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A tanítónő.

Kenézháza. Ki tudja, hogy hol van Kenézháza? 
A mappán nincsen rajta, a földrajzban nem tanítják, 
talán még a magas kormány se tartja számon, hogy 
ilyen nevezetű község is van a gondjaira bízva. 
Legalább erre vall, hogy Kenézházán semmiféle 
olyas intézmény nem található, amely a magas kor
mány, vagy a nemes vármegye szerető gondjaira 
mulatna. Kenézházán nincsen vasút, nincs posta, 
semmiféle hivatal, de még jóravaló országút se 
visz el mellette. Mindössze egy kis falusi népiskola 
van a pici községben, az se a felsőbbség jóvoltából. 
Maga a község tartja fenn. Hát olyan is.

Egyszerű parasztház a kenézházai iskola. Zsűp- 
fedeles. Két szoba van benne, meg konyha. Az 
egyik szobában tanulnak a nebulók, fiúk és leányok 
vegyest, mind a négy osztály együtt (mert négyosz
tályos az iskola), a másik szobában a tanítónő la
kik, Igen Czenczi nevezetű, az idén nyáron lesz ha
todik esztendeje. A konyhában egy vastag, öreg cse
lédféle lakik, nem annyira főzés, meg takarítás 
szempontjából, — ezt a kevéske dolgot Igen Czenczi 
többnyire maga végzi — mint inkább a biztonság 
okából. A faluban ugyan még nem loptak ember-
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emlékezet óla (nem is volna érdemes), bűntett dol
gában se nyomozott még soha csendőr, de Czenczi 
kisasszony félős természetű, s leány, akinek mégis 
kell valamelyes őrizet. Erre pedig kiválóan alkalmas 
az öreg Mari néni. Szakasztott olyan, mint egy bul- 
dogg-kutya, folyton morog és a fogát mutogatja. Az 
ura vagy tíz esztendővel ennekelőtte meg is szökött 
mellőle harapós természete miatt, azóta se tudják 
hol jár, él-e vagy meghalt?

Egyéb okon is szüksége van Czenczi kisasszony
nak a Mari nénire. Mivel hogy újabb időben na
gyon rossz alvó lett. Nem tud aludni éjszakánként. 
Hánykolódik az ágyán, dobálja magát, erőszakosan 
behunyja a szemét, számlálgatni kezd egytől-tízig 
százszor is egymásután, hangtalanul elmondja az 
ábécét elölről hátra és visszájáról előre, de csak nem 
jön álom a szemére.

Ilyenkor aztán jó a Mari néni. Behívja magá
hoz a tanítónő, s elkezd vele beszélgetni. Mindegy, 
hogy miről, csak beszélgetni kell. Illetőleg nem is 
annyira beszélgetni, mint inkább megszólaltatni 
Mari nénit. Ez nem könnyű dolog, de néha sikerül. 
S akkor az öreg asszony elkezd duruzsolni, morogni, 
dümmögni, ami fölér egy jó adag ópiummal. 
Czenczi kisasszony szépen elalszik.

Csak az a hiba, hogy mihelyest Czenczi kisasz- 
szonyt elfogja az álom, Mari néni megharagszik s 
abbahagyja a morgást. S akkor a tanítónő újra föl
ébred. Úgy van már az öreg asszonnyal, mint a mól 
nár a kerepelős malommal. Csak akkor alszik jóízűt, 
ha jár a malom. De a malom mégis jobb, az legalább 
nem haragszik meg érte, ha a molnár elalszik.

Nem mindig volt ez így, hogy Igen Czenczi kis
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asszony szemét kerülte az álom. Amikor hat eszten
deje Kenézházára került, — huszonkét esztendős 
volt akkoxiban — akkor még úgy tudott aludni, mint 
a tej. Este lefeküdt, s nyomban behunyta a szemét. 
S már aludt is. S amikor reggel fölébredt, még csak 
gyűrött se volt a fejealja. Ugyanazon a helyen éb
redt föl, ahol elszenderült.

Akkor még piros volt a képe és csillogó a szeme. 
S egész nap nevetett. Ügy tudott mulatni a gyerekek 
ügyetlenségein, ahogy a betűk pingálásába belepi
rosodtak, hogy szinte könnyek futottak le a képén.

De hat esztendő Kenézházán! Bizony az sok esz
tendő. Az letépdesi a rózsákat az orcáról, kilopkodja 
a fényt a szemekből, s elkergeti az édes, vágyakkal 
teli álmot.

Csak legalább volna valaki, akivel beszélgetni 
tudna. Egy vagy két ember. Aki megérti. Aki tud 
neki valamit mondani.

De élni, élni, élni anélkül, hogy az ember szem
betalálkozzék valakivel, aki csak egy gondolatát is 
megérti.

Pénze nem volt. Nem is lehetett, mert a java
dalmazását jórészt természetben kapta. Lakást ka
pott, búzát, kukoricát és krumplit, tüzelőfát, tojást 
és baromfit. Ami kevés pénzben jutott neki, az bé
lyegre kellett; folyamodásokat írt, üres állásokra 
pályázott, hogy elkerülhessen innét valami ember
lakta vidékre. Amint egy koronát összekuporgatott, 
gyorsan megírt hozzá egy kérvényt a miniszté
riumba.

Az ilyen kérvényekre még csak felelni se szo
kás. Csak annak írnak levelet, akit kineveznek va-
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lamely állásba, ő  még csak levelet se kapott a koro
nájáért. Sohase kapott levelet.

Csak néha járt el az örmény boltoshoz, a falu 
végére. Ott szokta a terményeit értékesíteni. Fűszert 
kapott a búzájáért, vagy bélyeget, szappant, ecetet, 
s egyéb szükséges holmikat: tűt, cérnát, rózsaolajat. 
Néha ujságpapírost is kapott a boltostól, kölcsönbe. 
Vissza kellett megint vinni, mert abba csomagoltak. 
De azt ingyért megengedte a boltos, hogy elolvassa 
azokat az ujságrongyokat.

Különös dolog az nagyon, mikor az ember úgy 
olvassa el a világ eseményeit, hogy semmiről se 
tudja se az elejét, se a végét, csak éppen a közepét. 
És történeteket olvas, érdekes és izgató eseteket, 
amikről csak éppen az irányban van bizonytalan
ságban, hogy hol történtek meg és mikor.

Ha újságot tudna tartani, az nagy eset lett 
volna. De az újság szertelenül drága, különösen 
olyan helyen, ahonnét lovaslegényt kellene érte 
küldeni mindennap, három órai járóföldre.

Kéthetenként egyszer a doktorral szokott talál
kozni az örmény boltosnál. Az öreg doktor, hatvan 
felé járt már, s igen kövér volt, csak minden két 
héten vetődött be egyszer Kenézházára, s akkor is 
csak legfeljebb egy félórája jutott a község számára. 
Annyi pénzért, amit kapott, ez is elegendő volt. És 
különben is Kenézházán olyan egészségesek voltak 
az emberek, hogy legfeljebb csak az halt meg, akit 
bottal vertek agyon. Meg az, aki halálos bajba esett. 
De az ilyen emberek másutt is meghalnak, ahol sok 
a doktor.

Legutóbb, hogy künn járt az öreg Weinstein
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doktor a faluban, a fejét rázta, amikor Igen Czenczi 
kisasszonnyal találkozott.

-— Nem vagyok megelégedve magával Czenczi 
nagysád — mondotta. — Nem vagyok megelégedve.

— Miért?
— Nem jó színben van, halovány, a szeme be

esett. Majd alkalmilag egyszer, ha több időm lesz, 
alaposan megvizsgálom magát.

— Nincs semmi bajom, kedves doktor. Egész
séges vagyok, csak öregszem. Ez az oka.

A doktor haragosan verdeste a földet a botjával.
— Ejnye, adta fékom teremtette. Hát így beszél

nek a gyerekek? Hogy mer maga öregségről beszélni, 
maga kis csibe?

A tanítónő szomorúan mosolygott:
— Hiszen öreg még nem vagyok. A haragosom 

sem mondhatna matrónának. De fiatal leánynak bi
zony már öreg leány vagyok. És lassan-lassan ki fo
gok száradni, mint a magányosan álló kóró.

— Lárifári — pattogott az öreg doktor. — 
Maga kedves, fiatal, aranyos leányka. Akiért még 
el fog jönni a mesebeli princ, s elviszi innét király
nénak. Csak türelemmel kell rá várni. És vigyázni 
kell az egészségre. Mondja csak, rendben van a 
gyomrával?

-— Rendben.
— És az étvágy? Hogy vagyunk az étvággyal?
— Nagyon jól.
— Nem fáj semmi?
— Semmi.
— Köhög?
— Nem köhögök.
-— Hát hol van a baj?
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— Nem tudok aludni, doktorkám. Álmatlan 
vagyok. Néha hetekig nem alszom többet, csak 
egy-két órát.

— Hm. Hát ez a baj. Majd segítünk rajta. 
Írok egy porocskát. Valami finom, jó porocskát. 
Ez majd meghozza az álmunkat. Ügy fogunk aludni, 
hogy no.

És már ki is vette a noteszét a zsebéből, s egy 
kitépett lapra fölírta a receptet.

— Esténként egy port lefekvés előtt. Majd meg
látja, hogy csodákat tesz.

Igen Czenczi megköszönte a receptet. S elindult 
hazafelé. Majd csak holnap csináltatja meg az orvos
ságot, ha valaki véletlenül bemegy a városba.

Hazament. A zsebében egypár ujságoldalt is 
vitt magával. Az pótolja még ma éjjel az álmot.

Odahaza vártak rá. Egy pirosorcu, pufók ném- 
ber, akinek nagy instanciája volna a tanítóné nagy
ságához.

— Hát csak ki vele Verebélyné, mit tehetek az 
érdekében?

Verebélyné egy piros kendőt húzott elő a keb
léről. A kendőből egy levelet halászott ki. Az ura 
írja, Pestről. Ott van munkában.

— Elolvasás céljából hoztam.
Igen Czenczi fölolvasta a levelet, s örömmel ér

tesült belőle, hogy Verebély kitűnő jó egészségben 
létezik Pesten, melyhez hasonló jókat kíván Sárá
jának Kenézházán.

Ríva ment el Verebélyné, olyan boldog volt a 
kedves hírre. De előbb megígérte, hogy holnap este 
újra eljön. Akkor majd megírják a választ a levélre.
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Már mint a tanítónő nagysága megírja, ő meg sír 
hozzá. Ezzel elment.

Igen Czenczi pedig bement a szobájába és gyer
tyát gyújtott. S leült az asztalához. És elgondolko
zott azon, hogy milyen szép dolog az, ha valaki le
veleket kap és leveleket ír. Nem folyamodást a mi
niszterhez, hanem szerető levelet valamely szeretett 
férfihoz. Igen ám, csakhogy ahhoz egy szép, derék, 
délceg ember kívántatik, aki szeret bennünket és 
akit mi is szeretünk.

■— De minek? Hát nem tudok én elgondolni egy 
embert, aki szebb, jobb, nemesebb és drágább min
den embernél a világon? És aki engem szeret, s akit 
én szeretek? De hogy szeretem, Istenem, mennyire 
szeretem!

Igen Czenczi papírost vett elő, tollat és tentát, 
leült az asztalhoz és elkezdett írni. Forró levelet a 
forrón szeretett férfinak.

Irt, írt, egyre írt.
Nem drága a papíros, dehogy is drága, ha sze

relmet ír reá az ember.
Egyet írt. A szíve vérét írta a fehér papírosra.
És amikor készen volt a levél, újra elolvasta.
— így van. Szórul-szóra így van.
Borítékba tette a levelet. Gondosan összehajto

gatva, finom borítékba.
— Cím is kellene hozzá.
Egy percig gondolkodott, s aztán odaírta a bo

rítékra, hogy „Neki".
Aztán levetkőzött, a levelét odatette a feje alá 

(ma már úgy se lehet postára tenni), eloltotta a gyer
tyát és lefeküdt.
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Édesen aludt reggelig. Egy pillanatra se ne
szeit föl. És micsoda gyönyörű álmai voltak.

És mindenap írt levelet, és mindennap édes ál 
mai voltak. És két hét múlva, a mikor újra talál
kozott az öreg Weinstein doktorral az örmény 
boltja előtt, az öreg Weinstein összecsapta a kezeit.

— így már szeretem magát, Czenczi kisasz- 
szony. Piros az arca, ragyogó a szeme. Csupa 
egészség. S aludni tudunk-e, kis leányom?

— Mesésen alszom. Estétől reggelig föl se éb
redek.

Az öreg doktor az egész terjedelmes hasával ne
vetett.

— No, ugy-e? Csak tud még valamit az öreg 
Weinstein doktor. Amit én fölírok, kisasszonykám, 
az föl van írva.

És nevetve ment tovább. Pár lépésről vissza
fordult.

— A receptet el ne veszítse, kisasszonykám. 
Szükség esetén megrepetáljuk. Igenis, megrepetáljuk.

Czenczi Pestre megy.

A tanítónő az iskolaház udvarán iilt egy pádon. 
Valami kézimunka volt az ölében, de nem dolgozott 
rajta. Maga elé nézett, s várta, hogy a reggeli nap, 
mely már a közelben játszott az eperfa levelein, oda
érjen hozzá, hogy aztán meleg sugaraival körülölelje 
a testét. A gyerekek lassanként gyülekezni kezdtek 
az iskolába. Falun a gyerekek nem pontosak az is
kolajárásban. Az egyik nagyon későn jön, ha pél
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dául az anyja kenyeret dagaszt, vagy egyéb fontos 
esemény történik a házban, mondjuk beteg a tehén. 
A legtöbb meg másfél órával is hamarább érkezik, 
mert kizavarják a házból, ne legyen útban.

A tanítás ideje még jó messze van, de már az 
apróbb gyerekek szállingóznak. A fiúk nagy körben 
elkerülik a tanítónőt, s lekapva a süvegüket, oldalt 
sompolyognak el mellette. A leányok meg hátulról 
iparkodnak a közelébe férkőzni, s aztán — mint a 
kis kutya, mikor harapni valót lát — hirtelen elkap
ják a kezét, s nedves csókot cuppantanak rá. Igen 
Czenczi mindannyiszor ijedten összerezzen, amikor 
egy-egy ilyen váratlan támadás éri, de mindgyárt 
megint mosolygós lesz az arca, s megsímogatja a 
kis gyerekek képét.

— Dicsértessék a Jézus Krisztus — köszönnek 
a gyerekek. S valamennyi, aki a felső sorról jön, 
hamar hozzáteszi:

— A tanító néninek levele van az örmény bol
tosnál.

Már a negyedik gyerek jelenti a nagy újságot. 
S Igen Czenczinek mindannyiszor nagyot dobban 
a szíve. Levele van. Neki levele van. Vájjon ki ír
hatta? Kinek jut eszébe, hogy levelet küldjön Ke
nézházára, a szegény tanítónőnek, akinek senkije 
sincsen a világon? Istenem, csak nem lehet ez a le
vél válasz? Válasz azokra a levelekre, amiket ő íro
gat, csendes, magányos éjszakákon, hevesen dobogó 
szívvel, lázasan forró vérrel?

Igen Czenczi csendesen elnevette magát.
— Milyen csacsi vagyok én. Hiszen az én le

veleim nem mennek el soha. Azok olyan valakinek
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szólanak, aki talán nincsen is a világon, csak bennem 
él, az én árva lelkemben.

Most megvillan a szeme.
Hátha a minisztériumból jött a levél? Ha nem 

volt hiábavaló az a sok, nehezen félretett korona, 
amit bélyeges papírosra költött? Talán kinevezték, 
valami nagy városba, valami nagy állásra? Ahol ezer 
koronát is kaphatna egy évben.

A legnagyobb leányt magához intette gyorsan.
— Annuska, vigyázz a többire. Csend legyen 

az iskolában és rend, amíg visszajövök. Egy-kettőre 
itt vagyok.

S már sietett is a levélért a falu másik végébe, 
az örmény boltoshoz.

A boltos maga sietett eléje, kezében a levéllel. 
Bizony az nem volt levél, csak egy cédula.

— A doktor úrtól van — mondta a boltos.
Igen Czenczi elszomorodott. Hát nem a minisz

tertől való, se a mesebeli álomlovagtól. Csak az öreg 
doktor írja. A pocakos Weinstein.

— Ezért bizony kár volt ideszaladnom. Leküld- 
hette volna valamelyik gyerekkel.

A boltos nagy fontoskodva felelt:
— Nem mertem, drága kisasszonykám. Most 

egy órája ment keresztül a doktor a falun. A brics- 
kájával. Valami nagy beteghez vitték, Aszalófalvára. 
Itt sebtiben írta a levelét a kisasszonykának. S na
gyon a lelkünkre kötötte, hogy adjuk át, a saját 
finom kezébe adjuk, azt mondta, mert a kisasz- 
szonyka szerencséje van benne, azt mondta. Hát 
én átadom.

A kisasszony mohón kapott a levél után. Aki
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ritkán jut valamihez, mohó az élvezésben. Aztán el
köszönt és sietett vissza az alsó végre.

Útközben olvasta a levelet. Nehezen ment. Po
kolian rossz írása volt az öreg doktornak. Ezek az 
orvosok, úgy látszik, mégse passzióból írnak olvas
hatatlanul. De mert nem tudnak másképp.

Valahogy mégis kiböngészte:
„Drága kisasszonykám! Délre visszajövök, s ak

kor fölkeresem. De már előre értesítem, hogy finom, 
jó hírt hozok, olyat, ami döntő lesz egész jövendő 
életére. Örüljön neki már most és készüljön rá, hogy 
a jövő héten már Pesten lesz, úri állásban, fényes 
jómódban. Máris gratulálja öreg tisztelője

dr. Weinstein
Lihegve, fáradtan, szédülő fejjel tért vissza Igen 

Czenczi kisasszony az iskolába.
— Mi lehet ez? Mi lehet ez? Ezek a doktorok 

sohase beszélnek egészen világosan. S dél olyan 
messze van!

Szerencsére ott voltak a gyerekek. Amíg Czenczi 
valami bozontos fejű kamasz fejébe beleveri a „bö“ 
betűt, múlik közben az idő. Aki kemény paraszt
fejekkel vesződik, kicsi idő annak három-négy óra.

S a doktor hamarább is jött délnél. Kevesebb 
dolga volt Aszalófalván, mint gondolta. Mert a beteg 
közben szerencsére meghalt. Ezek a falusi betegek 
többnyire nem várják meg az orvos urak közben
járását. A pocakos Weinstein doktor csak oldalvást 
fér be az iskola ajtaján. S mindjárt beszélni is kez
dett, még a gyerekek jóformán ki se tették a lábukat.

— Arról van szó, kisasszonykám, drágám, hogy 
ön Pestre kerüljön. Egy igen előkelő család, méltó- 
ságos család, ahol két szép, okos és művelt leány
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van, társalkodónőt keres. Aki színházba megy ve
lük, az olvasmányaikat megválasztja, a viselkedé
sükre ügyel, szóval, aki tapintattal, ügyesen, fino
man segíti és támogatja a háziasszonyt. No, kis
asszony, vállalja?

A tanítónő zavarodottan nézett maga elé.
— Nem értem.
— Hogy lehet ezt nem érteni? -—- pattogott a 

doktor. — Én csak világosan beszélek. Előkelő csa
ládhoz társalkodónőnek megy. S még a házat is 
vezeti. Korlátlan hatalommal. Kétezer korona és tel
jes ellátás. Ütiköltség. Ez csak világos beszéd.

— Igen. De azt nem értem, hogy előkelő pesti 
család Kenézházán keres társalkodónőt. Az Isten 
háta mögött. S éppen engem akar, a szegény tanító
nőt, akit senki se ösmer a világon.

A doktor hadonászott a kezével.
— Nem magát akarják. Csak egy derék, okos, 

jólelkii, finom modorú nőt akarnak. Lehetőleg a vi
dékről, ahol tisztábbak az erkölcsök. S hozzám for
dultak, mert én a család bizalmasa vagyok. Erre a 
vidékre való a méltóságos asszony, s engem is a 
férje segített a kerületi orvossághoz. Bíznak bennem, 
ennyi az egész. S én bízom magában, ennyi az egész. 
Keresve se tudnék jobbat találni, erre a hivatalra, 
mint magát. Ennyi az egész. S ön boldog lehet, ha 
innét szabadul. S még a király se nevezhetné ki 
jobb hivatalba. Mondom, hogy ennyi az egész.

Igen Czenczi komolyan maea elé nézett. Olyan
forma érzés fogta el a lelkét, mint a madáréban le
het, amikor kinyitják kalitkája ajtaját.

— Elmegyek, doktor. Elmegyek, ha innét el
eresztenek.
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A doktor nevetett.
— Eleresztik. Persze, hogy eleresztik. Ámbár 

itt a tanítónők sohase szokták kérdezni, hogy eleresz
tik-e őket, vagy sem?

— Én kérdezem.
— Jól van. Elmegyünk a bíróhoz, s bejelent

jük, hogy maga elmegy. Ennyi az egész. Gyerünk.
És mentek. A harmadik házban lakott a köz- 

ségbiró. A doktor lépett be elsőnek a bíróhoz. Megint 
oldalvást, mert másképp úgy se sikerült volna. Fa
lun keskenyre szabják az ajtókat, de nem azért, 
hogy nehezebben férjenek be az emberek, hanem 
azért, hogy nehezebben férjenek ki.

Nevetve kezdte a doktor:
— Elvisszük ám a Czenczi kisasszonyt, biró 

gazda! Megven Pestre!
A biró most vette le a föveget a fejről. Ha nincs 

vendég, kalap való a fejre. Odahaza is.
— Ha elmegy, akkor is áldja meg az Isten. Ha 

itt marad, akkor is.
A doktor a bíró vállára tette a kezét.
— Elmondom, hogy miről van szó.
— Még ne — mondja a biró. — Előbb valami 

rendelkezés illetékes.
És harsány hangon kiabál:
— Anyjuk! Hej, anyjuk!
— No mi kell? — hangzik kívülről.
— Vendégek járultak hozzánk. Egy pohár bor 

kéne, vagy kettő.
A biróné bort hozott és poharakat. Egy jó szót 

is váltott a tanítónővel:
— De szép piros a képe! így szeretem.
S ezzel már ki is ment.
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Biró uram töltött és kocintott. Czenczi kisasz- 
szonynak is az ajkához kellett tennie a poharat. A 
két férfi fenékig itta.

— Most már adassék elő, hogy miről van szó.
A doktor beszélt:
-— Arról van szó, hogy Czenczi kisasszonynak 

kitűnő állás kínálkozik. Űri mód, jó fizetés, kitűnő 
ellátás. Pesten. Hát arról van szó, hogy el kell bo
csátani a hivatalából.

A biró tenyerével megtörölte a bajszát.
— A jobb a jónak megrontója. Ez is jó hiva

tal volt, de idevaló. De ha jobb kínálkozik, akkor 
vége van a jónak. A kisasszony azt teszi, ami neki 
tetszik. Ha elmegy, jó. Ha itt marad, jobb.

A tanítónő most közbeszólt. Először, a mióta
jött.

— Biró uram, az én érdekem azt parancsolja, 
hogy azt a kedvező, igazán fényes ajánlatot, amit 
kaptam, fogadjam is el. De azért mégis itt mara
dok, ha nincsen megnyugvásom arra nézve, hogy 
az a sok édes, drága gyermek, akiknek a lelkűkbe 
én ojtottam az első oktatásokat, megint jó és ava
tott kezekbe kerül.

A biró komoran nézett maga elé.
— Nem értettem jól a kisasszonykát, mert na

gyon finoman beszél. De ugy-e, arról van szó, hogy 
mi lesz ezután?

— Arról,
— Hát hogy eztán mi lesz, — mondta a biró 

kenetesen, —• annak a jó Isten a megmondhatója.
A tanítónő rémülten nézett a doktorra.
— A gyerekek! Kitől fognak tanulni a gyere

kek?
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A biró felelt, egykedvű nyugalommal:
— Nem úgy kell az idevaló gyerekeket nézni, 

kisasszonykám, ahogy a városi gyerekeket nézik. 
Az úrnál baj lehet az, ha későn tanulja meg a 
betűvetést, a parasztnál mindegy. Az egyik meg
tanulja tíz éves koráig, a másik nem tanulja meg 
hetvenig se. Én hetven vagyok, akkurátusán het
ven. Ma se tudok írni, olvasni. Mégis biró vagyok. 
És szántani, vetni tudok. Ez a legfőbb tudomány.

A biró megvakarta a fejét, újra koccintott a 
vendégeivel, s tovább beszélt:

— Nem is tudom, hogy jó-e, vagy rossz-e, ha 
az ember írni-olvasni tud? Lássa, kisasszonykám, 
a mi falunkból még olyan ember nem vándorolt ki, 
aki ne tudott volna írni meg olvasni. Az ilyen 
ember inkább kínlódik, de itthon marad. Nem 
mer az világgá menni, aki messzeségből még csak 
üzenetet se tud hazaküldeni. Aki itt hagyta a fele
ségét, gyerekeit nyűgnek, tehernek, mind írástudó 
ember volt az.

— Aztán, hogy el ne felejtsem, — folytatta 
az öreg. — Nálunk, ha elmegy a tanítónő, — egy
szer egy meg is halt, — sohase akadt mindjárt 
másik a helyébe. Egy esztendeig, kettőig mindég 
be volt zárva az iskola. Mielőtt a kisasszonyka 
jött, éppen hat esztendeig volt üres az iskolaház. 
Aki akkoriban került volna iskolába, az egysze
rűen nem tanult betűt. így aztán vannak öregek, 
akik írni tudnak, s vannak fiatalok, akik nem tud
nak írni.

A fehéredő haján (a paraszt csak nagyon ké
sőn őszül) végigsimított az öreg.

— Én ismerem a falut, kisasszonykám. Min-
K áln o k i  I . : I g e n  Czenczi.  2
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den élő lelket ismerek. S nem azok mindig a leg
jobb emberek, akik ismerik a betűt.

Még egyszer töltött az öreg.
— Csak azt mondom még, kisasszonykám, ha 

elkívánkozik a lelke, menjen el nyugodt lelkiisme
rettel. Én csak annyit mondok, hogy az Isten áldja 
meg minden lépését.

Hirtelen benn termett a biróné asszony is. Ügy 
tett, mintha nézni akarná, elfogyott-e már a bor.

S mindjárt meg is szólalt:
— És én is minden jót kívánok a drága kis

asszonynak. Bolond volna, ha el nem menne.
Igen Czenczi meghatottan szorongatta a biró 

és a biróné kezét.
— Az Isten áldja meg magukat a jóságukért. 

Búcsúzkodni még eljövök.
Aztán a doktor felé fordult.
— írja meg, doktor úr, Pestre, hogy köszö

nettel elfogadom az állást. Amikor parancsolják, 
utazom.

Búcsúzás.

Még azt mondják az emberek, hogy falun lehet 
csak igazán élvezni a természetet. A legnagyobb 
hazugságok közül való ez az állítás. A természet is 
megunta a falusi magányt, s beköltözött a nagy vá
rosokba. Virág, fa, tiszta levegő, gondozott út, jár
ható erdő nincsen a falun, csak a városokban van. 
Falun még a napszakok is megszűntek, csak a vá
rosban van reggel, délelőtt, dél, délután, este és éj
szaka.
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A falun összeolvadnak egészen, ott csak nap
pal van, meg éjjel van. Még talán az sincs, mert 
a nap későbben kel és korábban elpihen, mint az 
emberek. A városi ember azt hiszi, hogy még éj
szaka van s a falusi azt mondja, hogy már nappal 
van. A városi úgy véli, hogy csak most kezdődik 
az este, s a falusi úgy tesz, mintha már benne volna 
az éjszakában.

Az este, a gyönyörű este, az a fődolog, ami egé
szen kiesik a falusi életből. A délutánt minden át
menet nélkül nyomon követi az éjszaka. Ennek 
okáért nem is világítanak falun. Nincs ott se gáz, 
se villám, se petróleum-lámpás. Még csak a szobák
ban se világítanak, nemhogy az utcára tennének 
lámpásokat. Minek is? Dolga nincsen éjszaka senki 
emberfiának az utakon, s aki a mulatságára kóbo
rol (jóravaló ember úgy se teszi), az vigyen magá
val mécsest. A más bőrére ne mulasson senki.

Ahol éjszaka világot gyújtanak falun, halálos 
bizonyosság, hogy nagybeteg van a házban. A gyer
tyával is úgy van a magyar paraszt, mint a csirké
vel. Csak akkor él vele, amikor beteg.

A tanítónő, Igen Czenczi az egyetlen gyertya
fogyasztó Kenézházán. Az örmény boltos tisztára 
az ő kedvéért tart milligyertyákat a boltjában. S 
mondta is neki ma délután:

— Kisasszonykám, drágám, három gyertya 
volna még itt a raktáron. Vegye meg, aranyom, kü
lönben a nyakamon szárad.

A tanítónő csakugyan megvette. Mind a három 
szálat megvette, s ma este mind a három szálat 
meggyújtolta.

2*
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Csakhogy ennek a nagy bőkezűségnek története 
van, amit előzetesen el kellene mondanom.

Az a nagy gyertyapazarlás története, hogy reg
gel a doktor bricskája megint befordult a faluba. 
Egyenesen az iskolaház elé állott, s a kövér Wein- 
stein bácsi oldalvást fordulván, bekerült az iskola
szobába.

— Jó reggelt, jó reggelt, kisasszonykám 
C'zenczi.

— Jó reggelt, doktor úr. Mi jót hozott?
— Jót hoztam, jót viszek. A kisasszonykát 

viszem.
Igen Czenczi fölsikoltott:
— Jaj Istenem! Máris?
A doktor nevetett, csak úgy rengett belé a hasa.
— Valamikor meg kell kezdeni a jót is, kis

asszonykám, drágám. Ügy áll a bál, drágaságom, 
hogy levél jött és pénz. S én most mind a kettőt le
teszem a Ház asztalára.

Ezt az elmés fordulatot a képviselőházi tudósí
tásokból merítette az öreg doktor, s ő maga rop
pantul mulatott rajta. És ki is halászott a zsebéből 
egy levelet, s le is tett az asztalra száz koronát, öt 
darab bankóban.

A leány rámeresztette a szemét. Inkább félve, 
mint örömmel. S ijedten szólt:

— Mit jelentsen ez a pénz, doktor úr?
— Semmit, drágám. Útiköltséget. A méltóságos 

asszonynak az a kívánsága, hogy ön minél sürgő
sebben utazzék föl Pestre. És a méltóságos asszony 
okos asszony. Tudja, hogy a Krisztus koporsóját 
se őrizték irigyért, tehát a kisasszonyka se utaz-
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hátik Pestre ingyért. Ergo morgó vigyorgó, — kül
dött útiköltséget.

Igen Czenczi ijedten kérdezte:
— Hát ilyen drága az út Pestre?
A doktor megint kacagott. Nem tehetek róla, 

falun sokat kacagnak az emberek, semmiségeken is.
— Nem ilyen drága. Csakhogy tudja, kisasz- 

szonykám, édesem, az ilyen méltőságos asszonynak 
halvány sejtelme sincs arról, hogy a vasúton más 
osztály is van, nemcsak első. Aztán ő fxakkeren szo
kott járni, s tízeseket ad borravalóknak. A gazdag 
ember nem is tudja elképzelni, hogy szegényül is 
lehet élni.

Igen Czenczi komolyan elgondolkozott, s aztán 
kijelentette:

— Ami megmarad az útiköltségből, azt vissza 
fogom adni.

— S magát jól ki fogják nevetni érte. Hátha 
a fizetésből félretesz valamit, akkor azt is vissza
adja, s a jövőre kisebb fizetést kér? Bolondság, kis 
leányom. Amit adnak, el kell tenni. Ezt én a doktor- 
ságból tudom. S az ember nem abból él, ha keveseb
bet adnak neki, mint amennyi jár, hanem abból 
él, ha többet adnak neki. Hát csak tegye el, fiacs
kám, ezt a pénzt. S fogjon hozzá a pakoláshoz. 
Csak azt vigye magával, aminek hasznát veheti. 
A lim-lomot ajándékozza el. Minek azt magával 
cipelni? Hasznát úgy se veszi, itt pedig boldoggá 
tehet szegény embereket, rongyokkal is. S még vala
mit. Ha búcsúzni akar, még ma végezze el ezeket 
a búcsúzkodásokat. Holnap délben itt leszek ma
gáért. A bricskámmal. Elviszem a vasúti állomásra.
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l'zzel is megtakarít valamit. S most az Isten meg
áldja. ,

Igen Czenczi nagyon elérzékenyült. Két könny 
íntott le az arcán.

— Milyen jó maga, doktor bácsi!
Az öreg Weinstein begombolta a kabátját. S 

morogva felelt:
— Hagyjon békiben. S nekem ne könnyezzen. 

Én doktor vagyok, nekem a sírás nem imponál. S 
maga téved, ha azt hiszi, hogy a maga kedvéért 
vagyok jó, ha ugyan jó vagyok. A magam kedvéért 
vagyok az, mert itt falun különben unalmas az élet. 
Punktum. Holnap délben eljövök magáért. Punk
tum. Alászolgálja. Punktum.

S megint oldalt kitolta magát a szobából.
A nagy pénz ott maradt az asztalon. S Czenczi 

is, az ő nagy szívdobogásával.
így esett, 'hogy Igen Czenczi egész sereg bu- 

csúlátogatást tett Kenézházán, s mindenkinek meg 
szorította a kezét, akinek csak ép keze volt a falu
ban. S így történt az is, hogy három gyertyát vett 
az örmény boltosnál egyszerre, s most úgy kivilá
gította az iskolaházat, mintha a király születésnapja 
\olna. Hát persze. Ha már megvolt a gyertya, meg 
is kellett gyújtani. Gyertyát csak nem vihet magá
val Pestre, a fényes palotába. Annyi volna az, 
mintha gyufát dobna a napba!

A gyerekektől való búcsúzkodás volt a legne
hezebb. A gyerekek ugyanis, de legfőképpen a leá
nyok, elkezdtek bőgni, amikor arról esett szó, hogy 
holnaptól kezdve már ne jöjjenek az iskolába, 
mert már nem lesz többé tanítónő.

Ez a két nem között a szembeötlő különbség.
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A leányoknak az nyilait a szivükbe, hogy elmegy 
a tanító néni, nem lesz már tanító néni. És ezen 
búsultak. A fiúknak meg az ötlött gyorsabban az 
őszökbe, hogy elmenvén a tanító néni, nem lesz 
többé iskola. S ezen ujjongtak.

Ha másfelé néz a szem, mindjárt mást lát.
Most aztán nagy kivilágítás mellett csomagol 

Igen Czenczi. A Mari néni lábatlankodik körülötte, 
s úgy tesz, mintha segítene. Voltaképpen pedig se
lejtez a Mari néni, akit az ura csúfosan cserben ha
gyott. Selejtez akképpen, hogy minden második da
rabra, amit Igen Czenczi elcsomagolni készül, rá
mondja:

— De már ez igazán nem Pestre való.
S a tanítónő helybenhagyja:
— Csakugyan, ez nem való Pestre.
S máris átnyújtja a Mari néninek.
Ekkép megosztozván, Igen Czenczinek is ma

radt egynémelyes holmija." Szoknyák, alsóruhák, in
gek, kendők. A kendő, az a fő az asszonynépnél. 
Mennyi sokféle kendő van. Melegkendő, selyem
kendő, asztalkendő, zsebkendő, törülköző kendő, 
sőt a kötény se egyéb, mint holmi kendő.

A tanítónő, noha elértette a célzatot, roppantul 
röstelkedett Mari néni előtt, aki nem akart a nya
káról menni. A nőnek elvégre vannak olyasféle dol
gai is, amiket még az asszony előtt is rostéi. Inge
ket, nadrágokat, ingvállakat is el kell csomagolni, 
amikor az ember világgá megy, s ezeket még a nő
nek is nehéz megmutatni. Nem azért, mert diszkrét 
holmik, csak azért, mert nagyon egyszerűek. A nad
rágot bátran mutogatja az asszony, ha nyolc sor 
csipke van rajta, s végig csupa selyem vagy patyo-
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lat. Csak ha vászonból való, akkor nem mutogatja. 
A daróc az erény őre, a selyem a megejtője.

Mintha egy nagy kő esett volna le a szivéről, 
olyat lélegzett Igen Czenczi, amikor vége volt a cso
magolásnak.

— Most aztán menjen Mari néni aludni.
Mari néni ment. Hogyne ment volna örömmel 

és boldogan, amikor a csomagolás után jóformán 
többje volt, mint az úrnőjének?

Kezet csókolt és aludni ment. Amit kapott, a 
feje alá tette. Nem jó így aludni, de mégis biz
tosabb.

Czenczi egyedül maradt. A bárom gyertyát 
maga elé tette, legyen nagy világosság. Úgyis kial
szik minden világ, ha ő elmegy a községből. •

A fejét a kezére hajtotta, s igen nagy kedve 
lett volna sírni, keservesen sírni. Hogy miért, azt ő 
maga se tudta. Elvégre butaság, végtelen ostobaság 
sírni olyankor, amikor az embernek örvendezésre 
van oka. Mégis sírni szeretett volna. Csak nem 
mert.

Inkább maga elé tett egy lap papírost, tentát 
és tollat és elkezdett írni:

Kenézháza, szeptember 12.
Kell, hogy írjak magának. Az utolsó levelet in

nen, az utolsó percben (holnap már utazom Pestre) 
magának kell küldenenr. A lelkem parancsolja.

Egy új világba megyek, egy új életre. Nem 
tudom milyen lesz, de biztos, hogy jobb lesz. Kö
telességem, hogy menjek.

Mégis fáj, hogy megyek. Nehéz itthagynom 
ezt a csöndes, magányos falut, azt a sok gyereket,
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akibe lelket kellett volna nevelnem. S nehéz itt- 
hagynom az én gondtalan, csöndes életemet. És 
legnehezebb itthagynom önt, akinek a lelke rokon 
az én lelkemmel.

Csak az vigasztal, hogy új feladatok, új köte
lességek várnak reám, s az vigasztal, hogy önt ma
gammal vihetem. Az utolsó éjszakán, melyet e csen
des kis fészekben töltök, ime fogadom ünnepélye
sen, a maga kezébe teszem le az eskümet, hogy hű 
maradok magamhoz s hű maradok önhöz, az én 
képzeletbeli ideálomhoz. Mindig és mindenkor tel
jesíteni fogom a kötelességemet, s ami csak történik 
esemény az életemben, híven értesíteni fogom róla, 
úgy, mintha mindent végiglátna és hallgatna.

Legyen nyugodt, drága egyetlenem. Én olyan 
nő vagyok, aki csak egyszer tud szeretni. Bennem 
bízhatik, akár egy kis falu csendes zugában, akár 
egy nagy város őrült forgatagában élek. Az öné va
gyok, s öné minden gondolatom és érzésem. Eskü
szöm önnek, hogy mindent, ami velem történik, 
mindent, amit érzek, mindent, amit gondolok, kö
zölni fogok magával, s nem múlik el nap, ha kell, 
nem múlik el perc, amikor önhöz nem sietek ta
nácsért, biztatásért, jóakaró támogatásért.

Csak maga maradjon velem. Én mindig az öné 
leszek. Czenczi.

Szépen aláírta a levelet és még borítékba is 
tette. S amikor már le is ragasztotta, szépen odatar
totta az egyik gyertya fölé, s elégette.

— Megérkezett a levelem — gondolta Czenczi 
magában s elkezdett vetkőzni. Ahogy a szoknyáját 
levetette, gyorsan elfujta az egyik gyertyát. Aztán
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a blúzát gombolta ki, s odatette az ágya mellé a 
székre. De hirtelen elfujta a másik gyertyát is. S 
most az alsó ruhára került a sor. A nadrágja zsi
negje akadékoskodott. Beletévedt a vállfüző zsineg
jei közé. Ezzel sok bibelődés van, míg az ember 
szétválasztja a kétféle zsineget.

Czenczi mégis elfujta a harmadik gyertyát is. 
A szűz ne lássa maga se, amikor a nappali ing he
lyébe magára ölti az éjjeli inget.

Azután lefeküdt Czenczi. S úgy aludt, mint 
a tej.

A nagyvilág küszöbén.

Megy a gőzös Pestre. Nem gyorsvonat, amely 
száguld, csak személyvonat, amely döcög. Abban ül 
Igen Czenczi egy másodosztályú félfülkében. Egye
dül van, de azért nem meri levetni gyűrött kis ka
lapját, szürke felöltőjét. Nem néz se jobbra, se 
balra, mintha folyton figyelnék. A két kezét az ölé
ben tartja, az egyikben nagy csomó georgina és 
rezeda, a másikban az erszénye.

— Az erszényére nagyon ügyeljen — kötötte 
a lelkére Weinstein doktor. — Mert Pesten sok a 
tolvaj, s a vasúton is. Ügy kivágják a zsebét, hogy 
észre se veszi. És nolens-volens, volt pénztárca, 
nincs pénztárca.

Ő tehát ügyelt a tárcájára, amiben száz ko
rona pénz volt, s ami még fontosabb, a méltóságáék 
címe és neve: „ő méltósága özvegy Reve Nándorné, 
miniszteri tanácsos özvegye, lakik VI., Izabella- 
utca 30., saját palota". így írta föl a doktor.
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Igen Czenczí persze cédula nélkül is tudta a 
címet. Elolvasta már ötvenszer. Mégis ügyelt rája.

— Ha elvesztem, ijedtemben biztosan elfelej
tem. Mint a gyerek a leckéjét. Az is tudja, mint a 
vízfolyás, csak amikor kiszólítom, hogy fölmondja, 
akkor nem jut eszébe egy szó se.

Az ablakon jóformán ki se nézett Czenczi. 
Mit is látott volna? Legelő és szántás, szántás és 
legelő, végtelen egymásutánban. Egy-egy borjas te
hén, vagy a mezőn száguldó nyúl lehetett volna a 
legfőbb látványosság.

Czenczi inkább hallgatta a vonat egyhangú 
zakatolását, s gondolkodott. Arra a hat esztendőre 
gondolt vissza, amit Kenézházán töltött, s azokra az 
egyszerű emberekre, akikkel együtt élt. És konsta
tálta magában az elmélkedő nő, hogy bizony kár 
volt azért a gyönyörű szép hat esztendőért, s bizony 
nem sokat vesztett, amikor a primitív dolgokat és 
embereket elhagyta.

S mégis, mit jelentsen az a fájó sajgás a szíve 
körül? Valami úgy szorongatta azt a kalimpáló kis 
jószágot ott belől, hogy egyszerre száraz lett a torka 
és nedves lett a szeme.

— Miért fáj úgy a szívem? — kérdezte magától 
Czenczi. De nem felelt neki senki. Csak a vonat, 
amelynek egyforma kattogása mindig mond vala
mit. S mindig éppen azt mondja, amit a kérdező 
hallani akar.

„Mi lesz most az ideállal? — Mi lesz most az 
ideállal?1' — kérdezte a döcögő személyvonat be
szédes kereke.

S egyszerre Czenczi is kérdezte magában:
— Mi lesz most az ideállal?



28

Hát mi lenne, édes Istenem? A valóságban nem 
volt meg soha, a gondolataimban pedig követ min
denhova. Mielőtt útra keltem, neki írtam az utolsó 
levelemet, s mihelyest megérkezem, neki írom az 
elsőt. Azt mondják, a férfi alaptermészete a hűt
lenség, a nőé a hűség. Milyen szerencsés vagyok én. 
Az én hűségem biztosítva van azért, mert ime va
gyok, az ideálomé meg biztosítva van azért, mert ő 
nincsen is a világon.

Magát megnyugtatta Czenczi hamar. Csak a 
vonatot nem. Az kattogott tovább, folyton, szünet 
nélkül, a végtelenségig. És ismételte, kíméletlenül 
ismételte a kérdést: „Mi lesz most az ideállal? — 
Mi lesz most az ideállal?"

A leány bosszús lett. Behunyta a szemét s nem 
nézett semerre. Jött állomás állomás után; hosszú 
megállások, rövid megállások, lárma, kiabálás, fü
tyülés, sípolás, Czenczi ki nem nyitotta a szemét 
Pestig. Talán el is aludt.

Csak amikor a vonat végképp megállott, s végre 
kénytelen-kelletlen föltekintett, akkor látta, hogy a 
kocsiban nincs már egyedül. Az ajtó mellett egy 
jól megtermett úr terpeszkedett, aki mereven nézett 
rá. A behemót ember, amikor Czenczi leszállni ké
szült, meglepő fürgeséggel félreugrott, s előrebocsá
totta a hölgyet, miközben megemelte a kalapját.

Czenczi bólintott a fejével, s gyorsan lelépett 
a kocsiról. S magában azt gondolta, hogy mennyi
vel különb férfi az, akit ő kigondolt magának.

Persze, persze. Az ideáltól nem nagy mesterség, 
ha különb a meglevőknél.

•í-
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Czenczi az íróasztal mellett ül és ír. Síma csont
papírosra veti az apró betűit.

Budapest, szeptember 14.
Nem vesz valami különöset észre az írásomon? 

Ahogy ezt a szót leírtam, hogy „Budapest11? Nemde 
a betűk is fennhéjázok, gőgösek, nagyobbra nőttek, 
mint minden más szóban?

Ne ütközzék meg ezen. Elvégre nem lehet egy
forma betűkkel írni Budapestet és Kenézházát. 
Kenézháza a magányosság volt számomra és az el- 
hagyatoltság. Budapest az élet és a világ.

Tehát itt vagyok. Pesten. A nagyvilág küszö
bén. Vájjon hová jutok erről a küszöbről? A nyu
galmas életbe, vagy a keserves küzdelmek közé? 
Virágzó kertbe jutok-e vájjon, vagy félelmetes va
donba?

Gyermekes kérdések. Amikre nem tud felelni 
senki. Még ön se. Bocsássa meg a naivságomat, s 
hallgassa meg az elbeszélésemet. Elmondom, mi tör
tént velem a mai napon.

Délután hat órakor (már esteledett) érkezett 
meg a vonatom a központi pályaudvaron.

(Igen Czenczi most letette a tollat. Gondolko
dott. Vájjon meg kell-e említeni a termetes urat, 
aki ott ült a kocsijában, udvariasan félreugrott előle 
és megemelte a kalapját?

— Meg kellene említeni — gondolta Czenczi. 
-— Hiszen megtörtént.

Aztán tovább elmélkedett:
— De minek firkáljak ilyen fölösleges semmi

ségeket? Ki volt az az úr? Mi volt az az úr? Sejtel-
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mem sincs róla. Már nem is emlékszem az arcára. 
Semmi közöm hozzá. Sohase fogom többé látni az 
életben. Kár a papírost pazarolni.

És újra fölvette a tollat és kezdett tovább 
írni.)

Ahogy leléptem a vonatról, körülnéztem. So
kan jöttek utasok és sokan tolongtak a pályaudva
ron, várakozók. Lépten-nyomon emberekbe ütköz
tem, ahogy kis csomagommal a kezemben (a másik
ban az erszényemet szorongattam) a kijáró felé 
iparkodtam. Meg is kellett állanom néhány percre.

Nem vagyok irigy. De fájt, hogy mindenkit 
ölelő karok várnak, csak engem nem vár senki. Aki 
csak kiszállt a kocsikból, ujjongó kiáltásokkal dobta 
magát valakinek a karjaiba. A kis árva tanítónőt 
nem várja senki.

Szinte kínoztam magamat most, egy helyen 
állva, hogy végigszenvedjem a mások örömét. Utol
sónak mentem ki.

A kapuban egy libériás inas megszólított:
— Igen Czenczi kisasszony? a kenézházi ta

nítónő?
— Az vagyok.
— A kisasszonyt várom. Tessék beszállni a 

hintóba.
Kivette a podgyászomat a kezemből, s egy 

hintóhoz vezetett. Micsoda hintó. Az hiszem, az ud
vari fogatok se lehelnek különbek,

Gyors paripák vágtatva vittek hosszú palota
soron végig. Az Andrássy-útra ráismertem. Bizo
nyosan az lehetett, mert annál szebbet még álmodni 
se tudtam.



Azt hiszem, túlságosan hosszadalmas vagyok. 
Mert nem múlt el annyi idő, amióta én itt írok, s 
megállt a hintó. És én betámolyogtam egy palotába. 
És szédülve mentem föl ragyogó márványlépcső
kön. Már nem volt nálam semmi (mindent leszed
tek rólam: kalapot, köpenyt, csomagot, virágot), 
csak még az erszényemet szorongattam a kezemben, 
amikor egy fényes terembe értem. Nem írom le a 
termet, nem is volt időm jól megnézni, csak sok 
aranyozást, sok tükröt, mesés világosságot láttam. 
És egy tolószékben egy fehérhaju, de fiatalos arcú 
nőt. És mellette két ragyogó szépséget. Tündérek
nek néztem őket, királynőknek, vagy mondjuk 
egyenesen: tündérkirálynőknek.

Az öreg asszony szólalt meg. Kedves, lágy 
hangja volt. És mosolyogva nézett rám:

— Örvendek, kedves leányom, hogy megérke
zett. Szívesen látjuk ebben a házban. Az a leghőbb 
kívánságunk, hogy otthon érezze magát nálunk. De 
most nem tudok többet beszélni, leányom. Asztmás 
vagyok, folyton köhögök, ha beszélek. És a kösz- 
vény is kínoz. Majd a többit elmondja a Vera 
leányom.

Az öreg asszony csakugyan elkezdett hosszan 
és mélyen köhögni. A kezével pedig a térdeit simo
gatta, mintha ott fájna a köhögés.

Az egyik királynő, a nagyobb és szebb, kezdett 
most beszélni. Kissé idegesen:

— Mama, neked nem kellene ennyit beszélned. 
Megárt. Ezt én is elmondhattam volna. S talán nem 
is szükséges, hogy a te bajaiddal kínozd a kisasz- 
s'zonyt.

Most felém fordult:

31
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— Én vagyok a Vera. Ez itt a húgom, Sárika. 
Mi is nagyon szívesen látjuk a kisasszonyt. Azt hi
szem, jó barátok leszünk.

És megszorította a kezemet. Sárika bókolt. 
Vera pedig tovább beszélt:

— A kisasszony most bizonyosan fáradt. Rette
netesek ezek a vasúti utazások. Nem is akarom 
most telebeszélni a fejét, hogy mi lesz a teendője, s 
mi a munkaköre. Most az a fő, hogy ön pihenjen. 
A vacsoráját a szobájába fogjuk fölküldeni s holnap 
délig ne merészeljen fölkelni, kedves kisasszony.

Az öreg asszonynak kezet csókoltam. A leá
nyokkal kezet szorítottam, s mentem a szobaleány 
után, akit becsengettek.

Egy szót se szóltam az egész fogadás alatt. Nem 
jutottam hozzá. S magamat szidtam kimenőben, 
hogy ügyetlen, faragatlan, rosszmodoru nő vagyok. 
Valamit talán mégis kellett volna mondanom. De 
még most se tudom, hogy mit.

Már jó későn van. A ház csöndes. S én itt ülök 
a szobámban és írok.

Közben körül is néztem az „én szobámban". 
Mesébe való. Mennyezetes ágy van benne. Még soha 
ez életben nem aludtam mennyezetes ágyban. Mi
lyen lehet az? Mit fogok benne először álmodni?

És nagy is a szoba. És pompás. Mosdó van 
benne, rézből és márványból. Éjjeli szekrény, író
asztal. Ruhaszekrény kettő is van. Az egyiknek a 
felét se töltötte meg az én szegényes holmim.

Hogy ilyen szobában fogok valaha lakni, sohase 
gondoltam volna. Hisz én azt tudtam mindig, hogy 
az igen nagy uraknak különb szobáik és más be
rendezéseik vannak, mint a falusi tanítónőknek. De
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hogy ilyen is van, azt mégse gondoltam. S hogy én 
valaha úgy fogok lakni, mint egy hercegnő (mint 
egy igazi hercegnő), ki merte volna elképzelni?

Órákig tudnék még írni. Talán napokig. Ha le 
akarnám festeni a méltóságos asszonyt, vagy az ő 
csodaszép leányait, vagy a körülöttem ragyogó 
pompát, fényt és gazdagságot. De nem merek bele
fogni. Ma még nem merek. Lélekzethez kell előbb 
jutnom, hogy látni tudjak.

És fáradt is vagyok. Halálosan fáradt. Az út 
tette, a nagy impressziók, a szokatlan környezet, a 
sok izgalom. Ragyogó fény van a szobámban, de 
nem tudok látni. Nem látok. Lefekszem aludni. A 
mennyezetes ágyba. Először életemben mennyeze- 
tes ágyba.

Jó éjszakát.

A méltóságos család.

Czenczi ismét a szobájában ült és írt. Tizenegy 
óra volt este.

Budapest, szeptember 15.
Félek, hogy valamivel rövidebb lesz a mai le

velem, mint a tegnapi volt. Pedig ma meglehetősen 
sok elmondani valóm volna. De fáradt vagyok, ki
merült, kissé ideges is és mindenekfölőtt álmos.

Az új környezet teszi bizonyára. Amikor az 
ember egészen új és szokatlan életviszonyok közé 
kerül, amikor a körülötte élő, cselekvő, a sorsára 
befolyó emberek közül senkit se ösmer, akkor min
den idege megfeszül a megfigyelésben, s már rövid

K áln o k l I . : Ig e n  Czenczi. 3
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idő múlva olyan fáradtság és kimerültség vesz rajta 
erőt, mintha havasokat mászott volna meg, vagy 
rengetegekben bolyongott volna. Ez a hasonlat nem 
véletlenül tévedt a toliamra. Valóban azt hiszem, 
könnyebb egy járatlan őserdőn keresztülhatolni, 
mint egy emberi lélek rejtelmeit kifürkészni.

De nem fdozofálok, kedves barátom. Kezdem 
az elmondani valómat, mintha naplót írnék.

Az elmúlt éjszaka, amikor lefeküdtem, — elő
ször életemben mennyezetes ágyba — nagyon tar
tottam tőle, hogy nem fogok elaludni. Eszembe ju
tottak azok a hosszú, kínos, álmatlan éjszakák, ami
ket Kenézházán végigkínlódtam. Ilyen éjszaka vár 
reám most is. El se oltottam a villamos lámpást az 
éjjeli szekrényemen. Minek, ha úgyis ébren leszek?

Vagy talán azért nem oltottam el, mert nem ér
tem rá? Mert alighogy belebujtam az ágyba, s ma
gamra húztam a takarót, már aludtam is. És ál
modtam.

(Igen Czenczi kisasszony kezéből valósággal ki
esett a toll.

— Ejnye, ejnye, — gondolta magában — mi
nek is írtam én ide, hogy álmodtam? Mert erre 
csak az következhetik logikusan, hogy most el
mondjam az álmaimat. Pedig azt nem lehet. Tel
jesen lehetetlen.

Végiggondolt a múlt éjszakai álmán. Nagyon 
ostoba álom volt, értelmetlen, buta. Azt álmodta, 
hogy együtt ült a méltóságos családdal ebédnél. Va
lami különös, széles és lapos halat ettek éppen. 
Egy kicsit sós volt a hal és tenger-íze volt.

Egyszerre belép egy erőteljes, zömök, mogorva
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úr, akit senki se ösmert. Csak Igen Czenczi kisasz- 
szonynak tetszett úgy, mintha már látta volna ezt 
az embert. Mikor is, hol is? Aha, ez az az ember, 
aki együtt utazott vele a vonaton. És olyan nagyon 
nézte. Bizonyos, hogy az.

A zömök férfi megszólalt. Olyan volt a hangja, 
mint a bölömbikáé.

— Igen Czenczi kisasszonyt keresem.
— Rokona? — kérdezte az öreg méltósága.
— Nem.
— Ismerőse?
— Nem.
— Akkor mit akar tőle?
— El akarom vinni magammal. És el is fogom 

vinni. Ha jószántából jön, karonfogva vezetem 
el, ha nem jön magától, elviszem erőszakkal.

A leány erre fölsikoltott.
— Most már tudom, hogy ön az. Kövessen, 

Igen Czenczi kisasszony.
Olyan parancsoló hangon mondotta ezt, s olyan 

szúrós szemmel nézett a megrémült leányra, hogy 
ő minden akaraterő híjján fölállt, s megindult 
utána.

És mentek, mentek, sötét utcákon keresztül, 
egy sötét erdőbe. Itt egy rideg-hideg kunyhóba vitte 
a férfi, s odaláncolta a falhoz.

Sikoltva ébredt föl a leány.
Már most hogy írja meg ezt az álmot? Nem 

lehet. Az egyik mulasztás szüli a másikat, a hazug
ság gyermeke az újabb hazugság.

Nem kellett volna tegnap elhallgatni azt a kü
lönös találkozást a vasúton.

3 *
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Nagysokára Igen Czenczi ismét a kezébe vette 
a tollat és tovább írt.)

Bolondokat álmodtam, kedves barátom. Nem 
érdemes elmondani. Pedig azt mondják, hogy amit 
az ember első éjszakán egy új helyen álmodik, az 
beteljesül.

Inkább azt akarom elmondani, hogy amikor 
fölébredtem, — már tíz óra felé járt az idő dél
előtt (sohase aludtam ilyen sokáig) — egy furcsa 
gondolat motoszkált a fejemben. Ezekre a méltó- 
ságos kisasszonyokra gondoltam, a Verára és a Sá
rikára. Hogy milyen gyönyörű szépek, hogy milyen 
finomak és előkelőek, milyen műveltek és gazda
gok. És még méltóságosak is hozzá.

— Mért méltóságosak? Ezt nem értem. Lám, 
az én apám is tisztviselő volt. Érdemes ember, de
rék ember, okos ember. Szorgalmas volt és megbíz
ható. Ha sokáig élt volna, belőlem is lehetett volna 
méltóságos kisasszony és előkelő úrnő. De mivel 
vékony volt a melle és fiatalon halt meg, azért ne
kem szolgálatba kell állanom a méltóságos kisasz- 
szonyok mellé. Én vagyok a társalkodónő és ők az 
úrnők. Holott ha az én apámnak lett volna széle
sebb melle, s az övéknek vékonyabb, akkor én vol
nék a méltóságos kisasszony, s ők lettek volna ta
nítónők.

Nincs ebben igazság, kedves barátom. Az em
bereket a tüdő bősége szerint osztályozzák és nem 
a lélek nemessége szerint.

Dél felé fölvettem a legdíszesebb ruhámat (amit 
Kenézházán csak sátoros ünnepeken viseltem), s 
úgy mentem le a hölgyekhez.



37

Az öreg méltósága megint ott ült a tolószéké
ben, s köhögött.

Kezet csókoltam és jó reggelt kívántam. A kis- 
asszonykáknak is köszöntem.

_ Méltóságos asszonyom, — szóltam az öreg
asszonyhoz — legyen kegyes engem kioktatni a 
teendőim felől. Szeretném pontosan tudni a köte
lességeimet, hogy annál lelkiismeretesebben telje
síthessem.

Azt hiszem, így kellett beszélnem hozzá.
Az öreg méltósága újra köhögni kezdett.
— Hehehe! Ha én két percig tudnék beszélni, 

drágám! (Köhögött.) De nem tudok. Majd a Vera 
elmondja. (Megint köhögött.) A Vera intéz min
dent.

Vera kisasszony elém jött, s nevetve megölelt:
— Nem, mama. Én már nem intézek semmit. 

Majd a Czenczi kisasszony lesz szíves minden in
tézkedést a kezébe venni.

Most hozzám fordult, s mosolygós arccal né
zett rám:

— Kisasszony, önnek csak egy kötelessége lesz 
ebben a házban. Parancsolni. Aki engedelmesség
gel tartozik, azok mi leszünk, a két leány, s min
denki élő lélek, aki a házban van.

Sárika, a kis halovány Sárika valóságos bókot 
csapott előttem:

— S mindenki közt a házban én leszek a leg- 
engedelmesebb szófogadó.

Többet egy szót se mondtak arról, hogy ki va
gyok, mi vagyok a házban. A magam eszéből tet
tem meg, hogy az asztalon heverő lapokat kézbe
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vettem, s elkezdtem az érdekesebb dolgokat föl
olvasni.

Nagyon sikerült a fölolvasásom. Vagy két tár
cát olvastam, egy csomó napihírt, egy-két apró 
cikket, s mindenben szerencsém volt. Semmi olyasba 
nem kezdtem bele, amit esetleg a tartalma miatt 
félbe kellett volna szakítanom. Az újságokban pedig 
sokszor állanak olyan dolgok, amiket fiatal leá
nyoknak nem illik fölolvasni.

Mindenesetre föltettem magamnak, hogy a jö
vőben a szobámba hozatom a lapokat, s előbb ma
gam olvasom el, s csak azután fogom fölolvasni.

Utóbb elmentünk ebédelni. Inas szolgált föl az 
ebédnél, s minden nagyon jó volt. Azt is magamtól 
eszeltem ki, hogy az öreg néni mellé ültem, és segí
tettem neki az evéskor. A húst összevágtam neki 
apróra, s valósággal etettem. Az ilyen beteges, guta- 
ütött, köszvényes öreg asszonnyal nem lehet más
képp bánni.

Vera kisasszony nagyon hálás szemekkel nézett 
rám, s egyszer-másszor segíteni is akart.

— Bocsánat ezt nem engedhetem meg — szól
tam hozzá. — A méltóságos kisasszony maga mon
dotta, hogy én fogom megszabni mindenkinek a kö
telességeit ebben a házban. Már meg is kezdtem. Ez 
az én kötelességem, s ebbe beleavatkozást nem 
tűrök.

Vera mosolygott:
— Ila engem méltóságos kisasszonynak fog szó

lítani, akkor én önt Czenczi hercegnőnek titulálom. 
Mondjon engem csak Verának, a húgomat Sárinak, 
s akkor maga lesz a mi Czenczink. Különben kö
szönöm, hogy a mamát magára vállalja. Lássa, én
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nem tudok vele boldogulni. Vagy túlapróra szelein 
neki a húst, vagy olyan nagynak mondja a falato
kat, hogy bele kell fulladnia. Mindig szid, s magá
val már az első nap meg van elégedve.

Az öreg méltósága köhögött.
—- Mert mért? Azért, mert így kell vágni a húst, 

s nem ahogy te vágod.
Megint köhögött, mint egy köhögő masina.
Én nagyon jól ebédeltem. Mindenből ettem, s 

még valami különös italt is ittam, amit hosszú, vé^ 
kony pohárba töltött az inas. Ha jól sejtem, pezsgő 
volt, mert gyöngyözött, s valami furcsa, bizsergő ér
zést keltett a torkomban, amikor lenyeltem.

Bizonyosan pezsgő volt. Egy hét előtt még nem 
hittem volna, hogy valaha az életben pezsgőt is fo
gok inni. Ha csak nem a lakodalmamon.

Annyit mondhatok, hogy jó ital volt. Nem bo
londok az emberek, ha szeretik a pezsgőt. Föltéve, 
természetesen, hogy csakugyan pezsgő volt, amit 
ittam. Legközelebb meg fogom kérdezni a Verától. 
Ma még nem mertem.

Ha álmos nem volnék, még nagyon sokat tud
nék írni az ebédről és a vacsoráról is. De így nem 
merek belefogni. Csak egy dolgot kell még elmon
danom okvetlen.

Ebéd után az öreg asszonyt betoltuk a szobá
jába, hogy aludjék. Nem kellett nagyon biztatni. 
Még a szobájába se értünk vele, máris aludt. Bizto

san aludt, mert horkolt is hozzá. Azt mondják, az 
asztmás emberek mind horkolnak, amikor el
alusznak.

A Sárikát is aludni küldötte a Vera.
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— Nem akarok aludni — mondta durcáskodva. 
— Eleget aludtam az éjjel.

— Hát olvass egy könyvet. Vagy varrogass a 
milieun, amibe belekezdtél — mondotta a nénje. — 
Vagy ne csinálj semmit. Ábrándozzál. Az nagyon jó 
foglalkozás tizennyolc éves leányok számára.

— Szívesebben maradok veletek — mondotta 
Sárika. — Elvégre nekem is meg kell barátkoznom 
a Czenczi kisasszonnyal.

— Arra még ráérsz. Azt hiszem, nem napokról 
van szó a mi barátságunkban, hanem évekről. 
Ugy-e Czenczi kisasszony?

— Én is úgy remélem.
Sárika nagvnehezen a szobájában maradt. Vera 

pedig fölkísért engem a második emeletre, az én 
szobámba.

Két karosszékbe ültünk, szembe egymással.
Vera egy ideig nézte az arcomat, mintha ször

nyen tanulmányozna. Ügy láttam rajta, hogy meg 
van elégedve a megfigyeléseivel.

— Maga igen tetszik nekem, kedves Czenczi. 
Azt hiszem, hogy nagyon szerencsésen választottam.

— Adja az Isten.
— Nehéz sora lesz nálunk, kedves jó barátnőm. 

Egy magával tehetetlen asszony, ez a családfő. Egy 
magával meghasonlott lélek, ez vagyok én. És egy 
fejletlen, értelmetlen gyermek, aki nevelésre és ve
zetésre és őrzésre szorult, ez a húgom. Magára 
vár a nehéz feladat, hogy ennek a különös három
ságnak az esze, az erkölcse, a jósága, az ízlése, a nyu
galma, a lelke legyen.

— Szép feladat. Büszke vagyok rá.
— És én meg vagyok győződve, kedves Czenczi
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kisasszony, hogy ön ezt a feladatot a legtökéleteseb
ben fogja betölteni. Csak egyre akarom kérni.

— Parancsoljon, Vera kisasszony.
— Parancsolni csak ön fog ebben a házban. Én 

csak kérni akarok. Arra akarom kérni, hogy sem
mivel se törődjék ebben a házban komolyan, csak 
Sári húgommal. Az anyám egy öreg asszony. Beteg. 
Törődött. Nem hiszem, hogy sokáig bírja. Én is egy 
veszendő lélek vagyok. Hogy miért, ne érdekelje. 
Gondolja, hogy szerencsétlen voltam és eljátszottam 
az életemet. Csak egy lélek van itt, aki érdemes az 
életre. A húgom. Finom lélek, nyiladozó virág, em
beri kincs. Reá vigyázzon, ő t vezesse. Anyja legyen 
és testvére és mindene.

Olyan melegen beszélt, hogy meghatott. Iste
nem, milyen szép ez a nemes, finom testvéri szeretet.

Megszorítottam Vera kezét.
— Anyja leszek húgának és testvére és min

dene. Szeretni fogom és őrizni fogom.
Vera olyan melegen nézett rám, hogy szinte szé

dültem belé.
— Ez az, amit öntől kérek. Legyen a testvérem 

testvére.
— Az leszek -— mondtam komolyan és me

legen.
Vera átkarolt és megcsókolt. Sohase hittem, 

hogy nő ilyen melegen tudjon megcsókolni egy 
másik nőt. Láng hullámzott végig az ereimen.

Milyen szép dolog a testvéri szeretet. A legszebb 
dolog a világon.
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Az ember olyan, amilyennek nézik.

Igen Czenczi sokáig mozdulatlanul ült az író
asztala előtt, s maga elé nézett. Gondolkozott. Csak 
nagysokára kezdett az írásba.

Budapest, szeptember 16.
Olyanformán érzem magamat, kedves barátom, 

mint prepa koromban, amikor meglehetősen nehéz 
házi feladaton dolgoztam. Szinte magam előtt lá
tom a tézist.

„Írja le a növendék állandó környezetét. A na
gyobb figyelem nem a külsőségekre fordítandó, ha
nem inkább a lelkiekre, a jellembeli tulajdonságok 
leírására.41

Hozzáfogok az írásbeli dolgozathoz. Három nap 
alatt talán elegendőképpen megfigyelhettem a méltó- 
ságos családot. Azt hiszem, már egy kevéssé bele
látok a lelkűkbe.

Csak egynémely dolgot kell még előrebocsáta- 
nom. Az első az, hogy a család igen nagyon gazdag
nak látszik. Saját, emeletes palotájukban laknak, 
fényűző pompában. De ez a pompa olyannak tet
szik, mintha nem születtek volna bele. Kissé rikító 
minden, kiállításszerü. Több a ragyogás, mint az íz
lés. A palotából is hiányzik az igazi nagyúri csend és 
méltóság. A cselédség hangos, konfidens, egymás 
közt is pörlekedő. Akárhányszor, ha parancsot kap 
valamelyik cseléd, vagy inas, a vállát vonogatja, 
amikor kimegy, s még morog is valamit magában.

Nem tudom, mi ezeknek a különös dolgoknak 
az igazi oka. Lehet, hogy csak azért van így, mert
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nincsen férfi a házban, aki erélyesen parancsolni 
tudna, de nem lehetetlen az sem, hogy a méltóságos 
család nem érti jobban.

Ma reggel a szobaleány, aki segített a szobámat 
rendbehozni, megpróbált valami beszélgetésfélét ve
lem, amiből megtudhattam volna egyet-mást a mél
tóságos családról. így kezdte:

— Jaj, nagysága, kérem, nem úgy van itt ná
lunk, mint igazi úri házban . . .

Folytatta volna, de félbeszakítottam:
— Köszönöm. Én magam szoktam megalkotni 

a véleményeimet.
És kimentem a szobából, hogy útját vágjam 

minden szóvitának.
De azért a cseléd fecsegése szeget ütött a fe

jembe. Keve Nándor, a tíz év előtt elhunyt családfő 
tanácsos volt valamelyik minisztériumban. Ha mil- 
Jiomos lett volna, alig marad meg holtáig a hivata
lában, ha pedig szegény ember volt, miből szerzett 
volna milliókat?

Különben semmi közöm hozzá. Örökölhettek. 
Vagy az asszony lehetett gazdag. S az önérzetes fér
fiú akkor is dolgozik, s próbál pénzt keresni, ha dús
gazdag felesége van. Bizonyosan így volt.

Ámbár a méltóságos asszony . . . Kissé külö
nös nő az öreg méltósága. Szép, érdekes, élesszemü 
nia is, bár nagyon zsémbes, elégedetlen, kicsinyes
kedő. Azt hiszem, tegnap volt, amikor együtt volt a 
család vacsora után, hogy Vera ilyen szavakkal for
dult hozzám:

— Czenczike, a jövő héten sok lesz a dolgunk. 
Az őszi ruhatárunkat kell összeállítanunk, s mivel 
sokat adok az ízlésére, ön fog a szabónőkkel és masa-
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módokkal tárgyalni. Csak egyet kötök ki: minden
ből hármat egyszerre. Ön ugyanúgy fog öltözködni, 
mint Sárika és én.

Szinte sikoltva feleltem:
— Jaj, nem . . .
— Nem lehet másképp, kedves Czenczi — foly

tatta Vera nyugodtan. — Maga fog bennünket min
denüvé kísérni, ahová csak megyünk: színházba, 
hangversenybe, kocsikázni. Szegény mama nem jö
het, őt a^ asztmája itthon fogja. Agyonköhögné az 
operai előadásokat.

— De ez nem ok, hogy egyformán öltözköd
jünk. A helyzetem is megparancsolja, hogy szeré
nyebben jelenjek meg, s még inkább az anyagi vi
szonyaim.

— Az utóbbival ne törődjék. Azt én intézem. 
Hogy pedig nemesebb egyszerűségével háttérbe szo
rítson bennünket kettőnket, azt nem akarhatja. 
Olyanok leszünk, mint három testvér.

Sárika tapsolt hozzá. Az öreg asszony pedig 
köhögött, s nem szólt semmif. Csak, amikor ma
gunkra maradtunk néhány percig ketten, akkor 
próbált beszélni:

— Okos nő maga, Czenczi kisasszony (hosszú 
köhögés), nagyon okos öhö, öhö. (Ez is köhögést 
jelent.) Csakugyan nem való az, hogy egészen egy
formán járjon a leányokkal. (Üjabb köhögés.)

— Ugy-e igazam van? De mit csináljak?
Hoszu köhögési szünet után kinyögte a mél

tósága.
— Öhö, öhö, csalja meg a Verát, ugyanolyan 

ruhákban járjon, öhö, öhö, de olcsóbb szövetből. 
Sokkal olcsóbb szövetből, öhö, öhö.
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S még nevetni is kezdett a méltósága. Köhö
géssel vegyest nevetett. A nevetése olyan volt, mintha 
köhögne, a köhögése meg, mintha nevetne.

Nem tudom egészen elhinni, amit máskor mon
dott az öreg méltósága (talán ma délután), hogy ő 
bárókisasszony volt, s grófok is versenyeztek a ke
zéért.

De a Vera! Oh az egy isteni leány. A megtes
tesült jóság, a tökéletes lelki finomság, az ártatlan 
szemérem és tiszta nőiesség. Ennek a leánynak ta
lán sejtelme sincs róla, hogy az ember is, mint a leg
több állat, két nemre van osztva, amelyek önkénte
lenül is valamelyes vonzóerőt gyakorolnak egy
másra. A legteljesebb ártatlanság ez a nő. Olyan, 
aminő én is voltam egy ideig, mielőtt elkezdtem le
veleket írni. De ezek a levelek, azt hiszem, elrabol
tak valamit a fehérségemből. Igaz, hogy én nem is
merem önt, kedves barátom. Nem is próbáltam meg 
testet adni az ön képzelt alakjának. Sejtelmem sincs 
róla, hogy ön szőke-e, vagy barna, avagy pedig fe
kete, vagy vörös. Nem tudom, hogy fiatal-e, vagy 
öreg, karcsu-e, vagy pedig vastag, mint az öreg 
Weinstein doktor, aki minden ajtón csak féloldali 
tud keresztülfurakodni. Mégis, már az a körülmény, 
hogy ön létezik a képzeletemben, s én leveleket írok 
önnek, úgy érzem, hogy elrabolt valamit a tisztasá
gomból. Ha arról volna szó, hogy letegyem az apácai 
fogadalmat, én nem merném letenni.

Bűnös vagyok és rossz.
De Vera, az más. Vera egy angyal. Vera most 

bizonyosan alszik hófehér ágyában, s nem ír levele
ket idegen férfiaknak.

Olyan szeretnék lenni, mint Vera.
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Sárika pedig, — mit is mondjak Sárikáról? A 
kis bimbó, amelyről csak annyit tud a néző, hogy 
nemsokára rózsa lesz belőle.

Okos, elmés, eleven. Vidám, mint egy cinege, 
s ugyanolyan gondtalan. Nagyon szeretem a kis 
priicsköt, de érzem, hogy rövid időn két kézre kell 
fogni a gyeplőjét. Vera csupa lágyság, Sára csupa 
temperamentum, Vera csupa érzés, Sára csupa csin- 
talanság.

Arra gondolok, hogy valamikor (még pedig 
nem is nagyon sokára) férjhez kell adni ezt a két 
gyereket, — ez a feladat nyilván reám néz, s nem 
a szívbajos anyára — szinte magától kínálkozik, 
hogy milyen férjet válasszak nekik. Vera mellé egy 
vidám, érzelgősség nélkül való embert kivánok, egy 
igazán szép, igazán nemes, tökéletes jó, de kissé bo- 
hémtermészetü ifjút; Sára mellé pedig egy komoly 
filozófot, aki megérett az élet viharaiban, s erős kéz
zel, nyugalmas lélekkel tudná kormányozni, ha kell, 
a könnyű és ingadozó repülőgépet is. Az egyiknek 
vidámságot és könnyelműséget, a másiknak ko
molyságot és életcélt kell belevinni az életébe.

És a harmadik? A harmadik én vagyok. S er
ről a harmadikról inkább van jogom intézkedni, 
mint a másik keltőről. Nos hát fogadom ünnepé
lyesen, szent hittel és meggyőződéssel, hogy a har
madik nem lesz egyéb, csak éppen a harmadik, 
mindaddig, míg a másik kettőről illendően nem gon
doskodtam.

Ennyivel tartozom magamnak és a hivatá
somnak.

S még egyet. Az ön megnyugtatására, kedves
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barátom. Jó helyre jöttem. Az az érzésem, hogy 
nagyon jó helyre jöttem.

Utóirat.
Lássa, lássa. Mennyire megrontja a nagyváros 

az ilyen falusi kis leányokat. Még csak három napja 
vagyok itt, s máris postscriptumot csapok a leve
lemhez.

A nagyváros ront.
A legjobb lelkiismerettel, a legszentebb meg

győződéssel, igaz érzéseimmel írtam le azokat, akik 
között ez idő szerint élek.

Mégis aggodalmaim vannak. Komoly aggodal
maim. Vájjon van-e joga az embernek, hogy mások
ról, akiket alig néhány napja ismer, akikkel ezer 
szót se váltott, véleményt mondjon és Ítéletet?

Nem jut eszembe valami erősen bizonyító példa. 
De arra gondolok, hogy Kenézházán akárhányszor, 
amikor künn bolyongtam a mezőkön, elnézegettem 
az apró hangyák lótását-futását, kemény dolgozását. 
S amikor láttam azt a vékony, karcsú, fürge kis ál
latot, amely háromszor akkora terhet cipelt, mint ő 
maga, vagy pedig virgoncán futkosott egyik fától a 
másikhoz, gyönyörű egyenes vonalban, akárhány
szor fölkiáltottam:

— Jaj de édes, jaj de okos kis állatka!
De talán már másnap, amikor egy fa alatt pi

hentem, s ilyen fekete kis szörnyeteg belebujt a blú
zom alá, undorodva rázkódtam meg, s utálattal hají
tottam le magamról a férget:

— Istenem, milyen förtelmes kis bestia!
Hát az emberekkel nem így vagyunk? Az egyi

ket jókedvemben nézem, s akkor szépnek és élőké-
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lőnek, nemesnek és finomnak Ítélem. Másnap meg 
fáj a fejem, vagy rossz a gyomrom, s mindjárt go
noszak és ostobák, kellemetlenek és hibával teltek 
az emberek.

Vagy ők? Hisz ők se mindig egyformák! Nem
csak a nézőnek lehetnek szeszélyei és rossz hangu
latai, de a megfigyeltnek is. S mindjárt gonosz ő, 
mert rossz kedve van? Epés-e azért, mert beteg és 
fáj minden tagja?

Az embert többnyire nem olyannak látjuk, ami
lyen valóban. Hanem olyannak látjuk, amilyennek 
nézzük. Egyszer az ember rossz, egyszer a szemünk 
rossz.

Ne tekintse az én ítéleteimet, amiket itt leírtam, 
véglegeseknek. Ne legyen ön is igazságtalan, kedves 
barátom, ha már én rosszaságból esetleg igazság
talan voltam. A jó, amit leírtam, az bizonyára igaz, 
a rossz valószínűleg nem igaz.

Ha valakinek a kárára tévedtem, bocsássa meg 
nekem. Bizonyosan bennem van a hiba.

Vera.

Budapest, szeptember 20.
Bocsásson meg, kedves barátom, hogy három 

teljes napon át nem írtam egy betűt se. De igazán 
képtelen voltam az írásra. Az első két nap csupa ló- 
tás-futásban telt el. Szabóműhelyekben jártunk, dí
va tkereskedésekben, masamódoknál. Reggeltől-estig 
boltokba be, boltokból ki. S mindenütt mintákat, 
rajzokat, szöveteket tettek elénk, százfélét.



49

Ha most csendes kis szobámban behunyom a 
szememet, egyszerre százféle szín és minta táncol 
előttem. Kockákat látok és sávokat meg pettyeket, 
és közbül rettenetes marabutollak és tarka-barka 
csinált virágok röpködnek a levegőben.

Gyerekkoromban kaptam az apámtól valamiféle 
játékot, amit úgy hívtak, hogy kaleidoszkóp. Ilyen 
játékszer lett a két szemem, s valami csintalan gye
rek folyton-folyvást forgatja és forgatja, hogy min
dig más és más kép kerüljön eléje.

A gondolataim is úgy táncoltak, mint a kalei
doszkóp tarka képei. Divatos ruhák, tornyos ka
lapok jártak folyton az eszemben. S azokra az 
apró, bájos kis bábukra kellett folyton gondolnom, 
amiket a divatszalonokban mutogattak. Filigrán 
kis bölgyecskék, filigrán kis ruhákban. S minden 
olyan pontos, h ű , csodásán szód mása a nagynak, 
hogy éppenséggel nem csudáltam Verát és Sárikát, 
amikor hol az egyiket, hol a másikat kapták kézbe, 
s mindig az tetszett nekik legjobban, amelyiket 
éppen nézték.

Én meg azon töprengtem folyton, hogy meny
nyire könnyű a gazdagnak az előkelőség, a finom
ság, a szépség, a ragyogás. Szinte minden kellékét 
készen kapja, pontosan a házhoz szállítva.

A nagy bevásárlás és megrendelés közben jól 
esett tapasztalnom, hogy a két nővér mennyire sze
reti egymást, s milyen nemesen, finoman gondol
kodik mind a kettő. A kis Sárika minduntalan mel
lém furakodott, s egyre a fülembe súgta:

— Czenczike drága, abból a világoskék pasztel- 
szövetből rendeljen titokban Verának egy ruhát! 
Milyen szép volna benne!

K áln o k i I . : Ig e n  Czenczi. 4
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— Nem lehet, kicsikém. Hiszen tudja, hogy 
mindenből kettőt kell rendelnem.

— Nekem nem kell. Nekem nem is való ilyen 
túlelegáns ruha. De Verának igen. Vera olyan lenne 
benne, mint egy királynő.

Nem telt bele tíz perc, már Vera sugdosott a 
fülembe:

— Czenczikém, a Sárikának három-négy igen 
elegáns külön toalettet csináltasson. Amiben szép 
legyen, mint egy kis tündér. Magára bízom, de ok- 
vetetlenül tegye meg. Tudja, nagyon szeretném, ha 
a 'kis leány még az idén menyasszony lenne.

— De édes Vera, előbb magának illenék . . .
— Engem hagyjon ki a játékból. Én nem me

gyek férjhez soha.
— Az lehetetlen . . .
— Erről itt nem lehet beszélni. Majd máskor, 

otthon. Most tegye, amire kértem.
A masamódnál is ilyenformán ment. Vera föl

próbált egy igen nagy és gyönyörűen díszített ka
lapot. De hamar félretette.

— Nem nekem való. Egyszerűbbet nézzünk.
A kis Sárika meg titokban bökdöste az olda

lamat.
— Czenczike, látta azt a kalapot a Vera fején?
— Láttam.
— Ugy-e gyönyörű? Mintha ráöntötték volna.
— De ha nem akarja?
— Mindegy. Vegye meg neki. Én fogom kifi

zetni, a zsebpénzemből.
Hirtelen elsomfordált mellőlem, mert Vera kö

zeledett felém.
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— Azt a kalapot, amit az imént félretettem, 
vegye meg, Czenczike.

— De hiszen nem tetszett?
— Nem is nekem lesz. A Sárikának. Láttam, 

hogy ragyogott az arca, amikor a kezembe vettem. 
Csak vegye meg neki.

Két napon keresztül folyton így ment. A har
madikon végre pihentünk. Az tegnap volt.

Az Ur hat nap alatt teremtette a mindenséget, 
s csak a hetediken pihent. De divatholmikat bevá
sárolni hat napon keresztül nem bírna senki. A vi
lágot is csak úgy lehetett hat nap alatt megterem
teni, hogy az asszonyholmik még nem voltak 
benne. Ahhoz legalább egy hetedik napra lett volna 
szüksége a teremtőnek.

Mondom, tegnap pihentünk. S én már kirak
tam a papirost, a tollat, itatóst, hogy nekiülök és 
irok. Egyszerre csak kopognak az ajtómon. Vera 
dugta be a fürtös fejét.

Ebben a pillanatban arra gondoltam, vájjon 
miért nem jutott még piktornak az eszébe ilyen 
képet festeni? Egyébként miket beszélek! Bizonyo
san megfestette már száz is. Mert el se lehet gon
dolni szebb genre-képet, mint egy hófehér ajtót, 
amin kíváncsian bekandikál egy gyönyörű, bódí- 
tóan bájos női fej. Hogy kiemelkedtek finom vo
nalai a ragyogóan fehér háttér mögül. Még az éles 
árnyéka maga is, amit az ajtóra vetett, egy egész 
szép kép volt.

Istenem, ha én festő lehettem volna!
— Lehet? Bejöhetek? — kérdezte a szép fej 

csilingelő ezüst-hangon.
Fölugrottam és eléje siettem.

i*
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— Ugy-e, zavarom, drágám? Ügy látom, írni 
akart. Bizonyosan valami kedves levelet.

Elpirultam.
-— Nincs senkim, akinek levelet írnék. Ma

gamnak irok. Föl szoktam jegyezni a napi élmé
nyeimet és gondolataimat.

Hazudtam, kedves barátom, noha igazat mond
tam. Az én leveleim csakugyan nem valódi levelek, 
s amit irok, nem más, mint egy különös formába 
öltöztetett napló. Mégis nehezen mondtam ki, mégis 
úgy éreztem, hogy hazudtam, először életemben 
hazudtam. S az is rosszul esett, hogy megtagadtam 
önt, megtagadtam az én egyetlen barátomat.

Vera belépett és leült az asztal mellé. Én is le
ültem. Szembe vele.

— Nagyon okos dolog, nagyon helyes dolog, 
hogy naplót vezet. Az embernek sok olyan érzése, 
sok olyan gondolata van, amit szeretne valakivel 
közölni. De vagy nem meri elmondani senkinek, 
vagy nincs senkije, akinek elmondhatná. A papiros 
a legjobb barát. Hű és titoktartó. És nem felejt el 
semmit. Évek múlva, évtizedek után is híven emlék
szik minden szavunkra. És csak akkor ismétli, ami
kor hallani kívánjuk. Bár én is írtam volna naplót.

— Megtehette volna.
— Ha annyi eszem lett volna, mint ma, ok- 

vetetlenül megtettem volna. Vagy ha mellettem lett 
volna ön, okos példát mutatni.

Nevelve szóltam közbe:
— Most már itt vagyok, s mutatom az állítólag 

okos példát. Azt hiszem, éppen jókor érkeztem. 
Mert eddig ugyan édes-kevés följegyezni valója le
hetett, kedves Vera. Csak most kezdi az életét.
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Vera fehér kezével végigsimította homlokát, s 
egy-két másodpercig maga elé bámult. Azután igen 
halkan kezdett beszélni:

_ Lássa, ha én régebben naplót vezettem
volna, most nem állnék maga előtt pirulva, s nem 
kellene akadozva egy nagy vallomásba kezdenem. 
Egyszerűen átadnám magának a naplómat, s azt 
mondanám, olvassa el.

— De hiszen semmi szükség arra, hogy nekem 
vallomásokat tegyen. Semmi oka sincs, hogy nekem 
beszámoljon a cselekedeteiről, s hitem szerint 
semmi olyan cselekedetet nem követett el, amiért 
pirulnia kellene.

Vera mosolygott.
— Köszönöm a jó véleményét, de nem érde

meltem meg. Azaz . . . Követtem el rosszat is, sok 
rosszat követtem el, de mindig úgy, Czenczi, • — 
követelem, hogy higyjen nekem — mindig úgy, 
hogy jót akartam cselekedni.

Megszorítottam a kezét.
— Hiszek önnek, Vera. Azt hiszem, hogy jót 

akart tenni mindig. Csak azt nem tudom elhinni, 
hogy rosszat is tett. S akár követett el rosszat, akár 
nem, se oka, se kötelessége, hogy azt nekem el
mondja.

— Mégis el fogom mondani. Azért jöttem ma
gához, hogy elmondjam. Gyónni fogok.

—• S én előre is föloldozom.
— Nem fogadom el előre. Utólag is bajosan. 

S megmondom azt is, hogy miért jöttem önhöz 
gyónni. Azért jöttem, mert az én titkomat előbb- 
utóbb úgyis megtudta volna. A cselédektől, ház-
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beliektől, idegenektől. Inkább magam mondom el. 
Csak egyre kérem.

— Parancsoljon.
— Engedje meg, hogy az ölébe temessem a 

fejemet. Hogy ne kelljen a szemébe néznem. Hogy 
ne lássam meg a megvetést, ha esetleg kiül az 
arcára.

Az ölembe ültettem, s a vállamra hajtottam a 
fejét. Ügy ült rajtam, mint egy kis galamb.

— Ne szakítson félbe, Czenczike, s ne várja 
tőlem, hogy sírással enyhítsem azt, amit mondani 
akarok. Nem sírok, mert utólag is helyesnek Ítélem, 
amit tettem. Az a dolog lényege, Czenczike, hogy 
én egy bukott leány vagyok.

— Jézusom!
— Ne szépítgessük. Nem is bukott leány, mert 

az nagyon gyakran becsülésre méltó. Én egy el
adott leány vagyok, vásári cikk, uzsoraportéka. Ez 
sokkal gonoszabb, mint az olyan, aki szerelemből, 
tudatlanságból, vagy mások rosszaságából elesik.

— Rosszabb.
— No lássa. Most már megértheti, hogy nem 

akarok férjhez menni. Most már természetesnek 
tartja, hogy nem akarok a világban szerepelni. 
Most már méltányolni tudja, hogy egyetlen, legfőbb 
vágyam, hogy Sárikát férjhez adjam, s megóvjam 
attól a rettenetes sorstól, amely reám lesújtott.

— Most már értem.
Nagyon szomorú voltam és végtelenül lehan

golt. Sírni szerettem volna. S ehelyett — pedig ez 
lett volna a helyes — önkéntelenül, nem is tudva, 
hogy mit csinálok, simogatni kezdtem az össze
kuporodott gyermek haját és arcát.
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y era. — Jól esik a lágy keze simogatása. Hát úgy 
volt, bogy tíz év előtt árvaságra jutottunk. Meghalt 
az apám, a miniszteri tanácsos úr. Nagy úr volt, 
fényesen élt, előkelő és befolyásos volt. De nem ha
gyott egyéb örökségei reánk, csak a méltóságos 
címet, az előkelő lágyságot, az élet nem ismerését, 
s egy nagy csomó adósságot. Ehhez a hagyatékhoz 
volt egy anya, aki bárókisasszony volt. Higyje 
el, Czenczi, igazán hárókisasszony volt fia
tal korában, csak éppen szegény bárókisasszony. 
Ami annyit jelent, hogy nagy igényei voltak és 
semmi praktikus érzéke és tudása. Pompásan ér
tette a módját, hogy miképp megy el a pénz, csak 
éppen arról nem volt sejtelme, hogyan jön. S mind
ehhez két fiatal leány, aki olyanformán volt meg
szerkesztve, hogy a pamutharisnya feltörte a lábát.

— Rettenetes.
— Ez még semmi, Czenczikém. A méltóságos 

családnak elvégre nyugdíja volt, amiből szűkösen 
meg lehetett volna élni. Csakhogy a bárónő mama 
nem tudott kibékülni azzal a rettenetes gondolattal, 
hogy egy szobában lakjék a gyermekeivel és ne 
tartson legalább két cselédet. Nem rosszaságból 
tette, csak éppen nem fért a fejébe, hogy 
máskép is lehet. S amikor takarékoskodni 
kezdett, azt is nagyon különös módon cse
lekedte. Egy napon például elhatározta, hogy 
nem tűri tovább a cselédség folytonos lopkodását. 
Majd ő maga megy bevásárolni a vásárcsarnokba. 
S maga is ment. És csakugyan, három krajcárral 
olcsóbban vette a félkiló húst. Csak éppen a fiakker 
került bele négy koronába. A mama elvből nem
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ment másképp a vásárcsarnokba, csak éppen 
gummikerekes fiakkeren. A bárói ősei megfordul
tak volna a sírjukban, úgy vélte, ha egyszerű kere
kes kocsin megy.

— Szegény gyermekem!
—- Rettenetes éveket éltünk keresztül. A cifra 

nyomorgás minden porcikáját ismerem. Szatócso
kat, kofákat, péket, mészárost becsaptunk tíz-husz 
krajcáros bitelekkel. Ami ékszerünk volt, a zálog
házba vittük, ami bútorunk volt, arra rájárt a 
végrehajtó. Naponta háromszor botrány volt a há
zunkban: egy-egy hitelező nem akart elmenni 
addig, amíg pénzt nem kap.

Most se sírt még Vera. Csak egy-két másod
percig köhögött.

— Egy milliomos disznó (az ő házában lak
tunk) kerülgetni kezdett engem. Arról beszélt, hogy 
boldoggá tesz bennünket, ha én boldoggá teszem őt. 
ígérte, hogy feleségül vesz, pedig volt neki felesége.

— A gazember.
— Gazember volt. Azaz nem is volt olyan 

nagy gazember. Én lettem a bestia. Ugrattam, iz
gattam. Pénzt akartam tőle, sok pénzt. Százezreket 
követeltem. S ő megadta. S minél többet adott, én 
annál többet követeltem. Igaz, ő tönkre tett engem, 
de én is tönkre tettem őt. Ő engem erkölcsileg, én 
őt anyagilag. Most mind a ketten nyomorultak va
gyunk. Nekem nincs becsületem, neki nincs pénze. 
A szegények menedékházában lakik. Minden hó
napban egy félkiló dohányt kap. Azt én fizetem.

— Szegény.
— Tudja, mennyi pénzt vettem ki belőle? Há

rom milliót. Én, a tacskó, zöld leány. Három mii-
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dagok vagyunk, Czenczi, nagyon gazdagok.

És most kiszakadt belőle a zokogás.
— És nagyon nyomorultak.
Sokáig hallgattunk. Ő csöndesen sirdogált, én 

simogattam a haját. Az óra már elütötte az éjfélt.
— Későn van, Czenczi. Aludni is kell. Nem 

nekem, de magának — szólt most Vera. — De mi
előtt lefekszik, feleljen nekem. Itt marad-e nálunk, 
vagy elmegy tőlünk?

Nem feleltem azonnal.
— Nem is akarom, hogy azonnal feleljen, — 

mondta Vera, mintha olvasta volna a gondolatai
mat. — Nekem szükségem van magára, magának 
nincs szüksége reám. Nekem kell egy derék, tiszta, 
becsületes lélek az életembe, önnek nem kell egy 
gonosz, becstelen, rossz teremtés. Ha okos, akkor 
elmegy, ha jó, itt marad. Mit fog csinálni, Czenczi?

Fölemeltem a fejét és megcsókoltam.
— Itt maradok, Vera!
A leány az ölembe simult és átölelt. Sokáig 

tartott átölelve. Aztán elaludt. Rjeggelig aludt az 
ölemben. És én folyton néztem az arcát.

Ezért nem írhattam tegnap levelet.

Sárika.

Budapest, szeptember 22.
Csak délben kerültem ki a szobából. Amikor 

az ebédlőbe nyitottam, már ott találtam az öreg 
méltóságát és Sárikát. A mama tolószékében ült az 
asztal mellett és köhögött és sopánkodott:
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— Jaj, de éhes vagyok, öhö, öhö! Meghalok 
éhen.

Sárika biztatta:
— Hát egyél, anyus. Az okos ember nem az 

óra szerint hozatja be az ebédjét, hanem a gyomra 
kívánsága szerint.

Az öreg nem akart.
— Még nincs itt a Vera! Öhö, öhö. A Verát 

meg kell várni.
Sárikának adtam igazat.
— Nem az óra szerint kell enni csakugyan. 

Az étvágy szerint. Úgy beszélt Sárika, mint egy kis 
bölcs.

Ő méltósága ellenkezett:
— Nem, nem. Várunk a Verára, öhö, öhö. 

Csak már jönne.
Mintha meghallotta volna a türelmetlen mama 

kívánságát, már jött is. Nagyon halvány volt, a 
szemealja karikás, a tekintete bizonytalan, tétova.

— Ne haragudjatok, hogy késtem. De nagyon 
fáj a fejem.

A mamának megcsókolta az arcát, Sárikának 
megsimogatta a haját, s leült a helyére. Jóformán 
egy falatot sem evett, csak maga elé nézett. Közbe- 
közbe reám vetett egy-egy kutató vizsga tekintetet. 
Mintha bele akart volna látni a lelkembe.

Én a segítségére siettem, már amennyire tőlem 
tellett. Barátságosan, bátorítóan mosolyogtam rá, 
hogy beszédes feleletet adjak a néma kérdésre.

Az ebéd végével már valamivel pirosabb volt 
az arca és élénkebb a kedve.

— Tudod, Vera, mit kellene tennünk ebéd 
után?
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— Ugyan mit?
— Befogatni és kocsikázni. Elmehetnénk va

lahová a Hüvösvölgybe, vagy akárcsak a Város
ligetbe. A friss levegőn elmúlna a fejfájásod.

— Dehogy. Még jobban megfájdulna. Én 
ilyenkor nem tudok okosabbat, mint besötétíteni a 
szobát és lefeküdni. Azt is fogom cselekedni.

— Pedig olyan jó lett volna kimenni — duzzo
gott Sárika.

— Hiszen te azért mehetsz, ha Czenczi olyan 
szíves lesz és elvisz.

Most hozzám fordult:
— A maga érdekében kérem. Nem szeretném, 

ha nagyon is pesti színt kapna nálunk.
Sárika, mint egy kis macska, rögtön hízelegni 

kezdett, pedig én egy szóval se ellenkeztem.
— Ugy-e eljön, édes, aranyos, drága Czenczike?
— Elmegyek, de csak egy föltétel alatt, Sárika.
— Már előre is teljesítve van.
— Ha komolyan megfogadja, hogy soha többé 

nem használ ilyen émelygős jelzőket, pláne hármat 
is egyszerre. Hallottam már sokszor, hogy ez a pesti 
szokás: a sok édes, aranyos, drága, cukros, feje
delmi . . . Ennek semmi értelme, Sárika. Tarto
gatni kell ezeket a szólásformákat a kellő alkal
makra és időkre.

Sárika a nyakamba borult.
— Szót fogadok, édes drágaságom. Bizony Is

ten, sohase mondom többet, hogy maga milyen ara
nyos.

Egy óra múlva már kocsin ültünk, ketten.
Sohase hittem volna, kedves barátom, hogy 

olyan nagy érzés jómódban és előkelőén élni. Nem
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bolond beszéd az, hogy a ruha, a környezet, az al
kalmatosság, a helyzet az embernek a lelkére megy. 
Micsoda más érzés az, uram, kopott, szürke pale- 
tot-ban a Weinstein doktor bricskájában ülni Ke
nézházán, vagy drága angol szövetben egy gyönyörű 
hajadon oldalán ülni, libériás inasos fogatban, a 
pesti Stefánia-úton. Fiatalnak, szépnek, előkelőnek 
éreztem magamat a hintóbán, s Isten bocsássa meg 
bűnömet, valami léha büszkeség szállt meg, és 
szinte sajnálkozva néztem a gyalogjáró emberiséget.

Kevesen járnak ilyenkor a ligetben, a kocsi
korzó is csak jóval későbben kezdődik, magunk vol
tunk, Sárika és én. S most megszólalt a kis fruska.

— Úgy e, jól rendeztem a dolgot, Czenczike?
— Jól rendezte? Mit rendezett?
— Azt, hogy egy órára magunkra legyünk ket- 

ten. Azt, hogy bizalmasan cseveghessünk. Hogy 
kérdezhessek magától egyet-mást.

Nevetnem kellett.
— Sárikám, hiszen maga nem rendezett sem

mit. A Verát akarta kicsalni a levegőre, s hogy ket- 
ten maradtunk, csak azért történt, mert Vera ott
hon akart maradni.

Most Sárika nevetett.
— Bevallom a huncutságomat. Verának nem 

először fáj a feje életében. Nagyon sokszor fáj a 
feje. Vannak fejek, amik gyakran fájnak, vannak 
olyanok, amik sohase fájnak. Nekem még nem fájt 
a fejem, csak egyszer, néhány percig, amikor meg
ütöttem a nyitott ablakban. Verának minden héten 
kétszer is fáj a feje. S olyankor nem lehet kimozdí
tani a szobából. Minél jobban hívja az ember, annál 
kevésbbé jön. Azért bíztatom olyan szörnyen.
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— Tehát nem akarta, hogy velünk tartson?
— Nem. Egyedül akartam önnel beszélni, Czen- 

czike. Kérdezni akartam egyet-mást, de csak úgy, 
ha ön hajlandó felelni.

Meglepett a kis lány beszéde. De azért nem mu
lattam semmi meglepetést.

— Kérdezzen, Sárika. Felelek.
Sárika a kocsi ernyője mögött a derekam köré 

fonta a karját. Macskaszemével hízelkedve nézett 
rám.

— Czenczike lelkem, tud maga már mindent?
— Nem, kis lányom. Mindent nem tud senki.
— Nem úgy értem. Hanem a mi családunkra 

vonatkozólag. Azt akarom kérdezni, hogy tegnap, 
amikor Vera egész éjjel magánál volt a szobájában, 
hogy akkor elmondott-e mindent? És főképp azt 
akarom kérdezni, hogy miket beszéltek rólam?

Kellemetlenül éreztem magamat ebben a perc
ben. És hidegen feleltem.

— Semmi különöset nem beszéltünk egymás
sal. Se önről, se a családról. Amit az ön nénje rám 
bízott, noha nem titok, mégis a kettőnk dolga mind
az. S nagyon szeretném, ha azokról nem beszélnénk 
egymással.

A kis Sárinak egy pillanat alatt olyan komoly 
lett a képe, hogy szinte megdöbbentett.

— Ahogy parancsolja, Czenczi kisasszony. Nem 
fogok tehát kérdezni semmit. Sőt, ha óhajtja, haza
rendelem a kocsit.

Egy kis művészi pózzal beszélt tovább:
— Pedig én nem akartam semmi rosszat. Én 

egy tapasztalatlan buta kis lány vagyok, aki igen 
nehéz helyzetben egy bölcs, tanult, képzett nő taná-
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csait akartam kikérni. Egy gyenge folyondár valami 
támaszt keresett önnél az élet viharai ellen. Ha meg
tagadja, nekem nincs több szavam. Óhajtja, hogy 
hazarendeljem a kocsit?

Zavarodottan feleltem:
— Nem, Sárika. Kérdezzen, s ha lehet, akkor 

felelek. De olyat ne kérdezzen, amire nem szabad 
felelnem.

Sárika most komolyra rendezte az ábrázatát.
— Igaza van, Czenczi kisasszony. így lesz oko

sabb. Én elmondom a magam gondolatait és érzé
seit, s ahol hibázok, ott ön a kezemre üt. Jó lesz
így?

— Jó lesz.
— Nem voltam ott, amikor maguk ketten egy 

egész éjszaka tárgyaltak a Verával. De azért el tud
nám mondani a beszélgetésüket. Talán szórul-szóra.

— Az nem lehet.
— Mindenesetre megpróbálom. Tehát első sor

ban arról beszéltek, hogy engem férjhez kell adni. 
Lehetőleg sürgősen kell férjhez adni.

— Ez igaz. S ez helyes is. Magának apja nincs, 
Sárika, s az anyja is nagyon beteges, önnek minél 
előbb férjhez kell mennie.

— És Verának?
— Veránál nem olyan sürgős. Vera idősebb, 

megállapodottabb. Vera ráér.
— Hm. Az idősebbnek illik előbb férjhez menni. 

Ez a természet rendje. S ebédet enni is (maga 
mondta ezt ma délben) akkor kell, amikor az em
ber éhes, s nem akkor, ha éppen tizenkét óra van. 
Mindenki akkor menjen férjhez, amikor eljön, akit 
szeret.



— Igaz, Sárika. Igaza van. Mi tehát keresni 
fogjuk azt az embert, akit ön meg fog szeretni. És 
várni fogunk, amíg valakit megszeret. Senki se fogja 
arra szorítani, hogy férjhez menjen szerelem nélkül.

Sárika rám mosolyodott.
— Ebbe belemegyek. De mindjárt megígérem, 

hogy nem leszek szerelmes. Várni fogok Verára.
— Ennek nincs értelme, — feleltem. — Vera 

nem akar férjhez menni.
-— Tudom. Magának elmondotta bizonyosan, 

amit én előttem titkolni szeretne. Hogy ő már úgy 
félig-meddig férjnél volt. Férje ugyan nem volt, de 
babája, az volt.

— Sárika!
— Ne kerülgessük a forró kását. Vera egy 

nagyszerű nő, egy isteni nő, a legjobb gyermek és a 
legszeretőbb testvér, ö  föláldozta magát. Az anyá
mért és értem. De részben saját magáért is. És az 
én szememben nem követett el semmi rosszat. Pap
pal, vagy pap nélkül, az egészen mindegy. Én őt nem 
becsülöm kevesebbre, sőt többre becsülöm, hogy a 
nagy lényegért odadobta az ostoba formalitást. Vera 
nem volt rossz, hanem jó volt, amikor rossz lett.

— Hála Isten, csakhogy ezt belátja.
— Belátom. Imádom érte a nővéremet, ő t tar

tom a legtisztességesebb nőnek a világon.
—- Hisz akkor minden rendben van. (Megszo

rítottam a kis lány kezét és mélyen a szemébe néz
tem.) Én is így gondolkodom.

— Köszönöm, Czenczike. De akkor magának 
tovább is úgy kell gondolkoznia, mint nekem. Vera 
föláldozta magát értem, de az áldozat be van fe
jezve. Most már nincs joga magát másodszor is föl
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áldoznia, megint csak értem. Ö nem lehet az örök 
áldozó és én nem lehetek az örök élvező. Most ő 
menjen férjhez. Ő hozza helyre a hibáját, ha ugyan 
hibának nevezhető az erénye. Én pedig várok. Nyu
galomban, kényelemben, gazdagságban és ifjan sok
kal könnyebb várni, mint nyomorúságban, szegény
ségben és megvetetten, ahogy ő cselekedte. Lássa be, 
Czenczike, hogy a nagy áldozatért jóformán semmi 
ekvivalens az én kicsi áldozatom.

Nem tudtam rögtön felelni a kis leánynak. 
Csak nem mondhatom meg neki, hogy a szerelem
hez mindig két akarat kívánatos, az egyiké, aki 
megszeret, a másiké, aki viszontszeret. És igazán 
megszeretni csak azt lehet, aki még nem prédába el 
a viszontszeretet javarészét.

Nem mondhatom el neki. Hallgattam.
A kis leány tovább beszélt:
— Én érzem, bogy maga most mit gondol. Hogy 

Verának meg kell küzdenie egy utálatos előítélet
tel. Hát küzdjön meg vele. Én várok. Ha ő győz, 
akkor talán én is győzök, ha ő veszt, én is vesztek. 
Miért legyek én szerencsésebb, aki kevésbbé érdem
iem meg a boldogságot, mint ő, aki nagyon, de na
gyon megszolgálta?

Nem tudtam hamarosan mit felelni.
— Az akarat a döntő az ilyen dolgokban, gyer

mekem. Vera nem akar férjhez menni. Most leg
alább nem akar. Tehát magán van a sor, Sárikám.

A kis lány nevetett.
— Jó. Rajtam van a sor. Tehát várjuk meg, 

amíg majd én akarok.
S mindjárt intett a kocsisnak:
— Gyerünk haza.
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Gyönyörű utakon, vidám emberek közt, lomb
jukat lassan hullató fák sorában robogott a kocsi.

Milyen szép ez a csúf világ, kedves barátom. 
Azaz rosszul mondtam. Milyen csúf ez a szép világ.

A keresztespók.

Budapest, szeptember 25.
Nem tudom, másokban is vannak-e ilyenféle 

érzések, de én a legtöbb emberben, főképpen pedig 
az idősebbekben, mindig valami állatfélét látok. Az 
indulatai teszik-e, vagy a természetes vonásai, nem 
tudnám megmondani, de ha hosszasabban nézem 
egyik-másik felebarátomat, egyszerre csak megnyú
lik, vagy megrövidül az orra, szélesebb, vagy ala
csonyabb lesz a homloka, kisebb vagy nagyobb a 
szeme, s ahol közvetetlenül előbb még egy tisztelet
reméltó férfiú, vagy érdemes hölgy ült, a követ
kező pillanatban már egy szelíden mosolygó bá
rányt, megvadult bikát, bután bámészkodó birkát, 
haragosan nézelődő buldoggot, vagy hosszú szájjal 
gágogó ludat látok.

Isten bocsássa meg bűnömet, a jó öreg Wein- 
stein bácsit, a derék, jószívű, becsületes doktort, aki 
pedig csupa szív és csupa kedély, világéletemben 
mindig sündisznónak néztem. Annak is olyan kerek 
gömbölyű teste van, apró, nem is látható lábai, egy 
csöpp kis fejecskéje, meg két meleg, kíváncsian néző 
szeme. A Weinstein doktor is tele volt kívülről szú
rós tüskékkel és esetlenségekkel, mint a sündisznó, 
de nyilván azért, hogy nehezebben lehessen a puha, 
gyúrható szívéhez hozzáférni.

K áin o k ! I . : Ig e n  C zenczi. 5
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A szobalányunk — Marinak hívják — szakasz
tott olyan, mint egy szarkamadár. Tarka, kíváncsi, 
kerepelő, s nem jár, hanem szökdécsel. Egy-egy ug
rással jön, egy ugrással eltűnik. S netalán egyéb is 
eltűnik vele. Ami fényes. A szarkának ilyen a ter
mészete. És a Marinak is.

Az inasunknak Pista a neve. Bizonyosan már 
említettem is valamikor, mert derék, szolgálatkész, 
szorgalmas ember. De lehet, hogy nem említettem, 
mert kissé korlátolt és kevéssé konfidens is. Hogy 
hasznossá tehesse magát szegény, a kis eszével min
denbe beleüti az orrát, amihez nincs is köze. Nem 
rosszaságból teszi, butácska a derék legény. A feje 
tökéletesen olyan, mint egy foxterrieré. Nagyon kell 
vigyáznom a nyelvemre, hogy úgy ne rendelkezzem 
vele, hogy:

— Legyen szíves, kedves Foxi . . .
Oda akarok kilyukadni, hogy ő méltóságát, az 

egykori bárónőt nem tudom semmiképp se másnak 
nézni, csak keresztespóknak. Érzem, hogy igazság
talan vagyok vele szemben is, mint az öreg Wein- 
stein bácsival. De nem tehetek róla. Hiszen nem is 
a karakterére értem a keresztespókot, csak az élet
módjára és a külső formájára.

Valahányszor lejövök a közös nagyterembe, az 
öreg néni mindig ugyanazon a helyen ül, ugyanab
ban a helyzetben és ugyanolyan figyelő, majdnem 
leselkedő poziturában. Mint a pók a hálója szélén. 
És mindig néz és figyel és les, s amint valaki a kö
zelébe kerül, nagy hirtelen lecsap rá, hogy kiszívja, 
ami benne van.

Nem vért szív az öreg méltósága. A világért se. 
Csak híreket, értesüléseket, pletykákat. Nincs olyan
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kicsi dolog, ami nem érdekelné, és nincs olyan 
incifmci, érdektelen személy, akit nem tartana ér
demesnek kihallgatni. Mondom, olyan ő, mint a ke
resztespók. Ül a sarokban és les. S amint jön egy 
legyecske, rögtön ráveti magát, körülfonja selyem- 
finom hálójával, s kiszívja belőle az utolsó csepp 
pletykanedvet is.

Ha elgondolom, hogy a legtöbb ember nincsen 
a maga helyén ott, ahol van, akkor keresztespók ő 
méltóságának (ő elől hordja a nagy keresztet, s 
aranyból, gyémántokkal kirakva), — mondom, 
keresztespók ő méltóságának egészen más helyet 
tudnék juttatni az életben. Nem patyolatlelkü leány
kák nevelését és vezetését biztam volna reá, hanem 
egy boulevard-lap pletyka-rovatának a szerkeszté
sét. Bezzeg ő ki tudná szipolyozni az újságokkal és 
hírekkel röpködő dongókból a legtitkosabb gon
dolataikat.

Ma reggel a szokottnál valamivel korábban 
mentem le a szobámból. A leánykák még aludtak. 
Siettem az ebédlőbe, hogy csöndesen magamban 
végigböngésszem az újságokat.

Az öreg méltósága már ott ült a karosszéké
ben a sarokban, a meleg kályha közelében. Vidá
man köhögött elém:

— Öhö, öhö, Czenczi kisasszony, jó reggelt, 
jó reggelt.

— Csókolom a kezét, méltóságos asszonyom.
— Milyen jó, hogy ilyen korán fölkelt, öhö, 

öhö. Mintha csak a lelkemben olvasott volna. (Most 
egy igen hosszú köhögési roham következett.)

Én türelmesen vártam, amíg ő méltósága be
fejezi.

5*
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-— Gondoltam, hogy elolvasom az újságokat, 
azért jöttem le valamivel korábban. Ha parancsolja, 
hangosan fogom a lapokat olvasni.

Az öreg asszony rátette a kezét a lapokra.
— Nem, nem. Nem engedem. Kár rontani a 

fiatal tüdejét, öhö, öhö. Aki nem vigyáz rá fiatal 
korában, öregségére olyanokat fog köhögni, — öhö, 
öhö, öhö — ez mutatvány, édes kisasszony, öhö, 
öhö, hehehe — mint én. Különben se érdekel en
gem, ami a bolondos újságokban benn van. Hehehe, 
öhö, öhö.

Nem tudtam mit felelni az öreg asszonynak. 
De időm se lett volna rá, mert újra elkezdett neve
téssel és köhögéssel vegyest beszélni. (Most már 
nem teszem oda a beszédébe a sok öhö-öhö hang
utánzót. Tessék beleképzelni, kedves barátom. És 
minél többet képzel bele, annál közelebb jár az 
igazsághoz.)

Tehát ő méltósága beszélt tovább:
— Ami az újságokban van, az nem érdekes. 

Azt már úgyis tudja minden ember. Azok a hírek 
és történetek érdekesek és izgatok, amik nincse
nek a lapokban. Régebben voltak újságíró bará
taink, amíg boldogult férjem élt, a miniszteri taná
csos, ő barátkozott velük. Nagyszerű emberek, ér
demes velük foglalkozni. De csak úgy, ha előre el
mondják, hogy holnap, holnapután mit fognak 
írni. Hogy az ember mindent hamarább tudjon, 
mint más.

Gsak úgy, a forma kedvéért, közbevetettem:
— Én úgy képzeltem mindig, hogy az újság

író ma még nem is sejti, hogy mit fog írni holnap.
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Az írást az események hozzák meg, s az események 
szerint változik az írás.

A méltóságos asszony egy nagy köhögési és 
nevetési rohamon esett keresztül:

— Ön Kenézházáról jött, ugy-e? Így már ért
hető, hogy így gondolkozik. De itt fönn másképp 
van minden. Itt hetekig vajúdnak néha az esemé
nyek, amíg kipattannak. S mindig is azok a leg
érdekesebb dolgok, amik sohase kerülnek a nyilvá
nosság elé. Öhö, öhö, hehehe! . . .

Most megint odaírtam az öreg asszony köhö
géssel vegyes kacagását. Nem baj. Jövőre már nem 
teszem.

Az öreg méltósága nehézkes testével egy meg
lepően gyors fordulatot tett, mintha figyelni akarná, 
vájjon nem jönnek-e még a leányai. S amikor meg
nyugodott, hogy nem jön senki, gyorsan beszélni 
kezdett újra:

— Majd alkalmilag kérni fogom a kedves kis
asszonyt, hogy egyet-mást áruljon el nekem abból, 
amit a leányaim mondanak és gondolnak. Önnel 
bizalmasabbak, mint velem, s ön többet is van ve
lük és okosabb szemmel bírál, mint én, vén, össze
tört teremtés.

Mindjárt magyarázatokkal is szolgált az öreg 
keresztespók, akarom mondani a méltósága. De 
ebben a pillanatban csakugyan szakasztott olyan 
volt, mint egy kövér keresztespók a hálója szélén.

— Egy anyának mindent szabad tudnia, sőt 
kell is tudnia. S ön elvégre az anya helyettese a 
gyermekeimnél. Kinek mondaná el a megfigyelé
seit, ha nem nekem, az igazi anyának?

Köhögött. Aztán folytatta:
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— No, ugy-e? Belátja, hogy igazam van. Kü
lönben nem is a múltra célozok, kedves Czenczi 
kisasszony. Inkább a jövőre, a közvetlen jövőre. 
Önök hárman ma este elmennek az Operába.

Megörültem.
— Nagyszerű. Igazán örvendek, hogy az Ope

rába megyünk.
— Ugy-e örül? A Bohémeket fogják adni. 

Látta már a Bohémeket?
— Még nem láttam. Sohase voltam az Ope

rában.
— Milyen vén csacsi vagyok én. Persze hogy 

nem volt Operában. Hiszen Kenézházáról jön, s 
Kenézházán nincsen Opera, hehehe, öhö, öhö. Ezt 
tudhattam volna. Egyébként én se láttam-a Bohé
meket. Sajnos, a gutaütés hamarébb jött, mint Puc
cini. Nagyon jól fog mulatni, kedves Czenczi kis
asszony. Mesésen fog mulatni.

Azt hiszem, hogy bolondos jó kedvemben tap
solni kezdtem már előre.

— De én arra akarom kérni, kedves kisasz- 
szony, hogy ne mindig a színpadon legyen a szeme. 
Hogy a lányaimat is figyelje meg és a nézőteret. 
A Bohémeket még sokszor adják, ezután is, de a 
főjelenet aligha fog sokszor megismétlődni.

Most már értelmetlenül néztem a hálóját szövő 
keresztespókot.

— Nem értem.
— Az lesz ma, kedves Czenczi kisasszony, 

hogy látogatók jönnek a páholyukba. Két úr, ked
ves Czenczi kisasszony. Egy igen előkelő minisz
tériumbeli űr, családunk régi barátja, s egy igen 
csinos fiatalember, egy országos hírű festőművész.
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Vera lányom ismeri mind a kettőt, de maguk ket- 
ten, a Sárika és ön, nem ismerik egyiket se. Olyan 
bemutatásféle lesz.

Kezdtem érteni a dolgot.
— És melyik a fontosabb személy?
Az öreg méltósága köhögött:
-— Persze a festő. A másik már idősebb bácsi. 

De a festő fiatal, szép és nagy reményekre jogo
sító. Vera úgy szeretné, ha a festő elvenné a Sárikát.

— És ön, méltóságos asszonyom?
— Én is úgy szeretném, ha a Vera úgy szereti. 

Én úgy szeretném, ha mind a kettő férjhez menne, 
mielőtt meghalok. Hogy a férj fest, vagy hivatal
nok, vagy gazdálkodik, vagy kereskedő, az nekem 
egészen mindegy. Jó ember legyen, okos ember 
legyen, férj legyen. Erre nézzen majd, Czenczi kis
asszony, ma este.

Gondterhes lett az arcom.
— Nem tudom én ezt elvállalni, méltóságos 

asszonyom. Olyan föladat ez, amelyre én gyenge 
vagyok, s amelyért nem tudnám magamra venni 
a felelősséget. Ha valakit először látok életemben, 
hogyan tudjam én azt megítélni, hogy jó férj lesz-e 
belőle, vagy rossz, vagy szereti-e Sárikát, vagy csak 
a vagyonára áhitozik?

A keresztespók kacagott:
— Nem is kell azt, fiam. Semmi szükség rá. 

A férfi mind jó férj, ha elveszi a leányt. Csak arra 
nézzen, hogy tetszik-e magának? Arra gondoljon, 
hogy mit felelne neki, ha önt kérné meg feleségül. 
S higyje el, aki magának tetszik, az a Sárikának 
is jó lesz. Aki egyik nőnek jó, az minden nőnek jó.

Nevetnem kellett. Az öreg meg köhögött.
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— Megígéri, hogy elmondja nekem holnap, 
hogy tetszik-e magának a festő? Hogy elmenne-e 
hozzá feleségül?

— Megígérem.
A lépcsőházból kacagás hallatszott. Vera és 

Sárika jöttek le reggelizni.
Az öreg méltósága nagyon kiadósán köhögött. 

Vagy öt másodpercig egyhuzamban. Aztán kedve
sen üdvözölte a leányait:

— Jó reggelt Verácska, jó reggelt Sárika. Arról 
beszélgettünk a kedves Czenczi kisasszonnyal, hogy 
milyen furcsa az új szoknyadivat. Szűk szoknyá
kat hordani, pfuj. Nem lányoknak való. De ha 
akartok, rendelhettek ezekből a szűk szoknyákból. 
Nektek pompásan fog állani. A Czenczi kisasszony 
is azt mondta.

Az öreg méltósága köhögött, de azért a kezét 
a csengőre nyomta:

— Hozzák be a reggelit.

Mindenki komédiázik.

Budapest, szeptember 26. 
Mégis elmentünk tegnap este az Operába. 

Pedig délután még úgy látszott, hogy nem megyünk 
el. Sárika akadékoskodott egy kicsit. Délben, ebéd 
közben, amikor a készülődésről beszélgettünk, Vera 
egy kis ügyetlenséget követett el.

— Te nagyon szép legyél ma este, Sárikám. 
Azt a halványkék ruhádat vedd föl, ami még nem 
volt rajtad. Abban vagy legszebb.
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Ezeket mondta Sárikának.
— És te? Mit veszel föl te? — kérdezte a kis 

leány nénjétől. — Neked nincs ugyanolyan ruhád?
Vera vállat vont:
— Nálam egészen mindegy, hogy mi van raj

tam. Majd valami szürke ruhában megyek.
— Akkor én is szürke leszek — felelt Sárika. 

— Ha ugyan egyáltalán veletek tartok. Ebben a 
pillanatban még olyan őrült fejfájásom van, hogy 
azt hiszem, el se mehetek a színházba.

Mindnyájan sejtettük, hogy honnan fuj a szél. 
Ez a leány megszimatolta, hogy nem az előadás 
kedvéért viszik ma az Operába, hanem valami 
leánynéző-féle lesz ma este.

De senki se mondta meg igazán, hogy mit 
gondol. Inkább a patikába szalajtották az inast, s 
hozattak aszpirint, antipirint, piramidolt. S odatet
ték a sok orvosszert Sárika elé, hogy válogasson, 
melyiket akarja.

A kis leány szó nélkül bevett egy aszpirint, s 
mivel az édesanyja utóbb unszolta, bevett még 
egyet. Inkább ette a rossz medecinát, semhogy be
vallja, hogy semmi baja a fejének.

Délután le is fektették egy órára vagy kettőre. 
S ő ott feküdt a díványon, s nem szólt egy szót se. 
Azt is tűrte, hogy Vera egyre-másra hideg boro
gatást rakott a fejére.

. Hogy tudnak az emberek komédiázni.
Estefelé, amikor arról volt szó, hogy idején 

volna készülődni és öltözködni, Vera egy sarokba 
hivott.

— Kedves Czenczike, maga tud a kis lányra 
hatni. Beszélje rá, hogy ne okoskodjék. S a kék
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ruháját kell fölvenni, úgy akarom. A vörös háttér 
mögül gyönyörűen hat majd a kék ruhája és arany
szőke haja.

— Megpróbálom.
Ahogy odaültem a dívány szélére, Sárika 

mellé, mindjárt a kis lány kezdte:
— Czenczike, most megbízásból jött hozzám. 

Kapacitálni akar, ugy-e? Hiába. Nem megyek el a 
színházba.

Azt hiszem, a komédiázás ragadós. Én is ko- 
médiázni kezdtem, s meglehetősen szomorúan 
mondtam:

— Én még soha életemben nem voltam az 
Operában!

Úgy látszik, nem rosszul színjátszottam. Sárika 
eleinte gyanakodva nézett rám, aztán lassan föl- 
emelkedett. Megszorította a kezemet.

— El fogunk menni, Czenczikém. S magának 
megsúghatom, nem is fáj a fejem. És ha akarják, 
fölveszem a kék ruhát.

— Köszönöm, Sárika.
— Nincs mit. Bolondság is volt, hogy akadé

koskodtam. Majd én megmutatom, hogy kék ru
hában és operai páholyban is tudok olyan utá
latos, ostoba és ügyetlen lenni, hogy mindenki 
kiállhatatlan varamgyos békának fog mondani. 
Majd megmutatom.

Nem telt bele egy óra, már a kocsiban ültünk 
hárman. Sárika csakugyan bódítóan szép volt. De 
Vera is. Ha férfi volnék és választanom kellene 
kettőjük közül, igen nagy zavarban volnék. S ami
kor az ember így egymás mellett lát két ragyogó 
szépséget, ilyenkor meg tudja érteni, hogy a férfi
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ember nem lehet tökéletes és megingathatatlan 
hűségre teremtve. Sőt a keleti népeknek is megbo
csátható, hogy többnejüségre rendezkedtek be. Aki
nek választania kell, annak meginoghat a lelki 
egyensúlya, de nem azé, aki minden szépséget ma
gához ragadhat.

Az emberben, erre már régen gondoltam, s a 
férfiak csapodárságának ez a legérthetőbb magya
rázata, atavisztikus sajátosság a gyüjtőszenvedély. 
Akinek egy-két műtárgya van, abban ellenállhatat
lan vágy él, hogy újabb és újabb műtárgyakat sze
rezzen. Csak az első festmény megszerzése nehéz, 
a másodiké, az ötödiké már lelki szükség. Ha 
kámeák kelthetnek az emberben leküzdhetetlen 
szerzővágyat, hogyne kelthetnének a szép, a csuda
szép nők?

A férfiak csapodárságát meg tudom érteni. 
Nem lehet az másképp. Csak éppen ha a kámeá
nak lelke volna, annak is fájna, ha egy másik ka- 
mea kiszorítja a gazdája szereteléből.

Nagyon szeretnék önnek a színházról is írni, 
kedves barátom. De nem merek. Nagyfokú vakme
rőség kell ahhoz, hogy valaki bemenjen egy szín
házba, aztán kijövet egyszeri hallásra Ítéletet mond
jon szerzőről, muzsikusról, művészekről, karról, 
zenészekről. Érzéseim voltak, de Ítéletem nincs.

Az is nagy hiba, hogy balga hittel és értelmet
len elmével mentem be a színházba, s nem tud
tam előre, hogy miképp kell a dolgokat és esemé
nyeket figyelni. Naiv falusi tanítónő létemre azt gon
doltam, hogy a rivalda, ahol a sok lámpás ég, kétfelé 
osztja a színházat. Az egyik rész az, ahol színhá
zat játszanak és komédiát csinálnak, a másik rész,
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ahol figyelnek és hallgatnak és okulnak. S aztán 
néztem a színházat, s úgy tapasztaltam, hogy amott 
is komédiáznak, emitt is komédiáznak. S ha vá
lasztani kell. a nézőtéren bizony több a komédia, 
mint a színpadon.

A rivalda nem választja el az életet a komé
diától. Csak az egyik komédiát a másik komédiá
tól. Amott hivatásos színészek, emitt műkedvelő 
színészek, de mindenütt komédia folyik.

Micsoda világcsalás, milyen istentelen komé
dia egy ilyen színházi nézőtér. Vén, totyakos figu
rák félszemüveget tesznek a képökre, s vidáman 
ficánkolnak, pedig minden mozdulatukon érzik, 
ahogy beléjök nyilallik a köszvény. Szmokingos, 
elegáns alakok az első sorokban, akiknek a sze
mükön látszik a vacsoragond. Enyelgő házaspár, 
szorosan egymáshoz simulva, szerető szavakat 
váltva, szemmelláthatóan kalandokra és ismeret
ségre vadászik, s közönyös beszélgetés közben akár- 
hányan váltanak titkos, meleg kézszorításokat. A 
vén emberek fürgén ugrándoznak, a fiatalok unot
tan és fásultan tekintenek körül. Szerelmesek hide
gen üdvözlik egymást és halálos ellenségek forrón 
szorongatják egymás kezét. Mindenki mást akar 
mutatni, mint a ki, s mindenki más, mint aminek 
jelentkezik. Komédiások.

Sárika unottan nézte a színházat. De azért ott 
égett a szemében az izgató kíváncsiság. És szinte 
összeremegett, amikor megnyílt a páholy ajtaja.

Egy öreges bácsi totyogott be. Egy úr, akinek 
minden ízén és minden mozdulatán rajta ült a 
hazugság.

El kell magának mondanom, tisztelt barátom,



77

hogy miféle bácsi volt ez a bácsi. A gyerekeknek 
van olyan játékuk, hogy kemény papirosokból ki
vágnak mindenféle figurákat. Ez a bácsi olyan ke
mény papirosból kivágott figura volt. Űj és simára 
vasalt és pergamentszerü.

Ahogy bejött és Verának kezet csókolt, Vera 
bemutatta sorra:

— Toldalaghy gróf. A volt kereskedelmi mi
niszter ő excellenciája.

Sárika szörnyen barátságos arcot öltött. És 
csevegni kezdett a bácsival. Később odasúgta 
nekem:

— Czenczikém, ez programmon kívüli láto
gatás. Ezzel hidegnek kellett volna lennem. Tehát 
meleg leszek. Majd kivonulok a fagyossággal akkor, 
amikor melegséget várnak tőlem.

Toldalaghy grófot elragadta a bájos leányka 
szeretetreméltósága. Ki se ment az egész fölvoeás 
közben. Utóbb pedig Kugler-bonbonokat küldött 
Sárikának.

Vera a fülembe súgta, amint elment:
— Akkor volt miniszter a vén trotyi, amikor 

az apám még tanácsos volt. Onnan ismer bennün
ket. Különben rendkívüli ember. Igen nagy vagyona 
van, az ördög se győzné megszámlálni a millióit. 
És rendkívül kevés esze van. Minél több a millió, 
annál kevesebb az ész. Az apám azért csinált gyors 
karriért alatta, mert minden dolgát ő végezte.

Az öreg, amikor elment, mindhármunknak 
kezet csókolt. Talán a páholynyitogatő nőnek is 
megcsókolta a kezét. Ez némely embernek szen
vedélye.

A második fölvonás közben jöttek az igaziak.
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Egy kövér úr és egy karcsú úr. Az utóbbin mind
járt megláttam, hogy művész. És szép ember is 
volt. Rendkívül szép ember.

A festőművész.
Bizonyos embereken, föltéve, hogy igazán mű

vészek, első pillantásra meglátszik, hogy miféle 
művészetet gyakorolnak. A csizmadiát, a kereske
dőt, a gyárost, a tőkepénzest, a lakatost, a vendég
lőst nem nagyon tudjuk egymástól megkülönböz
tetni. Egyik jóformán olyan, mint a másik. Semmi 
külső forma nem jellemzi őket.

De írót, színészt, festőt, szobrászt szinte lehe
tetlen összetéveszteni. Mindeniknek rajta iil a ké
pén a mestersége. Vágó Endrét (így hívják a festő
művész új ismerősünket) semmiféle más foglalko
zású emberrel nem lehetne összecserélni, ő  piktor 
akkor is, ha fest, akkor is, ha színházban udvarol 
és akkor is, ha a klubban kártyázik. Nem lehet 
más, punktum.

Egyelőre nem is ő érdekelt erősen, hanem 
Sárika. Arra voltam kiváncsi, hogyan csinálja ez 
az okos, bájos, csudaszép teremtés, hogy ő esetlen, 
ostoba és kelemetlen legyen.

Rosszul csinálta. Mert bármennyire iparko
dott is ügyetlenkedni (azt hiszem, nem is iparko
dott), annál édesebb, frissebb, ötletesebb és bájo- 
sabb volt. Ez a leány komédiázott, vagy igazán 
ügyetlen volt. Nekem legalább az volt az impresz- 
szióm, hogy tíz percnyi beszélgetés után a piktor 
halálos szerelemmel a szivében búcsúzott el tőlünk.

Ezért jó a páholybeli ösmerkedés. Mindössze 
tíz-tizenöt percig tart. Egyik fölvonástól a másikig. 
És folytatni is lehet és abbahagyni is lehet.
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Amikor végre elment Vágó Endre és a kisérő 
társa (a bemutatáskor nem értettem meg se a ne
vét, se a mesterségét), akkor hárman össze
néztünk.

— Szép ember volt — mondottam én a leá
nyoknak. — Ritka szép ember.

Vera szemrehányóan nézett rám.
— Talán nem is olyan szép, mint amilyen in

telligens és művelt.
Sárika legyintett a kezével.
— Nem valami túlságosan szép. Az intelligen

ciáját nem láttam. De talán tud festeni. A festőnél 
ez a legfontosabb.

A kis ravasz. Tehát meg akarja tudni, hogy 
tud-e festeni? Tehát folytatni akarja az ismer
kedést.

Azzal az érzéssel jöttem haza az operából, hogy 
Sárika bekapta a horgot.

Elvégre a leánynak ez a sorsa.

Útban a szerelem.

Budapest, szeptember 27.
Nagyon későn jutottam ma este az íráshoz. 

Alig néhány perce, hogy Vera, aki vacsora után 
feljött hozzám, magamra hagyott. Ugy-e, megbo
csát, ha ít szokottnál rövidebb lesz a mai levelem?

A levelekkel is úgy vagyunk, azt gondolom, 
mint a legtöbb dologgal a világon. Megvan a ma
gunk mértéke mindenhez, s ami akár lefelé, akár 
fölfelé túllépi a határokat, az nem elégít ki teljesen.
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Így vagyunk az evéssel, így vagyunk az ivással, így 
vagyunk a szellemi dolgokkal. A legtöbb ember csak 
egy-két falattal ha többet eszik a kelleténél, elrontja 
magát, de ha egy-két falattal kevesebbet eszik, 
akkor éhen marad. Vagy talán az italnál nem egy 
poháron múlik minden? Egy pohárral kevesebb 
ital és se a hangulata, se a kedve, se a jóleső érzése 
nem jő meg az italos embernek. De egy pohárral 
több, s a legtöbb ember elveszti az egyensúlyát. 
Már nem tud uralkodni magán, nincs mértéke, 
rohan a veszedelmébe.

Nem az események, amiket leírunk, szabják 
meg a terjedelmet, hanem az egyéniségünk. Az 
egyik három sorban többet tud mondani, mint a 
másik hatvan oldalon. Mégis, amikor leül levelet 
írni, majdnem egyformát ír a szófukar ember és 
az, akiből úgy bugvog a gondolat vagy érzés, mint 
forrásból a víz. Valami mérték van rá, mint a dél
előtti vizitekre. Akár a szeretet, akár az irigység, 
akár a tisztelet, akár a harag hozza össze az em
bereket, az ilyen vizit félórás terjedelmű. Se több, 
se kevesebb.

Azt hiszem, úgy fogok magamon segíteni, 
hogy egyszerre két vagy három levelet küldök ön
nek, kedves barátom. Gyűjtöm az írást, amíg eléri 
az én mértékemet.

Most csak azt akarom elmondani, amit Verá
val beszélgettünk.

— Édes Czenczikém, —- így kezdte a szót — 
két kis kérésem volna.

— Ha teljesíthetőt kér, már teljesítve is van.
— Tudni szeretném, kedves Czenczi, hogyan 

tetszik önnek a mi új ismerősünk, a festő?
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— Hiszen már megmondtam tegnap. Szép em
bernek tartom. Nagyon szép embernek.

— Ez nem Ítélet és nem vélemény. Ha csak 
ennyit tud róla mondani, azt kell hinnem, hogy 
önnek éppenséggel nem tetszett. Ha egy okos nő 
csak annyit mond egy férfiról, hogy nagyon szép, 
ez rendesen azt jelenti, hogy éppenséggel nem ve
szedelmes.

— Hogy őszinte legyek, én csakugyan nem 
szeretem a nagyon szép embereket. Hiba nélkül 
nem lehet ember a világon, s ha már hibájának 
kell lennie, jobb, ha kívül van a hiba, mintha belül 
van. A szépség, azt hiszem, többnyire a jóság rová
sára megy.

— Ez csak szép mondás. Tehát az ön elmé
lete szerint belül hibás. Valóságban a csúf emberek 
se mind jók. Sőt többnyire rosszak. S ha már ez is 
rossz, az is rossz, legalább legyen szép. Különben 
Sárika is szép. Azt hiszem, nagyon szép. Legalább 
összeillenek.

— Én különben egy szót se váltottam Vágó 
Endre úrral. A műveit se ismerem. Nagyon korán 
volna, hogy véleményt mondjak róla.

— Ebben igaza van. Tehát térjünk át a máso
dik kérésemre. Szeretném, ha ön tudná meg Sári
kától, hogy milyen hatással volt reá a fiatal mű
vész. Ne mondja, hogy ennek a kipuhatolására én 
vagyok az illetékes, vagy a mama. Bizonyos dol
gokban a nő a távolabb állóval szemben bizalma
sabb, mint a közelebb állóval. Magamról tudom, 
ha szívbeli érzésekről volna szó, önnel szemben én 
is őszintébb volnék, mint a mamával vagy a hú
gommal szemben. És Sárika magát nagyon szereti.

K á ln o k i I . : Ig en  C zenczi.
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Bizonyosan kérés nélkül is fölkeresi a bizalmával. 
Nekem majd csak annyit mondjon vissza, ameny- 
nyit az ő érdekében szükségesnek tart. Azt aka
rom, hogy boldog legyen a kis leány, hogy a szíve 
szerint válasszon!

— Ebben számíthat reám.
Egyéb lényeges alig volt a beszélgetésünkben. 

Csak még Vera beszélt egyet-mást a fiatal művész
ről. Elmesélte, hogy igen nagy sikerei voltak, s hogy 
komoly művészek is erős, önálló, izmos tehetség
nek tartják. Tavaly aranyérmet kapott a kiállítá
son. A király is vett tőle képet. S ez többet jelent, 
mint az, hogy gazdag és előkelő asszonyok minden 
áron vele akarják magukat festetni. Ha a festő 
szép, akkor sok a megrendelése, az bizonyos. De 
az aranyérmet nem a szép festőnek szokás adni, 
hanem a szép képnek.

Már régen elmúlt éjfél, kedves barátom. A 
házban néma csend. Azt hiszem, mindenki mélyen 
alszik.

Jó éjszakát önnek is.
*

Budapest, szeptember 29.
Ma délben itt volt látogatóban a festő. Én 

nem sokáig maradtam a fogadószobában. Valami 
ürügy alatt visszavonultam.

De néha egy-két perc alatt is sokat lát az em
ber. Én úgy láttam, hogy Sárika szinte föltűnő 
idegenséggel húzódott a vendégtől. Hidegen fo
gadta, szinte szertartásosan, röviden felelt minden 
kérdésére, jóformán csak igennel, nemmel, s mi
helyt tehette, olyan messzire ült a többiektől, hogy 
szinte nem is a társasághoz tartozónak látszott.
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De a sarokból, ahová húzódott, fülelt minden 
szóra és éles szemmel ügyelt minden mozdulatra. 
Azt hiszem, hogy ha most (már megint tizenegy 
felé jár az idő) levizsgáztatnám a kis lányt, minden 
szavát ismételni tudná, s képes lenne minden moz
dulatát utánozni.

Nincs gyakorlatom az efféle helyzetek megité- 
lésében. De abban bizonyos vagyok, hogy a közöny 
semmi esetre se bírja az embereket ilyen éles meg
figyelésekre. Ahhoz vagy rokonszenv kell, vagy 
ellenszenv kell, de valami kell.

Körülbelül itt tartottam az írásban, amikor 
vehemensen kinyílik az ajtó és Sárika szeleburdi 
sietséggel berobog.

— Mielőtt lefekszem, beszélni akartam magá
val, Czenczi kisasszony.

-— Mi kell, kicsikém?
— Tanács. Arra nézve szeretnék öntől okos 

tanácsot kérni, hogyan kell egy kiállhatatlan em
bert föltünés és a neveletlenség látszata nélkül ki
nézni a házból?

— Hm. Ez nehéz. S azt hiszem, nem is tizen
nyolc éves leányoknak való.

— De mikor ez a piktor idegessé tesz.
— Ugyan, ugyan! Hát szabad ebben a korban 

idegekről beszélni?
— Szabad. Idegeim már egy éves koromban 

is voltak, amikor még nem is tudtam beszélni.
— De akkor még nem is volt oka velük harcra 

kelni, s őket legyőzni.
— Na, sok okom ma sincs rá. Ez az ember 

különben teljesen közönyös rám nézve, csak bosz- 
szant, szerfölött bosszant.

6«



84

— Nem gondolja, Sárika, hogy ez igen nagy 
ellentmondás?

— ííem gondolom. Ez az ember teljesen közö
nyös rám nézve. Elismerem, hogy szép ember, ked
ves ember, jó modorú, kellemes társalgó, művelt 
és okos. Ezt láttam. Híres embernek is mondják, 
s nagy művésznek. Ezt hallottam. De mi közöm 
nekem mindehhez?

— Mondjuk, hogy semmi. Ámbár ezek a ro
konszenves vonások mindenkinek rokonszenvesek 
lehetnek. És semmi esetre se bosszantóak és kelle
metlenek.

— Nem is ez a bosszantó, hanem az a mód, 
ahogy ez az ember a házunkhoz került. Az bosz- 
szant engem, — s ebben talán igazam van? — 
hogy idehoznak egy embert, idehozzák úgyszólván 
vőlegényjelöltnek, s azt kívánják tőlem, hogy mi
vel szép és formás, ész nélkül belebolonduljak. 
Holott az volna a természetes sorrend, hogy előbb 
jöjjön a szerelem, azután a vőlegény.

Nevetnem kellett.
— Ugyan ki fogja a jövőjét és boldogságát 

kronológiai sorrendhez kötni? Hogy mi jön előbb, 
egészen mindegy, hogy mi jön utóbb, az a fő.

— Nekem pedig nem lehet vőlegényt kitip
pelni, mint a nyerőt a lóversenyen. Bizony, Czenczi- 
kém. Én ezt az embert ki fogom nézni a házból.

— Ne tegye, Sárika.
— Miért ne? Ha nekem úgy tetszik?
— Azért, mert sokkal egyszerűbb és sokkal 

helyesebb, ha én megmondom a mamának és Ve
rának, hogy önnek Vágó Endre úr abszolúte nem 
tetszik. Hogy egyenesen az idegeit alterálja. Hogy
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fölbőszíti és fölbosszantja. Akkor a mama és a 
Vera, meg lehet róla győződve, megtalálják a mód
ját, hogy föltünés és kellemetlenség nélkül eltávo
lítsák a kellemetlen udvarlót.

Mosolyogva mondtam ezt. Sárika mégis elsápadt.
— Ezt ne tegye, Czenczi kisasszony. Világért 

se tegye.
Most én adtam vissza a kérdést:
— Miért ne? Mikor igaz és nekem úgy tetszik?
— Mert gondoltam valamit. Valami szörnyű 

okosat. Én meg fogom szégyeníteni az ipsét.
— Mivel?
— Azzal, hogy fölbátorítom, aztán kikosarazom.
— Ez nem lesz szép öntől.
— Ez a legszebb dolog a világon. Kikosarazni. 

Ettől az örömtől nem akarhat ön megfosztani.
Erősen a szeme közé néztem a kis leánynak. 

Mintha egy hegyi tóba néztem volna, leláttam a 
fenekére. Színes kavicsok, úszkáló aranyhalacskák, 
milyen szép a tiszta tó feneke.

Én azt hiszem, így születik meg a szerelem.

Gonoszak az emberek.

Budapest, október 2.
Igazán boldog vagyok. Meg is mondtam Verá

nak, hogy nagyon, de nagyon boldog vagyok.
— De miért, Czenczike? Mi okozza a maga 

nagy boldogságát?
— Az ébredő szerelem. Nincs szebb dolog a 

világon, mint az olyan bájos, kedves, jó teremtés,
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mint a Sárika, olyankor, amikor beleköltözik az 
egész életre való szerelem a szivébe. Én láttam 
jönni, láttam a kis leány félénk vergődését, láttam, 
hogyan védekezett a nagy érzés ellen, mint egy ije
dős madárka, mikor először röpülni készül. Milyen 
félősen billegtette a szárnvacskáit, hogyan próbált 
meglapulni, elbújni a fészekben. Nincs szebb do
log, mint az ébredő szerelemnek ez a bájos fé
lénksége.

Vera a vállát vonogatta.
— Istenem, ez poézis. Én nem értek a költé

szethez! De mégis szeretném tudni, — biztosra sze
retném tudni — vájjon Sárika csakugyan szerel
mes-e Vágó Endrébe? Mert a ravasz kis macska 
nem árulja el magát se szóval, se cselekedettel.

— Ami természetes is. A szerelemnek — nem 
tudom, hogy elég érthetően fejezem-e ki magamat 
— jóformán alkotó része a titokzatosság. Nem 
lehet másképp szeretni, csak rejtve, titokban, el
burkolva. Amit a piacra visznek, amit nem rejte
getnek, az nem igazi szerelem. A szerelem olyan, 
mint az éjjeli madár, csak a homályban kezd élni.

Vera végigsimította a homlokát.
— Azt hiszem, hogy igaza van, kedves Czen- 

czi. Magam is azt látom, hogy Sárika komolyan 
kezd érdeklődni festő barátunk iránt. Különösen 
most, hogy elkezdi festeni. Egy leány életében, azt 
hiszem, igen nagy esemény az, hogy lefestik.

— Igaz. Magában igen jelentéktelen dolognak 
látszik, ha egy valaki modellt ül, s más valaki le
festi. De igazában egy nagy lelki közösséget jelent 
a festés. A művész apróra részletezi az előtte ülő
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nyozza a homlokát, az arcát, az orrát, a száját, a 
szemeit. A modell pedig érzi a rá tapadó tekintetet, 
s önkéntelenül is reagál minden nézésre. Akik so
kat és mélyen néznek egymás szemébe, ott önkén
telenül is megteremtődik bizonyos lelki kapocs.

— Megijeszt, Czenczike, a maga filozófiájával. 
Hiszen Vágó Endre engemet is lefest. És a mamát 
is festi. Sőt, hogy őszinte legyek, valamelyik képre 
rá fogja festeni Cézárt is, becsületes és hűséges dán 
doggunkat. Már most ezekbe mindbe beleszeret 
Vágó Endre? És mind beleszeretnek derék pikto
rukba? A mama is és a dán dogg is?

— Bizonyos mértékig beleszeret mind. Ami a 
mamánál és a dán doggnál nem jelent semmi kü
lönös veszedelmet.

Vera kacagott.
— Nálam se, édesem. Csak mégis, valahogy 

biztos szeretnék lenni, hogy legalább a kis lánynál 
veszedelmet jelent a piktura. Mert itt a veszedelem 
áldás volna.

— Egész nyugodt lehet, kedves Vera. Jó sze
mem van, s a megfigyeléseim ritkán csalnak. Meg 
vagyok róla győződve, hogy Sárika a szó szoros 
értelmében szerelmes a mi piktorunkba.

— Ez az, amiben nem vagyok egészen bizo
nyos, kedves Gzenczikém. Magam is ezt hittem a 
mai napig, s nagyon boldog voltam ebben a hit
ben. Hiszen magam se akartam mást, csak istápolni 
és melengetni ezt az ébredő szerelmet. De ma egy 
nagyon különös dolgot tapasztaltam.

— Mi az?
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— Egy levelet találtam Sárika szobájában. 
Egy levelet, amit nem kellett volna megkapnia.

— Miféle levél volt az?
— Nincsenek titkaim ön előtt, kedves Czenczi. 

Pedig ez a levél olyan, amit jobb volna titkolni. Az 
öreg Toldalagliy gróf — hiszen ösmeri — írta a 
húgomnak.

— Mi volt a levélben?
— Becstelen, alávaló, hitvány levél volt. Azt 

írja ez a vén roué, hogy nem érdemes Sárikának 
holmi apró piktorkához feleségül mennie. Mire jó 
ez a piktor? Megkeres pár ezer koronát, s kínnal- 
bajjal valahogy eltartja a feleségét. Élet ez? — 
kérdi a levél. — Mennyivel jobb, kellemesebb, biz
tosabb a szabad szerelem. Egy dús imádó, aki száz
ezreket költ a kedvesére, sokkal többet ér, mint a 
legbecsületesebb férj, aki féltékenységgel és garasos 
aprólékosságokka! üldözi a feleségét. Egy Tolda- 
laghy gróf szeretőnek — így mondja a nyomorult 
írás — százszorta több, mint Vágó Endre férjnek.

— Rettenetes. S hogy jutott ez a levél Sári
kához?

— Egyszerűen úgy, hogy írták neki. S én eddig 
sohase ellenőriztem a húgom leveleit. Írták, meg
kapta.

— Nem kellett volna engedni, hogy a kezébe 
jusson.

— Nem ez az, ami engem bánt — szólt Vera 
szomorúan. — Hogy mit írnak egy serdülő fiatal 
leánynak, az az emberek rosszasága. De hogy ő 
nem szólt a dologról, hogy haragjával nem fordult 
hozzám, vagy az anyjához, ez az, ami elszomorít.

—  Istenem. Nem akarta bosszantani.
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_ Én is ezzel vigasztalom magamat — szólt
y era. — Mégis bánt a dolog. Bánt, hogy nem tud
tam és nem igyekeztem megakadályozni, de még 
jobban bánt, hogy Sárika nem förmedt ránk a ha
ragjával. Nem is említette, hogy ő ilyen alávaló írást 
kapott. Ott hagyta heverni az asztalán.

— Máskor vigyázni kell a Sárika leveleire. 
Ennyi az egész.

— Ennyi az egész — visszhangozta Vera. — 
Ennyi az egész. Csakhogy mégis' alávalóság, hogy 
az én bűneimet megszenvedtetik szegény ártatlan 
leánykával, s alávalóság, hogy a boldogulás útját 
el akarják zárni előle.

— Ezer szerencse, — mondottam meggyőző
déssel — hogy Sárika szerelmes. A szerelem min
dent jóvá tesz.

— A szerelem mindent jóvá tesz — ismételte 
Vera. — De csakugyan szerelmes-e Sárika? Ezt 
kellene biztosan tudni!

Én' most már tudom biztosan, kedves bará
tom. Alig hogy Vera magamra hagyott, — még jó
formán el se kezdtem a levélírást — már betoppant 
a szobámba Sárika. Úgy jött, mint a szélvihar. 
Föltépte az ajtót, s nyitva hagyta.

— Czenczike! Szeret?
így kezdte.
— Szeretem.
— Ugy-e, jobban szeret, mint a testvérét? 

Hiszen nincsen is testvére. Jobban szeret, mint a 
legjobb barátját? Hiszen nincsen is barátja.

— Igazán szeretem, s mindenben a javát 
akarom.
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A nyakamba borult és csókolni kezdett.
— Akkor megválthatom magának. Én ki nem 

állhatom azt a Vágó Endrét. Gyűlölöm. Azt hiszem, 
annyira gyűlölöm, hogy alighanem a felesége le
szek . . .

Valaki a háttérben.

Igen Czenczi a szobájában ült, előtte papir 
és írószerszám. Négy-öt lap papíron megkezdett 
írás, tegnapról való egy vagy kettő, harmadnapról 
a többi. Olvasgatta a megkezdett leveleket, aztán 
összetépte valamennyit.

Csak nagysokára kezdett írni:
Budapest, október 7.

Majd egy hete, hogy nem írtam. Akartam, de 
nem tudtam. Jóformán minden este belefogtam, s 
utóbb minden este abbahagytam.

Valami legyőzhetetlen ellenszenv lakott ben
nem az írás ellen. Betüundornak nevezhetném, 
amit éreztem. Nem tudom, másban is él-e ilyenfajta 
érzés, de úgy gondolom, hogy igen. Főképp az író
kat gyakran foghatja el ez a betüundor. Ügy sej
tem, hogy néha hatalmas vágy kergeti őket az író
asztal mellé, s akkor írnak-írnak, s eszökbe se jut, 
hogy aludni is kell, pihenni is kell, enni is kell, s 
társadalmi életet is kell élni. Még a szerelem se 
tudja őket elcsábítani a megkezdett írás mellől.

Máskor meg vannak időszakok, amikor a 
tiszta papiros úgy hat az íróra, mint a megásott sír. 
Istenem, most ebbe bele kell feküdni! S úgy mene
kül az írás elől. mintha a halál elől menekülne, ha
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tudna. Szóval nem tudtam írni, bár akartam. S volt 
is mesélni valóm, meglehetősen sok. Például már 
napok óta készülök önnek elmondani, hogy nálunk 
rettenetes nagy festészet folyik. Abból a nagy, 
verandaszerü teremből, — vagy talán inkább te- 
remszerü verandából — amelyről már tettem em
lítést, s amely olyanforma, mint az előkelő regé
nyekben szereplő télikert, — mondom ebből a helyi
ségből festő-műtermet csináltunk, gyönyörű festő
műtermet, s ahogy Vágó Endre művész úr állítja, 
nagyon alkalmas festő-műtermet. S mostanában 
szinte az egész napot itt töltjük, a festő-műterem
ben. Délelőtt, ahogy fölkel a nap, már megkezdő
dik a festészet, s vége nem szakad, hacsak enni nem 
kell, amíg a nap lemegy.

Az egész ház modell, s az egész házat festi a 
művész úr. Az öreg méltósága a tolószékében ül 
vagy két órát a festő úrnak; a Sárika három kép
hez ül modellt, Vera kettőhöz. A jó Isten tudja, 
hogy mi lesz ebből. Alighanem egy családi képtár. 
Előkelő emberek, úgy mondják, el se lehetnek 
családi képtár nélkül.

Engem is rá akartak venni, hogy az egyik kép
hez modell legyek. Amelyiken az egész család rajta 
lesz. De nem mentem bele. Minek az? Szerepeljek 
olyan képen, ahol csak statiszta vagyok? Amely 
nem lesz az enyém, amely idegen családok képei 
közt fog lógni? Ennek nem sok értelme van. Ne
kem semmi keresni valóm idegen családok falán, 
ahol senki se ismer, s ahol mindenki úgy nézhet 
rám, mint valami fölösleges függelékre.

Nem való kisrendü embereknek, hogy lepin- 
gálják őket. Se lógós nem akarok lenni, se tanul
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mányfej. Mégis nagyon érdekel a piktura. Izgat, hogy 
miképp lesz a kép. Az valami csodálatosan szép és 
érdekes dolog, amikor egy kifeszített szürke vászon 
előtt áll a művész, s mindenféle festékkeveréket 
kezd rámázolni, lehetetlen formákban és hihetet
len szinekben. Folyton ott álltam a művész háta 
mögött, s egyre bámultam és sehogy se tudtam 
megérteni, hogy a Sárika gyönyörű fejéhez, amely 
olyan, mint a tejbe esett rózsa, minek a kék, a lila, 
a szürke, a zöld szín? Zavaros foltokat láttam 
eleinte csupán, lehetetlen színeket, borzalmas for
mákat, s csak nagysokára kezdtem érezni és látni, 
hogy ennek így kell lennie, hogy ez nem is lehet 
másképp.

A Vera arcképe, az, amelyiken egyedül van, 
az tetszik nekem legjobban. Lehet, hogy bennem, 
van a hiba. Én a Verát igen jelentékeny nőnek tar
tom, bámulom a szépségét, a tökéletes formáit, a 
nagy eszét, a szédítő intelligenciáját és a hihetetlen 
jóságát. Nőnél ezek a legfontosabb dolgok. Szép 
legyen, okos és jó.

Hetekig el tudnék róla csevegni, hogy milyen 
áldott jó lélek a Vera. Csak azt nem értem, hogy 
honnan tudja ezt a művész, aki festi, aki mind
ezeket a kiválóságait valósággal belepingálja a ké
pébe. ö  alig ismeri Verát, s azonfelül halálosan 
szerelmes Sárikába. Mégis a Vera lelkét értette meg 
jobban Valami különös érzékük lehet ezeknek a fes
tőknek. Talán vagy négy, esetleg öt napja — most 
már nem tudom pontosan megmondani — a család
tagokon kívül még egy állandó vendége van a ház
nak és a művészeti óráknak. Egy furcsa ember, 
bár nem mondhatnám, hogy ellenszenves, vagy
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kellemetlen. Nem szép, nem is csúnya, nem kövér, 
de éppenséggel nem is sovány. Nem mutat láng
észt, de ostobának se mondhatja, azt hiszem, a 
gonoszság se. Szóval igen derék, normális ember 
hatását teszi, csak éppen egy kicsit furcsa.

Az ügyetlenség ideálja ez az úr. Még nem ment 
el egy kis asztalka, vagy egy szék mellett, hogy föl 
ne borította volna, a szőnyegekben megbotlik, amit 
a kezébe vesz, azt elejti, mindenkibe beleütközik, s 
akivel beszélget, annak a karjára teszi a kezét. Ami 
csak formátlanság van társaságbeli érintkezésben, 
ami csak ügyetlenség elképzelhető mozgásban és 
beszédben, abban nála nincsen hiányosság.

Talán most harmad- vagy negyednapja, éppen 
a festészeti idő kezdetén, ott állottam a művész 
háta mögött, s megint csak ámulva néztem, micsoda 
különös színeket rak föl a vásznára. Egyszerre 
belém botlik valaki és szinte föllök.

De nyomban utána teszi:
— Bocsánatot, nagysága!
Nagysága? Ki hallott már ilyet? Hogy egy úri

ember egy urinőt nagyságának szólítson? Tisztára 
szolgáló-nyelv.

Bólintottam feléje, hogy nem történt semmi. 
Rendben van a dolog. Csak nem fogok azért nehez
telni, ha valaki belém botlik.

A félkövér űr azonban olybá vette a reám 
applikált lökést, mintha az ismerkedésnek ez volna 
a legkedvesebb formája, s tovább kezdett csevegni:

— Mit tart a leendő képről? Már mint hogy 
mi a becses véleménye arról, ami ebből a kép
ből lesz?

Vágó Endre éppen Sárika képén dolgozott. A
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kis lány úgy ült a vászon előtt, mint egy gond
talan, mosolygó angyal. Csupa bájosság volt. A sze
mében pedig valami csodálatos ragyogás, amiről 
nekem az volt az érzésem, hogy ez az első szerelem.

— Nem lehet ezt a gyönyörű ragyogást vissza
adni — feleltem, csakhogy éppen mondjak valamit.

A kis furcsa ember szinte kaszálni kezdett a 
kezeivel, olyan gyors és kapkodó mozdulatokat 
végzett velők.

— Hát ez az. Fején találta a szöget, drága 
nagysága. Becsületemre mondom, a fején találta. 
Mert ez az, amit én mindig prédikálok. Hogy mű
vészet ide, művészet oda, gyönyörű dolog a művé
szet, de vannak bizonyos dolgok, amiket a művé
szet képtelen visszaadni, csak a mesterség. Bizo
nyos dolgokban a mesterség fölötte van a művé
szetnek. S vannak bizonyos speciális formák, ami
ket a legjobb piktor nem tud megfogni, de amiket 
a legrosszabb fotográfus is visszaad. Ez az, amit 
én mindig prédikálok, drága nagysága.

Nem értettem egészen a szapora beszédű úr 
nyilatkozatát. S nem is haboztam kijelenteni, hogy 
nem vagyok egészen tisztában vele, hogy mit 
gondol.

— Hát mit gondoljak? Azt gondolom, amit 
mondok. Illetőleg azt szeretném mondani, amit 
gondolok. Csak aziránt nem vagyok egészen tisz
tában, vájjon sikerül-e mindig? Ha a gondolato
kat le lehetne fotografálni, akkor egészen másképp 
csevegnék én, nagysága kérem.

Bánéztem.
— Ön talán fényképész?
— Hát ezt nem tudta, nagysága kérem? Persze.
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Mert én olyan ostoba sündisznó vagyok, hogy el
felejtkeztem bemutatkozni. Tudniillik gzt hittem, 
hogy már úgyis ösmer, nagysága kérem, mert 
tudniillik mi már találkoztunk egyszer az életben, 
s azt hiszem, akkor is elfelejtkeztem bemutatkozni. 
Tudniillik (ez kedvenc szava volt az ismeretlen 
ismerősnek, ez a tudniillik), tudniillik én vagyok 
az a bizonyos alak, aki annak idején az opera pá
holyába bevezettem önökhöz Vágó Endre festőmű
vész barátomat. Én tudniillik már régen ismerem 
a méltóságos családot, — házi fotográfusuk vagyok 
tudniillik — ámde Vágó Endre nem ismerte őket. 
így történt tudniillik.

Annyira belezavarodott, hogy alig tudott ki
kecmeregni a beszédzuhatagból. De valahogy mégis 
sikerült.

— Most tudniillik be akarok végre mutatkozni, 
nagysága kérem. Tudniillik Skerliszky vagyok, 
Skerliszky Ábris. Furcsa név, ugy-e, de én nem 
tehetek róla. A szüleim tudniillik erre a névre ke
reszteltek. Ábris? A Skerliszky nélkül még vala
hogy megjárná. De így együtt furcsa.

— Nem is furcsa. Szép név.
— Köszönöm, nagysága. Tudniillik nekem 

nem tetszik. És a mesterségem se tetszik. A mes
terségem tudniillik inkább nőnek való mesterség. 
Határozottan mondhatom, hogy inkább nőnek 
való mesterség, nagysága kérem.

Nem tudtam megállani, hogy ellent ne mondjak:
— Dehogy. Női fotográfus jóformán alig van 

a világon. Egy-kettő talán.
— Ez a furcsa éppen. Hogy a nők nem tud

ják megválasztani, hogy miféle foglalkozás illik
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hozzájuk. Orvosok akarnak lenni, ügyvédek, bírák, 
képviselők, aviatikusok és sofforök. Nevetséges. 
Még az is komikus, hogy a nők szabnak és varr
nak. Ehhez mindhez a férfi ért jobban. A legszebb 
női ruha sohase asszonykézből kerül ki, mindig 
férfi csinálja, nagysága kérem. Tudniillik a férfi 
ehhez jobban ért, s neki inkább érdeke, hogy az 
asszony szép, formás, előkelő és hódító legyen. A 
nő inkább elvesz a másik asszony hódító képessé
géből, a férfi inkább hozzátesz, tudniillik. De a 
fotografálást az Isten is a nőnek találta ki. A nő 
az ilyesmihez jobban ért, mint a lencse. Ehhez 
a mesterséghez Ízlés kell, formaérzék, beállítás, 
ennél pepecselni kell, próbálni, újra és újra igazí
tani, — nem tudja ezt más, csak a nő, nagysága 
kérem.

Nem akartam hosszú vitába bocsátkozni. Mi
nek? Nekem az a hitem, hogy az asszony mindent 
tud, amit tudni akar. Lehet orvos és ügyvéd, lehet 
biró és képviselő, lehet belegápoló és tudós. Még 
vegyész is lehet, s ha a röpülésre adja magát, bizo
nyosra veszem, hogy röpülni is megtanul és bátor
sága is van hozzá. De minek vitatkozni valakivel, 
aki a háttérből egyszerre megjelenik, s akinek az 
ilyen gyerekes véleménye teljesen mellékes. Abban 
igaza van, gondoltam, hogy a fényképezés csak
ugyan inkább női foglalkozás, mint férfimesterség. 
Minden dolog, amihez nem erő, de érzék, nem aka
rat, de meglátás, nem hatalmi beavatkozás, de sze
líd megérzés szükséges, inkább a nőnek való, mint 
a férfiúnak. Csak annyit mondtam tehát:

— Lehet, hogy igaza van.
A félkövér ember egyszerre lángolni kezdett:
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_ Végre egy megértő lélek. Tudniillik, én ezt
már százszor elmondottam és sohase akarták el
hinni. Mert én fanatikusa vagyok, nagysága kérem, 
a női arcképezésnek. Ettől várom tudniillik a foto- 
grafálás jövendő fölvirulását, nagysága kérem. S 
most még csak egy kérdésem van, illetőleg kéré
sem, nagysága kérem.

— S mi volna az?
— Tudniillik azt akartam kérdezni, illetőleg 

arra akartam kérni, nagysága kérem, ha vájjon 
akar-e fotografálni? Van-e kedve megtanulni ezt 
a mesterséget, amely alapjában véve művészet, azaz 
van-e hajlandósága gyakorolni ezt a művészetet, 
amely alapjában véve a legszebb és legjövedelme
zőbb mesterség.

Voltaképpen én már régen szerettem volna 
fotografálni. Nem is késtem a felelettel:

— A legnagyobb örömmel megtanulnám a 
fotografálást.

Hogy is hívták csak az én új barátomat? Igaz: 
Skerliszky Ábris? Csakugyan Skerliszky Ábris. Nos 
hát Skerliszky Ábris hirtelen nagyot ugrott a leve
gőbe, s ahogy visszatért a földre, fölborított egy kis 
asztalkát, s a mellette álló két széket. Ez nem kicsi
ség. Egyszerre három bútordarabot fölborítani, 
egyetlen ugrással, ez tiszteletreméltó munkálkodás.

— Rohanok el. Hozok tudniillik gépet, nagy
sága kérem. Egy kis gépet és egy nagy gépet. És 
lemezeket. És minden egyebet, nagysága kérem. 
Állványt is, háromlábút, s fekete lepedőt. S holnap 
már fotografálunk, nagysága kérem.

Félénken jegyeztem meg:
— De hiszen én nem tudok fotografálni.

K áln o k i  I. : Igen  Czenczi. 7



Skerliszky Ábris leintett a kezével, miközben 
két vizespoharat lelökött az egyik asztalkáról.

— Bocsánat! Nem baj. Tudniillik csak víz volt 
a poharakban, nagysága kérem. S holnap ön már 
tud fotografálni. Mert ez a legkönnyebb dolog a vi
lágon. Az .egyik megmutatja, a másik már tudja. 
Olyan ez kérem, mint az ásítás. Csak meg kell kez
deni, s akkor már mindenki ásít. Majd meglátja 
holnap.

S Skerliszky Ábris azt se mondta, hogy befel
legzett, csak elrohant. A Sárika szoknyájába bele
botlott, miközben kifelé törtetett, de ebből nem ke
letkezett nagyobb baj. Elvégre a leszakított fodro
kat vissza lehet varrni. Az már nagyobb malheur 
volt, hogy egy nedves képet is végigtörölt a fekete 
kabátjával. De ezt a hibát is hamarosan jóvátette 
Skerliszky Ábris. Azzal rohant ki, hogy:

— Bocsánatot kérek, tudniillik.
És ebbe valamennyien belenyugodtunk.
Kiváncsi vagyok, hogy mi lesz holnap.
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Czenczi nem ír többet.

A papiros tetejére az volt írva, hogy „Buda
pest, október 9.“ Vakarás is volt a papiroson, s lát
szott rajta, hogy a dátum kijavítódott, október 
13-ra. Most megint finom pengéjű késsel a kezében 
ült le Czenczi levelet írni. A hármast kivakarta és 
hatost tett a helyébe. De az agyongyötört papiroson 
szétfolyott a tenta. Egy nagy malac támadt a kelet 
helyén.
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_ Jgy nem illik levelet írni! — gondolta Czen-
czi. S tiszta levélpapiros után nyúlt.

Utóbb meggondolta:
_ Minek a papirpazarlás. Úgy se küldöm el.

Mit árt egy kis szépséghiba az olyan levélen, amely 
sohase kerül idegen kézbe?

Folytatta hát az összevakart papiroson:

Budapest, október 16.
Furcsa és szinte megmagyarázhatatlan emberi 

dolgokat tapasztalunk néha-napján, kedves bará
tom. Én például sohase tudtam megérteni, hogy mi
képp fajulhat némelyeknél bizonyos kedvtelés, 
passzió vagy sport ellenállhatatlan szenvedéllyé? 
Én napokig nevettem az emberi gyarlóságokon, ha 
láttam okos, művelt urakat és hölgyeket, akik láza
san ragasztgattak és rendezgettek régi és elhasznált 
levélbély egekel tiszta papirosokra, vagy akik hete
ken és hónapokon keresztül valóságos hajszát indí
tottak ismertebb vagy kevésbbé ismert előkelősé
gek névaláírása után. Minek az a bélyeg, amely egy 
hiábavaló rongy, s minek az az autogramm, ame
lyen nincsen semmi különös mondás? Komikusnak 
tartottam azt is, ha valaki félve és remegve kor
csolyát köt a lábára, s ügyetlenül, ezer tréma kö
zött bukdácsol a jégen, hogy aztán néhány hét 
múlva betegje legyen a korcsolyázás szenvedélyé
nek, s napokig boldogtalannak érezze magát, mert 
a jég végre is olvadni kezd.

A kártyázó, a lóversenyező, az ivó embereket 
lelkem mélyéből megvetettem. Utáltam azokat, aki
ket ilyen értéktelen szenvedély is rabokká tudott 
tenni.

7*
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Ma már nem vagyok ilyen szigorú. Meg tudom 
érteni az embereket, akiknél a kedvtelés uralkodó 
szenvedéllyé növekedik.

írtam már róla a minap, hogy ez a látszólag 
ügyetlen, szeleburdi, mindenbe belebotló fiatalem
ber, — ejnye, hogy is hívják csak, nem jut hama
rosan az eszembe — igaz is, Skerliszky Ábrisnak 
hívják — vállalkozott rá, hogy megtanít fotogra- 
fálni. Én szívesen belementem a dologba, egyfelől 
mert nagy mértékben érdekelt, másfelől, mert meg
győzött róla, hogy a fotografálás szükség esetén 
szép és nemes pálya és élethivatás is lehet.

Másnap már jött is Skerliszky Ábris úr, két 
géppel a hóna alatt. Amíg az egyiket kibontotta, 
azalatt a másikat leejtette a földre. Szerencsére nem 
tört el, semmi baja se történt, csak amíg fölvette, 
az asztalra tette égő cigarettáját, s lyukat égetett 
az abroszba. Mire azt mondta, hogy:

— Pardon! ,
Azután szétszedte, újra összerakta, ismét szét

szedte és közben magyarázgatta a fotografáló gép 
szerkezetét. Gyönyörű dolog. Egy mesterségesen 
csinált emberi szem. Még annyiban tök élet esebb 
is az emberi szemnél, hogy hosszabb időre, jófor
mán az örökkévalóságig terjed a memóriája.

— Tudniillik az ember szeme, — magyarázza 
Skerliszky Ábris úr szakszerűen — az ember szeme 
tudniillik úgy van berendezve, hogy fölveszi az eléje 
táruló képeket, de rémes gyorsasággal egymásután, 
hogy úgy mondjam, megszakítás nélkül. Moziké
peket gyárt a szem, hogy úgy mondjam. A fotogra
fáló masina ellenben csukott szemmel jár-kél, s 
nem néz se jobbra, se balra. Csak akkor nyitja ki
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a szemét, amikor figyelmeztetik rá, hogy valami 
szépet fog látni. Erre aztán kinyitja a szemét, s 
alaposan megnézi, ami látnivaló. Tudniillik ez a 
fotografálás.

Kissé zavarosnak Ítéltem az előadást, de meg
értettem. S alig hogy félig-meddig tisztába jöttem 
a fotografálás körül szükséges eljárással, máris 
szenvedéllyel fotografáltam.

Gyönyörű dolog is ez. Egy kép van előttem, 
ami megkap. S én rögtön örökkévalóvá teszem a 
képet. Embereket, állatokat, helyzeteket, formákat, 
pillanatnyi hangulatokat, letagadható poseokat ké
pes vagyok megörökíteni ezzel az ördöngős kis 
géppel. Akinek a szomorúsága vagy a vidámsága 
érdekel, akinek a mozdulatai vagy a mozdulatlan
sága valami nyomot hagy a lelkemben, az mind 
képtárgy a számomra s mielőtt még észreveszi a ter
vemet, vagy rágondol, hogy változtasson a helyze
tén vagy arckifejezésén, már ott van a kis kama
rámban, visszavonhatatlanul.

Egy hét alatt mi mindent csináltunk, szinte 
mese. Lefotografáltuk a piktort, amikor dolgozott, 
a modelleket, amikor ültek, az egész csoportot, ami
kor egymást figyelték, a nézőket, akik a szemöket 
tátották, közben a kutyát, amikor legyekre vadá
szott, a kertet, a házat, a szomszédokat, a járókelő
ket, önmagunkat, mindent, ami látnivaló, — tudni
illik.

— A fotografálás titka tudniillik, — magya
rázta Skerliszky Ábris úr, — hogy minél több képet 
kell csinálni. Jót és rosszat vegyesen. A jóból tudni
illik tanul az ember, a rosszból pedig még többet 
tanul tudniillik.
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Egy hete már, hogy folyton-folyvást gyakorol
juk a fotografálást, s minden istenadta nap leg
alább tizenöt-húsz fölvételt csináltunk. A legtöbbet 
persze én, mert Skerliszky Ábris úr, aki ügyetlen
ségei dacára is rendkívül ügyes ember, mindig ne
kem engedte át a gép kezelését.

Mindennap nyolc-tíz fölvételt csináltunk, in
kább többet, mint kevesebbet. S másnap már Sker
liszky Ábris úr, — ő tudniillik roppant szorgalmas 
embernek látszik — hozta a kész képeket. Érdekes, 
szép, kedves képeket.

Bizonyos büszkeséget éreztem, amikor a szebb- 
nél-szebb fölvételek szaporodni kezdtek a gyűjte
ményemben. Ezt is én csináltam, gondoltam és ezt 
is én csináltam.

De emellett szörnyen bántott a gondolat, hogy 
amit én csinálok a fotografálás körül, voltaképpen 
az eljárásnak nem is a fele, legföljebb a harmada. 
Kész lemezeket teszek bele a gépbe, s nem tudom, 
hogyan és miképpen bánnak el ezekkel a lemezek
kel, s kész képet kapok a fölvétel után, s nem tu
dom, hogyan és miképpen keletkeznek ezek a kész 
képek.

Ez semmi. Ez nem fotografálás. Mindent aka
rok tudni és mindent én akarok csinálni.

Zaklattam Skerliszky Ábris urat szinte egy 
héten keresztül.

— Ha már megtanít fotografálni, tanítson meg 
egészen. Nem akarok olyan amatőr lenni, akinek 
nyolc-tíz segítőre van szüksége. Mindent magam 
akarok csinálni.

Skerliszky Ábris úr a fejét vakarta:
— Persze. Meglesz. Tudniillik erre a kivánsá-
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gára el voltara készülve. Ez a legtermészetesebb 
dolog a világon. Ámde . . .

Igen Czenczi fogta a tollat, amellyel eddig írt, 
s odahajította az ágy elé. Azután gyorsan eloltotta 
a villamos-lámpát. A sötétben levetkőzött, s bele- 
bujt az ágyába. A takarót a feje fölé húzta, ami el
végre megbocsátható október derekán, ámbár nem 
föltétlenül szükséges október derekán.

A szoba csöndes lett és sötét. Czenczi nyilván 
elaludt, ámbár semmiféle hang nem árulta el, hogy 
alszik-e, vagy ébren van. Vannak nők, akik úgy 
alusznak el, mintha még mindig ébren volnának.

Egy bizonyos. Mielőtt Czenczi kisasszony az 
ágyba bujt, néhány szót morgott magában:

— Nem írok tovább! Sohase írok többet.
Abszurd elhatározás ez Igen Czenczi kisasz-

szonytól, bár aki megtudja az okait, az megérti és 
bizonyára méltányolja is elhatározását.

Tudniillik, — ejnye, ezt már eltanultam Sker- 
liszky Ábris úrtól —- tudniillik azt kérdezte a tanít
vány a mestertől, hogyan kell a fotografálás mes
terségét előkészíteni, s hogyan kell a képet meg
csinálni.

Ebben a pillanatban kezdte Skerliszky Ábris úr 
a fejét vakarni. A fejét az ember rendszerint két 
okból vakarja. A másik ok az, ha nem tud egye
nesen válaszolni a kérdésre.

— Ehhez előkészületek kellenek, kedves kis
asszony — nyögte ki Skerliszky Ábris — bizonyos 
előkészületek kellenek tudniillik.

— Miféle előkészületek? Nem hinném, hogy
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abban van valami titokzatos eljárás, amit egy leány
nak nem szabad tudnia.

— Nincs semmi benne, kisasszony. Becsüle
temre mondom, hogy semmi sincs benne. A legkö
zönségesebb dolog tudniillik elvben. Csak amikor 
a kivitelre kerül a sor, akkor némiképp kényes.

— Tehát én nem tanulhatom meg? — kér
dezte Czenczi lehangoltam

— Oh, dehogy is nem. Föltétlenül megtanul
hatja. Azaz hogy nem tanulhatja meg föltétlenül. 
Illetőleg mindössze arról van szó, hogy fél-e attól 
a fogalomtól, hogy sötét kamara?

A leány idegesen kapta föl a fejét:
— Nem értem.
— Én értem, hogy nem érti — felelt Sker- 

liszky Ábris úr, a fotográfus-művész. — Tudniillik 
ez művészetileg egyszerű, de társadalmilag kényes 
ügy. Hogy ön tökéletesen megtanuljon fotografálni, 
ahhoz tudniillik föltétlenül szükséges, hogy huza
mosabb időt töltsön a sötét kamarában. És pedig 
ezt az időt velem töltse, a tanítómesterrel töltse, 
tudniillik a sötét kamarában. És ezen célból, s ezen 
nemes célból, kedves Czenczi kisasszony, ezen ne
mes célból volna egy közvetítő indítványom.

Czenczi ijedten nézett a művész urra:
— Miféle indítványa volna? Mi ez a közvetítő 

indítvány?
Skerliszky Ábris igyekezett kiegyenesedni, s 

némi tekintélyt adni személyes megjelenésének. E 
célból köralaku mozgást végzett a jobb karjával, 
mely alkalommal földöntött egy virágvázát, amely
ben Sárika számára érkezett rózsák voltak elhe
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lyezve. A váza eltörött, a rózsák szerencsére egész
ben maradtak.

— Pardon — mondta Skerliszky Ábris a rózsák 
felé fordulva, majd Igen Czenczi felé tekintett, s 
lágyan folytatta:

— Mit szólna hozzá, igen tisztelt és mélyre be
csült nagysága, ha tudniillik megkérném becses 
kezét?

Czenczi kisasszony ijedten nézett a foto
gráfusra:

— De tisztelt Ábris úr? Tegnap még semmi 
baja se volt.

Skerliszky Ábris tágra nyílt szemekkel nézett 
a leányra:

— Bocsánatot kérek. Nem sértő szándékkal tet
tem. Az ügy érdekében. Tudniillik a sötét kamara 
tekintetében. Hogy megtanulhassuk teljesen a foto- 
grafálást.

Igen Czenczi riadtan nézte a fotográfust:
— Furcsa ember.
S egyabban a pillanatban elkezdett szaladni. 

Végigfutott az előcsarnokon, a műtermen, a lépcső
házon, föl az emeletre. A fotográfus futott utána:

— Czenczi kisasszony. Egy pillanatra álljon 
meg. Az ügy érdekében tudniillik.

És futottak. Czenczi elől, a fotográfus utána. 
Biztosan utoléri az utóbbi, ha véletlenül a nő be 
nem ugrik egy szobába, s el nem fordítja a kulcsot, 
így azonban Skerliszky Ábris úr kívül rekedt az 
ajtón, s mikor az erélyes kopogásra se nyilt meg, 
szomorúan megindult lefelé:

— Kénytelen vagyok várni holnapig. Az ügy 
érdekében. A sötét kamara érdekében tudniillik.
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Elkészül a sötét kamra.

Igen Czenczi egész nap nem jött ki a szobájá
ból. Azt üzente le a szobalánnyal, a szarka madár
hoz hasonlatos Marival, hogy nagyon fáj a feje. 
Ügy zúg, mint egy malom.

Csodálatos dolog, a betegség — ha csak fej
fájásról van is szó — részvétet szokott keltem. Lenn 
pedig mindenki hamiskásan mosolygott, amikor 
megtudta, hogy Czenczinek fáj a feje.

— Nekem is fájt a fejem, amikor először meg
kérték a kezemet — köhögte ki az öreg méltósága. 
— Öhö, öhö, de azért mégis vigyenek föl a Czenczi- 
kének egy jó forró kamilla-teát. Öhö, öhö.

És nevetett hozzá.
Vera közbeszólt:
— Édes mama, a kamilla-tea ma már nem

olyan hatásos gyógyszer, mint a te idődben volt. 
Piramidolt vigyenek föl Czenczi kisasszonynak. 
Hozzon Mari egy pohár friss vizet, s egy alsó
csészét. Majd én adok hozzá porokat. *

Sárikának ellenindítványa volt.
— Legjobb lesz, ha én fölmegyek hozzá, s 

nála maradok. Borogatást rakok a fejére. Az többet 
ér, mint a piramidol.

Az öreg méltósága köhögött.
— A kamilla-tea a legjobb, öhö, öhö. És a 

nyugalom.
Vágó Endre, a piktor is tiltakozott ellene, hogy 

Sárika fölmenjen.
— Szép napos az idő. Ma dolgozunk.
Végre is abban történt megállapodás, hogy
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orvosságot is küldtek Czenczinek, kamilla-teát is 
küldtek, s azonkívül sonkát és vajat és mézet és 
tejet reggelire. Ez az utóbbi küldemény Skerliszky 
Ábris indítványára került föl az emeletre. Sker
liszky Ábris ugyanis annak a véleményének adott 
kifejezést, hogy:

— A fejfájás tudniillik mindig a gyomorral 
van összefüggésben. Ezért a fejfájás legbiztosabb 
orvossága a töltött káposzta. Szükség esetén, fő
képp női pácienseknél, a jó, kövér sonka is meg
teszi.

Miután ilyeténképp elintézték a Czenczi fej
fájását, az egész társaság a műterembe vonult. S 
mivel Vágó Endre ezúttal az interieurön dolgozott, 
s a derék Cézár, a becsületes dogg képmásán, az 
egész társaság körülülte és köriilállta, s nézte, ho
gyan lesz az ecsetvonásokból lassacskán kép.

Skerliszky Ábris föl-alá járt a teremben, s mi
közben egy japán vázát fölborított (szerencsére 
nem tört el), ilyenféle kijelentéseket tett:

— Hiszen a festés is szép, sőt bizonyos tekin
tetben művészetnek is mondható, mégse ez az igazi. 
A siető korban tudniillik a kényelmes viselet többet 
ér, mint a díszruha, a gyors automobil hasznosabb, 
mint a cifra üveges hintó és a fotográfia megfele
lőbb, mint a festmény. Amíg a piktor egy rossz 
képet csinál, addig én elkészülök ezer jó fotográ
fiával, amikbe nem az én egyéniségemet viszem 
bele, hanem azét, akit meg akarok örökíteni. S el
végre ez a fontos. Vágó Endre mindig Vágó-képeket 
fest, én pedig azt fotografálom, aki előttem áll.

Nem nagyon hallgattak rá. Csak a piktor akart 
neki felelni. Már a száján volt a mondat:
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— Bolondokat beszélsz, Ábris.
De ehelyett inkább azt mondotta:
— Igazad van, Ábris! Tökéletesen igazad van. 

Ha én fotográfus volnék, én is így beszélnék.
—- No azért mondom! — szólt Skerliszky, s 

elhallgatott. Másképp nem lehetett volna elhall- 
gatlatni.

így azonban Skerliszky Ábris teljesen meg volt 
elégedve a helyzettel, s maga is másfelé kezdte te
relgetni a gondolatait. S amint így tereli, tereli a 
gondolatait, egyszerre csak belekarol Vera karjába, 
s a fülébe mondja:

— Csak egy percre, kedves Vera kisasszony. 
Csak egy percre . . .

S magával vonta a szoba legszélső zugába. A 
perzsa szőnyegen persze megbotlott, s a széket, ami
vel Verát megkinálta, fölborította, de ez nem oko
zott semmiféle föltünést.

— Van valami mondanivalója, kedves Ábris?
— Igen fontos mondanivalóm van. Életbevágó. 

Tudniillik a sötét kamrát kell megcsinálnom. S 
arra akarom kérni nagyon szépen, adjon nekem 
egy kis szobácskát, valami zúgot a házban, ahol 
vízvezeték van, s lehetőleg villamos is, hogy rá 
lehessen csavarni egy vörös körtét. Ez tudniillik a 
rubinfényhez kell, hiszen tetszik tudni.

— Meglesz, Ábris. De ez csak nem életbevágó 
dolog9

— De igen. Tudniillik ettől függ a leendő bol
dogságom. És még ma kell, lehetőleg mindjárt. 
Megígértem Czenczi kisasszonynak, ezen az alapon 
kértem meg becses kezét, most tegye ön lehetővé, 
hogy azonnal beválthassam a szavamat.
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Vera hangosan és szívből kacagott.
_Jaj de különös ember maga, kedves Ábris.

Ki hallott már ilyet? Ha valaki nősülni akar, 
akkor szerelemről beszél a szíve választottjának, s 
nem sötét kamráról. Sötét kamrai alapon nem lehet 
házasságot kötni.

Skerliszky Ábris maga elé bámult:
— Tudniillik maguk furcsák, maguk nők. 

Mért beszéltem volna Czenczi kisasszonnyal szere
lemről? Ezért még talán meg is haragudott volna. 
S elvégre olyan bizalmasok még nem vagyunk, 
hogy szerelemről beszélgessek vele. És ha szeretem 
is, tudniillik szeretem, ez még nem ok, hogy fele
ségül vegyem. Szeretni házasság nélkül is lehet. 
De sötét kamrába menni házasság nélkül, ez csúnya 
dolog volna. Ezért inkább a sötét kamráról be
széltem.

Vera még mindig nevetett.
Aztán elvezette Skerliszky Ábrist egy kis ud

vari szobába, valami lomtár-félébe, ahol spaléta 
is volt az ablakon, ahol vízvezeték is volt, meg vil
lamos lámpa is.

— Jó lesz, ha itt rendezzük be a sötét kamrát?
Skerliszky tapsolt örömében. S valósággal tán

colni kezdett. S egy régi etagére-t, amely tele volt 
üvegedényekkel, föl is borított. Az üveg eltörött.

— Bocsánat! — mondta Skerliszky. — De 
muszáj volt táncolnom. Olyan nagyszerű ez a loka- 
litás tudniillik.

—* Holnap rendbe hozatom — szóit Vera. —— 
S akkor ön birtokba veheti, -— ha Czenczi is úgy 
akarja.

Skerliszky összecsókolta a Vera két kezét.
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— Nem holnap. Még ma. S én magam fogom 
rendbe hozni a szobát. S rögtön berendezem sötét 
kamrának. Hogy lássa Czenczi kisasszony, hogy 
igazán szeretettel gondolok rá.

S nyomban hozzá is fogott a munkához. És 
hordta ki a holmikat a szobából és söpörte össze az 
üvegcserepeket, s vizsgálta a spalétákat és fekete 
papirossal beragasztott minden repedést, s fáradt és 
izzadt és fúrt, faragott és takarított és rendezgetett 
késő estéiig.

Ötször szaladt el haza edényekért, folyadé
kokért, üvegekért, vörös, sárga és kék lámpákért, 
s ötször szaladt vissza, s újra-újra rakosgatott és 
rendezgetett.

De amikor végre úgy kilenckor este fáradtan, 
éhesen, összetörve, kimerülve készen volt a dolgá
val és körülnézett a kis szobában, egyszerre kida
gadt a melle és fölragyogott a szeme:

— Törjenek kerékbe, ha a királynak különb 
sötét kamrája van.

S boldogan elindult hazafelé. De előbb elbú
csúzott Verától:

— Vera kisasszony, drága jó kisasszony, na
gyon boldog vagyok tudniillik. Ügy sikerült min
den, ahogy remélni se mertem tudniillik. De egy 
kérésem volna még.

— Beszéljen, kedves Ábris.
— Arra akarom kérni tudniillik, ha van még 

a jóságából egy darabka hátra, hogy mutassa meg 
ezt a sötét kamrái Czenczi kisasszonynak. S mondja 
meg neki, hogy ezt én csináltam, s neki csináltam. 
(Itt nagyon akadozó lett a Skerliszky Ábris beszéde 
és szinte csuklóvá lett a hangja.) Ez az ő sötét
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kamrája, tudniillik egyedül a Czenczi kisasszonyé, 
s ez egy ideál. Ideálja a sötét kamráknak.

Vera is elérzékenyült:
— Meglesz, kedves Ábris. Megmondom neki. 

Ez lesz az első dolgom holnap reggel.
Skerliszky Ábris szomorúan nézett föl:
— Holnap? Csak holnap? Én azt szerettem 

volna tudniillik, ha még ma megmutatja.
— Jól van. Még ma megmutatom.
Olyan csókot lehelt Skerliszky Ábris a Vera 

kezére, mintha egy tükröt törtek volna be. Azután 
elrohant.

Vera pedig fölment az emeletre beteget láto
gatni. Valami halálos baja nem lehetett Czen- 
czinek, mert olyan piros volt, mint a rózsa, s olyan 
fürgén ugrott föl az ajtónyitásra az íróasztal mellől, 
mint egy mókus.

— Zavarom, Czenczike?
Igen Czenczi nem felelt nyomban. Csak olyan

féle mozdulatot tett, mintha egy nagy csomó írást, 
ami szerte hevert az asztalon, gyorsan el akarna 
tüntetni.

— Csak nézni jöttem, Czenczike, hogy van? 
Fáj még a feje?

— Sokkal kevésbbé. Már jóformán semmi 
bajom.

— S kértek is, hogy feljöjjek magához. Sker
liszky kért meg.

Igen Czenczi komoly arcot vágott, de nem 
haragosat. Nem sikerült neki haragos ráncokba 
szedni az arcát, bár az iparkodás meglátszott rajta:

— Ne is beszéljen róla, kedves Verám. Harag
szom arra az emberre. Megbántott.
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Most Vera is azon volt, hogy komolyságot eről
tessen mosolygós, vidám szép arcára. Neki is csak 
mérsékelten sikerült.

— Haragszik rá. Olyan jó ember. Talán meg 
se érdemli a haragot?

— De megérdemli. Megbántott. Nagyon meg
bántott. Látni se akarom többé.

— Ugyan, ugyan, mit véthetett szegény Ábris 
barátunk?

Czenczi maga elé nézett, úgy kezdett beszélni:
— Félek, hogy nem fog megérteni, kedves 

Verám. Mert amit tett, amit mondott Skerliszky 
Ábris úr, az voltaképpen nem is sértés. Sőt bizonyos 
megtisztelés van benne. Semmi esetre se sértő 
szándék, vagy rosszindulat. Ellenkezőleg. Sker
liszky Ábris úr, a fényképész-művész, — mert ő 
valóban művésznek is mondható, olyan kiváló a 
szakmájában -— Skerliszky úr tudniillik megkérte 
a kezemet.

Vera kacagott:
-— Már azt mondja, hogy tudniillik. Czenczi, 

Czenczi, ebből kézfogó lesz.
-— Nem lesz —- szólt Czenczi komolyan. — 

Igazán mondom, hogy nem lesz. Én Skerliszky 
Ábris urat becsülöm, s igen tiszteletreméltó férfiú
nak tartom. Sőt nem tagadom, némi rokonszenvct 
is éreztem iránta tegnapig. Tegnap azonban ez a 
rokonszenvem határozott ellenszenvvé változott.

— Ilyen hirtelen?
— Igen. Hirtelen történt. Egyfelől nagyon 

bántott, sőt mondhatnám, kínosan érintett az a 
mód, amelyben Skerliszky úr szándékait velem tu
datta. Ö azért kérte meg a kezemet, hogy módja-



bán legyen engem a fotografálás művészetébe tel
jesen beavatni. Kedves Vera, ez nem ok arra, hogy 
emberek, ha rokonszenveznek is egymással, házas
ságot kössenek. Bennem az a balga hit él, hogy 
boldog házasságnak csak az igaz szerelem lehet a 
termőföldje. De nem holmi fotográfus hajlam, vagy 
sötét kamra.

Vera is komolyan kezdett beszélni:
— Igaza van, Czenczikém. De Skerliszky sze

reti magát, s ha nem csalódom, maga is érdeklő
dik kissé iránta. A szerelem megvan, csak éppen 
nem beszéltek róla. A sötét kamráról beszéltek, ami 
nem volt meg.

Czenczi haragosan beszélt ezután:
—- Egy illúziómat lerontotta a nyerskezü em

ber. De lerontott egy másikat is, amiről, igaz ugyan, 
nem is tudhatott. A legboldogabb perceimtől fosz
tott meg, brutálisan és gonoszul.

— Ez már baj. Ez már csakugyan baj.
Igen Czenczi egyszerre beszédes lett. A rokon

érzés megnyitotta benne az őszinteség zsilipjeit:
— Nem mondottam még meg senkinek, ked

ves Verám, de magának elmondom. Nekem egy 
különös passzióm támadt szomorú és egyhangú 
magányosságom idején. Kigondoltam magamnak 
valakit, aki nincsen is a világon, egy képzelt ala
kot, egy testet öltött gondolatot, akinek megír tant 
mindent, ami velem és körülöttem történt, akinek 
meggyóntam minden érzésemet és minden gondo
latomat. Lássa, az a nagy csomó írás, amit el akar
tam rejteni, amikor maga hozzám belépett, az mind 
olyan levél, amit a nem létező ideálnak Írogattam.

-— Szóval, ön — naplót írt, kedves Czenczi, s a
K áinok!  I. : Ig e n  Czenczi. 8
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naplóját levélalakban írta meg. Ezen nincsen semmi 
különös.

— Nem csupán napló volt, amit írtam. Én 
leveleket írtam. Én úgy véltem és úgy gondoltam, 
hogy az, akinek írok, valamikor meg fog jelenni 
előttem, s el fog vinni magával. Én kigondoltam 
valakit magamnak, s akit kigondoltam, az nem jött 
el értem, s aki eljött, — Skerliszky Ábris úr, az 
derék ember bár, jó ember és rokonszenves, de 
nem az, akit én kigondoltam.

Vera mosolygott:
•— Ez baj. De nem valami nagy baj. Ezt még 

valahogy át lehet hidalni.
Szomorúan felelt Czenczi:
— Nem, kedves Verám. Ezt nem lehet áthi

dalni. Az a rossz ember, aki tegnap olyan csúnyán 
rám támadott, megfosztott egy illúziótól és kiütötte 
kezemből a tollat. Nézze, ott fekszik az asztalomon. 
A legutóbbi levelemet nem tudtam befejezni. S újat 
se tudtam kezdeni. És soha többé levelet nem tu
dok írni az én képzelt ideálomhoz. Soha többé.

— Miért nem, Czenczikém?
— Mert rosszaság volna tőlem, ha írnék. Vagy 

ahhoz leszek hűtelen, gondolatban legalább, akit 
elképzeltem magamnak, vagy ahhoz leszek hűtelen, 
aki szerető jóindulattal közeledett hozzám. Hazud
nom kell, kedves Vera, hazudnom mind a kettő
nek. Le kell tagadnom egyiket a másik előtt. Ez 
rettenetes.

Vera mosolygott. Aztán lehajolt a Czenczi 
homlokához, s melegen megcsókolta.

— Nagyszerű emberek vagytok ti mind. Örö
mem telik bennetek, ha nézlek. Te is, Czenczi, aki
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félsz, hogy hűtelen találsz lenni valakihez, aki nin
csen is a világon. Az a bolond fotográfus is, aki 
nem mer szerelemről beszélni veled, csak sötét 
kamráról. Mert ez tartozik a mesterségéhez, s nem 
amaz. Szeretnélek benneteket összecsókolni, s aztán 
jól kinevetni.

Czenczi az íróasztalhoz sietett, összenyalábolta 
a leveleit és belegyömöszölte a fiókba. Aztán fé
lénken megkérdezte:

— Szerelemről is beszélt Skerliszky Ábris úr?
-— Beszélt. Arról is beszélt. Persze hogy be

szélt róla. De a sötét kamrát megcsinálta. Reggel
től estéiig dolgozott rajta. Érdemes megnézni.

Czenczi kíváncsian nézett föl:
— Igazán megcsinálta?
— De még hogyan? Azt hiszem, hogy ilyen 

sötét kamra még nem is volt a világon. Valami 
csuda.

Czenczi átölelte Vera derekát, s a fülébe súgta:
— Szeretném megnézni.

Mi kell a házassághoz?

Talán senki se tudja megmondani az okát, de 
bizonyos, hogy úgy van: minden férfi elvi ellensége 
a házasságnak, minden nő rendíthetetlen híve, 
pártfogója és elősegítője. A férfi maga megházaso
dik, gyakran nagyon korán házasodik, hébe-korba 
kétszer is, háromszor is egy életen keresztül; de 
másokat, hacsak lehetséges, szeretne lebeszélni a 
tűzhely alapításról. A nő, még akkor is ha szeren-

8*
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csétlen a házassága, még akkor is, ha maga pártá
ban marad, szenvedélyes buzgósággal hozza össze 
a párokat és biztatja őket a házasságra.

Pedig a házasság a férfinek hasznosabb, érté
kesebb és kedvezőbb, mint a nőnek. Igaz, a külső 
munka és a kenyérkereset gondja a férfié, ámde 
ez a munkája és gondja ugyanolyan mértékben 
(néha még túlontúl jobban) megvan akkor is, ha 
nem házasodik meg. Dolgozni akkor is kell, kenye
ret keresni akkor is kell és sokkal több a családos 
ember, aki meggazdagszik, vagyont gyűjt, évről- 
évre gyarapodik, mint az agglegény. A családos 
ember szerzi a javakat, a legényember elveri. Az 
asszony pedig, az asszony mindig áldozat a házas
ságban. Igen sokszor maga is vagyont hoz a ház
hoz, nagyon gyakran segít a kenyérkereső mun
kában, s csak a legritkábban jut ki neki valame
lyes a rendelkező jogból. Amellett több gond, fá
radság, kínlódás és szenvedés az övé, mint a férjé. 
Ami a férfiembernek a legnagyobb gyönyörűség 
forrása, a gyermek az asszony számára az örök 
szenvedés. A testét, az egészségét, az ifjúságát, a 
szépségét, a kívánatosságát rabolja el a gyermek 
az anyának.

S mégis, kérdezzünk meg egy férfit, hogy 
meg kell-e házasodni? Azt fogja mondani, hogy 
nem. S kérdezzünk meg egy asszonyt, hogy meg 
kell-e házasodni? Azt fogja mondani, hogy igen. 
A férfi ezer gyönyörű ragyogást fog befeketíteni, 
hogy lebeszéljen, az asszony ezer sötétséget fog 
bearanyozni, hogy kedvet keltsen. Ügy nagy álta
lánosságban mennyivel jobb lehet az asszony, mint 
a férfi!
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Vera ambíciót helyezett bele, hogy férjhez 
adja Igen Czenczit. Mindenáron azt akarta, hogy 
tartsák meg a kézfogót Skerliszky Ábrissal. De 
nem ment könnyen. A nőnek aggodalmai voltak.

— Nézze, Vera, nekem hivatásom van, ame
lyet szeretek, kenyerem van, amit magam keresek, 
minek menjek én férjhez? Esetleg magamnak ár
tok, esetleg a leendő férjemnek, de mindenesetre 
ártok egy szegény leánynak, annak, akit az az em
ber elvenne, ha én nem megyek hozzá.

— Nézze, Czenczike, ez nem okos beszéd. Mert 
ilyeténképp enni se szabad. Hogy másoknak is jus
son. Levegőt se szabad szívni, hogy .mások elől el 
ne vegyük. És hivatása se lehetne az embernek. 
Akkor másnak jutna az ön állása. Felebaráti sze: 
retet nélkül nem lehetne el a világ, de ha mindenki 
csak a felebarátait szeretné, akkor még hamarább 
elpusztulna.

— De miért akar elvenni Skerliszky úr? Hi
szen nem szerel?

— De szereti -— bizonykodott Vera. — Na
gyon szereti. Nem az az ember, aki a tenyerén 
hordja a szívét, s aki gyönyörűen tud szavalni a 
szerelemről, de mégis szereti nagyon. Nekem be
vallotta.

— És miért nem vallotta be nekem?
— Mert nem merte. De ha kívánja, Czenczi- 

kém, holnap szerelmi vallomást tesz önnek.
— Nem, nem, csak azt ne.
— No lássa. Előbb neheztel érte, hogy elma

radt a szerelmi vallomás, azután tiltakozik ellene, 
hogy bekövetkezzék. Czenczi, Czenczi, maga any-
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nyira következetlen, hogy azt kell hinnem, szintén 
szerelmes.

•— Nem, Vera. Nem vagyok szerelmes. Sker- 
liszky úr, bár tisztelem és becsülöm, nem az az 
ember, aki hirtelen szerelmet fakaszt a női szivek
ben. Hogy most tiltakozom az elkésett szerelmi 
vallomás ellen, annak egészen más az oka. Egysze
rűen nem akarom a megrendelt és utólagos vallo
mást meghallgatni. Nem is hinnék benne, s nem 
is tartanám ízléses dolognak.

Egy nap, két nap, három nap folyt ilyenforma 
vita a két nő között. Czenczi se igent nem mon
dott, se nemet nem mondott. Ingadozott, nem tudta 
magát végleg elhatározni.

— Nem tehetek ilyen nagy elhatározó lépést 
kellő megfontolás nélkül. Egy életre szól ez, Vera. 
Sokkal jobban, sokkal jobban kellene ismernem 
Skerliszky urat, hogy akár igent, akár nemet mond
hassak — mondta Czenczi jóformán minden vi
tázó estén.

— Ebbe belenyugodnám, — szólt a Vera 
állandó válasza — ebbe föltétlenül belenyugod
nám, ha megvolna önben a törekvés, hogy jobban 
megismerje a kérőjét. De azóta, hogy megkérte a 
kezét, úgy kerüli, mint a veszedelmet. Szökik előle. 
A közelébe nem megy, rögtön eltűnik, ahogy belép 
a kapun.

— Ez igaz. De nem tudok a szeme elé kerülni. 
Nem tudok.

— Így aztán biztos, hogy idővel jobban, sok
kal jobban meg fogja érteni.

Egy heti vitázás után Czenczi a következő ki
jelentéseket tette Vera előtt:
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— Elfogadom Skerliszky Ábris urat, mint 
kérőt. A menyasszonya leszek, s utóbb — mondjuk 
három hónap múlva — a felesége. De kikötéseim 
vannak, szigorú föltételeim.

Vera nevetett.
— A kis Czenczinek föltételei vannak. Jól van. 

Ha azok elfogadhatók, el fogjuk fogadni. Én is és 
Skerliszky Ábris úr is. Mondja el, Czenczike, a 
föltételeik

Czenczi elmondta:
— A mátkaságom házi titok marad. Se a la

pokba nem kerül, se értesítéseket nem küldünk 
senkinek, se látogatásokat nem teszünk sehol, se 
a nyilvánosság előtt nem mutatkozunk, mint vőle
gény és menyasszony.

— Elfogadom. Skerliszky úr nevében is elfo
gadom. Azért is, mert hiszen se magának, se a 
vőlegénynek nincsen közelebbi családja és rokon
sága. Bár én nem látom be, minek kell ilyen föl
tétel a házassághoz?

— Azért gondolom, mert három hónap hosszú 
idő. Azalatt egyikünk vagy másikunk meggondol
hatja a dolgot. S minek kössem magamhoz csak 
egy vékony szállal is azt, aki esetleg utóbb mene
külni szeretne mellőlem?

— Halljuk a második föltételt — faggatta 
Vera a kis tanítónőt.

— A második föltételem az, hogy amikor mát
kák leszünk, akkor se fogjuk egymást tegezni, nem 
fogunk egymással bizalmaskodni és Skerliszky úr 
kötelező Ígéretet tesz, hogy még meg se kísérli, 
hogy engem megcsókoljon.

— Hm — vélte Vera. — Ez már kissé nehezen
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teljesíthető föltétel. S talán fölösleges is. Az, hogy 
tegeződnek, vagy magázódnak, egészen mindegy. 
Az szokás dolga. De a csók, az más. A csók a szere  ̂
lemnek kelléke. Mellette érik meg a boldogság, mint 
a búza a napsütésben. Hogy Skerliszky úr miképp 
vélekedik erről a kérdésről, nem tudom. De én az 
ő helyében nem fogadnám el ezt a föltételt.

Skerliszky Ábris úr másnapra elfogadta a föl
tételt. Magázódni fognak, mert ez növeli a respek- 
tust és kölcsönös tiszteletet és csókolózni nem fog
nak, mert ez megcsökkenthetné a tiszteletet.

További föltételei is voltak Czenczinek:
—- Skerliszky úr köteles kijelenteni, hogy a 

feleségének bizonyos mértékig szabad kezet biz
tosít a házasságban. Szóval az asszonynak joga 
van, ha szükségét látja, állást vagy hivatalt vál
lalni, s kivenni a maga részét a kenyérkereső gon
dokból.

— De édesem, ezt fölösleges kikötni. Ha a férj 
esetleg munkaképtelenné válik, úgyis az asszonyra 
háramlik a kenyérkeresés gondja. Ilyenkor ez nem 
jog, de kötelesség.

—- Én akkorra is föntartom magamnak, ami
kor még nem kötelesség, hanem jog. Ha a színésznő 
megmaradhat a színpadon, amikor férjhez ment, 
a tanítónő is megmaradhat az iskolájában.

Ez a kérdés is rendbe jött. Skerliszky úr ki: 
jelentette, hogy minden jogot megad a feleségének, 
amit csak kér. Bár reméli, hogy sohase fog ezzel 
a jogával élni. Abban pedig bizonyos, hogy ebből 
a jogból sohase válik kötelesség. Mert Skerliszky 
Ábris nem szokott ugyan hencegni és nagyzolni, 
de azért ebben a komoly pillanatban köteles beval
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lani, hogy igen jövedelmező fényképészeti mű- 
lerme van, amely folyton jobban virágzik, azon- 
föliil megtakarított pénzecskéje is van, amely szük
ség esetén elegendő arra, hogy szerény viszonyok 
közt eltartson egy kisigényű családot.

Végső föltételét csak nagyon sok biztatásra 
mondotta el Igen Czenczi. A dolog valóban kényes 
természetű volt, s nehezen előadható.

Ugyanis, tudniillik, hogy is mondjam csak el. 
Arról van szó, hogy a házasság rendesen bizonyos 
konzekvenciákat von maga után, amelyekről igen 
nehéz előzetesen nyilatkozni. Tehát ami ezeket a 
konzekvenciákat illeti, ha bekövetkeznének, amit 
senki se tudhat előre, bár nagyon valószinüek, 
ezeket a konzekvenciákat ebben az esetben Igen 
Czenczi óhajtja kiművelni és fölnevelni, teljesen 
a saját tanmódja és nevelési rendszere szerint, s 
ebbe — ezt már előre kijelenti — semmiféle bele
szólást nem engedhet meg, még Skerliszky Ábris 
úr részéről sem.

Ez a súlyosnak tetsző föltétel is a leggyorsabb 
és legsimább elintézést nyerte. Skerliszky Ábris 
úrnak az volt a véleménye erről a kérdésről, hogy 
annyira bízik Igen Czenczi kisasszony tanítói és 
nevelői képességében, hogy a legnagyobb örömmel 
fogja rábízni legdrágább kincseit. Valamennyit 
tudniillik. S ez az a föltétel, amely, ha véletlenül 
elmaradt volna, akkor ő kötötte volna ki föltétel 
gyanánt, — Skerliszky Ábris úr tudniillik.

Egy hétig, egy teljes hosszú hétig folytak a 
pourparler-k és tárgyalások. Akkor aztán Vera 
megölelte és megcsókolta Czenczit, kétszer is meg
csókolta az arcát, s így szólt hozzá:
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— Én leszek az első, aki gratulálok, drága 
Czenczikém. Hozzon neked a jó sorsod szép és 
meleg boldogságot. (Amikor elérzékenyedett, min
denkit tegezett Vera.)

És újra ölelte és újra csókolta.
— Kis csacsikám, látod, ezt magad is meg

csinálhattad volna. Közbenjáró nélkül. Nem kell 
a szerelemhez és boldogsághoz közbenjáró. Tudod, 
ha sikerül, akkor ez a valaki magának reklamálja 
az érdemet, ha nem sikerül, akkor meg ezer átok 
zúdul a nyakába.

Czenczi szelíden simogatta Vera arcát:
— Áldani foglak akkor is, ha átkozódást vál

tana ki belőlem a jövő sorsom. Te jó vagy akkor is, 
ha a végzetem rossz lesz.

Vera táncolt és ugrált a szobában.
— Nekem beszélhetsz, pupák. Én tudom, hogy 

boldog leszel. Hiszen azért van az Isten, hogy akik 
jók, azok boldogok legyenek. S most megyek, éde
sem. Még sok a dolgom. Elő kell készítenem azt a 
nagy mamlaszt a boldogságára, s azután — azután 
jön a második nagy munka.

— Miféle? — kérdezte Czenczi.
— Előkészíteni a másik kézfogót. A Sárikáét. 

Ügy szeretném, hogy egyszerre legyen a kézfogó is, 
a lakodalom is.

— Én is úgy szeretném.
Mint a hirtelen jött vihar, úgy robogott be 

ebben a percben Sárika. A két leányt egyetlen öle
léssel szorította a keblére.

— A falra festett ördög — mondotta Czenczi.
— Hát rólam beszéltetek? — kérdezte Sárika.



_ Ugy-e, arról beszéltetek, hogy boldog meny
asszonyt akartok belőlem csinálni?

— Arról beszéltünk.
— Bevégeztetett — szólt Sári pátosszal. — 

Amit kívántatok, ime teljesült. Endre éppen két 
perce vallotta be, hogy szörnyű módon imád, s 
éppen egy perce, hogy én se tagadtam el, hogy 
ugyancsak szörnyű módon imádom, öleljetek meg 
mint boldog arát.

Czenczinek fölragyogott az arca, a Veráé egy 
pillanatra elsötétedett. De azért mind a ketten 
melegen szorongatták a kis leány kezét.

— Egyszerre lettünk menyasszonyok — mon
dotta Czenczi szégyenlősen.

— Illendőbb lett volna, ha előbb nekem szólsz, 
Sárikám, a nénédnek. S Endre is tőlem kérhette 
volna a kezedet, s nem tőled —- mondotta Vera 
keményen.

De azért összeölelkezve mentek le hárman.
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Kettős kézfogó.

Az öreg méltósága úgy vélekedett, hogy a kéz
fogókat némi családi ünnepély keretében kell le
bonyolítani.

— Öhö, öhö. Az én időmben nem is volt az 
kézfogó, ahol nem ettek, ittak, mulattak és táncol
tak reggelig. Öhö, öhö.

Mivelhogy elvi kifogás nem merült föl a terv- 
ellen, nyomban elhatározták, hogy vasárnap legyen 
a kézfogó, fényes ebéddel egybekötve.
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— De vendégeket nem hívunk. Egyetlen ven
déget se — tette hozzá Vera.

— Akkor nincs ünnepély, öhö, öhö — köhögte 
ki az öreg méltósága. — A vendég adja meg az 
ilyen ügynek, öhö, öhö, öhö, a méltó keretét.

Vágó Endre is ellenezte a nagy vendégséget, 
s így természetesen Sárika is vele tartott. Czenczi 
nem akart beleszólni, csak bólogatott a fejével, ami 
nyilvánvalóan a Vera-párthoz való csatlakozását 
jelentette.

— Hát legalább az öreg kegyelmest hívjuk 
meg, öhö, öhö. Az öreg kegyelmes mindig jóakarója 
volt a családnak, öhö, öhö. Szegény boldogult apá
toknak — hogy ezt nem érte meg, öhö, öhö — a 
legjobb barátja volt az öreg kegyelmes. Nélküle 
nincs kézfogó, öhö, öhö.

Vera az ajkába harapott. Az a levél járt az 
eszében, az a gonosz levél, amit a vén kujon csak 
egv-két hete irt. De ezt csak nem említheti meg?

— Hát nem bánom. Toldalaghv grófot hívd 
meg, anyám, ha mindenáron akarod.

— Persze, hogy akarom, öhö, öhö. Az apátok 
emlékének tartozom vele, öhö, öhö. Az Isten verje 
meg, öhö, öhö, — ezt a köhögést. S nem is lehet 
más a tanú az esküvőn, öhö, öhö. Az apátok emlé
kének tartozom vele, öhö, öhö.

Összegezzük a megbeszélések eredményét. Te
hát vasárnap lesz a dupla kézfogó, október huszon- 
nyolcadikán. Csak a legszűkebb család vesz benne 
részt, s még az a bizonyos kegyelmes, az öreg gróf, 
aki a boldogult papa legjobb embere volt, s aki a 
lakodalmon a tanú tisztét is be fogja tölteni. A kéz
fogói ebéd, ezt is elintézték, a műteremben lesz,



s hogy az ünnepély annál fényesebb legyen, a vő
legény a kézíogó napjára be fogja fejezni a két 
nagy képét, Vera és Sárika arcképét, s ezeket a 
képeket a lakoma után fogják leleplezni.

Mindez csütörtökön történt, ugyancsak a mű
teremben, amely a családnak különben is a leg
kedvesebb tartózkodóhelye volt.

A közbeeső két nap rémes gyorsasággal telt el, 
mert mindenkinek bőséges dolga volt a házban. 
Az öreg méltósága a bevásárlásokat intézte és a 
lakoma előkészületeit. Ami nem csekély munka, 
ha valaki egy kifogástalan és igazán emlékezetes 
ebédet akar összeállítani. Vágó Endre két nagy ké
pén csinálta az utolsó ecsetvonásokat, amihez a 
leányoknak ülniök kellett, pedig nekik is gondok
tól főtt a fejük. A toilette-kérdések és a próbák 
rabolták el az idejök javát.

Czenczi is tele volt dologgal, s emellett való
ságos háborúkat kellett vívnia Verával. Verának 
az volt ugyanis a terve, hogy a három leány, vagy 
legalább is a két menyasszony teljesen egyforma 
ruhát viseljen, még pedig kivágott derékkal. Jó 
mélyen kivágott derékkal. Ebbe Czenczi sehogy se 
akart belemenni.

— Kivágott ruhában! Vera, ez nem megy. 
Leánynak nem való a kivágott ruha.

— Miért nem? Ha asszonynak való, leánynak 
még inkább való.

— Milyen okoskodás! Istenem, milyen hamis 
okoskodás. A leány az egv titok, az asszony egy 
megoldott rejtély. A leány csak az igénytelenségé
vel hat és az egyszerűségével, az asszony ragyo
gásra és pompázásra való. A leány annál bájosabb,
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minél kevesebben veszik észre, az asszonynak a 
föltünés a legnagyobb hatalma.

— Lári-fári — mondja rá Vera félvállról. — 
A leány kötelessége a föltünés, az asszonyé a rej
tőzés és visszavonulás. A leány, ha pompázik, a 
magáéval kérkedik, s olyan, mint a kereskedő, aki 
a legszebb és legdrágább holmiját teszi a kirakatba. 
Az asszony tetszelgése csalás és elsikkasztása a 
más jogos tulajdonának. Ha király volnék, csak 
leánynak szabadna az én országomban kivágott 
ruhában járni.

Czenczi szeliden mosolygott.
— Ha király volnék, az én országomban sen

kinek se szabadna kivágott ruhában járni.
Abban történt végre is megállapodás, hogy 

csak a nyak lesz szabadon a nagy lakomán. Semmi 
egyéb. Ennyi koncessziót is csak nehezen tett a 
makacs kis tanítónő.

Végre is elkövetkezett a vasárnap. Igen szép 
vasárnap volt. Gyönyörű, meleg napsugaras őszi 
nap. A széles ablakokon ahogy kinézett az ember, 
zöld, sárga és vörös levelek futották körül a falakat.

Heten ültek az asztal körül, heten. Az öreg 
méltósága hagyományos karosszékében köhögött 
az asztalfőn, jobbra tőle a kegyelmes ült, az öreg 
gróf (szintén igen gyakorlott köhögő), balra a 
leendő veje, Vágó Endre. A festő mellé Verát ül
tette a mama, az öreg kegyelmes mellé Sárikát, 
így aztán az asztal végén egymás mellé kerültek 
Czenczi és Skerliszky úr, már mint Skerliszky 
Ábris fényképész és vőlegény.

Az urak frakkban voltak, a hölgyek mind tal
pig fehérben. Nagyon szép képe volt az asztalnak.
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Én mindig így öltöztetném az embereket: a férfia
kat feketébe, a nőket fehérbe. Ezek a színek min
denre jók: gyászra és örömre, mulatságra és torra. 
És a fehér szín minden nőt kedvessé tesz és széppé, 
szőkét és barnát, fiatalt és öreget és a fekete szín 
minden férfi alakját elfogadhatóvá teszi, s némi
képp tiszteletreméltóvá.

Lám, Skerliszky Ábris úr mindjárt a levesnél 
leöntötte a frakkját, sötétbarna bouillonnal. Ha vilá
gos ruhában van, egyszerre komikus figura válik be
lőle. De így csak mosolyogtak az eseten. S ő maga, 
amikor konstatálta a balesetet, egyúttal örömmel 
kijelenthette:

— Semmi baj. Feketén nem látszik meg olyan 
könnyen a folt. Azért ez a frakk nagyon jó lesz az 
esküvőre is.

Czenczi nagyon elpirult. S akkor látszott, 
mennyire jó a nő számára a fehér ruha. Akár piro
sabb lesz, akár halványabb lesz, mindig csak szé
pül. Ezt meg a fehér szín teszi.

Ebéd közben nem merült föl semmi jelentő
sebb momentum, amit külön föl kellene jegyezni. 
Mindössze Skerliszky Ábris úr, aki minden ételt 
vagy megsózott, vagy megpaprikázott, vagy tele
hintett borssal, ilyetén tevékenysége közben föl
borította a sótartót.

— Bosszúság lesz! — jegyezte meg erre az 
öreg kegyelmes, szokott szellemességével.

Skerliszky Ábris nem maradt adós a felelettel. 
Neki nem imponál az, ha valaki gróf vagy kegyel
mes úr.

— Semmi különös bosszúság, uram. Csak két 
kézfogó.
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Mindenki haragosan nézett rá. Még a meny
asszonya is. Csak az öreg kegyelmes mosolygott. 
Pohárral a kezében fölállt, s elkezdett szónokolni:

— Jó, hogy a két kézfogót említette kedves 
barátom uram, a fényképész. Éppen erről óhajtot- 
lam nyilatkozni, mint a család régi barátja és az 
Istenben boldogult családfő bizalmasa. Ilyeténképp 
én némileg kiváltságos helyzetet foglalok el ebben 
a rokonszenves társaságban, amely kiváltságos 
helyzet abban is megnyilatkozott, hogy mint egyet
len vendég ülök ennél az asztalnál.

Az öreg méltósága köhögött:
— Ühö, öhö. Ez csakugyan így van.
— Talán nem tolakodás eszerint az a csele

kedetem, hogy elsőnek emelekedem szólásra, hogy 
szivem egész melegével üdvözöljem az új jegyese
ket és szerencsekivánataimmal halmozzam el őket 
gyönyörű frigyök alkalmával. Hölgyeim és uraim! 
A házasság intézményének lehetnek barátai és le
hetnek ellenségei, — hehe — mint ahogy minden 
dolognak a világon lehetnek — hehe — barátai és 
ellenségei is. A jelen esetben azonban csak barátai 
lehetnek ezen intézménynek, — hehe — mert azt 
hiszem, két szerencsésebb házasságot, két szebb 
frigyet, két gyönyörűbb kötést — hehe — még az 
égben se lehetett volna, hogy úgy mondjam, össze
forrasztani, hehe. Engedjék meg, hölgyeim és 
uraim, hogy melegen üdvözöljem a jegyeseket, s 
nem lévén pap jelen, hehe, előlegezzem azt az ál
dást, amelyet utóbb az egyház fog megpecsételni, 
hehe.

Az öreg kegyelmes leült. Nagyon meg volt elé-
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gedve magával. A parlamentben se voltak sokkal 
nagyobb sikerei, hehe.

Skerliszky Ábris nyomban fölugrott. A talpas 
poharát (szinültig volt vörös borral) magasra tar
totta, s a szónoki furorban véletlenül kissé félre
billentette. Ami elvégre nem is valami nagy baj, 
mert föltehető, hogy ilyen derék és gazdag család
nak több abrosza is van egynél. Ez az egy tudni
illik teljesen tönkrement.

— Ügy a magam, valamint arám, Igen Czen- 
czi kisasszony, nemkülönben Vágó Endre barátom 
és arája, Keve Sárika kisasszony nevében köszö
nöm a meleg üdvözlő szavakat. Tudniillik ha a tár
saság többi tagjai is így vélik helyesnek. Hogy én 
köszönöm-e meg ezt az üdvözlést, egyszersmind 
Vágó Endre barátom helyett is, vagy Vágó Endre 
barátom köszöni meg, egyszersmind helyettem, 
Skerliszky Ábris helyett is, az tudniillik teljesen 
mindegy. Mert ez a kettős házasság, amely kötendő 
lészen, ez a kettős házasság, hogy a helyes kifeje
zéssel éljek, úgynevezett művészházasság tudniillik. 
Azaz bocsánat a kifejezésért, a mai általános balga 
fölfogás szerint a fényképezés voltaképpen nem is 
igazi művészet, bár valójában tényleg művészetnek 
mondható. Tudniillik a festészet se művészet, ha 
kontármunkát produkál, s a fényképészet is művé
szet, ha mesteri munkát állít elő. Nekem az a meg
győződésem, hogy mind a ketten művészek va
gyunk, vagy mik, hogy egy szokatlan kifejezéssel 
éljek, úgynevezhető rögzítő művészek. Olyan mű
vész a festő is, valamint a fényképező is, aki bizo
nyos állapotokat, hangulatokat, formákat, ötlete
ket, gondolatot magukban rejtő helyzeteket meg-

K á ln o k i I . : Ig e n  Czenczi. 9
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rögzít az örökkévalóságnak, művészi fölfogásban 
és művészi kivitelben. Ha a rögzítő művészetek 
teóriáját el fogja fogadni a késő utókor, — tudni
illik a jelen nemzedéket értem késő utókor elneve
zés alatt — abban az esetben most egy kettős mű
vészházasság áll előttünk, amelynek gyönyörű vi
rágzását részben önzésből, részben pedig őszinte 
barátságból magam is kívánom és elvárom.

— Éljen! — motyogta közbe az öreg ke
gyelmes.

Skerliszky hálásan meghajolt az öreg kegyel
mes felé:

-— Magam is ezt akartam mondani, bár az 
agg idők költőit óhajtottam idézni, tudniillik így: 
vivat, floreat, crescendo!

A társaság nevetett és tapsolt. Skerliszky bol
dogan ült le a helyére, s a menyasszonyára nézeti:

— Máskor ne. citáljon latinból — súgta neki 
Czenczi.

— Miért?
-— Mert nem tud latinul.
— Jó — mondta Skerliszky csöndesen. — 

Máskor görögből fogok idézni. Görögül tudniillik 
szintén nem tudok.

A feketekávét a szalonban szervírozták. Az 
öreg kegyelmes konokul ragaszkodott hozzá, hogy 
a méltósága tolószékét ő sajátkezüleg tolja át a 
szalonba. Senki más, csak ő maga.

— Ez ugyanannyi, — mondta közismert el- 
mésségével — mintha karomat kínálnám. Csak 
nem utasítja vissza a karomat?

Átvonultak szép rendben. Az öreg méltósága 
a kegyelmes úrral, aki a kocsiját tolta, a festőmű-
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vész Verával, akinek a karját nyújtotta, Sárika mö
göttük, legvégül Skerliszky Ábris Czenczivel.

Hogy magukra maradtak egy másodpercre, 
Czenczi odaszólt a vőlegényének:

— Szép beszédet mondott, Skerliszky úr. Kö
szönöm. De jobb szerettem volna, ha Vágó Endré
nek engedi át ezt a dicsőséget.

— Igaz — mondja rá Skerliszky. — Igaza van. 
Erre én nem is gondoltam. De azért ne nevezzen 
engem Skerliszkynek. Bár az a becsületes nevem, 
de ne nevezzen így. Tudniillik az ember jobb sze
retné, ha az arája, hogy úgy mondjam menyasz- 
szonva, a keresztnevén szólítaná. Keresztnevem 
Ábris.

— Tudom, Skerliszky úr. Ügy is fogom szó
lítani. Majd idővel.

Az ablakhoz értek. Egy pillanatra megálltak 
a világos műterem széles ablakában, s kinéztek a 
meleg őszi tájra.

— Köszönöm, Czenczike. Csak egyet mondjon 
még, mielőtt a többiek után megyünk. Ugy-e, nem 
haragszik, hogy beszéltem a lakomán. Kellett be
szélnem. Nagyon tele volt a szivem.

— Nem haragszom, Skerliszky úr.
— De haragszik. Érzem, hogy haragszik. Kü

lönben teljesítené a kérésemet. Tudniillik Ábrisnak 
szólítana. Egyszerűen Ábrisnak.

Czenczi melegen nézett a vőlegényére. Szinte 
anyai melegséggel, a nagy, ügyetlen, jó gyerekre.

— Bizony Isten nem haragszom. S hogy lássa, 
hogy igazán nem haragszom, megcsókolhat. Itt, az 
arcomon.

9*
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Skerliszky gyorsan átkapta, s a jelzett helyen 
megcsókolta. Nem egyszer, — háromszor.

Ugyanekkor egy éles csettintés. Czenezi össze
rezzent. Sohase hitte volna, hogy a csók ilyen na
gyot szól.

A háttérben Sárika állt, s kacagott hangosan. 
A kezében fényképezőgép, — a Skerliszky kis kézi
gépe — azzal lekapta a csókolódzókat. A gép cset- 
tintett.

— Ez a rögzítő művészet, Czenczikém — 
mondta nevetve. -— Lekaptam az első csókodat. 
Az első szerződésszegés.

A férfi ingatag.

— A szép, napos időt föl kell használni — 
mondta Vágó Endre korán délután. — Gyerünk a 
műterembe.

És a kis kertből bevonult Verával és Sárikával 
a műterembe

— Igaza van Vágó Endrének — szólt Sker
liszky Ábris Czenczihez. -— A szép napos időt föl 
kell használni. Gyerünk ki a kertbe.

És ők kivonultak a szabadba, fotografálni. 
Czenezi nagy kedvvel és sok ambícióval fotogra- 
fált. Délután is vagy hat fölvételt csinált a vőlegé
nyéről, némelyiket Cézárral, a nagy doggal súlyos
bítva.

Ahogy így odaállította a gép elé a nagy behe- 
mót embert, egypárszor jól megnézte minden oldal
ról. Ez a fotografálásnál fontos dolog, az objektu
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mot jól kell beállítani. S ilyenkor látta Czenczi, 
amit különben is tudott jól már korábban is, hogy 
Abris (magában mindig a keresztnevén szólította), 
szóval, hogy a vőlegénye meglehetősen csinos em
ber. A bajusza nagyon torzonborz kissé és túlvas- 
tag, de idővel majd rá lehet venni, hogy a bajuszát 
borotváltassa le. Akkor mindjárt fiatalabb is lesz, 
s látható lesz jobban a mosolygó szája. Mert Sker- 
liszky úr (gondolatban Ábris) mindig mosolygott, 
s a mosolyában volt valami jóság és hűség, amit 
még jobban kiemelkedővé tett dióbarna szeme, 
amely szakasztott olyan volt, mint a Cézáré.

— Hajoljon egy kicsit előre, Skerliszky úri 
Még jobban. Ügy. Köszönöm. S ne nézzen mindig 
rám. Igv roppant egyhangúak lesznek a képek. 
Próbáljon másfelé nézni. Nézzen föl a műterem 
ablakába!

Skerliszky szót fogadott. Fölnézett a műterem 
ablakába.

— Jaj, jaj. Most meg milyen arcot vág, ked
ves Skerliszky űr. így én nem tudok fotografálni. 
Hiszen nem arra való lesz a kép, hogy gyerekeket 
ijesszünk vele.

Czenczi önkéntelenül megfordult, hogy ő is 
fölnézzen a műterem ablakába. Vájjon mit látha
tott ez a nagy gyerek (gondolatban Ábris), ami 
olyan haragossá változtatta az arcát?

Czenczi nem látott semmit.
— Volt ott valaki az ablakban?
— Dehogy. Senki. Azaz Vágó nézett ki. Csak 

egy pillanatra, tudniillik. F,gy másodpercre.
— Jól van, Skerliszky úr. Erről majd később
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beszélünk. Most csináljon barátságos arcot. Tessék 
mosolyogni.

Erre már hangosan fölkacagott Skerliszky úr 
(gondolatban Ábris).

— Azon nevetek tudniillik, hogy én is mindig 
ezt szoktam mondani. Milyen furcsa is az ilyen 
fotografáló-gép. Aki mögéje áll, mindjárt egyfor
mán kezd gondolkodni és beszélni.

Jó sokáig tartottak a fölvételek. Skerliszky úr 
is csinált vagy hatot Czencziről. Azután indítványt 
tett Skerliszky úr a képek előhívására vonat
kozólag.

— Legokosabb volna a képeket rögtön elő
hívni. Mindig a legokosabb a képeket rögtön elő
hívni. Ha talán Vera volna olyan szives szintén be
jönni a sötét kamrába. így gondoltam tudniillik.

— Nem, Skerliszky úr. Ráér az holnap is. In
kább üljön ide mellém a padra. Beszélgessünk.

Skerliszky Ábrisnak fölragyogott az arca.
— Kezét csókolom, Czenczi kisasszony, ked

ves arám tudniillik. Ön nagyon szeretetreméltó és 
végtelenül boldoggá tesz. Tudniillik nekem is az a 
legfőbb vágyam, hogy megbeszéljük alaposan, hogy 
úgy mondjam szakszerüleg jövendő életünket és 
berendezkedésünket.

— Igen, Skerliszky úr (gondolatban Ábris), 
erre is sor kerül majd. Most azonban másról szeret
nék beszélgetni. Ugy-e, őszinte lesz hozzám?

— Persze. Hogyne. Föltétlenül, akarom 
mondani.

— Mióta ösmeri Vágó Endrét?
— Nagyon régen. Jóformán gyermekkora óta. 

Talán már húsz éve lesz.
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— Nagyon derék embernek tartja?
— Hogyne. Persze. Föltétlenül nagyon tehet

séges ember. Ha el nem lustul, — a jó mód néha 
ellustítja az embereket — akkor igen nagy művész 
lesz belőle.

— Tudom. Ezt már mondta régebben is. Csak 
azt szeretném tudni, hogy embernek milyen? Meg- 
bizható-e, karakteres, hűséges és ragaszkodó? 
Hogy képtelen-e rossz cselekedetekre?

— Oh kérem, Czenczi kisasszony, akarom 
mondani kedves arám, rossz cselekedetekre min
denki képes a világon. Ahhoz nem is kell valami 
különös tehetség.

— Nem akar megérteni, kedves Skerliszky úr. 
És ezt rosszul teszi. Mert ebből a tartózkodásából 
én esetleg nagyon rossz következményeket vonok 
le Vágó Endre jellemére vonatkozólag.

— Oh, azt ne tessék. Én nem mondtam semmi 
rosszat Vágó barátomról. Sőt nem is szabad úgy 
megítélni, mint például engem, vagy más közön
séges halandót. Az ilyen művészember bizonyos 
dolgokban könnyelmű, lobbanékony, a hangula
tok rabja tudniillik. Nála nem szabad komolyan 
venni, ha elkalandozik, ha apró tévedésekbe esik, 
ha a szivét többfelé osztja. Neki ilyen a termé
szete, tudniillik éppenséggel nem állhatatos, hogy 
úgy mondjam.

— Tehát Sárika nem lesz boldog? ön úgy 
gondolja, hogy Sárikára nehéz idők várnak?

— Dehogy. Világért se. Föltétlenül, akarom 
mondani. Tudniillik attól függ minden, hogy mi
képp fogja föl Sárika a boldogságot, illetőleg a 
házaséletet tudniillik. Mert Vágó Endre nagyon jó
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férj lesz, olyan tekintetben tudniillik, hogy sohase 
tesz kifogást a szabó-számlák ellen és mindenhová 
elviszi a feleségét és büszkélkedni fog vele, s na
gyon szép képeket fest róla és szereti is, ha éppen 
ő van jelen tudniillik. Mert ellenkező esetben má
sokról fest jó képeket és másokat fog szeretni, aki 
éppen jelen lesz tudniillik.

Czenczi lehorgasztotta a fejét és szomorúan 
maga elé nézett:

— Igen, igen. És is így Ítéltem meg. Ettől 
féltem.

Skerliszky ijedten nézett rá:
— Csak nem mondtam rosszat Endréről? Nem 

ez volt a szándékom tudniillik. Csak éppen, hogy 
ő ilyen. Nem rosszaságból, bizony Isten, nem rosz- 
szaságból. S egész életében ilyen volt, s a többi is 
ilyen mind, az igazi művész. Tudja, kedves Czenczi 
kisasszony, akarom mondani kedves menyasszo
nyom, ezek a művészemberek mind ilyenformák, 
ők azt képzelik tudniillik, hogy olyanok, mint a 
királyok, akik kegyeket osztanak, de igazán nem 
tartoznak senkinek semmivel. Amit nyújtanak, az 
mind grácia tudniillik, s ha büntetnek, azt mindenki 
hódolattal tartozik fogadni.

Czenczi fölsóhajtott:
— S mit gondol, kedves Skerliszky úr (gondo

latban Ábris), szereti Vágó Endre Sárikát? Leg
alább most szereti? Mondta magának, hogy nagyon 
szereti?

— Mondta, persze hogy mondta. Azt is mondta 
tudniillik, hogy roppantul szereti. De Vera is tetszik 
neki. És mindenki tetszik neki, aki szép. És ő min
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dent szeret, ami szép. Tudniillik ő művész, s a mű
vész szereti a szépet. Hát így van.

Czenczi eleget tudott. Szomorúan fölállt.
— Gyerünk be, Skerliszky úr. Hűvös kezd 

lenni.
— Ahogy parancsolja, kedves Czenczi kisasz- 

szony, akarom mondani kedves arám. Csak meg 
ne hűtse magát.

Talán ugyanebben a pillanatban Vágó Endre 
letette az ecsetjét.

— Nagyon meleg van idebenn. Gyerünk ki a 
kertbe.

Mikor a mátkapár a műterembe ért, már senkit 
se talált ott. Csak a Vera képe függött az állványon.

— Tehát nem Sárikát festette most — gondolta 
Czenczi. — S ha Skerliszky (ő most Ábrist gondolt) 
valamit látott, amire eltorzult az arca, akkor az 
csakugyan olyasvalami lehetett, amire egy derék 
embernek eltorzulhat az arca.

A kertben két karcsú alak sétált karonfogva. 
Meghitt közelségben. Éppen most tűnlek el a bok
rok mögött.

— Skerliszky úr, csinálhatna egy tréfát — 
mondta Czenczi a vőlegényének.

— Tréfát csináljak? Nagyon szívesen. Én sze
retem a jó tréfákat tudniillik.

— Adja vissza Sárikának a kölcsönt, ő  lefény
képezett bennünket, amikor ön megcsókolta az 
arcomat.

— Becses engedelmével tudniillik.
— Igen. Most ön fotografálja le őket, amikor 

csókolóznak. Jó lesz?
— Nagyszerű lesz.
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És már rohant is kifelé, kezében a kis ka
marával.

— Sietek. Mert nemsokára besötétedik.
Nem telt bele öt perc, már lihegve, mint egy 

vontató gőzös, berobogott újra Skerliszky Ábris. 
Már a folyosón kiabált, kívülről:

— Sikerült, Czenczike! Nagyszerűen sikerült! 
Egy hétig ezen fogunk nevetni.

De az ajtóban mintha kővé vált volna. Ijedt 
szemmel nézte menyasszonyát, aki ott állt a mű
terem közepén Sárikával. A két karcsú leány deré
kon átfogta egymást, úgy nézték Vera félig kész 
pompás képét.

Skerliszky elejtette a fotografáló masinát, s 
amikor utána kapott, földöntötte a piktor festékes 
ládáját.

— Hát én most kit fotografáltam le tudniillik?
Czenczi a földöntött holmit kezdte rendbe

szedni.
— Ugyan, Ábris! Hallucinál? Maga nem foto- 

grafált, hanem holmikat döntött halomra. A leg
ügyetlenebb ember vagy, Ábris, akit valaha láttam.

Egy pillanat alatt ezer érzés viharzott keresztül 
a kis tanítónőn. Érezte, hogy mindenáron meg kell 
akadályoznia, hogy Skerliszky Ábris fecsegjen. Hogy 
elárulja, mi történt? De hogy lehet ez másképp, 
mintha keményen és erélyesen rászól. Az ilyen rá- 
szólás pedig fáj. Tehát enyhíteni kell. A kereszt
névvel, a tegezéssel, a hang melegségével.

Skerliszky meg is volt hatva könnyekig. Leha
jolt Czenczi kezéhez és forrón csókolgatta.

— Milyen édes maga, drága Czenczi!
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Tudta is ő ebben a pillanatban, hogy az imént 
még fotografált a kertben.

Sárika pedig kacagott, ahogy a torkán kifért. 
— Mondhatom, gyorsan mennek a szerződés

szegések nálatok. Most már Ábris és tegeződés! 
Czenczi, Czenczi, túl vagyunk a másodikon.

Sárika boldogtalan,

A szokottnál jóval később, rendkívül izgatot
tan, s izgatottságában meglehetősen esetlenül top
pant be Skerliszky Ábris udvari fényképész, úgy is 
mint vőlegény a méltóságos házba. A műtermen 
keresztülrobogva (ahol véletlenül senkit se talált), 
egyenesen a kis kertbe rontott, ahol a kései ősz 
dacára is még egész sereg virág pompázott. Vörös 
kertiszékben ülve pillantotta meg Igen Czenczit, aki 
valami könyvben olvasott, de abban a pillanatban 
fölkapta a fejét, ahogy a robogó léptek zaját meg
hallotta.

— Az Istenért, Skerliszky úr, azaz Ábris, ne 
gázoljon keresztül a virágokon! Hiszen két lépés
nyire mellette visz a rendes út.

— Kezét csókolom, jó estét, Czenczike, illetőleg 
kedves menyasszonyom, hogy helyesebben fejez
zem ki magamat. Én is szeretem a virágokat tudni
illik, s nem akartam őket bántani. Csak nagyon 
siettem, s elfelejtettem lenézni a földre.

— És letaposta azokat a szép őszirózsákat. 
Pedig minden virág egy élet.

— Máskor nem teszem, Czenczike, illetve bájos
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arám. Tudniillik jövő hétre úgyis elhervadnak. S 
most is csak sietségből történt és bocsánatát is kell 
kérnem, hogy ilyen szokatlanul elkéstem. Ez se fog 
máskor megtörténni tudniillik.

— Kedves Ábris, üljön le ide, ebbe a karos
székbe, szembe, s többé sohase mentegetődzzék, ha 
elkésik. Én kikötöttem a szabad cselekvési jogomat, 
s ez természetesen önt épp úgy megilleti. Se most, 
se soha ne említse, hogy hol volt és mit csinált és 
miért késett egy félórát, vagy egy félnapot.

— Köszönöm a bizalmát, édes Czenczi, de 
azért, ha nem is kötelességem az önigazolás, talán 
mégis megengedhető tudniillik. így akartam mon
dani, megengedhető mátkák között. S éppen ezért 
én mégis elő fogom adni mentségemet.

— Ha mindenáron akarja, mondja el, Ábris.
Skerliszky Ábris óvatosan körülnézett a ker-

tecskében. Hátha mégis van valaki a közelben? 
Nem volt senki. Mégis közelebb húzódott Czenczi- 
hez. De ezt talán nem óvatosságból tette.

Aztán folytatta a diskurzust:
— Előhívtam a képet, kedves Czenczi. Azt a 

bizonyos képet tudniillik.
— Amit itt a kertben vett föl?
-— Azt. Csakugyan nem Sárika jött ki, hanem 

Vera. Vera jött ki, sajnos.
— De hiszen ezt magának tudnia kellett úgyis. 

Látta őket, mielőtt és mikor fotografált.
— Láttam. Persze, hogy láttam. De nem néz

tem. Én csak a beállításra figyeltem, a világításra, 
a pose-ra. Majd meglátja később, hogy a fotográfus 
mindig ilyen. Jóformán azt se tudja, kit vesz le, 
tudniillik.
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Czenczi szelíden kérdezte:
— Elhozta a képet, Ábris?
— Nem hoztam el. Illetőleg nem mutatom 

meg. És a lemezt is összetörtem. Mert nagyon dühös 
voltam, tudniillik. A kép nagyon szemérmetlen.

— Ábris! Skerliszky úr!
— Maradjunk az Ábrisnál, kedves Czenczi, 

illetőleg tisztelt arám, helyesebben mondva. Marad
junk az Ábrisnál. De a kép szemérmetlen volt. Mert 
csókolóztak.

— A sógornak szabad a sógornőjét megcsó
kolnia.

— Szabad. De csak úgy, ha látják. És semmi
esetre se úgy, ahogy a lemez mutatta, tudniillik. A 
rokonok csókolják egymást, amikor más is látja, 
a szerelmesek csókolják egymást, amikor senki se 
látja. Mert ilyen furcsa a csók tudniillik.

— Nem értem egészen.
— Az lehet. Én tudniillik jobban tudok foto- 

grafálni, mint beszélni. De úgy vélem, hogy akik
nek bármikor szabad egymást megcsókolniok, azok 
okosan teszik, ha olyankor csókolják egymást, ami
kor senki se látja. De akiknek nem szabad, vagy 
nem illik egymást bármikor csókolniok, azok oko
san teszik, ha olyankor csókolják egymást, amikor 
mindenki látja. Ez az én véleményem tudniillik.

— És igaza van, Ábris. Nagyon is igaza van.
— Köszönöm, Czenczike, illetőleg kedves arám. 

Mondhatom magának, hogy én nagyon felbőszül
tem, amikor a kép kezdett kibontakozni. Én nem 
vagyok az az ember tudniillik, aki sokat beszél, de 
úgy ráztam az előhívót a sötét kamrában, mintha 
szeretett barátom lett volna Vágó Endre, a festő
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művész. És még nedves volt a lemez, amikor rohan
tam vele Vágó Endre szeretett barátomhoz, a festő
művészhez tudniillik.

— Minek, Abris?
— Hogy minek? Hát azért, hogy kérdőre von

jam. Hogy megmagyarázzam neki, milyen a becsü
letes ember és milyen a becstelen ember. Én az ő 
eljárását tudniillik becstelenségnek tartom. Illetőleg 
annak vagyok hajlandó minősíteni.

— És megmondta neki?
— Ilyen rideg formában nem mondtam meg. 

Tudniillik nem akarok én összeveszni senkivel, 
mert nem olyan a természetem. De azért megmond
tam neki, amit meg kellett mondani, ridegen és 
hidegen.

— Mit mondott neki, Ábris?
— Eléje tartottam a képet. A negatívot. S azt 

mondtam: „Édes jó barátom, te festőművész vagy, 
s kitűnő férfiú. Nemes karakter és őszinte lélek. Mit 
szólasz ehhez a képhez ?“

— így mondta, Ábris?
— Szóról-szóra így. Azt hiszem, elég szigorú 

voltam.
— Elég szigorú volt. És mit felelt Vágó Endre?
— Itt következik tudniillik a dolog bántó része. 

Vágó Endre megnézte a negatívot. A világosság felé 
tartotta, s úgy nézte meg. Azután megfordította, s 
megint megnézte. Azután bólintott hozzá a fejével. 
Tudniillik neki szokása az, hogy bólint a fejével. 
S aztán azt mondta, hogy: „Rendben van! Nagyon 
jó fölvétel, Ábris! Ezt sokszorosíthatod, Ábris. Bát
ran sokszorosíthatod!"



Czenczi az ölébe ejtett könyvet forgatta jobbra- 
balra.

— És mit felelt erre, Ábris?
Ábris fölnézett az égre, ahol apró bárányfelhők 

kergetőztek, aztán lenézett a földre, ahol apró ka
vicsdarabkák hevertek, aztán a menyasszonya sze
mébe nézett, amely kékebben ragyogott rá, mint az 
égboltozat, végül pedig az ölébe tette két nagy tenye
rét, s várt.

És nem szólt semmit.
— Azt kérdeztem, Ábris, hogy mit felelt Vágó 

Endrének?
— Tudom. Értettem tudniillik — szólt az ud

vari fényképész. — De bizony én akkor is olyan 
buta voltam, mint most. Nem tudtam mit felelni. 
Ez a cinizmus a végsőig bosszantott tudniillik. Te
hát földhöz vágtam a lemezt. És a lemez ezer da
rabra tört. Ez történt tudniillik.

— Nagyon jól és nagyon okosan felelt, kedves 
Ábris. Ezt kellett önnek mondania, s ezt jól 
mondotta.

Skerliszky roppantul meg volt hatva, s három
szor is megcsókolta a menyasszonya kezét.

— Sohase hittem volna, hogy én olyan okos 
ember vagyok. Titokban féltem, hogy ön meg fog 
szidni, amiért összetörtem az egyetlen lemezt, s így 
még ön se láthatja a képet. S azt is hittem tudni
illik, hogy egészen mást kellett volna mondanom.

— Nem, Ábris. Így volt jól. Meg vagyok magá
val elégedve.

Skerliszky Ábris ravaszul újra megragadta a 
kedvező alkalmat, s újra vagy tíz csókot helyezett 
el Czenczi két kezén. S e foglalkozása közben el is
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felejtette, hogy még nem fejezte be elmondandó 
történetét.

Czenczi figyelmeztette erre a hiányosságra.
— És mi történt tovább, Ábris? Mondja tovább 

a történetet.
— Már nincsen sok elmondani valóm. Én már 

jóformán egy szót se szóltam, mert Endre barátom 
kezdett beszélni, s nagyon erélyesen szólt hozzám.

—- Miket mondott?
— Ezeket tudniillik: „Nézd, kedves Ábris. Mi 

ketten egyforma helyzetben vagyunk, te meg én. 
Te is vőlegény vagy, én is vőlegény vagyok. Te inté
zed a magad dolgát, én intézem a magam dolgát. 
Én nem kérdezem tőled, hogy miképp és hogyan 
állsz az aráddal, tehát te se kérdezd tőlem, hogy 
miképp és hogyan állok az arámmal*4. Így mondotta.

— És ön?
— Én? Én semmit se mondtam. Én csak hall

gattam. Amit ő tovább beszélt.
— Beszélt tovább is?
— Persze, hogy beszélt. „Mindenkinek a bol

dogsága — így mondotta tudniillik — az ő maga 
dolga. Némely ember a napsütést szereti, némely 
ember az árnyékot. Az egyik a nyugalomért sóvá
rog, a másik a háborúságban élvez. Van olyan, aki 
csinált ösvényeken járkál, a másik a vadonban 
érzi magát otthon. Járd be te, Ábris, villamoson 
a világot. Én automobilon szeretek utazni, amely 
esetleg fölfordul, de mindenesetre vágtat." Én nem 
tehetek róla tudniillik, de ő így mondotta.

— És mi lett a vége?
Skerliszky megint az égre nézett, a földre né
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zett, s végül a menyasszonya szemében keresett pi
henő állomást.

— A vége az lett, hogy kidobott. „Eredj a 
fenébe, Ábris — így mondotta. — Örülj, hogy te 
sima aszfalton haladsz. És ne bánd, hogy én járat
lan bérceken bolyongok.'1

— Ennyi volt az egész?
— Ennyi volt. Én nem értettem teljesen, tudni

illik, de nem tudtam célirányosan lecáfolni. Tehát 
ott hagytam.

— Jól tette, Ábris.
— Nem jól tettem. Érzem, hogy nem jól tet

tem. Valamit kellett volna még mondani ennek a 
bolondos embernek tudniillik, de nekem véletlenül 
semmi se jutott az eszembe. Még gondoltam ma
gamban, ha most itt volna Czenczi, az én bölcs, 
okos, nagyszerű arám, illetőleg menyasszonyom, az 
majd megfelelne neked, cinikus gazember. De én 
nem tudtam semmit se mondani. Tehát eljöttem. 
Ennyi az eset tudniillik.

Czenczi nem felelt. Az ölébe tette a két kezét, 
s nagy szomorúsággal nézett maga elé.

Skerliszky Ábris is elszomorodott szörnyen.
— Tudom, hogy az én beszédem szomorította 

el. Én vagyok az oka mindennek tudniillik. De 
máskor nem teszem soha többé, Czenczikém. Be
csületemre nem teszem többet soha.

Czenczi megfogta a férfi kezét és szelíden meg 
simogatta.

— Maga jó fiú, Ábris. Nagyon jó fiú. Maga 
nem tehet semmiről. Magával meg vagyok elé
gedve tudniillik.

K á ln o k i I . : Ig e n  C zenczi. 10
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Ábris rohamos sietséggel csókolta a kezét. 
Czenczi pedig beszélt tovább:

-— Maga megtette, amit tehetett. De most még 
egy nagy föladat vár reánk, kettőnkre.

Ábris fölriadt. Egy pillanatra kieresztette ke
zéből a Czenczi kezét.

— Micsoda? Reám számíthat, Czenczike. Föl
tétlenül számíthat tudniillik.

— Az a mi föladatunk tudniillik, — szólt 
Czenczi — hogy szegény Sárika ne tudjon meg 
semmit. Rejtegetni kell előle a szomorú valóságot. 
Gondosan rejtegetni.

Skerliszky Ábris fölállott helyéből.
— Ezt bízza reám, drága Czenczike, illetőleg 

imádott arám. Ebben én nagy vagyok. Ez — hogy 
úgy mondjam — jóformán a mesterségembe vág. 
Senki se tud valamely kellemetlen eseményt úgy 
eltakarni, illetőleg elretusirozni, hogy a helyes ki
fejezést használjam, mint a fotográfus. Bízhat ben
nem. Sárika nem fog megtudni semmit. A becsület
szavammal, ez pedig szent előttem, kezeskedem 
róla.

Közben besötétedett szép lassacskán. Hosszú 
árnyékok ereszkedtek a kicsi kertre. S alig vették 
észre a csevegők, hogy a műterem ajtaján, amely 
a kertre nyílt, egy karcsú nőalak jött ki, amely 
lassan közeledett feléjük. Csak akkor vették észre, 
amikor közvetlenül mellettök állott.

Sárika volt.
Mintha álmodozva járt volna, csöndesen köze

ledett. Aztán meglátta Czenczit. Megállt. Nézte a 
mozdulatlan leány szelid arcát. Majd mint egy
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macska, hirtelen ugrással a nyakában termett, s 
erős karokkal magához szorította.

És kitört belőle a keserves zokogás:
— Czenczi, édes Czenczi! Nagyon boldogtalan 

vagyok!
Skerliszky Ábris udvari fényképész réveteg 

szemekkel nézte a zokogó leányt. S mintha foly
tatná a megkezdett mondatot, így szólt:

-— A többit bízza rám, Czenczike. Illetőleg 
drága arám. Én értek hozzá. Nem fog megtudni 
semmit.

Az az igaz, amit látok.

Igen Czenczi szelíden simogatta az ölébe haj
tott szőke leányfejet

— Boldogtalan vagy, Sárikám! Szegény kicsi 
bogaram!

A leány fölkapta a fejét és Czenczi szemébe 
nézett.

— Czenczikém, küldje el Skerliszky urat. 
Küldje el mindjárt.

Skerliszky Ábris udvari fényképész, úgy is 
mint vőlegény, bizonyos bizalmatlanságot látott 
Sárika kívánságában.

— Kedves Sárika kisasszony, noha én barátja 
vagyok Vágó Endrének, hogy úgy mondjam, a leg
jobb barátja vagyok, mégis teljes részvéttel vagyok 
ön iránt. Tudniillik, ha volna Sárika-párt és Endre- 
párt, én a magam részéről a Sárika-párthoz csatla
koznám, s azt hiszem, ugyanezt állíthatom kedves 
arám részéről is.

10*
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A kis leány megint Czenczi ölébe hajtotta a 
fejét, s inkább nyöszörögte, mint mondta:

— Czenczikém, küldje el Skerliszky urat. 
Küldje el! . . .

Czenczi intett a vőlegényének, aki lassan el- 
sompolygott; lábujjhegyen, zajtalanul, ahogy beteg
szobából megy ki az ember. Az csupán véletlen 
malheurje volt, hogy közben egy kerti székbe bele
botlott, s elvágódott a virágoságyban, egész sereg 
őszi rózsának korai halálát okozván.

Czenczi jóságos szemmel nézett a fölkászolódó 
nagy ügyetlen fiú után és szeliden mondta Sári
kának:

— Kár volt elküldeni szegényt. Fájni fog neki 
a bizalmatlanság. Pedig nem érdemli meg. Igazán 
nem érdemli meg.

Sárika szinte sikongva szólt:
— Küldje el. Egészen küldje el. Hogy kizo

koghassam a lelkemet.
S homályos szemmel fölnézett, s mikor látta, 

hogy csak ketten vannak a kis kertecskében, el
temette arcát Czenczi keblén, s vad, szaggatott 
zokogásba tört ki. Az egész teste rázkódott, mint a 
lázbetegé, a sírása pedig olyanformán hangzott, 
mint a tüdőbeteg hosszantartó köhögése.

Czenczi jóformán az ölében tartotta a kis 
leányt, s lágy tenyerével simogatta a haját és az 
arcát. Nem szólt hozzá, nem tudott mit mondani. 
Csak a kezével beszélt, a puha, bársonyos kezével.

A zokogást nem bírja az ember sokáig egy
huzamban. Talán annyi ideig lehet bírni, mint 
amennyi ideig az ember víz alatt el tud lenni, lélek-
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zet nélkül. A sírás, az más. Sírni akár hetekig is 
lehet, zokogni csak pillanatokig.

Egv-két másodperc múlva Sárika fölkapta a 
fejét, s most már a szeme is száraz volt. Csak na
gyon fényes volt a szeme, mint a lázbetegé, s az 
ajka is cserepes volt, mint a lázbetegé.

— Mondja meg, Czenczike, Skerliszky urnák, 
hogy ne haragudjék. Ugy-e, megmondja? Mondja 
meg neki, hogy nem akartam megbántani. Ugy-e, 
megmondja? Csak nem akartam, hogy7 sírni lásson.

— Nincs azon szégyelni való, Sárikám. A női 
könny olyan könnyű, mint a pehely. Minden szellő 
meghozhatja, minden szellő elviheti. Én már akkor 
is tudok sírni, ha egy madarat látok meghalni. És 
már megint nevetek, ha egy másik madárka da
lolni kezd.

— Én még sohase sírtam. S azt hiszem, nem 
is fogok többé sírni. Egy perc alatt kisírtam ma
gamat egy életre. Csak nagyon boldogtalan vagyok, 
s azt hiszem, boldogtalan leszek teljes életemben.

Czenczi lágy keze megint ott babrált Sárika 
szőke fiirtei között.

— De miért, kis Sárikám? Miért boldogtalan 
maga, akinek csak a boldogságra van hivatása?

Sárika nagy, okos szemeit rámeresztette 
Czenczire.

— Mondja igazán. Maga nem lát semmit? 
Vagy nem akar látni?

— Látok mindent, amit meg tudok látni. Ami 
valóság. De nem látok semmit abból, ami képzelő
dés, ami rémkép, ami nem egyéb, csak egy gonosz 
álom.

— Beszéljünk hát okosan, édes Czenczikém.
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Beszéljünk világosan és okosan, s mindenekfölött 
őszintén. Maga épp úgy tudja, mint én, hogy a vőle
gényem nem szeret engem, hanem a nővéremet 
szereti. S maga épp úgy tudja, mint én, hogy a nő
vérem is szereti a vőlegényemet.

Czenczike egy pillanatig szótlanul maga elé 
nézett. Azután megint a kis leány hajával kezdett 
játszani.

— Ez az a rémkép, amiről beszéltem, Sári
kám. Csacsiság azt hinni, hogy a vőlegénye Verát 
szereti. Akkor miért kérte volna meg magát? Csa
csiság azt gondolni, hogy Vera szerelmes a maga 
vőlegényébe? Akkor miért akarta volna kezdettől 
fogva, s miért akarná ma is, bogy magát vegye el 
feleségül? Semmi különös és semmi rendkívüli — 
én legalább úgy gondolom — nem történik itt 
körülöttünk. Emberi dolog és természetes dolog, 
kedves Sárikám, hogy a maga vőlegénye törődik 
a nénjével, hogy rokonszenvet érez iránta, hogy 
szívesen van vele, s nem úgy vannak együtt, mintha 
idegenek volnának.

— Igaz.
-— És Vera is. Vera testvért lát Endrében, sőt 

többet a testvérnél. Csak a maga kedvéért teszi, 
csak a maga érdekében valónak tartja, hogy testvéri 
szeretetet mutat Endre iránt.

— Igaz.
A lábával dobbantott Sárika.
—- Azaz dehogy is igaz. Csalás és ámítás min

den. Én is azt mondtam magamnak, amit most 
Czenczike mond nekem. És is el akartam hitetni 
önmagámmal, hogy testvéri csókokat váltanak, 
testvéri szeretetet mutatnak, s amikor bizalmas
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beszélgetésekre összebújnak, olyankor az én boldog
ságomnak a házát alapozzák és építik. De nem 
igaz, nem igaz és nem igaz. Ezek szeretik egymást. 
Szerelmesek egymásba. És a testvérem nem testvé
rem, a vőlegényem nem vőlegényem, hanem áru
lóm mind a kettő.

Czenczike szelíden rázta a fejét.
— Nem lehet az, Sárika. Nem lehet az. Az ész 

tiltakozik ez ellen a hit ellen, a józan ész. Nézze 
csak, Sárikám, kis leánykám, ha igaz volna az a 
szörnyűség, hogy a nénje szereti a vőlegényét, a 
vőlegénye szereti a nénjét, akkor rejtegetnék, akkor 
titkolnák, akkor se maga, se én, se más nem tud
hatna róla semmit. A fizikai dolgok akkor igazak, 
ha látjuk őket, az érzelmi dolgok akkor igazak, 
ha nem látjuk őket.

Sárika odahajolt Czenczi arcához és szelíden 
megcsókolta.

— Maga jó, Czenczike. Maga kedves és drága. 
De én nem tudok magának hinni, akármilyen 
okosan beszél. Lássa, maga nem mutat szerelmet 
a vőlegényem iránt. Tehát én azt higyjem, hogy 
maga szereti, s nem Vera, aki nem is titkolja a 
szerelmét? Az az igaz, amit látok. Az az igaz, amit 
én látok.

— Nem mindig, Sárika, nem mindig.
— De igen. Hiszen bár megcsalnának. Bár köt

nék be a szememet. A csalás, amit az ember nem 
tud, s még csak nem is sejt, sohase olyan gonosz 
és nem olyan fájdalmas, mint a szemünkbe vágott 
lenézés. Amikor még csak nem is hazudnak, akkor 
leggonoszabbak az emberek.
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Czenczike magához vonta a leányt. Mint az 
anya, valósággal az ölébe vette, úgy cirógatta.

-— Szegény gyermekem. Én nem hiszem, hogy 
csakugyan olyan nagy oka van a boldogtalanságra, 
ahogy maga érzi. Nem hiszem, hogy minden igaz, 
amit maga lát, vagy látni vél. De ha igaz volna, 
kis leányom, hiszen az se volna olyan végzetes baj. 
Akkor lemondunk, drágám. Kiadjuk a csalfa, 
könnyelmű, ledér vőlegény útját. És kinevetjük. 
Aki ilyen fiatal, ilyen szép, ilyen okos és ilyen jó, 
talál az különbet is, mást, jobbat is, szebbet is, érté
kesebbet is.

Sárikának két kövér könnycsepp húzódott a 
szeme szögletébe. De egyetlen mozdulattal eltörölte, 
mint egy rossz gondolatot.

— Erre már én is gondoltam, Czenczike. Már 
gondoltam erre. De nem tudok és nem akarok 
lemondani. Szerettem a vőlegényemet akkor is, 
amikor azt hittem, hogy komoly, értékes, megbíz
ható férfiú, erős jellem és szilárd akarat. De most, 
amikor látom, hogy könnyelmű, léha, megbízha
tatlan és ledér, amikor teljes mértékben rászolgál 
a megvetésemre és gyűlöletemre, most még jobban 
szeretem. Nem tudok és nem akarok róla lemon
dani. És bár Verát jobban szeretem az egész világ
nál, bár meg tudnék érte halni minden pillanatban, 
mégis meg tudnám őt ölni, megfojtani a saját két 
kezemmel, hogy visszavegyem tőle a vőlegényemet.

Czenczinek kerekre nyílt a szeme.
— Sárika! Ez rettenetes beszéd!
— Rettenetes, de igaz. Én nem vagyok az a nő, 

aki le tudok mondni. Harcolni fogok a szerel-
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memért. És győzni fogok, vagy elbukni. De győzni 
csak egymagámban, elbukni kettesben.

A leány mereven maga elé nézett. Czenczi pe
dig fogta a kezét, simítgatta a haját, mert nem 
tudott hamarosan okosabbat cselekedni, vagy mon
dani.

Csak nagy sokára jött meg a szava.
— Sárikám! Most egy kissé ideges. Beteg. 

Ugy-e, a feje is fáj? Legokosabb volna, ha lefek
szik. Én feljövök magához és beszélgetünk. És 
borogatni fogom a fejét hideg vízzel. És bevesz 
egy-két aszpirint. Reggelre az meggyógyítja. És 
akkor beszélünk tovább. Akkor beszélünk okosan. 
Addig Skerliszky Ábris úrtól is megkérdezem a 
véleményét, ő  okos ember tudniillik és szíve is 
van. S tudja a Vágó Endre gondolatait is. Ugy-e, 
jó lesz, Sárikám, drágám.

A leány végigsimította a homlokát, mintha a 
rossz gondolatait akarná elkergetni.

— Nem lesz jó, Czenczike. Itt Skerliszky Ábris 
semmit se tud tenni, akármilyen okos ember és 
akármilyen jó szíve van. És Vágó Endre se fontos. 
A vőlegényem is csak olyan, mint minden férfi: 
viaszbáb a nő kezében. Ha én velem van, akkor 
hozzám hajlik a szíve, ha Verával van, akkor Vera 
tesz vele, amit akar.

Czenczi kifakadt:
— Hát akkor mit csináljunk? Mit lehet csi

nálni?
— Verával beszélni. Verától megtudni, hogy 

mi a szándéka. Verának kell belenézni a leikébe.
— Ha azt valaki tudná? — sóhajtott föl 

Czenczi.
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— Valakinek kell tudnia, kedves Czenczi. 
Vagy magának, vagy nekem. És még ma, legkésőbb 
holnap. Nem érdemes a katasztrófát halogatni.

— De nem is okos siettetni. Talán várhatnánk.
— Nem, kedves Czenczi. Nem várhatunk. 

Csak szelídíthetjük az eseményeket. Ha én végzem, 
akkor ökölharc lesz. Ha ön végzi, akkor szelíd 
simogatás lesz csupán.

Czenczi kezet nyújtott Sárikának.
— Én fogom végezni. Hogy szelíd cirógatás 

legyen.

A szerelemben nincs testvér.

Este, jóval a vacsora után, Igen Czenczi erő
sen dobogó szívvel állt meg Vera ajtaja előtt. Két
szer is, háromszor is mélyen lélekzetet vett, mint 
aki súlyos operáció előtt áll. Azután kopogott.

— Szabad! — hangzott a Vera üde hangja. 
S a leány, anélkül, hogy visszafordult volna, 
folytatta:

— Üljön le, drága Czenczikém! Csak egy kis 
rendet csinálok, aztán csevegünk.

Czenczi ijedten kapta föl a fejét.
— De hisz ide se nézett! Honnan tudja, hogy 

én vagyok?
Vera pajkosan nevetett.
— A kis ujjam súgta meg. A kis ujjam gyak

ran súg nekem efféle titkokat. A többek közt azt 
is megsúgta előre, hogy maga éjfélig marad nálam, 
azután haraggal fog tőlem elválni.
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rem, akármi történik közöttünk, én nem fogok 
haragudni, Vera. Én nem.

— Köszönöm, Czenczi. Én sem. S most mind
járt hozzáfoghatunk a csevegéshez, Czenczikém, 
csak előbb egy kis rendet csinálok a szobámban. 
Elrakom ezt a sok szerteheverő holmit.

A szoba csakugyan tele volt szerteheverő hol
mival. Kalapok, ruhák, hímzett blúzok, tarka kö
penyek ágyon, kanapén, székeken szerteszét.

Vera nevetgélve rakosgatott, s beszélt tovább:
—- Maga most azt gondolja magában, Czen- 

czike, hogy minek raktam ki ezt a sok holmit, ha 
megint el akarom rakni? Vagy minek rakom el 
újra, ha előszedtem? Nincs igaza, Czenczike, bi
zony Isten nincs igaza. Az asszonyféle úgy van a 
holmijaival, mint a hadvezér a katonáival. Tudja, 
hogy meg vannak, számon tartja mindmegannyit, 
mégis néha-néha -szemléket kell tartani. Egyszer 
bejelentve, másszor meglepetésszerűen. Ha a had
vezérnél a hadsereg, a nőnél a garderobe nincs töké
letesen rendben, akkor álmodni se lehet nyert 
csatákról.

Közben rakosgatott, egyre rakosgatott. S egy- 
egy kalapját fölpróbálta, egyik-másik ruháját kü
lön tette, a blúzait selejtezgette.

— A nőnek, Czenczikém, — hogy úgy mond
jam — a szekrényeiben van az arzenálja. Csak úgy 
lehet belőle nagyhatalom, ha fegyverzete mindig 
teljes és tökéletes. Az asszonynak is, mint a hatal
maknak, minden új fegyverzetet azonnal be kell 
szereznie, ha győzelmes akar lenni a világharcban, 
vagy békére akarja kényszeríteni az ellenfeleit. És
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— ezt ne felejtse el soha, Czenczike — a nő is 
minden pillanatban tudjon mozgósítani. Ügy tartsa 
készen a haderejét, hogy az első alarm-jelre teljes 
hadszereléssel kivonulhasson.

Közben egy óriás kalapot messzire lelógó pleu- 
reuse-tollakkal csavargatott selyempapirosba s he
lyezett el egy akkora skatulyában, mint aminőkben 
az automobilok pneumatikjait szokás elhelyezni.

Czenczi hallgatta a beszédet. Nem szólt közbe. 
Csak most.

— Az én kis ujjam is súg valamit, kedves Vera. 
Én nem hiszek ugyan a kis ujjamnak, de ő súg 
valamit.

— És mit súg a kis ujja, drága Czenczike?
— Az én kis ujjam — mondom, nem hiszek 

neki — azt súgja, hogy Vera nem őszintén beszél. 
Nem azért rakosgatja, rendezgeti a holmijait, hogy 
szemlét tartson a hadserege fölött, hanem azért, 
mert váratlanul és hirtelen el akar utazni. Ügy 
akar elutazni, súgja a kis ujjam, hogy senki se tud
jon róla.

Vera kissé kényszeredetten nevetett.
— A kis ujja téved, kedves Czenczi. Nem szán

dékozom elutazni, se váratlanul, se hirtelenül. De 
azért lehet, hogy elutazom. Épp úgy elmehetek, 
mint ahogy itthon maradhatok. A fő, hogy a fegy
vertár rendben legyen, akár itthon maradásra, 
akár elutazásra.

Czenczi a tenyerével végigsimította a homlo
kát. Könnyen tehette, mert az ő haja nem lógott 
a homlokába.

— Ne beszéljünk többet a kis ujjainkról. Ügy 
látszik, mind a kettőnké téved.
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És elhatározóban, komolyan tette hozzá:
— Beszéljünk Sárikáról!
Vera idegesen fölkapta a fejét.
— Ne beszéljünk Sárikáról, Czenczi. Egészen 

fölösleges, hogy beszéljünk róla.
— Miért?
— Mert úgy se értenők meg egymást. Lehe

tetlen, hogy megéríenők egymást. Ezenfölül még 
fölösleges is a dolog. Akár beszélünk róluk, akár 
nem, vannak dolgok a világon, amiken változtatni 
nem tudunk. A halál is ilyen. S ezért senki se szeret 
a halálról beszélni.

Czenczi az ölébe tette a két kezét. Égszínkék 
szeméből teli tekintetet vetett Verára.

— Kell, hogy beszéljünk Sárikáról. Kell. Na
gyon élén áll a helyzet. S én meg is Ígértem neki. 
Mert nagyon kért. Mert fél a testvérviszálytól. S 
mert szükséges is. Magam is érzem. Három ember, 
négy ember, talán több ember boldogsága forog 
kockán. Talán emberélet is. Erről kell beszélni. 
Igazán mondom magának, Vera, erről kell beszélni.

Vera körülbelül végzett is a rakosgatással. Már 
minden holmija el volt helyezve, •szépen rendben, 
selyempapirosba, vászonlebemyegekbe burkoltan. 
Most már saját magát is elhelyezte Vera. Kényel
mesen egy karosszékben. És rágyújtott egy ciga
rettára.

—  Így ni. Most beszélgethetünk. Akármiről 
beszélgethetünk. Ha önnek úgy tetszik, Sárikáról 
is. Tehát mi az, amit ön Sárikáról velem beszélni 
óhajt, kedves Czenczikém.

Vera nagyot szippantott cigarettájából, s meg
próbált szép gömbölyű karikákat fújni a levegőbe.
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— Így nem tudok beszélni. Ha így bagatell- 
szerüen tárgyalja az ügyet, akkor éppenséggel nem 
tudok beszélni, kedves Vera. így kár volt bele
kezdeni.

Vera megint a cigarettájához nyúlt, pedig már 
félretette. Gyorsan szippantott egyet belőle.

— Czenczi, Czenczi, maga egy kedves, édes, 
naiv gyermek. Maga mindent komolyan vesz, még 
azt is, ha a fából faragott baba rossz levegőben al
szik a szekrényben. Így nem lehet tárgyalni. Pró
báljuk más módszer szerint. Például úgy, hogy ön 
kérdez, s én felelek. Jó lesz?

— Nem tudom, hogy jó lesz-e. Azt hiszem, 
már sehogy se lesz jól. De megpróbálhatjuk.

— Tehát kezdje. Első kérdés . . .
— Kedves Vera. Édes jó Verácskám. Én na

gyon jól tudom, hogy maga nem olyan cinikus, 
aminőnek teteti magát. Tudom, hogy érző szíve 
van. Tudom, hogy önfeláldozó. Hihetetlen példáját 
adta már az életben. Ne akarjon tehát engem meg
csalni ezzel a rideg hidegségével. De kezdem. Az 
első kérdés. Mi van magával és a Sárika vőlegé
nyével?

Vera rágyújtott egy újabb cigarettára.
— Semmi különös. Ha nem csalódom, úgy áll 

az ügy, hogy Vágó Endre — ön szerint Sárika vőle
génye — és én, szóval mi ketten szeretjük egy
mást. Ez majdnem bizonyosnak látszik.

Czenczi rémült arccal fölugrott.
— De hisz ez borzasztó!
Vera mosolygott.
-— Nem látok benne semmi borzasztót. Na

gyon sok nővel megesett már, hogy mátkasága
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idején a vőlegénye beleszeretett másvalakibe. Ez 
kellemetlen. Belátom, hogy kellemetlen. De nem 
rendkívüli. És mindenesetre sokkal kedvezőbb, 
mintha a házasság után történt volna ez a kis vál
tozás. A menyasszony sokkal könnyebben túlteheti 
magát az ilyen bajon, mint a feleség. Ha a házas
ság után következik a bonyodalom, akkor a dolog 
sokkal kellemetlenebb, kedves Czenczi. Nos? Mi a 
második kérdés?

— Tehát ön bevallja? — kérdezte Czenczi most 
már valamivel nyugodtabban.

— Bevallom. De azt hiszem, ez sokkal oko
sabb és sokkal becsületesebb, mintha nem valla- 
nám be.

■— Istenem, a saját testvérhúga vőlegényével 
szeretkezni, — ez rettenetes. A bűnök bűne.

Vera tovább cigarettázott.
— Bűn! Lehet, hogy bűn. Sőt én is annak 

minősíteném az ön helyében. De elvégre mi nem bűn 
a világon? Hazudni, az bűn. És mindenki hazudik. 
Kapzsinak lenni, az bűn. És mindenki vagyont ha
rácsol. Házasságot törni bűn. És mindenki töri a 
házasságot. A szegényt üldözni és kifosztani bűn. 
S mindenki abból él, hogy üldözi a szegényeket 
és kifosztja őket. Ezer millió ember bűnös, miért 
legyek éppen én büntetlen? Amikor nem is tudok 
azzá lenni? Hiszen bűn volt az egész életem!

— De mégis! A testvére! Az a szende ártatlan
ság! Az a derék, becsületes, jó lélek!

Vera az ölébe tette a két kezét.
— A testvérem! Az édes testvérem. Én ugyan 

nem tudok semmit bizonyosan, ami tudtomon kí
vül történt, de azért ő a testvérem. Az édes testvé-
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rém. Szeretem is. Az életemet talán föl is áldoznám 
érte. Egyszer már félig meg is tettem. Odaadtam 
érte a becsületemet, amit ti többiek becsületnek 
neveztek. Odaadtam érte a boldogságomat, amit 
ti többiek boldogságnak neveztek. Odaadtam érte 
a tiszteletet, amit ti többiek mint köztiszteletet 
zsebrevágtok. Mit adjak még oda? A szerelmemet? 
Nem, fiam. A szerelemben nincs testvér.

— De a vőlegénye a Sárikának az a gonosz 
ember. És ahogy megcsalja és cserben hagyja Sári
kát most, úgy fogja megcsalni és cserben hagyni 
a jövőben magát.

Vera izgatottan füstölt a levegőbe.
— Lehet. Talán valószínű is. Egy okkal több 

arra, hogy Sárika szó nélkül átengedje nekem. Az 
én erősebb lelkem inkább bírja a megcsalatást, mint 
az övé. Mondjon ő hálát érte, ha eltávolítóm tőle 
a gonoszt.

Czenczi a kezeit tördelte. .
— Rettenetes. Magával nem lehet becsülete

sen beszélni.
— Nem, Czenczikém. Becsületesen nem. Hi

szen nekem nincsen becsületem. Odaadtam, fölál
doztam a becsületemet az anyámért és a húgomért. 
Nekik adtam át a becstelenségem gyümölcsét, ők 
a legutolsók, akik rajtam a becsületet kereshetik.

— Édes Vera, maga nagyon sokat elfelejt, amit 
éppen maga cselekedett. Szegény kis leány, szegény 
ártatlan bárányka, ő nem is gondolt szerelemre, 
nem is álmodozott házasságról. Maga volt az, aki 
férjhez akarta adni, maga volt az, aki a festőt a 
közelébe hozta, maga volt az, aki ártatlan lelkében 
a szerelmet életre kellette. S most elveszi tőle a
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kedvesét? Most elrabolja a szerelmét? Most meg
öli a lelkét? Ez a gyilkosságnál is több.

-— De az öngyilkosságnál kevesebb, Czenczike. 
Én már egyszer öngyilkos lettem érette. Én már 
egyszer föláldoztam mindent, amit nő föláldozhat. 
Én már egyszer meghaltam Sárikáért. Most élni 
akarok magamért. Ki meri az első követ rám 
dobni?

Vera most eldobta a cigarettáját. Már nem 
volt szüksége segédeszközre. Fölállt és kiegyenese
dett. Ügy ismételte hangosan:

— Ki meri az első követ rám dobni?
Czenczi is fölállt. Lehajtotta a fejét, s maga

elé nézett.
— Én nem. Nekem csak könnyeim vannak, 

Vera. Azokból a második könnyem az öné. Az első 
Sárikáé.

Hadüzenet.

Megint a kis kertecskében ültek együtt Sker- 
liszky Ábris úr udvari fényképész, vőlegényi minő
ségben és szeretett arája, Igen Czenczi kisasszony. 
Az őszies alkonyaiban meglehetősen hűvös volt, s 
ők fáztak mind a kelten. Mégis kívül maradtak, 
kendőbe burkoltan a leány, fölhajtott gallérral 
a férfi.

— Csakugyan úgy van, kedves Czenczike, ille
tőleg drága arám, amint ön mondta, hogy idekünn 
jobb. Hűvös ugyan a levegő, nagyon hűvös, de ott 
belül még hűvösebb, a meleg szobában. Tudniillik 
ott megfagy az emberben a vér, ahogy az egymásra 
villogó szemeket látja.

K áin o k ! I . : Ig e n  Czenczi. 11
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— Mi lesz belőle? Mi lesz belőle? — sóhajto
zott Czenczi. — Félek rágondolni.

— Ugyan mi lenne belőle? Semmi. Egy kis 
harag eleinte, nagy kibékülés utóbb. Valamelyiket 
mindenesetre el fogja venni Vágó Endre. Tudja, 
a fiú fáradt, unja a munkát, utazni akar és pihenni 
is. És már nagyon régen nem festett olyan képet, 
amit el lehetne adni. Tehát nem is juthat egyhamar 
pénzhez. Hitele nincs. S ő karakter, ő igazán be
csületes fiú. A méltóságos családtól nem fogadna 
el semmit, pedig itt öt pompás képet festett, ami 
sok ezer forintot ér. Meglátja, Czenczike, illetőleg 
drága menyasszonyom, ebből házasság lesz. Tudni
illik lakodalom.

Czenczi az ölébe tette a kezét, s maga elé 
nézett.

-—- Nem lesz házasság, Skerliszky úr, illetőleg 
Ábris. Tragédia lesz itt a házban. Én úgy látom, 
hogy tragédia lesz.

— Köszönöm, drága Czenczike. Tudniillik az 
Ábrist köszönöm. De amit mondott, azzal mégis 
nekem ad igazat. Illetőleg annak a véleményemnek, 
hogy mégis csak házasság lesz a dolgok vége. Mert 
ahol nincs házasság, hogy lehetne ott tragédia?

— Lássa, Ábris, illetőleg Skerliszky úr, nem 
érdemelte meg az Ábrist. Ha ilyen csúnyán beszél, 
sohase fogom többet Ábrisnak szólítani.

— Nem akartam rossz tréfát csinálni, drága 
Czenczike. Csak úgy gondolom, hogy az igazi szo
morúság és nyomorúság az, ami igen sokáig tart, 
illetőleg egy egész életen keresztül. A fölbomlott 
mátkaság, az olyasvalami, mint egy heves rosszul- 
lét, a rossz házasság ellenben olyasvalami, mint
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egy szervi betegség. Én legalább így gondolom 
tudniillik.

— Lehet, hogy igaza van. Nagy általánosság
ban. Amikor idegenek versengenek egy leányért 
ketten, vagy egy férfiért ketten. De itt testvérek 
állanak szemben. Nővérek, akik rajongóan szeretik 
egymást. Akik tegnap, vagy tegnapelőtt még képe
sek lettek volna egyik a másikért meghalni. S akik 
ma képesek volnának egyik a másikat megölni.

Skerliszky Ábris udvari fényképész, úgyis mint 
boldog vőlegény szélmalmot csinált a két hüvelyk
ujjából, s nagy sebességgel forgatta őket. És maga 
elé nézett nem éppen szellemesnek mondható arc
kifejezéssel.

— No igen — mondta kissé mogorván. — 
Mert én nem tudok ilyen szépen beszélni. Illetőleg 
ilyen világosan kifejezni a gondolataimat. S olyan
kor úgy látszik, hogy nincsen igazam. Illetőleg úgy 
tetszik, hogy én egy vén csacsi vagyok. Amint hogy 
igaz is, tudniillik.

Czenczi megszorította a kezét.
— Nem igaz, Ábris. Én tudom, hogy nem igaz. 

Maga jó ember és okos ember. Nagyon okos em
ber. De még annál is jobb ember.

Skerliszky Ábris udvari fényképésznek két 
kövér könnycsepp futott végig az ábrázatán. Hamar 
kikapta a zsebkendőjét (igen nagy zsebkendője 
volt, hála Istennek), s úgy tett, mintha náthát ka
pott volna a hűvös estén. Illetőleg beletrombitált a 
zsebkendőbe, s egy ravasz mozdulattal megtörölte 
a képét. S roppantul boldog volt, hogy Czenczi nem 
vette észre ellágyulását. ö  legalább úgy tapasztalta,

i i *
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hogy Czenczi semmit se látott ravasz machiná
ciójából.

-— Én megmondom magának, Czenczike, ille
tőleg imádva tisztelt menyasszonyom, hogy miképp 
Ítélem meg a helyzetet. Nem lesz itt se házasság, se 
tragédia. Meglássa, hogy nem lesz. Hanem jövő 
vasárnap, amikorra a kettős lakodalmat terveztük, 
csak egyes lakodalom lesz. Illetőleg mi ketten meg 
fogunk esküdni a szervitáknál, de Endre és Sárika 
nem fognak megesküdni a szervitáknál. Mert úgy 
vélem, hogy addigra Vágó Endre Verával valami 
gyors automobilon — ezt nem merem biztosra állí
tani, mert lehet, hogy vasúton — vágtatnak a Ri
viéra felé. Avagy pediglen egyébüvé. Mert ez is 
lehetséges tudniillik.

Czenczi fölugrott.
— Ábris! Maga tud valamit?
Skerliszky Ábris igen méltóságosan kapta föl 

a  fejét.
— Bocsánat, kedves Czenczike, illetőleg drága 

arám, én nem tudok semmit. Ne gondoljon felő
lem semmi rosszat. Én Vágó Endre úrral és Ivévé 
Veronka kisasszonnyal már három nap óta nem 
beszéltem, s még igen huzamos időkig kerülni fo
gom a velők való érintkezést. Csak kombinálok, 
kedves Czenczi, csak kombinálok tudniillik.

Czenczi visszaült a helyére. És összébb húzta 
a  vállán a kendőt. Fázott.

De a másik percben már meglökte Skerliszky 
Ábris udvari fényképészt, úgyis mint vőlegényét. 
Az oldalába döfött, meglehetősen erősen, mire 
Skerliszky Ábris egyszerre elnevette magát. Az 
ilyesmin muszáj nevetni.
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— Hehehe, -— kacagott Skerliszky Ábris ud
vari fényképész. -— Tudom, hogy mit jelent ez a 
lökés. Azt jelenti tudniillik, hogy jön a Sárika.

Csakugyan, már ott is állott előttük Sárika. 
Szinte futva jött. Lihegett.

— Rólam beszéltetek, ugy-e?
Skerliszky Ábris udvari fényképészt szinte 

részeggé tették a mai napon elért diadalai, ő  sietett 
felelni, miközben vidáman folytatta elébb megkez
dett kacagását:

-— Tévedés, óriási tévedés, hehehe! (Nem is 
magáról beszéltünk. Egészen másról beszéltünk. 
Endréről beszéltünk tudniillik és Verácskáról. 
Endréről és Verácskáról, hehehe!

Döfködhette most már Czenczi a vőlegényét. 
Skerliszky Ábris udvari fényképész nem engedett.

— Hehehe! Ez emberi gyengeség, kedves Sá
rika kisasszony. Határozottan emberi gyengeség, 
drága kisasszony. Mindenki mindig azt hiszi, hogy 
róla beszéltek tudniillik, amikor egészen más ügyek
ről van szó. Egészen más ügyekről tudniillik.

Egy föltűnően erős döfésre mégis elhallgatott 
Skerliszky Ábris mester. Illetőleg elhalkult a 
hangja.

— Ha csevegni akarnak bizonyos ügyekről, 
tisztelt hölgyeim — tette hozzá kissé bizonytalanul 
— illetőleg ha fölösleges vagyok, szivesen távoz
hatom. Nagyon szivesen távozhatom.

Sárika leült melléjük. Fázósan húzódott össze. 
A foga vacogott. Czenczi ráborította a kendőjét.

— Minek ez, Czenczi? Nem kell. Köszönöm.
De nem ellenkezett tovább. Belebujt a kendőbe.
-— Maradhat, Skerliszky úr. Sőt kérem, hogy
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maradjon. Lássa, tegnap elküldtem, mert tegnap 
még azt hittem botor fejjel, hogy az én nagy sze
rencsétlenségem titok és titok is maradhat. Ma már 
tudom, hogy fölösleges minden titkolózás és ostoba.

Czenczihez fordult:
— Mit üzent nekem Vera? Mit mondott Vera?
Czenczi lesütötte a szemét. Istenem, most el

következett az a pillanat, amikor hazudnia kell. 
És éppen ilyenkor van itt a vőlegénye. Ha legalább 
Skerliszky Ábrist elküldte volna ez a leány.

— Üzent? Oh dehogy. Semmit se üzent. És 
én nem is kértem üznetet. S nem is olyan volt a 
beszélgetésünk, kedves Sárika, hogy üzenhetett 
volna. De nem is volna értelme az ilyen üzenge
téseknek. Maguk testvérek, igazi, jó, szerető test
vérek. Én még sohase láttam két nővért, aki eny- 
nyire szeretné és ennyire értené egymást, mint 
maguk ketten, kedves Sárika.

Skerliszky Ábris udvari fényképész folyton 
bólogatott a fejével, amíg Czenczi, illetőleg szere
tett arája dadogva beszélt. Jóformán taktust vert 
a beszédéhez, mert egyre mozgatta a kezét. És vé
gül sietett kejelenteni:

— Valóban így van. Tökéletesen így van. Én 
személyesen tudniillik teljesen egy véleményen 
vagyok Czenczi kisasszonnyal, azaz szeretett 
arámmal.

Sárika merően maga elé nézett. Nem szólt egy 
szót se.

A kínos szünetet Skerliszky Ábris úr vélte 
kellőképpen kitölthelni a következő nyilatkozattal:

— Egészen más dolgokról beszélgettünk, ami
kor érkezni méltóztatott, kedves Sárika kisasszony,
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egészen más dolgokról beszélgettünk. Ha jól em
lékszem, arról volt szó közöttünk, vájjon a jövő 
héten Abbáziába menjünk-e nászúira, avagy a 
regényekből ismeretes Velencébe, amely az ellen
kező oldalon fekszik, hogy úgy mondjam Itáliában. 
Menyasszonyom, drága arám, illetőleg Igen Czenczi 
kisasszony tudniillik úgy véli, hogy az önök ügye, 
hogy úgy mondjam, családi ügy, sőt mondhatnám 
intim családi ügy, amelybe nem illik beleavatkozni, 
sőt nem is célirányos.

Egy oldalbadöfés rossz helyen érhette Sker- 
liszky Ábris urat, úgy is mint vőlegényt, mert csik- 
landásnak érezte és harsányan kacagni kezdett.

Czenczi idegesen fészkelődön a helyén.
— Igazán, Sárika, talán még nem is beszél

tem Verával. Azt hiszem, megfeledkeztem róla. 
Nagy hiba volt tőlem.

Skerliszky Ábris rögtön beletalálta magát a 
helyzetbe.

— Máskor ezt nem teszi, Czenczike, illetőleg 
kedves menyasszonyom. Kezeskedem róla, hogy 
máskor nem teszi.

Sárika fölállt, s szó nélkül elindult a belső 
szobák felé. Vagy három lépésnyiről visszafordult.

— így is köszönöm, Czenczike! Nagyon kö
szönöm, Czenczike.

A jegyesek szótlanul néztek utána. Végre Sker
liszky úr szólalt meg:

— Igazán örvendek, kedves Czenczikém, ille
tőleg imádott menyasszonyom, hogy ebben a kínos 
pillanatban mellette lehettem. Nem tudom tudni
illik, hogy nélkülem hogyan szabadult volna ebből 
a kínos szituációból.
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Kezet fogtak és elbúcsúztak. Igen Czenczi be
ment a házba, Skerliszky Ábris hazafelé tartott 
csöndes legénylakásába.

— Jó éjszakát, Ábris!
— Jó éjszakát, Czenczi. Illetőleg drága meny

asszonyom.

A két nővér.

Igen Czenczi késő éjjel levelet irt a vőlegényé
nek. Hosszú levelet, s az elsőt mátkasága idején. Elő
ször a borítékot címezte meg: „Skerliszky Ábris ud
vari fényképész úrnak. Helyben.41 S még odaírta az 
egyik sarkába, hogy „Nagyon sürgős44, a másik 
sarkába „Saját kezébe44.

Azután írt, írt, jóformán hajnalig:
Kedves Ábris, nekem szeretve tisztelt vőle

gényem!
Azért írom sietve, még ez éjszaka ezt a levelet, 

mert olyan kérést kell önhöz intéznem, amire sem
miképp se lehet elkészülve, s amely önnek is rosz- 
szul fog esni, amikor megtudja, s nekem is rosszul 
esik, amikor elmondom. Arra kell kérnem tudni
illik, kedves barátom, s nekem szeretve tisztelt 
vőlegényem, hogy se holnap, se holnapután, se a 
legközelebbi napokban ne látogasson el hozzánk, 
s egyáltalán ne jöjjön el mindaddig, amíg tőlem 
erre vonatkozó értesítést nem kap.

Ezt az értesítést pedig, kedves barátom, ille
tőleg tisztelt vőlegényem, ne várja úgy máról-hol
napra. Azt hiszem, egyáltalában nem leszek abban
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a kellemes helyzetben, hogy esküvőnkig meghív
hassam magát, sőt még azt se Ígérhetem, hogy 
más úton-módon fogunk találkozni. Be kell érnie 
vele, hogy addig a nagy napig, amíg örök frigyet 
kötünk, csak leveleket válthatunk egymással, de se 
egy meleg szót, se egy meleg kézszorítást.

Ez szomorú, ugy-e, kedves barátom? És ma
gának fájdalmat okoztam, ugy-e, kedves barátom?

Ne törődjék vele. Vannak sokkal siralmasabb, 
sokkal szomorúbb helyzetek is az életben. Mit csi
nálnak azok a jegyesek, akiket nem egy kínos vé
letlen, hanem száz és száz mérföld választ el egy
mástól? Ugy-e, bíznak és reménykednek? Amíg 
papiros van és toll és gyors posta, addig semmi 
ok sincs a kétségbeesésre és elkeseredésre.

Különben jobb is, ha nem jöhet ide ebbe a 
gyászos siralomházba. Szépet, jót, lelkesítő példát 
itt ugyan nem láthatna. Hanem igenis láthatna el
keseredést és dacot, gyülölséget és halálos vias- 
kodást.

És most el kell mondanom magának, hogy mi 
történt itt a házban, közvetlenül azután, hogy ma
guk ketten, a két vőlegény együtt eltávoztak.

Vacsora után volt, — hisz ön tudja — s az 
öreg méltósága ugyanakkor tolatta a kocsiját a 
hálószobájába. Szokatlanul erősen köhögött az öreg 
méltósága ezen az estén, aminek nyilván az az oka, 
hogy mindenáron koccintani akart a leendő vejé- 
vel, s egy hajtásra megivott egy pohárka vörösbort.

— Öhö, öhö, — dünnyögte az öreg méltósága, 
mialatt a szobalány kifelé tolta a kocsiját — még 
csak hat nap. Hat nap, gyerekek, öhö, öhö. Aztán 
nem bánom, ha el is visz az ördög.
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Vagy tízszeres öhö-öhö következett erre, úgy 
hogy Sárika utána szaladt egy pohár vízzel. Attól 
áll el leghamarébb a köhögése.

Vera az asztalon babrált. S halkan, sziszegve 
súgta nekem:

— Czenczike! Egy félóra múlva a szobájában 
leszek. Beszélgetünk.

— Szívesen.
Mindnyájan visszavonultunk. A ház lassan el- 

csöndesedett.
Amikor maguk elmentek, már közel járt az 

idő az éjfélhez. Mire a szobámba kerültem, meg- 
kondult a közeli templom tornyában a harang, s 
lámpagyujtogatók szaladgáltak végig az utcákon, 
eloltani a lámpásokat. Lássa, én ezt megfigyeltem, 
s azt gondoltam magamban, ha majd asszony le
szek, szívesen elengedem az uramat egyszer-más- 
szor kimenőre, de sohase éjfélen túl. Sötétben ne 
jöjjön haza soha. Inkább reggel, amikor már 
megint világos van. Mert nem az elmaradás a 
kínos, bár az is kellemetlen, de az aggódás. Már 
szinte most is érzem. Sohase maradjon el éjfélen 
túl, kedves Ábris, illetve szeretve tisztelt vőle
gényem.

Ahogy így gondolkoztam, energikusan kopog
tak az ajtómon. Vera lépett be. Pongyolában volt 
s a kerevetre vetette magát.

— Czenczi, kedves Gzenczi, — így kezdte — 
én magát végtelenül sajnálom. Hogy idekerült hoz
zánk és belesodródott abba a viharba, amely a ház 
fölött kitörni készül.

— De hiszen én férjhez megyek, Vera. Maga 
tudja, hogy férjhez megyek. Már a jövő héten.
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— Tudom, persze, 'hogy tudom. De a lako
dalmak terminusokhoz vannak kötve, a viharok 
nem. S nagyon valószínű, hogy ebben a házban 
hamarébb lesz vihar, mint lakodalom.

Nem tudtam hamarjában mit felelni. De nem 
is jutott rá sor. Az ajtó ebben a pillanatban már 
nyitva volt, s a küszöbön ott állott Sárika. Az a 
sima fehér ruha volt még rajta, amiben ön is látta 
a vacsoránál. Ahogy az ajtófélfák közt állott, jóval 
magasabbnak látszott, mint rendesen. Az arca 
kissé halovány volt, a szeme pedig mintha meg
nagyobbodott volna. Különösen a pupillái voltak 
olyanok, mint akinek belladonnát csöpögtetnek a 
szemébe. A két kezével a két ajtófélfát fogta, úgy 
maradt állva a küszöbön.

— Jó estét, Czenczike! Szervusz Vera! Jó, 
hogy együtt vagytok. Lehetek die Dritte im Bunde?

Nem én feleltem. Vera felelt:
— Lehetsz, ha akarod. Bár okosabb volna, ha 

aludni mégy. Fiatal leányoknak ilyenkor már ágy
ban a helyök. Ha szeretsz, Sárikám, magunkra 
hagysz és aludni mégy.

Sárika a kezével végigsimította a homlokát.
—• Szeretlek, Vera! S ha kívánod, itt hagylak 

benneteket és lemegyek a szobámba. Nem aludni, 
mert már egy hete nem hunytam le a szememet. 
Nem tudok aludni, csak gyötrődni tudok. De ha 
kívánod, elmegyek.

Verának valamivel lágyabb lett a hangja:
— Szerettem volna, ha egyedül hagysz ben

nünket, mert beszélgetni akartam Czenczikével. De 
ha érzékenykedel, nem bánom, maradj itt. S mondd
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el, nekem mondd el, mi a bajod s mi vette el az 
álmodat.

Sárika előbbre lépett s egy üres székre leült 
az asztal mellé:

— Te vetted el az álmomat, Vera! Te tettél 
nyomorulttá, szerencsétlenné és elszánttá, Vera! Te 
ölted meg a lelkemet, Vera, az én egyetlen, imádott, 
nagyszívü testvérem.

Én eddig egy szót se szóltam. Ideírtam volna, 
ha csak egy szót szólottám volna is. De most mon
danom kellett valamit:

— Beszéljetek egymással. Becsületesen, őszin
tén. Talán én addig kimegyek.

Az egyik jobbfelől, a másik a balfelől meg
ragadta a karomat.

— El ne menjen, Czenczi — mondotta Vera. 
— A vádló és a vádlott sohase intézheti el a perét. 
Ahhoz biró is kell.

— Csak most ne hagyjon el, Czenczike — 
rimánkodott Sárika. — Nekem nem kell biró, de 
pártfogó. Engem mindenki elhagyott, anyám, test
vérem, vőlegényem, — ne hagyjon el ön is.

Visszaültem a helyemre. Szó nélkül.
Vera állva maradt. Ügy felelt Sárikának:
— Igazságtalan vagy, Sári. Nem mondom, 

hogy gonoszlelkü vagy, csak igazságtalant mondok. 
Először az anyáddal szemben vagy igazságtalan. 
Az anyád egy szerencsétlen, beteg, haldokló öreg 
nő. Mint egy kriptában, úgy hever a székében éjjel 
és nappal, télen és nyáron, s köhög, egyre kiköhögi 
a lelkét. Alit akarsz szegény teremtéstől, akinek 
minden nap újabb ajándék, amit él?

Sárika merőn maga elé nézett és nem felelt.
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— És mit akarsz tőlem, aki épp oly nyomo

rult, épp oly beteg, épp oly szerencsétlen vagyok, 
mint az anyád? Amikor a nyomor, a szegénység, 
a kétségbeesés kopogtatott az ajtónkon, amikor 
nem volt szállásunk és nem volt betevő falatunk, 
akkor én odadobtam magamat és legyilkoltattam 
a lelkemet, hogy téged és anyádat megmentselek 
az éhenbalástól. A te becsületedet megváltottam a 
magam becsületével. Hogy te tiszta maradj, én 
szennyes lettem. Hogy te jó lehess, én alávaló let
tem. Hozott-e még testvér testvérnek ilyen ál
dozatot?

Sárika felelt:
-— Nem tudom. Azt hiszem, soha.
— Hát akkor miért vádolsz? És mit akarsz 

tőlem? Azt akarod, hogy tovább folytassam az ön- 
feláldozást? Azt kivánod, hogy ne csak a lelkemet, 
de a testemet is marcangoltassam szét érted? Az 
az óhajtásod, hogy újra és újra élűiről kezdjem az 
öngyilkosságot? Nem éred be vele, hogy kerékbe 
törtek éretted, még négyfelé is akarsz vágatni? 
Kérlek. Csak parancsolj. Az is meglesz.

Most már nem volt meghatva Sárika. Most 
már megint villogott a szeme, mint a távoli villám, 
amit nem követ mennydörgés.

— Nagy lélek voltál, Vera. Ami igaz, az igaz. 
Föl is áldoztad magadat, el is dobtad magadat. 
Ami igaz, az igaz. Csakhogy a jólétből neked is ré
szed lett, csakúgy, mint nekem és anyánknak. Sőt 
neked nagyobb részed lett a jólétből, mert te nem
csak kaptál, de adtál is. Boldoggá tenni, édes Ve
rám, sokkal több, mint boldoggá lenni. És az



174

áldozat, én ostoba fejjel nem is tudom, hogy az 
áldozatod volt-e nagyobb, vagy a gyönyörűséged? 
De akárhogy volt, akárhogy nem volt, te engem 
neveltél becsületben és tisztaságban, magad pedig 
éltél bőségben és szennyben. És most te, aki becs
telennek mondod magadat, elveszed a szerelmese
met, holott én tiszta vagyok és ártatlan. Hát így 
érdemes tisztának maradni és ártatlannak? Mit ér 
az én erkölcsöm, ha mint porszemet félrelöki a te 
erkölcstelenséged? Inkább engem löktél volna a 
gonoszság prédájává, ha a préda olyan kivánatos, 
mint te, s az erkölcs olyan elvetendő, mint én.

Vera az ölébe tette a két kezét s merőn maga 
elé nézett:

— Istenem, talán elhibáztam mindent. Én 
ugrottam a mélységbe, s a testvérem zuhant le.

Sárika az asztalra ütött kicsi öklével:
— Hát cseréljünk. Cseréljünk, Verám, én szí

vesen cserélek. Követeld az ártatlanságomat egy
szer, s én elveszem a boldogságodat mindenkor. 
Vagy talán azt hiszed, hogy én értem áldoztad föl 
magadat, amikor jólétet szereztél nekem, holott én 
nem kívántam a jólétet és elvetted a boldogságo
mat, holott én sóvárogtam érte. Vera, édes Verám, 
az áldozat nem jelent mindig áldozatot, de a szívbe 
mártott kés mindig gyilkosságot jelent. Amikor te 
nekem adni véltél valamit, én nem éreztem egy 
pillanatig se a jóságodat, de amikor elveszed a 
boldogságomat, akkor kettéhasítod a szívemet.

Vera odament Sárika mellé, akinek a hangja 
zokogásba fűlt. Megfogta a kezét és cirógatta. Szelí
den, melegen.
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— Sárikám, drágám, hidd el, ha mondom, 
hidd el, senkit a világon nem szeretek jobban, mint 
tégedet. Érted, csakis te éretted hoztam a legna
gyobb áldozatot, amire ember képes. Megöltem ma
gamat, hogy te élhess. Hitvánnyá lettem, hogy te 
boldogulj. Elbuktam, hogy téged fölemeljelek. 
Bűn-e, ha most arra kérlek, hogy egy sziporkát adj 
vissza abból a tengerből, mit érted áldoztam? Te 
fiatal vagy, te szép vagy, te tiszta vagy és kívána
tos. Te kezdhetsz új életet, én nem. Te áldozhatsz, 
mert van miből. Én nem, mert amim volt, már föl
áldoztam. Sárika, én valaha jó voltam. Most légy 
te jó.

Sárika fölállt, s megindult kifelé. Az ajtóban 
megállóit. Visszafordult, s lassú, súlyos hangon 
kezdett beszélni:

— Vera, te nem vagy a testvérem. Azt hittem, 
a testvérem vagy, azért jöttem ide. Most látom, 
hogy a vetélytársam vagy, azért megyek el. Amíg 
a testvérem voltál, boldoggá akartál tenni. Fölál
doztad magadat, hogy jólétet szerezz a nővérednek. 
Vagyont gyiijtöttél nekem. Szereztél jólétet, neve
lést, műveltséget, okosságot. És kerestél vőlegényt, 
aki asszonnyá tegyen s boldoggá. Amíg a testvé
rem voltál. De most a vetélytársam vagy. Most 
szebbé tetted magadat, mint én vagyok, kívánato
sabbá váltál, mint én valaha lehetnék. Elveszed a 
jólétemet, elveszed a frisseségemet, elrablód az ifjú
ságomat, elveszed a szerelmemet. Most nem a nő
vérem vagy, hanem a vetélytársam. A nővéremet 
áldja meg a jó Isten azért, ami volt. A vetélytár- 
samat verje meg a jó Isten. Azért, amivé tett.

És kiment a szobából.
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— Sárika! — kiáltottam utána. Nem fordult 
meg. Ment.

És egy perccel később szó nélkül elment Vera 
is. Még kezet se fogott velem. Jó éjszakát se kivánt. 
Az első nap volt, hogy köszönés nélkül váltunk el.

Magamra maradtam. Ügy éreztem, hogy meg 
kell magának mindent írnom, kedves Ábris, illetve 
szeretve tisztelt vőlegényem. S úgy érzem, hogy 
magának most már nem szabad ide jönnie, ebbe 
a házba.

Ha gondolja, írjon nekem egy-két sort. Csak 
annyit, hogy megkapta ezt a szertelen hosszú leve
lemet és helyesli azt a kívánságomat, hogy ezentúl 
csak írásban érintkezzünk addig, amíg a viharfel
hők elülnek, vagy teljesen kitörnek.

Nekem nagyon fáj a szívem. Kedves Sker- 
liszky Ábris úr, tisztelt és szeretett vőlegényem, 
nekem nagyon fáj a szívem. Ki hitte volna, hogy 
ez lesz a kettős kézfogóból.

Szerető arája
Czenczi.

Jó éjszakát, kedves Ábris, illetve szeretve tisz
telt vőlegényem. Az ég alja már lila színben bonta
kozik ki. Nincs messze a hajnal.

Ügy gondolom, hogy mégis jobb, ha viharos 
éjjeleken ilyen időben fog haza jönni, s nem az 
éjszakai sötétségben. Nem az a fődolog, hogy az 
ember miféle kifogásokkal menti a kései hazaté
rést, hanem az a fődolog, hogy ne érhesse semmi 
baj éjszakai kóborlásai közben.

Isten vele! Ugy-e, maga is úgy érzi, hogy na
gyon szomorú a helyzet?
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Már minden elkésett.

Igen Czenczi levelet kapott a vőlegényétől. Azt 
olvassa:

Kedves Czenczi!
Engem is szerfölött aggasztanak azok az ese

mények, amik abban a házban játszódnak le, ahol 
ön él. De még inkább aggasztanak azok az esemé
nyek, amik készülőben vannak. Mert nagyon fon
tos események vannak készülőben, miket most tud
tam meg, s máris sietek önnel közölni, miheztar
tás végett.

Dolgozgattam otthon ma délelőtt, amikor vá
ratlanul betoppan hozzám Vágó Endre. Leül velem 
szembe, rágyújt egy cigarettára s mindjárt a dere
kán kezdi a beszélgetést.

— Te Ábris, tudsz-e nekem holnaputánig egy 
automobilt szerezni?

— Automobilt? Micsoda automobilt?
— Hát olyat, akinek négy gummikereke van 

és sebesen tud szaladni. Ügy negyven-ötven lóerejüt. 
Csukott karosszériával persze.

— Kölcsön?
— Akár kölcsön, akár megvételre. És egy na

gyon jó soffőrt hozzá.
Gondolkodtam egy kicsit.
— Tudni talán tudok, de akarni nem akarok. 

Mert szerezhetsz te magad is autót, ha csak az kell.
Vágó idegesen rázta a fejét.
— Nem értek én ahhoz. Én utálom a sok sza-

K áin o k ! I . : Ig e n  Czenczi. 12



178

ladgálást, tárgyalást, alkudozást, próbamenetet. Ha 
barátom vagy, vállalod helyettem ezt a kis dolgot.

— Barátod vagyok, s meg is tenném neked ezt 
a kis szívességet, ha tudnám, hogy minek neked az 
autó. Egy nappal az esküvőd előtt. Ebből jó dolog 
nem jöhet ki. A rosszban meg nem segédkezem.

— Most nem tudom, vén csacsi vagy-e, vagy 
ravasz képmutató. (így mondta tudniillik, tehát 
így írom le.) Úgyis tudod, mire kell az autó. Meg
szökünk Verával.

Szinte leesett az állam a megdöbbenéstől. Nem 
a tény maga döbbentett meg, kedves Czenczike, 
drága menyasszonyom, hanem az a förtelmes ciniz
mus, amivel Vágó Endre ezeket mondotta. Úgy 
jelentette be, hogy egy nappal az esküvője előtt 
megszökik a menyasszonya nővérével, mintha ez 
volna a világ legtermészetesebb dolga.

Vágó észrevette megdöbbenésemet. És hidegen 
folytatta:

— Csak semmi erkölcsi fölfortyanás, kedves 
komám. Nem szeretem az efféle ostobaságokat. 
Ilyen eset már volt néhány millió a világon, s még 
lesz néhány millió. A menyasszonya anyját is meg
szöktette akárhány ember, mégse dűlt ki a világ 
feneke. Mi elszökünk, punktum. Nem azért, mintha 
szöknünk kellene, de mert egyikünk se szereti a 
sírást és a jeleneteket. Neked pedig egészen mind
egy lehet, hogy te szerzed-e a szükséges automo
bilt, vagy én szerzem. Nem igaz?

— Nem mindegy. Mert ha én szerzem az auto
mobilt, bizony Isten, kifúrom a négy pneumatik- 
ját. Azzal ugyan nem jutsz messzire. S nem is szer-
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zek gépkocsit. Nem szerzek, nem szerzek, nem 
szerzek.

Ezt már kiabálva mondtam. Vágó Endre pedig 
nevetett. Tele torokból kacagta a dühömet. S ment 
kifelé.

De az ajtóból visszafordult.
-— Mégis eljöhetnél velem, Ábris. Csak azért, 

hogy be ne csapjanak. Tudod, hogy milyen ügyet
len vásárló vagyok,

Ez igaz, kedves Czenczi. Egy nyakkendőt nem 
tud venni, mert azzal is becsapják. Amilyen ügyes és 
kellemes a szalonban, olyan ügyetlen és esetlen a 
boltban. Nálam meg éppen fordítva van.

Ennek okából elmentem vele automobilt venni. 
És megvettük. Kétezer koronát lealkudtam belőle.

Most már nem tudom, hogy mi lesz. De azt 
éreztem mindjárt, hogy a történteket el kell önnek 
mondanom. Az ön okos feje és jó szíve tudniillik 
bizonyosan megtalálja a helyes utat, ha valamit 
tenni kell. És hogy velem akkor parancsolhat, 
talán fölösleges is mondanom.

Kézcsókoló boldog vőlegénye
Abris.

Remélem, kedves Czenczike, hogy a mi eskü
vőnket illetőleg a történendő eseményeknek semmi 
hatásuk nem lesz. Inkább csakugyan kifúrom 
annak az ulomobilnak mind a négy pneumatikját.

Czenczi forgatta a levelet és nézegette, mintha 
nem értette volna meg. Még akkor is forgatta és 
nézegette, amikor halk kopogtatás után benyitott 
hozzá Vera, s leült az asztal mellé, vele szemben.

12*
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— Min gondolkodik olyan mélyen a mi kis 
Ozenczink? — kérdezte Vera lágy, hízelgő hang
ján. — Azt hiszem, maga nem is tudja, hogy ki ül 
itt szemben magával?

Czenczi még egyre nézegette, forgatta a levelét. 
Aztán odanyujtotta Verának:

— Olvassa el ezt a levelet.
Vera a kezébe vette a levelet. Nézte a meg

szólítást, nézte az aláírást. Azután visszanyujtotta 
a  levelet.

— Köszönöm. Nem nekem szól. Sohase ol
vastam el a más levelét. Különben úgyis tudom, 
hogy mi van benne.

Czenczi levegő után kapkodott, mint az arany
halacska, amikor kiveszik a vízből. A száját nyito- 
gatta, de hang nem jött ki rajta.

Vera mosolygott az izgatottságán.
— Azt tudatja önnel Skerliszky Ábris úr, ud

vari fényképész, tisztelt vőlegénye, hogy a mai 
napon negyven lóerejü automobilt vettünk, amin 
el akarunk utazni. Egyelőre a francia Riviérára. 
Már mint én és Vágó Endre. És az utazás napját 
holnaputánra tettük. Apropos, az elutazás szót 
Skerliszky Ábris úr nem használja a levelében, ő  
nyilván úgy írta önnek, hogy meg akarunk szökni. 
TJgy-e, azt írta, hogy meg akarunk szökni?

— Igen. Azt írta.
— Hát ez helytelen kifejezés. Mert nem szö

künk, hanem elutazunk. Azaz, — nem tudom. Ta
lán mégis Skerliszky úrnak van igaza. „Tudniillik" 
(Vera huncutul mosolygott ennél a szónál), tudni
illik úgy áll az ügy, hogy édesanyámnak és a kis 
húgomnak nem szólunk róla előzetesen, hogy el
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utazunk. Tehát szökésnek is lehet mondani az el
utazásunkat. De azért önt is kérem, kedves Czen- 
czikém, hogy ne szóljon nekik. Ugy-e, megígéri?

— Nem ígérem meg. Nem tudom megígérni.
Vera vállat vont.
— Hm. Ahogy gondolja. Én jobb szerettem 

volna, ha simán megy a dolog. Egyszerűen, föltü- 
nés nélkül. Gyűlölöm a jeleneteket, kedves Czenczi. 
De ha ön úgy gondolja, hogy nem teheti meg, ha 
ön szereti a sírást és jajgatást, ám cselekedjék a 
belátása szerint.

Czenczi nem bírta tovább. Kitört:
— Istenem, milyen cinikus. És én mindig azt 

hittem, hogy jó és önfeláldozó. Pedig gonosz, önző 
és lelketlen.

Vera hátradült a karosszékében. Kis cigaretta- 
tárcát vett ki a zsebéből s rágyújtott egy ciga
rettára.

A két lábát keresztülvetette egymáson.
— Így ni, Czenczike. Ha már cinikus vagyok, 

gonosz, önző és lelketlen, akkor az efféle külsőség 
is hozzátartozik. Rendben van. Tehát ön nem 
helyesli az elutazásunkat, illetőleg a szökésünket. 
Mert ön szerint és Skerliszky úr szerint szökünk. 
Ez is rendben van. De most legyen szives ön, aki 
se nem gonosz, se nem önző, se nem lelketlen és 
semmiesetre se cinikus, legyen szives elmondani, 
hogy mit csinálna az én helyemben? Hogyan ol
daná meg ezt a rettenetes kérdést? Mit csinálna, 
ha nem akarna elutazni, illetőleg megszökni? Ad
jon nekem tanácsot.

Czenczi fölállt ültéből s odaállt Vera elé. Erő
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sen a szemébe nézett. És keményen beszélt, élesen, 
minden szót erősen hangsúlyozva:

— Arra kiváncsi, liogy mit csinálnék az ön 
helyében. Megfelelek rá, bár én soha, de soha ebbe 
a helyzetbe nem kerülhetnék. Én nem tudtam 
volna, nem akartam volna megszeretni azt a fér
fiút, aki a testvéremnek szeretője és vőlegénye. De 
ha mégis, Isten csapásaként belelopta volna magát 
ez a gonosz érzés a szívembe, eltagadtam volna és 
megfojtottam volna. Ha meg tudom tenni, mártír 
leszek. Ha nem tudom megtenni, öngyilkos leszek. 
De nem veszem el, ami az övé.

Vera is fölállt. Közelebb lépett Czenczihez. 
Szinte súrolta a testét. És szembenéztek. Mint két 
birkózó.

— Öngyilkosság! Milyen könnyen mondjátok 
ki ezt a rettenetes szót. De milyen nehéz megtenni. 
És milyen ostobaság volna megtenni, amikor úgy 
se használ.

— Még nem tartunk ott. Előbb a lemondást 
mondtam. Ami könnyebb, jobb, hasznosabb.

— S ami épp oly kevéssé használ, mint az ön- 
gyilkosság. Ej, Czenczi, jól meggondoltam én a 
dolgokat. Itt nincs más megoldás, csak a szökés. 
Minden más elkésett.

— Nem értem — dadogta Czenczi. — Nem 
tudom megérteni.

— Tehát megértettél, Czenczi. Valóban úgy 
van. Már két hónapja a felesége vagyok Vágó 
Endrének.

Czenczi megfogta az asztal szélét.
— Megesküdtek?



183

— Nem. Nem esküdtünk meg. De ez olyan 
mindegy. Pappal vagy pap nélkül, mirtus-koszo- 
ruval vagy koszorutlanul, ki keresi az efféle külső
ségeket? A felesége vagyok Endrének. A hitvese. 
Az élete társa. Már most mondj le, ha tudsz. Mit 
használ? Légy öngyilkos, ha akarsz. Mire jó? Se 
a férjemnek, se az özvegyemnek nem lehet Sárika 
a hitvese.

Czenczi visszaült a helyére s az ölébe tette 
a két kezét.

— Sárika tudja ezt?
— Nem.
— S az anyja? Tudja az anyja?
— Nem.
— Meg kellene nekik mondani. Meg kellene 

nekik mondani.
Vera keserűen nevetett.
— Csacsikám te, naiv kis csacsikám. Nem 

mondhatom meg nekik. Sárika gyerek. Éretlen még 
efféle tudásokra. S meg se értené. Anyám öreg. 
Neki kényelmes tolószék kell és limonádé, ami el
állítja a köhögését. Ő se értene meg. Neked mond
tam meg, Czenczi, egyedül neked. Aki szintén nem 
tudsz megérteni. De megbocsátani talán tudsz.

Czenczi maga elé nézett és tompa hangon 
beszélt:

— Megbocsátani nem tudok. Az az Isten dolga. 
Megérteni talán tudlak.

És mintha el akarna kergetni maga mellől 
valakit:

— De őt nem tudom megérteni. Neki talán az 
Isten se fog megbocsátani. Vágó Endre gazember.

Vera kiegyenesedett. A szeme villogott.
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— Ezt ne mondd. Nem igaz. Isten engem úgy 
segéljen, hogy nem igaz. Akit úgy lehet szeretni, 
ahogy én szeretem, az nem lehet rossz ember. 
Könnyelmű, léha, meggondolatlan, de szeret. Talán 
valamikor engem is el fog hagyni, de ma szeret. 
Talán áldozata leszek és nyomorultja valamikor, de 
ma boldoggá tesz és szeret. És én szeretem, Czenczi. 
Végtelenül szeretem.

Vera leborult az asztalra és csöndesen zoko
gott. Czenczi melléje borult és segített neki. És a 
két nő egymást átfonta a karjával. És az arcuk 
közel került egymáshoz és a könnyeik összefolytak.

Nagy szeretet lesz abból, amikor két embernek 
összefolyik a könnye.

Sokáig maradtak így. Egyikök se tudná meg
mondani, hogy öt percig tartott-e, vagy másfél 
óráig a csöndes sírásuk.

Czenczi szólalt, meg előbb:
— Mikor utaztok?
Vera nedves szemmel nézett föl rá.
— Szökünk.
— Nem. Utaztok. Mikor utaztok?
— Holnapután.
— Segíthetek csomagolni?
— Nem. Már minden megvan.
— Van valami egyéb elintézni valód?
— Semmi. Mindent elvégeztem. Csak egyet 

nem.
— Tudom. Sárikát kell vigasztalni. És az 

anyádat. Én elvégzem.
És megint könny szökött a szemébe.
— Az Isten adjon erőt hozzája.



185

Lakodalom.

Skerliszlcy Ábris udvari fényképész lakodal
mát tartja. Ma van a napja, amikor örök frigyre 
lép Igen Czenczi hajadonnal, okleveles tanítónő
vel. Pont tizenkettőkor írják alá a házassági szerző
dést az anyakönyvi hivatalban.

Skerliszky Ábris úr már jelen van. Fiakkeren 
jött, s már lenn vár a műteremben. Milyen árva 
lett ez a műterem két-három hét óta. Már nincs 
is benne festékszag. Az állványok egész hátra szo
rultak egy sarokba. A félig, vagy nagyjára kész 
képek a falnak támasztva, csak a vásznak vak 
rámája látszik.

— Milyen jó fotografáló műterem lehetne 
ebből a verandából, — gondolja Skerliszky Ábris 
— csak valamivel magasabb lehetne. Határozottan 
magasabb lehetne.

Skerliszky Ábris ezt a gondolatot egy széken 
ülve forgatja az elméjében. Frakk van rajta, már 
mint Skerliszky Ábris úron, s noha egymagában 
van az egész nagy szobában, mégis csak a szék 
legszélső sarkára mert letelepedni. Az Isten őrzi, 
hogy föl nem bukik.

Skerliszky Ábris úr ekképp ülvén a nemrég még 
vidám és hangos műteremben, a két kezét össze
fonja a hasán és a két hüvelykujjával szélmalmot 
csinál. Illetőleg hol jobbra forgatja a két vastag 
ujját, hol balra forgatja. Az efféle művelet megin
dítja a gondolkodást. Mint ahogy forgatni kell va
lamit akkor is, ha az automobilt meg akarjuk 
indítani.
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— Nagyszerű az élet, — gondolja Skerliszky 
Ábris úr — igazán nagyszerű. Az ember tudniillik 
megy, megy, mendegél az élet rögös, girbe-gurba 
útjain, egyszerre jön egy váratlan fordulat, s egé
szen más tájékra visz az élet útja. Eddig kavicson 
jártam, ami föltörte a lábamat. Ezentúl virágos 
ligetben fogok sétálni, ami fölfrissíti a lelkemet.

A szélmalom most visszafelé kezdett forogni, 
ami irányváltozást jelentett a Skerliszky úr gon
dolatmenetében is.

— Az élet mindenféle meglepetést rejteget az 
ember számára. Ezerféle baj és ezerféle szerencse 
érheti az embert lépten-nyomon. Az egyik vidá
man és frissen indult el hazulról, s mint nyomorult, 
tönkretett gyászfigura tér vissza. A másik gond- 
terliesen és leverten járja a világot, s ölébe hull a 
szerencse. Örökölni is lehet, főnyereményt csinálni, 
fényes pozícióba jutni. De akkora szerencséje nem 
hiszem, hogy egyhamar lett volna valakinek, mint 
nekem.

Egy pillanatra megállott Skerliszky Ábris úr 
gondolatainak kereke (azalatt a keze is piheni), 
majd újra elkezdett berregni.

-— Szeret az Isten. Határozottan szeret. Anél
kül tudniillik nem érhetett volna az a szerencse, 
hogy olyan tökéletes lény, mint Igen Czenczi, sze
gődjék hozzám élettársul.

Vidáman és sebesen forogtak tovább Skerliszky 
Ábris úr kövér hüvelykujjai, csak olyankor állott 
meg a szélmalom egy-egy pillanatra, amikor a 
fotográfus a zsebébe nyúlt, hogy az óráját nézze.

Ugyanekkor Igen Czenczi egy emelettel föl
jebb ült a szobájában, a tenyerébe hajtván a fejét.
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Már föl volt öltözve. Egyszerű fehér ruhában. 
A menyasszonyt csak a ruhája szine árulta el.

Milyen másképp gondolta ő ezt a lakodalmas 
napot. Kettős házasságkötésnek, ahol ő csak a má
sodik személy és eltűnhet a háttérben. És templom
ban szeretett volna esküdni, orgonaszó mellett, pap 
előtt.

Hiába minden, akárhogy köt a törvény, a be
csület, a jóság így is, a házassághoz a jó Isten 
jelenléte is szükséges. Így szerződés a házasság, 
úgy rendeltetés.

És töprengett,, töprengett a leány magában:
Vájjon Ábris csakugyan az igazi-e? Ember

nek nem tökéletes. Karcsúbb lehetne, magasabb, 
egyenesebb, büszkébb és férfiasabb. Talán szebb is 
lehetne. Amikor még a kenézházai kis tanítólakban 
virrasztóit magában, amikor félig ébren, félig ál
mában megrajzolódott lelkében az ideál, az egé
szen másmilyen volt, mint Skerliszky Ábris úr, az 
udvari fényképész.

Vájjon mi történnék, ha ő most, az utolsó 
percben visszalépne? Hiszen fiatal még, várhat. És 
nem is föltétlenül szükséges, hogy férjhez menjen. 
Hivatása van, amely szép és nemes és be tudja 
tölteni az egész lelkét. Ami gondolat és érzés, finom
ság és jóság az életében, át tudja plántálni szá
zakba és újra százakba. Egy nagy, esetlen, ügye- 
fogyott ember helyett száz és újra száz reménytel
jes, sokat Ígérő embercsemetének lehetne a ker
tésze és gondozója.

Nem, nem. Erre gondolni is bűn. Az adott szó 
szentebbül köt minden eskünél.

És vájjon megérdemelné-e az a nagy, esetlen
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ember, hogy hűtlenül cserben hagyja? Hát nem 
jobb ő, nem igazabb, nem becsületesebb, mint az 
a másik, aki pedig daliás, délceg, büszke és férfias? 
Amazt megáldotta a természet hódító megjelenés
sel, bűvös szóval és hatalmas alkotó erővel. Mégis 
szomorúság, pusztulás és gyász jár vele. Arany- 
kötésű könyv ő és léha semmiség a belseje. Ez 
egy gyűrött, tépett papírlap, de ami rá van írva, 
a biblia szavai.

A jóság hozza a boldogságot és a szeretetet.
Czenczi fölállott és megindult az ajtó felé.
— Nem váratom sokáig.
Hiába van tele nemes gondolatokkal a nő, 

hiába siet a vőlegényéhez, ki frigykötésre akarja 
vinni, amikor a tükör elé kerül, mégis megáll egy 
pillanatra.

Karcsú, hófehér,' nyugodt arcú, jóságos tekin
tet nézett vissza a tükörből Czenczire. S ahogy 
nézték egymást, az innenső és a túlsó nőalak, egy
szerre mind a kettőnek könny szökött a szemébe.

— így már nem találkozunk többé! Így már 
soha többé!

Czenczi elfordult a tükörképétől s gyorsan 
megtörölte a szemét.

— Ne lássa Ábris, hogy sírtam.
Aztán a kilincsre tette a kezét. Az ajtó ebben 

a pillanatban hirtelen föltárult. Sárika állott a 
küszöbön. Halványan, nagy, égő szemekkel. A láz 
úgy csapott ki kitágult orrlikain, mint a kemen
céből a láng.

A két karját kiterjesztette az ajtóban, mintha 
el akarná zárni a kijárást.

— Megállj, Czenczi! Megállj, amíg nem késő.
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gényem.

— Ne menj oda. Várasd ítéletnapig. Vagy ker
gesd ki a szolgákkal. Vagy uszítsd rá a Cézárt.

Hangosan kiáltott a folyosóra:
— Cézár! Cézár!
Czenczi aggódva nézett a lázban égő, fakóra 

vált leányarcba.
— Sárikám, mi bajod van, édes Sárikám?
Sárika forró kezeivel megragadta Czenczi

kezét.
— Nekem semmi bajom sincs. Nekem már 

nincs bajom. Az én vőlegényem már egy óra előtt 
elvágtatott automobilon. A testvéremet viszi nász
úira. Nekem már nincs semmi bajom. De neked 
van nagy bajod, szivecském. A te vőlegényed még 
itt van. Odalenn lebzsel és les rád, mint vércse a 
madárfiókra. Menekülj előle. Vagy uszítsd rá a 
cselédséget. És Cézárt, a derék, hűséges Cézárt.

Czenczi gyöngéden leültette a leányt arra a 
székre, amelyről az imént fölkelt, ő  maga állva ma
radt. így jobban cirógathatta a leány fakó arcát, 
aranysárga haját.

— Majd elmúlik, Sárika. Meglássa, elmúlik. 
El fogja felejteni azt a gonosz embert és meg fogja 
bocsátani Verának, aki most talán éppen olyan 
szerencsétlen és szomorú, mint maga.

Sárika erőltetve, nevetett.
— Oh, te kis csacsikám, te jó, becsületes csa

csikéin. Hiszen nem én rólam van most szó, ha
nem rólad. Az én dolgom kicsi dolog a tiedhez 
képest. Ok elmentek és engem itt hagytak. Az én 
boldogtalanságom egy napig tart, vagy egy hétig,
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talán egy évig is, de lehet, csak egy óráig. De tégedet 
el akarnak vinni, én ártatlan drágaságom. Tégedet 
el akarnak vinni. A te boldogtalanságod örökké 
fog tartani.

— Nem, Sárika. Én azt hiszem, hogy boldog 
leszek. Remélem, hogy boldog leszek. De ha tud
nám, hogy nem leszek boldog, akkor is mennék. 
A leány sorsa, hogy férjhez menjen. És az asszony 
dolga, hogy boldoggá legyen.

Sárika fölugrott.
— Nem igaz. Ez az, ami nem igaz. Csak min

ket megcsaltak gyermekkorunk óta. Belénk nevel
ték ezt a bolond hitet, te beléd is, én belém is, min
denkibe. A házasság szamárság, ami csak öreg em
bernek való, aki már megúnta az életet. Amíg fiatal 
az ember, legyen az élet katonája. Hadakozzék, ha 
ellenséggel kerül össze és dorbézoljon a barátaival. 
Ne törődjék soha a holnappal. Ha megöregszik, 
nem bánom, vonuljon nyugdíjba. Vagy házasod
jon meg.

— Nem hallgatom, Sárika. Magából a deli- 
rium beszél.

— Dehogy. Sohase voltam olyan okos és józan, 
mint most. Nézze, Czenczi, maga most odadobja 
magát ennek a bolond Skerliszkynek, ennek az 
esetlen lajhárnak, aki nem érdemli meg magát, aki 
meg se tudja becsülni, aki meg se tpdja érteni. 
Meglássa, az a dromedár egy-két^esztendő múlva 
képes lesz rá, hogy magát megcsalja. Hát megér
demli ő a maga jóságát, a maga tisztaságát, a maga 
szűziességét? Vagy megérdemli más férfi? Senki se 
érdemli meg. Senki se tudja megbecsülni. El kell 
adni azt, ami az emberben érték. Drágán kell el
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adni, milliókért, mint a megbecsülhetetlen értékű 
gyémántokat. Annak is csak képzelt értéke van, s 
múzeumba való. Hordani senki se hordhatja. A 
Skerliszkyeket és Vágókat megkapjuk akkor is, 
mindig. S ha nem kapjuk meg, hát megvesszük. 
A férfi olcsóbb, mint a gyémánt.

Czenczinek két könnycsepp gyűlt a szemébe. 
Nagyon szomorúan nézett a leányra.

— Szegény kis leányom. Nagyon sajnállak, de 
nem hallgathatlak tovább. Rettenetes a beszéded. 
S engem vár a vőlegényem. Megyek esküvőre.

Megindult kifelé az ajtón. Skerliszky Ábris úr 
éppen jött eléje a folyosón. Az óráját a kezében 
tartotta.

— Tudniillik éppen a kellő pillanatban jött, 
kedves Czenczike.

Czenczi a karja alá tolta a kezét s megindul
tak lefelé a lépcsőn. Mentek esküvőre.

Egy ház összedől.

Nem bolondok az emberek, akik a házasság 
intézményéhez bizonyos járulékokat függesztettek, 
amik nem tartoznak ugyan okvetlenül hozzája, de 
amik nélkül mégse tökéletes egészen. Így például 
kívánatos a nászutazás, lehetőleg idegen orszá
gokba, teljesen ismeretlen környezetbe. Kívánatos 
továbbá egy új lakás, ahol se a vőlegény, se a 
menyasszony nem lakott azelőtt, kívánatosak új 
cselédek, új bútorzat, másféle életmód. Még más 
ruhák is kívánatosak, amiket azelőtt nem hordott
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egyik se. Egészen új életet kell kezdeniök az új 
házasoknak, hogy minden, ami kellemes, jó, új, 
ahhoz a gondolathoz fűződjék: férj lettem, asszony 
lettem.

Egy új világban egy új életnek kell nekiin
dulni. így lesz a boldog házasság.

Igen Czenczitől nagyon sokat elvett ezekből a 
kellékekből a nem túlságosan nagy jómód. Nászút, 
nagy háztartás, úri mód nem jutott neki túlontúl, 
de helyette egyebet kapott, ami sok más házasság
ból hiányzik. Alárendeltségéből önállóságra emel
kedett, a másokról való gondoskodás kötelessége 
helyébe a föltétien rendelkezés joga lépett.

Úrnő lett, s ha ezentúl is kezébe vette a porló- 
rongyot, magának vette a kezébe, s a magáét ren
dezgette és takarítgatta. Sőt a konyhába is be-be- 
nézett, s akárhányszor úgy forgott a kezében a 
főzőkanál, mint azelőtt az írótoll.

Látni kellett volna, ha ebédkor a szakácsné 
behozta a tésztát, s azzal tette le az asztalra, hogy:

— Ezt a nagysága készítette!
A derék szakácsné önvédelmi szempontokból 

tette ezt a kijelentést, de Skerliszky Ábris úr egé
szen másképp fogta föl. Skerliszky Ábris úr egyéb
ként is jó étvágyú egyén volt teljes életében, s nem 
túlságosan finnyás és válogatós ételek dolgában. A 
kényeskedésről leszoktatta a nem túlbő anyagi 
állapot. Ö tömeggel pótolta a minőséget, ha az némi 
pótlásra szorult.

Ha most azt hallotta valamely készítményről, 
hogy az a felesége főztje, abba aztán belefeküdt, 
mint a jó igás ökör a járombl. Csudájára lehetett 
volná ilyenkor járni, s az orvosok számára is igen
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szép tanulmánytárgy lehetne, hogy mit bir meg egy 
emberi gyomor. Skerliszky úr evett, evett a vég
kimerülésig. És csak úgy dőlt belőle a szó, mint 
lyukas zsákból a köles:

— Ilyet még nem ettem életemben. Ilyet még 
a császár se evett életében. Ez egy költemény a 
formájára és egy filozófiai munka a tartalmára. 
Istenem, ha én ezt lefotografálhatnám, az illatával 
együtt tudniillik.

De itt még nincs vége az ömlengésnek. Az 
megy tovább, tovább, tovább. Az iskolában nincs 
nehezebb, mint a gyerekekkel megértetni a vég
telen fogalmát. Ide kellene őket hozni, amikor 
Skerliszky Ábris a felesége ebédjéről nyilatkozik. 
Egyszerre megértenék, hogy mi az a végtelen.

Mindjárt az első napon Czenczi a kezébe ra
gadta mindazt, ami írásmű kínálkozott a házban. 
Az összes létező dolgokról, az utolsó szögig, pontos 
és lelkiismeretes inventáriumot vett föl, a műterem 
mellett irodát rendezett be, megrendelésekről, szál
lításokról könyveket vezetett, minden fillért, ami 
jött vagy ment, pontosan fölírt, s a levelezést is 
intézte. Szállítólap, átvételi elismervény, megren
delési jegy, számla, — Czenczinek félnapokon át 
volt írnivalója. Olyankor azután órákig mosta a 
kezét és szedte le a tintafoltokat sóskasavval.

Csudálatos ez a nőkkel. Mindjárt a hermelin 
után, amely öngyilkossá lesz, keresztülharapja a 
saját torkát, ha folt esik hóféhér bundáján, a nő 
a legtisztább lény a világon. De csak addig, amíg 
tollat nem vesz a kezébe. Ha ír, mindjárt könyökig 
összemaszatolja magát. A férfi, a szenny embere 
ellenben sohase tintázza be a kezét. Miért van ez?

K á ln o k i I . : Ig e n  C zenczi. 13
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Nyilván azért, mert a férfi a legfontosabb 
munkáit, sőt még a szerelmes leveleit is csakhogy 
éppen megírja. Félvállról, könnyedén, nemtörő
dömséggel. A nő még a számlát is odaadással és 
lélekkel írja. És képes letisztázni, ha egy malac 
esik rája.

Egyéb dolga is sok akadt Czenczinek a ház
ban. Rakosgatni, csinosítgatni mindent. Ahol asz- 
szony van, egyben egészen más képet kap a lakás. 
Minden a helyén van, minden formás, csinos és 
Ízléses. Szinte hihetetlen, milyen apróságokkal érik 
el a nők a legnagyobb változásokat. Jóformán 
semmit se csinálnak, mindössze egy szöget maga
sabbra vernek, egy képet átakasztanak a másik 
falra, egy függönynek a redőit rendbeszedik, egy 
karosszékre valami szines kendőt akasztanak. Férfi
ember az ilyet el se tudja gondolni, nem hogy el
mondani tudná, vagy urát adni a változásnak. Az 
asszony meg úgy csinálja meg, hogy talán maga se 
akarja. Önkéntelenül, terv nélkül, gondolkodás 
nélkül.

Egy-két nap és Skerliszky Ábris úr rá se ismert 
a saját hajlékára. Folyton körülnézett, folyton ke
resgélt, hogy mi jött a házba valami új, valami 
csinos, s nem talált semmit. Minden ott állt a régi 
helyén, mégis egészen más minden körülötte.

— Ez az asszony boszorkány, — mondogatta 
magában Skerliszky Ábris úr — illetőleg tündér. 
Tudniillik egyik a kettő közül.

A fiatal házasok — pedig már három egész 
napja voltak együtt — még ki nem mozdultak a 
házból. Csak estefelé egy-egy félórát járkáltak a 
városban. Ilyen alkalommal kerültek a Keve-pa-
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lota elé. Be nem mentek, de nem is mehettek volna, 
minden zárva, az ablakok betapasztva, a házban 
egy lélek se. Űgv látszik, elutazott az öreg méltó
sága Sárikával. Bizonyosan a birtokra. Hogy még 
nem írtak? És Vera se ír. Az egyik nyilván nagyon 
szomorú és szerencsétlen, -hogy írjon. A másik alig
hanem nagyon boldog és vidám. Ebben a két szélső 
állapotban nem szeretnek az emberek írni.

De egyszer mégis csak jött levél. Egyszerre 
kettő. Vera Nizzából írt. Nagy, éles, egyenes betűk
kel írta meg a levelét.

Édes Czenczi!
Haragszik rám? Még mindig haragszik? Nem 

tud megbocsátani? Attól tartok, hogy rövid időn 
a haragja szánalommá változik, a neheztelése rész
vétté. Nem Endre miatt. Óh, Endre miatt nem. Ö 
jó hozzám, kedves, előzékeny. Endréről ne merjen 
rosszat gondolni senki, ö  csak messziről látszik 
könnyelműnek, léhának, ingadozó jellemnek. Való
jában a megtestesült jóság és szeretet. Nem mozdul 
el mellőlem, elhalmoz drágaságokkal és ékszerek
kel, s rám aggatja a világ leggyönyörűbb gyémánt
jait, az ő villogó nagy szerelmét.

Endréről nem szabad rosszat gondolnia senki
nek, aki nem akar Isten ellen vétkezni.

De én, én azt hiszem, nagyon gonosz vagyok 
és nagyon szívtelen. Talán mégse kellett volna meg
tennem, amit tettem. Belehaltam volna, az bizo
nyos. De így is meg fogok halni. Fiatalon fogok 
meghalni, érzem. Azt hiszem, a szívem beteg. Egy
szer csak megöl.

De Istenem, meghalni, fiatalon meghalni, s
13*
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egyszer se érezni a nagy, odaadó, boldog szerelmet! 
Megtettem, s most boldog vagyok. Végtelenül bol
dog. Olyan boldog vagyok, hogy most csakugyan 
szeretnék meghalni. Hisz örökké nem maradhat 
így. Örök tavasz nincsen. És büntető igazság is van.

Ezeket akartam önnel közölni, édes Czenczi. 
És egy kérésem is van. Egy igen nagy kérésem. 
Vigyázzon Sárikára! Legyen körülötte. Vigasztalja 
és ragyogja be makacs, elszánt elméjét a maga 
okossága fényes napjával. Annak a kis leánynak 
szüksége van rá. Vad, elkényeztetett szívét korán 
és váratlanul érte a nagy csapás. Vigyázzon Sári
kára! Az én nyugalmamat is elrabolja, a boldog
ságomat elhomályosítja az a félelem, hogy a gye
reknek baja lehet.

Vigyázzon Sárikára, édes Czenczi! S ha nem 
ütközik akadályokba, írjon nekem. írjon a maga 
boldogtalanul boldog

Verájának.

Ennyi az egész. Czenczi fölbontotta a másik 
levelet. A Sárika apró, gömbölyű betűit kezdte 
olvasni:

Édes Czenczi!
Haragszik rám? Okot adtam rá, komoly okot, 

hogy így búcsú nélkül megszöktem. De nem tehet
tem egyebet. Hogy maga is elment, nem tudtam 
megmaradni a házunkban, ahol minden zúg be
szédesen szólott hozzám és fölszakította a sebeimet. 
S valami ravaszság is volt benne, hogy elutaztam. 
A mamát akartam megkímélni holmi veszedelmes 
izgalmaktól. Nem mondtam meg neki, hogy mi
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történt, csak annyit, hogy Vágó Endre külföldi 
tanulmányútra indult, s elmarad vagy egy félesz- 
tendeig. Vera pedig Pesten akar maradni néhány 
hétig, amíg a mi új szállásunkat berendezi. A mama 
elhitt mindent, hisz ő amúgy is mindent el szokott 
hinni, hogy semmivel se kelljen törődnie. Pláne 
amikor azt mondtam a mamának, hogy neki na
gyon hasznos lesz a fenyves levegő, akkor még haj
szolni is kezdett, hogy minél hamarább utazzunk.

Érdekes, hogy az öreg nők mennyire ragasz
kodnak az élethez. Én pedig úgy szeretnék meg
halni, Czenczikém!

Ne ijedjen meg, édesem. Nem fogok meghalni, 
nem akarok meghalni. Várok. Arra várok, hogy 
Vera elhagyottan, boldogtalanul, nyomorultan és 
betegen — Istenem, talán egy leendő emberkével 
— hazajöjjön. Mert bizton hazajön, nemsokára 
hazajön. Aki engem el tudott hagyni, az mindenkit 
elhágy.

Arra vagyok kiváncsi, hogy mennyi pénzt vitt 
magával Vera. Mert én már olyan rossz, fásult és 
számító lettem, hogy ehhez mérem az időt, amikor 
Vera vissza fog térni. Elvitte minden ékszerét, az 
bizonyos, s minden pénzt, ami otthon volt és a 
bankokban. Ezt biztosan tudom, mert még ma is 
egyre jönnek a levelek a bankokból, hogy milyen 
nagy összegeket írtak folyószámlánkon a ter
hűnkre.

Czenczi, édes Czenczi, ujjongani tudnék, ami
kor arra gondolok, hogy mi alighanem tönkre fo
gunk menni. Csak addig tartson annak a nyomo
rult embernek a szerelme, amíg egészen össze
dől a házunk. S én úgy nézem a dolgokat (nagyon
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kinyílt a szemem, édes Czenczi), hogy pont addig 
fog tartani.

Ha az anyámat nem félteném, szegény, öreg, 
beteg asszonyt, szinte siettetni szeretném a Keve- 
ház teljes összedőlését.

Czenczike, elfogad akkor engem írógépes kis
asszonynak? Már hozattam is egy írógépet, s tanu
lom rajta az írást. Ott ülök majd a maguk mű
terme előtt, egy kis fogadószobában, s írom a meg
rendeléseket, a számlákat, a szállító-leveleket.

Tudja, erre a gonosz gondolatra egészen jól 
érzem magamat. Tetszik az élet és gyönyörködni 
is tudok a természetben. S mikor ez a rosszindu
latú gondolat kóvályog a fejemben, olyankor ma
gam mellé veszem a becsületes Cézárt, s elmegyek 
az erdőbe. Órákig bolyongok járatlan utakon. S 
azt hiszem, hogy az embernek sehol se kellene 
élnie, csak az erdőn, s nem kellene más társat 
maga mellé vennie, csak egy hű ebet.

S most Isten vele, édes Czenczi! De ne örüljön 
nagyon. Magának sokat fogok írni és igen gyakran. 
De csak egy föltétel alatt. Ha nem felel a leve
leimre.

Ugy-e megteszi, Czenczikém?
Sárika.

Délben megmutatta Czenczi a két levelet a 
férjének, Skerliszky Ábris úrnak.

Skerliszky űr elolvasta a leveleket, aztán visz- 
szaadta a feleségének. Csak annyit mondott, hogy:

— Igen.
— Mi az? Mit jelent ez a rövid igen?
— Igen. Dolgoznunk kell sokat, Czenczikém.
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Szorgalmasan. És takarékosan kell élnünk. Azt 
hiszem, hirdetni is fogok a lapokban. És gondol
kodni fogok egy anzikszkártya-gyár alapításáról. 
Ez nem lesz rossz. Egy anzikszkártya-gyár.

— De minek az, Ábris? Én nem értelek. Olyan 
össze-vissza beszélsz.

— Édesem, hiszen ez csak egészen világos. 
Tudniillik nekünk sokat kell dolgoznunk. Nekünk 
sokat kell keresnünk. Nekünk erősen kell fölépí
tenünk a házunkat. Gyorsan, sietve. Hogy befogad
hassuk őket tudniillik, ha majd az övék összedőlt.

Czenczi homlokon csókolta a férjét. Először 
tudniillik.

Sárika levelei.

Igen Czenczi hosszú, meleg szeretettel teli leve
let írt Verának. Vigasztalót és biztatót, ahogy Vera 
kérte. De erre már nem kapott választ. Vera nem 
írt többet egy sort se. Sárikának nem felelt Czen
czi, mert ő erre kérte. És Sári írt, szorgalmasan 
írt, szinte mindennap hozott tőle levelet a posta.

Még az ilyen legközönségesebb dolgokban is, 
mint a levélírás, szeszélyes az asszonyféle.

I.

Váralja-puszta, szeptember 20.

Édes Czenczi!
Ujjongani tudnék örömömben. Épp az imént 

érkezett értesítés pesti ügyvédünktől, hogy Vera 
utasítására nagyobb kölcsönt fog fölvenni a bir-
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tokra. Bejelenti, hogy holnap érkezik a becsü
sökkel.

Megterhelik a birtokot, esetleg el is adják. Ki 
hitte volna, hogy a szerelem ilyen drága dolog?

Az egészben az a kellemetlen, hogy esetleg el 
kell költöznünk innen. Vissza a városba. Pedig ezt 
nagyon nem szeretném.

Képzelje, Czenczikém, hol voltam tegnap? Az 
öreg Weinstein doktor társaságában Kenézházán 
voltam, a maga régi Kenézházáján. Beszéltem a 
biró bácsival, beszéltem a biró nénivel, voltam az 
örmény boltosnál és meglátogattam a tanító-lakot 
is. Szomorú és elhagyatott a kis házikó, mert még 
most sincs új tanítónő. A biró bácsi úgy véli, hogy 
nem is érdemes lij pályázatot kiírni, ami elvégre 
mégis belekerül öt-hat pengőbe, s nincsen semmi 
foganatja. Ki jönne ide tanítónőnek az Isten háta 
mögé. A gyerekek szempontjából nem is baj, ha 
nem tanulnak írni-olvasni. A betű az, megrontja 
az embereket. És kiviszi őket Romániába, vagy 
Amerikába. Aki tanult valamit, az siet kivándo
rolni. Azt hiszem, magának is kifejtette ezeket az 
elveit a kenézházai bíró bácsi.

Mégis-mégis, micsoda nagy irigység fogta el 
a lelkemet, amikor bementem a maga régi kis 
leányszobájába, s magamra zártam az ajtót. Milyen 
szép, tiszta életet élhetett maga ebben a mészszagu 
fehér szobácskábán? Mennyire nem volt sejtelme 
róla, hogy az emberek rosszak, becstelenek? Hogy 
az élet csúnya, utálatos.

Istenem, milyen boldog volnék, ha én lettem 
volna a kenézházai tanítónő! Vagy ha én lehetnék
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az utódja. De azzal a szívvel, azzal a lélekkel, 
mellyel az első ide beköltözött.

Jól kisírtam magamat a maga kis szobájában, 
édes Czenczi, s ez roppantul jól esett. Most már 
legalább két-három hétig pompásan megállóm bő- 
gés nélkül.

Megfrissülve és megjavulva jöttem ki a maga 
régi szobájából. Weinstein doktor, amikor átlép
tem a küszöböt, szinte fölkiáltott:

— Jaj de megijedtem!
— Hát olyan félelmes vagyok én, kedves dok

tor bácsi?
— Nem. Csakhogy az első pillanatban azt hit

tem, hogy Igen Czenczi kisasszony ő nagysága. 
Csak most veszem észre, hogy mennyire hasonlí
tanak egymásra.

Az öreg doktornak nincs igaza. Bizony mi nem 
vagyunk hasonlóak egy cseppet se. Se kívül, se 
belül. De ennél kedvesebbet nem mondhatott volna 
nekem. Szinte megnyugodva és boldogan mentem 
haza.

öleli szeretettel
Sári.

Holnap vagy holnapután megint írok, Czen- 
czike! De ne feleljen!

II.
Váralja-puszta, szeptember 21.

Meg kell magyaráznom, édes Czenczike, hogy 
miért nem akarok öntől levelet kapni. Mert az go
rombaság, neveletlenség, hogy én minden levelem
hez odaírom, hogy ne feleljen nékem, hogy nem 
akarok öntől levelet.



202

Megmondom, hogy miért nem akarok. Azért 
nem akarok, mert én magát tartom a világ legjobb 
és legokosabb teremtésének. Én önben látom a 
bölcseséget és a jóságot megtestesítve. És félek, hogy 
maga nekem okos, jó, bölcs tanácsokat fog adni. 
Hogy előírja az útat, amelyen haladjak, megszabja 
a cselekedeteket, amiket elkövessek.

Én nem akarok jó lenni, nem akarok okos 
lenni és eszemágában sincs az igaz utakon járni. 
Minek? Amíg megtettem, csak átok és szerencsét
lenség fakadt belőle. A föltéllen jóság annyi, mint 
a tökéletes ostobaság. És a görbe út inkább visz a 
boldogulás felé, mint az egyenes.

A birtokra egyelőre csak kölcsönt vett föl Vera. 
de hála Istennek, nagyot. Ennek két jó következ
ménye van. Az egyik, hogy mégis itt maradha
tunk, s nem kell Pestre költöznünk. Utálom Pestet, 
a nagy várost, a sokadalmat, az élénkséget, a vi
dám embereket. Jobb nekem ezen az unalmas, ma
gányos, elhagyatott pusztán. De azért is jó itt ma
radnunk, hogy a mama ne tudjon meg semmit. 
Minek neki megtudnia öreg napjaira, hogy egy
szerre tönkre ment mind a két leánya?

De azért mégis biztos, hogy szép lassacskán 
elpusztulunk és tönkre megyünk. Tudja, hogy 
miért? Nem a fényűzésen és pompán pusztulunk 
el, — azt bírta volna Vera jó sokáig. A játékon 
megyünk tönkre. Ügy hallom, hogy Vágó Endre 
játszik. Olyan őrült összegekbe játszik Monte-Car- 
lóban, mintha amerikai milliárdos volna. És veszít, 
folyton veszít.

Ugy-e, Czenczikém, a játék nem föltétien kel
léke a nagy, végzetes szerelemnek? Ugy-e maga se
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hiszi, hogy ha szenvedélyesen szeretünk egy nőt, 
ha csak érte és vele akarunk élni, akkor nem ok
vetlenül kívánatos éjjel és nappal a trente-et-qua- 
rante asztal mellett ülni?

Én úgy gondolom, hogy Vágó Endre nem csu
pán szenvedélyből kártyázik olyan őrülten, hanem 
nagyon sokat akar nyerni. Pénzt akar szerezni, 
roppant sok pénzt, hogy azzal bármely pillanatban 
megválthassa a szabadságát. Ha sok pénze Van, 
akármikor visszaadhatja a Veráét, s gonoszul cser
ben hagyhatja. De ha nincs pénze, akkor hozzá 
van láncolva a kötelesség és becsület vasláncaival.

így aztán akár azt kívánom, hogy nyerjen, 
akár azt kívánom, hogy veszítsen, mindenképpen 
rosszat kívánok Verának.

Szegény! Az ő lelke és szíve oda van dobva 
a zöld posztóra. Double ou rien! . . .

A férfiak ha kártyáznak, mindig egy-egy asz- 
szony a tét. És mindig elvész egy-egy asszony.

Legközelebb többet írok. Vagy kevesebbet. 
Ebben a pillanatban Cézár kapargál az ajtómon. 
Szólít a rendes sétára.

Pá Czenczi. Cézár jövök.
Sárika.

III.

Váralja-puszta, szeptember 24. 
írógéppel írom ezt a levelet. Majd a végén 

meglátja, hogy miért.
Találja ki, édes Czenczi, kitől kaptam tegnap 

levelet? Találja ki, ha tudja. Ugy-e, nem megy? 
A vén, az utálatos, a varangyos béka Tholda-
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laghy gróf írt. De már azt nem fogja kitalálni, hogy 
honnan írt. Inkább megmondom. Monte-Carlóból.

Ha maguk is eljönnének és elmennék én is, 
együtt volna az egész eljegyzési társaság. És az ön 
férje megint mondhatna megható pohárköszöntőt.

Az öreg gróf, boldogult apám nagylelkű pro- 
tektora, részben nagyon okosan ír, részben nagyon 
szemtelenül. Először az okosságával ismertetem 
meg. Azt írja, hogy Vágó Endre, de meg Vera is, 
őrülten játszanak és hihetetlenül vesztenek. Vera 
is. Úgy kártyázik az én kedves néném, mint a leg- 
hazárdabb férfi.

Tholdalaghy egyszer-kétszer beszélni próbált 
a fejével. Hogy ne tegye. Pláne amikor a férje is 
olyan nagy kártyás. Vera a fejét rázta:

— Nekem muszáj!
— De miért?
— Endre miatt. Lássa, engem a játék nem ér

dekel, nem izgat. De Endre mindig magával hoz. 
Megköveteli, hogy itt legyek mellette.

— Hát legyen mellette. De ne játsszék. Elég 
egyfelől veszteni. Így kétszer olyan gyorsan pusz
tulnak el, mintha csak ő veszít egyedül.

— Az Istenért, értse meg, gróf úr, nekem is 
kártyáznom kell. Hogy utóbb, ha minden elveszett, 
ne tehessen magának szemrehányást. Hogy ne 
mondhassa, hogy ő tett engem tönkre. Akkor be
bizonyíthatom neki, hogy én épp oly könnyelmű 
voltam és épp oly sokat vesztettem, mint ő maga.

Az öreg gróf megvakarta a fejét.
— Mondok magának mást, kedves Vera'. Hi

szen ha férj és feleség játszik (ő mondta így, hogy 
férj és feleség), akkor nem kell okvetlenül veszteni.
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Lássa, ha a férje tesz feketére, akkor ön játsszék 
vörösre. S akkor szépen visszanyerheti, amit ő 
elveszít.

— Erre már én is gondoltam — felelte Vera. 
De nem tehetem ezt se. így útját vágom annak, 
hogy ő esetleg nyerjen. És még rosszabb lesz a 
helyzet, ha ő veszteni talál és én nyerek. Akkor 
csakugyan nem mondhatnám neki, hogy együtt és 
egyformán okoztuk a vesztünket.

Az öreg, amikor nem ment semmire a nővé
remmel, mást gondolt, ő  maga állt oda játszani 
kettőjük ellen. És hihetetlenül nyer. ő  a monte- 
carlói bank réme. Ö az a híres szerencsés játékos, 
akiről meg szokták Íratni a lapokban, hogy egy 
nap kétszer-háromszor sprengeli a bankot. Már 
részvénytársaság is akart alakulni a szerencséjére, 
s milliókért akarták megvásárolni a rendszerét. 
Mert mindenki azt hiszi, hogy valami csalhatatlan 
rendszere van, s azért nyer minden tétje.

Pedig a rendszere semmi más, csak kihasz
nálja a Vágó Endre csodálatos balsorsát. S ő to
vább fogja bírni a nagy téteket, mint Veráék. Mert 
ő nyereségből játszik, amazok veszteségből.

Eddig van a gróf levelének okos része. Most 
következik a szemtelen. Azt is elmondom magá
nak, kedves Czenczi. Miért ne mondanám el?

Azt írja a vén gazember, hogy jöjjek ki hozzá 
Monte-Carlóba. ö  szívesen megosztja velem a nye
reségét, sőt ha nagyon kívánom, odaadja az egé
szet. Neki már nem kell a pénz, úgy se tudna mit 
csinálni vele, neki inkább én kellenék.

így meg lehetne menteni, ami elveszett. Sőt 
meg lehetne kétszerezni.
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Kedvem volna kimenni, de a jó, becsületes 
Cézárral együtt. Majd az felelne helyettem a vén 
kéjencnek.

Mennyivel szebb volna a kenézházai kis ta
nítólak. Ha én ott taníthatnék, vagy maszatos fic
kókból embereket nevelhetnék! Sári.

Ugy-e, most már tudja, édes Czenczikém, hogy 
miért írtam géppel ezt a levelet? Ugy-e, most már 
látja, hogy szorgalmasan gyakorlom magamat és 
már vittem is valamire. A levélben nincsen csak 
mindössze három törlés és négy vagy öt hiba. Ez 
elég szép eredmény egy fiatal kezdőtől.

Elfogad, Czenczike, írógépes kisasszonynak? 
Azt hiszem, nemsokára sor kerül rá.

Jaj, most kérdeztem valamit. De nem azért, 
hogy válaszoljon rá. Olyan különféle érzések és 
gondolatok forrnak bennem, amikbe nem szabad 
beleszólnia senkinek. Még önnek se, Czenczike.

IV.
Váralja-puszta, szeptember 27.

Kedves Czenczi!
Éppen most kapok egy vaskos iratcsomagot 

Monté-Qarlóból. A nemes gróf küldi, nem Vera. 
Az egész egy közjegyzői okirat, adásvételi szerző
dés. A gróf megvette Verától Nagy János-utcai há
zunkat (amíg a mienk volt, palotának neveztem) 
mindenestül, úgy, ahogy van. Negyed millió koro
nát adott érte. Készpénzben.

Az iratcsomóhoz nem volt mellékelve egy sor 
írás se. De így is beszédes a dolog.

Tehát már házunk sincsen. Nincs hajlékunk.
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Most már csakugyan nem lehetek más, csak író
gépes kisasszony.

Persze, — ezt talán meg se kellene írnom — 
azt a bizonyos iratot nyomban visszaküldtem. 
Expressz ajánlva. De azt nem állottam meg, hogy 
ne mellékeljek egy névjegyet, rajta egy szó írással. 
Azt írtam rá, hogy „gratulálok".

Kacagnom kell, amikor rágondolok, milyen 
ábrázattal fogja a nemes gróf olvasni.

Remélem, maga is kacag.
Sárika.

Igen Czenczi az összes leveleket elolviastatta 
Skerliszky úrral, a férjével. Elvégre még csak két 
hetes házasok. Ilyenkor még úgy szokás.

Mikor az utolsó levelet is elolvasta Ábris úr, 
odafordult a feleségéhez.

— Édesem, szüksége lesz magának írógépes 
kisasszonyra?

Czenczi nem tudta mire vélni *a kérdést. De 
óvatosságból azt mondta, hogy:

— Igen. Hogyne. Hála Istennek, olyan sok 
írnivaló akad már nálunk, hogy magam alig győ
zöm. Azt hiszem, okvetetlenül szükségünk lesz író
gépes kisasszonyra.

S valósággal boldog volt Czenczike, hogy férje 
minden szavához bólogatott a fejével. így legalább 
otthona lesz szegény kis Sárikának.

Skerliszky úr pedig vette kalapját, s megin
dult kifelé.

— Hová, Ábris?
— Megyek hirdetést föladni. A lapokba. Hogy 

keresünk írógépes kisasszonyt.
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— De édesem, hiszen ezt Sárikának tartjuk 
fönn.

— Fölösleges, Czenczikém. Sárikából sohase 
lesz írógépes kisasszony.

Feleség vagy szerető.

Egy hétig nem írt Sárika, aztán megint sűrűn 
jöttek a levelei.

I .

Váralja-puszta, október hó.
Kedves Czenczi!

Pontosabb dátumot nem írhatok a levelemre. 
Nem tudom, miféle nap van ma, kedd-e, vagy csü
törtök, s azt se tudom, hogy hányadika van. Ka
lendárium van a házban, de nem nézem meg, új
ságot is hoz a posta, de nem bontom föl, a házban 
talán meg tudná valaki mondani, de nem kérde
zem. Minek? Elég nekem tudnom, hogy ősz van, 
hogy hullnak a falevelek, hogy hideg és barátság
talan az idő.

ősz van, a hervadás ideje. Künn a természet
ben, s belül a lelkemben.

Jaj, ki ne mondja azt a frázist, édes Czenczi, 
ami most az ajkán lebeg. Hogy az őszre nemsokára 
megint következik a tavasz. Az életben csak tavasz 
van és tél. És a tavasz rövid, néha csak percekig 
tart. És ia tél hosszú, néha az egész életet kitölti.

Fázom. Pedig frissnek kellene lennem és erős
nek, mert igen örvendetesen gyűlnek össze a bajok
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a fejünk fölött. Képzelje csak, Czenczi, Vera el
adta a birtokot. Nem sokat kapott érte szegényke, 
mert alaposan megterhelte már régebben, s Thol- 
dalaghy Keresztély János gróf, a nemeslelkü vevő, 
alkudott. Azt írta nekem, hogy minden garasért 
kár, amit annak a két tékozlónak ad, mert azok
nak a kezökben írósvajjá olvad az arany.

Szinte mesébe való, amit az öreg gróf Veráék 
tékozlásairól elbeszél. Olyanok, mint akik belebo
londultak a pénzszórásba. Nem is hívják őket más
képp, mint a magyar milliárdosoknak, akik állító
lag fogadásból vállalkoztak rá, hogy egy hatalmas 
vagyont három hónap alatt képesek az utolsó ga
rasig elkölteni.

így vagyunk mi most, édes Czenczikém! Haj
léktalan koldusok. Pestre nem mehetünk, mert a 
ház már nem a mienk, itt nem maradhatunk, mert 
a birtok se a mienk. A drágalátos gróf ugyan 
megint fölajánlotta Váralját, ha akarom birtokul, 
ha akarom szállásul. Ha az övé leszek, nekem adja 
ráadásul a pesti palotára, ha nem hallgatom meg, 
akkor is ellakhatom benne holtomig.

Udvariasan megköszöntem a nemes ajánlatot. 
És most már meg se sértődtem, hogy ilyen aljas 
módon akar megvásárolni. Mert a megvásárlás ma
gában becstelen dolog. Undorító becstelenség! De 
ilyen ár, Czenczike, ez már inkább hízelgő. Meny
nyit érhet egy szép nő, ha ilyen magasra teszik az 
áráU írtam a grófnak, hiszen már mondtam. Most 
már nem gőgösen, hanem alázatosan. Bárha nem 
fogadhatom el az ajánlatát, mégis hálás vagyok 
érte. S nem magam miatt, de a beteg anyám niiatt 
arra kértem, hogy két vagy három hétig marad-

K áin o k ! I . : Ig e n  Czenczi. 14
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hassunk itt. Valahogy elő kell készítenem szegényt 
arra, hogy elmegyünk innen, de nem haza, hanem 
másvalahová. S valamit ki kell gondolnom, hogy 
hová viszem, mit csináljak.

Az írógépről le kell mondanom, Czenczikém. 
Hiszen az mégse lehető, hogy magának a nyakára 
menjek koloncnak. Főképp az öreg asszony miatt. 
Öt kocsiban kell tologatni, ápolni kell, jól tartani. 
Hozzászokott, hogy fürge cselédség legyen körü
lötte, libériás inas várja a parancsait, s francia 
szakács főzze az ebédjeit. Hogyan kopogjak én ki 
írógépből ilyen sokfélét. És lehetek-e egész nap az 
írógép mellett, amikor az anyámnak van szük
sége ápoló kezekre?

El fogom adni az ékszereimet, Czenczi, s el
adom a ruháimat, s eladom anyus fülbevalóit, s 
akkor — legalább egy-két hónapig — ráérek gon
dolkozni, s valami után nézni.

Ha valami úri családhoz bejuthatnék társalgó
nőnek, vagy házvezetőnőnek, vagy ilyesfélének? 
Talán sikerül.

Pá, Czenczi!

Váralja-puszta, október 15.

Kedves Czenczi!
Megkaptam levelét, s ide mellékelten vissza

küldöm. Fölbontatlanul, édes Czenczike, egyfelől 
mert makacs és hajthatatlan vagyok az elhatáro
zásaimban, másfelől, mert úgy is tudom, hogy mit 
írt nekem. Azt írta maga aranyos, finom lélek, 
hogy azonnal csomagoljak, s úgy ahogy vagyok,
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édesanyámmal együtt jöjjek magukhoz és éljek 
magukkal. Nem kell se írógépet kopogtatnom, se 
számlákat lemásolnom, se körleveleket fogalmaz
nom, hanem ellehetek magukkal kicsike szállásu
kon, ehetek magukkal kicsike asztaluknál, s ami 
hiányozni fog az életemből jólét és pompa, azt 
pótolni fogják maguk ketten meleg szeretettel.

Ugy-e, hogy nagyszerűen tudok olvasni föl
bontatlan levelekből?

Ha már elkövettem egy rosszaságot tegnap, s 
fölbontatlanul hagytam a maga kedves levelét, el
követtem egy második rosszaságot is, s fölbontot
tam egy olyan levelet, amely nem nekem szólott. 
A gróf írta az édesanyámnak. Féltem, hogy rossz 
hírek lesznek benne, — már az anyámnak rosz- 
szak — s fölbontottam.

Maga kacagni fog, édes Czenczike. A drága- 
látos gróf, Tholdalaghy Keresztély János kegyel
mes úr, nyugalmazott miniszter, azzal tisztelt meg, 
hogy édesanyámtól megkérte a kezemet. Feleségül 
akar venni.

Grófnő lehetek, Czenczi, igazi grófnő. És me
sésen gazdag. És rémesen előkelő. Tholdalaghy 
Keresztély Jánosné grófné!

Kacagnivaló. A szeretője nem akartam lenni, 
s most a felesége legyek. Hűséget fogadjak neki 
Isten és ember előtt, hozzá legyek láncolva eltép- 
hetetlen láncokkal, tartozzam őt becsülni, tisztelni, 
minden poklokon keresztül követni!

Hisz ez még rettenetesebb volna az ember
vásárnál is.

Ha eladom magamat, akkor maradhatok, aki 
voltam. Független, szabad, magam fölött rendel

i k
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kező. Az enyém marad a szívem, az enyém marad 
minden érzésem és minden gondolatom. Utálhatom 
őt és megvethetem a lelkemben, elhagyhatom, meg
csalhatom, kilökhetem, amikor a kedvem tartja.

De a felesége! Inkább meghalnék.
A nevét viseljem annak, akit utálok? Az olda

lához legyek kötve, akit mértföldekre kerülni sze
retnék? És feleség legyek, hitves, élettárs, ami egy 
nagy, nemes, fenkölt hivatás? Maga az a fogalom, 
hogy feleség, kötelez és rabszolgává tesz.

Szerettem volna leülni, hogy első haragomban, 
büszke gőggel hajítsam vissza a fölkínált grófi 
koronát. De nem tettem. Tudja Isten, mégis hit
vány teremtések vagyunk mi emberek. Ahogy az 
első furia elült bennem, valami megtisztelést, föl
emelőt, nagyszerűt láttam benne, hogy ez a vén 
bolond fölajánlja ragyogó címét, ősi nevét, büszke 
múltját egy szegénnyé vált, nyomorult gyerek
leánynak. Mégis csak sokra tarthat, mégis csak 
őrült szerelmi vágyat ébreszthettem benne!

Azért kikosaraztam. És ha semmi más utam 
nem volna az életben, akkor se lennék a felesége.

Öleli szeretettel
hűséges tanítványa

Sárika.
III.

Váralja-puszta, október 25.
A tragédia teljes. Verának semmije sincs. Az 

ékszereit is eladta és a kedvesét is elvesztette. Vágó 
Endre eltűnt mellőle, megszökött, mint egy tolvaj.

Micsoda emberi gonoszság! Ennél borzasztób
bat elképzelni se lehet.
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Megszökött. Kifosztotta, tönkretette, megölte, 
otthagyta.

Mit gondol Czenczike, mit szólna ehhez a vi
lág, ha valamikor megtudná a maga valójában? A 
világ nevetne rajta.

Azt mondanák, hogy itt volt egy derék, jóra- 
való, nagy tálentumu, minden férfias erénnyel föl
ruházott művész, aki beleszeretett egy kedves, csi
nos, bájos, kis leányba. El akarta venni feleségül. 
De volt a leánynak egy nénje, egy romlott, gonosz 
teremtés, aki pénzért eladta magát, s amikor dus- 
kálkodott a jólétben, megtetszett neki a húga vő
legénye is. És elvette tőle. A saját testvérétől. A go
nosz vére lehűtésére.

Érdemel ilyen nő egyebet, minthogy elhagy
ják? Érdemel egyebet, mint megvetést?

ünnepelni fogják Vágó Endrét. A képeit még 
jobbaknak fogják tartani, mint ezelőtt. És a becsü
lete is megnő. Mert ki tudta magát tépni a csábító 
szirén karjai közül.

Én pedig izenként tudnám széttépni. Járom az 
erdőt, taposam a zörgő harasztot hűséges Cézá
rommal, s ahol az erdő szélén visszhangos tisz
tásra érek, órákig elállók, s belekiáltom az erdőbe:

— Gazember! Gazember! Gazember!
Olyan szánakozó|an néz reám ilyenkor a derék 

kutyám. Neki ilyen dolgokról fogalma sincsen.
Naponta, óránként vártam a híreket róla, hogy 

Vera megölte magát. De ez a buta nő nem teszi. 
Megírta a gróf, hogy becsületszavát adta rá, hogy 
nem is gondol a halálra. Élni akar, a születendő 
gyermekének akar élni.

Szeretnék elejbe utazni, hogy én tegyem meg
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neki azt a szívességet, amire ő gyáva. Van itthon 
egy szép, elegáns kis revolverünk, én azt hiszem, 
gyönyörűen rá tudnám fogni és elsütni.

Talán megteszem. Ha nem, akkor telegrafálok 
a grófnak, hogy jöjjön. A felesége leszek.

Sárika.

V.

Váralja-puszta, október vége.

Édes Czenczi!
Azt hiszem, ez az utolsó levelem, amit írok 

magának. Elvárom az ön becsületességétől és jó
ságától, hogy ez után a levél után, ha megkapta, 
kitöröl az emlékezetéből, nem fog ismerni, elfor
dítja a fejét, ha meglát, s végképp és örökre el
felejti a maga kis Sárikáját.

Határoztam. Nem lövöm le Verát és nem ölöm 
meg magamat se. Bár ez lett volna a legokosabb 
megoldás. Felesége se leszek Tholdalaghy Keresz- 
tély János grófnak. Irógépes kisasszonynak se me
gyek.

Ez mind nem megoldás. Irógépes kisasszony 
nem tud három generációról gondoskodni. A beteg 
nagyanya, a nyomorulttá lett anya és a világot 
még nem ismerő gyermek nem tud megélni egy 
írógép kék betűiből. S én nem tudok dolgozni, s 
nem is akarok nyomorogni.

Marad a házasság. Lehetek grófnő és gazdag 
asszony! De ettől irtózom. És ezzel még nem tör
lesztettem le életem egyetlen nagy adósságát.

Maga tudja, valamikor Vera odadobta magát
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a családjáért. Anyánkért és értein. Meghozta a 
legnagyobb áldozatot, amit szeretet meghozhat.

Hogy azóta vétkezett? Ki nem vétkezett más 
is? S elmult-e a régi jósága a későbbi rosszasága 
miatt? Kisebb lett az áldozata azért, mert utóbb 
visszavette, amit adott?

Ha én grófnő leszek, akkor fölébe emelked
tem azoknak, akiken segíteni szeretnék. Inkább 
rongy leszek, hogy alájuk kerülhessek. Ha férjemül 
választom a grófot, akkor adósa maradok Ve
rának örök életemre. Fizetni akarok. A szeretője 
leszek a grófnak.

Sárika.
Édes Czenczi! Egy hosszú, meleg csókot kül

dök magának a levegőn át. Az utolsó tiszta csókom 
legyen a magáé.

Az áldozatra születni kell.

Nagyon szomorúan ült az asztal mellett Sker- 
liszkyné Igen Czenczi. S amikor vége volt az ebéd
nek, s Skerliszky úr a teljes jóllakottság jeléül ki
húzta inggallérja mögül a szalvétát, odatolta eléje 
Sárika utolsó levelét.

Skerliszky úr elolvasta. Azután — mintha va
lami nagyon zsírosat evett volna — újra a szalvéta 
után nyúlt és még egyszer megtörölte a száját.

Az asszonynak, amíg nézte az urát, ökölnyi 
könnyek peregtek végig az arcán.

Skerliszky Ábris úrnak is komoly volt a képe, 
amikor végigolvasta a levelet. S azután is, amikor
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letette az írást az asztalra, s fölugrott, hogy a köny
vespolcán kezdjen keresgélni.

— Mi keres ott, Ábris?
— Már megvan, Czenczikém. Köszönöm. Te

hát r, s, t, u, Váralja-puszta. A legközelebbi vonat 
indul délután két óra negyvenöt. Odaérkezik — 
hisz az egész csak egy macskaugrás — három óra 
negyven. Ötvenöt perces utazás. Ha siet, Czenczi
kém édes, még ezzel a vonattal indulhat.

Az asszony fölugrott s melegen megszorította 
a férje kezét.

— Megértett. De valamit csomagolnom is 
kellene. Azt hiszem, három napig legalább is ott 
maradok.

— Ne csomagoljon semmit, édes. Elkési a vo
natot. És nem is kell csomag. Minek?

— De ha ott maradok három-négy napig? 
Mégis csak kell podgyász.

— Nem kell, Gzenczike. Ha nem találja a 
pusztán Sárikát, úgyis rögtön visszajön. A legköze
lebbi vonattal. Hat óra tíz. Ha pedig otthon találja, 
majd kisegíti Sárika. Nem igaz?

— De igaz. Két perc múlva mehetünk.
Eltartott tíz percig is, vagy húszig. Az asszony,

ha fenomén is, akkor se öltözik át félórán alúl. 
Czenczi fenomén volt, s nem is csinált nagy pará
dét, csak egy kabátot vett magára. Talán egy má
sik blúzt is. Ki ért úgy alaposan asszonyholmihoz?

A fontos csak az, hogy egy gyorsan baktató 
egy fogatú segítségével még elérték a két óra negy
venötös gyorsat.

Skerliszky fölsegítette a feleségét a kocsiba. Az 
asszony visszafordult.
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— Csak három-négy napig maradok távol, 
drágám. Ha visszajövök, majd telegrafálok.

Skerliszky búcsút intett a zsebkendőjével. 
Mintha hosszú lobogót lengetett volna, akkora volt 
a kendője.

— Fölösleges, édes. Én mindenesetre itt 
várlak.

A vonat kirobogott. Czenczi nem ért rá meg
kérdezni az urát, hogyan várhatja a vonatnál, ha 
azt se tudja, mikor érkezik.

Mégis, mikor Czenczi az esti vonattal vissza
jött, Skerliszky Ábris úr ott járt föl-alá a perronon. 
Várta a feleségét. És vitte haza.

Otthon terített asztal fogadta Czenczit. Meleg 
vacsorával.

— Miért volt a vasútnál, Ábris, holott meg
mondtam, hogy csak két-három nap múlva jövök 
haza?

— Tudtam, hogy megjön. Azért vártam. És 
főzettem vacsorát. Ilyenkor, utazás után, nagyon 
jól esik az embernek a meleg étel.

Czenczi kissé türelmetlenül dobolt ujjaival az 
asztalon.

— Nézze, Skerliszky úr, illetve Ábris, kedves 
férjem, mégis jó, ha világosan beszélünk egymás
sal. Hogy kitaláltad azt, hogy el akarok menni 
Sárikához, s megpróbálom visszatartani egy kínos, 
veszedelmes, rettenetes lépéstől, az természetes és 
emberi dolog. Abból csak azt láttam, hogy jó em
ber vagy és ismered a gondolkodásomat. Megér
tetted, hogy a leggyorsabban iparkodom eljutni 
ahhoz, akit veszedelemben tudok. Ez szép dolog 
és nem lepett meg. De miért vártál vissza még
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ma este? Miért gondoltad, hogy én a legközelebbi 
vonattal visszatérek?

Skerliszky Ábris úr, mint szorongatott hely
zetben szokta, szélmalmot rögtönzött a két hüvelyk
ujjából. És zavarodottan mondta:

— Istenkém, édes Czenczi. Hát mit csináltál 
volna te egymagádban Váralja-pusztán?

— Egymagámban? Hát tudtad te előre, hogy 
Sárika és az anyja nem lesz ott? Tudhattad te 
előre, hogy már egy nappal előbb elutaztak auto
mobilon? És ha tudtad, miért nem mondtad meg?

Skerliszky Ábris, aki eddig jobbról balra for
gatta a hüvelykujját, most balról jobbra irányította 
ezek forgását.

— Én nem tudtam semmit. Honnan tudjam 
én itt Pesten, az én sötét kamrámban, hogy mi 
minden történik közben Váralja-pusztán? Csak úgy 
gondoltam, hogy így lesz.

— Nézze, Ábris, — szólt Czenczi, miközben 
másodszor telerakta a férje tányérját a paprikás 
csirkéből, — nézze, Ábris, hiszen én se vagyok egé
szen buta teremtés. Én megkaptam Sárika levelét, 
amiben megírja, hogy egy végzetes lépésre szánta 
el magát. Eladja a testét-lelkét egy gonosz ember
nek, hogy megmentse a családját. Azon nem cso
dálkozom, drágám, hogy ezek után maga előkeresi 
a menetrendet, és sürgősen bíztat, menjek el a 
leányhoz, és mentsen meg. Ez szép dolog, de nem 
rendkívüli. Honnan tudta azonban, hogy én még 
ma visszatérek? Honnan sejtette, hogy engem azzal 
fogadnak a pusztán, hogy a fiatal méltósága és az 
öreg méltósága elutaztak a gróf úrral még tegnap
előtt?
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Skerliszky még mindig pörgette az ujjait.
— Nem tudom. De ennek így kellett jönnie. 

Hát gondoltam, hogy így jön.
— A levélből, amit Sárika írt, nem lehetett 

erre gondolni. Az a levél otyan volt, mint egy se
gélykiáltás a pusztaságból.

Skerliszky Abris irányt változtatott a hüvelyk
ujjak pörgetésében.

— Furcsa. Én bennem éppen a levél keltette 
azt a gondolatot, hogy Sárika már régen útban van 
a Riviéra, Olaszország, vagy Páris felé, amikor 
maga a pusztájukra érkezik. A levél után gondol
tam, hogy maga már senkit se talál Váralján.

Czenczi idegesen felelt:
— Nem értem magát, Ábris. Én rám úgy ha

tott az a levél, mint egy segélykiáltás! Emberek, 
segítség! Ezt olvastam ki a levélből.

— Én mást olvastam ki, — mondta Skerliszky, 
miközben a csirke szárnyáról szedegette le a húst. 
— Az emberek nem akkor írnak levelet, amikor 
valami mondani valójuk van. Az emberek sohase 
a mások kedvéért írnak levelet, hanem mindig a 
maguk kedvéért. Nem a címzettet akarják meg
győzni az érveléseikkel, hanem saját magukat. Aki 
tanácsot kér levélben, az sohase akar tanácsot kapni 
a válaszban. Annak nem is kell a válasz és nem 
is kell a tanács, amelyet úgyis csak akkor fogadna 
el tudniillik, ha egybevág a saját elhatározásával. 
Ügy vélem, azaz úgy gondolom, édes nőm, illetve 
Czenczike, hogy az emberek többnyire a maguk 
kedvéért szoktak leveleket írni. Egészen mindegy, 
hogy kinek szól a levél, hogy elmegy-e, vagy nem 
megy el, hogy válaszolnak rá, vagy nem válaszol
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nak. A megírás a fő. Tudja édesem, én el tudok 
képzelni embereket, főképp női embereket tudni
illik, akik nem létező személyeknek is írnak leve- 
teket, csak azért, hogy a saját gondolataikat kifejt
sék, csak azért, hogy saját maguk előtt igazolják 
azt, amit tenni vagy elmulasztani akarnak tudni
illik.

Czenczi lehajtotta a fejét. Eszébe jutottak bi
zonyos levelek, amik csakugyan nem a címzett 
kedvéért íródtak.

Skerliszky úr, aki rendesen nem szokott ilyen 
sokat beszélni egy huzamban, kissé fáradt volt. Két 
csirkezuzával gyorsan megerősítette magát s az egé
szet leöblítette egy pohár szódásvízzel.

— A legtöbb levél ilyen, Czenc.zike. Isten bi
zony. Nekem elhiheti tudniillik, mert én nem szok
tam leveleket írni. Az emberek magukat igazolják, 
magukat bátorítják, önmagukat biztatják a leve
leikkel. Amikor megírja valaki az elhatározásait 
és terveit levélben, akkor már régen végre is haj
totta. Aki tanácsot kér, annak már nem kell a 
tanács. Sohase úgy fogadja a leveleket, 'drága 
Czenczi, mintha az író küldené magának, de min
dig úgy, mintha maga küldené az írónak. Az embe
rek nem másoknak írnak levelet, hanem ma
guknak.

Czenczike bólogatott a fejével. Nem felelt egy 
szót se. Skerliszky pedig gyorsan megfordította a 
két keze szélmalmát.

— Nem is jó leveleket írni — volt a Sker
liszky további kijelentése. — Minek a levél? Akik 
távol vannak, azokon nem segít tudniillik, akik 
közel vannak, azoknak nem kell. Szemtől-szembe
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hazudni nehéz, levélben könnyű. És a levélre nin
csen ellenvélemény, ezt se szabad elfeledni, édesem. 
Mert az ellenvélemény mindig későn érkezik. Ami
kor már hiábavaló. Bizony Isten, — ezt az egyet 
hidd el, Czenczike, illetőleg drága nőm — aki sok 
levelet ír, annak sok eltitkolni valója van. Minél
fogva levélre legokosobb úgy felelni, hogy az ember 
egészen más dolgokról ír, illetőleg saját magáról 
megint. Mert a levelezés csalás tudniillik.

Czenczike megcsókolta a férje homlokát, mi
előtt aludni tért. És két hétig nem hozta szóba a 
méltóságos családot.

Két hét múlva mégis csak beszélt róluk újra. 
Amiket látott, amiket hallott, azt elmondotta a 
férjének.

— Vera megint itthon van. És az öreg méltó
sága is. Üjra a régi palotában laknak. A régi fény
ben élnek. Vera mindennap kocsin jár sétálni. Libé- 
riás inas a bakon.

— No igen — mondja Skerliszky Ábris. — 
Hiszen ennek így kellett történnie.

— És Vera -— ezt már súgva mondta Czenczi
— úgy van, mint én. Veszti a karcsúságát.

A többit nem lehetett meghallani. Czenczi a 
férje fülébe súgta, amit mondani akart.

— Csak arról van szó, — vélte Skerliszky Ábris
— vájjon van-e igazság a világon? Ez tudniillik 
kétes ügy. Mert ha igazság van a világon, akkor 
neked, Czenczike, fiad fog születni, s ha igazság 
van a világon, akkor Verának leánya fog születni.

Az asszony, noha csak ketten voltak együtt, 
roppantul szégyenkezett.

— Ilyet nem is szabad mondani, Ábris. Igazán
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mindegy is, hogy kinek lesz fia, kinek lesz leánya. 
Én inkább leányt szeretnék, mint fiút.

Skerliszky Ábris zavarodottan pörgette az 
ujjait:

— Hiszen én se bánnám, édes drágaságom. 
Alapjában mindegy tudniillik. De mégis, van va
lami titkos rugója az életnek. És az embereknek 
van valami hivatásuk és karakterük. És a gyerme
kek, ha van igazság, akképp születnek tudniillik.

Most már Czenczi is zavarba jött. Nem tudott 
az ura szemébe nézni. S mivel nem jutott eszébe 
okosabb, pörgetni kezdte a két hüvelykujját. 
Jobbra, balra s fölváltva. Az ilyen szokások raga
dósak a házastársak között.

Skerliszky Ábris nézte egy darabig. Aztán meg
ragadta Czenczi pörgő kezét s melegen megcsókolta.

— Már tudniillik lesz, ahogy lesz, Czenczikém. 
De nekünk kettőnknek igazság szerint fiú dukál. 
Egy erős, kemény, makacs természetű fiú. Aki dol
gozni akar és küzdeni az élettel. Aki nem vár kin
cseket és nem követel áldozatokat. Lehet nehézkes, 
lehet ügyetlen, lehet akármilyen, de férfi legyen. 
Fiú. Ügy illenék.

Czenczi lesütött szemmel felelt:
— De Verának. Miért legyen Verának lánya?
Másról kérdezett, hogy róla ne essék to

vább szó.
Skerliszky Ábris egy percig gondolkodott. Pró

bálta rendbe szedni, ami a fejében kavarog.
— Jobb az ilyennek a lány. Ha nincs rendben 

a származása, akkor legyen csak leány. Annál 
mindegy a papa neve és állapota. Fiúnál nem mind
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egy. És a család is olyan finom és olyan előkelő, 
hogy jobb nekik a leány. Csupa asszonynép a csa
lád, csupa jól élő teremtés, aki nem tud keresni. 
Ide lány való és nem fiú. És a tradició miatt is. 
Tudod, Czenczike, náluk szokás, hogy föláldozzák 
magukat. Vera föláldozta magát Sárikáért, Sárika 
föláldozta magát Veráért. Kell még valaki, aki 
majd föláldozhassa magát, ha esetleg megint kell. 
Ha szükség lesz rá. És a családi tradició kedvéért 
is. Nekik leányt kívánok, nekünk fiút.

Czenczike még jobban lehorgasztotta a fejét. 
És súgva mondta:

— Én úgy remélem, hogy nekünk fiunk lesz.
Skerliszky Ábris vidáman bólogatott a fejével:
— És ha lány, az se baj. Hiszen még olyan 

sok esztendő van előttünk.
És szeretettel megcsókolta Czenczike homlokát.
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