekeknek. Mert a gyere
keknek mindig igazuk van.

Márta asszony, a fiatal, elpityeredett:
—  Én pedig a gyerekekkel is rosszul bántam ma! 

Ő miatta. Megvertem szegény Bandikát.
— Ezért ugyan nem kell sirnod, édes lányom. Nem 

az a rossz bánás, ha a gyereket egyszer-másszor meg
verjük. Azt hiszem, az a rossz bánás, ha nem vagyunk 
elég gyakran jók a gyerekekkel. Holnap megcirógatod 
Bandit, megdicséred, ha jól tanul s megint jól van minden.

Ebbe belenyugodott az ifjú Márta és elhatározta, 
hogy holnap nagyon jó és nagyon gondos anya lesz.
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—  De azzal az emberrel mit csináljak? Azzal az 
emberrel?

— Szelíd légy hozzá és jó és kedves. Ez a legjobb.
Az álmatlan éjszakában mégis mást határozott ifjú

Márta asszony. A  régi tervéhez tért vissza. Szebb akart 
lenni és kívánatosabb és hódítóbb, mint minden más nő, 
akit a férje ismer, vagy ismerhet.

S reggel korán elsietett hazulról bevásárolni. S vett 
vásznakat és selymeket és szöveteket s dolgoztatott fehér
varrónővel, szabónővel, masamóddal hétszámra. Olyan 
ruhatára lett egy hét alatt, mint egy külvárosi herceg
asszonynak.

Napjában kétszer-háromszor öltözködött. A  házi 
pongyolái szebbek lettek és formásabbak, mint egykor 
a báli ruhája volt, amit akkor viselt, amikor Vikár Bar
nabás megkérte a kezét. Selyemharisnyákat hordott, s 
akárhányszor kacérkodva mutogatta. Az ingeibe kék- és 
rózsaszín selyemszallagok voltak fűzve, amik kacérul ki
villogtak a könnyű házi ruhájából. Nagy kalapokat vett 
és kis cipőket. Ez a két dolog rettenetesen hozzátartozik 
a női szépséghez, talán azért, mert a józan ész szerint for
dítva kellene hordani. Nagy cipő kellene az embernek, 
mert abban kényelmes a járás és kis kalap kellene, mert 
az nem nyomja a fejét.

Persze hogy az asszonyok fordítva csinálják. S mi
vel ők igy csinálják, tehát ez a szép.

Fodrásznőt is tartott ezentúl ifjabb Márta asszony, 
egy derék nőt, aki minden délelőtt megjelent-a Vikár- 
lakásban s teljes egy óra hosszat remekelt Márta asszony
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fején. Minden építészeti formát kipróbált rajta, széles és 
alacsony, magas és tornyos frizurákat épített rajta, s 
amikor nem futotta a meglepő hajból, úgy tett, mint a 
gyerekek vesznek a Richter-féle épitő-kövekkel, egy uj 
ládára való kőkockát rendelt hozzá.

Minden másod-, vagy harmadnap uj és nagyobb 
kőkocka-épitménnyel a fején jelent meg Márta asszony 
a családi asztalnál, de Barnabás ur csak nem akarta ész
revenni a beállott kedvező változásokat.

Egy családi kiránduláson, a mely valamelyik nyári 
vasárnap délutánján a Hüvösvölgybe vezérelte az egész 
családot, az ifjú Márta asszony olyan pompásan ki öltözve 
vett részt, hogy az egész utcában méltó feltűnést keltett. 
A  szomszédok mind kihajoltak az ablakból, hogy kellő
képpen megbámulják, az utcán járó ünneplő nép csodál
kozva nézte, s nem ment el mellette férfi, aki kétszer-há- 
romszor meg ne fordította volna a fejét, hogy még egy 
pillantást vessen utána. Az asszonyok irigyen, a férfiak 
vágyakozó szemmel nézték, csak az ura, Vikár Barnabás 
ballagott közönyösen mellette, mintha nem is az ő fele
sége volna az a megbámult, szép asszony, a ki mellette 
sétál. Inkább az öreg Márta nénivel foglalkozott Vikár 
Barnabás, őt fogta karon, a hol át kellett menni az utcák 
keresztező helyein, s a feleségére bízta a gyerekek helyes 
útra való terelését.

De ez még a kisebbik hiba volt. A  nagyobbik hiba 
az volt, hogy Vikár Barnabás egy szóval, egy hanggal, 
egy taglejtéssel se árulta el, hogy észrevette-e, vagy nem 
a feleségén végbement változásokat. Egy-egy uj ruha,
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egy-egy uj kalap, egy-egy uj frizura a legkisebb elisme
rést se tudta az ajkára csalni. Idegenek, véletlenül szembe 
kerülő ismerősök, járókelők akárhányszor hangosan el
kiáltották:

— Milyen szép asszony! Milyen elegáns! Milyen 
ízléses!

Az ura pedig ment mellette hidegen, érzéketlenül. 
Mintha örökké abban a ruhában látta volna, úgy fogadta 
a legújabb és legszéditőbb toilettet is.

Semmi igy meg nem sebezheti egy asszony szivét. 
S fiatal Márta asszony szinte mindennap, kivétel nélkül 
haraggal és elkeseredéssel vetette le gyönyörű ruháit és 
vette fel gyönyörű pongyoláit. Szinte tépte magáról a 
selymet és bársonyt, a szoba sarkaiba hajigálta a gyö
nyörű kalapokat, az apró cipellőket, és sírva, keservesen 
sirva feküdt le estéről-estére.

Az áldott lelkű Márta ilyenkor szelíden utána som- 
polygott, s fölszedegette, rendbe rakta a szerteszórt drága 
holmit. Bársonykefével tisztogatta a kalapokat, a ru
hákat, gondosan összehajtogatta, szeretettel elrakta. S 
akárhányszor, amikor a türelmetlen kezek fodrokat és 
csipkéket, kapcsokat és gombokat leszakítottak a ruhák
ról, Márta néni leült a másik szobában, s késő éjszakáig 
varrogatott, javítgatott.

— Milyen jó, hogy a két ujjamnak semmi baja se 
lett. Nagyszerűen tudok varrni. Nagyszerűen.

És varrt, varrt, be a késő éjszakába.
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XI.

Reggelre — bizony már kilenc felé járt az óra — 
ifjú Márta asszony teljesen rendbeszedve, összevarrva, 
kitakarítva találta szerteszőrt ruháit az ágya mellett. A 
ruha alja frissen ki is volt vasalva, a derékra pedig tisz
tára mosott csipke volt varrva. Bizonyosan fél éjszakát 
ébren volt ezért az áldott lelkű Márta asszony.

A  gyerekek is már az iskolában voltak s a másik 
két szoba teljesen rendben ragyogott. Fiatal Márta asz- 
szony feltette magában, hogy ezt a nagy gondosságot, ezt 
a megható szívj óságot hálás szeretettel fogja megköszönni 
az áldott lelkű Márta asszonynak.

Csakhogy mindig jön közbe valami ostobaság, ami 
az embernek megrontja a kedvét és a hangulatát. Már fé- 
sülködés közben boszusága volt a fiatal asszonynak.Nem 
volt spiritusz a hajsütő készülékében s amikor ezért pa- 
táliát csapott, az ijedt szolgáló olyan sokat talált az 
edénybe tölteni, hogy az egész teteje egyszerre lángba 
kapott. Nem történt baj, csak egy hamis hajfürt égett 
össze, de ez is kellemetlen s még ijedtséggel is jár.

Aztán a reggeli, —  azzal is baj volt. A  reggeli még 
nem volt az asztalon, amikor Márta asszony a szobában 
megjelent, s amikor nagy perpatvar után végre behozták 
a teát, akkor egészen hideg volt.

Csuda-e ennyi boszuság után, hogy nem került rá 
sor, hogy a fiatal Márta asszony egy-két jó szót adjon 
a nénjének?

S ideje se nagyon volt a fiatal asszonynak. A fél
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délelőtt elmegy rendelkezések és készülődések közben. 
Hogy mi legyen az ebéd, az nem csekély gond egy házi
asszony életében, főképp ha a házbeliek bizonyos finnyá
sabb életmódhoz szoktak. S a cselédekre a legkisebb dol
got se lehet bízni. így aztán az öreg Márta néninek kel
lett a csarnokba mennie bevásárolni, s éppen akkor nem 
volt otthon, a mikor a fiatal asszonynak eszébe jutott, 
hogy néhány szerető szóval adósa a néninek. Utána csak 
nem szaladhat ilyen dolog miatt?

Pláne a szabóné is jött utóbb. Azzal éppen délig 
volt dolga a fiatal asszonynak. Mert olyan megbízhatat
lanok és ügyetlenek ezek a nők. Hacsak valamivel jobbat 
akar tőlük az ember, már képtelenek megcsinálni.

—  Éppen ötödször próbálom ezt a ruhát —  mérge
lődött a fiatal asszony — s még mindig nem jó. Ha most 
végre el is fogadom, csak azért teszem, mert már utálom 
ezt a sok próbát. S úgy is tudom, hogy abból a rongyból 
már soha az életben nem lesz tökéletes ruha.

Azért mégis magán tartotta Márta asszony az uj, 
pompás ruháját délben. Hogy az ura is lássa és gyönyör
ködjék benne.

Vikár Barnabás ur kivételesen csakugyan észre is 
vette felesége pompázó ruháját. S gúnyosan mondotta:

— Szabad nekem, édesem, ebben a közönséges gú
nyában is ebédelnem? Vagy parancsolod, hogy szalon- 
ruhát vegyek fel?

Kedvetlenek voltak mind ebéd közben. Főképp a 
háziúr, aki alig hogy letette a kanalat, már föl is kelt az 
asztal mellől.
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— Kávét ne főzzünk? Nem iszol? — kérdezte a fe
lesége.

— Nem. Úgyis kávéházba megyek.
— Barnabás! Vigyél égném is magaddal.
— Minek? Mit csinálnál te a kávéházban?
—  Ha te elmehetsz, én is elmehetek. A  hová te jár

hatsz, engem is elvihetsz. S most már megmondhatom, 
azért nem vetkőztem le ebéd előtt, hogy délután elme
hessek veled sétálni.

Barnabás ur kedvetlenül legyintett a kezével:
— Máskor az ilyet mondd meg előre. Én nem tud

hattam, hogy neked ma délután sétálhatnékod lesz, s 
már másképp rendelkeztem az időmmel.

— Hát estére? Elviszel estére? Már úgy szeretnék 
egy kis cigányzenét hallgatni.

Barnabás ur mindenáron szabadulni akart hazulról.
—  Nem Ígérem meg biztosan. De lehet, hogy elvisz

lek. Ha idejében haza kerülök, bizonyosan elviszlek.
—  Akkor felöltözve várlak. J ó lesz?
— Nagyon jó lesz.
És Barnabás ur elsietett. Estére azonban nem jött 

haza vacsorára.
Márta asszony várt, várt, aztán megint leszaggatta 

magáról a ruhát s dühvei telve feküdt az ágyába.
S másnap megint. Harmadnap újra.
Negyednap Márta asszony, a fiatal, ebéd után föl

tette a kalapját s kevéssel az ura után ő is elment 
hazulról.

— Sétálni megyek. Kissé kiszellőztetem magamat
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— mondta az öreg Márta asszonynak. —  Ha már meg
vannak a szép ruháim, csak nem ülök napestig idehaza?...

Az áldott lelkű Márta asszonynak nem nagyon tet
szett az idea.

— Ugyan hova mennél — egyedül?
A  fiatal asszonyból kitört a keserűség:
—  Csak addig maradok egyedül, amig egyedül aka

rok maradni.
És elment. És másnap is elment. És ezentúl min

dennap elment.
Ahogy vége volt az ebédnek, előbb Vikár Barnabás 

ur tette le a kanalat s vette föl a kalapját, azután Vikár 
Barnabásné tette le a kanalat s ő vette fel a kalapját. S 
este előtt egyik se került többé haza.

A  háztartás gondja, a gyerekek nevelése egészen 
az áldott lelkű Márta asszonyra maradt. Ő vigyázott a 
gyerekekre, ő foltozgatta a ruháikat, kihallgatta őket a 
leckéikből s amikor egyéb dolguk nem akadt, olyankor 
mesélgetett nekik, sokféle történetet, ami az eszében ma
radt gyerekkora óta.

Mindig több-több idő maradt a mesemondásra. A 
szép asszony akárhányszor későn este tért haza, az ura 
úgy se jött hajnalig.

És levelek is érkeztek néha Márta asszony címére, 
egyszer-másszor virágokat hoztak neki s apró csomagokat 
is. S a házbeliek állítása szerint szinte mindennapos lett, 
hogy a fiatal Márta asszony nem gyalog jött haza, hanem 
kocsin. A  kocsi rendesen nem a ház előtt állott meg, ha
nem egy kapuval odébb, vagy innen, mégis észrevették
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a házbeliek, hogy még valaki lehetett a kocsiban, mert a 
fiatal nő mindannyiszor visszafordult s barátságosan in
tett a kezével, mintha valakitől elköszönne.

A  házbeliek az ilyen gyanús körülményekre nem 
azért figyelnek kivételes gonddal, hogy utóbb aztán le
tagadják és elleplezzék. Ezt nem teszik a házbeliek sehol 
a világon. Inkább beszélnek róla, terjesztik, mesélgetik 
egymásnak, mindenféle kombinációkkal tarkítják s gon
doskodnak róla, hogy minél szélesebb körökben elter
jedjen a hire. A  házbeliek természetrajza ebben a tekin
tetben szakasztott olyan, mint a vizé. Abba is bele- 
pottyan egy kő s egy kicsike kör támad a nyomában. 
S e kör mindig nagyobb és nagyobb lesz, amig csak eléri 
a beláthatatlan messzeséget.

Márta asszonyt, az áldott lelkűt, napról-napra 
híven értesítették róla, hogy mit csinál a kis húga. Egy
szer annak a hire jött, hogy valami idegen úrral félóra 
hosszat sétált a kapu előtt, másszor annak a hire jött, 
hogy a lépcsőn felhaladtában levelet tépett össze, olyan 
apró darabokra s olyan gondosan, hogy lehetetlenség 
volt összeszedni. Egyszer virágokat hajított el a kapu 
előtt, máskor meg világosan látta a házmester, hogy 
egy bérkocsisnak, a ki hazaszállította, öt forintot nyúj
tott át. Öt forintot egy kocsisnak. Milyen nagy utat te
hetett meg kocsiban! . . .

Végre is rászánta magát Márta asszony, hogy be
szél a fiatal menyecske fejével. Nem lehet azt elnézni 
szó nélkül, hogy valaki a vesztébe rohanjon, mint a fény
től megvakitott muslica-bogár.
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Csak sehogy se kínálkozott alkalom. Egyszer 
Barnabás ur otthon volt, máskor a gyerekek álltak az 
asztal körül, legtöbbször pedig olyan szomorú és kedvet
len volt a fiatal menyecske, hogy igazán lehetetlenség 
lett volna még jobban elszomorítani.

— Majd holnap — gondolta ilyenkor Márta néni. 
—  Holnap biztosan megmosom a fejét.

S holnap újra holnaputánra maradt. És halasztó
dott napról-napra, hétről-hétre.

Végre egyedül maradtak egy este. Ültek az asztal 
mellett és szótlanul nézték egymást, a két Márta 
asszony.

Az öregebb az asztalkendővel babrált, a tányéro
kat, poharakat rendezgette, hogy ne úgy össze-vissza 
álljanak a fehér asztalkendőn. S magában keresgetett 
korholó szavakat, amikkel a fiatal nőt meg fogja téríteni. 
Csak megkezdeni kellene tudni, de hisz éppen ez a leg
nehezebb.

S egyszerre a fiatal asszony leborul az asztalra s 
elkezd keservesen zokogni.

Márta néni nézi, nézi, aztán odahajol föléje, si
mogatja az arcát, simogatja a haját.

— Olyan szerencsétlen vagyok, drága, jó Márta 
néném! . . .

Az öreg asszony már kezdte is kigombolni ifjú Márta 
ruháit, cirógatva vetkőztette, oda vitte az ágyához, el
simította a vánkosait, lefektette, betakarta.

— Akarsz egy kis teát, édes drágaságom? Ne is 
felelj. Sietek. Főzök neked egy forró teát.
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És kisietett teát főzni. Aztán megitatta és elaltatta. 
Ki tud ilyenkor porolni egy szegény, szerencsétlen asz- 
szonykával?

X II.

Mind gyakrabban és egyre hosszabb időre maradt 
ki a fiatal Márta asszony hazulról. Levelet is kapott 
minduntalan, utóbb meg látogatók tisztelték meg; 
egyszer-máskor elegáns urak is, de többnyire asszonyok, 
nagyobbára éltesebb, kövér asszonyok. A  néninek meg 
is mondta Márta asszony, hogy kicsodák ezek a látoga
tók. Az egyik asszony divat-szalon tulajdonosa volt, a 
másiknak nagy kalaposboltja volt a belvárosban. Őkszálli- 
tották a ruhákat és kalapokat, roppant olcsón és részlet- 
fizetésre, mert Márta asszony mindig csak olcsón vásárolt, 
olyan ruhákat, a miket mások visszaadtak, vagy a miknek 
valami rejtett hibájok, vagy egyéb hiányosságuk volt.

A  látogatások idején a gyerekek jóformán mindig 
iskolában voltak, a fiatal asszony mindig megkérte a 
nénikét, hogy vigye sétálni őket. Az áldott lelkű Márta 
asszony sétált, sétált tavasszal, nyáron, télen. S ha fe
hér lett is mindjobban a haja, frissebb és pirosabb lett 
a bőre, fiatalodott. A szeme élénken ragyogott.

Mondta is a Bandika sokszor:
— Márta néni, te még szebb vagy, mint az édes 

mama.
A  kis lány meg kíváncsiskodott:
— Azt szeretném tudni, hogy te vagy-e fiatalabb, 

vagy a mama?
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Márta néni megszidta a gyerekeket:
— Ejnye, csacsikáim, hogy tudtok ti ilyen bolon

dokat beszélni!
Bandi nem hagyta magát:
— Én fogadni mernék, hogyha a néni is olyan 

szép ruhákban járna, mint a mama, már régen újra férj
hez mehetett volna. De igy jobb, hogy nem megy férjhez.

— Miért jobb, te csacsika?
— Én fogom elvenni, ha majd nagy leszek.
Amikor szürkületre hazakerültek a sétálgatók,

Márta asszony már nem volt otthon. A  cseléd mesélte, 
hogy űakker jött érte, kocsin ment el, két lóval.

A  külső városrészekben ez igen fontos megkülön
böztetés: a két ló, meg az egy ló. És csudálatos, a ki na
gyon siet valahová, az egy lóval hajtat el, akinek semmi 
sürgős dolga nincsen, az ül a két lovas hintóba.

Este későn, egy ilyen kétlovas kirándulás után a 
fiatal Márta asszony egy kis csomagot tolt a néni elé. 
Selyem papirosban volt s abból egy tok került elő, egy 
bársonyos tok. Márta néni ijedten tolta vissza a cso
magot. Nem merte felbontani. 7

— Mi ez lányom? Csak nem ékszer?
A  fiatal nő kacagott. 7 r. !
— Ne féljen tőle, nénike! Nem harap! :1
Mégis csak neki magának kellett a tokot kinyit

nia. Egy ragyogó gyémánt nyakék villogott ki a tokból.
— Istenem, Istenem! — Mást nem tudott mon

dani az áldott lelkű Márta asszony s mégis nagy, fényes 
könycseppek futottak végig az arcán
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Hát ez is olyan furcsa dolog, csak öreg asszonyoktól, 
furcsa, régi asszonytól telik ki, Sírva fakad, könyeket 
hullat, mert valami igen szép, igen nagyszerű, gyönyörű 
csillogást lát.

A  fiatal Márta asszony észbe kapott a hulló könyek 
láttára.

— Magát is tévedésbe ejti az ilyen firlefánc, jó 
Márta néni? Mit gondol, mennyit ér ez az egész min
denségi

Márta asszony felnézett s valami örömteljes re
ménység csillogott meg a szemében.

—  Ugy-e, drágám, ez hamis? Csak olyan piti
jószág az egész?

— Persze, hogy piti, Márta néném! Öt pengőért 
árulják darabját. Tucatban még olcsóbb. De, ugy-e, 
mégis nagyszerű dolog, hogy manapság már a szegény 
ember is hordhat csillogó ékszereket? A  mi nyakunkon 
is villoghat drágaság. Mert ahhoz aztán senkinek semmi 
köze, hogy üvegből való-e, vagy brilliánsokból.

Márta néni rázta a fejét. Nem mondott se igent, 
se nemet.

—  Nézze, nénike, —  folytatta a fiatal asszony — 
az ékszer nem arra való, hogy azt minden ember a ke
zébe vegye, megforgassa, vizsgálgassa, hogy igazi drága
kő van-e benne, vagy csillogó üveg? S nincs is senkinek 
semmi köze hozzá. És akárhányszor megesik, hogy az 
igazi drágaságot hamisnak nézik az emberek, a hitvá
nyát meg jobban megbámulják, mint a valódit. Én azért 
vettem ezt a hamis ékszert, hogy hordjam. Tudom, hogy
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a legtöbb ember nem nézi igazi gyémántnak, mert hisz 
akkor ezreket érne ez a rongy. De a legtöbb ember 
akkor se nézné másnak, ha csakugyan igazi volna.

Most már megszólalt az áldott lelkű Márta néni:
—  Nem szeretem a dolgot, leányom, se igy, se úgy. 

Ha igazi volna az ékszered, még kevébbé szeretném, 
mert akkor tudnám, hogy nem egyenes utón jutottál 
hozzá. De a hamisat se kellene hordanod. Hiúság ez, 
gyermekem, vétkes hiúság. És világcsalás. Belül kell 
hordani a drágaságokat, gyermekem, nem kívülről.

A  fiatal asszony megfogta és gyengéden cirógatta 
a nénike vékony kezét.

— Igaza van, néném. A  maga jóságos, tiszta lel
kének mindig igaza van. Mégis hordani fogom ezt az 
ékszert. S ha többet is tudok szerezni, többet is fogok 
hordani. Gyűrűket, melltüket, mindent.

Márta néni ijedten kérdezte:
— Mért?
— Az uram miatt, nénikém. Ő miatta vettem, 

miatta veszem a többit is, és hordom valamennyit. 
Látni akarom, hogy ez az ember észreveszi-e rajtam a 
sok csillogó drágaságot. És tudni akarom, hogy számon 
kéri-e tőlem, hogy honnan vettem, miből szereztem? 
És jaj neki, ha nem fogja számon kérni . . .

Márta néni ijedten nézett rá:
— És ha számon kéri?
A  fiatal asszony nevetett.
— Akkor itt van a nénike, aki bizonyítja, hogy 

mind hamis. És én akkor szívesen elhajigálom valameny-
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nyit. És nem fogok többet ékszert viselni. Se igazit, se 
hamisat.

Az asszonyok nem beszéltek többet a dologról. 
S az ékszerek szaporodtak. Tiz-tizenkét gyűrűt hordott 
a fiatal asszony a kezén. A  nyakában hosszú lánc lógott, 
a hajában gyémánt villogott, a mellén öt-hat tű ékes
kedett. A  kalapját is villogó tűkkel erősítette a fejéhez.

S Barnabás ur nem szólt. Egy szót se szólt mind
ezekről. S még csak azt se lehet mondani, hogy észre nem 
vette a felesége csillogását. Mert látta az ékszereit, néha 
kezébe is vette, meg-megforgatta a kezében, a vilá
gosság felé tartotta, a gyerekeknek mutogatta, majd 
újra letette, s még csak azt se kérdezte:

— Honnan vetted?
Az áldott lelkű Márta asszony magában örült en

nek az érzéktelenségnek. Tehát mégis csak hamis ékszer 
ez a sok drágaság. Ha igazi volna, Barnabás ur bizonyára 
megismeri, s akkor meg is kérdezte volna, vájjon mi 
uton-módon jutott vagyonhoz a felesége.

Ilyen furcsa állapotok is vannak a világon. Az em
berek rendszerint annak örülnek, ha valami igaz érték, 
valódi drágaság, súlyos vagyont jelentő. S az öreg Márta 
néni annak örvendhetett, hogy az érték hamis, csaló, 
semmit se érő.

Lassacskán megnyugodott ebben a gondolatban s 
vitte tovább a gyerekeket friss levegőre, üdítő sétára. 
Amig csak egyszer meg nem esett, hogy a fiatal asszony 
türelmetlenül járkált a szobában, s kiosonva maga elé 
citálta a cselédet.
Kálnoki Izidor: Az á dott lelkű Márta asszony. 6
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—• Parancsoljon, nagysága!
— Nézze, Mari, magának össze kell szednie az eszét. 

Itt lemegy a harmadik utcába, a sarokházba, ott van 
egy zöldcégéres nagy bolt:

Mari nevetett.
— Tudom, nagysága! Zálogház van ottan.
—  Igen, zálogház. Oda megy be. S akkor ezt a 

gyűrűt el fogja zálogosítani. Ilyenkor szombaton délután 
már nem lehet bemenni a bankba.

Mari ismét vigyorgott.
— Igenis, nagysága. A régi helyemen is mindig ezt 

mondták, amikor a zálogba kellett menni. —  És mennyit 
kérjek a gyűrűre?

—  Amennyit adnak, Mari. Azt hiszem, kap rá vágy 
négyszáz koronát.

Mariba belefult a nevetés. Nagyon komoly arccal 
indult útnak, de már tiz perc múlva visszatért.

—  Nagysága kérem! ■— lihegte. — Nagysága kérem.
—  No mi az, Mari?
— Hatszáz koronát adtak a gyűrűre. Hatszázat!
És leolvasta a pénzt az asztalra. Reszketett a keze

közben.
Márta asszony unott arccal tette el a százasokat 

s az öltözködéshez látott. Egy óra múlva beült a ház előtt 
váró kocsiba és elhajtatott.

Az áldott lelkű Márta néni, aki a cselédjelenet 
minden szavát hallotta a túlsó szobában, az asztal mel
lett leborult és nyomorék kezébe hajtotta a fejét. A kö- 
nyei nem csoroghattak keresztül az ujjain, — hiszen
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nem voltak ujjai. Úgy szívódtak föl a zöldesbarna 
asztalterítőn:

— Istenem, Istenem! —  morogta magában. — 
Micsoda szerencsétlenség, micsoda rettenetes szerencsét
lenség! Ezek az ékszerek mind igaziak!

X III.

Vikár Barnabás ur egy idő óta rendes időben kez
dett hazajárni. Délután nem járt kávéházba, este pedig, 
alighogy vége lett a hivatalnak, ballagott haza. Akár
hányszor megesett, hogy hamarább jött haza, mint a 
felesége.

Az öreg Márta asszony mondta is egy párszor a 
fiatal Márta asszonynak:

-— Az urad megjavult. Alaposan megjavult. De 
mi haszna, amikor most te nem vagy idehaza. Ha még 
mindig kétfelé jártok, bizony nehezen fog találkozni a 
szivetek.

A fiatal asszony szomorúan nézte a nénjét.
— Igaz, igaz. De attól félek, most már úgyis késő.
Barnabás ur egyébként, ha otthon is volt, nem

nagyon vette észre a felesége hiányát. Éppen úgy alig 
látta, hogy az asszony távol van, mint ahogy szótalan 
tűrte, hogy a gyerekek néha tulzajosak és csintalanok. 
Úgy viselkedett otthon, mintha a gondolat- és érzés
világát valahol elhagyta volna. Ült, néma csöndben ült 
valamelyik sarokban s várta a napok múlását.

Csak amikor az áldott lelkű Márta asszony járt-kelt,
6*
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tett-vett a szobában, olyankor rátapadt a tekintete s 
kisérte csöndes, zajtalan járását lépésről-lépésre. Akár
hányszor mozgott is a szája, mintha mondott volna vala
mit, de aztán megint csak szőtalan maradt s nézett maga 
elé merően.

Amikor behozták a vacsorát, akkor evett. Ha bort 
tettek eléje, megitta. Amikor a gyermekek elköszöntek 
s aludni mentek, jó éjszakát kívánt nekik és megcsókolta 
őket. Egyebet alig szólt. Nézett a tányérjába, vagy do
bolt az ujjaival az asztalon, s amikor elcsendesedett a 
ház, lefeküdt aludni.

Az áldott lelkű Márta asszony elővette a húgát.
— Te, Márta, a te uradnak valami baja van.
— Igen, néni. Én is úgy gondolom.
—  De mi baja lehet, fiam? Azt mondd meg, hogy 

mi baja lehet?
— Megbecsületesedett, —  az a baja. Rendesen jár 

haza, nem lumpol, nem iszik.
— De nagyon szomorú. Lehangolt. Siralom rá 

nézni. Mégis csak illendő volna megkérdezni tőle, hogy 
mi bántja?

A fiatal asszonynak szikrázni kezdett a szeme,
— Hogy én kérdezzem tőle! Hát én nem vol

tam szomorú? Nem voltam lehangolt? Én rólam nem 
ritt le a nyomorúság? S ő nem törődött velem. Nem látta 
a bajomat. Elnézett a szerencsétlenségem fölött. Én 
ugyan nem kérdezem tőle, hogy mi a baja.

—  Akkor megkérdem én. Asszony elbírja a nagy 
szomorúságot, férfi nem. A férfit nem szabad egyedül
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hagyni a bánatával, mert valami bolondot csinál. Majd 
megkérdezem én.

És csöndesen rakosgatni és törölgetni kezdett a 
szobában.

Estefelé úgy rendezte a dolgokat Márta asszony, 
hogy a gyerekek a szomszédoknál legyenek, amikor Vikár 
Barnabás hazajön. A  fiatal asszonynak is megmondotta, 
hogy nem szükséges éppen, hogy nagyon korán jöjjön 
haza. De ezt csak fölösleges óvatosságból tette.

Mikor aztán Vikár Barnabás csöndesen leült az 
asztal mellé, lehorgasztotta a fejét, s elkezdett dobolni 
az ujjaival, Márta asszony odaült vele szemben s egy da
rabig nézte a szomorú embert. Aztán, mert éppen bal- 
felől ült tőle (nem hinném, hogy szándékosság lett volna 
a dologban), nyomorékká lett kezét odatette a Vikár 
Barnabás karjára, s megszólalt csöndes, meleg hangján:

— Barnabás, magának valami baja van. Mondja 
meg nekem, hogy mi baja van.

Barnabás ur ránézett az áldott lelkű Márta asszonyra 
s egyszerre összeroppant a jóságos szemek nézése alatt. 
A feje a mellére hanyatlott, két nagy könycsepp futott 
végig az arcán, aztán leborult az asztalra s elkezdett 
zokogni.

Csak úgy szaggatottan nyögdécselte:
— Nincs én nekem semmi bajom, kedves Márta 

néni. Semmi bajom sincs, csak éppen meghalok egy 
kicsit.

Mind a ketten hallgattak egy darabig. Aztán Márta 
asszony szólott:
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— A halál nem ok a sírásra. A halál a megváltás.
Megint hallgattak. Aztán Vikár mondta:
— Csak az fáj, hogy nem hagyhatok becsületes 

nevet a gyermekeimre. Megbélyegzettek lesznek szegény 
ártatlanok.

— Az istenért, Barnabás!
Barnabás most már dacosan fölkapta a fejét. Már 

nem hebegett, összefüggően beszélt:
— Hiába tagadnám, előbb-utóbb kitudódik. Lop

tam, sikkasztottam. A rám bízott pénzeket elhordtám, 
elprédáltam. Visszatenni nem tudom, előbb-utóbb rá
jönnek. S akkor én nem mehetek börtönbe. Nekem más
hová kell mennem.

— Persze, máshová! De ezzel még nem fizette 
vissza a pénzt, Barnabás.

— A pénzt? Ha meghalok? Hát az életemmel meg
fizettem? Nem sajnálom a nagytőkét s az államot se 
sajnálom. Nem fizetik meg a munkát, nem fizetik és nem 
jutalmazzák a buzgóságot és szorgalmat, nem méltá
nyolják az érdemeket. Lopni nem szabad, de megélni 
másképp nem lehet. Tizenöt esztendeje dolgozom a hi
vatalomban, mindig sokkal többet dolgoztam, mint 
amit megfizettek. Veszítsenek a halálommal, megérde
melték.

Itt elérzékenyedett Vikár Barnabás újra.
— De az én két ártatlan csemetém. Az én okos 

fiam, az én szép leányom! Mi lesz belőlük, ha az apjuk 
mint sikkasztó pusztul el?

Márta asszonynak a gondolatai másfelé jártak.
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Egy szóval se felelt Vikár Barnabás kitörésére a tőke 
ellen. Csak azt kérdezte:

— Mennyi az a pénz?
Barnabás ur lehorgasztotta a fejét:
— Ötezer.
— Mi ötezer? Forint? Korona?
Vikár Barnabásnak még mélyebbre sülyedt a feje:
— Forint.
—  Istenem, ötezer forint. Tízezer korona. Ilyen 

rémes nagy összeg! Pedig alig két éve háromezer korona 
külön pénze volt, Barnabás. Mire kellett ez a sok pénz?

Vikár most már dacosan kapta föl a fejét.
— Minek tagadjam? Most már mindegy. — Nőre.
Márta asszony csöndesen ingatta a fejét:
— Ugye, ékszereket vett neki? Csillogó drágasá

gokat? Selyem- és bársonyruhákat?
— Azt is.
S dühösen az asztalra csapott:
— Nem is bánom.
A következő pillanatban azonban újra elérzéke- 

nyült és sírni kezdett:
— Szegény gyermekeim!
Márta asszony nem felelt se az egyik, se a másik 

kitörésre. Csöndesen kérdezte:
— Mikor lesz rovancsolás?
Ő ismerte ezeket a műkifejezéseket. Szegény bol

dogult Glavits számtanácsos ur idejéből. De sokat is 
beszélt a jó öreg a rovancsolásokról. És milyen érde
keseket.
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Vikár Barnabás nem tudta bizonyosan.
— Három-négy hét múlva bizonyosan meglesz.
Félig félelemmel, félig örömmel mondta ezt Vikár

Barnabás. Benne volt a szavában az öröme: három hétig 
még biztonságban vagyok. De benne volt a szavában a 
félelme is: három hét múlva mindennek vége.

Márta asszony egy-két percig föl-alá sétált a szo
bában. Aztán megállt Barnabás előtt:

— Mondja, Barnabás, mennyi pénzt tud maga elő
teremteni három hét alatt?

Vikár Barnabás fénytelen szemekkel nézte az ál
dott lelkű Mártát:

— Én, Márta néni?
— Igen.
— Én? Semmit.
— Tudja mit, Barnabás. Főzök magának egy teát, 

azt megissza és lefekszik aludni.
Vikár Barnabás megint úgy ült az asztal mellett, 

lehorgasztott fővel, ahogy az utóbbi időben szokott. 
És dobolt az asztalon. És teljesen apatikusan mondta:

— Igen. Megiszom és lefekszem.
Márta asszony megfőzte a teát. Odatette Vikár 

Barnabás elé, aki szó nélkül megitta. A  gyerekeket is 
hazahivatta a szomszédból. Nekik is adott vacsorát s 
aludni küldte őket.

Egyedül maradt a szobában. Várta a fiatal Márta 
asszonyt, aki ma szokatlanul későn érkezett- haza. Ra
gyogó volt és vidám a szép asszony s azzal lépett be:

— Jaj de éhes vagyok, nénikém. Mint egy farkas.
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Meg tudnék enni egy mázsa húst és ki tudnám rá inni 
a Dunát.

A jó Márta asszony megint előszedegette'az enni
valót és teát is főzött a húgának. A  fiatal asszony evett és 
ivott. Csak nagysokára kérdezte meg, amikor már jól
lakott:

— A  gyerekek már alusznak?
— Igen, lefektettem őket.
— Barnabás még nem jött haza?
— De igen. ő  is lefeküdt. Beteg szegény.
— Mi baja van? Nem mondta meg, hogy mi a

baja?
— De megmondta, leányom. S légy elkészülve 

a legrosszabbra. Igen szomorú, igen leverő hirt kell ve
led közölnöm.

A fiatal nő tágra meresztette a szemét s riadtan 
nézett a nénjére. Szép, kerek szeme úgy nézett, mint az 
őzikéé, amikor a veszedelmet látja és érzi.

— Nénikém, édes jó Márta nénikém, szeret egy 
kicsit?

— Szeretlek, leányom. Én még szeretlek.
— Akkor tegyen nekem egy szívességet. Egy igen 

nagy szívességet, drága nénikém.
— Mit, leányom? Megteszem.
— Ne mondja meg, hogy mi a baj. Legalább ma 

ne mondja meg. Holnap, vagy holnapután, vagy más
kor, de ma ne mondja meg. Olyan jól érzem magamat, 
olyan kellemes hangulatban vagyok s úgy szeretnék 
aludni! . . .
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XIV.

Csak harmadnapra volt a fiatal menyecskének ér
kezése, hogy megkérdezze a nénikét:

— Mi is volt az, nénike, amit el akart mondani?
De mindjárt sietett hozzátenni:
— Ha valami rossz, édes jó Márta néni, csak kí

méletesen közölje. Olyan rosszak az idegeim! Én nem 
tudom, hogy mi van velem, de napról-napra idegesebb 
és izgatottabb leszek. Legjobb volna nekem, azt hiszem, 
egy-két hónapra szanatóriumba mennem. Vagy elutazni 
valahová melegebb vidékre. Az őszt és a telet nem bí
rom sehogy.

Aztán egy gyengeségi rohamában megölelte és 
megcsókolta az áldott lelkű Márta asszonyt:

— S valahogy haragot ne tartson, édes jó nénike, 
hogy tegnap és tegnapelőtt nem akartam meghallgatni 
a rossz híreket. Annyira fáradt és kimerült voltam — 
egész délután próbáltam a szabónál — hogy biztosan el
ájultam volna. Igazán nem bírtam. Magának sejtelme 
sincs róla, hogy micsoda kínszenvedés egy olyan félnapos 
ruhapróba.

Végre letelepedtek egymás mellé az ebédlő-asztal
hoz. A fiatal nő kezébe vette a nénike kezét, simogatta, 
játszott vele s hízelgő hangon folytatta a csevegést:

— S ugy-e, nénikém drágám, nem is lesz az a rossz 
hir olyan rossz? Csak egy kis múló kellemetlenség az 
egész, ugy-e, drágám?
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Márta asszony komolyan nézett maga elé és szo
morúan felelt:

— Bizony, fiam, nagyon, de nagyon rossz hirt kell 
veled közölnöm. Nagyon rosszat.

A fiatal nőnek már előre könyes lett a szeme.
—  Én sejtem, hogy miről van szó. Mondhatnám, 

biztosan tudom. A férjem névtelen leveleket kapott, 
amikben mindenféle ocsmány vádakkal illetnek engem. 
De higyje el, Márta néni, ez mind rágalom, alávaló rá
galom. Az egészből egy szó se igaz. Ellenségeim vannak, 
Márta néni, gonosz ellenségeim.

— Nem kapott az urad semmiféle névtelen levelet. 
Senki se vádolt be téged. S nem is rólad van szó.

A  fiatal asszony föllélekzett:
— Hát mégse olyan gonoszak az emberek,'mint 

gondoltam. Nem mer hozzám férkőzni a rágalom. Hála 
Istennek.

S most már pajzán, vidám hangba csapott át:
— De hisz akkor nincsen semmi baj, édes jó Márta 

néni! Olyan jó kedvem lett egyszerre. Táncolni szeretnék.
Olyan mozdulatot tett jó kedvében, mintha át 

akarná karolni Márta nénit, hogy megtáncoltassa az 
asztal körül.

Az öreg asszony tiltó mozdulattal protestált s 
visszaültette helyére a fiatal menyecskét.

— Semmi okod sincs rá, fiam, hogy ilyen vidám 
legyen a kedved. Nagy szomorúság vár rád, sokkal na
gyobb, mint amilyen holmi névtelen levelekből fakad
hatna.
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De a fiatal asszony most már nem akarta engedni, 
hogy elrontsák a jó kedvét. Megsimogatta a nénike hom
lokát, mintha el akarná onnan törölni a gondot.

— Ne nézzen olyan haragosan, Márta néni. És ne 
ráncolja a homlokát. Az egy igen rossz szokás, ha valaki 
a homlokát ráncolja. A kozmetikus doktor mondta ne
kem, az pedig tudja. Ha valaki összeráncolja a homlokát, 
annak mindig ott maradnak a mély csatornák a képén.

A  fiatal asszony nevetett:
— Annak pedig nem szabad megtörténnie, hogy a 

Márta néni képe ráncos legyen. A  Márta néni szép még 
és fiatal, — „majdnem szebb, mint a mama." Ezt hal
lottam a fiamtól, mert én mindent hallok és mindent 
tudok. S tudom, hogy a Bandi fiam kurizál a néninek. 
S megígérte, hogy elveszi feleségül. Ha ráncos lesz az 
arca, akkor én nem egyezem bele ebbe a házasságba.

Márta néni most már hidegen odavágta:
— Ne izetlenkedjél. Mondom, hogy halálos vesze

delmek vannak. A  férjed sikkasztott.
Tagoltan, szaggatottan mondta ezt Márta néni. 

Minden szótagot külön ejtett ki, mintha élesre fent 
késeket hajigálna.

A  fiatal asszony egy pillanatra megdöbbent. De 
csak egy rövidke pillanatra.

— Nem tudom, kik intézik az állami dolgokat. 
De nem okos emberek intézik. Hogy is tudtak Barnabásra 
pénzt bízni! Szegény emberre egyáltalán nem szabad 
pénzt bízni.

— Szegény ember is lehet becsületes ember.
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— Nem lehet. A  szegénység már magában se be
csületes dolog. S aki szegény, arra nem kell semmit se 
rá bízni. A szegény ember kezében az idegen pénz egy 
örökös kisértés. Azt kellene börtönre vetni, aki a szegé
nyek elé pénzt rak. Mert az a nagyobbik bűnös.

Márta asszony a két kezébe temette az arcát. 
Nem felelt.

— Feleljen már, Márta néni — beszélt tovább a 
fiatal nő. — Mondja, hogy igazam van. Lássa be, hogy 
az éhes ember okvetlenül beleharap, ha ennivalót tesznek 
eléje. A  szomjas ember iszik a forrásból, ha eléje láncol
ják. A  szegény meg lop. És jól teszi, hogy lop. Ne legyen 
szegénység a világon, s akkor nem lesz sikkasztás.

Itt már sirva fakadt a fiatal asszony és haragjában 
az asztalra ütött.

— Az volt a legbünösebb bűnös, aki Vszegényeket 
megteremtette. Az én uram ártatlan.

Márta asszony maga elé nézett.
— Ebből akarod visszafizetni a pénzt, amit'az urad 

elsikkasztott?
Most már a fiatal asszony is elcsendesedett.
— Márta néni! Mennyi a pénz?
— Sok.
— Nagyon sok?
— Igen, nagyon sok.
— Mégis, — mennyi?
— Nem merem megmondani, leányom. Sok.
Márta asszony, a fiatal asszony, az ölébe tette a

két kezét.
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— Olyan nagyon sok talán még se lesz, kedves néni. 
Az uramnak volt pénze, — megint sírva fakadt a fiatal 
nő — a jó néni vére hullásának az ára. És fizetése is volt. 
Igen sok idegen pénzhez nem nyúlhatott.

— Sokhoz nyúlt. Igen sokhoz.
— Nem lehet ez a hiány olyan nagy, hogy ko

moly bajokat okozzon. Nekem van valami csekély pén
zem, nénike. Mondja meg, mennyi pénz hiányzik a férjem 
keze alól.

— Sok. Ötezer.
— Korona?

Nem. Forint.
Márta asszonynak, a fiatalnak erős pirosság öntötte 

el az arcát. A  szeme villogott. A keze meg-megrándult. 
A hangja rekedt lett és sziszegő.

— A gazember. A nyomorult. Ennyi pénzt csak 
asszonyra lehet költeni.

Márta asszony nem felelt.
A fiatal nő megragadta a karját.
— Néni, drága jó nénikém, ha tudja, mondja meg 

nekem, ugy-e, nőre költötte a nyomorult ezt a sok pénzt? 
Valami bukott, utszéli nőre. Akiért elfeledte a feleségét, 
a gyerekeit, a rokonságát, a cselédjeit, a becsületét.

Márta asszony még mindig nem felelt.
— Eladnám a ruháimat, eladnám az ékszereimet, 

feláldoznám az összekuporgatott filléreimet, hogy meg
mentsem. Pedig nem érdemli meg, mert rossz volt, go
nosz volt, lelketlen volt hozzám. Mégis eladnám minde
nemet, még a testemet, lelkemet is. De ha nőről van szó,
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ha asszony miatt történt az ocsmány sikkasztás, akkor
— Isten legyen neki irgalmas. Én nem tudok megke
gyelmezni.

Márta asszony még sűrűbbre vonta a ráncokat a 
homlokán, de nem szólt. A  fiatal asszony pedig gondol
kodni kezdett.

Istenkém, most már mi lesz? Vannak ékszereim,
— a fele is megmenthetné az uramat. Van pénzem, —
— egy félóra alatt kifizethetném a hiányzó összeget. De 
mi lesz, ha bevallom, hogy a drágaságaim pénzt érnek, 
hogy a bankban letétem van? Akkor én egy becstelen 
asszony vagyok, mert mindenki azt kérdezi, hogy hon
nan vannak az ékszereim, hol szereztem a pénzeket? 
Nem őt mentem meg, de magamat rontom el. A  pénzt el
fogadná a férjem, a becstelenségből kimenekülne, az bizo
nyos. De a másik héten kirúgna és engem lökne a pocso
lyába, amelyből ő az én nyomorúságom árán kimenekülne.

Márta néni az ölében tartotta a két kezét (a nyo
morékot alul, elfödve) s nézte a fiatal nő arcát. Végre 
megszólalt:

—  Kis leányom. Neked sok ékszered van, csillogó 
drágaságok, amik nem kellenek a boldogsághoz. Nem 
lehetne azokat eladni? Vagy zálogba küldeni.

A  fiatal asszony szinte haragosan nézett az áldott 
lelkű Mártára.

— Ugyan hová gondol, nénike? Azok az ékszerek 
mind hamisak. Nem érnek húsz koronát.

Egy héttel előbb látta Márta asszony, a maga tu
dásával tapasztalta, hogy az ékszerek mind igaziak.
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— És pénzed van-e, drágaságom? Pénzed csak lesz 
a takarékban.

— Nincsen, nénikém. Minden elfogyott.
Öt vagy hat takarékpénztári könyvet látott Márta 

asszony két nappal hamarább is.
— Mi volna, Mártácskám, ha eladnánk mindent? 

Ruhákat, bútorokat, ami csak a házban és a ház körül 
van. Talán ez segít.

— Ugyan, nénike. Az összes rongyokért nem kap 
ötszáz koronát. S mi hajléktalanok leszünk, de segíteni 
nem tudunk.

Márta asszony, az áldott lelkű, a két keze közé 
fogta a fiatal asszony jobb kezét. Úgy fordult a dolog, 
hogy a nénike nyomorult keze került felül. A  két meg
maradt ujjával simogatta a fiatal asszony kezét.

— Fiacskám, talán volna valaki, ismerős, jóbarát, 
vagy rokon, akitől kölcsön lehetne kérni a hiányzó pénzt. 
Majd mi kuporgatunk, garaskodunk, — ha kell, kopla
lunk — de egy-két év alatt visszafizetjük.

A fiatal nő gondolkozott.
— Nincs senki. Én legalább el se tudok képzelni 

senkit, aki ilyen koldusoknak tízezer koronát adna 
kölcsön.

Márta asszony még mindig simogatta a fiatal nő
kezét.

— Hát jó, akkor gyerünk aludni, fiacskám. Feküd
jél le, drágám. Aludjál. Vigyázz az egészségedre. Ne légy 
ideges. Majd én segítek azon a szegény, nyomorult em
beren.
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XV.

Az áldott lelkű Márta asszony komoly gondok közt 
járkált egész nap. Alig beszélt valamit, a szemeivel nem 
maga elé nézett, hanem mintha befelé tekintgetett volna, 
a saját leikébe. Ez lehetett az oka, hogy nem volt egészen 
egyenes a járása, s egyszer-máskor beleütődött valame
lyik bútorba. Meg is ütötte magát, de ügyet se vetett 
rá. J árt föl-alá tovább. Csak akkor szisszent föl ijedten, 
amikor valami porcellán csecsebecsét fölborított, s az 
csörömpölve zúzódott ezer darabra a padlón.

— Szerencsére én vettem — gondolta Márta asz- 
szony — és meglehetősen olcsón vettem. Egy korona hat
van volt. Ha meglesz a pénz, szebbet veszek helyébe, 
nem bánom, ha drágább lesz is.

Későn délután magára maradt Márta asszony a la
kásban. Barnabás ur már ebéd után elsietett, a gyere
kek az iskolában voltak, s amikor a fiatalasszony is be
fejezte a nagy öltözködést, — alig tartott tovább egy órá
nál, — ő is elment hazulról. Kocsin ment el, azt mondta, 
hogy nagyon fáradt a tegnapi izgalmaktól. Egy lépést 
se tudna gyalog menni, annyira reszket a térde.

Márta asszony az ablakból nézte, hogyan robog el 
a hintó, s hallgatta a kerekek dübörgését. Aztán, amikor 
egészen magára maradt, a fehérruhás-szekrényből, a ru
hák közül kikeresett egy nagy csomó írást. Odarakta 
maga elé az asztalra, s nézegetni kezdte.

Nagyon apróbetüs nyomtatás volt, Márta asszony
Kálnoki Izidor: Az áldott lelkű Márta asszony. 7
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mégis gyönyörűen olvasta a betűket és számokat. Az em
bereknek rendszerint mindenök romlik az idők folyamán, 
csak legfeljebb a szemök javul. Akárhányan vagyunk 
úgy, hogy akkor kezdünk igazán jól látni, amikor már 
nem nagyon érdemes jól nézni.

Márta asszony sokáig, szinte egy óra hosszat foly
ton nézte és tanulmányozta a biztosítási kötvényeit. Ne
héz mesterség azon eligazodni, valóságos tudomány.

És szomorú is ez a tanulmány. Halálról van bene 
szó és teljes rokkantságról, meg részleges rokkantságról. 
Csupa olyan dolgokról, amik elszomorítók.

Csakugyan olyanféle ez a baleset-biztosítás, ahogy 
Istenben boldogult Glavits Kristóf valamikor magyaráz- 
gatta. Az embert, akit bebiztosítanak, szép kvadrátokra 
és kockákra osztják be, körülcirkalmazzák mindenféle 
vonallal, s ami egy-egy ilyen körben, vagy figurában 
benne van, az külön értéket, más skálát jelent, mint 
ahogy az orvostudósoknál minden karikába más és más 
betegség fér bele. Az olyan minta-emberen, akit a kötő
szer-boltok kirakatába tesznek, rajta van minden elkép
zelhető kötés, betegség és operáció, mint ahogy a bizto
sítotton is rajta van minden elgondolható baleset és ve
szedelem. De persze, a betegségekben és a biztosításban 
sincsenek tökéletes emberek, — mindenikből hiányzik 
valami.

Márta asszony a részleges rokkantságok ügyét ta
nulmányozta, ami magában is nagy tudomány. Mert 
minden íznek, minden porcikának megvan a maga külön 
értéke, s az egész emberi test úgy van beosztva, hogy a
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mint egy kis darabka lepusztul róla, pontosan a meg
felelő ellenértékkel pótoltassék. Persze pénzzel, de a pénz 
igen gyakran helyreüt sok testi hiányosságot. Ha az el
adóleány biceg, csak aranyat kell a kurtább lába alá 
rakni, mingyárt nem lesz sánta. Vagy a himlőhelyet ta
lán nem lehet ezresbankóval betapasztani?

Nézi Márta asszony, nézegeti a biztosítás számait.
Aki a jobb karját, vagy a teljes jobb kezefejét el

veszti, az a teljes rokkantsági biztosítás hatvan százalé
kát kapja. A balkar, vagy a balkéz csak ötven százalé
kot ér. Egy lábszár, vagy lábfej ötven százalék értéket 
jelent. Egy szem, az huszonöt százalékot ér. Egy-egy ujj 
tizennyolc, vagy tizenkét százalékot jelent, a jobb kéz 
ujjai többet, a bal kézé kevesebbet. A  láb ujjai már egé
szen olcsók, — öt-nyolc százalékkal számitódnak.

Ujjakról persze már sző se lehetett Márta asszony
nál. Csak lábról, legfeljebb lábról.

— Istenem, — gondolta Márta asszony rettenetes 
szomorúsággal —  hát lehet-e láb nélkül élni? Aki járni 
nem tud, oda van kötve egy helyre, az ágyba, vagy a 
földre, vagy egy karosszékhez. Akinek nincs lába, az 
hasznavehetetlen. Nyűg magának és teher másoknak. 
Inkább meghalni, mint teljes nyomorékká válni.

Visszaemlékezett szegény asszony azokra a rette
netes alakokra, akik a pesti forgalmas utcákon láb nélkül 
kúsznak a földön. A  kezökre támaszkodnak, s úgy tolják 
a testöket előre a sáros, piszkos gyalogjárón. Némelyik 
apró kerekeken járó deszkára teszi a nyomorék testét, s 
fapálcikákkal tolja magát előre. Vérfagyasztó látvány.

7*
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Az emberek, akik nézik, akaratlanul is a zsebökbe nyúl
nak, s alamizsnát adnak a nyomoréknak.

Micsoda rettenetes gondolat, hogy neki garasokat 
szórjanak alamizsnaképpen, kéretlenül. Ha ezt Glavits 
Kristóf sejtené! Megfordulna a sírjában.

De Glavits Kristóf halott, ő pedig élő. Hogy tudná 
elviselni a szánalmat, hogy tudná nézni az elfordított 
fejeket, hogy tudná elfogadni a koldusnak szánt gara
sokat?

Inkább meghalni.
A  lábát nem áldozza föl, igy határozott Márta 

asszony.
De akkor mit? A  kar még jobban hiányoznék, a kéz 

legfobban. Asszonynál a kar bizonyára fontosabb, mint 
a láb, — a férfiembernél talán fordítva van. Egy-két ujj, 
akár a kézről, akár a lábról nem elég. Ez a könnyelmű 
Vikár Barnabás sokkal több pénzt herdált el, semhogy 
egy-két ujjal el lehetne intézni.

Talán ha úgy lehetne csinálni, hogy csak egy lábát 
áldozza fel. Egy lábat könnyű pótolni. Falábbal, ami ko
pog ugyan a padlón, de senkinek se árt. Vagy mankóval 
is lehet helyettesíteni a hiányzó lábat. S még járni is 
lehet vele egész vidáman.

Igen ám, de a villamosnak, vagy a gőzvasutnak, 
vagy a vágtató automobilnak nincsen annyi belátása, 
hogy csak az egyik lábat vigye el, a másikat sértetlenül 
hagyja. S a lábbal nem is lehet olyan könnyen és biztosan 
ügyeskedni, mint a kézzel.

Meg kellene próbálni!
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Márta asszony félretolja az előtte heverő Írásokat, 
s az asztalt, amely mellett üldögélt, gondolatban kinevezi 
villamos vasútnak. Egy zsámolyt tol melléje, az a hágcsó, 
amelyen fel kell kapaszkodni a kocsira. Nehézkesen megy 
a kocsi felé, öregesen, nem úgy, ahogy rendesen szokott 
járni. Tipegve halad, bizonytalan kézzel keresi a kocsi 
kapaszkodóját, felhág a zsámolyra, ami a kocsi hágcsó
ját jelenti, aztán hirtelen sikolt egyet, a kezével a leve
gőbe kap, s lecsúszik a zsámolyról.

Nem jól esett, nem jól sikerült. Ahogy lecsúszott, 
mind a két lába az asztal alá került.

Márta asszony keservesen kezdett zokogni:
— Istenem, most már tökéletes nyomorék vagyok!
Ötször próbálta egymás után, egyszer se sikerült

úgy, hogy csak az egyik lába kerüljön az asztal alá. A 
lábak jobban szeretik egymást, mint a kezek. Egyszerre 
és egyformán dolgoznak.

Ott ült Márta asszony a zsámoly mellett, az asztal 
alatt a földön. És keservesen zokogott.

Ebben a pillanatban lépett a szobába Vikár Bar
nabás. Elkiáltotta magát:

— Márta néni, drága jó Márta néni, mi történt?
— Semmi, fiacskám, semmi különös. Egy kicsit el

szédültem. Jön rám néha ilyen szédülés. De nem jelent 
semmit. Azért még nem cserélnék akárhány fiatal me
nyecskével.

Barnabás ur szeretettel megfogta a Márta néni ke
zét, s fölsegitette a földről. Nem arra a székre ültette, ami 
előtte állott, hanem karosszékbe.
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— így ni, nénikém. így ni, drágaságom. Csak ma
gának ne essék semmi baja. A  jó néni az egyetlen a vilá
gon, akit sajnálnék, ha valami baja történne.

Leült Barnabás ur az asztal mellé, s maga elé me
redt a tekintete. A  keze idegesen babrált az asztalon. 
Egyszerre csak beleakadt az írásokba.

Kézbe vette, olvasgatta:
— Az Istenért, mi ez, Márta néni?
— Semmi, fiam, semmi. A  biztosítási kötvény. Elő

vettem, megnéztem, hogy mikor esedékes a fizetség. 
Ne legyen rá gondod, fiam, még csak két hónap múlva 
kell újra befizetni. Addig rendben van minden.

Vikár Barnabás csak nem adta ki az Írásokat a ke
zéből. Lapozgatta, nézegette. Azután fölkelt, s a nénje 
elé állott:

— Márta néni, ígérje meg nekem, hogy semmi 
rosszra nem gondol. Szegény Kristóf bátyánk emlékére 
ígérje meg nekem.

Az asszony a kezével intett:
— Bolondokat beszélsz, fiam. Én sohase gondolok 

rosszra. Csak jóra gondolok.
— Azért mondom, nénikém, mert ha megint olyan 

önfeláldozó bolondságot követne el, mint aminőt már 
elkövetett, én minden szentekre megfogadom, hogy ab
ban a minutumban fejbelövöm magamat. Isten engem 
úgy segéljen.

És belenyúlt az oldalzsebébe, s kivette onnan a re
volverét.

— Nézze, nénike, ebből röpítek egy golyót a fe
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jembe, ha a drága jó nénike valami bolondságot készül 
elkövetni.

Márta néni ránézett az öcscsére.
— S ha nem csinálok semmit, űam, mi lesz akkor?

— Tegyed félre, űam, ezt a pisztolyt. Bolond dolog 
ez nagyon. Senkinek se tud használni, még annak se, akit 
megment a gondoktól. Ha most te agyonlövöd magadat, 
ugyan kinek használsz vele? Magadnak nem. Akkor se, 
ha meghalsz, akko- se, ha nyomorékká leszel. Nekünk se 
használsz. Újabb gmdot zuditsz ránk és újabb költsége
ket. A  feleséged se n>jr vele semmit, csak egy foltot kap 
az életére. A gyerekeit is megsinylik. Az öngyilkos és a 
sikkasztó gyerekei leszi% mindenképp. Még csak a be
csületedet se mented mega haláloddal. Akkor biztosan 
kiderül minden, ami igy ta% még elsimulhat.

Vikár Barnabás leborui az aSztalra.
— De mit tegyek? Istent™ mjt tegyek?
— Olyankor halj meg, a m w  használsz a halálod

dal. De maradj életben, amig h a^ aihafgZ az életeddel. 
Most pedig hallgass rám, s eregy atani.

Odament hozzá, s mint egy ak^atlan gyermeket, 
bevitte a hálószobába. Ráparancsolt, w,y feküdjön le 
és aludjék.

Ő maga visszatért a belső szobába. E^eZébe vette 
a revolvert. \

Milyen egyszerű volna most mindent e lin V ^  ggy

Vikár Barnabás erre lehorgasztotta a fejét, 
ami csak lesz akkor is. 
nt megforgatta a kezében a revolvert.
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nyomás a ravaszon, s mindennek vége. ő  megy az ura 
után, a jó öreg Glavits Kristófhoz, s ezen a szegény csa
ládon egyszerre segített.

Nézegeti a fegyvert. Milyen ravasz, veszedelmes 
jószág. Hat csöve egy sorban, s mindenikben egy halál.

Megpróbálja a fegyvert maga ellen fordítani. És 
lenyomja a ravaszt. A  fegyver kattog. Még egyszer le
nyomja. Újabb kattogás. Hatszor megpróbálja. Hat kat
togás, de a fegyver nem sül el. Nem volt töltés benne.

7

XVI.

Márta néni, az áldott lelkű, öltözködött, hogy el
menjen hazulról. A  Bandi gyerek/léje állott:

—  Hová, hová, Márta néni'
—  Megyek a városba. Var egy kis dolgom.
A  kis gyerek ránézett a nénikére.
— Ne menjen el, Már};' néni. Inkább meséljen. A

múltkor se fejezte be a b e in god  herceg meséjét. Mert 
rosszkor jött haza a mapá- Valamivel korábban, mint 
kellett volna. /

Márta néni megthyegette a fiút a megmaradt két 
ujjával:

— Ilyet soh--°e mondj, Bandika. A mama mindig 
jókor jön haza.

Bandi rázta.
_  Ner lehet az, Márta néni. A múlt héten csak 

egyszer láfÁm a mamát. Ha mindig jókor jönne, akkor
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Márta néni hamarosan nem tudott mit felelni. 
Másra terelte a beszédet:

— Jaj, a bergengóci herceg. Hát nem fejeztem be 
a történetét? Csakugyan nem fejeztem be? Igazán kár. 
Nincs is szebb történet a világon, mint a bergengóci 
herceg története.

Lett erre nagy zsivaj gás. Az egyik oldalon a kis 
fiú, a másik oldalon a kis leány kapaszkodott belé az 
áldott lelkű Márta asszonyba s húzták, ráncigálták:

— Most már nem eresztjük el a Márta nénit. El 
kell mondania a bergengóci herceg történetét.

— Majd ha visszajövök, gyerekek. Egy-kettőre 
itt leszek megint. Akkor elmondom.

A fiú fürgén felugrott a néni nyakába s beléje ka
paszkodott a két vékony karjával:

— Nem eresztjük el a nénit. Ne menjen el, ne 
menjen el. Meglássa, ha elmegy, megint valami baja lesz.

És morogva tette hozzá Bandi:
— Az a gazember villamos megint elgázolja. S ak

kor ki mondja el a bergengóci herceg végét?
Márta néni lerázta a rakoncátlan gyereket magáról.
— Bandi, Bandi, nagyon rossz gyerek vagy. Ha

ragszom rád!
Csak ez kellett a gyereknek. Egyszerre más hangu

latba csapott át s elkezdett keservesen bőgni.
A  jobb kezével, amivel éppen nem dörzsölte a sze

mét, a húgát kezdte bökdösni.
— Bőgj te is — súgta neki. — Akkor nem megy 

el a Márta néni.
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A kis leány szófogadó gyerek volt. Jó gyerek, en
gedelmes és félt is a bátyja erősebb ökleitől. Tehát el
kezdett ő is bőgni. S mivel erővel nem tudta a fiút túl
szárnyalni, legalább hanggal próbálta meg. S ez sikerült 
is neki. Az ablakok csörömpöltek, úgy bőgött a kicsike.

Erre csakugyan nem lehetett elmenni hazulról. 
Márta asszony, úgy ahogy volt, köpönyegben és kala
posán, leült a gyerekek közé s elmondta a bergengóci 
herceg meséjének a végét. A  két gyerek még egy kicsit 
hüppögött, de már nem sirt.

— Ment, mendegélt a bergengóci herceg a csinpidóri 
erdőn végig. Nem látszott meg rajta, hogy herceg, mert 
az erdő ágai megszaggatták a ruháit, a tövisek fölszag
gatták a kezeit és arcát, az álmatlanság és fáradtság 
fakóvá tette a képét, s azonfelül éhes is volt a bergengóci 
herceg, rettenetesen éhes volt.

A  gyerekekre a mesének ez a fordulata valami na
gyon váratlan hatást tett. Bandi lehorgasztotta a fejét 
s hangosan kérdezte:

— Nagyon éhes volt a bergengóci herceg? Rop
pant éhes volt?

— Szörnyen, fiam. Olyan éhes volt, hogy szinte 
lerágta a fákról a leveleket.

Bandi egy-két pillanatig gondolkodott, aztán ha
tározottan kibökte:

—  Éppen ilyen éhes vagyok én is.
A  kis húga is igy szólt:
— Én még éhesebb vagyok. Én még a Bandinál is 

éhesebb vagyok.
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Márta asszony belekapaszkodott a gyerekek han
gulatába.

— Kaptok enni gyermekeim. Mindegyik kap egy- 
egy világos kávét s hozzá tejeskenyeret. Amennyit akar
tok. S mire megettétek, már én megint itthon vagyok 
hozok nektek narancsot. Egy-egy pirosbélü narancsot 
kaptok, nagyot, leveseset. Jaj de nagyszerű lesz.

A  gyerekek most már nem tartóztatták Márta asz- 
szonyt, sőt siettették.

— Jaj de soká indul a néni. Most már megint itthon 
lehetne — a narancscsal.

Bandi az ajtóig kisérte a nénit.
— Ne tessék elfelejteni, nénike, én vagyok a na

gyobbik. Nekem a nagyobbik narancs jár. Vagy inkább 
kettő. Ez az igazság.

S most már nem tudom, a szeretet diktálta-e Ban- 
dikának, vagy a narancs után való vágy, de rászólt a 
nénikére:

— És vigyázzon az átjárókon. Ott kell legjobban 
vigyázni, ahol az ember átmegy az utcán.

—  Jól van, fiacskám, jól van. Majd vigyázok.
— Szépen körül kell nézni, jobbra is, balra is, 

hogy jön-e valami kocsi. S ha jön, akkor várni kell. De 
legokosabb volna, ha a néni itthon maradna.

—  Csacsikám édes, de akkor nem lesz naran
csotok.

— Igaz, a narancs! Hát csak menjen, Márta néni. 
De vigyázzon. És siessen vissza.

Márta néni szép lassan nekiindult a városnak. Fe-
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keiében volt talpig. Mindig feketében járt, amióta szo
morú özvegységre jutott. Lassan, gondolkodva ment a 
csöndes budai utcákan. Talán a negyedik vagy ötödik 
utcasarkon megállóit egy gyümölcsárus kofa kocsija előtt.

— Pirosbélü-e a narancs?
— Olyan piros, mint a vér.
Márta néni összerázkódott a vér szó hallatára. De 

aztán mégis megkérdezte:
— Hogy adja?
— Három egy hatos.
— Négyet is adhatna. Olyan aprók, mint egy- 

egy dió.
A  kofa nem akart négyet adni egy hatosért. Inkább 

megígérte, hogy a nagyobbakból válogat. Márta néni 
meg biztatta, hogy mégis csak négyet adjon. Inkább 
kisebbekkel is beéri.

—  Négy gyermeke van a nagyságának?
— Négy — mondotta Márta asszony.
— Akkor adok négyet egy hatosért.
S mindjárt be is csomagolta egy papiros zacskóba.
Márta asszony tovább ment.
—  Bolondság volt megvenni ezeket a narancsokat. 

Bizonyos, hogy elejtem és szertehullanak és eltapossák 
a tolongó emberek. Ejnye, ejnye, hogy is lehettem ilyen 
buta!

De utóbb megvigasztalódott.
— Mégis csak okos dolog volt megvásárolni ezt a 

gyümölcsöt. Megígértem a gyerekeknek, hadd lássák, 
hogy gondoltam rájok.
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És szomorúan gondolta tovább:
— Ki tudja, vehetek-e nekik még valaha narancsot?
Elballagott egészen a Krisztina-körutig, s ott el

helyezkedett a villamos egyik megállóhelyénél. Vagy 
négy-öt kocsi ment el mellette, tövid időközökben. 
Egyikre se szállott fel. Nekiindult, meg-megállt, aztán 
visszasompolygott a helyére.

— A  következőre okvetlenül felszállók. Mégis 
szégyen-gyalázat, hogy ilyen gyáva vagyok.

Nem szállott fel mégse.
— Csak nem ülök fel a tizenhármas kocsira. Még 

valami baj érne.
Várt megint.
— Tudom már, mit csinálok. Megvárok egy kettős 

kocsit, amire olyan pótkocsi van akasztva. Azt mond
ják, ezek a kocsik a legveszedelmesebbek. Mindig sze
rencsétlenség történik rajtuk, — magától is.

Azon a vidéken nem is jártak kettős kocsik.
Végre is Márta asszony nekiindult gyalog. Lement 

a Duna-sorig. Ott dupla kocsik is járnak.
Az egyikre felült. A  Kerepesi-utig kért jegyet.
— Ott olyan sok kocsi jár össze-vissza, — az a 

legalkalmasabb hely. (S még hozzátette gondolatában): 
A  kórház is közel van oda, nagyon közel.

Csöndesen, összegubancolva, szomorúan ült a he
lyén Márta asszony. Jóformán azt se tudta, hol jár a 
kocsi. Végre is a kalauz figyelmeztette:

— Itt vagyunk a Kerepesi-uton. Az ön jegye csak 
eddig szól, asszonyom.
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Még udvariasabb is lett a kocsivezető. Leugrott a 
kocsiról, úgy segítette le Márta asszonyt. De azután, 
mintha szégyelte volna ezt a szokatlan eljárását, oda
szólt a kocsiban ülő publikumhoz:

— Olyan jó arca volt ennek az asszonyságnak. 
S olyan szomorúan nézett . . .

Márta asszony egy darabig ott állott a sínek mel
lett. Most már nem is szándékosan, szinte öntudatlanul 
állott, s bámult maga elé.

Egy újabb kocsi csengetve közeledett. A  halovány 
asszony nem látott semmit, nem hallott semmit.

A  végzetes pillanatban megragadja egy erős kéz 
és elrántja a kocsiutról.

— Ne álljon itt olyan bambán — förmedt rá egy 
durva hang. — A villamos sin nem ülőhely.

A  derék ember nyers volt és goromba, de a kellő 
pillanatban ellóditotta a veszedelmes helyről Márta 
asszonyt.

A  gyalogjárón eszmélt föl. S még hallotta a háta mö
gött a járókelők nyers megjegyzéseit.

—  Ilyenek ezek a pesti nők. Ügyetlenek, figyelmet
lenek.

— Bár ellökte volna a villamos. Megérdemelte 
volna.

Márta asszony sietve elindult a hid felé. Talán 
majd visszafelé. Kocsin megy vissza s akkor majd sikerül.

De nem ült fel kocsira. Nem mert. Minden izében 
remegve ment, ment, öntudatlanul, akaratlanul, haza
felé. Szinte elkerülte az utcákat is, ahol a villamos jár.
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Esteledett. Minden utca népes lett és zajos. A  bol
tokat becsukták. A  vasredőnyök dübörögve hullottak 
alá. Az emberek siettek járatokban az utcán. Reggel, 
amikor a munka kezdődik, és este, amikor befejeződött, 
minden ember rohan az utcán.

A  hídon megállt Márta asszony.
— Ha én most itt leugranék!
A  következő pillanatban már eszére tért.
— Milyen butákat gondol néha az ember. Az Isten 

elvette az eszemet, tisztára elvette. Hiszen ha a Dunába 
ugróm, talán sohase kerülök többet elő. Vagy föl se 
ismernek, ha meghaltam.

Valamivel vidámabban sietett tovább. Jól esett 
neki, hogy nem szabad a Dunába ugrania.

A  budai oldalon sötétebbek és néptelenebbek az 
utcák, S ilyenkor a legtöbb ember már otthon van. 
Márta asszony öt-hat utcát is végigment s nem találko
zott senkivel. Gondolkodhatott zavartalanul:

—  Hitvány voltam, gyáva voltam, gonosz voltam. 
Nem mertem megtenni. Bizonyos, hogy Glavits Kristóf 
szégyenli magát odafönn az égben.

Elgondolta, hogy milyen lehet az a túlvilág, ahol 
most a derék jó Glavits Kristóf élete társára várakozik. 
Ott ülnek körbe az Isten lábánál a szentek és mártírok, 
akik tüzhalált és kínszenvedést, karóba húzást és keresztre 
feszítést elszenvedtek mosolygó arccal, akiket tüzes 
vassal sütögettek, fenevadakkal tépettek széjjel.

S ő nem merte az egyik lábát odatartani, hogy meg
mentsen vele négy veszendő lelket.
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Undort érzett Márta asszony. Szinte lázban haladt 
tovább s úgy érezte, hogy belülről cseppenként szivárog 
belőle a szive vére. Megfordult megnézni, nem-e véres-e 
az ut, ahol járt?

így ért az utcájokba. A házuk elé. Felnézett a vi
lágos ablakra. Mintha ott állana a két gyerek, s várják, 
lesik a Márta nénit, aki vérbélü narancsokat hoz nekik.

— Mi lesz ebből a két gyerekből? Mi lesz ebből a 
két gyerekből?

Az utca végéről gépkocsi-tütülés hallatszott. Sietős 
száguldással közeledett egy automobil, tüzes szemekkel 
kémlelve az üres utcát.

Márta asszony lefeküdt az utca közepére. És be
hunyta a két szemét.

XV II.

A  sebes iramban közeledő gépkocsi egyet tütült, 
egyet zökkent, a következő pillanatban megállóit a ház 
kapuja előtt. Egy magas, karcsú, előkelőnek tetsző ur 
ugrott ki, majd kisegített egy fiatal hölgyet, aki szintén 
elég magas volt, karcsú volt és nem kevésbbé előkelőnek 
látszott.

Ahogy kiszálltak, az előkelő ur haragosan fordult 
a soffőrjéhez:

— Az Istenért, mit csinált maga szerencsétlen? 
Hiszen elgázolt valakit.

A kocsivezető hátrafordult:
— Dehogy, uram! Lehetetlen az. Az egész utcában
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nem volt egy lélek se, amikor befordultam. S most sincs 
egy lélek se, semerre.

Az ur haragosan felelt vissza:
— Ne feleseljen ilyen ostobán, Tóbiás. Én érzem, 

amikor valamin keresztülment a kocsi. — Ugy-e, maga 
is érezte, Márta? Hiszen fel is sikoltott.

— Én is éreztem valamit, méltóságos uram. De az 
nem lehetett ember, valami fadarab volt, vagy egy ko
csiról leesett zsák, ami az utcán hevert.

A  méltóságos ur az asszonyhoz fordult:
— Furcsa. Nekem tisztára az az érzésem volt, 

mintha emberen mentünk volna keresztül. De mit okos
kodunk sokat? Szálljon le, Tóbiás, s nézze meg, mi volt.

— Ha ember volt is, méltóságos uram, én nem te
hetek róla, csak valami részeg tót lehetett, aki a földön 
feküdt.

— Ne beszéljen annyit, hanem nézze meg. S külön
ben nemcsak a tót szokott berúgni. Láttam én már ré
szeg franciát is.

Tóbiás, a soffőr visszament néhány lépésnyire. És 
káromkodni kezdett rettenetesen.

— Hát csakugyan ember. Azaz — csak asszony.
— Jobbfajta nő, — kérdezte a méltóságos ur.
— Csak úgy közepes, amennyire a sötétben látom. 

De biztos, hogy részeg volt. Más csak nem fekszik a föl
dön, mint aki részeg?

A  méltóságos urban fölébredt az emberszeretet.
— Tóbiás, maga be fog szaladni ide a házba és 

segítséget kér. Legjobb, ha a házmestert szólítja ki. Majd
Kálnoki Izidor: Az áldott lelkű Márta asszony. 8
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föltesszük ezt a szegény asszonyt a kocsiba, s elvisszük 
a kórházba. Siessen.

A  fiatal asszony, aki eddig reszketve bujt a köpe
nyegébe, most ijedten felsikoltott:

— Az Istenért, Károly, mit akar maga tenni?
A Károlynak szólított méltóságos ur kissé pózosan

felelt:
— Amit a kötelesség diktál, édesem, — csak amit 

a kötelesség diktál. Segíteni kell ezen a szerencsétlen 
némberen.

— És engem tönkre kell tenni, ugyebár? Én rajtam 
keresztül kell gázolni, nemde?

A  méltóságos urnák szólított Károly kissé értel
metlenül nézett maga elé.

— Nem értem magát, drágaságom, — abszolúte 
nem értem.

— Pedig ez csak világos. Ha maga most embereket 
szólít ki, ha a házmester jön, esetleg még mások, azok 
engem mind fölismernek s mind látják, hogy egy idegen 
ember automobilján érkeztem haza késő este. Egy óra 
múlva már a férjem is tudja. S akkor mi lesz velem? . . .

A  méltóságos ur bólogatott a fejével.
— Hehe! Igaza van, édesem, tökéletesen igaza van, 

hehehe. De ezen könnyen segíthetünk. Tóbiás, ne ebbe 
a házba menjen be segítségért, hanem a másik házba.

Az asszony türelmetlenül dobbantott a lábával.
— Károly, az Isten szerelméért, hisz itt engem 

minden házban ismernek. Ez egy csendes, elhagyatott 
vidék, hol minden lakó ismeri az egész utcát. S én nem
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is állhatok itt ilyen sokáig, mert véletlenül is jöhet valaki 
s akkor az is megláthatna és megismerne. S a férjem 
is nemsokára hazajön. Ilyenkor szokott hazajönni.

A méltóságos ur most már egy kicsit meg is ijedt.
— Jaj de sok esze van magának, édesem, — bor

zasztóan sok esze van. Siessen föl, hagyjon itt bennünket. 
Úgy se magának való ez a látvány, ahogy egy véres ala
kot felcipelünk az automobilra.

Az asszony kezet fogott a kísérőjével s gyorsan be
sietett a kapun. A  méltóságos ur utána szólt:

— Pá, édes! Ugy-e holnapután megint látom? 
Ahogy magukra maradtak, a méltóságos ur megint

a soffőrjéhez fordult.
— S'most mit csináljunk, Tóbiás?
— Amit a méltóságos ur parancsol. De mégis bo

londság volna a kocsinkat összevérezni és elpiszkolni. 
Aztán egyre-másra kapjuk majd az idézést, — rendőr
ségre, ügyészségre. S engem esetleg becsuknak. A  méltó
ságos ur pedig fizethet majd mint a köles. Kár
térítést.

A méltóságos ur haragosan nézett maga elé.
— Igaza lehet, Tóbiás. A  kártérítés is baj, de a sok 

idézgetés, az rettenetes. Üljünk fel, Tóbiás, és vágtass. 
A  kaszinóba megyünk.

Magában még hozzátette:
— Szamárság az emberszeretet, amikor senki se

látta.
Fürgén beugrott a kocsiba. A soffőr is egy-kettőre 

az ülésen termett. Az automobil elszáguldott.
8*
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Az utca még mindig csöndes volt és néma. Irigy
lésre méltó vidék egy-egy ilyen elhagyatott budai utca!

Csak nagysokára jön az egyik utcasarkon egy bo
torkáló alak. Lehorgasztott fővel megy, megy, s merően 
maga elé néz. Már kilenc felé jár az idő, ilyenkor a budai 
ember nagyon siet. Aki kilenc felé érkezik a hajlékába, 
az már el is késett.

A mi emberünk, mintha nem is tudná az órát, 
csöndesen cammog. Ahogy az utcán átvág, egyszerre 
megbotlik valamiben. Mintha eleven testbe ütközött 
volna. Kitér, oda se néz, megy tovább. Csak magában 
morog:

— Akárki legyen, neki jobb dolga van, mint ne
kem. Ha részeg is, jobb dolga van, ha halott is jobb 
dolga van.

Nagy ívben elkerüli — irtózik a vér vagy a szen
vedés látásától — s megy tovább. Egy házzal odébb be
fordul a kapun. Fölmegy az emeletre. Az ajtón nem 
csönget, zsebéből kivett kulccsal nyitja ki. A  sötét elő
szobán keresztül botorkál. Aztán benyit a szobába.

Terített asztal várja. Az asztal mellett ül a felesége.
— Milyen szép ez az asszony ma. Csupa élet, vi

rágzás — gondolja a férfi magában. Aztán megszólal:
—  Jó estét, Márta!
Az asszony feléje mosolyog.
— Jó estét, drágám.
A férfi az asztalhoz ül.
— De jó, hogy vacsorával vársz. Éhes vagyok 

mint egy farkas.
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És mingyárt leül és elkezd falatozni. Az asszony 
a tányérjára rakja a legjobb falatokat s ő is eszik vele. 
Jóízűen falatoznak.

—  A  gyerekek már alusznak? — kérdi közben 
Vikár Barnabás.

— Már régen. Majd egy órája, hogy lefektettem
őket.

— És Márta néni? Márta néni is alszik?
— Bizonyosan. Mikor hazajöttem, már nem volt 

itt . . . Bizonyosan lefeküdt.
— Utánanéztél, fiam?

— Nem akartam zavarni. Hátha a feje fáj. Vagy 
egyéb baja van. Minek zaklattam volna szegényt?

— Igazad van, Márta.
Sokáig hallgattak. Aztán az asszony közelebb hú

zódott az urához.
— Barnabás, te nem vagy őszinte hozzám. Ne

ked valami bajod van.
A  férfi megrázkódott. Minek is avatkoznak az 

asszonyok olyan dolgokba, a miken nem lehet változ
tatni? Mogorván felelt:

— Bolond beszéd. Nincs nekem semmi bajom.
Az asszony kigyószerü mozgással közelebb húzó

dott, még közelebb, aztán odaült a férfi ölébe.
— Nézd, Barnabás! Te nem akarod megmondani, 

mi a bajod. Talán igazad van. De mégis segítek rajtad 
is, a bajodon is. Csakhogy nekem is van egy föltételem.

— Nem tudsz te az én bajomon segíteni, Márta. 
Senki se tud azon segíteni.
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— Barnabás! Egyezzünk meg. Én nem kérdezem 
tőled, hogy mi a bajod. Egy szóval se kérdezem. Te 
pedig ne kérdezd tőlem, hogy miképp segítek rajtad. 
Egy szóval se kérdezd. S én Ígérem neked, hogy hol
nap estig nem lesz semmi baj. Én bízom benned, te 
bízzál bennem, s akkor rendben lesz minden.

A férfi riadt szemmel nézett az asszonyra. Aztán 
leesett a feje a vállára.

— Áll az alku!
— Igyunk rá egyet. Becsületszóra megy.
Koccintottak és ittak. Az asszony még bortól

nedves ajkát odatapasztotta a férfi ajkaira.
Aztán lázasan megölelték egymást. Az asszony 

egy hirtelen mozdulattal eloltotta a villamos lámpát.

Hí

Ugyanekkor az utcán kurjongató vigsággal négy- 
öttagu társaság támolygott végig. Buda csöndes város
rész, nagyon csöndes, de aki berúg benne, az nagyon 
lármás, szerfölött lármás. Igazán gyönyörű, hogy aki 
józanul a legcsöndesebb, az kurjantja részegen a leg
nagyobbakat.

A  budai ember pedig vagy nagyon részeg, vagy 
nagyon józan. Vagy nagyon lármás, vagy nagyon csön
des.

Egyszerre elsikoltja az egyik kurjongató:
— Itt egy véres emberi test hever!
— Asszony, —  mondja a másik.
— Nem is csúf asszony, bár nem mai gyerek.
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— Bizonyosan elájult.
— Vigyük egy kávéház elé. Onnan telefonozunk 

a mentőkért.
Egyszerre józan lett a társaság. Fölszedték az esz

méletlen nőt és vitték a legközelebbi kávéházig.
Vér csöpögött a nyomukban, ahol jártak.
Fönn a huszas számú ház első emeletén ugyan

akkor egy buján érzéki pár lázasan szorongatta egymást.

X V III.

Jó magasan járt már az égbolton a nap, amikor 
másnap a Vikár-család összekerült a reggeli mellett. 
Vikár Barnabás türelmetlenül dobolt az ujjaival az asz
talon és a teáját sürgette, Márta asszony kissé fáradtan 
és bágyadtan ült mellette és a gyerekeket unszolta:

— Siessetek, mert úgyis elkéstetek az iskolából.
— Én meg a hivatalba rohannék, ha itt volna 

már az a tea.
Ebben a pillanatban összenéztek:
— És Márta néni! Hol van Márta néni?
Az világos lett egyszerre mindkettejök tudatában, 

ha valami nincs rendben a házban, akkor bizonyosan 
Márta néninek van valami baja. Besiettek együtt Márta 
asszony szobájába. Nem volt sehol. Az ágy érintetlen.

— Istenem, Márta néninek valami baja történt, 
— rebegte a fiatal asszony. — S ugyanabban a pilla
natban eszébe jutott az estéli szomorú kaland, amikor 
automobilon robogott haza, s a gépkocsi nagyot zök
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kent egy emberi test fölött. Ha az a szerencsétlen nő, 
az áldott lelkű Márta asszony lett volna!! Ha ő gázolta 
le, esetleg halálra? . . .

Vikár Barnabás is összerezzent. Amikor hazajött, 
egy emberi tetem hevert az utca közepén. Sárban, pi
szokban. S ő elfordította a fejét. S ez a heverő tetem 
talán Márta néni volt! Ha akárki lett volna — most 
jutott az eszébe, — akkor is embertelenség, gonoszság, 
lelketlenség elfordulni a szenvedőtől.

Hogy ő is szenvedett, hogy neki is nyomorúság 
volt az élete abban a pillanatban, — az mit sem vál
toztat a dolgokon. A  szenvedőnek még inkább köteles
sége a szenvedő mellé állani, — különben mi jogon re
mél ő segedelmet embertársaitól?

Ahogy a szülék elszontyolodását látták, keserve
sen bőgni kezdtek a gyerekek. Végre Bandi kimondotta 
a véleményét:

— Én tudom, hová lett a Márta néni!
— Hová?
— Ellopták. Irigyelték tőlünk és ellopták a szom

szédok. Mert volt is nála valami.
— Mi volt nála? — kérdezte a mama.
— Három narancs. De esetleg csak kettő.
Vikár Barnabás ur most megbüntette tegnapi

rosszlelküségét. Felugrott az asztal mellől, otthagyta a 
teáját, amit nagysokára végre behozott a cseléd, s el
rohant hazulról.

— Hová mégy, Barnabás? — kérdezte az asz- 
szony. — Ne menjek veled?
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Erre megállt a férj az ajtóban. Az villant keresz
tül a fején, hogy csakugyan kívánatos volna, ha a fe
lesége elkíséri. Ha mégis történt valami, ha szerencsét
lenség érte a nénit, akkor kettesben könnyebb elviselni 
a bajt, s nem is lesz olyan kínos helyzetben a nénivel 
szemben.

— Ez csakugyan jó idea, édesem. Gyere velem. 
Majd először a rendőrségre megyünk.

— De fel kell öltöznöm, fiam. Tiz perc alatt meg
vagyok.

Barnabás ur visszaült az asztalhoz.
— Siess, édesem. — Akkor mégis megiszom a 

teámat.
És megitta. Sonkát is evett hozzá és vajaskenye

ret. S mivel az öltözködés tovább tartott harminc perc
nél is, Barnabás ur még egy második csésze teát is 
megihatott kényelmesen, s egy második adag sonkát 
is elfogyaszthatott. így aztán könnyebb az esetleges 
bajokat is elviselni.

Nagysokára útra kelt a házaspár. Egy kocsiba 
ültek a legközelebb eső állomáson, s hajtottak a rend
őrségre.

— Milyen régen nem ültem kocsiban az urammal, 
— gondolta a fiatal asszony útközben. — A  férjével 
az ember csak akkor kocsikázik, ha lakodalomra megy, 
temetésre, vagy ha valami szerencsétlenség történik. S 
a férjével az ember mindig egylovasba ül, mással leg
alább kétlovas járja, de esetleg automobil is.

A rendőrségen nem tudtak semmit Glavits Márta



122 KÁLNOKI IZIDOR

asszonyról. De mindenesetre beírták az eltűnését, s azt 
tanácsolták a házaspárnak, hogy nézzen el a mentők
höz is. Talán azok mondhatnak valamit.

A  mentők se tudtak semmit se mondani. Az ő 
listájukon se szerepelt semmiféle Glavits Márta asszony. 
Csak annyit tudtak, hogy az elmúlt este bevittek egy 
negyven év körüli gyászruhás asszonyt a kórházba. 
Budán feküdt az utcán eszméletlenül. Nyilván egy 
automobil gázolta el.

A házaspár most már a kórházba sietett.
— Glavits Márta! Ilyen nevű beteg nálunk nincs.
— De akit az este behoztak, talán az lesz, — 

vélte Vikár Barnabás.
— Hm. Az lehet. Annak még nem vettük fel a 

nacionáléját. Nyolcadik kórterem, hetedik ágy.
A  házaspár fölment az emeletre. A  nyolcadik 

számú ajtóban megálltak.
— Eregy te be, — mondta Vikár Barnabás a fe

leségének. — Ez mégis női osztály. Te inkább bemehetsz.
Az asszony ellenkezett:
— Menjünk együtt. Magam nem merek.
— Hát akkor hivassuk ki a főápolónőt.
Kihivatták.
— Mondja kérem, jó asszony, ugy-e tegnap este 

behoztak ide egy szerencsétlenül járt asszonyt?
— Hoztak. Kettőt is hoztak.
— Nem tudja a nevöket?
— Nem tudom. Én a betegnek nem a nevével, 

hanem a bajával törődöm.
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Vikár Barnabás vette most át a szót. Eddig a 
felesége beszélt.

— Akit mi keresünk, jó asszony, az a nénénk. 
Úgy negyven körül jár, szép asszony, alig van néhány 
ősz haja. És áldott jó lélek, az arcára van Írva a jó
sága. És a balkeze hibás. Három ujja hiányzik a bal 
kezéről.

— Akkor ő az. Itt van nálunk. Jöjjenek utánam, 
— mondta a főápolónő.

Most megint az asszony vette át a szót:
— Egy percre még. Mondja meg előbb, mi baja 

van Márta néninek?
És hiába, ember az ember. A fiatal asszony ke

servesen sírni kezdett, amikor ezt kérdezte.
A  főápolónő megsajnálta.
— Nem kell ilyen keservesen sírni. Hiszen bajnak 

baj, sőt nagyon szomorú baj, ami kedves nénikéjökkel 
megesett, de nem kétségbeejtő. Veszedelem nincsen, az 
élete nem forog kockán, s azt hiszem, két hét múlva 
már elmehet a kórházból. Csak a lábán ment keresztül 
az automobil. Az egyik lábán.

— Hála Isten, hogy csak az egyiken.
— Az se fáj már, —  mondta az ápolónő. — Ma 

reggel levágták a féllábát.
A  fiatal asszony felsikoltott:
— Szegény Márta néni!
Az ura támogatta, különben talán összeesett volna.
— Annyit mondhatok maguknak — tette hozzá 

a vöröskeresztes asszony, — hogy kedvesebb beteget
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még sohase láttam életemben. Egy panaszszavát nem 
hallottuk. Semmit se kér, semmit se kíván. Még egy 
pohár vizet se kért. Egy jajszavát nem hallottuk. S 
amióta itt van, folyton mosolyog. Még akkor is mosoly
gott, amikor narkotikus álomban operálták.

— S most? Mit csinál most?
— Vidáman beszélget. Már kérte a lapokat, hogy 

megnézze, vájjon benne van-e a balesete. S az imént 
írni akart, de nem tudott. Én írtam meg egy pár so
ros levelét, valami Vikár Barnabásnak, hogy ne aggód
jék érte, nincs semmi különös baja.

— Ez a Vikár Barnabás én vagyok. Hol az a
levél?

—■ Talán már el is küldték. Nem tudom.
Végre is a házaspár a főápolónővel bement a kór

terembe. Márta asszony ott feküdt az egyik ágyon. 
Kissé halvány volt, de az arcán nem látszott semmi 
szenvedés. Mosolygott. S mikor meglátta a feléje köze
ledő, csöndesen zokogó házaspárt, megfenyegette őket 
a kezével.

—- Hogy mertek sirni? Hát olyan hely ez, ahol 
sírni kell?

— Ez nagyon szomorú hely, drága jó nénike — 
szólt Barnabás, — itt csakugyan sirni kell.

— Nem, nem, fiam. Itt mosolyogni kell. Ez a 
legjobb hely a világon. Lássátok, künn az egészséges 
emberekből beteg emberek lesznek. Itt a betegek meg
gyógyulnak. Jobb itt, mint odakünn.

A fiatal asszony odaült Márta asszony ágya szé
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lére, a férfi lábtól állott, de nem mert a betegre rá
nézni. Lesütötte a szemét.

— Márta néni, édes jó Márta néni — kérdezte 
a menyecske* — hogy történt ez a rettenetes szeren
csétlenség.

Márta asszony a nyomorék kezével megsimogatta 
a homlokát.

— A  szerencsétlenségről sohase tudja az ember, 
hogyan történik. De hisz ez nem is valami fontos do
log. Az a fő, hogy minél kisebb baj érje az embert, 
amikor nagy veszedelmen megy keresztül.

Az ápolónő elvonult, a szomszéd ágyak messzire 
estek, onnan csak nyögés és jajgatás hallatszott át. 
Senki se figyelt a hetedik ágy betegére.

— Még az a nagy szerencse — morogta Vikár ur 
az ágy lábánál — , hogy a nénikének csak az egyik 
lábán ment keresztül a gépkocsi. Az Isten megsegítette.

Márta asszony halvány arcára újabb mosoly ült.
— Ezen a doktorok is csodálkoztak. Azt mond

ták, hogy ilyen esetük még nem is volt. Ha az auto
mobil valakit elüt, akkor rendesen mind a két lábán 
keresztül megy. Nálam az egyiket megkimélte.

— Hála az Istennek, — morogta a fiatal Márta 
asszony.

— Én is tettem valamit hozzá, — nevetett Márta 
néni. — A végzetes pillanatban hirtelen behúztam az 
egyik lábamat.

És odasugta Vikár Barnabásnak:
— Mivelhogy az egyik is elég a mi esetünkben.
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A házaspár összenézett. Halottfehér lett mindenik. 
Szinte összeestek.

Valóságos szerencse volt ebben a pillanatban, hogy 
éles csengő szava sivitott végig a folyosókon. És a fő
ápolónő megjelent a teremben.

— Orvosi vizit lesz. A  vendégeknek tessék sietve 
távozni.

Csak éppen arra ért rá a Vikár-házaspár, hogy 
lehajoltak Márta asszony kezére és forrón megcsó
kolták.

Ebben a pillanatban Márta asszony a párnája 
alá nyúlt.

— Ha mennetek kell, gyermekeim, menjetek. Ezt 
a két narancsot azonban vigyétek magatokkal. A  gye
rekeknek.

És hangosan nevetett az áldott lelkű Márta asz- 
szony.

— Ezt megmentettem a gyerekeknek. Vigyáztam 
rá, hogy a kocsi el ne gázolja ezt is. Megígértem a 
Bandikénak.

X IX .

Márta nénit, az áldott lelkűt, újra hazahozták, a 
régi tűzhely mellé. Vikár ur és Vikárné asszony hozták 
kocsin, s az egész ház a kapuban állott az üdvözlésére. 
Csak a két gyerek maradt az emeleten, onnan lobog
tatták a vacsorához kitett szalvétáikat feléje.

Estefelé volt. Nem látszott jól a Márta asszony
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arca, amikor Vikár ur és Vikárné kisegítették a kocsi
ból. Először egy pár mankó bujt ki az egylovas hintó- 
ból, csak azután Márta asszony, féllábon.

Nehéz volt még a mankóval való járás. Az ilyes
mit meg kell szokni. Márta asszony minden négy-öt 
lépés után megállt, kifújni magát. Ezeket az alkalma
kat egy-egy szomszéd vagy szomszédasszony felhasz
nálta, hogy kezet szorítson vele, hogy egy-két jő szót 
mondjon neki.

A  házban utóbb egy hétig is mulattak azon, hogy 
milyen bolondokat mondanak az emberek úgy hirtele- 
nében ilyen szomorú alkalmak idején. A  tőszomszédban 
lakó Weiserné például —  igen derék asszony, mindig 
ő szokta kölcsön adni a háztartásból hiányzó tárgyakat 
Vikáréknak, —  szóval Weiserné asszony, egy budai 
lisztkereskedő felesége, igy szólt Márta asszonyhoz:

— No, de ilyen szerencse, tisztelt Glavitsné asz- 
szonyom . . .  no, de ilyen szerencse! . . . Igazán gra
tulálom, Glavitsné asszonyom! . . .

Váltig tanakodtak rajta a körülállók, vájjon, hogy 
értette Weiserné a nagy szerencsére való példálózást. 
Csak harmadnap sült ki, hogy úgy értette — s ebben 
igazat is adtak neki a házbeliek, —  hogy csakugyan 
szerencse, ha az automobil csak az egyik lábát viszi 
el az embernek.

A  házmester bácsi, egy öreg, részeges kőműves
mester, bólogatva üdvözölte Márta asszonyt.

— Nagy megnyugvás! Nagy megnyugvás az ilyen! 
— motyogta kissé borízű hangon.
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Megkérdezték, hogy mit vél nagy megnyugvásnak. 
Mire hangosan nevetett:

— Áztat, hogy nem fog többé fájni a tyúk
szeme.

A  házbeli cselédek kezet csókoltak Márta néninek, 
s virágot nyújtottak át neki. Három szál rózsát és há
rom szál szegfűt.

Nehezen ment a lépcsőn való feljutás. Márta asz- 
szony mégse engedte meg, hogy a rokonai és a ház
beliek támogassák.

— Előbb-utóbb ezt meg kell tanulni. A  kórház
ban már tanítottak járni, de csak egyenesen. Most ki
próbálom a lépcsőt.

Valahogy ment. Csak minden fordulónál pihenőt 
kellett tartani.

A  lakásajtóban a gyerekek ujjongva borultak a 
Márta asszony nyakába. A  kis Bandi szinte dühösen 
ölelte és csókolta, s úgy súgta a néni fülébe, hogy má
sok ne hallják:

— Máskor ne törje ilyen sokáig a lábát. Két hétig 
egyedül voltunk.

S mintha érezte volna, hogy valami helytelent 
mondott, berohant a szobába, s kihozott egy össze
aszott, töpörödött narancsot.

— Nem ettem ám meg, Márta néni. Eltettem, 
amig hazajön.

Márta asszonynak erre a kedveskedésre is köny 
szökött a szemébe. Mint ahogy egész este köny ült a 
szemében és mosoly az ajkán.
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— Legjobb, ha az embert baj éri, — mondta 
utóbb szelíden. — Olyankor mindenki szereti az embert.

Pompásan terített asztal várta a hazaérkezőket. 
Márta néni helyét virágok díszítették, s a székén gyö
nyörűen hímzett puha párna feküdt.

— Ezt én csináltam, amíg a jó nénike oda volt. 
A  fiatal Márta asszony mondta ezt, s ámbár senki

se hitte, mégis mindenkit ellágyitott ez a gyengéd figye
lem. Főképp a jólelkü Márta asszony volt boldog. S 
hiába, a fiatal asszonynak volt igaza, s nem az öre
gebbnek. Ez feláldozza apránként a testét azokért, akik 
közel állnak hozzá, de senki se veszi áldozatnak a cse
lekedeteit, amikről kimondják mindannyian, hogy bal
eset volt. Amaz meg egyszerűen vásárol egy vánkost a 
boltban, s arról mindenki szentül hiszi, hogy a szeretet 
megnyilvánulása. Még az is elhiszi, aki ilyen módon 
hazudott.

Az az igazság, amit az emberek elhisznek.
Márta asszony szeretettel csókolta meg húga hom

lokát, s csak úgy mert ráülni a drága párnára. A meg
hatott férj is kezet csókolt hitestársának.

— Jó lélek vagy, Mártám! Ezt köszönöm neked. 
Mivel a vacsora ideje még nem érkezett el, Márta

asszony a gyerekeket ültette maga mellé és mesélt nekik: 
Tudjátok-e még a Rakszum meséjét, gyerekek? 

A kis lány már nem tudta, a fiú még emlékezett rá.
— Ez az az ember, akinek három feladatot kel

lett megoldani, hogy kiszabadítsa a királykisasszonyt.
— Bizony az. Ha nem tudja megoldani, akkor

Kálnoki Izidor: Az áldott lelkű Márta asszony. 9
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halálnak halálával hal. Ha megoldja, övé lesz a király
kisasszony. Minden nap elmondok nektek egy feladatot. 
Ma jön az első.

A  gyerekek szájtátva lesték a mesét.
— Hát azt mondja az ördög a Rakszumnak: Hol

napra építesz egy utat; innen a kastélytól a kerti fila- 
góráig. De az különös ut legyen nagyon. Úgy kell meg
csinálnod, ha elindulok a kastélyból, akkor egyik lépés
sel keményre lépjek, a másik lépéssel puhára lépjek. 
Ugy-e nehéz feladat ez, gyerekek?

A gyerekek roppant nehéznek találták a feladatot. 
Ők bizony nem tudnák megfejteni.

— Képzeljétek, mit csinált a huncut Rakszum. 
Leölte az akolból az összes birkákat, pedig volt vagy 
ezer. S azokkal rakta ki az utat, a kastélytól a filagó- 
ráig. Az egyiket a hasára fektette, a másikat a hátára 
fektette. S ahogy reggel a gonosz óriás végigment az 
utón, az egyik lábával puhára lépett, a másikkal ke
ményre lépett.

— Lássátok, gyerekek, igy fog járni ezentúl a 
Márta néni. Egy puhát, egy keményet. Egyszer lágyan, 
egyszer kopogósán. Hol az igazi lábával lép, hol a fá
ból valóval. Mint a mesében.

A kis Bandi összeráncolta a homlokát.
— Inkább vágtak volna le ezer birkát, mint a 

nénike lábát.
Most már hozták be a vacsorát. Drága ételeket, 

finom borokat. A jó Márta néni tiszteletére.
És vacsora közben az áldott lelkű Márta asszony
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a nagyoknak is tudott egy szép mesét. Hogy ott jártak 
nála a biztositó emberei a kórházban. Ott volt egy 
doktor, ott volt két hivatalnok, s a direktor is ott 
volt, a nagyfej ü, kövér arcú, vastag bajuszu Kállay 
ur. Ugyanaz, aki itt is járt a lakásban. Azok kihall
gatták és vizsgálatot tartottak. És már el is hozták az 
utalványt. Kárpótlást a levágott lábért. Harmincezer 
koronát.

— Itt van, gyerekek, tegyétek el! —  végezte 
Márta asszony a meséjét.

Barnabás ur is meg volt hatva.
— Inkább engem vittek volna bitófára, — mon

dotta. — De azért átvette az utalványt. És könyező 
szemekkel a zsebébe tette.

A  fiatal asszonynak is sűrűn hullottak a könyei. 
És mind a ketten cirógatták, ölelgették az áldott lelkű 
Márta asszonyt.

Sokáig maradt együtt a család, boldog együttlét- 
ben. Egy üveg pezsgőt is megittak, — az utolsó csep
pig a jó Márta néni egészségére.

Aztán ölben vitték az ágyába. És aludni tértek 
ők maguk is. Karonfogva, ölelkezve.

Az ajtóban megállt Barnabás ur.
— Márta néni, jó éjszakát!
A fiatal asszony is visszafordult:
— Jó éjszakát, Márta néni. És szép álmokat.
És Márta néni boldogan mosolyogva aludt el.

Milyen szép az, amikor a házastársak igy ölelkezve 
mennek aludni.

9*
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XX.

Szerelmes éjszaka után ijedten riadt fel Vikár 
Barnabás nehéz álmából. Gyertyát gyújtott és az óráját 
nézte.

— Még nincs is hét óra s én már nem tudok aludni. 
Mi van velem?

A felesége felült az ágyban.
— Én már egy órája ébren vagyok. Csodálom, 

hogy te ilyen sokáig kibírtad.
— Mit, fiam?
— Azt a rettenetes kopogást. Az embernek az 

idegeibe vág minden hangja. S nem szűnik meg egy 
percre se. Egyre kopog, kopog.

— Mi kopog?
— A Márta néni mankója. Már egy órája jár-kel 

odakünn Márta néni a falábával.
— Aha, most már én is tudom. Tehát ez nem ha

gyott aludni!
Az asszonynak szinte eltorzult az arca haragjában.
— Rettenetes ez a kopogás. S én már egy órája 

hallgatom. S el se tudom képzelni, minek kel fel Márta 
néni ilyen korán. Semmi dolga sincs. Azt a kis takarítást 
odakünn elvégzi a cseléd. A  gyerekeket meg ráérne öl
töztetni és mosdatni egy óra múlva is. Szükség esetén 
elvégezhetném én is, hiszen amig a kórházban volt, 
addig is én végeztem. Azt hiszem, Márta néni csak a mi 
boszantásunkra járkál ilyen sokat.
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A férfi szemrehányó tekintetet vetett az asszonyra:
— Ugyan, Márta, hogy lehetsz ilyen rosszlelkü. 

Gonoszság igy beszélni. Elfelejted, hogy milyen nagy 
önfeláldozást mutatott a jó nénike. Hogy miattunk lett 
nyomorékká — kétszer is.

— Én nem felejtem el — vágott közbe az asszony 
id egem  — De nem szeretem, ha folyton emlékeztetnek 
rá. S azon igazán gondolkodni lehetne, hogy vájjon mi 
csúnyább: a hálátlanság-e, vagy a dicsekvés. Az az örö
kös kopogás pedig úgy hangzik a fülemben, mint egy 
folytonos dicsekvő figyelmeztetés. Mintha napestig azt 
kiabálná a fülembe, hogy: ez értetek van, ez értetek 
van. Megőrjít ez a falábas kopogás.

Vikár Barnabás csillapítani próbálta az asszonyt:
— No, no, annyira nem veszedelmes a dolog.
— Neked nem. Te alig hallod. Még az álmodat 

se zavarja. De nekem a fülembe kopogja kora reggeltől 
késő estig. Mintha a belsőmben kopogna a falábaival.

A  férjnek egy mentő-ideája támadt:
— Te, hátha rá lehetne beszélni, hogy valami 

gummitalpat tétessen a falába és a mankói alá!
— Erre én is gondoltam. Sokat ugyan nem érne, 

de valamit mégis csak használna. De nem hinném, hogy 
megteszi. A  jó emberek folyton szeretnek figyelmeztetni 
a jóságukra.

— Tudod mit kellene tenni? Én majd veszek a 
néninek ajándékba ilyen gummitalpakat. Azt fogom 
mondani neki, hogy az öreg doktor ajánlotta. Hogy 
azzal könnyebben fog járni.
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— Megpróbálhatod. Nem árthat. Legalább az éjjeli 
nyugalmunkból megmentünk valami kis maradékot.

A  házaspár fölkelt és öltözködni kezdett. Közben 
tovább vitatták a dolgot.

— Te, Márta, — szólalt meg mosdás közben Vikár 
Barnabás — nekem eszembe jutott valami, jutott 
az eszembe, hogy a Márta néni nagy önfelá!w»lsára 
voltaképpen nem is volt szükség. Emlékszel még, miket 
beszéltünk egy nappal a szerencsétlenség előtt?

Vizet vett a szájába és gurgulázott Barnabás ur. 
Azalatt nem tudott beszélni. Csak kis vártatva folytatta:

—  Az jutott az eszembe, Márta, hogy amikor a 
néni a második szerencsétlenségnek kitette magát, ak
kor erre már nem is volt szükség. Hiszen neked volt 
egy barátnőd, aki kölcsön adta volna a kellő összeget. 
Még pedig minden kamat nélkül. Vagy nem igy volt?

— Dehogy is nem. (Márta asszony éppen a selyem- 
harisnyáit húzta a lábára.) Szóról-szóra igy volt. Csak
hogy akkor vissza is kellett volna űzetni a pénzt.

—  Persze. Vissza kellett volna űzetni. Csakhogy 
ez egy későbbi dolog. De semmi esetre se volt arra szük
ség, hogy Márta néni nyomorékká tegye magát. Ha tette, 
csak a saját szándékait követte, de semmi esetre se 
cselekedett a kényszerítő szükség nyomása alatt.

Vikár Barnabás ur most bajuszkötőt erősített a 
felső ajka fölé, ami egész idegenszerüvé változtatta a 
hangját:

— Már többször akartam neked mondani, édes 
Mártám, hogy szeretném megismerni azt a derék jóra-
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való asszonyt, aki a pénzt neked felajánlotta. Minden
esetre iólelkü teremtés ő is, akivel érdemes a barátságot 
fentártani. Meghívhatnád valamelyik estére teára. Hogy 
megismerkedjem vele. S kifejezzem neki a köszönetemet. 
Ugy-e, meghívod?

Márta asszony kissé zavarba jött.
• Mindenesetre. Ha kívánod, feltétlenül meghívom. 

Bár azt nem tudom, hogy eljön-e? Tudod, nem szeret 
este sokáig fennmaradni.

— Eljöhet nappal is. Hívd meg délutánra.
— Megpróbálom. Ez nagyon jó idea. Ámbár nap

közben az üzletben van. Egész nap az üzletében van. 
S este olyan fáradt, hogy aludni megy.

Barnabás ur már a frizurájával is készen volt. 
Most éppen a nyakkendőjét kötötte csokorra.

— Ha úgy gondolod, Márta, egyszer elmegyünk 
hozzá ketten. Mégis neveletlenség volna, ha meg se kö
szönöm a jóságát. Különben, hogy is hívják ezt a barát
nődet?

Márta asszony szerencsére éppen lehajolt, hogy a 
cipőjét begombolja. Különben okvetlenül meglátta volna 
az ura, hogy az arcát egyszerre elönti a vér. így nem 
látszott a piros képe, s időt is nyert azzal, hogy elkezdett 
zsörtölődni.

— Ilyen gyalázatos gombok még sohasem voltak 
a cipőimen. Ennél a gézengúz vargánál se dolgoztatok 
többet. Mit is kérdeztél, öregem? Nem jól hallottam, 
hogy mit mondtál.

— Azt kérdeztem, fiam, hogy hívják azt a derék
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barátnődet, aki felajánlotta a pénzt kölcsönképpen? 
Szeretném a nevét tudni. /

— Ugyan ne bolondozzál, fiam, tudod te azt na
gyon jól. (

— Bizony isten nem tudom. Sohase említetted a 
nevét.

— Gombosnénak hívják. Özvegy Gombos Károlyné. 
Már legalább ezerszer említettem a nevét. De persze, 
te oda se hallgatsz a beszédemre, vagy pedig az egyik 
füleden be, a másikon ki.

— Lehet, fiacskám. Ne haragudjál. De annyi sok 
bajom volt az utóbbi időkben. Mindenesetre hozd el 
egyszer ezt a Gombosnét. Hogy kezet fogjak vele. Meg
érdemli a derék, jó asszony.

A házastársak kimentek reggelizni. A gyerekek 
ekkor már régen útban voltak az iskola felé. A terített 
asztalon ott állott a reggeli. Ahogy Márta asszony sze
rette: tea, vaj, méz.

Vikár Barnabás gyorsan evett és elsietett a hiva
talába. A két asszony még ott maradt az asztal mellett. 
A fiatal asszony a második csésze teáját szürcsölgette.

— Milyen jó ember a Barnabás — kezdte a beszél
getést a fiatal asszony, — Tudja, nénike, milyen szán
dékkal ment most el?

— Nem tudom, fiam. Sejtelmem sincs róla.
— Tegnap az uram találkozott az öreg doktorral 

az utcán. Azt mondta neki a vén doktor, hogy a Márta 
néni mankója feltörheti a karját, sebet okoz, mivel 
nagyon keményen koppan a padlón. Most elment az őre-
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gém s gummisapkát vesz a néni falábára és a mankóira. 
Ugy-e, jó lesz?

Márta néni, az áldott lelkű, bólogatott a fejével.
— Bizony, az nagyon okos dolog, fiam. Igaza van 

az öreg doktornak, az a gummitalp nagyon jó lesz. Talán 
én is könnyebben járok majd, de nektek is kellemes lesz, 
ha ez a bolond fadarab nem kopog olyan nagyokat a 
padlón. Már magam is gondoltam rá, hogy beszerzek 
ilyesvalamit, hogy ne zavarjam a reggeli álmotokat.

A  fiatal asszony gyorsan közbevágott:
— Nem rólunk van szó, édes jó Márta néni. Csak 

magáról, egyedül magáról.
— Köszönöm, fiam. Tudom, hogy ti csak rám gon

doltok. De azért én gondolhatok rátok is. És boldog le
szek, hogy tinektek is kellemes, ami nekem jó.

A fiatal Márta asszony nagyot nyelt, mintha meg
akadt volna a korty a torkán, vagy cigányutcába akart 
volna menni. Aztán megint mosolygott s igy kérdezte:

— Márta néni, drága jó Márta néni, ismeri maga 
özvegy Gombos Károlynét?

Az idősebb asszony megértőén nézett a fiatalra.
— Ismerem, fiam. Hogyne ismerném. Csakhogy 

másképp hívják. És nem is özvegy asszony.
— Az nem baj, nénikém. Csak az kellene, hogy a 

néni egyszer fölhivja hozzánk teára. Barnabás szeretné 
megismerni. Hogy megköszönje a jóságát.

Márta néni bólogatott a fejével.
— Értem már. Csak olyasvalaki kell neked, aki 

elfogad egy-két meleg köszönő szót. Ez nem lesz nehéz,
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gyermekem. A  köszönetét mindig szívesen elfogadja 
mindenki, a legszívesebben az, akinek nem is jár köszö
net. Ne törődjél többet az egésszel, fiacskám. Vedd úgy, 
mintha már el is volna intézve.

A  fiatal asszony örült is, boszankodott is, Örült, 
hogy ilyen hamar és ilyen könnyen elérte, amit elérni 
akart, de bántotta, hogy a néni belátott a legtitkosabb 
gondolataiba.

Köpönyeget dobott a vállára, kalapot tett a fejére 
és elsietett hazulról.

X X I.

A napok mentek, egyformán, unottan, lassú tem
póval. Márta asszony egy karosszékben üldögélt egész 
nap, napközben az ablakhoz tolatta a széket, este, ami
kor hűvösebb lett az idő, a kályha mellé, egy sarokba. 
Ezeken a helyeken volt legkevésbbé útban s itt nem 
szúrt szemet az egyenesen elálló falába, amely mindig 
kellemetlen érzéseket keltett abban, aki nézte. Vikár 
Barnabás urnák például, aki nagyon érzékeny, finom 
lelkű ember volt, mindannyiszor köny szökött a szemébe, 
valahányszor Márta nénire esett a tekintete.

— Értem tette! — mormogta ilyenkor. — Istenem, 
megöl ez az örökös néma szemrehányás.

S ilyenkor többnyire elment hazulról, hogy az örö
kös, néma szemrehányás mégse ölje meg tulkorán. Néha- 
néha a feleségét is elvitte magával, de többnyire otthon 
hagyta. S a fiatal Márta asszony — hiába, asszony az 
asszony — ekkor egy gyűlölködő pillantást vetett házi
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békéje megrontójára. S meg is mondta a maga véle
ményét :

— Mindig akad valami, ami elzavarja a háztól — 
a saját házától — szegény Barnabást. Egyszer a gyere
kek lármája, máskor a mások csöndessége.

Szegény Márta asszony azért ült napestig csöndesen 
a sarokban, hogy a mankójával ne verje fel a ház csend
jét. Mert hiába, a gummisarok, hiába a puha szőnyeg, 
a mankó és a faláb kopog, egyhangúan kopog s a kopo
gása belevág a szivekbe, amiknek ahhoz a hiányzó láb
hoz valami közük van.

Márta néni ült-ült napestig az ablak mellett és 
csöndesen elmélkedett a múltról és a jövendőről. És 
ilyenkor furcsa dolgokat tapasztal az ember, amikor 
visszanéz és előre tekint az idők folyamán. Ami a múlté, 
az közeinek látszik, mintha csak tegnapi volna, bár 
évtizedek választanak el tőle. S ami a jövendőbe, szinte

nap lesz bekövetkezendő, 
a jövendő ólomlábakon 

jár. Ami elmúlt réges-régen, még most is sajog a s z í v  

utána, ami eljövendő, ha a közel jövőben is, mintha 
sohase tudnók megérni! A  múlt, mintha állandóan mel
lettünk baktatna az élet utjain, kísérőnek szegődött ván
dortárs, a jövő bizonytalan messzeségben vágtat előt
tünk s úgy érezzük, hogy sohase fogjuk elérni.

Márta asszony, ahogy ült napról-napra az ablak 
sarkában, szinte minden áldott napon újra és újra végig
élte az egész múltját. S amikor a múlton merengett, 
mindig öröme volt az emlékeiben, csak akkor remegett

elérhetetlen messzeség^bárha ho 
A  múlt szárnyakon tér vissza,
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meg minden izében amikor a jövendőbe próbált bele
pillantani.

Mi lesz vele még a hátralévő napjaiban? A  család 
léhán él és könnyelműen. De ebből talán nem lesz vesze
delem. A  férfi léhasága és könnyelműsége gyarapítja 
ugyan a veszedelmeket, de az asszony léhasága és köny- 
nyelmüsége kisebbíti a bajokat. Amit az egyik bűn el
visz, azt a másik bűn visszahozza. Itt nem fenyeget köz
vetlen veszedelem.

És ha fenyegetne is! Márta asszony kemény és 
rideg, mint a székről lelógó falába. Nem fogja magát 
többet feláldozni. Nem, nem. Csak az Isten ne adja, 
hogy amazok mégis rászoruljanak. Akkor egészen bi
zonyos, hogy ellent tud állani.

De nem is itt van az igazi veszedelem, hanem a 
gyerekekben. Ezek a gyerekek olyan rohamosan nőnek, 
olyan hatalmasan fejlődnek, szinte hogy ijesztő. Ez a 
Bandi is egy-két hónapja még sirt, ha nem kapott na
rancsot, s most, ha jól megnézi az ember, mintha már 
serkedne a bajusza. Szinte embernyi ember, magas, 
erős és férfiasán gondolkodó. S az is veszedelem, hogy 
katona szeretne lenni. Istenem, éppen a katonai élet
pálya a legdrágább a világon. Cifra ruha, vidám élet 
kell hozzá, könnyüvérüség, gondtalanság. Ezek az élet 
legdrágább csemegéi. Vájjon futnák-e egy karból?

És a leány? A  kis Bözsi. Hát csakugyan olyan kicsi 
még? Márta asszony megdöbbenve látja, hogy egyre 
szélesebb és húsosabb lesz a melle táján s kétoldalt, a 
dereka alatt is mintha domborodni kezdene. Istenem,
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milyen más ez az uj generáció, mint a régi volt. A gyere
kekből is kihal a szeméremérzet. Ez a kis fruska nem 
restelli ilyen korban domborodni! . . .

Maholnap, szinte a küszöbön az ideje, eladóleány 
lesz belőle. S akkor hozomány kell, nagy hozomány. 
Mert ebben a tekintetben is megromlott a világ. Ma már 
a hozomány az erkölcs és érték mértéke, nem a nő.

Vájjon elég-e egy eladólánynak hozományul a 
megmaradt épláb? Márta asszony tépelődései közben 
akárhányszor odaszólitja maga mellé a Bandi fiút.

— Hány éves vagy te, Bandika?
Bandi nagy szemeket mereszt a nénire.
— Tizenhárom vagyok és fél. Hiszen tudhatja a 

néni, tegnapelőtt kérdezte.
—  Tudom, persze, hogy tudom. De az Erzsiké miatt 

kérdeztem. Az Erzsiké korát elfeledettem.
— Másfél évvel fiatalabb, mint én. Most tizenkét

éves.
Márta asszony az ujjain kezd számlálgatni. De csak 

az egyiken, a másikon hiányzanak az ujjak.
.— Még három-négy esztendeig várhatok. Még 

három-négy esztendő az élet.
Mert azzal már tisztában van Márta asszony, ha 

még egyszer fel kell áldoznia valamit önmagából, akkor 
nem aprózza fel többé a testét, odadobja az egészet egy
szerre. Az egész életét adja egyszerre, azon osztozkod
janak, ahogy tudnak.

Valami biztos módját kellene kitalálni a szeren
csétlenségnek, valami halálosan biztos módját.
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— A vasút! Az lesz a legjobb, a nagy vasút — 
gondolta Márta asszony. — Micsoda hatalmas alkotmány 
az a vasút, nagy, erős, százezer mázsás. Elől megy a 
tüzszemü lokomotív, maga fölér egy őserdő minden 
vérszomjas szörnyetegével. Aztán a kocsik szertelen 
sokasága. Négy kerékkel, hat kerékkel, nyolc kerékkel. 
Akin ezek mind végiggázolnak, annak semmije se fáj 
többé.

A  vasútnál marad. Biztos, hogy a vasútnál marad. 
Kimegy a pályaházba, s úgy tesz, mintha el akarna utazni. 
A  jegyét is megváltja. Nem valami hosszú útra, — az 
ba ksokerül — Vácig fogja megváltani a jegyét. A  har
madik osztályra. És csomagot is visz magával. Valami 
kis csomagot. És j ár-kel a pályaudvaron, mint aki nem 
ismeri jól a járást, keresi a vonatját. És amikor elindul 
a vonat . . . akkor . . .

Márta asszony rendesen felsikoltott, amikor idáig 
jutott a tervezgetésben. És ilyenkor beszaladtak a gye
rekek, ha véletlenül nem voltak az iskolában. És ijedten 
kérdezgették:

— Valami baj van, Márta néni?
—• Semmi, gyerekek. Csak elaludtam. És rosszat 

álmodtam. Az ilyen öreg nénik, mint én vagyok, mindig 
rosszat álmodnak. Amikor olyan fiatal voltam, mint ti, 
akkor én is szépeket álmodtam.

És önfeledten hozzátette a kérdést:
— Mennyi idős vagy te, Bandi fiacskám? Ugy-e, 

még nem vagy tizennégy éves?
— Még nem. Még egy félév hijja van.
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Az elhagyatottság, a magánosság nem hagyta 
pihenni a Márta asszony gondolatait. Minden nap és 
minden este visszajöttek ezek a fájdalmas aggodalmak 
s újra és újra kínozták és zaklatták.

Márta asszony sovány lett, a haja megfehéredett 
az arca beesett, a szeme köré sötét karikák rajzolódtak. 
Néha-néha, ha magára maradt, hangosan beszélt, más
kor még végig dőlt a karosszékén, mintha már elkapta 
volna az a vonat, amely Vác felé indult délután két óra 
negyvenkor.

Hetekig, hónapokig élt igy Márta asszony a csöndes 
családi körben. Szinte mindig magára volt s akkor sem 
szólt egy szót se. S olyankor se oldódott meg a nyelve, ha 
véletlenül otthon maradtak Vikárék. Csak egy-két órát 
élt naponta, amikor se a ház ura, se a ház asszonya nem 
volt otthon, de a gyerekek már haza kerültek az 
iskolából.

S a gyerekek, mint a gombák eáő után, ijesztő gyor
sasággal nőttek és erősödtek. A  Bandi fiú — látta ezt a 
Márta asszony, nagyon jól —  néha-néha már odakapott 
a felső áliához s megpróbálta az előtörő szálacskákat 
kipödörni. Erzsiké pedig mind rohamosabban dombo
rodott és erősödött. Az édesanyjuk már nem is akart 
velők végigmenni az utcán, sohase vitte őket magával.

Egy tél is elmúlt, egy tavasz jött, s megint melegre 
fordultak a napok. Márta asszony egyedül volt otthon. 
Ilyenkor bátran kiszállhatott a karosszékéből, senkit 
se izgatott a falába kocogása. Odatolta a széket az ab
lakhoz, kinyitotta az ablak két szárnyát és teli tü-
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dővel szívta be a budai hegyekről jövő friss tavaszi 
levegőt.

Aztán szép csendesen beletemetkezett a sarokba 
tolt karosszékbe és behunyta a szemét. Meg se moccant. 
Csak a cselédek mesélték másnap, hogy egy ijedt, rekedt 
kiáltást hallottak a csendes délutánon.

— Két óra negyven. Megy a váci vonat!
Estefelé, amikor a család összegyűlt a nappali

szobában, Márta néni mozdulatlanul ült a karosszékében. 
Amikor szólították, nem felelt. Amikor megpróbálták 
fölrázni merengéséből, leesett a keze a szék karfájáról.

A  kis Bandit elszalasztották Homona doktorért. 
Az öreg doktor volt az egyetlen, akiben Márta asszony 
orvosi tudományok dolgában némelyest bízott.

Homona doktor lihegve érkezett meg a családhoz. 
A  konyakból, amit fogadására kikészítettek, hamarosan 
kihörpintett vagy három pohárkával, csak azután ment 
oda Márta nénit megvizsgálni.

Megrázta. Megfogta a kezét. Odahajtotta a fejét 
a mellére. S aztán csendesen mondta:

— Meghalt. Itt hiábavaló minden orvosi tudomány.
S hiábavaló lévén az orvosi tudomány, megerősí

tette a szivét még egy pohárka konyakkal.
Márta asszonyt a cseléd segítségével az ágyába 

vitték és leszedték róla a ruhát. S mielőtt elment volna, 
az orvos még egyszer megnézte. És az öreg Homona 
felhördült:

— Istenem, mi ez?
Rámutatott a mosolygó arcú, fehérhaj u hideg testre.
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A nyakán és lejebb a fél combja körül egy széles vörös 
vonal volt látható. Mint az olyan halotton, akinek tes
tén kocsi ment keresztül.

Az öreg doktor a fejét rázta.De mire Márta asszonyt 
megmosták, felöltöztették és koporsóba tették, a kihűlt 
teste megint fehér volt, mint a hó. Semmi sérülés nyoma 
nem látszott rajta.

<5> ® <S>

Káinok! Izidor: Az áldott lelkii Márta asszon/. 10
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Az előadás, forditás, utána- 
nyomatás joga a  szerzőé.



S Z E M É L Y E K :

VARGA TAMÁS, gyárigazgató.

JOLÁN, a felesége.

MARGIT, Jolán húga, fiatal özvegy. 

ÁDÁM SÁNDOR, iró.

(Történik a fővárosban, Varga Tamás lakásán. Idő: ma.)

(Igen elegáns fogadószoba. Jobbfelől ajtó, a háttérben 
is ajtó.)

I. JELENET.

ÁDÁM SÁNDOR (a hátsó ajtón belép, ugyanabban 
a pillanatban jön jobbfelől Varga Tamás, az érkező elé 
siet és meleg kézszoritással üdvözli.)

VARGA: Isten hozott, édes öregem! Igazán szép, 
hogy a harmadik fenyegető levelemre végre eljöttél.

ÁDÁM (kalappal és bottal lép be, leteszi ezeket a 
holmikat egy félreeső székre vagy asztalkára.) Nem mond
tam még neked soha? Én mindig csak a harmadik fel
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hívásra adok életjelt, bármiről van is szó. Az adósságai
mat csak a harmadik intés után fizetem, a vonatra csak 
a harmadik csöngetés után szállók fel, vendégségre is 
csak a harmadik hívásra jelenek meg. Aki harmadszor 
is meghív, kedves barátom, arról végre elhiszem, hogy 
csakugyan szívesen lát.

VARGA: S mit csinálsz, ha lakodalomra hívnak, 
vagy temetésre?

ÁDÁM: Nem megyek el. Csak a harmadikra.
VARGA: Köszönöm a bizalmat, pajtás. Ezentúl 

minden levelemre ráírom, hogy „harmadik, komoly fel
szólítás." Egyébként én is tartozom neked egy bizalmas 
vallomással. De ülj le, öregem. Ide ebbe a karosszékbe. 
S akarsz valamit inni?

ÁDÁM (leül, vele szemben Varga is helyet foglal): 
Nem! Egyelőre nem szomjazom, csak a bizalmas vallo
másodra.

VARGA: Egy kis szelíd csalás nyomja a lelkemet. 
Voltaképpen nem én kívántalak téged ide olyan sürgő
sen, hanem a feleségem. Ő akart veled mindenáron egy 
délutánon elcsevegni. ( Fölállni készül.) Rögtön küldöm.

ÁDÁM (visszanyomja a helyére): Egy pillanatig 
maradj még. A  véleményedet akarom kérni egy igen 
fontos dologban.

VARGA (hátradől a székén): Parancsolj.
ÁDÁM: Mit gondolsz, öregem, ha én nem lettem 

volna olyan okos, hogy legény maradok, illetőleg ha 
olyan bolond lettem volna, hogy megházasodom, én is 
olyan férj lettem volna, mint te, s a többi mind?
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VARGA: Olyan férj? Milyen férj?
ÁDÁM: Pipogya! Balga! Élhetetlen! Szóval: férj.
VARGA: Kezdelek érteni. De még nem egészen.
ÁDÁM: Azt akarom mondani, hogy bolondok vagy

tok ti férjek mind. A  fele életetek azzal telik el, hogy ud
varlókat, kísérőket, táncosokat, korcsolyázókat, uti- 
társakat, sportbarátokat hajszoltok az asszonyaitok 
számára. Ha nem találtok olyat, aki az asszonynak tet
szik, akkor kétségbe vagytok esve. Ha találtok olyat, 
aki igazán tetszik, még inkább kétségbe vagytok esve.

VARGA: Bizony, ez nagy baj!
ÁDÁM: Miért teszed, ha tudod, hogy nagy baj?
VARGA: Mert ha én nem keresek, akkor a felesé

gem keres udvarlókat. S ez még nagyobb baj. Különben 
az ember mindenben ilyen. Vadássza a veszélyeket. 
Te, Sándor! Én azt hiszem, ha a jégen nem lehetne 
kezet-lábat összetörni, akkor a kutya se járna ki kor
csolyázni!

ÁDÁM: Ha csak azt lesed, hogy mikor törik össze 
valami a házasságodban? Ám csináld. ( Fölkel, egy-két 
lépést tesz föl-alá, majd odaáll Varga Tamás elé, a vállára 
teszi a kezét.) Öreg Tamás! Ugy-e igaz, hogy én mindig 
kerültem a feleségedet? Azt hiszed azért, mert nem tet
szett? Ellenkezőleg: azért, mert nagyon is tetszett. 
Téged is becsültelek és szerettelek mindig. Kitértem 
az utatokból. Te pedig hónapok óta kergetsz és üldözöl. 
„Tiszteltet a feleségem, látogasd meg." „Beszélni akar 
veled az asszony, gyere fel hozzánk." „Miért iszod te 
idegen helyen a feketédet, mért nem iszod nálunk? Én
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nem leszek otthon, sok a dolgom, de legalább az asszony 
jól érzi magát." —  így megy ez hónapok óta. Üldözöl. 
Zaklatsz. Kergetsz oda, ahová szívesen mennék. (Ismét 
jel és alá jár.) Hát jó! — Küldjed csak be Jolánt! De 
mondom neked, most már igazán udvarolni fogok neki! 
. . . Életre-halálra!

VARGA (felugrik, igen élénken): Nagyszerű! Pom
pás! . . .  Hogy fog örülni Jolán, ha megmondom neki!. . .  
Fogadni mernék, hogy a nyakamba borul és össze-vissza 
csókol! . . . Sietek érte, hívom. (Az ajtó felé siet, ebben a 
pillanatban nyílik az ajtó.) Elkéstem! . . . Már itt is 
van ! . . .

II. JELENET.

(Előbbiek. Jolán jő a jobboldali ajtón. Ádám Sándor eléje 
siet és kezet csókol.)

JOLÁN: Végre itt van, maga rossz ember! A  ha
todik hívásra, a tizedik levélre mégis eljött?

VARGA (élénken): Úgy, úgy, édesem! Csak szidd 
össze ezt a rossz fiút. Megérdemli! . . .

ÁDÁM: Nem érdemiem meg, asszonyom. Már 
javulást ígértem. Éppen most fogadtam meg Tamás 
barátomnak (jelentősen feléje néz), hogy ezentúl én leszek 
a legszorgalmasabb vendége. Jóformán mindennapos 
leszek maguknál. ,

JOLÁN (élénken a férje felé): S te erről nem szól
tál, Tamás? (Haragosan elfordul tőle s Ádám felé fordul.) 
Lássa, ilyen ő: pipogya, balga, élhetetlen! Szóval: férj!
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VARGA: Ezt már egyszer hallottam! Ugyanezek
kel a szavakkal. S most szigorúan meg is büntetem ma
gamat. Elmegyek a klubba! Vár az alsós kompániám. 
(Az asszonynak kezet csókol. Adómmal kezet szőrit.)

ÁDÁM: Ha nagy szerencsében játszol, komám, 
egyszerűen tedd le a kártyát s rohanj haza! Szervusz!

JOLÁN: Ha nagy szerencsében játszol, püföld a 
partnereidet, amig melegek. Sokat nyerj! Uj kalapokra
van szükségem. Szervusz.

0

III. JELENET.

Jolán, Adóm Sándor.

ÁDÁM (bámulva néz a becsukódó ajtóra): Elment. 
El mert menni. (Megfogja Jolán kezét.) Mondja, asszo
nyom! Csakugyan olyan ocsmány férfi vagyok én, ami
nőnek érzem magamat?

JOLÁN: Mit akar ezzel a furcsa kérdéssel?
ÁDÁM: Semmit! Bolondság az egész. Csak nem 

megy a fejembe, hogy Tamás elment hazulról. Azok 
után, amiket mondtam neki!

JOLÁN (kissé ijedten visszakapja a kezét)'. Csak 
nem csinált valami bolondot?

ÁDÁM: Talán igen. Talán nem. Szerelmet vallot
tam a férjének.

JOLÁN (gúnyosan): Gratulálok!
ÁDÁM: Ne gúnyolódjék! Azt vallottam meg neki, 

hogy szerelmes vagyok, — magába!
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JOLÁN (Tapsol és ugrálni kezd): Nagyszerű! . . . 
Pompás! . . . Igazán kedves . . . csak . . .

ÁDÁM (meghökken): Csak? . . .
JOLÁN: Csak egy igen nagy baj van. (Dobbant a 

lábával.) A legalkalmatlanabb idő szerelmi vallomásokra.
ÁDÁM (kissé hidegebben) : Mért?
JOLÁN: Istenem! Asszonyi dolog! A masamód 

van itt — vagy húsz kalappal. Azt mind végig kell 
próbálnom, amig egyet-kettőt kiválasztok. (Nagyot só
hajt.) Milyen munka! Milyen keserves munka! (Ked
veskedő szemrehányással.) Maga nem is sajnál engem, 
Ádám Sándor? . . .

ÁDÁM (gúnyosan): De nagyon sajnálom. S az 
egész asszonyi nemet sajnálom! . . .

J ÓLÁN (élénken és kedvesen) : Különben én is 
tartozom magának egy vallomással. Egy bizalmas val
lomással. De előbb üljön le, barátom. (Karonfogja és 
az asztalhoz vezeti.) Ide üljön, ebbe a karosszékbe! (A  
székre erőlteti.) S akarna valamit inni?

ÁDÁM (leül az előbbi karosszékbe. Jolán vele szem
ben) : Köszönöm. Egyelőre csak az ön vallomására 
szomjazom.

JOLÁN: Egy kis szelíd csalás nyomja a telkemet. 
Voltaképpen nem is én kívántam ide olyan sürgősen, 
hanem a nővérem. A  Margit. Ő akart önnel minden
áron egy délutánt lecsevegni. ( Fölállni készül.) Rögtön 
küldöm.

ÁDÁM (visszatartja a helyén): Egy pillanatra 
maradjon még. Csak egy-két szóra.
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JOLÁN (hátradől a székén): Tessék!?!
ÁDÁM (fölkel, néhány lépést tesz föl-alá a szobában, 

majd megáll Jolán előtt, erősen ránéz) : Mondja —  de 
igazán — , minden asszony olyan, mint maga?

JOLÁN (egyszerűen) :  Nem. A  legtöbb kevésbbé 
szép, kevésbbé jó és kevésbbé okos, mint én.

ÁDÁM: Tehát ön a javából való. S még a java 
is ilyen kicsinyes, hiú, szinte gyerekes. (Valamivel me
legebben.) Egy egész életet, egy csomó örömet, talán 
sohase ismert gyönyöröket tartogatok a számára, de 
nem ér rá! (Keserűen.) Kalapot kell válogatnia!

JOLÁN: Kedves barátom, maga kissé túlbecsüli 
a férfi értékét, s kissé lebecsüli a nő hiúságát. És 
semmi esetre se ismeri a kalap fontosságát. Én elisme
rem, az asszony életében igen nagy dolog a fiirt, de a 
szép kalap még nagyobb dolog. S ha valamelyik előbbre 
való, akkor bizonyosan a kalap az. Ha nincs szép ka
lapom, nincs szép flirtem. Maguk férfiak először a ka
lapot nézik. Ha az tetszik, megtekintik a hozzávaló fe
jet. S ha az is tetszik, kezdődik a flirt. A  kalap min
den dolognak a kezdete. (Lassan föláll.) S engem vár 
a masamód, gyönyörű uj modellekkel.

ÁDÁM (komoran) :  Menjen kalapokat próbálni. 
S most —  ha úgy tetszik, —  hívhatja Margit ő nagy
ságát.

JOLÁN: Hivom! (A  jobboldali ajtóhoz megy, ki
nyitja az ajtót és kiszól.) Margit! (Mingyárt utána 
hosszabban és vontatottabban kiált.) Margit! (Egy hang 
kívülről ugyanoly hosszan és vontatottan.) Jövök!
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IV. JELENET.

Ugyanazok és Margit (jön a jobboldali ajtón. Egyszerű, 
Ízléses, sötét háziruha van rajta).

J ÓLÁN (a kettő közé áll. Jobbra fordul) : Kedves 
Margit, átnyújtom neked Ádám Sándort. Vigyázz rá, 
amig visszajövök! (Balra fordul.) Kedves Ádám, át
nyújtom magának Margit húgomat. Vigyázzon rá, amig 
visszajövök. Két perc múlva itt leszek!

ÁDÁM (üdvözli Margitot, kezet csókol. Jolán felé) :  
Két perc múlva? Azt hiszem, ilyen két perc alatt 
nyélbe lehet ütni egy házasságot, sőt még a hozzá tar
tozó válópört is le lehet tárgyalni.

JOLÁN: Majd elválik. Két perc —  és nem több! 
(E l a jobboldali ajtón.)

V. JELENET.

Margit, Ádám Sándor.

ÁDÁM (Margit felé közeledik) : Tehát ön az, aki 
látni kívánt? Ön akar velem egy délutánt átcsevegni? 
Ennek igazán örvendek.

MARGIT (némi zavarral) : Én is nagyon örülök, 
hogy eljött. Igazán. Csakhogy —  hiába, ezen át kell 
esni —  előbb egy vallomással tartozom önnek. Egy 
bizalmas vallomással . . .

ÁDÁM (nagyot néz): Úgy?? Maga is?!?
MARGIT (valamivel élénkebben) : Igen. Egy bi

zalmas vallomással. De előbb talán üljünk le. (Az asz-
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tálhoz vezeti.) Ide üljön, ebbe a karosszékbe! Én majd 
szembeülök. Jó lesz? S mondja, akarna valamit inni?

ÁDÁM (kissé idegesen) : Nem. Semmit se akarok 
inni. A bizalmas vallomást akarom hallani.

MARGIT (leül vele szemben) :  Egy kis, szelíd 
csalás nyomja a lelkemet. Voltaképpen nem is én ró
lam lesz szó közöttünk. Nem is én kívántam ezt a ta
lálkozást. Egy barátnőmről van sző; egy igen kedves 
barátnőmről . . .

ÁDÁM: Úgy!?! Tehát maguk footballt játszanak 
velem! Ide-oda rugósdit! Tamás átrug Jolánnak, Jolán 
átlök Margithoz, Margit átcenterez a barátnőjének. K i
váncsi vagyok, ki fog velem goalt rúgni? . . . (Kiveszi 
a dohánytárcáját és cigarettát sodor. Kissé szelidebben.) 
Nagyságos asszonyom, most már jöhet a kedves barát
nője! ( Rágyújt, hátradől a széken, s nagyokat füstöl.)

MARGIT: Kedves Ádám, maga kissé ideges. Re
mélem, nem én vagyok az oka. A  barátnőm különben 
nincsen is itt. Csak én vagyok itt . . . én leszek a tol
mácsa és a képviselője.

ÁDÁM (élénken): Ah, igy sokkal türhetőbb a 
helyzet. Tehát a barátnő nincsen itt! Imádom az olyan 
barátnőket, akik nincsenek itt. (Nagy füstfelhőt ereszt 
a cigarettájából.) Vájjon mit akarhat az a szeretetre
méltó barátnő, aki nincsen itt?

MARGIT (szólni akar).
ÁDÁM: Egy pillanatig még! Ne feleljen! Előbb 

bizonyos általános elveket szeretnék tisztázni. Auto- 
grammot nem adok! . . . Arcképet nem küldök! . . .
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Emlékalbumba nem irok verseket! Vidéki kirándulásokra 
nem megyek! . . . Jótékony közreműködésre nem va
gyok kapható! . . .  Se szerepelni, se fellépni, se konfe
rálni, se liferálni nem fogok! . . .  Én nem olvasok és 
nem irok. Nem irok monológot, nem irok műkedvelői 
vígjátékot, nem tartok felolvasást, nem szállítok pro- 
lógot! . . .

MARGIT (szólni akar).
ÁDÁM: Csak egy pillanatra még asszonyom. Ha 

irodalmi ambíciói vannak tisztelt barátnője őnagysá- 
gának, szíveskedjék neki megmondani, hogy nekem ne 
küldjön be semmit: se verseket, se novellákat, se re
gényeket. Én süketnéma vagyok, én nem olvasok el 
semmit, nem kritizálok, nem korrigálok, nem prote- 
zsálok! . . .

MARGIT (szólni akar).
ÁDÁM: Még csak egyet! Ha a színpadra vágya

kozik az ön kedves barátnője — az Isten tartsa meg 
erőben, egészségben, —  akkor se tehetek semmit az ér
dekében. Én haragban vagyok az összes direktorokkal, 
az összes színészekkel, az összes művésznőkkel. Én ki 
vagyok tiltva az összes színházakból! . . . (Szippant 
a cigarettából azután eldobja. Nagyot sóhajt,) No hála 
Istennek, ezen túl vagyok! . . . S most rendelkezzék 
velem nagyságos asszonyom! Mit méltóztatik az ön tá
vollevő kedves barátnője ön által nekem parancsolni?

MARGIT: No megálljon . . .  ezt alkalomadtán 
visszafizetem! Majd lesz idő, amikor maga nem jut szó
hoz egy félóráig . . .  A barátnőm egyébként nem akar
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se autogrammot, se fényképet, se verset az emlékköny
vébe. Nem kér se szereplést, se föllépést, se konferálást, 
se liferálást. Nem rendez műkedvelői előadást, s nem 
kíván se prológot, se dramolettet, se monológot, se fel
olvasást, se vidéki kirándulást, ő  maga nem áhítozik 
se irói, se színművésznői babérokra. Nem kell neki se 
kritika, se korrektúra, se protekció . ..

ÁDÁM: (szólni akar).
MARGIT. Várjon! Én is vártam . . .  A  barát

nőm csak egy dologra kiváncsi, amit rögtön meg fogok 
mondani. De előbb nekem feleljen egy kérdésemre. 
Tudja-e, hogy mi az a gügyü? . .  .

ÁDÁM: Véletlenül tudom. Valami régi szó, táj
szólás inkább . . .  az az értelme, hogy házasságközvetitő. 
De én ki nem állhatom. Sérti a fülemet.

MARGIT: A  szó, vagy az értelme.
ÁDÁM: Mind a kettő. A  szó azért, mert keresett, 

nehézkes. Magyarázatra szorul, mint bizonyos festmé
nyek. Olyanok ezek a dolgok, mint a kendermag. Egy 
félóráig kell hámozni, aztán nincsen benne semmi.

MARGIT: És a szó értelme.
ÁDÁM: Az még bántóbb. Mindannyiszor megbor

zadok, amikor egy közvetített házasságról hallok. A 
házasságban csak egy közvetítő jogosult: a szerelem! . . .

MARGIT: Ezt szépen mondta, barátom. Kár, 
hogy nincs igaza. A  szerelem magában még nem csinál 
boldog házasságot. Ahhoz még sok kellék szükséges. 
Egyforma műveltség és társadalmi állás, hasonló haj
lamok, kiegyenlített anyagi viszonyok . . .
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ÁDÁM: A  szerelem mindent kiegyenlít! . . .
MARGIT: Maguk férfiak úgy nézik az életet, 

mintha nő nem is volna a világon. Ha a férfi megsze
ret egy nőt, ugy-e találhat alkalmat, hogy a közelébe 
jusson, hogy megkedveltesse magát, hogy megkérje a 
kezét? De mit csináljon a nő? Szaladgáljon a férfi után? 
Kellesse magát? Megkérje a szeretett férfi kezét?

ÁDÁM: Miért ne? Egy modern nő megteszi.
MARGIT: Nem teszi. Higyje el barátom, az a 

nő, aki magától bele mer ugorni a vízbe, az biztos, 
hogy szabadúszó. A  nőben szemérem lakik, szégyenlő
ség, természetes tartózkodás, amit maguk férfiak meg 
se tudnak érteni. Itt csak a gügyü segíthet, a mi 
házasságban olyan fontos dolog, mint utazáskor a 
Baedecker! . . .

ÁDÁM: Merész hasonlat!
MARGIT! De találó. Sose utazzék Baedecker nél

kül és sose házasodjék gügyü nélkül. Okos ember egy 
lépést se tegyen, ha nincs megbízható kalauza. Az 
mindig megmondja, hogy jobbra nézzen, vagy balra 
nézzen, hogy hol kell kiszállni, hol vannak a szép ki
látások, s hol találja az ember a legfinomabb és legjobb 
fogadót. Ilyen gügyü vagyok én ebben a pillanatban.

ÁDÁM: Kezd a dolog érdekes lenni, s izgató. 
(Hátradől a székén és cigarettát sodor.) Kedves gügyü! 
Állok rendelkezésére. Dicsérje fel a portékáját, s én 
megmondom, hogy beleharapok-e vagy nem.

MARGIT: így nem alkuszunk, kedves barátom. 
Minta-kollekciót nem hoztam magammal, hogy „tessék
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választani, tisztelt vevő ur!" Egyelőre csak egy kér
désre feleljen. Van-e valami elvi álláspontja a házasság 
dolgában? Világosabban: akar-e ön megházasodni: igen 
vagy nem?

ÁDÁM: Hogy őszinte legyek, én a házasságot a 
világ leggyönyörűbb intézményének tartom. De csak a 
mások házasságát. A  magaménak elvi ellensége vagyok.

MARGIT: Akkor nincs tovább. Beszélgessünk más
ról. Min dolgozik mostanában? Regényt ir, vagy szín
müvet?

ÁDÁM: Nem igy, kedves gügyü. Még nekem is 
van egy-két kérdésem. Szeretném tudni, hogy ki az ön 
barátnője, s miféle megbízást adott önnek.

MARGIT: Hogy ki a barátnőm, azt egyelőre nem 
mondhatom meg. A  megbízásomnak pedig már eleget 
tettem. Tudom, hogy ön elvi ellensége a házasságnak. 
Ez elég.

ÁDÁM: Nem elég. En még szeretnék valamit 
megtudni. Azt szeretném tudni, miféle megbízást adott 
önnek a barátnője. Azt-e, hogy nézzen körül itt Pesten, 
vagy valami alkalmas vőlegény után, vagy azt, hogy 
tudja meg, vájjon én hajlok-e a házasságra?

MARGIT (nyomatékosan) : Egyenesen az ön sze
mélyére szólt a megbízás. Ádám Sándorra . . .  és senki 
másra.

ÁDÁM (élénken): így már érdekes! Megtisztelő! 
Tehát csevegjünk arról a kedves, szeretetreméltó úri 
nőről.

Kálnoki Izidor: Az áldott lelkű Márta asszony. 11
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VI. JELENET.

Előbbiek, Jolán.
JOLÁN (jelrántja az ajtót, s berobog. A fején uj, 

igen divatos, nagyon szép kalap. Kacérul a kettő elé áll. 
Élénken): Mit szóltok hozzá? Tetszik a kalap?

ÁDÁM (lelkesen): Elragadó! Gyönyörű! Asszo
nyom, ha ön ebben a kalapban végigmegy az utcán, 
az emberek dőlni fognak jobbra-balra. A  férfiak a bá
mulattól, az asszonyok az irigységtől.

MARGIT (fölkel, lassan Jolán mellé lép s nézi) :  
Ne higyj neki, Jolán! A  kalap elég csinos, de nem ne
ked való. Nyomja az arcodat. Rádnehezedik. Szélesebb 
karimájut keress és alacsonyabb formát. Ez nem ne
ked való!

ÁDÁM (a másik oldalon) : Ne hallgasson rá asz- 
szonyom. Belőle is az irigység beszél. Ez a legszebb 
kalap, amit életemben láttam!

JOLÁN: A  férfiak ezt nem értik. Margit jobban 
tudja. (Kissé ajfektáltan.) Most kereshetek másikat. Az 
embernek soha sincs nyugta. (Elmenőben.) Két perc 
az egész. Ugy-e elengedtek két percre? . . . (Szelesen 
elsiet a jobb ajtón.)

V II. JELENET.

Ádám, Margit.
ÁDÁM (állva marad) : Nem értem önt asszonyom. 

Hogy mondhatta erre az igazán gyönyörű kalapra, hogy 
csúnya?
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MARGIT (szintén állva) : A kalap csakugyan szép.
ÁDÁM: S nagyon illett a fejére. Jolán elragadó 

volt benne.
MARGIT: Csakugyan. Nekem is nagyon tetszett.
ÁDÁM: Akkor lelketlenség, hogy lebeszélte róla.
MARGIT: Ugyan ne gyerekeskedjék! Egy félóra 

múlva megint rábeszélhetem. De ha most én is azt 
mondom, hogy a kalap gyönyörű, akkor vége a válo
gatásnak, s vége a mi beszélgetésünknek is. A  gügyü- 
ség miatt tettem.

ÁDÁM (pátosszal) : Ravasz okosság, a te neved: 
asszony. (Az asztalhoz vezeti Margitot, s a karosszékbe 
ülteti, ö maga szembe ül.) Tehát folytassuk a gügyüsé- 
get . . . Ki az az asszony, aki énbelém szerelmes?

MARGIT: Egy szóval se mondtam, hogy szerel
mes magába. Csak nem bánná, ha elvenné feleségül.

ÁDÁM: így is jó. Tehát ki az az asszony, aki 
a feleségem óhajt lenni.

M ARGIT: Kérdezzen és én felelek. De persze csak 
úgy, ha olyat kérdez, amire jogom van felelni.

ÁDÁM (közben cigarettát sodor és rágyújt) : Kezd
jük úgy, mintha vizsgálóbíró volnék. Előbb a nacioná- 
lét. A  neve?

MARGIT: Nem mondhatom meg.
ÁDÁM: Ezt gondoltam. Családi állapota?
MARGIT: Özvegy. Tiz hónapig volt férjnél.
ÁDÁM: Gyermekeinek száma?
MARGIT: Szemtelen! . . . Nincsenek gyermekei...
ÁDÁM: Kora?

11*
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MARGIT: Úgy napra nem tudom. Körülbelül egy
idős velem.

ÁDÁM: Éveinek száma?
MARGIT: Semmi köze hozzá! Az én éveimhez 

tudniillik. Különben ha azt mondom, hogy egykorú 
velem, akkor vegye úgy, hogy két-három évvel idősebb.

ÁDÁM: Tehát huszonöt éves. A  legszebb kor. Én 
negyven vagyok. Haja?

MARGIT: Barna. Olyanféle, mint az enyém.
ÁDÁM: Nem úgy értem. Ha azt kérdezem, hogy 

haja? az annyit jelent, hogy van-e haja? Hogy a ma
gáét hordja-e a fején?

MARGIT: Igen. Szép és sok haja van . . . bár 
annyi semmiesetre sincs, amennyit a fején hord.

ÁDÁM: Termete?
MARGIT: Alacsony. Olyan magas, mint én. De a 

dereka valamivel bővebb. Négy-öt centiméterrel.
ÁDÁM: Még mindig elég karcsú . . . Arca?
MARGIT: Csinos. Több, mint csinos. Majdnem 

szépnek mondható. (Kissé kacéran.) Mondja csak Ádám 
Sándor, milyennek tart engem?

ÁDÁM: Elragadóan bájosnak! Oh, asszonyom . . .
MARGIT: Elég. Tehát ő majdnem olyan csinos, 

mint én. De ezt csak én mondom. Ha őt magát találná 
megkérdezni, azt mondaná, hogy ő csinosabb valamivel 
s én vagyok egy fokkal csúnyább.

ÁDÁM (nagyot szív cigarettájából s hátradől) : Az 
eddigiekkel nagyon meg vagyok elégedve. A  bájos is
meretlen mintha egyenesen számomra termett volna.
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Gesztenyés . . .  az én ízlésem. Nem magas, nem kö
vér . . .  ez is kedvemre való. Özvegy, tehát érett . . . 
szeretem az érett gyümölcsöt. Huszonöt éves . . .  a kora 
is konveniál. Gyermeke nincs és emellett csinos és bizo
nyára müveit is és okos! Nagyon meg vagyok elégedve.

MARGIT: Ez még mind semmi. Egyéb bájai is 
vannak. Már volt vakbélgyulladása. Herczel operálta.

ÁDÁM: Nagyszerű. S ez is hozzátartozik a testi 
bájakhoz.

MARGIT: Ez nem testi báj. Ez erkölcsi érték.
ÁDÁM (nevet): így még kedvesebb! Tehát a 

kioperált vakbél erkölcsi érték.
MARGIT (komolyan) : Az . . . Lássa, ma a vak

bélgyulladás a legdivatosabb betegség. A  legtöbb szép 
és fiatal asszony keresztülesik rajta. Elgondolhatja, 
mennyi gondot és keserűséget, aggódást és remegést jelent 
ez a férj számára. Maga már ezen is túl van . . .  ha . . .

ÁDÁM: Ha a hölgynek megfelelő vagyona van. 
Erre vonatkozik a következő kérdésem.

MARGIT: A  kis praktikus! Lássa barátom, ilyen
kor jó a gügyü, akit maga ki nem állhat. Ugy-e, ha 
vele magával ülne itt szemben, akkor ezt nem merte 
volna kérdezni?

ÁDÁM: Istenem! . . . hát nem. De akkor sok 
egyebet se kérdeztem volna. Azt se, hogy milyen a 
szeme, a szája, a haja, a termete, a kora és a családi 
állapota. Az ismerőseiről az ember az ilyeneket tudja . . . 
az idegenről kérdezi.

MARGIT: Mégis . . . mondja csak . . . nem
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tartja különösnek azt a férfiúi szokást, hogy mihelyst 
házasságról beszélnek, mindjárt azt kérdezik: mennyi is 
a pénze?

ÁDÁM: Nem tartom különösnek. S azt se tartom 
különösnek, hogy a nő, mihelyt házasságra gondol, 
mindjárt azt kérdi: mi a mestersége? Mennyi a kere
sete? Szorgalmas és szolid ember-e? El tud-e tartani 
egy családot? Ami az egyiknél okosság és előrelátás, az 
nem lehet a másiknál kapzsiság és haszonlesés! . . .

MARGIT (komolyan): Az egyszerű, szegény em
bernek szebb és emberibb a házassága. A  szegények 
nem alkusznak és nem kutatják ki egymásnak a zse
beit, mielőtt összemennek. Csak a szívre néznek! . . .

ÁDÁM: És az erős karokra, a széles vállakra, a 
domború mellre, a munkabíró egészségre. Ami több, 
mint a pénz. A  szegény ember dolgozótársat választ 
feleségül, aki munkát jelent. Az ő felesége mos, varr, 
főz, takarít, maga szoptatja a gyerekeit, s ha az ura 
beteg, elmegy helyette dolgozni. Szegény embernél az 
asszony munkája annyit ér, mint a férfié. Sőt gyakran 
többet. Az igénye pedig kevesebb. Beéri a maradékkal, 
amikor az ura jóllakott. Szegény embernek az asszonya 
kincs, gazdagnak teher. Az előkelő asszony a felét se 
hozza a házhoz, amennyi neki magának kell. Jómódú 
embernél a legdrágább fényűzés a feleség! . . .

MARGIT: Maguk irók olyan rengeteg sokat ke
resnek! Csak nézni kell, milyen pompásan, előkelőén, 
költekezőén élnek . . . Ugy-e, Ádám . . . magának már 
jókora vagyona van? . . .
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ÁDÁM (vidáman és cinikusan) : Köszönöm kér
dését . . . nincs egy garasom se. S megígérem magá
nak, hogy nem is lesz. Ha eleget keresek is . . . de
hogy is eleget . . . csak sokat . . . sohasem volt és 
sohasem lesz felesleges pénzem. Az irás nem az a mes
terség, amivel vagyont lehetne szerezni. Csak megélni 
lehet belőle. Ki mennyit keres, annyit költ. S ha vé
letlenül, valami csoda révén, több pénze volna az író
nak, mint a mennyit el tud költeni, akkor nem a pénzt 
teszi félre, hanem a tollat.

MARGIT: Furcsa nép! De érdekes . . . Külön
ben megvigasztalhatom, kedves barátom. Az én feleség
jelöltemnek van vagyona.

ÁDÁM (hidegen) : Mennyi?
MARGIT: Istenem, egészen pontosan nem is tu

dom. De meghaladja az ötszázezret.
ÁDÁM (csodálkozva) : Korona?
MARGIT (egyszerűen) : Nem. Forint.

( Rövid szünet.)

ÁDÁM (nagy szemeket mereszt Margitra, bámulva 
nézi. Majd a dohánytárcáját veszi elő, cigarettát sodor. 
Az egyik végét megnedvesiti és a tüzszerszám után kap) : 
Megengedi asszonyom?

MARGIT: Tessék!
ÁDÁM (rágyújt és maga elé fújja a füstöt) : Csak 

azt a cigarettát szeretem, amit magam sodortam. Mégis 
csak az a legjobb . . . (Kissé ünnepélyesen.) Kedves 
gügyü, a maga tervezett házasságából nem lesz semmi!
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MARGIT (némi zavarral) : Mondja, maga gőgös, 
elbizakodott ember! . . . mennyije legyen egy asszony
nak, ha ötszázezer forint is kevés? Hiszen ez már va
gyon! Ez nagy pénz: Egymillió korona!

ÁDÁM (a cigarettáját forgatja és nézi) : Nem ve
hetnék el szegény asszonyt, ha akarnám se. Ez bizo
nyos. Tönkretenném magamat is, őt is. De milliomos 
nőt még kevésbbé vennék el! Őt még inkább tönkre
tenném s magamat mindenekfölött. Szeretni se tudnám 
a feleségemet. Uzsorásnak nézném, aki gonoszul meg
vásárolt. Én magamat is utálnám, mint aki becstelenül 
eladta magát. És soha többé irni nem mernék. Zsivány- 
nak tartanám magamat, aki összeharácsolt egy milliót, 
s nem szégyenli, hogy szegény, becsületes, tehetséges 
irótársai elől is elrabolja az irói tiszteletdijat! (Lassan 
föláll, megcsókolja Margit kezét.) Asszonyom! az Ön 
gügyüi hivatala véget ért!

MARGIT (szomorúan) : Nem értem!
ÁDÁM (a cigarettáját forgatva) : Mégis az a leg

jobb cigaretta, amit az ember maga sodor.

V III. JELENET.

Előbbiek, Jolán.

JOLÁN (a jobboldali ajtót hevesen fölrántja és be
robog. A fején újabb kalap, még szebb, mint az előbbi. 
Szelesen) : Még nem múlt el két perc, s már megint 
itt vagyok! (A  tükör elé áll, s nézi magát.) Mit szól
tok ehhez a kalaphoz?
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MARGIT (fölkel és Jolán mellé megy) : Megtalál
tad az igazit! Ez csakugyan elragadó! Ennél maradj 
Jolánkám! Sohase volt szebb kalapod!

ÁDÁM: Szabad nekem is véleményt mondanom?
JOLÁN: Nemcsak szabad, de kell is. Az ön vé

leménye a legfontosabb.
ÁDÁM: A  kalap nem csúnya. De mondhatnám, 

hogy csúnya. Igen sok asszony pompázhatna vele. De 
önnek nem való. Hiányzik belőle valami finomabb ele- 
gáncia, bizonyos megmagyarázhatatlan chic, amit az 
ön egyénisége megkövetel. Az ön helyébe nem venném 
meg! . . .

MARGIT: Ne hallgass rá, Jolán. A  kalap mesés. 
A férfiak nem értenek az ilyeshez!

JOLÁN (hevesen) : Jobban értenek hozzá, mint a 
nők. Csak a férfi érti meg igazán a női divatot. S az 
ő kedvükért hordjuk is a szép kalapokat. Ádám Sán
dornak igaza van. Ez förtelmes föveg. (Lekapja a fe
jéről.) Választok másikat! (Elmenőben.) Rögtön itt le
szek. Két perc! (E l a jobboldali ajtón, melyet hevesen 
becsap maga mögött.)

IX . JELENET.

Ádám, Margit.

MARGIT (állva marad) :  Kissé lelketlen volt 
kedves barátom. És igazságtalan.

ÁDÁM (szintén állva): Igaz, lelketlen voltam és 
igazságtalan. Éppen olyan voltam, mint ön az imént.
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De nem tehettem máskép. Szükségem van arra 
a félórára, amit ez a két perces kalapválogatás 
jelent.

MARGIT: Minek? Ez a gügyü-ügy be van fejezve. 
Ön mondta.

ÁDÁM: Igaz. Be van fejezve. Tökéletesen. De 
még van valami mondanivalóm. Üljünk vissza a he
lyünkre. (Az asztalhoz vezeti.) Ide üljön ebbe a karos
székbe. Én majd szembeülök. Jó lesz? (Leülnek.) S 
lesz szives meghallgatni?

MARGIT: Beszéljen! Szívesen hallgatom.
ÁDÁM: Kissé nyers voltam az imént. Darabos. 

Majdnem brutális. Ezt nem kellett volna tennem. 
Ezért bocsánatot kérek. Elsősorban öntől. (Megcsó
kolja a kezét.)

MARGIT (melegen) : Én nem haragszom.
ÁDÁM: És a barátnőjétől is bocsánatot kérek! 

Uzsorásnak neveztem. Gonoszság volt tőlem.
MARGIT: A  barátnőm se haragszik önre. Bizo

nyos vagyok benne.
ÁDÁM: Az csúnyaság volna, ha nem haragudnék 

reám! Neki haragudnia kell!
MARGIT: Ha jól ismerem . . . pedig azt hiszem, 

hogy nagyon jól ismerem, akkor örülni fog és ujjon
gani. Azt fogja mondani, hogy derék ember ez az Ádám 
Sándor! Most még jobban becsülöm.

ÁDÁM: ügy?? Köszönöm. Becsülni fog azért, 
mert kikosaraztam. Kiváncsi vagyok mit csinált volna 
velem, ha elvettem volna feleségül.
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MARGIT: Maguk férfiak ezt nem értik. Ehhez 
ész kell. Az én barátnőm okos asszony és ötletes. Szinte 
hallom a szavát, hogy mit fog mondani: Nézd Mar
git . .  . ezt fogja mondani, ha Ádám Sándor kévéséi te 
volna a vagyonomat, az nagy baj lett volna. A  kevés
ből én nem tudok sokat csinálni. De ha sokalja, azon 
gyerekjáték segíteni. Mennyivel sok? A  felével? Tehát 
a felét kidobom az ablakon, vagy az Akadémiának 
adom alapitványokra . . .  az annyi, mintha kidobnám 
az ablakon. Mondja ő meg, hogy mit csináljak a 
fele vagyonommal s én megteszem. Ha akarja, oda
adom az Írói segélyalapra. Ha akarja, pályadijat irok 
ki. Ha akarja, menedékházat építünk elaggott irók 
számára. Vagy szétosztjuk a szegények közt? Amit 
ő akar.

ÁDÁM: Ezt mondaná?
MARGIT: Ezt.
ÁDÁM: Én pedig azt mondanám, hogy ilyen együ- 

gyüséget nem engedhetek meg! Hogy egy szegény asz- 
szony, akinek egyetlen hibája, hogy túlságosan gazdag, 
elpocsékolja a vagyonát, egy marotte miatt, ami alap
jában szamárság, azt én nem tűrhetem.

MARGIT: De kedves Sándor, azt csak belátja 
minden okos ember, hogy a kérdés igy oldható meg 
legkönnyebben!

ÁDÁM: Nem. Ezt semmiféle okos ember nem 
látja be. Csak nem gondolja, hogy minden okos ember 
olyan bolond, mint én?

MARGIT: Van egy más megoldás is, ami talán
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még jobb. Ugy-e Ádám, maga eddig négy regényt adott 
ki és két kötet elbeszélést?

ÁDÁM: Annyit.
MARGIT: És három színmüvet irt. Két vígjáté

kot és egy drámát.
ÁDÁM: Igen. Milyen szép öntől, hogy ilyen pon

tosan tudja.
MARGIT: Nem én tudom. A barátnőm tudja. S 

erre vonatkozik a terve. Ő hajlandó az ön eddig meg
jelent munkáinak kiadói jogát örök áron megvenni. A 
fele vagyonáért, ötszázezer koronáért. Akkor teljesen 
egyforma lesz a vagyonunk. S egyik se vetheti a má
sik szemére a gazdagságot.

ÁDÁM (meghatottan) : Kedves ötlet! Büszkévé 
tesz. Hízeleg a hiúságomnak. De rosszabb még az el
sőnél is. Tudja asszonyom, hogy ennyi pénzt még ma
gyar írónak nem adtak? Még csak nem is ígértek! Ez 
még nemzeti ajándéknak is sok. Ennyit még az a költő 
sem érdemel meg, aki már régen meghalt! . . .  Ne be
széljünk róla!

( Rövid szünet.)

MARGIT (maga elé néz) : Ne beszéljünk róla!. . . 
Valahol elhibáztam! Rossz gügyü voltam! Hiába, ehhez 
is érteni kell. ( Fölallni készül.) Segítek J olánnak . . . 
kalapot választani. Ehhez talán értek.

ÁDÁM (visszatartja): Maradjon még. Csak egy 
pillanatra még. Meg akarom kérni valamire . . . Igen 
szépen kérem . . .
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MARGIT (melegen) : Beszéljen Ádám Sándor!. . .
ÁDÁM (mind melegebb hangon) : Igen szépen ké

rem, adja át tiszteletemet az ön kedves barátnőjének. 
Mondja meg neki, hogy üzenem ezeket: Nagyra becsü
löm azokért, amiket megtudtam róla. Hálás vagyok a 
megtiszteltető jó véleményéért. Sok örömet, sok boldog
ságot kívánok neki és jobb férjet, mint a minő én let
tem volna. S kérem, ne vegye komolyan, amit én itt 
összefecsegtem pénzről és meggyőződésekről, szándékok
ról és elvekről. Ez mind nem komoly dolog. Csak egy 
komoly dolog van, amiért én soha az életben a köze
lébe nem mehetek! . . .

MARGIT (mohón): Mi az? . . .
ÁDÁM: Amiről ő nem tehet. Ami az én hibám, 

de hiba: az én erényem, ha erény. Szerelmes vagyok, 
deresedő fejjel szerelmes lettem . . . másba. (Egy pil
lanatig nézi Margitot, mintha feleletet várna. Margit 
hallgat és maga elé néz. Végre Adóm folytatja.) Mondja 
meg az én ismeretlen barátnőmnek, nagyságos asszo
nyom, hogy igen melegen üdvözlöm. (Margit keze után 
nyúl, a két keze közé veszi s cirógatja.) Tisztelem az 
inkognitóját s nem próbálom meg felfedni soha. Pedig 
vágyom rá, hogy igy megfogjam a kezét, mint most a 
magáét s megkérjem valamire, amivel engem nagyon, 
de nagyon boldoggá tehetne.

MARGIT (visszahúzza a kezét, s mintha öntudat
lan tenné, 5 kezdi cirógatni Ádám kezét) : Átadom az 
üzenetét. S ha akarja, tolmácsolom a kérését is , . , 
Ha rám bizza? . . ,
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ÁDÁM: Köszönöm. (Ismét ő teszi fülűire a kezét.) 
Arra kéretem azt a jó, okos, bájos asszonyt, aki annyi 
szívességgel volt hozzám, hogy tetézze a jóságát még 
egygyel. Legyen az én gügyüm! Tegye hozzám hajlan
dóvá azt a szivet, amelyre vágyódom! . . . Cseréljen 
szerepet önnel! . . .

MARGIT (elkapja a kezét) : Velem? Hogyan?
ÁDÁM (ismét a keze után nyúl) : Legyen ő a 

gügyüm . . . önnél.
MARGIT (az ő keze kerül ismét felülre, akadozva): 

De Istenem, hiszen ez lehetetlen . . .
ÁDÁM (erősen a szemébe néz): Megtagadja?
MARGIT: Dehogy. Nem tagadom meg . . .  de 

nem tehetem. Akarom . . .  de nem lehet. Szívesen ten
ném . . .  de nem tudom. Az egész olyan furcsa! (Las
san föláll, mintha kimenni akarna, majd Ádám mögé 
kerül, a vállára teszi a kezét, s föléje hajol.) Oh, maga 
nagy csacsi te! Még most se érti? Az az asszony nem 
létezik! Én vagyok az asszony is, a gügyü is. S ha cse
rélünk, akkor is én leszek a gügyü is, az asszony is. 
Én vagyok minden! . . .

ÁDÁM (felugrik, átkarolja): Az én mindenem! 
( Felkapja a nőt az ölébe, s megindul vele a jobb ajtó 
felé, mintha be akarná vinni. A színész úgy is csinál
hatja, hogy a két keze közé veszi Margit fejét, s hevesen 
szájon csókolja.)
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X. JELENET.

Előbbiek, Jolán (a jobboldali ajtón jön), Varga (ugyan
akkor a háttéren belép, s az ajtóhoz támaszkodva megáll).

JOLÁN (szelesen belép. A fején az eddigieknél is 
pompásabb kalap. Egyenest a tükörhöz siet, majd hirtelen 
megfordul.) Mi történik itt??

ÁDÁM (ujjongva) : Hát nem látja? Kézfogó! . . .  
VARGA (az ajtóban): Látom, hogy kézfogó! 

Csak nem értem Sándor, mért nem fogod akkor a kezét?
ÁDÁM (gyorsan a földre engedi Margitot, s kezén 

fogva feléjük vezeti).

(Függöny.)



ELŐLÉPTETÉS.

i.

A nagy művésznő ajtaján délelőtt tizenegykor 
megszólal a csengő. A  szobalány (illetőleg komor- 
na) —  Georgina kisasszony —  egy pillanatig 

fülel, azután elmélkedik:
—  Csöngettek. Jól hallottam, hogy csöngettek. 

Vájjon ki lehet ilyen szokatlan időben? Az udvari ta
nácsos? Az ilyenkor már nem szokott jönni. Az Albert 
ur? Az ilyenkor még nem szokott jönni. A  levélhordó? 
Ha levelet hozott, dobja bele a levélszekrénybe. Talán 
valami bírósági ember? Az nem csönget ilyen szeré
nyen. S nem törik le a keze, ha még egyszer csönget. 
Különben már csöngetett volna másodszor, mert rop
pant nagyképü ez a fajta. Nem lehet más, mint kol
dus, vagy könyvágens. Eszemágában sincs ajtót nyitni.

Rövid vártatva másodszor is megszólal a csengő. 
Szelíden, szerényen. Georgina kisasszony olyan mozdu
latot tesz, mintha fel akarna kelni karosszékéből, de 
meggondolja a dolgot. Visszahanyatlik székébe.

—  Hm. Nagyon szerényen csönget. Tehát ki van 
zárva, hogy valami benfentes ember, vagy a színháztól
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való, vagy riporter valamelyik lapnál. Azok másképp 
csöngetnek. Csak kéregető lehet.

Valami nótát kezdett dudolgatni Georgina kisasz- 
szony.

Harmadszor is csöngettek.
— Szemtelen fráter az ipse, annyi bizonyos. Ha 

szép szerényen elment volna, talán kapott volna egy
két hatos alamizsnát. De ha még egyszer csönget, ösz- 
szeszidom és elkergetem. Nem kap egy garast se.

Már szólt is a csengő negyedszer. Halkan, szeré
nyen.

Georgina kisasszony homlokára haragos ráncok 
ültek, s megindult az ajtó felé. Hirtelen mozdulattal 
felrántotta az ajtót, s erélyes hangon kiáltott ki:

—  No, mi az?
Egy lágy hang szólalt meg:
—  Jó reggelt kívánok, Georgina kisasszony. Hogy 

van? És bocsásson meg, hogy olyan sokszor csönget
tem. Higyje el, ha előbb beeresztenek, nem csöngettem 
volna olyan sokszor.

Georgina kisasszonynak is lágyabb lett a hangja:
—  Bizony Isten, Albert ur, ha sejtettem volna, 

hogy maga az, nem várakoztatom ilyen sokáig. De hogy 
gondolhattam volna önre, a ki sohase szokott ilyen idő
ben jönni?

Albert ur beljebb került az előszobába és leve
tette felsőkabátját. Ünnepélyes Ferenc József-kabát 
volt rajta, a lábán lakkcipő, a kezén glacé-keztyü. A 
cilinderét a kezébe vette, s egy készen tartott névje-

Kálnoki Izidor: Az áldott lelkű Márta asszony. 12
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gyet és három szál rózsát adott át Georgina kisasszony
nak.

—  Kedves Georgina kisasszony, legyen olyan szi
ves, jelentsen be a művésznőnek.

—  Ugyan, Albert ur? Önt bejelenteni!
— Még igy se tudom biztosan, hogy a művésznő 

fogad-e. De ha el akarna küldetni, legyen olyan szives, 
Georgina kisasszony, mondja meg a művésznőnek, hogy 
igen nagy, igen fontos, egyenesen életbevágó dolgokról 
van szó.

—  Megmondom.
S megindult a névjegygyei befelé:
— Megálljon, drága Georgina kisasszony. Azt is 

mondja meg a művésznőnek, hogy csak egy negyed
óráig fogom zavarni. Nem is egy negyedóráig, csak tiz 
percig, vagy ha ő parancsolja, csak öt rövid percecs- 
kéig. S azt is mondja meg, kedves Georgina kisasszony, 
hogy nem én miattam sürgős az ügy, hanem a mű
vésznő miatt. Én elvárhattam volna még egy-két na
pig, esetleg tovább is, de a művésznőt akarom megkí
mélni attól, hogy egy-két kellemetlen órát szenvedjen 
át. Csak az ő érdekéről van szó, csak az ő nyugalmá
ról, csak az ő lelki egyensúlyáról.

Georgina ránézett Albert urra és hamiskásan kér
dezte:

—  Ilyen sokat mondjak a művésznőnek?
Albert ur elértette a gúnyos kérdést. A  zsebébe

nyúlt és valami kékes papirosdarabot nyomott a kis
asszony kezébe.
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Georgina megnézte a papirost s kerekre nyílt a
szeme:

— Semmit se fogok elfelejteni, — nagyságos ur.
Már nem „Albert, urnák" szólította. S gyorsan

eltűnt.
Csak tiz perc múlva tért vissza Georgina kisasz- 

szony. Még mindig a kék papiros befolyása alatt állott, 
mert nagyon szertartásosan tárta ki az ajtó szárnyait:

—  Úrnőm kéreti uraságodat, hogy szíveskedjék 
a szalonba fáradni. S egy-két percnyi türelmet is kér 
úrnőm, amig toilettejével elkészül.

Albert ur —  nekem semmi okom sincs rá, hogy 
szintén nagyságos urnák, vagy uraságodnak címezzem 
—  bevonult a szalónba, leült egy karosszékbe és várt. 
Utóbb még várt. Azután még várt.

A  művésznőnek —  úgy látszik — nem volt va
lami sietős a találkozás.

Félóránál tovább várt Albert ur, példás türelem
mel. Micsoda nagyszerű férj válik majd ebből az em
berből.

Végre megjelent a művésznő. Az arca hideg volt, 
mint egy decemberi éjszaka.

— Szokatlan időben jött, kedves Albert. Úgy lát
szik, megfeledkezett a megállapodásunkról?

Leült vele szemben. Egy királynő méltóságával.
— Mi a mentsége?
Albert ur megcsókolta a művésznő mindkét ke

zét. S alázatosan kezdett beszélni:
— Ne haragudjék. Bocsásson meg. A  végén, azt

12*
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hiszem, igazat fog nekem adni. S higyje el, nem feled
keztem el semmiről. Se a megállapodásainkról, se arról 
a háláról, a mellyel önnek tartozom, se arról a köte
les tiszteletről, amely minden túlságos bizalmaskodást 
kizár közöttünk. Legalább az én részemről.

—  Miért van akkor itt, holott nem szabadna 
itt lennie?

—  Kedden, csütörtökön, szombaton szabad csak 
megjelennem. Délután négy és hat óra között. És most 
vasárnap van, délelőtt tizenkettő előtt. Még két napot 
kellett volna várnom. S a dolog nem tűr két napi ha
lasztást.

—  Miért?
—  Engedje meg, hogy mielőtt kifejteném okaimat, 

emlékébe idézzem még egyszer megállapodásunkat. Ön, 
drága Eliz, nyilt és őszinte és becsületes volt velem 
szemben, mint a hogy nyilt és őszinte és becsületes 
volt az udvari tanácsossal szemben, s mindig és min
denkor minden udvarlójával szembe.].

—  Ez szép magától, hogy elösmeri. Nos? Mi lesz 
tovább?

—  Ön megmondta nekem, drága Eliz, becsülete
sen és őszintén, hogy én csak második vagyok és má
sodik lehetek. Az első az udvari tanácsos, a milliomos, 
a dúsgazdag börzeember, aki ötvenezer koronával tá
mogatja évenként, s ezenfelül gondoskodik autóról, 
fizeti a szabószámláit, s minden alkalomkor elhalmozza 
ékszerekkel és ajándékokkal.

— Valóban igy volt, barátom. De ne felejtse el
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megemlíteni, hogy viszont önről, a másodikról, én gon
doskodtam bizonyos irányban. Én szereztem önnek tit
kári állást az udvari tanácsosnál, én nógattam az el
sőt, hogy minduntalan javítson az állapotán, hogy 
emelje a fizetését, hogy behozza bankokhoz a felügyelő
bizottságba, hogy . . .

—  Mind igaz, drága Eliz. És én ezt sohase fo
gom elfeledni. Sőt eddig se feledtem el. S csak egy célt 
ösmertem az életben, hogy mindezért hálás lehessek, 
mindezt viszonozhassam, s hogy valaha másodiktól el
sővé léphessek elő. Tiz esztendeig —  ugy-e, pontosan 
tiz esztendeje —  csak egy vágyam volt: az előléptetés.

—  Nos?
— Most elértem. Holnap meg fogja hallani, ha 

újságok lesznek, olvashatja majd bennök, hogy az ud
vari tanácsos, a nagyszerű szónok, a művészetek lelkes 
támogatója, a milliomos, a börze királya tönkrement, 
letört és semmivé vált. Koldussá lett.

—  Szegény.
— Én pedig, az ő szerény szolgája, az egyszerű 

titkár, a koldus firkonc ur lettem, és gazdag és előkelő 
és milliomos és börzekirály. És udvari tanácsossá való 
kinevezésem már föl van terjesztve. Tőzsdetanácsos is 
leszek. Az aláírásom százezreket ér. Gazdag vagyok. És 
másodikból elsővé akarok lenni.

—  Nem értem! Azt hiszem, kedves barátom, hogy 
ön hazudik. Vagy megőrült.

—  Dehogy. A  dolog sokkal egyszerűbb, mint ön 
gondolja, drága Eliz. Tiz évig dolgoztam az udvari ta
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nácsos oldalán. Eleinte naivul, mint minden dolgozó 
ember, később bizonyos idegességgel. Alávalóság, gon
doltam magamban, hogy ez a kis szabású, értéktelen, 
tutyi-mutyi ember ur legyen, amikor én szolga vagyok. 
Gazdag, amig én szegény vagyok. Parancsol, mikor 
nekem engedelmeskednem kell. És első, a mikor én 
csak második lehetek.

— Nálam?
— Igen, önnél. Minden mást meg tudtam volna 

neki bocsátani. Ezt az egyet nem. Én akartam első 
lenni. Gazdag akartam lenni, előkelő, parancsoló, millio
mos.

— Nagyon nehéz.
— Nagyon könnyű, amikor az ember ott áll a 

forrás mellett. Láttam, hogy az udvari tanácsos a sze
rencse jegyében született. Amihez nyúlt, arannyá vál
tozott a kezében. Én is hozzányúltam ugyanahhoz. S 
az én kezemben is arannyá változott a garas. S a mig 
ő szórta az aranyakat, addig én fukarkodtam az ara
nyakkal. Az ő kezében elolvadt a kincs, az enyémben 
megszaporodott. Ő folyton kénytelen volt kisebbre fogni 
a tétjeit, nekem folyton emelni lehetett a tétjeimet. 
Eleinte ő nyert sokat és én keveset, utóbb én nyertem 
sokat és ő keveset.

—  S ebből milliókat szerzett?
—  Nemcsak ebből. Az igazi szerencsém akkor 

kezdődött, amikor az ő szerencsétlensége beköszöntött. 
Egy napon úgy éreztem, hogy főnököm elvesztette a 
lába alól a talajt. Akkor ellene fordultam. Amihez ő
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hozzányúlt, azon rajta ült a bal végzet, amihez én nyúl
tam, ahhoz hozzászegődött a szerencse. Ma ő koldus és 
én vagyok a milliomos. Ő senki, én lettem a börze ki
rálya. Az ő szava könyörgés, az én szavam aranyat ér.

A  művésznő komoran nézett maga elé.
— Lehet. De nem hiszek magának, Albert.
— Holnap hinni fog. A  város tele lesz az udvari 

tanácsos bukásával. S az én diadalommal. Hogy ő mit 
fog csinálni, még nem tudom. Talán megszökik, talán 
elbújdosik, talán megvárja a bíróság beavatkozását. 
Mert ez se lehetetlen. Sőt az se lehetetlen, hogy va
lami bolondot cselekszik. Hogy ő mire szánja el ma
gát, én nem tudhatom. Én csak azt tudom, hogy én 
mit akarok. Én első akarok lenni. Én előléptetésre vá
rok. Amiért tiz évig élethalálharcot vívtam, el akarom 
érni. Mondja meg, drága Eliz, elfogad elsőnek? Elő
léptet?

Lehajolt a kezéhez és forrón megcsókolta.
— Most menjen el, barátom, —  mondta a nő. — 

Menjen el. Még nem látok tisztán. Még nem tudok 
semmit. Nem dönthetek ebben a pillanatban. Menjen el.

Albert ur újra kezet csókolt:
—  De holnap visszajövök.

II.

A  nagy művésznő ajtaján másnap délelőtt tizen
egykor újra megszólalt a csengő. A  szobalány (illetőleg 
komorna) —  Georgina kisasszony — egyabban a pilla
natban ajtót nyitott.
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— Jó reggelt kívánok, nagyságos uram! —   ̂
máris bevezette Albert urat a szalónba.

—  Úrnőm néhány percnyi türelmet kéret, amig 
toilettejével elkészül, —  jelentette Georgina kisasszony 
néhány másodperc múlva. —  Rögtön itt lesz.

S ezzel illemtudóan meghajolt és eltűnt.
Albert ur beledobta magát egy karosszékbe.
—  Lám, lám. A  vagyon első hatása. Nem várat

tak egy negyedórát az ajtó előtt. Egy pillanatig se 
várattak. És fogadni mernék, hogy Eliz se várat. Rög
tön itt lesz.

Ezt a fogadását Albert ur elvesztette volna. A 
kitűnő művésznő még hosszabban váratta, mint előző 
napon. A  milliomosságot is ki kell tanulni, mint min
den mesterséget. Néhány hónap múlva már tudni fogja 
Albert ur, hogy hiába milliomos valaki, a szép asszony 
mégis csak soká öltözködik. Sőt minél milliomosabb 
valaki, annál hosszasabban öltözködnek neki.

Végre megjelent a nagy művésznő egyszerű pon
gyolában. De a szépsége ragyogott.

—  Üljön le, kedves Albert! —  szólt az eléje siető 
és mindkét kezét csókolgató szalónkabátos úrhoz. — 
Üljön le és meséljen róla, miképp történt a nagy csoda. 
Mert a mit itt tegnap előadott, már meggyőződtem 
róla, hogy igaz. Legalább részben. Szegény udvari ta
nácsos. Csakugyan tönkrement. Koldus. Ő maga irta 
meg nekem.

—  Szegény!
—  S nézze, kedves Albert, én ezt magának már
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tegnap is elhittem. Tanúbizonyság nélkül. Mert azon 
nincsen semmi rendkívüli, hogy egy gazdag ember tönk
remegy. Ez éppen olyan, mint hogy egy egészséges em
ber beteg lesz, vagy meghal.

—  Valóban. Pompás hasonlat.
— A  dolgok rendje az, hogy a pénz, amit tele 

marokkal szórnak, vagy az egészség, amit könnyelműen 
pazarolnak, valamikor elfogy. Nekem magamnak, bárha 
szegény vagyok, mint egy mezei ibolya, se elég semmi
féle pénz. Eddig rendben van. De amit maga tovább 
mondott, hogy milliomos lett, dúsgazdag lett, még most 
se tudom teljesen elhinni. S akiktől kérdezősködtem, 
azok se tudják teljesen elhinni. A  vállukat vonogatták, 
a fejőket rázták az emberek, akiktől a maga milliói 
felől kérdezősködtem. „Hiszen nyert, nyert Albert szé
pen és keresett is sokat, de csak olyan pesti milliomos 
lesz. Állhat úgy negyven-ötvenezer forintig".

Albert ur jóizüt nevetett erre.
—  Nagyszerű, pompás! Nem is vártam máskép. 

Ilyenek az emberek. A  rosszat első szóra elhiszik min
denki felől, —  a jóra százféle bizonyíték kívántatik. 
És különben is, —  szabad kissé kitérj eszkednem erre 
a témára?

—  Éppen arra kértem.
— Különben is, drága Eliz, az esésnek sokkal 

szembetűnőbb formái vannak, mint az emelkedésnek. 
A  ballon, mikor leereszkedik, zuhanni látszik, amikor 
bizonyos magasságot elért és tovább emelkedik, moz
dulatlannak tetszik. Az esésnek törvényei vannak, drága
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Eliz, pontos, hajszálra kiszámított törvényei. Ha valaki 
elkezd lefelé esni, szinte másodpercre kiszámíthatom, 
mikor zuhan a földre. A  bukást a politikában, pénz
ügyi körökben, a tudományban, irodalomban mindenki 
látja és mindenki konstatálja. Az emelkedést senki. Mi 
se természetesebb tehát, hogy az udvari tanácsos esé
séről mindenki tud, az én emelkedésemről jóformán 
senki.

A  színésznő többször bólogatott fejével, amig ezt 
az előadást hallgatta. Majd lassú megfontoltsággal 
mondta:

— Nagyon világosan beszél, nagyon okosan, ked
ves barátom. El is hiszem, amit mond. Hogyne hin
ném, amikor már előbb is tudtam, hogy ez mind igaz. 
Csak éppen azt nem magyarázta meg Albertkám, amit 
nem tudok elhinni. Hogy ön hirtelen dúsgazdag lett! 
Hogy máról-holnapra milliókat szerzett! Ezt nem tudom 
megérteni, s igy nem tudom elhinni.

— Hát mondottam én csak egy szóval is, hogy 
egy-kettőre gazdagodtam meg, hogy máról-holnapra sze
reztem vagyont? Bár ez se volna lehetetlen, de nem 
úgy történt. Hosszú harcok, nehéz küzdelmek előzték 
meg.

—  Lássa, ez az, amit éppenséggel nem hiszek el. 
Nem lehet titokban vagyont szerezni. Nem lehet a 
suba alatt meggazdagodni. Az emberek mindent tud
nak és mindent látnak. Ön még meg se olvasta a pén
zét, de a környezete már megolvasta. A  gazdagságot 
sokkal hamarább észreveszik, mint a szegénységet.
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A férfi most már lelkesedni kezdett:
— Ez az, ami tévedés. Lássa, aki vagyonokat el

költ, annak mindig nagy látszatja van. De vagyont 
szerezni csak titokban lehet. Mihelyt tudják, hogy va
laki vagyonosodni kezd, már körülfogják, rászállnak a 
legyek, szipolyozzák a szúnyogok és megzavarják min
den számítását a jóakaró tanácsadók. Ahogy a tolla- 
sodás megindul, máris megkezdődik a koppasztás is. 
Csak egy biztos módja van a meggazdagodásnak: a 
titkolózás, a meglapulás, az igénytelenség. Úgy kell 
dolgoznunk, mintha gazdagok volnánk, s úgy kell él
nünk, mintha szegények lennénk. Mohón kell keresni 
és koldusmódra kell élni. így éltem én tiz évig.

—  S előttem is titkolta? —  mondta a nő szem
rehányó hangon.

—  Ön előtt, drága Eliz, mindenekfölött és legelső 
sorban. Mert a mások csábjának ellent tudtam volna 
állani, az önének nem. S a vége az lett volna, hogy 
én se lettem volna gazdag ember, s az ön helyzetén 
se változott volna semmi. Még szegény főnököm se se
gíthetett volna. A legjobb esetben se történhetett más, 
csak egy-két hónappal kitolom az ő bukását, de öt-hat 
esztendővel kitolom a saját boldogulásomat. Ugy-e, ez 
nem arány?

A  művésznő feleletre készült. De hirtelen elhall
gatott. Várt. Gondolkodott. Maga elé nézett.

Aztán egy vert ezüst kazettát tett az asztalra, 
cigarettával kínálta meg vendégét, s maga is rágyújtott.

Néhány percig kissé kínos csönd nehezedett rá-
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juk. Aztán a művésznő kissé megrázkódott, mint a 
drótszőrü foxterrier, amikor kikerül a fürdőből.

— Most, hogy tisztában vagyunk a helyzettel, 
elsőben is gratulálok magának, kedves barátom. Gratu
lálok. Nagy dolog az, amikor az ember gazdaggá lesz.

—  Köszönöm, drága Eliz. Köszönöm.
— És mik a maga kívánságai? Szeretem a tiszta 

helyzeteket.
—  Istenem — a férfi elkezdett érzelegni — , olyan 

nehéz önnel, veled, drága művésznő, ilyen prózai dol
gokról beszélni. Én voltaképpen semmit se kívánok. És 
semmit se akarok. Csak kidőlt egy fa, én akarom pó
tolni. Ennyi az egész.

A  művésznő mosolygott és bólogatott a fejével:
— Rendben van, kedves barátom. Rendben van. 

Az életben is ekkép történik. Az öreg miniszteri taná
csos nyugdíjba megy, a következő osztálytanácsos előlép.

—  Kissé ridegen beszélsz, drága Eliz. De ez az 
igazság. Ez a tiszta igazság.

—  A  továbbiakról talán fölösleges is beszélni, ked
ves barátom. Maga nagyon jól tudja, hogy mire vál
lalkozott a boldogult udvari tanácsos, jó ember volt, 
ugyanazok a kötelességek várnak önre. Hiába, bará
tom, a művészettel, legalább a szinmüvészettel együtt 
jár, hogy a művésznő necsak a színpadon, de az élet
ben is érvényesítse a tehetségeit. Erről nem jó beszélni, 
nem szeretek róla beszélni, de egyszer az életben, a 
döntő pillanatokban ezeket is szóba kell hozni és ezeket 
is el kell intézni. Szóval maga átveszi az udvari taná-
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esős jogait és kötelességeit és mi ketten soha az élet
ben ezekről a dolgokról beszélni nem fogunk.

— Csókolom a kezeidet, drágám, igy lesz, csak
hogy . . .

—  Csakhogy?
— Csak még egy szerény kérésem volna, édesem. 

Büszkévé tesz és boldoggá, hogy én ebben a pillanat
ban a második helyről az első helyre jutottam. Ez a 
legszebb előléptetés, amelyet az élettől remélhettem. A 
jelen pillanat a legnagyszerűbb pillanat, melyet megér
nem adatott. Csakhogy az ember sohase tökéletesen 
boldog és sohase tökéletesen elégedett. Még egy kíván
ságom volna.

A  művésznő újabb cigarettára gyújtott.
—  Mi legyen az, kedves barátom.
—  Voltaképpen annyi, mint semmi. Még a sem

minél is kevesebb. Arra akarom kérni ugyanis, hogy 
most, hogy első lettem, hadd maradhassak meg máso
diknak is.

A  művésznő kimeresztette a szemét, ahogy erő
sebb drámai jeleneteknél szokta a színpadon:

—  Tessék?
— Mondom, hogy lényegtelen a dolog. Kicsiség. 

Nemcsak elsővé szeretnék válni, de másodiknak is sze
retnék megmaradni.

A  művésznő néhány percig ismét nem szólt egy 
szót se. Forgatta a cigarettát a kezében, nézte a föl
szálló füstöt, egyet-kettőt szippantott, újra forgatta a 
cigarettát, majd hangosan elkezdett kacagni.
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Csak nagysokára szólalt meg:
—  Kedves Albertkám, maga egy roppant kedves 

és szerfölött okos ember. Az imént még valósággal bá
multam, amikor a vagyonszerzés módjáról mondott el 
nekem teljesen uj és ismeretlen dolgokat. De engedjen 
meg —  ezért kellett kacagnom — , a szerelemhez már 
sokkal kevesebbet ért. Ebben én mondhatok el olyan 
dolgokat, amiket maga nem tud.

A  férfi kissé idegesen fészkelődött a helyén, de 
utóbb lehiggadt:

—  Mit akar elmondani?
— Semmit. Csak annyit, hogy efféle szituációban 

elképzelhető, sőt könnyen elképzelhető, hogy a máso
dikból első lesz. De amig harcol, küzd, töri magát és 
kivívja az elsőséget, azalatt elveszti a jogot a máso- 
dikságra. Kedves barátom, az élet akkép van beren
dezve, hogy a kadétból idők jártával lehet ezredes és 
lehet tábornok és lehet hadvezér. De a hadvezérből, a 
tábornokból, az ezredesből sohase lehet kadét.

—  Hogy érted ezt, drága Eliz?
A  nő szép csendesen felkelt ülőhelyéből és moso

lyogva mondta:
—  Mindjárt megmagyarázom.
És kiment a szalónból. Az ajtóból visszaintett:
—  Várjon, drágám. Rögtön itt leszek.
Csakugyan gyorsan tért vissza. Egy-két perc

múlva. Egy bajusztalan, mosolygós arcú, csinos képű 
ifjú volt nála. A  kezénél fogta, úgy húzta be a 
szalonba.
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A fiatalember kissé ügyetlenül megállt a művésznő 
mögött.

— Kedves Albert, bemutatom magának Köves 
Bertalant. Szinésznövendék. Igen tehetséges és roppant 
törekvő fiatalember. Szép jövő vár rá.

Albert ur savanyu arccal mondotta:
— Örvendek.
—  Kedves Albert — folytatta a művésznő bájos 

és naiv mosollyal — , ez a fiatalember, akiről beszél
tem. Ön szerződtetni fogja titkárnak. Nem tulnagy, 
de tisztességes fizetéssel. Igen megbízható munkaerő 
lesz, s én kezeskedem a szorgalmáról.

Bertalan ifjú lehajolt és megcsókolta a művésznő 
kezét. Nem szólt egy szót se.

Albert ur levegő után kapkodott. A  fiatalembert 
nézte vizsga szemekkel. Aztán a művésznőre nézett. 
Hosszan. Soká.

Végre megszólalt. Kissé ünnepélyesen:
—  Fiatalember, holnap délelőtt tiz órakor elfog

lalhatja hivatalát.



EZREDES UR KOZSIBRÁK.

i.

MIÉRT ÉPPEN KOZSIBRÁK?

A  régi világ Íróinak jobb dolguk volt. Sokkal jobb. 
Külön paripájuk volt, szárnyas paripájuk, amely 
vitte őket, ragadta látatlan világokba, meseor

szágba, tündérkirályságba, s útközben sohasem kérte a 
konduktor a körutazási jegyet. A  mai lónak nincsen 
szárnya, ámde tarifája van, hatóságilag helybenhagyott 
tarifája. Költő legyen a talpán, aki megbirkózik vele. És 
múzsája is volt a régi Írónak, múzsája, aki homlokon 
csókolta. Fejbeverés, az igen, az jut a mai Írónak, de 
csók kevés, nagyon is kevés. És még drágább, mint a ló.

Bevonul a mai iró a dolgozó-szobájába (ha van 
neki) és magára zárja az ajtót. Még kikiált:

—  Akárki keres, mondjátok, hogy nem vagyok 
itthon.

Az „akárki" alatt nem pénzeslevélhordót ért, mert 
az nem keresi. Az „akárki" alatt hitelezőt ért, mert 
az keresi.

Egyedül van most, azt hiszi, egészen egyedül, bát
ran dolgozhatik. Pedig dehogy van egyedül, dehogy van
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egyedül. Múzsa ugyan nincsen vele, aranyhaju, kökény- 
szemű, virágarcu múzsa, de van vele szörnyeteg, gnóm, 
manó, lidérc, dzsin, boszorkány, sátánfajzat ezeregy, 
vagy több is. Mind ráül a lelkére, hogy ne repülhessen, 
nyomkodja az agyát, hogy ne gondolkodhassék, gúzsba 
köti a képzelőtehetségét, hogy ne szálldogáljon. Hályo
got vonnak a szemére, s akkor nem lát, viaszkot töl
tenek a fülébe, s akkor nem hall, lezsinegezik kezét- 
lábát, s akkor nem mozoghat.

Tessék az ilyen társaságban dolgozni és alkotni. 
Pláne, amikor a zsibongó banda rátehénkedik a fejedre, 
a nyakadra, a válladra, amikor némelyek odaülnek a 
karjaidra, mások elejbéd hasalnak az asztalra, nagy 
kerek halszemökkel belebámulnak az írásodba és repedt 
fazékhangon belekotyognak a mondanivalódba.

— Hehehe, —  röhög a képedbe egy vörösképü 
manócska —  persze, igy könnyül Csak kár, hogy már 
Maupassant megírta előtted. Valamivel szebben termé
szetesen, de elvégre nem lehet minden ember Maupas
sant.

Gyorsan összetéped a kéziratodat és mást kezdek 
Hátha mégis igaza van ennek a szemtelen kis manó
nak? Nem lehetetlen. Az ember annyit ir és olvas ösz- 
sze-vissza, hogy már maga se tudja, mit irt ő és mit 
irt más.

írjunk újat. De az ötödik mondatnál a kezedbe 
kap az a lisztes képű törpe:

—  Huj, huj. Megbolondult az ur? Tízezer ember
rel kisérteti ki az öreg Varga Pétert a sárbogárdi te

ttKálnoki Izidor: Az áldott lelkű Márta asszony.
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metőbe? Hátha présbe csavarja, ha vajba kisüti, ha 
négyfelé vagdalja, akkor se lesz tízezer lélek Sárbo- 
gárdon.

Dühösen eldobod a papirost. Újat kezdek De egy 
dzsin ráül a füledre.

— így jár az ember, amikor Veronáról ir és nem 
volt Veronában. Hát van ott az erdő szélén rombadőlt 
várkastély? Nincs. Erdő sincs. Hanem szalámi-gyár 
van, négyszáz munkás dolgozik benne.

Minden mondatodba beleköt a sok ördögszülöttje.
— Ezért majd meggyűlik a bajod a királyi ügyész

szel!
Hamar kitörlöd.
— Kiváncsi vagyok, mit szólnak majd a mamák 

az ilyen szemérmetlenséghez.
Gyorsan eltünteted.
—  Minden földbirtokos visszaküldi a lapot, ha a 

szerkesztő olyan bolond lesz és kiadja ezt a szamár
ságot.

Megint kevesebb lesz a kéziratod tiz sorral.
— Fiatal ur, fiatal ur! Jó lett volna egy kis tör

ténetet tanulni. Hisz a magentai csata sokkal későb
ben volt.

Újra áldozatul esik tiz sor.
— Persze, persze, —  mosolyog egy békaszáju 

szörnyeteg. —  Közhelyekkel dolgozunk. Ostoba közhe
lyekkel. Pfuj!

Kitörlöd.
-— Elmés fordulat — röhög rád a fejed búbjáról
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egy Üdére — , Jókai Mór is ugyanebben a szituációban 
ugyanezeket a szavakat használta.

Megint csak törölsz.
A  végin nem marad semmi. Mindenki elvisz egy- 

egy ötletet, egy-egy fordulatot, néhány mondást a sá
tánok közül; az óvatosság, a gondosság, az emlékezés, 
a körültekintés, a törvénytisztelet, a szemérem, az egyé
niség, a tudás.

Jöszte elé, jó öreg Kozsibrák ezredes ur, téged 
írlak meg. Terád nem vigyáz semmiféle manó, dzsin, 
Üdére, vagy egyéb boszorkányfajta. Mert csöndes volt 
az életed és becsületes és egyenes. És csöndes volt az 
elmúlásod. Nem nagyon figyelték, amikor jöttél, nem 
nagyon bánták, amikor voltál, s nem nagyon törődtek 
vele, amikor elmentél. Senki se jegyezte föl az életed 
folyását, senki se sajnálta élted elmúlását.

Sok manó vigyáz az élet rendjére és mindenféle 
fordulataira, de teveled, azt hiszem, a manó se törődik. 
Jöszte hát elé, jó öreg Kozsibrák ezredes ur, téged 
írlak meg.

II.

AKIT BETOLTAK AZ ÉLETBE.

Kozsibrák Vendel ezredes ur, a hatvanharmadik 
gyalogezred parancsnoka, ahogy mondani szokás, de
rék, jóravaló katona volt. Olyan katonacsaládbeli szár
mazék: az öregapja is katona volt, az apja is s katona- 
iskolába küldötte a két fiát is. Sőt a nagybátyja is

13*
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katona volt, a sógora is, az unokaöccse s az egész 
családjának minden ijafia. Hogy röviden fejezzem ki 
magamat, a Kozsibrák család minden sógorságával egye
temben katona-család volt.

ő  maga, már mint Kozsibrák Vendel ezredes ur, 
személyesen kadétkorában két aranysávot viselt a gal
lérján, két-két gombbal. Ez a legtöbb, amit egy kadét 
gallérja sávokban és gombokban elbir; ekkora kitünte
tés csak a kadétok legjobbjainak jut osztályrészül sá
vokban és gombokban. Subaltern-tiszt korában is első 
legény volt mindig Kozsibrák Vendel és a hadsereg 
disze maradt természetesen mint törzstiszt is. Gyönyö
rűség volt ránézni a minősítési táblázatára.

Jó katona, jó bajtárs, jó férj, jó apa, —  ez volt 
Kozsibrák Vendel ezredes ur. A  hatvanharmadik gya
logezred pedig valóságos mintaezred volt a hadseregben. 
Háborúban ugyan nem tüntette ki magát, de ennek 
semmi egyéb oka nem volt, csakhogy akkor nem volt 
háború. De fegyelem volt az ezredben, rend, tisztaság, 
egészség. Éjjel-nappal, amikor tetszik, jöhetett a bri- 
gadéros vagy divizionárius, a hatvanhármasoknál nem 
talált semmi kivetni valót. Ott nem volt kidőlés a 
nagy gyakorlatokon, nem volt kimaradás a városban. 
Mintaezred volt szóval, amit katonásan úgy fejeztek 
ki, hogy Kozsibrák-ezred.

A  Kozsibrák-név a rend, a fegyelem, a katonai 
kiválóság kifejezője lett lassacskán a hadseregi mű
nyelvben. Aki a Kozsibrák katonája volt, az eo ipso 
jó katona volt.
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Törték is magukat a tisztek, hogy odakerülhesse
nek a Kozsibrák ezredébe. És nóta is volt róla, hogy 
aki sorozáskor a Kozsibrák ezredébe jutott, jól imád
kozott azért az édesanyja.

Csak egy baja volt Kozsibrák Vendel ezredes ur
nák, egy nagy baja. Nem volt lánya. Pedig mindennél 
a világon jobban szerette volna, hogy lánya legyen. 
Egy kis leányka, akit Klárának keresztelt volna, az 
volt a Kozsibrák Vendel egyetlen nagy kívánsága.

Addig-addig kívánta, amig megadta a jó Istenke. 
Lány jött és Klárának keresztelték. Akkorka volt az 
egész csupán, mint egy jókora baka-ököl, de lány volt 
és Klára lett a neve. Gyenge volt, mint a nádszál, 
halvány volt, mint a liliom, félénk volt, mint a fecske
fiók, de lány és Klárika és Kozsibrák Vendel ezredes 
ur minden boldogsága.

Dehogy is adta volna ki a kezéből Kozsibrák 
Vendel reggeltől-estig. Etette, itatta, dajkálta, csitit- 
gatta, mintha nemcsak az apja, de az anyja is ő lett 
volna. Vett neki egy szép fehér kocsit, ernyővel a nap 
és szellő ellen, csipkékkel és aranyszegéllyel, messze 
földön nem volt több olyan gyerekkocsi. És a kocsit 
tologatta Kozsibrák Vendel ezredes ur. Mindig a kocsit 
tologatta. A szobában, a folyosón, az utcákon, a séta
tereken, az erdőben, mindig a kocsit tologatta az ez
redes ur, az aranyszegélyes, csipkés fehér kocsit, ami
ben az ő leánykája feküdt, a kis Klárika.

Az ezred hadd legyen ezred; a tisztek mulassa
nak, kibírják; a legények pihenjenek, rájok fér; a pus
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kák rozsdásodjanak, úgy sincs háború, az ezredes a 
kis kocsit tologatta, az ő kis Klárikáját.

Öröm volt nézni a marcona katonát, aki fölkapta 
a karaját, hogy ne csörömpöljön, s tologatta az ő Klá
rikáját. És hogy tudott rá vigyázni, hogy tudott vele 
bánni. A  kislány csak ránézett nagy szemeivel a szi
gorú ezredes urra, s ő mindjárt tudta, mi kell a kicsi
kének. És adott neki vizet, adott neki tejet, játékot, 
vagy mást. Ami a szemébe volt irva.

És beszélni tudott vele Kozsibrák ezredes ur, 
amikor még nem is értette a szót. A  kommandótól 
hajdan rekedt hangja olyan volt, mint a fuvolaszó, 
amikor elcsevegett a kicsikével:

—  Tófityi, nófityi, csiri-biri-csári.
A  kis lány megértette. Csak úgy repesett az apja 

felé a kedves beszédre. És akárhogy sirt, egyszerre el
csendesedett, amikor az apja azt mondta neki, hogy 
„tófityi, nófityi, csiri-biri-csári".

A Kozsibrák-ezred kissé züllésnek indult közben. 
A  legények ki-kimaradoztak, a tisztek el-ellumposodtak, 
s amikor parádéra kirukkoltak, nem rengett a léptök 
alatt a föld ütemesen, s amikor nagygyakorlatra men
tek, úgy potyogtak a legények jobbra-balra, mint eső
ben a legyek.

— Rongy ezred a Kozsibrák-ezred, —  mondták 
nemsokára katonáék s a tiszteket büntetésből helyezték 
át a hatvanhármasokhoz, s nóta is lett róla, hogy: 
„Boldogtalan az az édesanya, kinek hatvanhármas lesz 
a fia".
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Ezredes ur Kozsibrák pedig dajkálta a kis Klári
ját, tologatta a kis kocsiját és fuvolahangon dudol- 
gatta neki:

— Tófityi, nófityi, csiri-biri-csári.
A tábornoki kinevezés pedig soron volt már, csak 

késett, csak késett. Kozsibrák ur nem nagyon keres
kedett utána. Ha nem jön, nem jön, ha jön, hát itt 
lesz. A  fődolog a kis Klári és a kocsija. Azt tologatta 
ezredes ur Kozsibrák, nem a maga karriérjét.

Egyszer mégis csak jött a vezérőrnagyság. Tá
bornok lett Kozsibrák ezredes ur. De csak címzetes. 
Jött mindjárt a nyugdíjazás is.

Kozsibrák ur nem is mérgelődött. Nevetett.
— Elég volt a katonáskodásból. Nem nevelem 

tovább a más gyerekeit, csak a magamét.
És tolni kezdte az aranyszegélyes, csipkés fehér 

gyerekkocsit:
—  Gyi te fakó, gyi te sárga. Megyünk Pensiono- 

polisba. Elől megy a papuka, vele meg a Klárika. 
Tófityi, nófityi, csiri-biri-csári.

A  kis baba nagyot nevetett a bölcsőben.

III.

AKIT KITOLTAK AZ ÉLETBŐL.

Nem is olyan rossz dolog a nyugdíjas állapot ka- 
tonáéknál. Pláne, ha már valaki tábornoki sorban van, 
amikor a nyugdíjból könnyebb megélni egyszerűen, 
mint a fizetésből nagyszerűen. Hátha valakinek még
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dolga is van hozzá, fontos, nagy, komoly dolga. Akkor 
valósággal gyöngyállapot a nyugdíjas állapot.

Már pedig Kozsibrák Vendel nyugalmazott vezér
őrnagy urnák több dolga volt, mint bárkinek Pensiono- 
polis városában. Hogyne. Tologatni a kocsit eleinte és 
nevelgetni a kicsit utóbbacskán. Tanitgatni minden 
szépre, minden jóra. Nem kicsi dolog az. Mondogatta 
is az apja százszor is, nem egyszer:

— A  legnagyobb jót tették velem, amikor nyug
díjba kergettek. Mi lett volna ebből a törékeny virág
szálból, ha nem az apai szem melegében nevekedik 
nagyra. Hitvány kis penészvirág lett volna belőle. És 
nézzétek meg most.

Hát csakugyan, meg kellett nézni Kozsibrák Klá
rát. És gyönyörűség volt ránézni. Szép, nagy, erős, 
okos, jó. És mi mindent tudott! Többet, mint egy 
püspök. Mert minden megtanulható tudományon kívül 
tudott tornászni, úszni, evezni, korcsolyázni, vívni, lo
vagolni, amihez a püspökök mégse nagyon értenek. És 
beszélt vagy öt nyelven és valamennyin okosan beszélt. 
És úgy táncolt, mintha elefántcsontból lett volna a 
lába és úgy énekelt, mintha gyémántból lett volna a 
gégéje. Tökéletes leány volt a Kozsibrák vezérőrnagy 
Klárija.

Kérője is akadt volna nem egy, talán száz is. 
Mégis pártán maradt Kozsibrák Klára. Az egyik neki 
volt kevés ember, a másiknak ő volt szegény leány, az 
apának pedig nem volt hozzá méltó férfi senki a vilá
gon. Lett volna Antonius és Dárius egy személyben,
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Kozsibrák Vendel vezérőrnagy akkor is ráfogta volna 
a pisztolyt, mint mindenkire, aki megkérte. Valame
lyikre rá is sütötte Kozsibrák ur, a füle mellett sivi- 
tott el a golyó. Még ma is nagyot hall tőle.

Aztán szép lassacskán elmaradtak a kérők. A 
legritkább ember szereti, ha célba lövöldöznek rá, ami
kor leánykérőbe megy. Klárika pedig elkezdett száradni 
és fonnyadni. A  szeme szegletében apró ráncocskák ül
tek körbe, a szája két csücske pedig lefelé kezdett haj
ladozni.

A  vezérőrnagy semmit se látott ebből. Az ő sze
mében Klári a fiatalság volt, a szépség, a tökély. Még 
mindig az ölébe ültette esténként és eljátszott a föl
bontott hajával.

És ahogy simogatja, simogatja, egyszer mintha 
valami ezüstöt látna benne. És még egyet és újra egyet.

— Te Klári! Mivel mosod a hajadat?
—  Vízzel, apus. Szappanos vízzel.
— Az nem lehet. Hiszen némelyik egészen szine- 

hagyott.
A  lány szomorúan mosolygott.
—  De apus, hisz az ősz haj. Mit akarsz, hiszen 

már harminckét éves vagyok.
Az öreg felhördült, mint a vadkan. Azután lefor

dult a székéről.
Három nap, három éjjel feküdt mozdulatlanul, 

némán, mint egy darab fa. Akkor hoztak neki egy 
nagy tolókocsit, abba tették. Keze-lába, féloldala béna 
volt. A  szeme mereven nézett maga elé, nem bírta
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mozgatni. Alig hallott. Beszélni nem tudott, csak mo
tyogni. Valami olyasmit, hogy:

— Tófityi, nófityi.
Klára legalább erre értette. Lehetett más is.
Szegény, szép okos Klárika. Már nem táncolt 

többet soha, nem is énekelt gyémántos hangján. Sem
mit se csinált, csak szomorúan tologatta azt a nagy, 
merev embert abban a nagy, fekete kocsiban.

Meddig tologatta? Már nem is olvasta a heteket, 
a hónapokat, az éveket. És nem is beszélt senkivel. 
És nem is ment sehová. És öregedett, ráncosodott, 
hervadt. És tologatta az öreget és csititgatta, mint egy 
gyereket.

Kozsibrák Vendel nem mozdult meg hosszú éve
ken. Csak feküdt, feküdt és nézett. Minden ize merev 
és mozdulatlan és halott, csak a két szeme él és néz. 
Oda tapad ez a két nagy fekete szem a leányra és 
szerető gonddal kiséri minden mozdulatát. Ha csak 
egy pillanatra is elmegy mellőle a leány, a két szem 
ijesztően forogni kezd s meg nem áll, amig csak újra 
meg nem pillantja gondozó őrét.

Vájjon miket lát ez a két szem? Egy halott em
bernek eleven két szeme. Látja-e vájjon a romlást és 
pusztulást, amit idő és gond, keserűség és szomorúság 
végbevitt a teremtés koronáján? Vájjon ebben a két 
szemben is öreg, töpörödött, vén anyóka lett-e a világ
szép Klárikából?

Ott ült Klári most is a fekete tolószék előtt és 
simogatja a beteg embert. A két szem pedig nézi, nézi.
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És ahogy a lány lágy keze végigfut a beteg ar
cán, egyszerre csak megmozdul. Előbb a feje tesz egy 
mozdulatot, azután a keze, lába. És nagy lassan föl- 
tápászkodik a székén, egyenesre feszíti ki a mellét, 
katonásan tartja a fejét, a kezét pedig odateszi a lánya 
fejére. És megszólal:

— Klári! Klárikám!
Sikongva borul a leány a keblére.
—  Apa, apa! Meggyógyultál.
Az öreg katona lassan leveszi kezét a leány fejé

ről s odaszoritja gyermekét a mellére.
—  Nem, Klárika, csak meghalok. Elmegyek szol

gálni Isten ő felsége hadseregébe. S neki nem kell a 
béna katona, épkézláb katona kell neki.

Klári sikoltva vág közbe:
— Nem, nem! Most már biztosan meggyógyulsz.
— Hiszen csak a szó más, fiacskám, az értelem 

ugyanaz. Mondd, hogy meggyógyulok, mondd úgy, 
hogy neked ez a szó kedvesebb.

És megfogta a két kezével a leány hervatag
arcát.

— Nézz a szemembe. Látni akarlak még, amig 
látni tudok. Szegény, kicsi gyermekem! Édes kis leá
nyom. Ugy-e, mi hogyan szerettük egymást, s nem 
tartunk haragot egymásra. Pedig megöltük az életün
ket, te az enyémet, én a tiedet, csupán a nagy szere
tettel. Tudod, a kocsi tette, a tolókocsi. A  mivel én 
téged betoltalak az életbe, a mivel te engem kitoltál 
az életből. Nem kellett volna olyan nagyon szeretnünk
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egymást, nem kellett volna odakötnünk az életünket 
egymás kocsijához. Látod, más ember a maga kocsiját 
tolja, s akkor megy előre.

Többet nem szólt ezredes ur Kozsibrák. Hátra- 
hanyatlott és meghalt.



JÓZSEF ÉS PUTIFÁRNÉ.

i.

Úgy szeretném kezdeni, ahogy mostanában az 
újabb moziképek kezdik. Mielőtt az akció meg
indul, mielőtt az események helyéről, idejéről és 

szereplőiről csak egy fikarcnyit is megtudnék, egymás
után megjelenik a vásznon nehány figura és tisztelettel 
bemutatkozik. Nők, férfiak vegyest. Csúnyák és szépek, 
érdekesek és szürkék. Mutogatják magukat. Élőiről, há
tulról, oldalt, félprofilban. Mosolyognak és szigorú arcokat 
vágnak, adják a félelmes intrikust és játszák a jólelkü 
emberbarátot. S mindegyikre rá van írva, hogy kicsoda
micsoda. Ez a Psilander Valdemár, de ne tessék ko
molyan venni. Csak egy bárgyú falusi udvarlót szemé
lyesít. Ez meg az Ásta Nilsen. De ne méltóztassék tra
gikusan felfogni. Egy kacér félvilági hölgyet domborít, 
s a végén busás honoráriumot kap érte, hogy olyan 
szomorú és megható ábrázatot vág.

Csak a főszereplőimet akarom igy bemutatni, mozi
képek formájában.

Előbb jön a férfi. József, a bibliai József. Sze
rény és erkölcsös. Igazában Fejér Ernő a neve. Ha
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nem is tizenegyedik gyereke az apjának (azt hiszem, 
mindössze csak heten voltak), de legalább ötödik-hato
dik. A testvérei nem adták el, de nyilván csak azért, 
mert manapság nem akad olyan bolond, aki gyerekeket 
vásároljon. Pláne a fiugyerekeknek igen csekély a for
galmi értékük. A  testvérei mindössze csak elzavarták 
hazulról. Hogy elég nagy és elég erős már, keresse meg 
maga a kenyerét és ne egye el a többiek kalácsát.

József-Ernő tizennégy éves korában elkerült ha
zulról. Csinos fiú volt, okos fiú volt, ügyes és tálento- 
mos. Rajzoló volt, ipariskolába járt, nyomorgott, éhe
zett, tanult, végre festőművész lett.

És most már teljes dicsőséggel folytathatta, amit 
nem egész dicstelenül kezdett. A  koplalást tudniillik és 
az élettel való harcot. Pénze nem volt soha, műterme 
csak ritkán, adóssága mindig. Semmit se tudott célsze
rűen beosztani, csak a lakomáit. Ezeknél egy alapelv 
vezérelte. Elve volt: naponta egyszer. E szerint vagy 
reggelizett, vagy ebédelt, vagy vacsorázott. Ebédet va
csorázott reggelire, vagy reggelit ebédelt este, ahogy 
jutott. És ha másképp nem ment, néha ledült aludni. 
Egy jó alvás mindig fölér egy kisebb fajú táplálkozással.

Más kép. Jön a Putifárné. Érett, meleg szépség. 
Pompásan kifejlett hisztérika. Kissé kövéres. Kemény- 
ségi foka valahol a steatit és a barryt között lehetett, 
szóval egy és három között. Ajka buja és széles, szeme 
nedves és sokat Ígérő, arcszine mesterségesen üde, haja 
szőkésbarna némi vöröses árnyalattal. (Elérhető az indiai 
Henna segítségével.)
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— Putifár ur — névszerint Pavlikovits Jonathán 
építési vállalkozó —  nem jelenik meg külön a vásznon. 
Jól nevelt férj, aki sohase jelenik meg, amikor netán 
alkalmatlan lehetne. Azt mondják, hogy a gyakorta 
megcsalt férjeknek szarvuk szokott nőni. Nagy szarvuk. 
Ennek a férjnek nem nőttek szarvai. Ennek a férjnek 
pénze nőtt. Minél sűrűbben megcsalta Putifárné ő nagy
sága, annál jobban dőlt kasszájába a pénz. S ő nagy
sága elég tisztességes feleség volt abban az irányban, 
hogy ne tűrje el azt a csúfságot, hogy hiányt lásson 
a kassza.

Putifár bácsival végeztem. Valami sok dolgunk 
nem lesz több vele. A  legjobb férjek azok, akikkel az 
embernek a legkevesebb dolga van.

Csak még egy-két momentkép Putifárné ő nagy
ságáról, aki Johannának, vagy kedveskedve Jankának 
neveztetik a polgári életben. Janka ő nagysága szabad 
irányú. Nem nagyon válogatós a kifejezéseiben. Szereti 
a pikantériát. A  legrosszabb esetben szóban és ado
mákban. Ha estélyen, színházban, társaságban megjele
nik, félrehivja az urakat, s olyan adomákat mesél ne
kik, amikre elpirulnak.

S akkor ő tovalibben. Aki utána siet, azt mond
ják, hogy nem bánja meg. Aki nem siet utána, annak 
is jó dolga lehet, ha az Isten is úgy akarja.

Putifárné Janka ő nagysága roppant önálló asz- 
szony. Amit a fejébe vesz, ahhoz vasakarattal, s z í v ó s  

makacssággal ragaszkodik. Ebből származik az egész 
história, amely most már bátran megkezdődhetik.
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II.

József és Putifárné.
Egészen biztosan nem sikerült megállapítanom, 

hogy mikor és hol találkoztak először József és Puti
fárné, illetőleg Fejér Ernő festőművész és Pavlikovits 
Jonathánné ő nagysága. Valószínűnek tartom, hogy va
lamelyik müvészklub vacsoráján kerültek egymás mellé, 
vagy valami úri vendégségen, ahol a férfiaknak rejté
lyes kopertákat nyomnak a markukba, gonosz tarta
lommal:

—  Fejér Ernő ur Pavlikovits Jonathánné ő nagy
ságát vezeti asztalhoz.

Ilyenkor aztán a Fejér Ernő urak rémülten elkez
denek szaladgálni:

—  Gyerekek! Ki az a Pavlikovits Jonathánné?
Hol van az a szörnyeteg? Ki mutat be nek i?-------
No, ide se jövök tö b b é !-------

Később aztán konstatálja, hogy a Pavlikovitsné 
nem is olyan szörnyeteg. Sőt. Csinos asszony, kedves 
asszony, nagyszerű asszony.

De másképp is történhetett az ismeretség. Úgy 
is történhetett, hogy Pavlikovitsné jókedvűen disku- 
rálgat a szomszédjával, egyszerre csak félbeszakítja ön
magát:

— Mondja csak, ki az a fiatalember? Ott lenn 
a balsarokban. Nem az, akire néz, a másik, az a ci- 
gányos képű.

—  Aha, látom már. Valami kis piktor. A neve
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nem jut eszembe. Vidéki fiú, s nem is egészen tehet
ségtelen. Roppant közönséges neve van; tudom már: 
Fejér. Valami esőtartó a keresztneve, megvan már — 
Ernyő.

A  szomszédnak közben az eszébe jut valami. Meg
sértődött, hogy ő nagysága másokat figyel, mialatt 
vele beszélget, vagy esetleg ő maga is másfelé vágyó
dik, —  egyszerre csak feláll:

— Akarja, hogy idehozzam? Bemutatom magának.
S már megy is. S már hozza is. Szállítja Józsefet

Putifárnénak.
Az asszonynak egyéb se kell. Olyan ő, mint a 

pók. Csak a hálójába kerüljön a legyecske, a többit 
majd elvégzi ő maga. Körülfonja a kedvesség, a finom
ság, a szeretetreméltóság, az ötletesség, a figyelem, a 
jóság ezernyi finom szálával. Körülfonja, leköti, rabul 
tartja, vérét veszi.

Kivéve, ha valaki bolondfejü József. Akkor nem 
bir vele egykönnyen.

— Mondja csak, kedves művész ur —  ez már a 
negyvenedik pókhálófonál —, mondja csak: hol van a 
maga műterme?

—  A  műtermem? Most nincs is. Nagyon silányak 
itt nálunk a lakásviszonyok. Igen kevés műtermet épí
tenek.

Csak nem mondhatja, hogy „kitettek a műterem
ből, mert nem tudtam fizetni?"

A  szép asszony:
— Nekem van egy nagyon szép villám itt Pesten.

Kálnoki Izidor: Az áldott lelkű Márta asszony. 14
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A fasorban. Már régen akartam egy műtermet fölébe 
építtetni. Megcsináltatom magának. Úgy rendeztetem 
be, ahogy maga akarja. Két lakószobája is lesz hozzá. 
Egy hónap alatt elkészül.

A  művész a fejét rázza:
—  Nem lehet, nagyságos asszonyom. Most egye

lőre vidékre akarok utazni. Bejárom az országot és 
festegetek a szabadban. S ha aztán eladtam a képei
met, egy-két évre külföldre megyek. Nekem még na
gyon sokat kell tanulnom.

Csak nem mondhatta: „majd, hogy te is meg
tudd, hogy egy garasom sincsen!" Vagy „hogy az egész 
városban arról beszéljenek, hogy asszonnyal tartatom 
ki magamat?"

A  szép asszony:
— A  műtermet mindenesetre megcsináltatom. Ha 

ön nem megy bele, a legrosszabb esetben üresen ma
rad. És bért nem fogadok el érte, bárkinek adom is 
ki. Az lesz a bér érte, hogy a festő köteles érte en
gem megfesteni. Ahogy akar.

És elragadóan mosolygott hozzá.
A  művész megint csak a fejét rázta:
— Nem vagyok arcképfestő, nagyságos asszo

nyom. Tájakat festek, s legfeljebb még virágcsendéletet.
A  szép asszony:
— Az még jobb. Csak úgy a messzeségben lesznek 

a képein, mint egy szürke folt. Egy elmosódott alak, 
akiről csak sejteni lehet, hogy asszony. Ezt még jobban 
szeretem.
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----------- És megy tovább, tovább a beszélgetés.
József rángatja a köpenyeget, futni akar és menekülni, 
de az asszony erős kézzel fogja. Itt valami a kézben 
marad: vagy József, vagy legalább a köpönyege.

III.

Dehogy is ment Fejér Ernő vidékre. Dehogy is 
ment külföldre. Az egyik kirándulásra nem volt kedve, 
a másikra nem volt pénze.

És munka, kereset, jövedelem nélkül sehol a vi
lágon nem lehet olyan könnyen és jól megélni, mint 
Pesten. Mindenütt máshol a megélhetésnek csak egyet
len jogcíme van: az ember abból él, a mije van. Ná
lunk abból is meg lehet élni, ami volt, s abból is meg 
lehet élni, ami lesz. Ezek az imaginárius értékek néha 
még többet hajtanak, mint a valóságos valeur.

Öt üres vászna legyen a piktornak, s ez kész meg
élhetési forrás. Kap rá műtermet és lakást, kap ellá
tást és mosást, a szabó szállít neki ruhákat, a suszter 
cipőt, a divatárus finom nyakkendőket és hófehér in
geket. No igen, a kalkulus világos: csak tele kell neki 
festenie a vásznakat, s mingyárt van pénz, mint a 
pelyva.

Ha kész képei vannak a piktornak, az már baj. 
Az üres vászon reménység, a telefestett csalódás. Az 
üres vászon lehet a gazdagság forrása, de a kész kép 
szegénységi bizonyitvány. Mert lám, nem tudja eladni, 
nem kell senkinek, bizonyosan nem is ér semmit. Az

14*
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üres vászonból még minden lehet, a piktor nyakán 
maradt képből már nem lehet semmi.

Valami kis műtermet bérelt Fejér Ernő, s most 
ott lakik. Egy félesztendőre valahogy el van látva. Ad
dig várnak az összes hitelezők, sőt nyitanak újabb hi
telt is, az üres vásznak reményében. Egy félesztendő 
múlva elfogy a bizalom, az kikerülhetetlen. Akkor má
sik kerületbe kell menni, más vendéglőbe kell szokni, 
más szállítókat kell keresni. A  fő, hogy üresek marad
janak a vásznak, a reménység fehér lapjai.

Fejér Ernő tehát nem dolgozott. Az ember mégse 
teheti könnyelműen tönkre a karriérjét és nem tömheti 
be a megélhetési forrásait. Néha-néha jött ugyan hozzá 
egy-egy modell, de nem okvetlenül festés céljából.

Most is lelkendezve rohan be hozzája a takarító
nője:

—  Művész ur! Egy modell! De milyen elegáns!
—  Bocsássa be!
Pavlikovits Jonathánné jött. Ha József nem megy 

Putifárnéhoz, Putifárné megy Józsefhez.
—  Ejnye, de érdekes véletlen, —  igy kezdte a 

szép asszony. —  Tehát ön már haza jött ? És itt lakik?
A  piktor furcsán nézett rá:
—  Még nem jöttem haza. Illetőleg még el se

mentem. Azaz, csak ezután fogok elutazni. És nagy
ságos asszonyom?------ nagyságos asszonyom nem hoz
zám szándékozott?

Az asszony nevetett:
—  Dehogy. Sejtelmem se volt róla, hogy ön itt
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lakik. Véletlen az egész. A  bankkamatláb az oka. Tud
niillik a pénz rosszul jövedelmez, s a bankárom azt ta
nácsolta, hogy vegyek ingatlanokat. Pesti házakat ve
gyek. S én a többek közt ezt a házat is megvettem. 
Mától fogva én vagyok a maga háziasszonya. S most 
azért járom sorra a lakásokat, hogy megnézzem, hol 
és mit kell rendbehozatni.

S már körül is nézett.
— Itt is van egy és más igazítani és átalakítani 

való. Azt csak bízza rám, kedves barátom. Majd én 
mindent elintézek. S előre mondom magának, nem le
szek rossz háziasszonya. Nagyon jó háziasszony le
szek! —

És megindult kifelé. Csak arra ért rá Fejér Ernő, 
hogy kezet csókoljon és utána nézzen.

— No ebből cifra komédia lesz, —  gondolta Fe
jér Ernő. — Majd ha kiderül, hogy tőlem ugyan egy 
garas házbért se lát! Szépen fog jövedelmezni a háza!

És elment hazulról. Ebédelni. Hitelbe.
Amikor éjszaka hazavetődött, ijedten ki akart 

szaladni a lakásából.
—  Ejnye, ejnye. Alig ittam valamit, s mégis ré

szeg vagyok! Vagy idegen házba tévedtem.
Mesés bútorok, fejedelmi dísztárgyak, menyezetes 

ágy, selyem paplan, drága szőnyegek. S a műteremben 
egy kis asztalka, pompás falatokkal, francia pezsgővel.

Csak a vásznak ne maradtak volna itt, a ki nem 
fizetett üres vásznak, akkor bizonyos volna, hogy ide
gen helyen van.
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Jó félóráig fel-alá járt a piktor a szobájában, 
amely az övé volt, s mégis idegen neki.

Aztán nagyot ütött az asztalra.
—  Csak azért se, Putifárné asszony.
Ruhástól' odavetette magát a díványra és elaludt. 

Korán reggel pedig a hóna alá csapta öt üres vásznát, 
s elment. Nem jött többet vissza.

IV.

Még kétszer költözködött Fejér Ernő. Mindig más 
és más felébe a városnak. Kis műterembe, nagy mű
terembe, uj házba, régi házba, sehol se lakott egy ne
gyedévnél tovább.

Mindenütt arra ébredt egy szép reggelen, hogy 
gazdát cserélt a ház. S ő a Pavlikovits Jonathánné la
kója. És utána vándorol mindenhová a fejedelmi be
rendezés, a sok pompás műtárgy, a menyezetes ágy, 
a selyempaplan, s a terített asztalka.

Ő pedig menekült, mindegyre menekült.
Amig egyszer csak. fáradtan, éhesen, haraggal és 

keserűséggel és pénzhiánnyal tele nem vetődött a la
kására. Csak egy hete jött bele, a hóna alatt az öt 
üres vászonnal. S nagyon messze volt ez a lakás, egé
szen az Isten háta mögött. S odakünn esett az eső, 
s neki nem volt pénze, hogy kocsit fogadjon. Gyalog 
jött, fáradt volt, korgott a gyomra és utálta az életet.

Nagy nehezen meggyujtott egy gyufát, hogy meg
keresse valahol a gyertyát.
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Hát megint itt volt a fejedelmi berendezés, a 
sok pompás műtárgy, a menyezetes ágy, a selyempap
lan, a terített asztal.

—  Menekülni kell!
De ebben az esőben. Ilyen fáradtan és ilyen éhesen.
Keresgélni kezdett a zsebében. Ilyenkor legjobb 

rágyújtani. A  füst elkergeti az éhséget, a fáradtságot, 
az álmot.

Nincs cigarettája. Ott az asztalon vannak ugyan 
finom ,,Abduláh“ -k, mindegyiknek egy-egy rózsalevélbe 
takarva a vége.

Ej, rágyújt ezek közül.
És elfordította a villamos lámpák kapcsolóját. 

Tündéri fény támadt. S ott csalogatta, csábítgatta a 
sok ingerlő étel és ital.

— Ha már rágyújtok, akkor előbb eszem valamit.
Leült falatozni. És ivott a pezsgőből. És villa

mossággal megfőzte a feketéjét. És csipegetett a nagy- 
szemű számoszi szöllőből. És rágyújtott a rózsalevél 
végű cigarettára. És lefeküdt a menyezetes ágyba és 
betakarta magát a selyempaplannal.

V.

Másnap József megkezdte Putifárné arcképét. 
Négy hét múlva átköltözött a fasori villába. Három 
hónap múlva megnyerte a képével a társulati aranyér
met. Egy év múlva jurytag lett a műcsarnokban. Tiz- 
husz év múlva talán már pályázatot imák ki a szobrára.

Rossz bibliai alak lett J ózsefből, de hírneves festő.
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