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I.
fiatal lány félig felemelkedett helyéről1
az autóbuszban és miközben baljával az
ülőhely támlájába kapaszkodott, jobb ke

zét elragadtatva nyújtotta ki:
— Nézze . . .  nézze! — kiáltotta szinte eksztá

zisban — milyen gyönyörű!
Az autóbusz éppen az alagútból fordult ki és* 

a sziklába vágott kígyózó út alján felszikrázott 
a napfényben mosolygó tenger. A partján pálma
ligetek közé épült villák, márvány kéjlakok, öt
emeletes szálloda-kolosszusok, amelyek mégis 
könnyedeknek és bájosaknak látszottak, csupa 
karcsú oszlop, függő kertek, erkélyek, a nap elé' 
feszített piros, sárga és kék vászonernyők, a ten
geren óriási trópusi lepkékre emlékeztető fehér 
vitorlaszárnyak: Nizza!

Az autóbusz utasainak nyaka mind előre fe
szült, a szemük szinte kidülledt, a szivük heve
sebben vert az izgalomtól. Lihegve, szinte s rva 
a rájuk szakadó lenyűgöző hangulattól, hördült 
fel elámult, boldog kiáltásuk: Nizza!

Az arany és szerelem földje, a világ Eldorá- 
dója, a természet és az ember fényűzésének ta
lálkozó helye.
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Elly szinte mgbűvölten állt, az ajka szótlanul 
mozgott. A harminc évesnek látszó férfi, aki 
mellette ült, összeszorította a száját. Tekintetében 
volt valami komor tűz, megdöbbenés és elkese
redés. Egy kicsit utálta és megvetette a körülötte 
ájuldozó és a gyönyörtől vonagló hölgyeket és 
urakat, ezeket a szegény kis polgárokat, akik 
ki tudja, mióta gyűjtött keserves és verejték- 
szagú filléreiken idejöttek a társasutazással, 
hogy néhány napig kibicei legyenek a fénynek, 
pompának, nagyúri életnek! Milyen torz és el
lenszenvesen groteszk volt a szegénységnek ez az 
alázatos hódolata és határtalan csodálkozása a 
gazdagság előtt. Nádor belepirult. Sohasem 
érezte magát megalázottabbnak és keserűbbnek, 
mint ebben a pillanatban, mikor minden izével 
ereznie kellett, hogy ő is csak ennek a nincstelen, 
szegény kis turista csapatnak a tagja, akik egy* 
szer életükben elmentek aranyat szagolni!

Ötödik napja voltak úton. Pestről indultak, 
az autóbuszon ismerkedett meg Gábor Ellyvel. . .  
Édes, fekete szépség, egy kis vörös árnyalattal a 
hajában . . .  hivatalnoknő. Nagyon kellemes négy 
nap volt, hegyek között suhant a kocsi, fenyők 
és hegyi patakok, havasok, csupa harmónia, ma
gány és békesség között. Mindenki szerelmes volt 
az autóbuszon, a régi pásztornépek derűs mosolya 
ragyogott a lelkekben, ahogy a végtelen erdőket 
és mezőket járták és Nádor mérnök úr úgy 
érezte, hogy imádja Ellyt.

Az ilyesmi gyorsan érlelődik az úton. Indiai 
bűvészek trükkje, hogy a néző előtt elültetett 
mangófa magja percek alatt terebélyes fát hajt
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ki. Így van ez az utazáson sarjadt szerelemmel is.
És Elly egész úton mellette ült, az asztalnál is 

egymás mellett étkeztek és pillanatig sem fogy
tak ki a beszélgetésből. Rengeteg mondanivaló
juk volt, expressz gyorsasággal leplezték le szo
kásaikat, beszámoltak arról, hogy mit csináltak 
eddigi életükben, mit olvasnak, dolgoznak, ho
gyan képzelik a szerelmet. . .

De most hirtelen feltűnt Nizza és Nádor úgy 
érezte, mintha szíven vágta volna egy kegyetlen 
ököl. Ö volt az egyetlen, aki egészen világosan 
látta, hogy most nem örülni kell, hanem sírni.

Budapesten még tél van és ők befutottak a 
meleg, vidám tavaszba. Huszonkét fok meleg 
árnyékban! A Fejes és Gerő építőcég tíz száza
lékkal újra lenyomta az árakat és Nádor a nagy
bátyjától kapott nyolcszáz pengővel azért csatla
kozott a társasutazáshoz, mert komolyan félt az 
idegösszeroppanástól. Orvos barátja megparan
csolta, hogy néhány hétre okvetlenül kapcsolód
jon ki a munkából.

— Istenem, de szép! — mondta még egyszer 
Elly. A szeme kerekre nyílt és csillogott. Szinte 
nyelte, habzsolta az eléje táruló tündéri képet. 
Kincses kamra nyílt meg előtte és szinte látszott, 
hogyan akart mindent egyszerre felszippantani, 
elragadni. . .

— Az örök nő! — dörmögte magában Nádor. 
— Hisz a csodákban, pillanatok alatt el tudja 
hinni, hogy ide tartozik, szerves része a csillogó 
csodáknak, melyek körül vesznek bennünket!

A leány csodálkozva és egy kis nehezteléssel 
nézett a férfire.
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*— Mi van magával? Miért olyan fanyar, moz
dulatlan? Hát nem lelkesedik?

— Nem, Elly. Én szomorú vagyok 1
— Miért?
A férfi ránézett a lányra, megfogta a kezét és 

csendesen mondta:
— Mert szeretem magáti
Elly a meglepetéstől visszaroskadt az ülésre. 

A fiú pedig most már lázasan súgta tovább:
— Szeretem és kétségbe vagyok esve, mert 

tudom, hogy ebből a modern paradicsomból né- 
hány nap múlva vissza kell mennünk Budapestre 
a szegénységbe, a józanságbal Ordítani szereti 
nék, mert nem vehetem magát feleségül, hiszen 
egyikünknek sincsen semmije, noha most her
ceget és hercegnőt játszunk. Engem éget a gyöt- 
relmes farsangi komédia, amelyet most végig 
csinálunk . . .  Én tudom, hogy ez álom és nem 
hagyom magam megcsalni, mint a többiek, akik 
a felébredésre való gondolás nélkül élvezik a 
pillanatot. Megtehetik, mert e pillanatban min- 
den vágyuk teljesült, nem is tudnak többet kép
zelni annál, mint ami most velük történik. De 
én szerelmes vagyok . . .  Imádom magát! És ez 
a gazdagság, napfény, pompa, kacagás megcsú
folja az én vergődő, reménytelen, pénztelen sze
relmemet . . .

— őrült! — mondta a lány megrendültén és 
egy kis meghatottsággal. De jól estek a férfi 
forrp szavai, melyek végig csiklandozták. Ez va
lóság volt és csak neki szólt. Érzékivé és han
gulatosabbá tette a hatást, mint egy finom tan?ő.

És mikor kiszálltak az égő vörös virágok szik-
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rázásában a szálloda előtt és a néger boyok a 
podgyászokért nyúltak, Elly belenyujtózott a 
napfénybe és azt monda:

— Valami történni fog, László! Meglátja, ér
zem . . .  valami életet felforgató és megváltoztató 
<^oda!

II.
Az esti programm: részvétel az európai szép" 

ségválasztás győzteseinek tiszteletére rendezett 
estélyen. A társaság tagjai az erkélyen kaptak 
helyet. Onnan bámulták az arany és ezüst káp- 
rázatában csillogó termet, amelynek páholyaiban 
egzotikus fejedelmek, indiai nábobok, európai 
arisztokraták és amerikai dollárniilliomosok 
.ültek . . .

A terem legjobban exponált díszasztala mellett 
még senki sem ült. Csak három frakkos fiatal
ember állt feszes vigyázz-állásban.

Azután egyszerre mozgás támad.
Vékony, középtermetű férfi lép a terembe. Kék 

frakkot hord és feltűnően magas sarkú cipőt. 
Arca örökké mosolyog. Ez a mosoly az arcára 
fagyott, titokzatos és kegyetlen mosoly, amilyent 
kínai ópium-csempészeken figyelhetünk meg. A 
sovány, csupa ideg emberke agyon van éksze
rezve. Ingmellében, ujjain óriási briliánsok. A 
kapurtalai maharadzsa bosszús kíváncsisággal 
hajol előre és végigméri. Ez hát az az ember, aki 
még előle is el tudja halászni a legjobb asztalt*

Három nő lépked a kék frakkos mellett. Há
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rom ékszeres kirakat. Három párisi megelevene-< 
dett divatlap. Három prémvadász, akik a világ 
legdrágább belépőit zsákmányolták. Nárz, nyest 
és hermelin . . .

A három frakkos úr az asztal mellett mélyen 
meghajol és . . .  tovább állva marad. Nem sza
bad leiilniök. A három előre megrendelt táncos. 
Mr. John Harrisson éppen úgy előre megrendeli 
és lefoglalja őket a társaságában lévő hölgyek 
számára, mint az asztalt. Azok másokkal nem 
táncolhatnak. De nem fizetnek rá a mulatságra. 
Mr. Harrisson száz dollárosokkal és ezer fanko
sokkal fizet. . .

A három nő Mr. Harrisson három barátnője. 
Birodalmának alattvalói. Mert Harrissonnak kü
lön birodalma van Nizzától mintegy tíz kilo
méternyire egy hegyen. A hegy az ő tulajdona, 
Két millió dollárért egy óriási kastélyt építtetett 
a tetejére. További kétmillióért berendeztette. 
Saját nyolc főből álló rendőrsége van, akik a kas
télyba lépés előtt mindenkit igazoltatnak. Ha 
egy autó a kastélyba vezető útra fordul, automa
tikus jelzőlámpák gyulladnak ki. A kastélyban 
hatvan szoba . . .  Színházterem, amelyben a Niz
zában üdülő legelőkelőbb művészek lépnek fel. 
A színpad melleit szabályos öltözők. Moziterem, 
melynek falai fekete selyem drapériával vannak 
bevonva és azokon gyémántstrasszok cs'llognak. 
'A nézőtéren ülő úgy érzi, mintha a csillagos ég 
venné körül. Borbély terem és . . .  fogorvosi te
rem! Mr. Harrissonnak saját legmodernebbül fel
szerelt fogorvosi laboratóriuma van. A városiról 
ide hozza autója a doktort, ha szükségét érzi,
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hogy a maga, vagy a birodalmához tartozó höl
gyek fogait megvizsgáltassa.

Ezek azok a szobák, amelyeket minden ven
dége megtekinthet. De van egy görög stílusban 
épült nagy terem is, amelyet bronz ajtó zár el. 
Ide csak bizalmas barátainak szabad belépni. Itt 
van a világ legkülönösebb gyűjteménye. Négy-s 
száz korbács. Az egyiptomi rabszolgatartók kor
bácsa, amellyel a rabszolgákat sanyargatták. A 
középkor hóhérainak korbácsa, kínai és perzsa 
ostorok, magyar karikások, angol kilencágu 
macskák. Ezüst, elefántcsont és arany-nvelü 
díszkorbácsok . . .

— A hatalom örök jelképei! — szokta titokza
tos mosollyal mondani.

A falon régi olajfestmény: egy vigyorgó arcú 
óriás korbácsot suhogtat kezében. Előtte gör- 
nyedthátú, alázatos emberek . . .

Négyszáz korbács! Egy tébolyult agy rögesz
méje: ha egyetlen korbács a hatalmat jelenti, ak
kor négyszázzal egy világot lehet leigázni! A 
szörnyű gyűjtemény Mr. Harrisson hatalmát jel-: 
képezi. Kegyetlen, mindenen átgázoló félelmetes 
hatalmát!

Senkisem tudja, honnan jött, mi volt húsz 
esztendő előtt? Micsoda titokban vész el szárma- 
zása?Mérhetetlen vagyonát egy agyonreklámo
zott kozmetikai csodakenőcsnek köszönheti. Mil
lió számra árulják a világ minden táján. Na
ponta olvasatlan százezrek hömpölyögnek hozzá 
New-Yorkból. Buenos Ayresből, Londonból, Mel- 
bourneből, Párisból, Alexandriából... A találmány 
egy szegény vegyészmérnöké volt, akitől potom
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áron vásárolta meg. A vegyész beleörült a két* 
ségbeesésbe, mikor látta, hogy találmánya az 
aranydollárok millióit indította meg, de amely* 
bői egy centet sem kapott. Harrisson soha életé* 
ben nem fogadta többé a kialkudott összeg ki* 
fizetése után. A vegyész megleste és merényle
tet követett el ellene. A golyó célt tévesztett. A 
szerencsétlent tébolydába zárták. Megállapították, 
hogy köz- és önveszélyes elmebeteg.

Harrisson sovány, dekadens alakja nevezetes
sége lett a Riviérának. És az új Krőzus körül 
megkezdődött a nők lihegő tánca. Botrányok' 
sisteregtek körülötte, apró zsarolások, kínos je
lenetek, amelyeknek mindig ugyanaz volt a cél
juk: férjül szerezni Harrissont! Elszántan, vad 
akarással, fantasztikus cselekkel próbálták Har* 
ríssont kelepcébe ejteni. Arisztokrata hölgyek, 
kalandornők, asszonyok, táncosnők, filmcsillagok" 
keringtek körülötte dühös elszántsággal. Harris
son ügyvédek, detektívek, valamint dollárezrek' 
segítségével szerencsésen megúszott néhány ve* 
szedelmesebb támadást, de belátta, hogy előbb* 
utóbb csatát veszít. Akadni fog olyan, mindenki* 
nél ravaszabb nő, aki fenyegetéssel, csellel kény* 
szeríteni fogja, hogy vegye feleségül. . .  Oh, Har* 
rissonnak már volt bő tapasztalata. Hisztériás 
jelenetek: a férjem mindent tud! Kötelességed 
feleségül venned! . . .  Gyermekünk lesz!. . .  Az* 
után rászögezett revolverek: megöllek és magam
mal is végzek, ha nem veszel e l. . .  stb. Mindezt 
eddig szerencsésen megúszffi. De véglegesen le 
akarta szerelni az egyre kellemetlenebbé váló 
támadásokat. Pokoli tervet gondolt ki.
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, Egy napon hazament. A vörös lámpát kigvujtó 
Csengőt nyomta meg.

Ez Dórának szólt, a gazdaasszonyának.
Dóra négy éve szolgálta Harrissont. Ismerte 

összes titokzatos szerelmi ügyeit. Afféle agyafúrt 
testőr és detektív volt, aki hazugsággal, gorom
basággal, vagy ha kellett, sima, diplomata hizel- 
kedéssel távolította el vagy tévesztette meg a kel
lemetlen nőket. Egészen műveletlen és primitív 
nő volt. Mert csak egészen ostoba, tehát gátlás 
nélküli nők alkalmasok arra, hogy azokat a 
buta és otromba szolgálatokat elvégezzék, ame
lyeket a szerelmi rendtartás követel.

Dóra belépett és szokás szerint megkérdezte:
— Parancsol, Mr. Harrisson?
— Üljön le, Miss Dóra! — mondotta.
A kövér, elég csinos arcú, túlságosan párnázott 

kezű, rövid ujjú, vastag lábú házvezetőnő el
képedve és megzavarodva nézett gazdájára és 
meg sem moccant.

— Üljön le! — szólt rá mégegyszer Harrisson. 
'A hangja most már hideg, kemény és ellenállást 
nem tűrő volt.
. Dóra bénultan engedelmeskedett. Csak várta: 
mi következik?

— Miss Dóra — mondta lassan, minden szót 
külön hangsúlyozva Harrisson, — elhatároztam, 
hogy feleségül veszem magát!

— Jézus Máriám! — sikoltott fel a gazdaasz- 
Szony és az arca halott halvány lett.

— Ne kiabáljon, maradjon nyugodtan! — ri- 
valt rá Harrisson, mire a szerencsétlennek a fo
gai is vacogni kezdtek. Szeme önkéntelenül a
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jobb felé nyíló ajtó felé rebbent, mely mögött a 
korbácsmúzeum volt.

— Szóval — folytatta Harrisson, — feleségül 
veszem. Természetesen pillanatig se gondolja, 
hogy szeretem, vagy hogy egyáltalában érdekel. 
Egyszerűen szükségem van valakire, aki mint 
névleges feleség, gátat vet a hölgyek házasodási 
dühének és így remélhetőleg a jövőben kikap
csolják ezt a témát.

Harrisson egy kis szünetet tartott. Élvezte, ho
gyan kapkod a teljesen megzavarodott nő levegő 
után. Harrison biztos volt a dolgában. Tudta, 
hogy ez a legkényelmesebb megoldás. Dóra meg
marad továbbra is alázatos rabszolgának. Hogy 
mit fog szólni a társaság? Harrisson eddig sem 
törődött a mások véleményével. Akiknek száz
milliói vannak, nem kell aggódnia, hogy hízel
gők, rajongók és csodálok nélkül marad!

— Értsük jól meg egymást — folytatta Har
risson, — maga látszatra a feleség minden jogát 
fogja élvezni. Lesz saját autója, háztartása, kor
látlanul rendelhet ruhákat, tele aggathatja ma
gát ékszerekkel és ha vendégeim lesznek, ellátja 
a háziasszonyi tisztséget. Viszont mindannyiszor 
eltűnni köteles, ha kényelmetlennek érzem a je
lenlétét Lehet, hogy időnként néhány hónapi 
körutazásra küldöm és csak akkor rendelem 
vissza táviratilag, ha erre szükségem van. A ma
gánügyeimbe természetesen nem avatkozhat, 
viszont megígérem, hogy én sem fogok túlságo
san érdeklődni aziránt, hogy mivel szórakozik 
utazásai során . . .  Remélem, megértet*? Ne néz
zen már ilyen ostobán! Válaszoljon! Megértett?
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—- Igenis, Mr. Harrisson! — dadogta Dóra, 
aki még mindig nem tudta, hogy ébrén van-e 
•vagy álmodik?

— Akkor rendben van! — bólintott Harrisson. 
*— Holnap szólok az ügyvédemnek és a jövő hé-1 
ten megesküszünk! A viszontlátásra Miss Dóra..? 
Apropos, ma este Corbett kisasszonyt várom. 
.Téríttessen az ezüst szalonban!

Hidegen hátat fordított és magára hagyta a 
megrökönyödött, teljesen sóbálvánnyá változott 
Dórát.

III.
A szépségkirálynők felvonulása megkezdődött. 

Káprázatos imprimék színesedtek, mintha egy 
indiai kert egzotikus virágai libegnének az ezüst 
hídon, amelyen az ünnepelt missek átvonultak. 
Minden miss kezében ékköves monogrammal db 
szített aranytáska. Mr. Harrisson ajándéka. Hol
nap viszont Európa valamennyi lapjában benne 
lesz a szépségkirálynők arcképes nyilatkozata, 
hogy szépségüket kizárólag a Harrisson-féle ke
nőcsnek köszönhetik. A versenyt rendező vállal
kozó, egy szakállas, magas férfi, valamikor di
vatszalonja volt Párisban, elégedetten mosolyog. 
Harrissontól húszezer dollárt kapott, amiért a 
győztes misseket rávette a reklámnyilatkozatok 
aíáirására. Ez a ravasz szakállas már évek óta 
rendezi a szépségversenyeket, Harrisson húszezer 
dollárjának reményében, amely nemcsak bőven 
fedezi költségeit, de búsás hasznot is jelent.
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“  Milyen nagyszerű látvány! — lelkesült ég3 
arccal Elly. — Az ember egy pillanatra azt hi- 
hetné, hogy a Napkirály udvarába cseppent. 
Csak Versailles udvari báljain lehetett ennyi ék- 
szer, szépség, pompa . . .

— Én szívesebben lennék most kint a tenge-. 
ren. Teli hold van. Jöjjön, szökjünk meg innen..* 
Béreljünk egy vitorlást! — mondotta Nádor.

— Nem . . .  nem . . .  ez sokkal szebb! •— tílta- 
kozott Elly.

— Csak oktalan fájdítja a szívét. Irigységet, 
keserűséget szül, amit lá t . . .  A tenger azonban 
a magáé is, a virágokat letépheti, az illatuk ép
pen úgy megmámorosítják, mint a milliomoso
kat . . .

A lány szinte haragosan nézett a férfire.
— Látja, ez a maga és magához hasonló em

berek baja. Nem tudnak hinni és akarni! Miért 
ne lehetnék én is mindennek a gazdagságnak, 
életörömnek ne csak nézője, hanem részese is? 
Ezek a leányok, akik most átmennek az ezüst 
hídon, néhány hét előtt még nem álmodhattak 
arról, hogy ilyen zengő, csillogó ünneplés köze
pébe kerülnek, királynőkké koronázzák őket.. 3 
Oh, egészen bizonyos, mindegyik fényes házas
ságot fog kötni. . .  Nézze, a férfiak milyen mohó 
kíváncsisággal nézik őket. . .

A férfi felállt.
— Köszönöm, Elly. . .  ez legalább őszinte be

széd volt. Most már tudom, hogy nem szereti 
Arra gondol, milyen jó volna, ha magát is egy 
ilyen férfi kérné feleségül. Én e pillanatban a 
porszemnél is kisebb lettem a maga szemében . ,1
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—< Kérem . . .  miért akarja elrontani a kedvet
met Ne érzékenykedjen. Hagyja, hadd élvez
zem ezt a nagyszerű látványtl

— Igaza van. Nem is zavarom tovább!
Nádor felállt és sértődötten kivonult Meg volt 

sebezve. Halálosan bánta, hogy egyáltalában el
jött Nizzába. Ostoba lány! Inkább a hazugságot 
élvezi, mint azt az eleven valóságot, amelyet ő 
kínál neki. . .  Még jó, hogy a tenger ilyen csodá
latosan szép, nyugodt... Majd egyedül tesz egy 
kis kirándulást..

Elly észre sem vette, hogy a férfi távozott 
Egész leikével, minden idegszálával élvezte a pár- 
fömgőzzel és diszkrét muzsikával telített terem 
pazar látvány osságait. . .  Hogyan ül az a foly
ton mosolygó, kék frakkos, gyémánt inggombos 
férfi a trónszerű karosszékben! Mint egy mon
gol félisten! Szürke, hideg szemei úgy síklanak 
végig a nőkön, mint egy keleti kényúré. Tud ez 
az ember szeretni? Van olyan művészet a vilá
gon, amely felgyújthatja az elfáradt érzékeit?

A szürke szemek hirtelen felvetődtek és végig- 
síklottak az erkélyen. Elly szíve hevesen vert. A' 
tekintetük találkozott. A mosolygó arcon nem 
változott semmi. Egy frakkos úr néhány szót 
súgott Harrissonnak, aki válaszolt és elfordította 
fejét. A társaságában lévő hölgyek kissé idege
seknek látszottak. Ügy látszik, bosszantotta őket 
a nagy érdeklődés, amellyel Harrisson a szépség
királynőket nézte. Féltékenyek lehettek. Három... 
éppen elég. Nem kell bővíteni a kört. A szerelmi 
cselszövények története bizonyitja, hogy a szul
tánok mindig kiválasztanak egy kedvenc felesé
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get és akkor a többi csak statiszta. A három 
hölgy szívesen megfojtotta volna egy kanál víz
ben a Jelenlevő többi szépséget. . .  Harrisson 
mindezzel nem törődött. Nem voltak idegei. Fe- 
lette állt mindannak, ami körülötte történt. Gon-, 
dolatai már egészen máshol kalandoztak. A1 
szürke szemek megint felszöktek az erkélyre .. s 
Elly megrezzent, önkéntelenül kissé előre dőlt.: 
Boldog volt, hogy az új estélyi ruháját vette fel, 
amely közvetlenül elutazása előtt készült el. Jó 
lenne most egy tükörbe nézni és meggyőződni, 
hogy jól fest-e? Az ujjai idegesen markolták tás
káját. Egy kis rúzst szeretett volna ajkára kenni.

A felvonulás befejeződött. Megkezdődött a tánc. 
A három frakkos parkettáncos meghajolt és 
táncba vitte Harrisson három hölgyét. Harrisson 
pedig felállt és mint egy fejedelem, cerclét tar
tott. Köszönéseket intett, megszólításokkal tün
tetett ki urakat és hölgyeket és lassan eltűnt az 
általános hullámzásban.

— Hogy mulat kisasszony? Tetszik önnek a 
bál? — kérdezte valaki hirtelen franciául Ellytől.

Megfordult és arcából szinte kiszökött a vér- 
Harrisson állt előtte. Elly úgy meg volt lepődve, 
hogy szinte dermedten, némán állt. De Harrisson 
erről nem vett tudomást. Síma mosolyával be
szélt tovább.

— Ön, úgy látszik, egyenesen azért jött Niz
zába, hogy végignézze a szépségkirálynők ün
neplését .. . Rosszul tette, hogy nézőnek jött. Ver
senyeznie kellett volna. Az előbb, mikor felfedez
tem önt. első gondolatom az volt: magát kellett 
volna Miss Európának megválasztani! És nekem
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elhiheti. .. Azt hiszem, eléggé értek a női szép-<
séghez . . .  Ha szabad érdeklődnöm: ön milyen 
nemzetiségű?

— Magyar vagyok, Mr. Harrisson!
Harrisson elégedetten bólintott.
— Ön tudja á nevemet? Ah, persze, mindig 

valóságos bevonulásokat rendeznek, ha megéri 
kezem, azután sürgősen leadnak rólam a még tái 
jékozatlan idegenek számára bizonyos pletykái 
k á t. . .  Én, sajnos, nem vagyok ennyire infon 
máivá ön felől, a nevét sem tudom . . .

— Elly vagyok ..
— . . .  csak annyit tudok, kedves Elly kisasz- 

szonv, hogy önnek elégtétel jár!
— Miféle elégtétel?
— Én önt tekintem a szépségverseny győzte

sének, mondjuk, versenyen kívül! És szeretném 
önnek mindazt a hódolatot bemutatni, amely 
királynőknek kijár . . .  Ha megengedi, egész niz
zai tartózkodása alatt vendégemül tekintem! E 
perctől kezdve egyik autóm állandóan rendelke
zésére áll . . .  Melyik szállodában lakik? Majd an
nak a garázsában fog állni. . .  És szeretném sze
mélyesen kalauzolni Nizza rejtelmeiben . . Ha 
kedve van, bejárhatjuk az egész Riviérát. A yach- 
tom állandóan indulásra készen áll lent a kikö
tőben . . .

Elly kábultan hallgatta Harrissont. Minden 
erejére szüksége volt, hogy leplezze rettenetes iz
galmát és mosolyogni tudjon.

— Nagyon köszönöm, Mr. Harrisson. . .  de 
mindez te’jesen lehetetlen. Nem vagyok egyedül, 
társasággal vagyok!
Borotvaélen. 2 17



A két szürke szem hipnotikus erővel szegező* 
időit rá.

— Az egyént, a kiválóságot éppen az jellemzi, 
hogy kiválik a társaságból. A csordából, ha sza
bad magam így kifejeznem . . .  ön  pletykától fél? 
Felesleges. A kirándulásainkra feleségem is el fog 
kísérnil Holnap lunchre legyen szerencsém a 
kastélyomban. Majd ott megismerkednek. . .  
Pontosan félegykor, ha szabad kérnem! A vi
szontlátásra!

Harrisson tovább ment. Egy izgatott szőke 
fiatalember hajlongott előtte, aki már percek óta 
settenkedett a háta mögött.

— Mr. Harrisson, egy indulót komponáltam 
az ön tiszteletére. A zenekar mindjárt el fogja 
játszani. Szabad kérnem . . .  egy pillanat türel
met!

A jazz karmestere tölcséren harsogta a te* 
rembe:

— Harrisson-induló! Monsieur Henri Gerald 
szerzeménye!

Általános taps, halljuk! kiáltások. Harrisson 
megvetően mosolygott. Már ismerte az otromba 
komédiát. A karmester és az ifjú zeneszerző ösz- 
szejátszanak. Minden szezonban megismétlik ezt 
a trükköt. Harrisson-indulókat és tangókat mu
tatnak be abban a biztos reményben, hogy a mil
liárdos bőkezűen fizet. Harrisson a komponistá
hoz fordult.

— Majd jelentkezzen a titkáromnál!
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IV .

Madame Harrisson a legfigyelmesebb háziasz* 
szonynak bizonyult. Kár, hogy a lunch után he- 
vés fejfájást kapott és sürgősen vissza kellett vak 
nulnia magánlakosztályára. Azért még mindig 
■elegen maradtak a sárga szalonban, ahol a feke-: 
tét és a konyakot itták. A háziorvos, aki egész, 
étkezés ideje alatt Harrisson mellett ült és vigyáz 
zott, hogy drága páciense ne egyen-igyon kelle-: 
ténél többet. Néha szelíden megrángatta Harris-; 
són kabátját: . . .  kérem, vigyázzon, az ital hidegl 
.. .A pástétomból kevesebbet ajánlok, nehezen 
emészthető . . .

Ilyenkor Harrisson mindig mosolygott és azt 
m ondta:... Oh, nagyszerű, rendben van, orvos 
úr!

Jelen volt a titkár, aki valahányszor Harrisson 
egy-egy kirándulás, bevásárlás, vagy mulatság öt
letét vetette fel, nyomban gyorsírással bejegyezte 
noteszébe . . .  Jelen volt a sporürénerek csoportja, 
a pólómester, a krikettanár, a boxoló izombaj- 
nok és ott volt a három szépség is, Kitti, Louise 
és Marietta kisasszonyok, akik Anglia, Francia- 
ország és Spanyolország női bájait képviselték. 
Sziruposan édesek voltak a szörnyen elfogódott 
Ellyhez, olyan szemtelenül jóakaratúak és fölé
nyesek, ahogyan a szerelem világában jártas, 
magabiztos nők szoktak lenni a komoly vetély- 
társnak nem tekinthető kezdőkkel szemben. 
Szinte hangsúlyozták a semmibevevést, a váll
veregető leereszkedést, hogy ezzel éreztessék Har- 
rissonnal, milyen jelentéktelen kis macskát vil-
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fázott fel. A hölgyek fejedelmi ékszereket hord-* 
tak és a lábukon lévő harisnya alighanem többe 
került, mint Elly egész toalettje.

Harrisson meglehetősen szófukar volt. Senki- 
sem mondhatta volna meg, hogy jó, vagy rossz
kedvű-e? Még kevésbhé azt, hogy mire gondol 
jez a titokzatos ember?

A lunch után Harrisson azt indítványozta, 
hogy menjenek a játékterembe. Kiderült, hogy 
R kastélyban szabályosan felszerelt ruletté- és 
kártyaszoba van, frakkos játékmesterrel, atlasz 
térdnadrágot viselő lakájokkal, zsetonokat adó 
teremfelügyelővel. A játékterem barokk stílus
ban épült, oszlopok, aranyozott erkélyek, se
lyemtapéták, művészi freskók és szobrok tették 
ielragadóvá. Harrisson trente et quarante kártyát 
indítványozott Ellynek, a titkárnak és a házi
orvosnak. A többiek a rulett-asztalnál foglaltak 
helyet.

Elly elpirult, zavarban volt.
— Nincsen pénzem! — mondotta. — Nem szá* 

inítottam, hogy játszani fogunk.
— Oh — mosolygott Harrisson, — de húsz 

harminc frankja csak van?
— Annyi. . .  igen!
— Kezdetnek elég. És reméljük, a többit majd 

megnyeri I
Igen, Harrisson pontosan jósolt. Elly nyert. Ál

landóan nyert. Harrisson nevetve biztatta, hogy 
csak duplázza nyereségéből a téteket. Használja 
ki a régi játékos babonát,-hogy aki először ül le 
játszani, azt a játék démona pártfogásába ve
szi. Holnap már bizonyára veszíteni fo g ...
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Harrisson volt a bankár, ö  osztotta a kártyád 
kát. Elly körül forgott a világ. Kis kerek cellu
loid lapocskák hevertek előtte és mindegyiken 
egy-egy szám állt: 10.000, 5000, 1000, 500 . ..

Ez mind pénz, vagy játék?
Elly nem tudta elhinni, hogy ez valóság és egy, 

gyermek vakmerőségével és felelőtlenségével ját
szott. A kerek lapocskák egyre szaporodtak’ 
előtte . . .

Egy óra múlva azt mondta Harrisson, hogy. 
mára elég lesz, kirándulást tervez Monte-Carloba* 
Ott fognak vacsorázni és meghallgatják a ven
dégszereplő párisi operát.

A frakkos, öreg tisztviselő, aki a zsetonokat 
hozta egy bankjegyköteget tett Elly elé.

— ötvenezer frank. Parancsoljon mademoiselleí
Ellynek még a nyelve is elzsibbadt izgalmá

ban. Félelem és boldogság harcolt a lelkében. Va
gyon feküdt előtte. Pillanatig sem volt kétséges, 
hogy Harrisson szándékosan hagyta nyerni* 
Ilyen gyengéd és elmés formában ajándékozta 
meg. Ezt még csak visszautasítani sem lehetett.

Harrisson titokban nézte és élvezte a boldog
ságban remegő, égő arcú leányt.

— Örülök, hogy nyert! — mondta Harrisson* 
1— Legalább nem kell visszamennie a társasuta
zással. Meghosszabbíthatja nizzai tartózkodását! 
És most, ha tetszik, a kocsi kint á ll. . .  vissza
mehet szállodájába átöltözni és pihenni. Este 
kilenckor együtt indulunk Monté Carlóba!

Mindezt olyan egykedvűen, nyugodtan mondta, 
mintha valóban csupán egyszerű szórakozásról 
lenne szó. Holott Elly most már tisztában volt
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azzal, hogy Harrisson mélyen belenyúlt az éle* 
tébe és ördögi ügyességgel dolgozik. Milyen egy
szerűen intézte el az ittmaradását! Még csak nem 
is beszélt előzőleg róla. Befejezett tény elé állí
tottál . . .

Elly boldog volt, mikor végre egyedül ült az 
autóban és gondolkozhatott. Ez a kocsi is, ame
lyen megy, tegnap óta a szállodájában kizárólag 
az ő rendelkezésére áll a soffőrrel együtt. . .  A 
társasutazáson résztvett hölgyek és urak meg vol
tak rőkönyödve, elképedt és epés megjegyzések 
röpködtek emberek gyors szerencséjéről és bá
mulatos karrierjéről. A nők felvonták orrukat, 
egyszerre fagyos hidegek lettek, éles gúnnyal 
mondogatták: ah, Gábor kisasszony önállósította 
magát, ő már nem áll szóba olyan szegény em
berekkel, mint mi vagyunk! Talán ne is zavarjuk 
külön programmjaiban . . .

És Elly egyszerre tudomásul kényszerült venni, 
hogy kinézik, bojkottálják, irigylik és az erköl
csösség örve alatt megvetik.

De olyan lázban égett, annyira kábító ködök
ben támolygott, hogy ezzel egyáltalában nem tö
rődött. Elragadta egy mámoros szédület, megtelt 
optimizmussal, csodák váltak körülötte valóra...

Csak Nádor mérnökkel való helyzete volt kí
nos. A szerencsétlen fiú lefogyott, lelke mélyéig 
fel volt dúlva.

— Az Isten szerelmére, Ellyke — könyörgött, 
— térjen észre! Mit akaT? Elzülleni? Beáll a 
rivierai félvilági nők közé? Harrisson szeretőinek 
számát akarja szaporítani?

— Hogy mer velem így beszélni?
22



— Meg kell ezt mondanom! Maga elvesztette a 
józanságát, a talaj kicsúszik a lába alól. Nekem 
kell visszatartanom . .. mert én szeretem és fél
tem .. .

— Ne féltsen! Semmisem történik. Csak né
hány ragyogó nap. Valami, ami soha többé nem 
tér vissza. Hadd legyek egyszer az élet király
nője . . .  Hiszen néhány nap múlva megint kez
dődik a régi élet!

És most tele volt pénzzel. Vagyon gyúródott a 
táskájában. Annyi pénz, amennyivel még soha
sem találkozott magánéletében. Az álom szilárd 
talajt kapott, őrület lenne erőszakkal félbeszakí
tani! Hiszen ez még csak a kezdet kezdete! Mi
lyen csodálatos meglepetések várhatnak még rá!

Nádor már türelmetlenül várta. Sápadt, gyű
rött, rosszkedvű volt.

— Nem mentem a többiekkel Mentoneba —« 
mondotta. — Magát vártam egész délelőtt. —* 
EHy, okosan kell beszélnünk . . .

— Kedves László, igazán megható á maga ne
mes és őszinte barátsága. . .  De én most nem 
lehetek érzelmes. Önzőnek kell lennem, meg kell 
ragadnom a szerencsét, amely most mellém ke-' 
riilt. . .  Kérem, ha igazán szeret, ne akarjon elém 
állni. . .

A mérnök keserűen mosolygott.
— Tudom, egyáltalában nem lehetek Harris- 

son űr vetéíytársa! De arra mégis csak figyelmez
tetnem kell, hogy holnap az idillnek úgyis vége 
szakad. Délben indulunk visszafelé!

— Én nem megyek, László, Maradok!
A mérnök elsápadt.
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— Marad? Miből? Hogyan?
— Rengeteg pénzt nyertem szerencsejátékom 

Ezt el kell hinnie. Becsületszóra mondom: nyeri 
teml Érti? . . .
, — Igen . . .  értem . . .  És most?

•— Maradok! Nincsenek terveim! Hagyom, 
hadd sodorjanak a hullámok kedvük szerinti 
Maga nem tudja, milyen nagyszerű ez . . .

A férfi lehajtotta fejét. Végtelen szomorúság 
Üilt az arcán.

— Akkor hát csakugyan elválunk . . .  Borzasz
tóan fáj, hogy itt kell hagynom. Félek. Egész 
lelkemmel aggódom magáért. Rettenetes, hogy 
ez így történt! .. .

Nem tudott tovább beszélni, szavait elfojtotta 
a torkát szorongató sírás.

*

Amikor Elly szobájában magára maradt, agya 
lázassan dolgozott. Még fülében csengtek Nádor 
szavai, maga előtt látta a feldúlt arcú, kétségbe
esett férfit. A lelke mélyén bizonytalan érzések 
nyugtalankodtak. Előbbi nagy önérzete és biza
kodása már eltűnt. Valóban, mit akar tőle Har- 
risson? Hová vezet a furcsa barátság? Hiszen 
Harrisson nős! Micsoda feleség az, aki tűri, hogy 
a férje három barátnőjét is a kastélyba csem
pészi és aki diszkréten eltűnik az ebéd végén? 
Harrisson érdekes, rendkívüli ember, aki nagy 
hatással van rá . .. Nádor különb emberi érték, 
becsületes, drága, meleg lélek . . .  Harrison csupa 
rejtett kegyetlenség, félelmes és izgalmas titok!



De éppen ez az, aminek ellenállhatatlan hatása 
van .. .

De a titkok mögött szörnyű meglepetések lap-, 
panghatnak! Olyan erőkkel került szembe, 
melyek mellett az ő tapasztalatlan lénye eltör
pült, tehetetlen porszem . . .

Nem szabad egyedül maradnia! Itt kell tar
tani Nádort isi Egy embert, akihez menekülhet, 
ha baj van! De hogyan tartsa vissza? Nádornak 
-nincsen pénze és ha volna is . . .  micsoda vak
merő és méltatlan játék lenne azt követelni, 
hogy a férfi, aki szerelmes belé, itt maradjon és 
statisztáljon az ő és Harrisson flörtjéhez'

És mégis itt kell maradnia!
Elly felemelte a házi telefont és felkérette a 

szálloda igazgatóját. Néhány perc múlva Smidt 
úr bekopogott.

— Parancsol, kisasszony?
— Uram . . .  én itt akarok tartani egy urat a 

magyar vendégek közül.
Az igazgató diszkréten mosolygott. Várta, 

hogy mi lesz ebből?
— Az illető Nádor László építő mérnök. 

Nézze, kérem, én átadok önnek négyezer fran
kot. Legyen szíves, hívassa magához a mérnök 
urat. Mondja neki, hogy ön legközelebb bizo
nyos pótépítkezéseket akar végeztetni szállodá
jával kapcsolatban. A vendéglistából látta, hogy 
egy magyar építész is van a szállodai vendégek 
között és maga már sokat hallott a magyar épí
tészek nagyszerű ízléséről és ötletességéről. Sze
relné, ha Nádor úr is készítene egy tervet, 
amelvéít szívesen tizei neki négyezer bankot.
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fíádor úr természetesen boldogan fogja vállalni 
k megbízatást és én elérem célomat. Legalább 
két hétig fog mérni, rajzolni, tervezni... Meg
értett, kérem?

— Kisasszony, ön elmésségben lefőzi saját 
bontársnőimet is, akik pedig büszkék arra, hogy 
Ötletek terén ők vezetnek!

Az igazgató átvette a pénzt és elhagyta a szobák

V.
A szenvedélynek is vannak orkánjai és cyk- 

lonjai, melyek háromszáz kilométeres vad vág- 
tatással törnek ránk és elpusztítanak minden ér- 
telmet józanságot, félelmet.

Harrisson életében először volt komolyan sze
relmes

Félelmes mélységekből tört elő ez az érzés, 
vastagra rétegeződött gonosz cinizmus, aljasság,
kegye rienség mögül. . .

Megdöbbentette, felháborította és megzavarta, 
hogy Ellynél ellenállásra talált.

Igen, tíz nap alatt még az első csókig sem ju
tottak el. Hamson még sohasem harcolt női 
kegyekért. Egyszerűen rendelkezett. A nők bó- 
dalian hullottak lábai elé. Az arany remek ká
bítószernek bizonyult. . .  És ez a lány . . .  érthe
tetlen! Kedvesebb, mulatságosabb, élénkebb, 
mint bárki azok közül, akik eddig eléje kerül
tek és friss, üde arcán nem látszik átvirrasztott 
éjszakák beteges sápadtsága.



Akarta ezt a lányt!
Először a gazdagsággal szédítette. Még három-, 

szór ültette a kártya asztalhoz és Elly mindig 
nyert. Már több, mint kétszázezer frankja 
volt. . .  Azután három autóra ültette Kitti, 
Louise és Marietta kisasszonyokat, felrakatta 
podgyászaikat és titkára útján mindegyiknek 
egy-egy csekklapot küldött. El sem búcsúzott tő-, 
lük. A kényurak nem érzelmeskednek és nem 
törődnek érzékenységekkel. . .  A három hölgy, 
dühöngve tudomásul vette, hogy szélnek eresz
tették őket.

És aznap délután Harrisson azt mondta Elly- 
nek:

— Szeretném, ha észrevenné, hogy most már 
maga az egyetlen nő, aki hozzám tartozik!

Elly csodálkozva nézett Harrissonra.
— Az egyetlen? És a felesége?
Harrisson nem válaszolt. Mintha ezt a kérdést 

nem is hallotta volna. A tengerre mutatott, 
amelynek örökké kék színe most mintha szűr-! 
kés zöldbe játszott volna.

— Ma ritka látványban lesz része! Vihar két 
szülődik, szokatlan látvány a Riviérán . . .  Sze
reti a viharokat?

— Imádom!
Harrisson közel hajolt a lányhoz.
— A halál rettentő misztikuma sötétlik ben

nük! Nem fél tőle?
A férfi szeme most zöldes szürke volt, mint a 

vihar előtti tengeré. Fenyegető, sötét, kifürkész
hetetlen.

Elly megborzongott.



— Félek! — mondotta és összébb húzta kis 
fehér keppjét.

Harrison intett egy lakájnak:
— Coctailt!

A Plantage-bár tengerre nyíló terraszán, Niz
zától mintegy húsz kilométernyire az országút 
;egy festői részén bizarr társaság szokott déli 
utánonkint összeverődni. Csupa szökevény, ti
losban járó szerelmes, akik a Riviéra legkülön
bözőbb paradicsomaiból, Cannesból, Mentoneból, 
Nizzából, Monté Cáriéból, Juan les Pinsből szök- 
’dösnek ide. Fiatal gyerkőcök, alig húsz éves 
fiatalemberek, rikítóra színezett, petyhüdt bőrű, 
Ötven esztendőn felüli agyonékszerezett ameri-! 
kai milliomos nőkkel és szikár, sohasem vénülő, 
a gondtalanság jól konzerváló környezetében 
kitenyésztett hetven éves lovagok kötnek itt ki 
Európa és Amerika legtündöklőbb film- és revü- 
szépségeivel. Élő botránykrónika a bár, melyen 
át a szerelem arannyal, ezer frankos párfőmök- 
kel, ötezerdolláros prémekkel, Cadillac autók
kal, ópiummal és paralízissel kevert szenny-! 
csatornája hömpölygött.

Az egyik óriási legyezőpálma alá állított, pi
ros selyempárnákkal kényelmessé tett kerti ka
rosszékben zsírosán és a vastag festékrétegek' 
lila-vörös egyvelegében nyújtódzott Harrissonné. 
Világos-sárga ruhát hordott, amelynek rengeteg 
anyaga is alig tudta keretbe szorítani a túlzot
tan gömbölyű bájakat, a selymet szinte szétfeszí
teni akaró kebleket. Mellette egy férfiszépség
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ült. Olajbarna bőrű, villogó szemű, szénieket^ 
hajú, tökéletes alakú spanyol.

— Hallgass, hallgass Jósé! — nevet Harrissom 
né. — Úgyis tudom, hogy hazudsz! Szédíteni 
akarsz! És tegnap is láttalak azzal a kis vörös 
tyúkkal.. .

— Tudod, hogy az nem szerelem! A partner-* 
nőm!

— Nem hiszek neked . . .  Zsarolni akarsz! 
Mennyi pénzt akarsz? No beszélj bébikém . . ,

— Tegnap nagy pechem volt a kaszinóban! 
Húszezer frankot vesztettem . . .  De ne beszéli 
jiink erről! Eljösz ma is az Édenbe? Szeretnék! 
táncolni veled.

— Nagy kutya vagy Jósé! A szád és a nyeli 
ved síma, mint a kígyóé. De sohasem tudnál va* 
lami őrültséget elkövetni értem. Valamit, amivel 
megmutatnád, hogy igazán szeretsz!

— Nem panaszkodhatsz Dóra! Mindig, mim 
clenben rendelkezésedre állok! — mondta Jósé 
túlzott gesztussal.

Az asszony keserűen félrevonta száját.
— Igen, kiszolgálsz, mint egy hű és figyelmes 

inas. De én azt akarom, hogy szeress! Érezni 
szeretném, hogy nemcsak a pénzemért vagy meli 
le ttem ... Eh, őrült vagyok! Most kinevetsz ma* 
gadban... Te Jósé, mit mondanál ahhoz, ha’ 
megvallanám, hogy én is gyűlöllek? Igen, utál* 
lak . . .  Vannak pillanatok, mikor meg tudnálak’ 
ölni!

— Félrebeszélsz Dóra . . .
— Nem, n em ... ez az igazság! Te Jósé, éri 

azt hiszem, túl sokat ittam és most részeg va-
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gyök . . .  Mondd, elhiszed, hogy én szerelmes
.vagyok?

— Szeretném hinni, hogy igen!
— Te hülye! Mit vigyorogsz? Nem beléd va-. 

gyök szerelmes! Én a férjemet szeretem! Ér
ted? Az uramat!

— Hohó . i ugratni akarsz!
— Te állat! Te igazán nem számítsz és nem 

is érted, amit mondok! Én ezt az embert szere
tem, aki engem még soha, egyetlen egyszer meg 
sem csókolt. . .  Aki hat év óta nem vette észre, 
hogy nő vagyok! Te —, tudod, mit szenvedtem 
én ezért az emberért! Titokban tanultam, mű-, 
yelt lettem, egy grófot fogadtam és egy elszegé
nyedett hercegnőt, akik arra tanítottak, hogyan 
kell előkelő társaságban viselkedni. . .  És nap- 
ról-napra tűrnöm kell, hogy a férjem úgy bánik 
Velem, mint egy számba sem jövő senkivel, 
mintha még mindig a . . .

Elharapta a szót, nem mondta ki: . . .  mintha 
még mindig a cselédje lennék!

Sóhajtott és vadul, szinte szikrázó dühvei foly
tatta.

— Tűrnöm kell, hogy a kastélyba hívja a sze
retőit és nekem még udvarolnom kell nekik' Ki
szolgálom őket. . .

— Ne mérgelődj Dóra! — mosolygott méz
édesen a spanyol. — Itt vagyok én! Hát nem 
kárpótollak mindenkiért?

— Te sem szeretsz! Ne gondolj hülyének. Jól 
tudom, hogy mi tart mellettem.

.— Rossz vagy hozzám!
— Szeretnélek végigkorbácsolni, Jóséi Rajtad
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töltenem ki a haragomat és gyűlöletemet, amely 
az egész világ ellen felhalmozódott bennem . . ,

— Csakugyan részeg vagy anyuskám! . . ? 
Nem bírod a zöld italt. Ettől mindig megbolon-i 
dúlsz!

— Röhögnek rajtam! — dühöngött Harrisson*. 
né. — Az emberek a szemembe vihognak, mert 
tudják, hogyan bánik velem az uram! Sajnál- 
nak, vagy megvetnek. És egyiket sem lehet 
elviselni! Érted? Egyiket sem!

A férfi keze rákúszott az asszony nyakára és 
megsímogatta.

— No, ne keseregj már! Gyere, kocsizzunk a 
narancsliget felé . . .  A ligetben sétálunk egyet..,,

Harrissonné némán engedelemeskedett. Csak* 
ugyan túlsókat ivott. Homályosan érezte, hogy 
egészen hiábavaló dolgokat fecseg és mindennek 
semmi értelme sem volt.

Az autóban Jósé átölelte a derekát.
— Mered még mondani, hogy nem szeretsz? 

A robogó kocsiról doblak a tengerbe!
Vigyorgott, fehér fogai vakítóan villantak ki 

az érzéki szájból.
Egy autó jött velük szemközt. A hegyoldalba 

vágott szűk úton a két kocsi alig tudott egy* 
más mellett elhaladni. Harrissonné azonnal fel- 
ismerte a bennülőket. A férje volt a magyar! 
lánnyal. Harrisson szeme meg sem rebbent, mikor 
elmentek egymás mellett. Egyáltalában nem 
volt bizonyos, hogy ő is meglátta-e feleségét és 
a mellette ülő spanyolt, vagy nem? Jósé, aki 
mindebből semmit sem vett észre, be akarta fe
jezni gáláns szolgálatait és az asszony fölé ha
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Jóit, hogy megcsókolja. De Harrissonné heves 
mozdulattal taszította el:

— Nem! Most nem akarom!
Jósé vállat vont, vissza egyenesedett ülésén 

<és egy hatalmas szivarra gyújtott.

VI.
Harrisonnénak a feje fájt. Már két piramidorft 

szedett és kínzottan ült a kitárt ablak mellett. 
!A szökőkútat nézte, a bronzból és márványból 
faragott mezítelen nimfákat és szatírokat, akik 
a kút sziklacsoportján játszadoztak, az óriási 
Vörös, sárga, kék és fehér virágokat. . .  az Indiá
ból hozatott lótuszokat, melyek a melegvízű pa
takban ringottak, a rikácsoló papagályokat és 
pávákat, Karút és Sutikut, a két szelídített csim
pánzt, akik szabadon jártak-keltek a virágágyak 
között. Igazi urak voltak, nem gázoltak a gyepre, 
megelégedtek azzal, hogy a fák karcsú ágai kö
zött végeztek nyaktörő tornamutatványokat.

A szoba ajtaja kinyílt és Harrisson lépett be. 
fAz asszony meglepetten ugrott fel. Erre még 
nem volt példa, hogy a férje keresse fel.

— Dóra — mondotta Ilarris.son — egy kis 
beszélni valóm lenne.

— Kérem . . .  beszéljen!
— Az asszony minden porcikájában remegett. 

Ösztönösen érezte a fenyegető bajt.
— Nem nagy dolog az egész. Meg akarom 

köszönni eddigi jó szolgálatait, amelyekre ezen
túl már nem lesz szükségein.



— Hogy érti ezt? — dadogta Dóra és az arca 
szinte elfehéredett.

— Meg akarok nősülni és mi ketten most 
szépen elválunk. Természetesen bőségesen gon
doskodom magáról. Kétmillió frank és teljesen 
berendezett palota Párisban, Londonban, New- 
Yorkban, vagy ahol parancsolja . . .

— Nem, ez lehetetlen. . .  teljesen lehetetlen! 
s— hebegte magánkívül.

Harrisson megdöbbenve nézett Dórára. Meg 
Sem értette, hogy miről van szó annyira kép
telennek érezte ezt a lázadást.
1 — Mit mond, kérem? — kérdezte. Arcáról 
egyszerre eltűnt az örökös mosoly. Jéghideg, ke
gyetlen mongol arc nézett az asszonyra.
• — Jo h n ... ne űzzön e l . , .  magával akarok 
maradni! Szeretem!

Harrisson zöld szemei sötét tűzzel villantak 
meg.

— Megőrült? Hogy merészeli? .. .
. — Szeretem! — kiáltotta magánkívül a sze
rencsétlen asszony. — Hát nem látja, mit szen
vedtem maga mellett hat esztendőn át? Minden 
megaláztatást eltűrtem, mert maga mellett le
hettem. Mert mégis reménykedtem, hogv egy
szer . . .  egy napon talán . . .  valóban a felesége 
leszek!

— Hallgasson! — kiáltotta magánkívül Har
risson. — Ennél gyalázatosabb dolgot még nem 
is hallottam! Mi világosan megegyeztünk, hogy 
csak formailag kötünk házasságot. Hol van még 
nő, aki annyit kapott volna gazdájától valaha is 
szolgálataiért, mint maga? Számlálatlan pénzt,
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korlátlan szabadságot, társadalmi nevet és ram 
got. Ügy látom, zsarolni akar, még többet. . .

— Nem! Nem! . . .  — sikoltotta Dóra. — Egy 
fillérje sem kell. Csak szeressen!

— Vigyázzon! — kiáltotta most már fenyege
tő ig  Harrisson. — Velem nem lehet büntetlenül 
ujjat húzni. Ne kívánja megismerni az ökleimett

— De hát m ié rt... miért ne volna lehetséges, 
hogy szeressen? — zokogta Dóra. — A világ 
már régen tudomásul vette, hogy a felesége va
gyok és soha, senkinek sem volt kifogása ez 
ellen. A legelőkelőbb hölgyek boldogan voltak' 
társaságomban . . .  Estélyeinken kifogástalanul 
töltöttem be a háziasszony szerepét. . .  És el 
tudtam tűnni, amikor csak parancsolta. Elutaz-* 
tam, ha így kívánta . . .  Megalázottabb voltam az 
utolsó kutyánál. . .  Ha akarja, tovább is tűröm 
ezt a poklot. . .  csak ne váljon el!

Harrisson felhördült és megragadta karjánál 
az asszonyt. Senkisem hitte volna, hogy ez a vét 
kony test csupa acélizom. Uijai rettenetes erő
vel vésődtek Dóra karjába, az asszony felsikított 
és eszelős rémülettel nézett az urára, aki eltör-* 
zult arccal, ellenállhatatlan erővel vonszolta 
maga után.

Két szobán keresztül hurcolta vergődő áldoza* 
tát, akinek lilavörös lett az arca és elfulladva hö
rögte:

— Az Isten irgalmára . . . mit akar . . . .  ne 
bántson! . . .

Még egy ajtó vágódott fel. És ott álltak a kor
bács múzeumban. Dóra visszatántorodott. Vad 
erővel akart menekülni, de Harrisson, mint egy



tébolyult, irtózatos erővel rángatta vissza. És a 
következő pillanatban felkapott egy rinóceros 
ostort. Dóra irtózva, velőtrázó sikoltással kapta 
arca elé a két kezét. A korbács kegyetlen csat- 
tanással csapott a hátára. A ruha megrepedt az 
iütés nyomán és véres csíkot hasított. . .  Még 
egy állatian dühös ütés . . .  Dóra eszméletlenül 
esett össze. Harrisson egy korsó vízzel öntötte 
végig. Az ájult nő kinyitotta szemét. . .  Harrisson 
még mindig ott állt, kezében a korbács.

— Most már tudod, mi vár rád, ha tovább el
lenkezel! — mondotta gyűlölettől remegve. —; 
Remélem, elég lecke volt, okultál belőle. . .  Itt 
a nyilatkozat, amelyben kijelented1, hogy meg
csaltál . . .  Viszonyod volt Don Miguel Jósé par- 
kettáncossal. . .

— Nem ig az ... csak a táncpartnerem volt! 
Hiszen te rendelted hozzám az Alhambrában . . .

A rinoceros ostor ismét a levegőbe emelkedett.
— Aláírod? — sziszegte Harrisson. Dóra ha

lálra kínzottan, az eltaposott féreg tehetetlensé
gével nyúlt a töltőtoll után és a nyilatkozat alá 
írta nevét

A rejtélyes kínai mosoly visszaszökött Har
risson arcára.

— Rendben vagyunk! — mondotta. — Igazán 
nem értem, miért kellett ezt ilyen kínos formá
ban kierőszakolnom . . .  Remélem, ezentúl több 
józansággal és udvariassággal fogok találkozni.

Hátat fordított és kisietett a szobából. Nem 
látta, hogy a véresre vert, szerencsétlen asszony 
milyen kínlódva tápászkodott fel és hogyan tá
molyog a szobájába. Ott gondosan becsukta
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maga mögött az ajtót és egy számot tárcsázott 
fel.

— Te vagy az Jósé? Azonnal találkoznunk 
kell. . .  Életbe vágó dologról van szó!. . .  Sok ..« 
nagyon sok pénzt kereshetsz!

VII.
Nádor László reménytelenül vergődött napok 

óta a pótépítkezés tervrajzával. Nem csoda, hi-i 
szén a gondolatait képtelen volt a munkára össz- 
pontosítani. Minden igyekezete kárbaveszett, 
mert buzgalmánál és akaratánál erősebb volt 
rémült nyugtalansága és kínzottsága: mit csinál 
Elly?

Még mindig reménykedett. Már azt is csodá
nak tekintette, hogy az utolsó pillanatban ka
pott munka lehetővé tette, hogy továbbra is 
Nizzában maradjon. És a szerelmes ember ha
tártalan akarása és kétségbeesett reménykedése 
egyre biztatta, hogy valami történni fog, ami 
Ellyt ismét kijózanítja . . .

Azt már látta, hogy a leányt vak szenvedély 
hajtja előre. Olyan felfokozott idegállapotban 
él hetek óta a rázuhanó eseménytömegek köze
pette, hogy képtelen nyugodtan gondolkozni és 
mérlegelni. Talán nem is akar. Nem mer mér
leget csinálni, csak viteti magát a forró siroccó- 
val, amelynek sodrába került.

De a szerelmesek éppen úgy hisznek a kép
telenségekben, akár az őrültek.

Nádor nem adta fel a harcot. Voltak piltana-



tok, mikor egész leikével, minden csepp vérével 
érezte: Elly az övé lesz!

De az is igaz, hogy ezekre a fellobbanó biza
kodásokra súlyos csüggedéssel szakadtak a re
ménytelenség és kijózanodás keserves órái. Igaz, 
Elly mindennap talált néhány percet, amikor be
szélgettek és ilyenkor kedves, barátságos volt, 
de a férfi könyörgésére mindig csak egy válasza 
volt:

— Kedves barátom . . ,  nagyon köszönöm, 
hogy ilyen jó hozzám . . ,  de mi nagyon messze 
szakadtunk egymástól! Nem szabad rám hara
gudnia! Ami velem történik, abban én talán nem 
is vagyok cselekvő személy. . .  Az eszemnél és 
akaratomnál erősebb hatalmak intézik sorso
mat . . .

— Vigyázzon az ébredésre Elly! A nagy viha
rok jellemző tulajdonsága, hogy rövid ideig tar
tanak és nyomukban nem marad más, csak a 
szörnyű pusztulás. . .

Elly szemében lázas tűz csillogott.
— Nem, László . . .  velem most nagyszerű 

dolgok történnek!. . .  Én már nem vagyok és 
sohasem lehetek többé az, aki voltam . . .  És ez 
nemcsak képzelődés, hanem kézzelfogható va
lóság . . ,

— A szerencsejátékon nyert pénzre gon
dol? ; . .  Menekülnie kellene vele, hogy meg
mentse . . .  Mire vár még? Mi következhetik 
még?

— Nem tudom! De látja, mégsem mehetek... 
Örök gyötrő nyugtalanságként égne bennem a 
szemrehányás, hogy életem legnagyobb lehetősé
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gei elől menekültem . . .  Még várnom kell * • , 
még történnie kell valaminek 1

László feladta a meddő harcot. Érezte, hogy 
Elly teljesen kisiklott hatalma alól. Egyre na
gyobb távolság zuhan közéjük . . .

És akkor egy napon Elly lelkendezve, az izi 
galom lázában szállt ki fehér autójából. Valói 
sággal rátört Lászlóra, mint aki alig várja, hogy 
végre megmondja valakinek a nagy titkot és 
szenzációt:

— Barátom . . .  milyen boldog vagyok, hogy, 
itt találom! Most megfulladnék, ha egyedül len
nék, ha senkinek sem mondhatnám el, hogy mi 
történt! Sohasem volt nagyobb szükségem egy 
megértő, kedves barátra, mint most, . .

László letette a körzőt és a rossz előérzet foj
tott izgalmával fordult Ellyhez:

— Mi történt?
— Menyasszony vagyok!
— Menyasszony? — tántorodott meg a férfi.
— Igen. John Harrisson megkérte a kezei 

m et. . .
Nádor fehér volt, mint a fal.
— De hiszen . . .
— Tudom, mit akar mondani! Hogy nős, fei 

lesége van. Elválnak. Láttam az asszony nyilati 
kozatát. Ma délután együtt voltam Harrisson 
ügyvédjénél, aki már holnap reggel benyújtja a 
válópert. . .  Azt mondta, néhány hét alatt lebo
nyolítják. Hiszen Harrisson mérhetetlen vagyona 
minden utat megnyit. . .

— Hozzá megy? — hebegte László efulladva 
és a szeme könnyes lett. — Szereti?
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Elly arca egy percre elkomorult. Mintha kU
hunyt volna az a nagy lángolás, amely hetek óta 
.szüntelen lobogással fűtötte.

— Gyónni akarok magának László. Én magát 
jobban szeretem . . .  Látja, van bátorságom ezt 
megmondani. És bevallom: úgy félek, remegek 
mindattól, ami történt és ami még előttem áll, 
mint egy kincskereső, aki előtt félelmes barlan
got nyitnak meg, amelyben drágakövek vannak, 
de lehet, hogy ismeretlen szörnyek és démonok 
leselkednek... Túlságosan nagy a szerencse, 
amely é r t . . .  Nagyon kérem édes, jó barátom, 
ne tartson most erkölcsi leckéztetést. Ne mondja 
azt, hogy a lélek nyugalma többet ér a dollármil
lióknál. Ne beszéljen szívről, egyszerűségről és 
más ilyesmikről... Talán csakugyan van egy 
magasabb erkölcsi világrend, amelynek szem-* 
szögletéből nézve én most csúf, erkölcstelen, 
önző dolgot csinálok! De akkor sem tudok más 
lenni. . .  Harrisosn a világ egyik leggazdagabb 
embere és most maga mellé akar ültetni a mese- 
várába . . .  Nézze, én dolgozó, modern lány va« 
gyök, én tudom, mi a reális élet, bennem nin
csenek olyan érzelmes ellágyulások, mint a régi 
regények hősnőiben. Én nem tudok milliókat, 
hatalmat egyszerűen felrúgni, nem tudok fölé
jük emelkedni a magasabb erkölcsiség nevében. 
Higyje el, mindenki így cselekedne a helyem
ben . . .  Lehet, hogy én most védekezni akarok 
maga előtt. . .  lehet, hogy jól esne, ha azt mon
daná, hogy igazam van és megkönnyítené lelki
ismeretemet! . . .

— Én ezt sohasem fogom mondani! És ha



egyetlen lehetőségem nyílna, hogy visszatartsam^ 
megtennem!

— Harrisson szeret és ő is érdekel engem . . * 
Van benne valami, ami csodálatraméltó . . .  le-i 
nyűgöző erő és szinte emberfeletti hatalom, 
amely mindent megvalósíthat. ..

— A pénz ereje, amely most magát is elra
bolja, Elly. Amely mellett az én szavam nevet
séges szúnyogdöngés . . .  És mégis azt mondom, 
talán meghallja ezt az erőtlen szót is : . . .  maga 
nem a boldogság útján indul el! . . .

— Miért nem tud igazságos lenni, László? 
Vagy önzetlenebb?

A férfi csüggedten nézett maga elé.
— Talán igaza van. Én a szívemmel nézem 

mindazt, ami magával történt. A szerelem vég
telen önzésével állok útjába. Jobb is, ha feladom 
ezt a szomorú csatát. . .  El fogok tűnni az életé
ből Elly .. . Talán még ma este elutazom, lehet, 
hogy holnap, midegy . .. Jobb is, ha nem talál
kozunk többé és nem búcsúzunk . . .  Vannak bú
csúk, melyeknél igen keserves megfelelő szava
kat mondanunk egymásnak .. . Tűnjünk el egy
más életéből... Szorítsunk szépen kezet és . i : 
Isten vele!

Elly egy pillanatig megrendültén állt. Azután 
hirtelen mozdulattal a férfihez hajolt, arcon csó
kolta és azt mondta:

— Isten vele!
A következő pillanatban felszaladt a szálloda 

lépcsőin.
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V I I I .

Jósé visszahökkent, mikor Harrissonnét meg-: 
pillantotta. Még sohasem látta ilyen feldúltnak, 
A szerencsétlen asszony ijesztően nézett ki, 
Arca sápadt volt, nehezen és aprókat lélegzett. A 
szája időnkint görcsösen megrándult. Karos
székben ült, párnák közé ágyazva... Harrissonné 
a kastély egyik külön épületszárnyában lakott, 
melynek lakosztálya egészen elkülönült a főépii-. 
lettől és más úton volt megközelíthető, mint a 
kastély főbejárója. Harrisson ezt természetesen 
nem a felesége, hanem a maga kedvéért és ké
nyelméért építette így . . .

— Mi történt veled? — kérdezte Jósé őszinte 
megütközéssel.

— Jósé — súgta rekedten Harrissonné, —» 
akarsz pénzt. . .  rengeteg pénzt keresni?

A spanyol szeme felcsillant.
— Természetesen! Minek kérdezel ilyen fe

leslegeseket?
Harissonné lehúzta egyik ujjúról a hét karátos 

óriási brilliánsgyűrűt és odanyújtotta az elké
pedt dzsigolónak.

— A tiedl Ez csak előleg! Százezer frank kész
pénzt kapsz még, vagy ha akarod, ezt a másik 
gyűrűt. . .  vagy a fülbevalómat. . .  választ
hatsz . . .

— És mit kell érte csinálnom?
— Ismered azt a lányt, aki a férjemmel jár 

napok óta?. . .  Tudod, azt a magyart gondo
lom . . .
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— Hogyne! Természetesen . . ; Szép kis muri 
volt miatta! A három kidobott hölgy őrjön-: 
gött. . . Különösen Marietta . . .  Ha nem lépek 
közbe, azt hiszem, levitriolozta volna!

— Annak a lánynak el kell tűnnie! Érted? 
Muszáj!

Jósé élesen Harrissonnéra nézett:
— Meg akarod öletni?
— Pusztulnia kell! Behálózta, tökéletesen 

megbolondította a fér jemet. Harrisson válni akar 
tőlem, hogy feleségül vehesse. . .  Ostorral vert 
meg miatta .. . Ide nézz .. . csupa vér még most 
is a hátam . . .

Letépte magáról a kínai selyem pizsamát és 
megmutatta a szörnyű sebeket. A spanyol el-: 
füttyentette magát.

—- Ettől ugyan megkaptad! — mondta némi 
gúnnyal

Az asszony szeme tüzelt a haragtól.
— Ezért fizetni fogok . . .  A te kezeid messze; 

nyúlnak, Jósé . . .
A spanyol tiltakozva intett:
— Hová gondolsz? Csak nem gondolod . ..
Harrissonné türelmetlenül vágott közbe:
— Most ne komédiázz. Tisztában vagyok ve-i 

led. Benső viszonyban vagy Nizza egész alvilágá
val. Ha akarod, akkor ez a lány eltűnik. És 
akarnod kell!

— Fegyházba, vagy vérpadra akarsz juttatni?
— A te dolgod, hogy ügyesen intézz mindent! 

Egész életedben nem lesz semmire gondod. Gaz-, 
daggá teszlek. Megszökhetsz Ausztráliába vagy 
Ázsiába, ahol soha meg nem találnak . . .  És nem
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is kell a saját bőrödet kockáztatni... Találj ki 
valamit. . .  Bérelj fel másokat! De azonnal. . .

Jósé keresztbe tette lábát és cigarettára gyúj
tott. Néhány pillanatig némán szívta. Az asszony 
hideglelősen várta válaszát.

A spanyol letette a cigarettát.
— Kétszázezer frank! — mondta hidegen.
— Megőrültél?
— És előre kell biztosítanod! Átadod a 

gyöngysorodat és a nagy gyémánt diadémot. . .  
Egyidejűleg mellékelsz hozzájuk egy sajátkezűi 
lég írt nyilatkozatot, hogy az ékszereket saját el
határozásodból ajándékba adtad nekem . . .

— És ha megszöksz? Ha csak kicsalod az 
(ékszereket?

Jósé vállat vont.
— Ez bizalom kérdése! Csodálom, hogy ek

kora titkot mertél rám bízni, ha kételyeid van
nak! Hiszen ha csak pénzt akarnék szerezni, 
úgy most sokkal kényelmesebb és kockázatmen
tesebb lenne, ha egyszerűen átsétálnék az urad
hoz és közölném vele, hogy micsoda megbízást 
kaptam. Azt hiszem, szívesen megadná ennek az 
Összegnek a kétszeresét is a kis titokért és ne
kem még a fejem sem fájdulna meg!

Harrissonné arca hamuszürke lett.
— Nagyobb és agyafúrtabb gazember vagy, 

mint gondoltam! Megkapod az ékszereket, de 
esküdj, hogy megteszed, amire kértelek!

Jósé gúnyosan nevetett.
— Esküdjek? Kissé különös lenne Istent 

hívni tanúnak ilyen vállalkozáshoz. Bolond 
yagy, Dóra. De légy nyugodt. A mi világunk be
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tyár becsülete különb és szigorúbb, mint az úri 
kaszinóké. Mi végrehajtjuk azt, amiért megfizeti 
tétjük magunkat!

Harrissonné nehezen feltápaszkodott és remegő 
léptekkel ment a falba épített páncélszekrényi 
hez, melyet titkos gombnyomással nyitott fel. 
Egy fiókból kivette a gyöngysort és a diadémot* 
Jósé szemrebbenés nélkül, nyugodtan ült a hei 
lyén. Megvárta, amíg az asszony hozzá viszi a 
mesés értékű kincseket. És olyan hideg, föléi 
nyes mozdulattal csúsztatta azokat zsebébe,; 
mintha mindez életének legapróbb, minden jei 
lentőség nélküli epizódja lenne. Orcátlanul bei 
lecsókolt Harrissonné nyakába.

— Légy nyugodt, szivecském, megszabadít* 
lak a lánytól, ámbár, ha meggondolom, nem, 
vagy hozzám éppen túlságosan gyengéd és tapini 
tatos. A férjedhez ragaszkodsz, mikor itt vagyok 
én!. . .

Harrissonné idegesen hárította el a hízelgő! 
mozdulatot, mellyel Jósé át akarta ölelni.

— Eredj! Most igazán nincs kedvem ostobási 
kodni!

Jósé gúnyos udvariassággal meghajolt és kii 
sietett a kastélyból.

Néhány perccel utóbb egy villa kapuján cseni 
getett.

— Marietta — mondotta — mikor a szalonba 
lépett, ahol az olasz táncosnő egymásra tornyoi 
zott bőröndök között csomagolt, — örülök, hogy 
még nem utaztál el. Nagy szükségem van rád 
ma este! Tudod, hogy ma nagy gála estély kéi 
szül az Édenben! Ékszerrevti. . .  a legújabb, légi
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divatosabb ékszereket mutatják be a párisi, lon'4 
doni, amszterdami és new-yorki ékszerészek .. < 
Persze nagy felvonulás lesz! Minden Nizzában 
időző mondén hölgy már napok óta figyelmez- 
teti barátját, hogy ezen a revün feltétlenül részt 
kell venni! A nizzai ékszerrevü a nagy szeretők 
nemzetközi kongresszusa, ahol mindenki meg
jelenik dollárkirályával, lordjával, márkijával 
vagy grófjával, esetleg közönséges polgári miln 
iiomos barátjával és kigusztálja az ékszert, 
amellyel leginkább pukkaszthatja meg barátnőit 
és amelyről legtöbbet írnak a különböző képes 
lapok!

Marietta ingerülten nézett Jóséra.
— És miért mondod mindezt nekem? Ugratni 

akarsz? Tudod, hogy e pillanatban én is a le- 
égettek közé tartozom!

— Pedig mégis volna rá mód, hogy ma este 
egy remek brilliáns gyűrűvel szaporítsd ékszer
gyűjteményedet! És még hozzá a legkellemesebb 
módon!

— Nem szeretem a rejtvényeket, Jósé. Miről 
.van szó?

— Oh, csak érdekes személyi híreket akarok 
elmondani. Például éppen most voltam az Éden- 
ben. Érdeklődtem a rendelt asztalok iránt. A 
díszaszlal foglalt. Harrisson úr megrendelte 
Charles nevű kollégámmal együtt. Vagyis vele 
lesz a magyar hölgy is . . .

— Ugratni akarsz?
— Ellenkezőleg. Alkalmat akarok neked adni 

B bosszúra! Neked ma okvetlenül szintén meg 
kell jelenned az estélyen. Már lefoglaltam szá-*
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módra egy igen kitűnő helyet, ahol szinte észre
vétlenül ülhetsz. Tudod: a jobb hármas inkog- 
nitó páholy. Harrissonnak és a nőnek feltétlenül 
el kell menniük a páholyod mellett. Te abban a 
pillanatban teljes erővel őnagysága fejéhez vát 
god a pezsgős poharadat. . .  Érted? Botrányra 
van szükség, óriási botrányra! A többihez már 
semmi közöd sincsen. . .  az már az én dolgom 
és az embereimé . . .

— Marietta csupa villamosság volt.
— Miért teszed ezt? Kinek akarsz szolgálatot 

tenni vele?
— Ehhez már semmi közöd! Örülj, hogy 

hosszút állhatsz! És a gyűrűt természetesen megt 
kapod!

Marietta gondterhelten rázta a fejét.
— Sejteni, hogy mi készül! De a legrosszabb! 

helyet és időt választottad. Hiszen az ékszert 
revü idejére a termet megtömik deteklívekt 
k e l. . .

A spanyol nevetett.
— Miért tömnék meg? Csak nem hiszed, hogy 

a revüben a valódi ékszereket mutogatják? Azok 
ott pihennek szépen az ékszerészek széfjében a 
szállodában, az estélyen csak a hajszálnyira hat 
sonló hamisítványokat láthatod . . .  Felesleges 
aggódnod, Marietta, bennem igazán megbízhatsz! 
Csak vágd nyugodtan szépséges vetélvtársnőd 
fejéhez a poharat, esetleg az üveget. . .  a bíróság 
meg fogja állapítani a jogos felháborodást..  ̂
Attól még nem lesz komoly b a j. . .  A többiért 
pedig már nem te leszel felelős! Szóval, rendben 
vagyunk?
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— Rendben!
Jósé mosolygott:
— Tudtam, hogy okos lány vagy, akire szát

naítani lehet! •

IX.
Már mindenki tudta és terjesztette a nagy 

Szenzációt:
— Harrissonnak új barátnője van! Azt mond

ják, komoly szerelem! Válik a feleségétől... Egy 
magyar lány, aki csak úgy véletlenül vetődött 
ide egy társasutazással. . .

Minden szem a «Harrisson-asztalt» nézte, 
alig várták, hogy a kék frakk bevonuljon. Kiilö-t / 
nősen a nők voltak kíváncsiak, hogy milyen le
het az a lány, aki ennyire kiforgatta valójából a 
mindig nyugodt, ideg- és érzésnélkülinek lát
szó Harrissont. Voltak, akik már látták együtt 
őket, de a vélemények nem egyeztek. Néhányan 
rendkívüli szépségnek, érdekes race-nak mon
dották Ellyt, de a legtöbben vállukat vonogatták 
és fitymálva jegyezték meg, hogy nem tudják, 
mi tetszhetett Harrissonnak az egészen jelenték-! 
télén, nem is elegáns és legfeljebb csak csinos
nak mondható lányon!

— Nagyon raffinált bestia, körmönfont ka
landornő lehet! — jegyezték meg.

Az asztal mellett már ott állt unott mozdulat
lanságában Charles, a legelegánsabb parkettán- 
cos vadonatúj frakkban. Harrisson szigorú pa
rancsa szerint az általa megrendelt táncosnak
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elegánsabbnak kellett lennie még a walesi hen 
cégnél is. Viszont az is igaz, hogy káprázatos 
összegeket nyújtott át nekik.

Az ékszerrevű egyelőre még csak a nézőté-i 
ren kezdődött. A szőke Ingres, a kapurtalai ma
haradzsa ez idő szerinti szerelme felvette híres 
smaragdnyakláncát, amelynek minden darabja 
muzeális értékű volt. Polignac márkinő egyetlen 
rubintot csillogtatott nyakában, amelynek tüze 
és szépsége azonban ámulatba ejtette a szakér
tőket. Goold Daisi, a zafirkirálynő halvány fé-s 
nyű, teljesen áttetsző pompás zafírokat aggatott 
fülébe és ugyanilyen kövek csillogtak ujján és 
nyakában. Hófehér bőrén szinte misztikusan 
hatott a bágyadt kék csillogás, olyan meseszerű 
beteges fényesség volt ez, mint amilyennel a me-s 
sebeli tündérkirálynőket festik, akik holdsütési 
kor lépnek ki a virágok közül.

Azután egyszerre izgatott mozgás támadt, a 
mulató személyzete kétrétbe görnyedve felsora
kozott, az igazgató alázatos mosollyal hajolt meg 
a közismert kék frakk előtt és Harrisson Elly- 
vel a karján a terembe lépett. Ha történetesen 
Elly édesanyja is jelen lett volna ennél a nevezei 
tes bevonulásnál, alig ismert volna rá tulajdon 
lányára. Ellyn Nizza legelőkelőbb divatszalonjái 
nak legdrágább modellruhája volt, egy halványi 
ezüst költemény, jobbválláról élő virágokból 
komponált szalagdísz hullott le, a dekoltázst 
brilliáns csatt foglalta össze. Belépője megpillan
tásakor a hölgyek felhördülve ismerték fel azt 
a csodálatos narz-eappet, mely a Rohnlender &' 
Comp főkirakatában teljesen egyedül, sötétbán
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sony háttérben mint egy királyi ékszer volt köz* 
szemlére téve és amelyről minden jelenlévő 
tudta, hogy az ára kerek százhúszezer frank 
volt. Harrisson ma délelőtt nyújtotta át Elly* 
nek . . .

Távcsövek emelkedtek, az emberek felálltak, 
ágaskodtak, szinte szemérmetlen kíváncsisággal 
fikszirozták a nőt, aki ilyen gyors és szédületes 
karriert csinált. . .

Elly mindebből nem látott semmit. Szinte el
viselhetetlen lámpaláza volt. Napok óta állan
dóan zavaros körökben sétált, idegei még nem 
szokták meg a rászakadt csodákat, amelyeknek 
valóságában még alig mert hinni. Lassan, szinte 
szertartásos lépésekkel haladtak fenntartott pá* 
bolyuk felé, tőlük két lépésnyire az igazgató 
mint egy hadsegéd kalauzolta őket. . .

Azután hirtelen valami hihetetlen, megfogha* 
tatlan dolog történt.

Az egyik páholyból tengerzöld estélvi ruhába 
öltözött, fiatal nő hajolt ki és teljes lendülettel 
Elly fejéhez vágott egy pezsgős oobarat!

— Piszok . . .  aljas wamp! — kiáltotta magán* 
kívül. — És a következő pillanatban egy újabb 
pohár repült Elly fejéhez. A halálra rémült lány 
felsikoltott, megtántorodott, homlokára véres 
csík rajzolódott. . .

Óriási pánik támadt. Mindenki felugrottl 
Szenzáció! A legyőzött vetélytársnő merénylete 
az utód ellen. Fejvesztett rémület a személyzet 
között.

Mi lesz most? Megsértették a Riviéra ti
tokzatos aranykir^t' á t . . .  Az emberek előre ro-
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h an tak ... Zavaros hangok, kiáltások. Á termeli 
éles füttyök hasítottak át:

— Le a szeretőuralommal! . . .
Mi ez? Megszervezett tüntetés? Kirobbant, 

előre megrendezett botrány?
Bűzbombák röpködnek! Sikításokl Néhány 

nő elájul.
Néhány pincér vad dühvei Mariette páholyába 

ugrik és közel harcot vív az üvegeket dobáló, 
tomboló, karmoló leánnyal, akit nem lehet ki-s 
tuszkolni. Ruhája rongyokban lóg a válláról.

Hirtelen a terem három-négy pontján is vere-i 
kedés támad. Senkisem tudja, hogyan, miért? 
Székek és öklök emelkednek a levegőbe. Szmor 
kingos urak ütik egymást, nők hisztériásán v ísh  
toznak. Barrisson lélektelenül próbálja vissza-*, 
szorítani az előre nyomuló tömeget, de a túlerő 
egyszerűen elsodorja.

Elly nem értette, mi történik körülötte. Hom-s
loka sajgott__Két férfi karon ragadta és kifelé
húzta. Elly magánkívül sikoltotta:

— Segítség!
Halálos, verejtékes rémület ült a szemében. 

Egyszerre megérezte: ez nem segítség! Merényi 
let! Nem azért viszik kifelé a teremből, hogy 
megmentsék a tömeg fullasztó gyűrűjétől, bekös 
tözzék, magához térítsék! Az ismeretlen férfiak
szemében ellenséges, izgatott tű z__ libegő és
kíméletlen gyorsasággal hurcolták a kijárat felél

— Segítség! — kiáltotta még egyszer Elly.
•Úgy látszik, már mások is felismerték, hogy

miről van szó. Többen a merénylők felé rohan
tak. De nem tudtak előre hatolni. Mintha sze-i



rencsétlen véletlen lenne, összeütköztek, elgáni 
csolódtak ismeretlen férfiakban, akik maguk is 
úgy tettek, mintha megzavarodva futkostak 
volna.

— Rendőrség! — bömbölte egy mély férfi 
hang.

Detektívek igyekeztek a kijárat felé, székekre 
ugráltak és onnan harsogták:

—- Senki ne mozduljon! Vissza a helyekre!...
Néhány detektív, úgy látszik, felismerte a ve-* 

szedelmet és ökölcsapásokat osztogatva, próbált 
utat törni az embertömegben, amely meggátolta 
őket, hogy Elly után rohanhassanak . . .  A gyűrű 
engedett, már úgy látszott, hogy elérik a nő
rablókat, amikor váratlan dolog történt.

A terem villamoslámpái hirtelen kialudtak. 
Rövidzárlat, vagy . . .  valaki elvágta a vezetéket! 
A poklok minden rémsége bénította meg az em
bereket. A nők jajveszékelve sirtak . . .  A vész-! 
lámpák erőtlen, kékes pislogása egyáltalában 
nem enyhítette a helyzetet.

Valaki elordította magát:
— Tűz van!
Egyszerre áll el nyolcszáz ember szívverése, 

egyszerre szökik ki a vér az arcukból, egyszerre 
érzi mindenki a halál irtózatos, váratlan közel-; 
ségét. És úrrá lesz a téboly ... Menekülni! Egyet
len gondolat ural mindenkit: megmenteni a 
puszta életet!

Ablaküvegek csörömnölnek, amint székeket, 
asztalokat vágnak beléjük. Az őrület deliriumá-! 
bán azon át próbálnak kiugrani az estélyi ruhás, 
áramvonalas tünemények, akik most egymást



ingják, karmolják, harapják. . .  arcukon vei 
csurog, az ékszerek lerángatva és eltaposva csi- 
kordulnak a cipők alatt, senkisem törődik ve-! 
lük. ..

És mintha az alvilág démonai lennének, ebi 
ben a sötétben halálos biztonsággal surran a fal 
mellett áldozatával a két óriás. . .  Elly érzi, hói 
gyan emelik a levegőbe, már az előcsarnokban 
.vannak . . .

Az irtózat és kétségbeesés őrjöngő erejével 
próbál ellenállani. Jobbkezét kiszabadítja és az 
egyik gengszter szemébe kap. Az felordít fájdali 
mában. A következő pillanatban Elly szörnyű 
ütést érez. . .  Mintha szétloccsantották volna a 
fejét. . .  Szeme előtt elsötétült a világ..«

X.
Nádor bement a szálloda igazgatójának iroi 

rdájába.
— Uram, elhoztam a tervet. . .  Bevallom 

őszintén, magam sem vagyok tőle nagyon elra
gadtatva. Nem szeretném, ha ezek alapján ítélné 
meg a tehetségemet. . .  De képtelen vagyok nyu
godt idegekkel és elmélyedéssel dolgozni. Te
kintse ezt, kérem, ideiglenes megoldásnak .. < 
Ha megérkeztem Budapestre, azonnal hozzá fo
gok egy új kivitelhez és remélem, egy héten be
lül elküldhetem önnek . . .

Az igazgató udvarias mozdulattal nyúlt a terv
rajz után és úgy tett, mintha komolyan tanulmá
nyozná.
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— De hiszen ez kitűnő megoldás, nagyon meg 
vagyok vele elégedve! Egészén felesleges volna 
új ötleteken törni a fejét. . .  Nagyon köszönöm.., 
A tisztelet díjat majd a pénztárnál folyósítják!

Nádor megrökönyödött. Nem igen értette a 
dolgot. Ügy látszik, huta dolog volt szerény-* 
kedni. . .

Kissé zavartan ment a pénztár felé.
— Mondja uram — kérdezte a portástól, 

amint átment a hallban —, mikor kezdik meg 
a pótépitkezéseket?

A portás értelmetlenül bámult rá.
— Pótépitkezéseket? Erről, kérem, még nem 

is hallottam . . .
Nádor előtt egyre érthetetlenebb lett a dolog.
— Nézze — mondotta a portásnak —, engem 

érdekel ez az ügy! Próbálja megtudni, hogyan 
áll a dolog?

És átnyújtott egy száz frankost a portásnak.
Azután lesétált a tengerpartra. Néhány nap 

előtt rábukkant egy magányos zátonyra, amely 
egy vöröses színű szikla alatt szélesült. A tenger
partnak ez a része egészen kihalt volt. Jó hely 
olyan ember számára, aki megutálta azt a fur
csa, zavaros, aranyporos életet, amelyl)ől ide 
csak néha szakadt egv-egv jazz-handból kirikoltó 
hangfoszlány, vagy távoli autó motorzúgása. 
Nádor búcsúzkodni akart. . .  Nehéz volt a szíve, 
amint elnézett a tenger felett. Szomorú ember 
nem találhat jobb társat a tengernél. Belesóhait- 
hatia minden bánatát. A hullámok csak jönnek, 
nekilódulnak a sziklának, oda teregetik a végte
len mindent lenyűgöző titokzatosságát és abban
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megfüröszti az ember könnyező lelkét. Holnap; 
reggel már vonaton til. . .  elmarad mögötte a 
tenger és nem lesz többé senki, akinek elpana- 
szolhatja keserűségét!

Ellyt sem látja többé. . .  Elvitte az arany szá
mum . . .  azúr partok mámoros fergetege!

Órákig ült egy homokpadon Nádor és csak 
nézte a sötétkék vizet. De jó lenne sziklává válni, 
örökké itt állni az idők végtelenjében, bölcsen, 
keményen, emberi élet és gyarlóság felett!

Olyan nehezen vánszorgott tovább, mintha 
csakugyan megkövültek volna a lábai. Sohasem 
lesz többé olyan boldog, mint volt az utazás 
alatt, ameddig ide nem értek! Mennyi csodálatos 
szépséggel, elbájoló hangulattal lepte meg a vá
ratlanul rászakadt szerelem... Es milyen ke
gyetlenül kellett kiábrándulnia!

Nagyon fájt a szíve! És ebben a pillanatban 
nem is tudta világosan, hogy magát sajnálja-e, 
vagy Ellyt? Igen, Ellyt! Maga sem tudta volna 
megmondani, mi az a furcsa aggódás, amely lel
kére nehezedik .. . Világosan érezte: Ellyt baj 
fenyegeti!... Ez a szédítő lendület, amellyel hir
telen feltört, ahogyan elhagyta a csendes, nyu
godt élet lehetőségeit és a pillangó bódultságá- 
val beletáncolt az eléje tárt ragyogásba . . .  volt 
ebben valami ijesztő és kísérteties!

Ha tőle függne! Ha megtalálná a szavakat, 
melyeknek ereje nagyobb az aranyból kiáradó 
bűvöletnél!

Csüggedten sóhajtott és letörölte kibuggyant 
könnyeit.

Azután vissza indult a szálloda felé.
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A szálloda portása sunyi mosollyal fogadta.
— Mindent tudok, monsieur és ha megengedi, 

gratulálok!
— Miről beszél? — kérdezte szórakozottan 

Nádor. Gondolatai még mindig a tengerparton 
jártak . . .

—■ Az építési tervről, természetesen!
— Ah, igen . . .  köszönöm . . .
— De ez igen nagy titok! Az állásommal ját

szom, ha elárulom! A legnagyobb diszkrécióját 
kell kérnem, uram . . .  Hiszen önnek szeretnék 
egészen rendkívüli szolgálatot tenni. . .

— Nyugodtan beszélhet és Ígérem, nagyon há- 
lás leszek!

— Uram . . .  amint mondtam . .. szó sincsen 
építkezésről!

— De hát akkor? . . .
A portás szemtelenül hunyorgott:
— A pénzt a magyar hölgy adta . . .  aki szin

tén itt m aradt. . .  ő akarta ezzel a trükkel nagy
ságodat visszatartani! Óh, kérem, a nők! Kifogy
hatatlan a leleményük, ha szerelmesek! Ha er
ről beszélni kezdenek . ..

Nádor arca pillanatonkint változtatta színét. 
Azt hitte, meghülyült, nem jól hall. . .

— Honnan tudja ezt? — motyogta.
— Természetesen a direktor úr titkárnőjétől, 

’A direktor nevetve mesélte, hogy monsieur mi
lyen halálosan komolyan vette a rajzot. . .  és a 
titkárkisasszony meg én kölcsönösen el szoktunk’ 
egymásnak mindent mondani. Nála érdeklődtem 
az építkezés iránt és akkor nyomban kipakkolta 
ezt a remek esetet. . .
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Nádor gépiesen egy bankjegyet nyomott a 
markába. Agyában motor zakatolt. Új látások és 
megértések bontakoztak benne. Hirtelen támadt 
optimizmus érlelte benne a már teljesen remény
telennek látszó hitet: Elly szereti! Mégnem vég
leges a döntése, habozik, de hiába játszotta meg, 
hogy végérvényesen Harrissonhoz szegődött, 
bujkálva és ravaszul mégis visszatartotta!

Nem akart, nem tudott mégsem elválni!
Táncolni tudott volna örömében. A vére fris

sen keringett. Pillanatok alatt felélénkült. Csak 
a nagy letörések ellenhatásaként tudunk ilyen 
.viharzó örömöket fellobogtatni.

Azonnal találkozni akart Ellyvel. Bolond szé-; 
'dületében már semmit sem tartott lehetetlennek. 
iValósággal felrepült a második emeletre, ahol 
Elly lakosztálya volt. Szíve boldog ritmusban 
‘dobolt, amikor bekopogott.

De a zörgetésre senkisem válaszolt.
Nádor csalódva, egészen elhervadt kedvvel 

fordult vissza. A folyosón szembejött vele Elly 
szobalánya.

— A kisasszony már félórája elment!
—  Hová? — kérdezte Nádor és maga is tisz

tában volt azzal, hogy ez bizony együgyű kérdés 
volt.

— Nem tudom — válaszolta a szobalány. —■ 
’A hölgy ragyogó új estélyi ruhában volt. Azt 
hiszem, az Édenbe ment az ékszer-revüre .. . 
Ma mindenki ott lesz!

— Ah persze, hogyne! — motyogta Nádor.
Egyszerre megint nagyon kishitű lett. Opti

mizmusa kilobbant. Keserű és kétségbeesett volt.



Hát persze, hogy Harrissonnal van! Micsoda 
gyerekes ostobaság volt az előbb azt hinni, hogy 
mégis csak őt szereti! A ravaszul küldött négy-* 
ezer frank . . .  talán csak szánalomból jnItatott 
fájdalomdíj! Hadd szórakozzon a szegény, kol- 
dús építész még néhány napig Nizzában. De az 
is lehet, hogy kegyetlen dac: azért is megmu
tatja Nádornak, hogy Harrissonné lesz. Orra alá 
dörzsöli, hogy hiába akarta ijesztgetni, kedvét 
venni, mégis a vakmerőké a győzelem.

Keserű haragjában és megalázottságában Ná
dor regszívesebben visszaadta volna a négyezer 
frankot. De sajnos, ezt nem tehette. A pénzből 
ki kellett fizetnie tíznapos szállodai számláját 
és persze az útiköltséget Budapestig . . .

Nagyon restelte. hogy ilyen naívul beugrott. 
Az arca égett az izgalomtól.

Nem tudott sem csomagolni, sem a szállodád 
bán maradni. Most már nem utazhatott így el. 
Még egyszer találkoznia kell Ellyvel. Szemébe 
kell vágnia, hogy csúf és ízléstelen játékot űzött 
vele. Megmondja, hogy leálcázta a felállított ke. 
lepcét.

Kiment a hosszú, pálmákkal szegélyezett sé
tányra, amelyen ebben az órában hullámzott 
legszínesebben a nemzetközi korzó. Fényreklá
mok szikráztak fel, színes reflektorok ontották 
fénvzuhatagjaikat a mulatók beiárata előtt.

Nádor magábaroskadva járt. Maoa sem tudta, 
mi célja, értelme van még donkihótei harcosko
dásának. De a benne feszülő nvugtalansáo és 
kétségbeesés szinte megőrjítette. Mégis csak kell 
tenni valamit. . .
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Autók torlódtak meg előtte. Estélyiruhás höH 
gyek és urak mennek fel a széles lépcsőkön, 
amelyeket hordókba dugott virágzó narancsfák 
szegélyeznek. Kábító, édes illat, neoncsöves szi-t 
várvány-káprázat, csillogó lakájruhák, fehér 
szarvasbőrnadrágok, aranyzsinór-zuhatagok, ér-i 
demrendek fölött óriási szikrázó brilliáns betűk: 
É d e n !

Nádor megállt, mintegy bűvöletben, mint egy 
ember, aki a végzetet várja. Előtte hömpölygőit, 
csillogott az aranyfolyam, szenvtelen arcú, báli 
vány-nők, akik szinte egybeolvadtak ruhájuk és 
ékszerük gőgös pogány istenségével és férfiak, 
pöffeszkedve és elnyujtózva, mintegy az egész 
yilág felett mérhetetlen gazdagságuk tudatál3an.

És akkor, egy királyi bevonulás koronájaként, 
felbőgött Harrisson fehérzománcos óriás autója 
és megnyíló öléből kiszállt a kék frakk és az 
ezüst estélyi ruha.

— Elly! — akart feljajdulni Nádor, de a szó 
ott halt el ajkán reménytelen aléltságban.

És akkor — szinte ködökön keresztül — va-i 
lami furcsát, érthetetlent látott. Néhány ember 
közvetlenül mellette összebújt, ragadozó szemük 
Ellyre tapadt és Nádor világosan hallotta, amint 
az egyik félhalkan mormogta:

— Ez az! Tartsátok szemmel... Ferguson és 
Harcis . .. induljatok!

Két frakkos, rettentő húskolosszus elindult a 
bejárat felé. mintha vendégek lettek volna.

Nádor szíve vadul vert. Rettentő félelem fogta 
el. Valami nem tetszett neki. minden idegszálá- 
val érezte: valami szörnyűség fo.g történni!
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És nem tudta, mit tegyen. Csak állt, földbe* 
gyökerezett lábbal, mint akit végzete rendelt egy 
őrhelyre, ahonnan nem szabad többé elmozdul* 
nia . . .

A közelében még mindig ott állt a gyanús 
férfi, aki az előbb a két óriáshoz szólt és időn* 
kint titkos jeleket adott. És ahogyan kezével 
különböző mozdulatokat végzett, Nádor megfi
gyelhette, hogy újabb és újabb alakok sodródtak 
be a mulatóba, akik előbb alig észrevehető fej* 
bólintással jelezték, hogy tisztában vannak sze* 
repükkel. . .

Mit jelent ez? Szólni kellene a rendőrnek.
De hátha csak rémlátás? Kinevetikl Hiszen 

lehet, hogy éppen a kirendelt detektívek sietnek 
elfoglalni helyeiket.

Tíz percig állhatott így.
Akkor furcsa, zavaros kiabálás szűrődött ki a 

teremből, ajtók csapódtak fel, sikoltások hallat* 
szottak, a mulató előtt álló néhány rendőr be* 
rohant az épületbe.

A következő pillanatban hirtelen kilobbantalc 
a fények . . .

Azután őrjöngő, a rémülettől félig halott fér
fiak és nők buktak ki az ajtókon, a telihold 
kísérteties, sápadt világításában elkárhozott lel
kek döbbenetes víziója bontakozott ki.

És akkor egyszerre megpillantotta Ellyt. A két 
óriás cipelte a levegőbe kapva.

Első gondolata az volt, hogy megmentették, 
kihozták a szabadba. De azután látta a tébolyult 
erőfeszítéssel karját kiszabadító lányt, amint 
vad menekülniakarással az egyik férfi szeméhez
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kap, hallotta halálravált segélykiáltását és egy-; 
szerre mindent megértett. . .

Felordított és egyetlen ugrással mellette ter
mett. A gangstereknek még idejük sem volt 
észbekapni, már az egyik eszméletlenül vágódott 
el Nádor rettenetes, csontot zúzó ökölcsapásától. 
A másik meg sem kísérelte az ellenállást. Ro
hanó rendőrök érkeztek a szerencsétlenség szín
helyére, riadtan, lélektelenül röffentek össze az 
emberek, az utca feketélett, morajlott, irtózott és 
sopánkodott. Szirénák vészes bugása söpörte el 
az úttesten bámészkodókat, mentők, tűzoltók és 
rendőrök megkezdték a mentő munkát__

Magasra torzítva röppentek fel az első vész
hírek: húsz halott. . .  gangsterek kifosztották az 
ájult nőket. . .  Harrissont halálra taposták a pá
nikban!

Nádor egy autóba emelte az eszméletlen Ellvt 
és hazavitte a szállodába!

*
Hajnalban tért csak magához mély eszmélet

lenségéből Elly. A szálloda orvosa megkönnyeb
bülten lélegzett fel:

— Túlságosan nagy volt az idegrázkódtatás. 
Még szerencse, hogy rosszabbúl nem végződött 
a dolog. . .  Az izgalmak meg is ölhették volnál

Elly sápadt arcáról könnyek peregtek. Nem 
tudott szólni, csak némán szorította Nádor ke
zét, aki meghatotían, mélységes imádattal és 
aggódással állt mellette.

Egyikük sem szólt, de az ajkuk remegett és 
a szívük tele volt forró indulattal.

§0



A szobalány belépett, jeges limonádét hozott 
a betegnek.

— Rettentő... rettentő! — fecsegett. — Most 
mondják, hogy Harrisson belehalt a sebeibe!

Fejét a tenyerébe fogva, kitántorgott az aj
tón . . .

Nádor érezte, hogyan rándnl meg görcsösen 
Elly keze. Ujjai még szorosabban fonódtak az 
övé körül, megbocsátást és segítséget kérőn. És 
egészen halkan, mintha nagyon távolról és na
gyon mélyről jönne, felsírt hozzá a kérdés:

— Meg tudna nekem bocsátani?
A férfi ránézett a könnyes arcra, azután belőle 

is felcsuklott az elfojtott sírás. És az érzésnek e 
szent felviharzásában a lányhoz hajolt és meg
csókolta.

VÉGE.

AZ Ó C E Á N  T I G R I S E
a V ilá g v á r o s i  R e g é n y e k  következő számának a címe. tár
gya pedig egy tengerjáró hajó legénységének élet-halál 
küzdelme a hajó kegyetlen kapitánya ellen. Ezt az izgal
makban bővelkedő, hősies regényt

G Y Ö R G Y  L Á S Z L Ó ,
ez a tehetséges, fiatal író írta, akinek nevével már több
ször találkoztak a V ilá g v á r o s i  R e g é n y e k  olvasói.
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340. SZÁMÚ KERESZTREJTVÉNY.

V ÍZSZIN TES: FÜGGŐLEGES:

1. A nato le  F ra n c é  egy  m o n 
d á sa

10. Ü dülőhely  S v á jc b an
11. K özéparányos
12. V issza: véd
13. F in n - . . .  n y e lv csa lád
15. D K F
16. C itá tum
19. K
20. L a jc s k a
21. Z á rfa jta  
24. M utatószó
26. Az O bs'los k ö ltő je  
28. G crm an ium  je le  
30. H o ld k ó ro s  
32. C selekvést fe jez  k i
34. F ü rd ő sz o b a  ta r to z é k a
35. F o rd ítv a : ip a r i  n övény
36. G orom ba s z a v a k a t m o n d
39. Ón vegyjele
40. P ró b am é rk ő zés , an g o l szó

v a l
41. . . .  ko tik u m . b ó d ító szer 
43. B alkezes
45. D isznó t vág  
47. C ím zés rö v id ítése  
-49. K erítés
51. N em  azt
53. C sodaszép  sziget
54. V arróeszköz
56. M agyar kö ltő  m ú z sá ja  
58. F é rf in é v .

2. Az üzle t ad m in isz trác ió s  
r é s z é t in téz ik  itt

3. N u m e ro , rö v id ítv e
4. H íre s  te n g e ri c sa ta  v o lt 

itt
5. M onda, n ém etü l
6. S zerkeze t
7. V endég lő i lap
8. P é ld á u l, rö v id ítv e
9. J á té k

10. Szállóige
14. H e ly h a tá ro zó szó
17. P en g e  egyik  o ld a la
18. F o n to s  n y e rsa n y a g
22. A besszin  ta r to m á n y
23. F ra n c ia  g y a rm a t 
25. M ind m egvették  
27. H ad is ten
29. R ágcsá ló  
31. Szel 
33. Is ten n ő
37. M ag y aru l: sü k e t
38. V egy i elem
42. T u rfm ű sz ó  
44. S zülő
46. V as fo rm á lá sá n a k  egyik 

m ó d ja
48. E m b eri szerv  
50. P 'e d e s ta l
52. T o rn a -  és L a b d aru g ó  

E gy le t
53. H im  á lla t 
57. L N
59. T e te jé re .

339. SZÁMÚ KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSE:
V ízszin tes: 1. K öté ltáncos, 10. In ir .  11. A ida. 12. T e m e té sre  

szól az ének . 13. G ere. 14. O csu . 15. Me. 16. J a j .  18. Ez. 19. Ce, 
20. F o n á k , 22. O k, 24. E te le , 26. F io la . 28. R om i, 29. O ran , 30. 
E b é r t ,  32. U tazó , 33. Se, 34. T im só , 36. É c , 37. K n. 39. Zia, 
40. In . 41. Siet, 43. Ideg , 45. É rem , 47. N ász . 49. K em enesa lja .

F üggő leges: 1. K ing, 2. ö n , ,  3. T ie re , 4. É rm e. 5. T e tu an .
6. N aso , 7. C irc e , 8. O d. 9. S a tu . 12. T e m ető b e  k it k ísé rn e k ?  
16. Jo c , 17. J á f , 19. C eres. 20. F iir t ,  21. K :o to . 23. K anóc, 25.. E m e,
27. Ó ra , 31. T íz, 32. U sa , 35. M ikéne, 38. N ek em . 40. Id e á l ,  41. S zék ,
42. T im e. 43. In n a . 44. Géza, 46. R e. 48. S j.
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340. SZÁM Ú K E R E SZ T R E JT V É N Y .

1 2 3 4 5 6 7 8 9
\

10 ES 11

12 m 13 14 ü 15

16 17 B 18
m

19

20 B 21 22 23
■

B 24 25 26 27

28 29
m

30 31

32 33 B 34
H

35

36 37 38 f l 39

40 m 41 42 B
43 44

m
45 46

47 48
B B 49 50

51 52 B 23 B 54

3 j 57 B 58 59

t i
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A VILÁGVÁROSI REGÉNYEK-ben
az egymásután sorrendjében a következő íróktól jelent 

meg egy. vagy több eredeti regény:
Faragó Sándor, Forró Pál, ifj. Lovászy Márton, Bahay 
József, Németh Károly, Innocent Ernő, Tersánszky J. Jenő, 
Leleszy Béla, Moly Tamás, Kulcsár Miklós, Kellér Andor, 
Bibó Lajos, Terna.v István, Békeffl József, Tamás István, 
Görög László, Orbók Attila, Baróli Zoltán, Komor István, 
Fekete Oszkár. Lestyán Sándor. Diószeghy Miklós, Égly 
Antal, Aszlányi Károly, Németh Andor. Császár Géza, 
Gál Imre. Bedő Géza. Urai Dezső, Kertész Mihály, 
Kelemen Kálmán, Szánthó Dénes. Falud! Kálmán. Kolozs
vári Andor. Péczely József, Szercdy S. Gusztáv, Polgár 
Rezső, Gosztony: Ádám, vitéz Vadady Albert, Nagy Károly, 
László Ferenc, Boros PáL Rejtő Jenő. Csöndes Géza, 
Gárdos Ferenc, Magyar Tibor. Biiky György. György 
László. Juhász Lajos, Bálint László, Szentgyörgyi Ferenc, 
Bozzay Margit, Nógrádi Béla. Ákos Miklós. Szabó Jenő, 
Bendi Imre. Dobó Iván. Erdődy János. Gyárfás Miklós.

Barsy R. Ödön. Huszár Puffy.

A7 utolsó 20 szám a következő:
321. KULCSÁR M IKLÓS: M arika  a ban d a  lánya.
322. LELESZY  RfiLA: F eketék  e lónvbeu .
323. NÓGRÁDI BÉLA: Á prilisi Jréfa .
324. GÖRÖG LÁSZLÓ: Az u to lsó  raDdevu.
32ö. FORRÓ  PÁ L: F érficsere .
32ÍÍ. NAGY KÁROLY: Az e liopot! taps.
S27. ERDÖDY JÁ N O S: H aza rd ó ró k .
328. ÁKOS M IKLÓS: A szakadék  szélén.
330. FAP.AGÓ SÁN D OR: A lekete  em ber 
320. LELESZY  BÉLA: A k étlábú  c so rd a
331. FO RRÓ  PÁL: A p róbak isasszony .
332. GÖRÖG LÁSZLÓ: En lopok te lopsz 6  Il i -:
333. KULCSÁR M IKLÓS: Az u lo lsé  I ito p a íó  
331. R E JT Ő  JE N Ő : V ér és m ahnuon i.
335. ÁKOS M IKLÓS: C saló  és tá rsa .
330. EnnÖIVY JÁNOS: Jinl fellázad.
337. NÓGRÁDY BÉLA: A m o to r hőse.
338., LE LESZY  BÉLA: A tax i-lánv .
330. GÖRÖG LÁSZLÓ: L eszak ad t a cs illá r.
340. FO R R Ó  PÁ L: B o ro tv a é len .
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