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I 

M.  szabad  királyi  város  főterén  állot-
tunk,  fényes  napsütésben,  vasárnap  dél-
előtt.  Igazi kisvárosi  főtér ez,  aránytalanul  
nagy,  poros  négyszög.  Csenevészlombú  
fiatal  fák  szegélyezik,  amiket  már  meg-
csípett  a  szeptember.  Többezer  emberrel  
állottam  ott,  áhítatos  csöndben.  A  tér  
közepén  tíz  perccel  ezelőtt  hullott  le  a  
lepel  Kossuth  Lajos  szobráról.  A  bronz  
Kossuth  aranybarnán  csillog  fölöttünk  a  
napfényben, szónoki gesztusra emelve jobb-
ját.  Balja  kardja  markolatán  nyugszik.  
Előtte  ünnepi  emelvény,  nemzetiszínnel  
bevonva.  Kellemes  őszies  idő  van,  a  kis  
városban  nyugalom,  vasárnapi  csend,  a  



levegő  éles,  az  ünnepi  szónokok  minden  
szava  tisztán  és  messze  hallatszik.  Édes,  
szép  ünnepélyesség  ez,  lassan  úszó  fehér  
felhők  alatt,  örök  szerelmem,  Kossuth  
lábai  előtt.  

Kalaplevéve,  meghatottan  állok  a  tö-
megben,  hátul,  ahol  már  nem  oly  sűrű,  és  
jegyzeteket  firkálok  egy  kis  noteszbe,  a  
pesti  napilap  számára,  amely  mint  hírlap-
írót  ide  utaztatott.  Elég  szép  megbízatás  
egy huszonhárom éves ifj û költő, vagy mint 
akkor  mondták  :  »kis  poéta«  számára.  
Nem  tudósítást  kell  csinálnom,  csak  szép,  
színes  tárcacikket  írni  a  »külsőségekről«,  
és főként  legyen  benne  sok  név,  sok  hely-
beli  név,  minél  több,  mert  sok  előfizetőnk  
van  M.  városban.  Csak  minél  több  név.  
E  célból  —  ő nem tudja,  hogy  e  célból  —•  
már  tegnap  szoros  összeköttetést  terem-
tettem  a helybeli szerkesztővel,  Móri  úrral.  
Mellettem  áll  és  miközben  jegyzek,  nem  
neveket  mond,  hanem  vicceket.  Egyik  
bágyadtabb,  mint  a  másik.  



— Neveket  !  —  súgom  neki.  
Megnevez  vagy  öt  helybeli  notabilitást.  

De  rögtön  belekezd  egy  viccbe.  Nem  bá-
nom.  Öt  név,  egy  vicc,  tűrhető  arány.  
A  szerkesztő  erős  ötvenes,  kopasz,  
de  a  feje  tetején  száladzó  engedetlen  
kis moszatokkal  küzd  egy  jobb  látsza-
tért. 

Rosszkedvű  vagyok.  Hosszú  idő  óta  ez  
az  első  vasárnap,  amit  a  menyasszonyom  
nélkül  töltök.  Tegnap  úgy  búcsúztunk  
Pesten,  mintha  Amerikába  utaztam  volna.  
És  ma  reggel  már  sürgönyöztem.  Máskor  
ilyenkor, vasárnap,  ebéd előtt  együtt  szok-
tunk  sétálni  és  én  náluk  ebédelek.  Csirke-
aprólék-leves  van,  én  zúzát  és  máját  is  
kapok  bele.  Aztán  együtt  maradunk  ket-
tesben  estig,  néha  éjfélig  is,  telefüstölve  
cigarettával az édesapja  úriszobáját.  Édes,  
fárasztó,  szerelmes  együttlét  tizenkét  óra  
hosszat  egyfolytában  ;  utána  úgy  alszom  
otthon,  mint  a bunda. Hát  ez ma  elmarad.  
Az  újságírás  szent  dolog  előttem.  Mulasz-



tásról  szó sem lehet.  És még este  is itt  kell  
maradni,  nagy  politikai  bankett  lesz  és  a  
vonatom  csak  holnap  reggel  indul.  

A tömeg feje fölött, az áhítatos  csendben  
egy  tenorhang  uralkodik  :  az  ünnepi  szó-
nok  beszél.  Szeretnék  figyelni,  de  a  szer-
kesztő  egyre  sugdos.  Humoros  megjegyzé-
sekkel  zavar.  A  szónok  rendkívül  nagy-
hasú  meggypiros  díszmagyar,  koromfekete  
körszakállal.  A  szerkesztő  specialitása,  
hogy  csak  úgy  ontja  az  összes  elcsépelt  és  
olcsó  pesti  szóficamokat,  szólásmondáso-
kat.  Ezek  Pesten  szerencsére  pár  hónap  
alatt  kimennek  a  divatból,  de  a  távol  
vidéken  — akkor  még volt ilyen is — néha 
évekig  élnek  tovább.  Mikor  jöttünk,  egy  
hölgynek  azt  mondta,  mélyen  megemelve  
kalapját  : »Kézit csokoládé«. Többször  kér-
dezte  ismerőseitől  :  »Maga  talán  breteg?«  
A borzasztó  az, hogy büszke rá.  »Legalább  
kétszer  egy  hónapban  Pesten  vagyok.«  
Mondhatom,  sok.  

— Figyeljünk  egy kicsit  — szólok  neki,  



de  nem  veszi  észre  az  ebben  rejlő  rendre-
utasítást  és  folytatja : 

—  Két  zsidó  utazik  egy  kupéban . .  .  
Ez  tegnap  óta  már  legalább  a  tizen-

kettedik  pár  utazó  zsidó.  És  még  
hozzá  régi  a  vicc.  Kényszermosolyom  
mindjárt  a  vicc  elején  feltűnik  neki,  
megkérdezi  :  

—  Ismeri?  
—  Hogyne.  
—  Akkor  elmondom.  
Ezt  mind  Pestről  hozza.  Olyan,  mint  a  

felbőszült  tömeg  által  szurokba  mártott  
néger, akit  végighempergetnek  a  városon  :  
minden  piszok  megragad  rajta.  Már  oly  
sok  név van  a  noteszemben,  hogy megfon-
tolás  tárgyává  teszem,  nem  kellene- e  Móri  
szerkesztő  urat  feltűnés  nélkül  beszün-
tetni.  Egyelőre  túlzottan  figyelő  tekin-
tettel  a  szónokhoz  menekülök.  Az  pedig  
egyszerre  csak  egyenesen  az  én  szemembe  
néz  és  fenyegető  hangon  kiált  rám  :  

—  Te  voltál  az  oka,  igenis  te,  minden  



oroszok  hatalmas  cárja,  te  voltál  az  oka,  
hogy  akkor . .  .  

Fellélekzem,  hogy  nem  nekem  szólt.  
Tovább  harsog.  Bántó,  hogy  milyen  csi-
náltan tremolázik  a hangja. Sóhajtok  egyet  
és  szétnézek  a  publikum  közt.  Mindenki  a  
szónokot  figyeli. Aztán  lassan  felém fordul 
egy  fej :  egy  csinos  barna  lány  néz  rám  
messziről, mosolyog, mintha ismerne. Majd-
nem  köszönök  neki.  

Nem ismerem.  Idevaló lány lehet.  Szolid  
kis  ruhájáról,  egész  megjelenéséről  ítélve,  
Pesten  azt  mondanám,  hogy  elárusító  kis-
asszony  egy budai  drogériában.  I t t  inkább  
a  gyógyszerész,  az  állatorvos  vagy  az  
állomásfőnök  leánya.  

Néz,  szelíden  mosolyog.  



II 

Néz,  szelíden  mosolyog,  és  ezt  a  szer-
kesztő  észreveszi.  Azt  mondja  :  

—  Csinos  dög,  mi?  
Rémes  kifejezés.  
— Jó  bőr  — dicséri  tovább.  
Szörnyű. 
— Ki  ez?  — kérdezem.  
— Az  Istenért,  — mondja  —  ezt  vala-

hogy  be  ne írja  a  noteszbe !  
—  Miért?  Ki  ez?  
—  Annus.  
—  Csak  így?  
— Csak így.  És  csak  úgy.  Mégse  tudnak  

mindent,  maguk  pestiek. Azt  se tudják,  ki  
az  Annus.  



—  Nem  tudjuk,  elismerem.  
—• Az  Annus  éjjeli  pincérlány  itt  egy  

kávéházban.  Nem  is kávéház.  Sokkal  ron-
dább  hely  :  bodega.  A  Párisi  Bodega.  Ott  
működik.  Nem  is  mint  pincérlány.  Mint  
itató-lány.  Na  és  mint  egyéb.  

—  Ilyen  fiatalon?  
—  Ugy  van.  Csinos  dög,  jó bőr,  és  . . . 
Egy  sóhaj :  
— . . .  és, kedves kollégám,  ez a  nő,  úgy,  

ahogy itt  látja,  nekem  nemrég  még  a  sze-
retőm  volt.  De  vége.  

Most  már  értem  a  »dögöt«  és  a  »bőrt«.  
Szegény  szerkesztő  úr  szenved.  

Annus  figyel,  sejti,  hogy  róla  van  szó.  
Messziről  megfenyegeti  ujjával  a  szerkesz-
tőt.  A  szerkesztő  negédesen  visszafenye-
get. 

—  Miként  a  törékeny  sajka,  iránytűjét  
vesztve  céltalanul  hányódik  a  viharzó  
óceánon  —  kiált  most  a  szónok, és  lélek-
zetet  vesz  a  mondat  második  feléhez,  
amely  »akként«-tel  fog  kezdődni.  



Én  a  szónokra  nézek,  várom  a  hasonlat  
csattanóját. 

—  Idehívom  — súg  a  szerkesztő. '  
—  Minek?  —  mondom,  vállat  vonva.  
Már  intett  neki.  Ismerem  ezt.  így  még  

idekapja.  Ha  egyedül  volna,  nem  kapná.  
A  lány  jön,  lassan.  Szelíd  kis  szabályos-
arcú  barna  lány.  Legjobb  szeretném  azt  
mondani  rá  jellemzésül  :  »orra  rendes«.  
Nem  látszik  ezen  semmi  bodegás.  Sőt.  
Fodros  rózsaszín ruhája dacára, van  benne  
valami apácás. A halványsága,  a le-lesütött 
tekintete,  a  komoly  járása.  Vagy  csak  a  
kalapja  formája  teszi?  

A  szerkesztő  sietteti  :  
— Na  gyeride !  
A lány  odaér.  Rám  néz.  
—  Be  akarlak  mutatni  ennek  az  úrnak  

— mondja  a  szerkesztő.  
— Talán  őt  nekem?  — szólal  meg a  hal-

vány  apáca-arc,  és  váratlanul  felcsillan,  
megszemtelenedik.  így  már  nem  érdekes.  
A  szerkesztő  súgva  szól  :  



—  A  nagyságos  úr  fiatal  költő.  
Megmondom  a  nevemet,  zavartan.  
—  Annus  vagyok  —  felel.  —  Maga  

költő ? 
—  Igen.  
—  Mit  költ?  Remélem,  pénzt.  
(A  szerkesztő  úr  tanítványa.)  
Mestere  rászól  :  
—  Te,  ne  légy  szemtelen.  
—  Miért?  
—  Ez  az  úr  kollégám  és  jónevű  fiatal  

fővárosi író,  nagyon  kérlek,  ezt  légy  szíves  
tisztelni. 

— Nem  leszek  szíves  tisztelni.  
—  Miért?  
—  Mert  ahhoz  még  nagyon  fiatal.  
És  szép  világosan,  kihívóan  néz  a  sze-

membe.  A  szerkesztő  mentegeti  :  
—  Ez  most  azért  ilyen  kekk,  mert  б  

tulajdonképpen  pesti  lány, és  ezek  mindig  
attól  félnek,  hogy  vidékieknek  nézik  őket.  
Hát  б meg akarja mutatni,  hogy van  olyan  
szemtelen,  mint  akármelyik  pesti  izé.  



Rászól  mérgesen  :  
—  Na  eridj.  
Felsült  vele.  Az  egészet  nem  így  kép-

zelte.  Én  egy  kicsit  szégyellem,  hogy  úgy  
hívja-küldi,  mint  a kiskutyát  : gyeride,  na  
eridj.  Előttem  produkálja  magát  szegény.  

A lány elmegy,  mint  a kiskutya.  A  szer-
kesztő  utánaszól  :  

— Nem  is  köszönsz?  
A  lány  óriási  nagyra  nyitja  a  szemét,  

gúnyosan  csudálkozik  a  kérdésen  :  
—  Köszönni?  
—  Igen,  igen,  köszönni.  
—  Eszem  ágában  sincs  —  mondja.  
És  visszasétál  az  előbbi  helyére,  ahol  a  

barátnéja  várja.  Onnan  visszanevet.  
A szerkesztő felém fordul, felháborodva  :  
—  Mit  szól?  
Vállat  vonok.  Nem  tetszett  ez  az  eről-

tetett,  csacsi,  pökhendi  hang.  Kezd  elég  
lenni  nekem  a  város  társadalmi  életéből,  
amit,  úgylátszik,  rossz  ponton  ismertem  
meg.  A  szerkesztő  nem  hagy  békén  :  



—  Mint  nő,  hogy*  tetszik?  
—  Csinos  —  mondom,  hogy  kedvében  

járjak  szegénynek.  
— Ti mindnyájan tudjátok  azt,  — zeng 

az  emelvényen  a  körszakállas  piros  bár-
sonygömb  —  amiről  a  hivatalos  történet-
írás  persze  mélyen  ha l lga t . .  .  

Most  aztán  végleg  a  szónok  felé  fordu-
lok,  már  el  is felejtve ezt  az  enyhén  rossz-
ízű  kis  jelenetet.  

De azóta  — és ennek  most  már  harminc  
éve  —  nagyon  figyelek  minden  nőre,  aki  
ilyen  felületes,  rövid  első találkozásra  nem  
szimpatikus  nekem.  Mert  én emiatt  a  lány  
miatt  két  hónappal  ezután  megmérgeztem  
magamat. 



III 

Szeretném  nyugodtan,  bölcsen,  hűvösen  
leírni,  ami  ezután  történt,  de  attól  félek,  
érzem,  közben  majd  felizgatom  magamat.  
Az  orvos  azt  mondja,  nekem  ezt  nem  sza-
bad.  Pedig  ez az a pont  életemben,  amihez,  
ha  elsikló  gondolattal  is  hozzányúlok,  vé-
rezni  kezd.  Tudja  Isten.  Nem  gyógyul  
harminc  év  óta.  Mint  a  csodatévő  szent  
parasztlányok  sebei.  Lelki  haemophiliám  
van  ezen  a  ponton.  

Most  legutóbb  megint  vérzett,  mert  
hozzányúlt  valaki.  Nem  is  tudta.  Társa-
ságban  voltam.  Egyszerre  csak  bejött  a  
vendégek közt  egy fiatal lány,  aki fantasz-
tikusan  hasonlított  hozzá.  Átmentem  egy  
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másik szobába,  a lány arra sétált, most pro-
filból  láttam,  így  is  hasonlított.  Ez  hirte-
len  elvágta  a  kedvemet,  az  étvágyamat,  
úgyszólván  még  a  beszélóképességemet  is.  
El  is  mentem  rögtön.  

Ettől  szabadulni  kell.  Talán  így,  hogy  
leírom.  Soha  senkinek  nem  mondtam  el.  
Lehet,  hogy  ez  a baj.  Külön  kamrája  van  
a  szívemben.  

Szív? 
Általában  szívtelen  embernek  tartanak.  

Ez már  rég nem izgat.  A közönséges  embe-
rek  nem  értenek  ehhez  a  nehéz  kérdéshez.  
Érzékeny  vagyok  mások  bajai  iránt,  ez  
még  nem  szív,  tudom,  ez  attól  van,  hogy  
magam  is  tele  vagyok  régi  sebekkel.  
Érzékenység  :  restellem,  de  elmultam  öt-
ven  és még tudok  sírni.  Betegség ez?  Vagy  
a  szemem fiatal maradt?  Lehet.  Ha  sokáig  
vagyok  egyedül, idegenben,  lefoszlik rólam 
harminc  év  életpiszok-kérge,  húszéves  
vagyok.  Sokat  utazom,  és  a  nők  . . . 

A  nők?  



Ez  is  úgyszólván  titkom  volt  eddig,  
amit  most  leírok  : ha  sokáig  vagyok  egye-
dül,  idegen  nőbe  percek  alatt  bele  tudok  
szeretni,  hajón,  vonaton,  barban,  hotel-
haliban  . . . Aztán,  amint  ismerni  kezdem,  
vége, túlélésén látom.  Előfordul, hogy  ren-
desebb  magános  külföldi  nők  megszólíta-
nak, miután napokon át  nézik, hogy  órákig  
egyedül  üldögélek,  hotelhallokban.  Utóbb  
megkapom  az  indokolást  is  :  »Ön  érdekes  
f é r f i . . .  és oly egyedül  van.« (Én még soha 
nem  szólítottam  meg  nőt.)  Megismerke-
dünk,  konyakot  iszunk  a  barban,  néha  
sokat  is,  látom,  hogy  kellek  neki,  ez  jól  
esik, felfrissít, fiatallá tesz.  »Milyen más ön, 
mint  azok  a  férfiak,  akik  közt  én  élek.«  
Húsz  perc  múlva  még  ott  iszom  vele,  de  
már  nem  szeretem.  Szabadulni  I  Másnap  
telefonál,  lehetőleg  akkor,  amikor  alszom  
vagy  fürdöm,  kedves  vagyok,  de  szeren-
csétlen.  És  hazudok,  amit  különben  nem  
szoktam.  Erre aztán  rövidesen  rájönnek  és  
elfordítják  a  fejüket.  Megint  csak  nem  is-

2* 19 



merjük  egymást  és  én  megint  egyedül  
üldögélek  órák  hosszat  a  hallban.  

Voltam  valaha  szerelmes?  Sokszor  hit-
tem, úgyis  viselkedtem, nem  színészkedve,  
hanem  őszintén.  Benne  voltam  egy-egy  
elinduló  lavinában,  még  idején  kiugorhat-
tam  volna  belőle,  de  sodortattam  magam,  
hiúságból,  érzéki  ragaszkodásból,  a  kelle-
metlenségektől  való  irtózásból  —  tovább  
csináltam,  mikor  már  rég  elmúlt.  Ezzel  
a  módszerrel  többször  betörtem  a fejemet. 

Igazi  szerelem?  
Néhány  éve  pontosan  tudom,  hogy  ez  

szakácsné-fogalom. Beteg voltam  és  a  sza-
kácsném,  miután  a  borogatást  váltotta  a  
fejemen,  leült  az  ágyam  mellé  és  ezt  kér-
dezte  :  »tessék  megmondani,  volt  már  a  
nagyságos  úr  igazán  szerelmes?«  

Akkor  azt  mondtam  neki  :  
—  Talán  csak  egyszer.  
H á t . . .  fohászkodjunk  neki  és  írjuk  

tovább. 



IV 

A  szoborleleplezés  után  este  frakkot  öl-
töttünk  és  végigettük,  végigéljeneztük  a  
bankettet  a  Központi  Szálloda  dísz-
termében.  Utána  a  Kalmusz-kávéházba  
mentünk  feketézni  és pálinkázni.  Onnan  a  
társaság  legnagyobb  része  aludni  tért,  
úgyhogy végül  már  csak  néhányan  lézeng-
tünk  a  sűrű füstben  és egy  cimbalomszóló  
üres  pengésében.  Mikor  már  nagyon  keve-
sen  voltunk,  órára  néztem.  

—  Na,  —  mondtam  —  gyerünk  
aludni. 

Móri  szerkesztő  úr,  akinek  azóta  sok  
mindent  megbocsátottam,  sőt  akit  a  dél-
előtti felsülése óta kissé a szívembe zártam, 



könyörgően  nézett  rám  és  összetette  a  ke-
zét,  mint  aki  imádkozik.  

— Könyörgöm  — mondta.  —  Csak  egy  
félórára  még.  Itt  van  a  közelben.  Gye-
rünk  oda.  

—  Hova?  
— A  Párisi  Bodegába.  
Ugy  nézett  rám,  mint  egy  kunyoráló  

gyerek.  Ez  megható,  a  beszüntetett  férfi-
nak  ez  a  kapaszkodása  valakibe,  akivel  
együtt  még  eltűri  a  volt  szeretője.  

Haboztam. 
—  Félóra  I  —  könyörgött.  
—  Nem  bánom,  —  mondtam  —  ha  

Jenő  is  jön.  
Azt  igazán  tudhattam,  hogy  Jenő  haj-

landó  jönni.  Jenő  sohse  feküdt  le  hajnal  
előtt.  A  híres  szobrásznak,  aki  a  délelőtt  
leleplezett  Kossuth-szobrot  csinálta,  a  se-
gédje  volt, és  ezen  a  címen  evett  és  ivott  
ma  itt  egész  nap,  boldogan,  hiszen  ő  is  
»benne  volt«  a  szoborban,  rengeteg  mun-
kával. Jenő szép fekete fiú volt,  homlokába  



omló  művészfürtökkel.  Nemrég  jött  haza  
Párisból,  ahol évekig ny о morgott,  a  Julian-
akadémiára  járt  és  ott  a  híres  Verlet-nél  
tanult,  akinek  a  bűbájos,  fehér  Mau-
passant-szobrot  köszönheti  a  sűrű-zöld  
Parc  Monceau  Párisban.  Jenő  ma  már  
mindent  ivott  :  sört,  bort,  pezsgőt,  szil-
vóriumot,  sőt  vanílialikőrös  tojássárgáját  
is,  amelyet  őseink  knikebein  néven  nevez-
tek  s  amely,  mint  kotyvalék,  a  cocktail-
kort  évtizedekkel  megelőzte.  Nem  lehet  
mondani,  hogy  Jenő  józan  volt.  

—  Jösz?  —  kérdem.  
—  Hova?  
—  Szép  kis  lányhoz  —  felel  gyorsan  

a  szerkesztő,  hogy  valahogy  el  ne  marad-
jon  a  kirándulás.  

—  Hogyne  jönnék  !  
Elindultunk  hárman  a  Párisi  Bodega  

felé.  Még  ma  is,  ha  visszagondolok  a  
Párisi  Bodegára,  szivarfüsttel  kevert  pet-
róleumszag  üti  meg  az  orromat.  A  padlót  
mosták  ott  petróleumos  vízzel,  és  a  rossz  



szivarszag  áporodottan  lakott  a  falakban,  
a bútorokban,  a függönyökben.  Abban  az  
időben  a bodega volt  az,  amit  ma  bár-nak  
neveznek  Pesten.  Éjjeli  skatulya,  mint  a  
francia  mondja.  Csak  tánc  nem  volt  
benne,  az akkor  még a bálok  monopóliuma  
volt. 

A  Párisi  Bodegában  két  helybeli  úr  ült  
egy  borzas  szőke  lánnyal  az  egyik  sarok-
ban.  Ez  volt  az  egész  közönség.  Egy  öreg  
kopasz  pincér  olyan  vadúl  rohant  ránk,  
három  frakkosra,  mint  egy  kiéhezett  em-
berevő. 

—  Hol  van  Annus?  — kérdezte  a  szer-
kesztő. 

—  Azonnal  küldöm  —  felelt  a  pincér.  
, Három  dupla  szilvóriumot  rendeltünk,  

elhelyezkedve  egy  sarokban,  ahol  hepe-
hupás  bordó  bársonykanapé  sunyított  a  
márványasztal  mögött.  A  pincér  két  bár-
sony  karosszéket  hozott  és  elrohant  a  
szilvóriumért.  A  következő  pillanatban  
egy  függöny  mögül  kilépett  Annus.  Egy-



szerű,  de  elég  vakmerően  kivágott  fekete  
bársonyruha volt rajta, a sötét  bársonynak  
a  meztelen-fehér  női  testtel  való  örökké  
hatásos  szembeállítása,  amely  minden  új  
divatban  újra  megjelenik  és  minden  diva-
tot  túlél.  

Odajött  hozzánk.  
—  Hopp,  — mondja Jenő  — ezt  a gróf-

nőt  én  lefoglalom  1 
És  megfogja  Annus  kezét.  
—  Siet?  —  kérdezi  tőle  Annus.  
—  Veled  igen  — mondja Jenő  és  átka-

rolja  a  derekát.  Kedves  barátsággal  mo-
solyog  rám  :  

—  Ha  csak  te  nem  parancsolod  őnagy-
ságát. 

—  Köszönöm,  nem  —  mondom.  
—  Az  enyém?  
—  A  tied.  
—  Köszönet I 
A  lány  sértődötten  emeli  fel  a  fejét,  

gőgösen  tekint  le  rám,  aki  mélyen  besüp-
pedve  ülök  a  rossz  kanapén  :  



—  Mondja  maga,  kicsoda  maga,  hogy  
így  elajándékoz  engem?  

Zavarba  hozott,  mert  úgy  érzem,  igaza  
van. 

—  Gyere  —  kiált  rá  Jenő,  átöleli  és  
cipeli  az  italospult  felé.  

A  szerkesztő  kényszeredetten  vigyorog  
felém : 

—  Ez  az  úr  gyorsfőző  — mondja  kese-
rűen  és  figyeli,  ahogy Jenő  ölelgeti a lányt 
az  italospultnál  és  ott  a  sütemények  közt  
válogatva  suttog  vele,  feketefürtös  fejét  
Annus  arcához  szorítva.  

Ez  tényleg  gyorsan  ment.  
—  Igen,  —  mondom  —  ez  nem  érti  a  

tréfát.  Párisi  gyerek.  Ott  nem  sokat  teke-
tóriáznak. 

Móri  úr  savanyúan  nézi  őket  :  
—  Annus  az ilyet  szereti  — bólogat.  —  

Annus  csak  a  rendes  embereket  nem  sze-
reti.  Ez  az  úr  művész?  

—  Szobrász.  6  csinálta  Kossuth  kardját  
és  csizmáját.  



—  Brávó !  
Koccintunk,  iszunk.  A  két  helybeli  úr  

elmegy  a  borzas  nóvel.  Magunkra  mara-
dunk  a  bodegában.  Az  italospultnál  egyre  
érzékibb  a  suttogás.  Engem  ez  bánt,  a  
szerkesztő  miatt.  Jenő  izmos  szobrász-
kezével  nagyon  illetlenül  fogja  a  lányt.  
De  a  lány  ezalatt  nyugodtan  fésüli  Jenő  
fürtjeit  egy  kis  ezüst  fésűvel.  



V 

Móri  úr,  érthető,  nem  bírja  ezt  nézni.  
Felém  fordul  :  »  

—  Kedves  kollégám,  érdekli,  ha  azt  
mondom,  hogy  szenvedek?  

— H á t . . .  sajnálnám,  ha  így  volna,  de  
érdekelni  érdekel.  

—  Hogy  hogyan  kezdődött  a  tragédia?  
—  kezdi,  anélkül,  hogy  kérdeztem  volna.  

Egy  kis  szünetet  tart,  mert  az  italos-
pultnál  vita  van  :  Jenő,  úgylátszik,  meg-
harapta  a lányt. Engem egyre jobban  bánt,  
hogy Jenőt  idehoztam. Szegény  szerkesztő.  

Halkan,  hogy  a  lány  ne  hallja,  foly-
ta t ja  :  

—  Annus  egy  pincérrel  jött  ide  Pestről,  



két  évvel  ezelőtt.  A  pincér  elment  vissza  
Pestre,  de  б  itt  maradt.  

—  Miért?  
—  Büszke  vagyok  rá,  uram,  miattam  

maradt  itt.  Szörnyű  volt  ez, kérem.  Akkor  
tudtam  meg,  mi  a  szerelem,  ötvenéves  
koromban.  Két  évig  olyan  voltam,  mint  a  
bolond.  Tönkretettem  a  karriéremet.  Fe-
lelős  szerkesztő  lehettem  volna  a  lapnál,  
de  úgy  belezüllöttem  ebbe  a  lányba,  hogy  
mellőztek  és  egy fiatalabb kollégát  nevez-
tek  ki.  Többet  voltam  ebben  a  bodegá-
ban,  verje  meg  az  Isten,  mint  a  szer-
kesztőségben. 

—  Mért  nem  vette  ki  innen?  
—  Vettem  volna,  hányszor térdeltem le 

előtte,  hogy  hagyja  itt  ezt  a  barlangot.  
De  nem  jött,  uram,  mert  ezt  imádja,  ezt  
az  éjszakázást,  ivást,  meg  hogy  minden-
nap  udvaroljanak  neki.  Ott  kezdtem  zül-
leni,  amikor  megcsalt.  Verekedés  is  volt.  
Aztán  megint  megcsalt,  aztán  megint  és  
végül  már  nem  akart  szóbaállni  velem,  



pedig  minden  pénzemet  nekiadtam,  csak  
csalt,  egyre  csalt .  . .  bár  ez  már  nem  is  
volt  csalás,  uram,  mert  akkor  már  csak  
másokkal  járt,  én  hónapokig  nem  is  nyúl-
tam  hozzá,  csak  segélyeztem . . .  és  külön-
szobát  fizettem  érte  a  kórházban,  mikor  
tüdőgyulladása  v o l t . . .  azt  hiszi,  mondta  
azt,  hogy  »köszönöm«?  Nem  mondta  az.  
Ilyen  szemtelen  még  nem  született  a  vi-
lágra.  H á t . .  most  már  nagyon  régen  
semmi  közünk  egymáshoz.  . .  csinálhat,  
amit  akar .  .  .  csinál  is,  mint  látni  méltóz-
tatik.  De bejövök  ide  minden  éjszaka  . . . 
egy  kicsit  beszélgetni  vele.  Azt  hiszi,  leül  
hozzám? Esze ágában  sincs. Átnéz rajtam,  
mint  a  levegőn.  

Annus  a  pulttól  visszanéz.  Otthagyja  
Jenőt,  hozzánk  jön.  Leül  mellém  az  ala-
csony  kanapéra.  

—  Parancsoljon  —  mondom,  és  helyet  
csinálok  neki.  

—  Húzódol  tőlem?  —  kérdi  igazán  
kedvesen. 



—  Ne  tegezd  —  szól  rá  a  szerkesztő.  
—  De  tegezem.  
Most  egy  kicsit  túlozni  kezd  Annus,  

mert  karonfog.  A  vállamra  hajtja  a  fejét.  
Érzi, hogy kissé mereven tűröm ezt a köze-
ledést.  Felnéz  rám  nagy  sötétkék  szemé-
vel  :  

—  Szűz  vagy?  
—  Furcsa kérdés — mondom  kínomban.  
Lehetséges,  hogy  el  is  pirultam.  Nem  

voltam  otthonos  az  ilyen  világban.  Gyön-
géden  átkarolta  a  nyakamat  és  a  fülembe  
súgott  :  

—  Te  vagy  az  egyetlen  férfi,  aki  nem  
fogdosott  meg  engem  ebben  a  bodegában.  

Miután  ez  hazugság  is  volt  és  meggyő-
ződés  nélkül  is  volt  súgva,  biztos  volt,  
hogy  azért  mondta,  hogy  ajkával  érintse  
és  forró  lehellettel  súgja  tele  a  fülemet.  
A nők azt  hiszik,  hogy  ennél  boszorkányo-
sabb  érzékiség  nincs  is  a  világon.  Kicsit  
nyomtam  el  magamtól,  udvariasan,  de  
határozottan,  de  ő  tovább  súgott  :  



—  Ezek durvák  hozzám  mind.  Te  hideg  
vagy,  de  udvarias  vagy.  

—  Nagyon kedves — mondom  — de  . . . 
Már  ott  se  volt.  Már  megint  ott  állt  

Jenő mellett,  a pultnál  és Jenő valami ször-
nyűt mondhatott  neki, mert akkorát  neve-
tett,  hogy  csak  úgy  csengett  a  bodega.  
Tojásos  vaniliával  koccintottak  és  a  lány  
balkarjával  átölelte  Jenő  nyakát.  Aztán  
leültek  ketten  egy  kis  asztalhoz  a  pult  
mellett,  ott  összetámaszkodtak.  Jenő  hal-
kan  mesélt,  a  lány  figyelt  és  akkorákat  
nevetett,  hogy  ez már  nem szólhatott  Jenő  
elbeszélésének,  ez már  nekünk  volt  komé-
diázva,  a  szerkesztőnek  meg  nekem,  csak  
nem  tudtam  biztosan,  még  mindig  a  szer-
kesztőnek-e,  vagy  már  nekem.  

—  Kedves  kollégám,  mint  költő  —  
zümmögte  mellettem  Móri  úr  —  most,  
hogy  látja  ezt  a  kis  ringyót,  meg  fogja  
érteni,  hogy  szenvedek.  Higyje  el,  ilyen  
szelíd  arc,  ilyen  szolid  öltözködés  és higyje 
e l . . .  ennél  züllöttebb . . .  nézze  . . .  



Annus  igen  csúnya  mozdulatot  csinált  
ebben  a  pillanatban  és  hangosan  nevetett  
hozzá. 

—  Ennél  rothadtabb . . .  —  szólt  sáp-
padtan  Móri  úr  —  e n n é l . . .  

Rettenetesen  szeretheti  Móri  úr  ezt  a  
lányt,  mert  ilyen  szörnyen  tud  róla  be-
szélni. 

—  És  nekem  ezt .  . .  higyje  el .  . .  ne-
kem  ezt  nézni.  .  .  minden  éjjel ! 

—  Miért  nézi?  Miért  jár  ide?  
Kikeres  a frakkja hátsó  zsebéből  egy  el-

hervadt  zsebkendőt,  megtapogatja  vele  a  
szemét.  Keserűen  bólint  :  

—  Hogy  miért  járok  ide?  
Kezdem  nagyon  sajnálni : 
— Mért  nem hagyja ott  végleg ? Ha  már  

úgy  sincs  semmi  maguk  közt  !  
—  Uram,  akarja  tudni  az  igazat?  
Úgy  nézek  rá,  mint  aki  akarja  tudni  az  

igazat. 
—  Nem  bírom  otthagyni  —  mondja.  
Vonaglik  a  nyírott  bajusz alatt  a  szája.  
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—  Ejnye,  — mondom  —  ez  rettenetes.  
—  Most  megoldódik  majd  a  helyzet,  —  

vigasztal  Móri úr,  visszasüllyesztve  a  zseb-
kendőt  a  frakkja farkába  —  mert  most  б  
hagy  itt  engem.  Pestre  megy,  a  Király  
Színházba,  kóristánénak.  Valami  pesti  
fényképész  járt  itt,  az  protegálja.  Bizto-
san  avval  is.  Nézze . .  .  

Odanézek.  Jenő  részeg,  balkezével  a  
lány  fejét  fogja,  a  jobbkeze  nem  látszik.  
A lány  nevet.  Én  nem vettem  volna  észre  
semmit,  de  ennek  a  szerencsétlen  szer-
kesztőnek  sas-szeme  van  az  ilyesmire.  
Most  már  én  is  látom,  hogy  nem  látom  
Jenő  kezét.  Jenő  vadúl  megcsókolja  An-
nust,  a  szája  közepén.  Annus  fojtottan  
sikolt  és  a  haját  húzza  Jenőnek.  Aztán  
egy  kis  pofont  ad  neki,  fölkel,  lesimítja  
a  ruháját,  otthagyja  és  odajön  hozzánk.  

Úgy érzem, legjobb volna  elmenni innen. 
Miért  nézzem  ezt?  



VI 

Odajön,  megáll  előttem,  észreveszi  az  
arcomon  ezt  az  erkölcsös  harag-félét.  Gú-
nyosan  mosolyog  rám,  igaza  lehet,  kissé  
nevetséges  vagyok.  Aztán  előveszi  a  kis  
ezüst  fésűt  és  nekem  is  fésülni  akarja  a  
hajamat.  Zavartan  vonom  el  a  fejemet : 

—  Köszönöm,  ne.  
Erre  dacosan  leül  mellém  a  mély  kana-

péra,  szorosan  mellém.  Megint  átöleli  a  
nyakamat,  hogy  súgjon  valamit,  de  érzi,  
hogy  húzódom  tőle.  Pedig  most  nem  súg  
forró  lélegzetet  a  fülembe,  csak  nagyon  
halkan  beszél  bele : 

—  Most  mondok  neked  valami  érde-
keset.  Nagyon  kérlek, hagyj kibeszélni.  Ne  
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szólj közbe.  Én ott  komiszkodtam  a  másik  
asztalnál  avval  a  csinos  fiúval.  Ugy-e?  

Nem  szólok  semmit.  
—  Hát  kérlek,  — folytatja  — ennek  az  

egésznek te  ne ülj fel. Ez  mind  neked  szól,  
evvel  én  téged  húzlak,  érted?  Elhiszed?  

Nem  szólok.  
—  Én  sohase  mondtam  ilyet  senkinek,  

te  vagy  az  első.  Nyisd  ki  a  füledet,  hall-
gass  ide :  dögszerelmes  lettem  beléd.  Te  
vagy  az  én  nagy  esetem.  

Hallgatok,  kezd  bántani  amit  mond,  
mert  úgy  hangzik,  mintha  őszintén  be-
szélne.  Vagy  csak  a  hiúságom  .  . .  

—  Te  hallgatsz,  te  gazember,  —  suttog  
tovább  — te  hallgatsz,  jól  teszed.  Tudom,  
tudom,  ebbe bele fog törni  a  bicskám,  már  
látom.  Te  rossz  vagy.  Rossz  ember  vagy.  
De mit  csináljak,  én  csak  az ilyenbe  tudok  
beleőrülni. 

Most  már  kezdem  szelíden  eltolni  ma-
gamtól.  Nem  enged,  fog,  mint  a  vas-
kapocs :  



—  Pestre  megyek  utánad.  
Elég  hiba,  gyerekesség,  de  megszólal-

tam : 
—  Nem  utánam  megy  Pestre.  Színház-

hoz  megy,  a  kórusba.  
—  Ez  hazudott  neked,  ez  a  kopasz  —  

mondja.  —  Veled  megyek.  Ha  akarod,  
holnap  reggel.  És  be  se  lépek  a  kórusba.  
Te  nagyon  kegyetlen  fiú  lehetsz.  El  vagy  
bizakodva.  Imádom  az  ilyet.  Vegyél  ki  a  
piszokból. 

Most  hirtelen  elereszt.  Okos  kis  arca  
nagyranyitott  szemmel,  kíváncsian  vár.  

Hallgatok. 
—  Kérlek, — mondja  halk,  kedveskedő  

hangon  —  légy  szíves,  emelj  magadhoz.  
Lassan  elmosolyodik.  Sugárzik  a  gú-

nyolódó  intelligencia  csillogó,  friss,  fiatal  
szeméből.  Sikerült  zavarba  hoznia.  Felém  
hajt ja  a  fejét : 

—  Kérlek,  —  mondja  —  áldj  meg.  Si-
mogasd  meg  a  hajamat.  

Egy  pillanatig  vár,  aztán  a  térdemre  



teszi  a  kezét.  A vékony  frakknadrágon  át  
szinte  éget,  olyan  forró.  

—  Eridj  innen  —  mondom  nyersen.  
Az  az  érzésem,  mintha  a  menyasszo-

nyomhoz  nyúlt  volna.  Pfuj .  
Lassan  felemeli  áldásra  odahajtott  fejét  

és  komolyan  néz  rám.  Mintha  kissé  elhal-
ványodott  volna.  

Feláll  mellőlem,  de  nem  megy  el.  Gyön-
géden megsimítja  a hajamat és  nyugodtan,  
nyíltan,  hogy  a  szerkesztő  is hallhatja,  ezt  
mondja  :  

—  Gyere  velem  a  szeparéba.  
Én,  egészen  kegyetlenül  :  
—  Nem.  Eridj.  
(Tanultam  a  szerkesztő  úrtól.)  
Közben  odaér  hozzánk  Jenő,  pohárral  a  

kezében.  Némileg  keresztbe  áll  a  szeme  és  
kedvesen  vigyorog.  A  lány  feléje  fordul  :  

—  Akkor  gyere  te.  
—  Hova?  
—  Majd  meglátod.  Szívesebben  is  me-

gyek  veled,  mert  te  szebb  fiú  vagy.  



Felborzolja  Jenő  dús  fekete  haját,  két  
kézre  fogja  a  fejét, mélyen  a  szemébe  néz.  
A  pult  mellett  van  egy  tapéta-ajtó,  amit  
eddig  észre  se vettem.  Ott  van  a  szeparé.  
A  pincér  már  nyitja  is  előttük  az  ajtót,  
ők besétálnak.  A pincér künn marad.  Bent  
kivilágosodik.  Az  ajtó  nyitva  maradt,  de  
őket  nem  látni.  Hallani,  ahogy  halkan  
nevet  a  lány. Aztán  rövid  szünet  és  utána  
egy  nagy,  szemrehányó  sikoltás.  Meg  va-
gyok  győződve,  hogy  ok  nélkül  sikolt.  
Nekem  játssza  ezt  a  színházat.  De  aztán  
csönd lesz. És egyszerre becsukódik az ajtó. 



VII 

Mikor  becsukódik  az  ajtó,  váratlanul  
valami  gyenge  nyomás-félét  érzek  a  mel-
lemben.  Lehet,  hogy  a szívtájon. Nem fáj, 
csak  nyom  és  nem  hagyja  abba.  Mi  ez?  
Egészen  nevetséges,  felismerem :  elvitat-
hatatlan  féltékenységi  érzés.  Dehogy  ije-
dek  meg  tőle.  I t t  két  hím  közül  az  egyik  
hoppon  maradt.  Egészséges  szervezet  erre  
reagál. Ez nem jelent semmit,  ez automati-
kus,  ez  természetes  érzés,  mint  a  meleg  
vagy  a  hideg.  

Micsoda  rongy  kis  lény.  Hátradőlök  a  
kanapén,  cigarettázom  és gőgösen  mosoly-
gok  magamban  :  szép,  egészséges,  büszke  
menyasszonyomra  gondolok.  Hol  van  ez  



attól?  Viszont  :  micsoda  ízléstelenség  ez,  
miért hasonlítom  össze őket? Sokat  ittam?  

A  szerkesztő  sokat  ivott.  Ö  most  csön-
desen  sír  a  hervadt  zsebkendőbe  :  

—  Nagyon  szégyellem  magam,  kedves  
kolléga  úr.  

—  Miért?  
—  Mert  folyton  sírok.  
Forrón  megfogja  a  kezemet.  Nem  szere-

tem,  ha  férfi  megfog.  Elhúzom  a  kezem,  
halkan  mondom  ;  

—  Ugyan  kérem.  Emberek  vagyunk.  
Már  rég  vannak  benn,  azt  meg  kell  

adni.  Ez  a  masochizmus  határán  mozog,  
ez  a  szerkesztő,  hogy  így  idejár  ilyen  csú-
nyán  kínozni  magát.  

Az  ajtó  nem  mozdul.  (Mért  nézem  az  
ajtót?) 

A  szerkesztő  felemeli  rám  a  szemét.  
Mint  egy  szenvedő  szentkép.  Vizes  a  
szeme  a  könnytől, a  pálinkától.  Hosszasan  
néz  rám.  Barna  szeme  van,  de  az  írisz  
fakul  a  szélén.  Finom  kis  elmosódó  szürke  



árnyék  fut körbe  ott,  ahol  a barna  elválik  
a  fehértől.  Néhány  éve  tudom  csak,  hogy  
mi  ez :  ez  a  szem  ősziilése,  a  gerontoxon.  
A  lánynak  a  szeme  élesen  határolt  sötét-
kék  és  hófehér,  mint  az  elbogeni  cseh  
porcellántányérok. 

Az  ajtó  nem  mozdul.  
Móri  úr  arrafelé  int  a  fejével : 
—  Ki  ez  az  ember?  
—  Mondtam  már.  Szobrász.  
—  Hát  mit  gondol  ez?  
—  Ugyan, —mondom  — hecc  az  egész.  
Már  épp  kezdem  megbánni,  hogy  ilyen  

ostobaságot  mondtam,  mikor  Móri  úr  
helybenhagyja  :  

—  Lehet.  Én  ismerem  ezt  a kis  hölgyet.  
Ennek  maga  tetszik,  nem  a  szobrász.  
Ennek  csak  az  tetszik,  akinek  ő nem  kell.  
Ez  most  magát  ugratja,  truccból.  

Sokáig  hallgatunk.  Talán,  mert  hallani  
szeretnénk  valamit  a  szeparéból.  De  nem  
hallunk  semmit.  Leírhatatlan  csönd  van.  
És  az  aj tó  nem  mozdul.  Nem  értem  :  



valamire  büszke  vagyok  és  valami  fáj,  
egyidejűleg.  A  szerkesztőnek  az  asztal  fölé  
lóg  a  feje,  úgy  mered  a  fekete  márvány  
fehér  foltjaira.  Én  ceruzával  párhuzamos  
vonalakat  rajzolok  a  fehér  foltokra,  gon-
dosan.  Szegény  szerkesztő.  Tényleg  őt  
sajnálom? Rémes  ez  a  folytonos  kegyetlen  
ön-vizsgálás. 

A pincér  megjelenik  egy függöny mögül,  
tálcán  egy üveg  bort  hoz  két  pohárral  és  
nyugodtan  bemegy  a  tapétaajtón  a  szepa-
réba,  kopogtatás  nélkül.  

— Na  nézze,  — mondom  vígan  — ha  a  
pincér  így  ki-be  jár  kopogtatás  nélkül,  
akkor  magának  igazán  semmi  oka  arra,  
hogy.  . . 

A  pincér  hamar  megcáfol.  Kijön,  felénk  
hunyorít  jelentősen.  Aztán  leül  a  pult  
mögé, szemüveget  tesz  fel és újságot  olvas.  
Most  igazán  nagyon  szégyellem  Jenőnek  
ezt  a  viselkedését  a  szerkesztő  előtt.  
Elvégre én hoztam  ide Jenőt,  szegény  Móri  
úr  nekem  köszönheti  ezt  a  szégyent.  Mert  



a  szégyen  az  övé.  Semmiesetre  sem  az  
enyém,  nem,  erről  szó  sem  lehet.  

Hallgatunk.  Móri  úr  szelíden  elalszik.  
Hortyog  és  néha  sóhajt.  Nagy  csönd  van.  
A  pult  fölött  a  falon  fehér bádog  konyha-
óra  ketyeg,  bántó-hangosan  koppantja  a  
másodperceket. 



VIII 

Végre  mégis  csak  kinyílik  az  ajtó  és  
kijönnek.  Elől  a  lány. Jenő  lassan,  sétálva  
a  biliárdasztalhoz  megy  és  elkezd  egyedül  
biliárdozni,  igen  gondosan.  Kétszer-há-
romszor  is  helyet  változtat,  áttekinti  a  
golyókat,  nagyon  megfontolja  a  lökést.  
A lány ott  áll  és figyeli. Nem hallani  mást,  
mint  a  fehér  óra  ketyegését  és  a  golyók  
halk  csattanását.  Móri  úr  nem  hortyog.  
Azt  hiszem,  már  nem  alszik,  csak  tetteti  
magát.  A  lány  elúnja  a  biliárdot,  felénk  
fordítja  a  fejét.  Rám  néz,  rám  nevet,  
igazán  bután.  Szívből  útálom.  És  sajná-
lom.  Szentimentális  gondolat  bujkál  ben-
nem  :  »Kár  érte. « És  a  kezdő  író  könyv-



emlékei  :  Tolsztoj,  Dosztojevszki,  a  nagy  
orosz  leborulás,  sírás,  térd-átölelés,  a  sze-
gény  züllött  lányok  lábaihoz  omolva,  a  
megbocsátások,  felemelések,  megtisztulá-
sok  történetei,  szívbemarkoló  részletei,  
amelyeket  a  mult  század  végén  úgy  olvas-
tunk,  mint  az  evangéliumot.  

Kár  érte.  És  legyünk  őszinték  :  ez  nem  
»csinos«,  ez  a  lány,  hanem  ahogy  most  ott  
áll  és rám  néz,  egyszerűen  gyönyörű.  

Ezt  meglátja  rajtam,  ezt  a  véleményt.  
Isteni  ösztönük  van  erre.  Odajön,  egészen  
közel  hozzám.  Felveti  a  fejét : 

—  Na?  Most  már  sajnálod?  
Ezt  végtelenül  ordinárénak  tartom.  De  

hát  az ilyennél  ez természetes.  Nem felelek  
neki.  És  fejemben  más  olvasmányok  :  
Carmen,  Manon.  Azok  is  így  cselekedtek,  
de,  édes  Istenem,  milyen különbség  ! Azok 
nők  voltak,  ez  egy  kis  állat.  

Le  akar  ülni  mellém  :  
—  Szabad?  
—  Nem.  



—  Hogyhogy  »дет«?  
Élesen,  nyersen  és  —  elég  szégyen  —  

kissé  megbántva  is  mondom:  
— Eridj  innen.  
A  szerkesztő  kinyitja  a  szemét  és  meg-

szólal :  
—  Brávó.  
A  lányra  vigyorog  :  
—  Úgy  kell  neked.  
A  lány  roppant  elkomorodik.  Sötéten  

villan  fel  a  szeme  és vésztjóslóan  kérdezi :  
—  Csak  nem  hiszed,  hogy  ott  benn  . . . 
Rákiált  a  szerkesztőre  :  
—  Te  beszélted  ezt  be  neki?  
—  Nem  —  szólok  helyette  gyorsan.  —  

És  eridj,  ha  mondom.  
Mert  megint  le akart  ülni  mellém.  
Felegyenesedik.  Most  haragszik.  
—  Te,  —  mondja  nekem,  fenyegetésre  

emelt  ujjal  —  esküszöm,  hogy  ott  benn  
nem  történt  semmi,  de  ha  elkergetsz,  
a k k o r . . . 

Érdekes.  Ez  úgy  beszél  velem,  mintha  



rég  viszonyunk  volna  és  most  veszeked-
nénk.  Bolond  ez?  

Vár  egy  pillanatig,  de  mikor  látja,  hogy  
nem  lesz  válasz,  megfordul  és  otthagy.  
Jenőhöz  megy,  suttog  vele.  Jenő  igent  
bólint,  leteszi  a  dákót,  fizet  és  veszi  a  
kabátját,  kalapját.  A  lány  a  nagy  fali-
tükörnél  nyugodtan  és  gondosan  kis  kala-
pot  tesz  fel  (nem  a  délelőtti  apácásat)  —  
a  tükörből  megvetően  néz ide.  Elindulnak,  
Jenő  elől  megy,  egyenesen  az  ajtó  felé,  
nekem  csak  odaszól  :  

—  Szervusz.  
—  Szervusz  — viszonzom  halkan.  
Kimegy.  A lány  utána.  Az ajtóból  gyil-

kosan  néz  vissza.  Aztán  felnevet  és  ő  is  
kimegy.  A  nevetés  »kinevetés«  akar  lenni.  
Sértő  akar  lenni.  De  nem  sértő,  inkább  
ideges.  Nem  sikerült.  Sajnálom  szegény-
két,  hogy  ezzel  így  felsült,  ezzel  a  gúny-
kacajjal. 

—  Pálinkát  !  —  kiált  Móri  úr.  —  
Pálinkát  a  szívemre ! 



—  Nem  volt  elég?  
—  Nem.  
Gúnyosan  nevet.  Neki  sikerül.  
—  Mit  szól  ehhez?  —  kérdi.  
—  Mihez?  
— Ehhez  az  egészhez.  
Nincs  válasz.  
A  pálinkát  még  megittuk,  fizettünk  és  

elmentünk,  őszintén  irigyeltem  Móri  urat,  
mert  teljesen  részeg  volt.  Nekem  ébren,  
nyugtalanul,  halkan zakatolt  az  agyvelőm,  
ezer  pici  kerékkel,  kalapáccsal,  rúgóval,  
mint  egy  óraszerkezet.  

Másnap  reggel hazautaztam  Pestre.  
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A következő  héten  Pesten  három  levelet  
kaptam.  Az első  Móri szerkesztő  úrtól  jött,  
a  m.-i  lap  szürke  borítékjában.  Csak  úgy  
emlékezetből  fogalmazom meg, mert  akkor  
rögtön  eltéptem  és  eldobtam.  

»Kedves  ifjú  barátom«  —  írta  a  szer-
kesztő  — »maradék boldogságomnak  vége,  
mert  Annus  végleg  itthagyta  városunkat.  
Pestre  utazott,  ahol  önnél  bizonyosan  
jelentkezni  fog. Mint már itt  a minap  emlí-
tettem,  egy  pesti  fényképész  protegálja,  
az  jött  ide  érte.  Állást  szerzett  neki  a  
Király  Színháznál,  a  statiszták  közt.  De  
biztosra  veszem,  hogy  a  fényképésznek  
egyéb  céljai  vannak  vele.  Annus  tehát  



színésznő  lesz.  A  fényképészt  nem  isme-
rem,  Annus  szerint  az  Ország-Világ  című  
képeslap  munkatársa.  Messziről  láttam  
csak,  annyit  láttam,  hogy  erősen  sánta  és  
nincs  valami  jól  öltözve.  Annus  nem  tud  
erről  a  levélről. Azért  írom,  hogy önt  meg-
kérjem,  segítse  Annust  ezen  az  új  pályá-
ján,  hiszen  ön  hírlapíró,  bizonyára  van  
befolyása. Segítse,  támogassa,  nehogy  vég-
leg  elzülljön,  én  jól  ismerem  őt,  neki  erre  
hajlama van,  pedig kár  volna  érte,  б olyan 
szép és kedves  és  oly  aranyos  kis  értelmes  
esze van  és én  esküszöm  önnek,  akárhogy  
kinevet  is ezért,  hogy  ez a lány csupa szív ! « 

Ezt  a  fényképészt  én  felületesen,  de  
ismertem.  Színházi  képeket  közölt  az  Or-
szág-Világban  és  rövid  cikkeket  írt  a  ké-
pekhez.  Többször  láttam  ebben  a  szer-
kesztőségben,  ahová  feljártam,  mert  itt  
jelentek  meg  első  elbeszéléseim.  Rényinek  
hívták.  Akkor  még  ismerősök  kis  világa  
volt  a  pesti  újságírás,  egy kávéházba  bele-
fért  az  egész.  
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». . . ez  a  lány  csupa  szív  I«  
— Te vagy  csupa  szív,  te  szegény  szer-

kesztő  —  gondoltam  magamban,  miköz-
ben  a  levelet  eltéptem.  

A második  levél  egy nappal  az  első  után  
érkezett.  Lila  levélpapír.  Megszólítás  nél-
kül  :  

»Megtartottam  a  szavamat.  Pesten  va-
gyok.  A.«  

Szép,  intelligens,  sőt  elegáns  írás,  nem  
gondoltam  volna.  

Harmadik  levél,  pár  nappal  ez  után,  
szintén  a  lila  levélpapíron,  megint  meg-
szólítás  nélkül  :  

»Fellépek  a  Király  Színházban  minden  
este,  mint  statiszta.  Most megint  játsszák  
a  János  Vitézt.  A  második  felvonásban  
jövünk,  mint  huszárok.  Mikor János  vitéz  
bevonul  a  francia  király  udvarába,  mink  
utána  jövünk  és  félkörben  elől  felállunk.  
Kétféle  huszárok  vannak  :  bordópirosak,  
ezek  a  férfiak. Mink  nők  zöldek  vagyunk,  
sárga  csizmával,  trikónadrágban.  Csákó  



van  a fejünkön, igen nehéz. Én  az  első sor-
ban  állok.  Ha  már  nem  haragszik  rám,  
írjon  pár  sort.«  

Utóirat  :  
»Ne játssza  a  kegyetlent.  Én  szeretem  

magát.  Mentsen  meg.«  
Aláírás  :  »Annus,  első  sor,  balról  a  

második  zöld  huszár.«  
Ezt  úgy  írta  meg,  mint  a  lakcímét.  Hol  

lakhatik?  Csak  olyan  helyen  ne  lakjon,  
amerre járni  szoktam.  A levélre  nem  vála-
szoltam. 

De  az  utcán,  egészen  furcsa,  mintha  
kissé  nyugtalanul  járnék.  Nézegetem  a  
nőket,  amit  nem  szoktam.  Megtörtént,  
hogy  ment  előttem  egy  Annus-szerű  
lány  és  én  már  sietni  kezdtem,  hogy  utói-
érjem,  vájjon  ő-e  az.  Az  utca  többé  nem  
közömbös  ember-nyüzsgés  :  egyének  jár-
nak  az  utcán,  akik  hasonlítanak,  vagy  
nem  hasonlítanak.  Fárasztó  lett  az  utca.  
Néha  hirtelen  meg-megfordultam  valaki  
után,  úgy  mentem  tovább.  Ostoba  ide-



gesség.  Kocsin  kellene  járni,  de  az  
drága. 

Aznap  estefelé,  mikor  ezt  a  levelet  kap-
tam,  a  József-körúton  megyek  egy  villa-
mosállomás mellett. Sokan szállnak le a vil-
lamosról,  férfiak,  nők,  köztük  egyszerre  
csak  Annus.  Most  mit  csináljak?  Bújjak  
el  előle? Nyugodtan  szólítsam  meg?  Felém  
jön.  Nem  Annus.  Arrébb,  egy  cipőüzlet  
ragyogó kirakata  előtt háttal  felém áll  egy  
lány.  Annus?  Nem  nézem  meg,  mert  biz-
tosan  nem  ő. Tovább  megyek.  Sokáig  gon-
doltam  arra,  hogy  talán  mégis  б  volt.  

De  ez  örök  titok  maradt.  



X 

Az  Ország-Világnál  minden  hétfőn  szer-
kesztőségi  konferencia  van.  Ezt  én  lehe-
tőleg  el  szoktam  mulasztani.  De  most  
vasárnap,  fenn  a  menyasszonyoméknál  
azon  kaptam  rajta  magamat,  hogy  szinte  
türelmetlenül  várom  ezt  a  hétfőt.  Az  a  
fényképész  biztosan  ott  lesz.  Mindig  ott  
szokott  lebzselni.  Idegessé  tett,  hogy  
ez  épp  itt  jut  eszembe,  délben,  az  asz-
talnál,  mikor  e  mellett  a  szép,  tiszta,  
egészséges lány mellett ülök.  Csirkeaprólék-
leves  van  és  ő  máját  és  zúzát  is  ad  az  
enyémbe.  A  Párisi  Bodega  szaga  jár  az  
orromban  : pálinka,  petróleum,  szivarfüst.  
Ezt  nagyon  restellem  itt,  ebben  a  tiszta  



környezetben,  a  szép,  régimódi  ebédlőben,  
ahol  a  csillogó  asztalra  süt  most  az  őszi  
napfény.  A  menyasszonyom  szeme  világos  
tengerkék.  A  tányér,  amelyből  eszem,  
hófehér  cseh  porcellán,  ujjnyi  széles  sötét-
kék  szegéllyel.  Most  veszem  csak  észre,  
hogy  ez  a  tányér  jutott  eszembe  a  Párisi  
Bodegában,  mikor  annak  a  lánynak  a  sze-
mét  összehasonlítottam  a  szerkesztő  kifa-
kult  szemével.  Sötétkék  és  hófehér.  

Másnap,  az  Ország-Világ  szerkesztősé-
gében,  a konferencia előtt  diskurálok  künn  
a  nagy  szobában  a  munkatársakkal.  De  
mialatt  beszélek,  a  szemem  nyugtalanul  
keresgél  másfelé.  Ilyenkor,  hétfőn,  nagy  
jövés-menés  van  itt.  Egyszerre  csak  belép  
a  szobába  a  sánta'fényképész.  

—  Szervusz  —  mondja  egy  fiúnak.  
Meglát  engem,  köszönt  :  
—  Jónapot.  
—  Jónapot  —  mondom.  Gépiesen  be-

szélek  tovább,  de  nem  igen  tudom,  hogy  
mit  mondok.  Mindenesetre  rágyújtok  egy  



cigarettára,  ez ilyenkor  nagyszerű.  A fény-
képész  egy  harmadikkal  kefelevonatokról  
és  klisékről  beszél,  aztán  eltűnik.  Nem  
tudom,  mért  voltam  az  imént  zavarban.  
Vagy  tudom?  

A segédszerkesztő,  akivel  állok  és beszél-
getek, utána  néz. Ebbe hirtelen belekapasz-
kodom  :  

—  Miféle  alak  ez  tulajdonképpen  —  
kérdezem,  nagyon  mellékesen.  

—  A  sánta?  
— Az.  Ügyes  ember?  
—  Ügyes,  de  most  repülni  fog.  
—  Miért?  
—  Pénzhistóriákat  csinál.  Mi  nem  tűr-

jük  azt,  ha  valakinek  az  arcképét  közöl-
jük,  hogy  aztán  a  fotográfus  elmenjen  
hozzá és különlevonattal  megzsarolja. Tisz-
tességesen  megfizetjük,  de  hiába.  Semmi  
pénz  nem  elég neki.  Csupa  előleg,  adósság.  
Valami  nőre  költ  mindent.  

— Szegény  fiú  —  mondom.  
—  Meg  van  őrülve.  



—  A  nő  miatt?  
—  Bele  van  őrülve.  
— Micsoda nő? — kérdezem és ok nélkül  

megint  cigarettára  gyújtok.  
—  Valami  kóristáné.  
—  Nem  hercegnő?  —  kérdezem.  
(Egy  buta  vicc  sok  mindent  levezet.)  
—  Nem.  Vidékről  hozott  fel  valami  

kis  cafatot,  holtszerelmes  belé,  most  
azzal  él.  

— Együtt  él  vele?  
— H á t .  . .  együtt  laknak.  Azóta  olyan,  

mint  a  bolond.  Mindenkire  féltékeny.  
Testi-hibás  ember.  Ezért  is  tömi  pénzzel.  
Ezek  mindent  pénzzel  akarnak  pótolni.  

Bementünk  a szerkesztő szobájába, meg-
kezdődött  a  konferencia.  Nem  tudom,  mi-
ről  volt  szó,  mert  arra  a  nyomásra  figyel-
tem,  ami  megint  ránehezedett  a  mellemre,  
pontosan  annál  a  szónál,  hogy  »együtt  
laknak«.  Hát  ezért  nem  írta  meg  a  lak-
címét.  Hangos,  nagy  tárgyalás van  a  kon-
ferencián.  Néha  ketten  is  beszélnek  egy-



szerre.  Én  az  egész idő alatt  azon  töröm  a  
fejemet :  nem  bicegett-e  kissé  Móri  szer-
kesztő  úr  is?  Most  úgy  rémlik.  Behúnyt  
szemmel  visszaidézem  az  alakját,  de  nem  
tudom  megállapítani.  Lehet,  hogy  csak  
képzelődés. 

Mikor elmentünk,  megint láttam  a  nagy  
szobában  a sánta  fényképészt.  A nagy  asz-
talra  hajolva  egy  erős  lámpa  fényében,  
kefelevonatok  közt  lapozott.  Örültem,  
hogy  nem  látott  meg,  mikor  elmentem  
előtte. 

Lenn  az  utcán  megint  kezdődik  a  kap-
kodó  nézelődés.  Már  szinte  sóhajtva  lépek  
ki  egy  házból  az  utcára,  hogy  :  »na  most  
vége  a  nyugalomnak,  kezdődik  az  ideges-
kedés«.  Furcsa  :  ha  az  embernek  semmi  
baja  nincs,  milyen  különbözők  a  nők  az  
utcán.  És  most  :  mennyi  hasonlít  vala-
kihez. 

Egy  kivilágított  órán  nyolc  óra.  Egy-
szerre  vége  a  varázsnak  :  most  már  egyik  
nő  sem  hasonlít  hozzá.  Nyolc  órakor  már  



ott  kell  lennie  a  színházban,  kifestve,  fel-
öltözve.  Üres  lett  az  utca,  egyszerre.  

Nem  megy  ki  a  fejemből :  mégis  csak  
úgy  rémlik,  hogy  húzta  egy  kicsit  a  lábát  
Móri  szerkesztő  úr.  Vagy  nem?  

Ez  a  szerelem,  hölgyeim,  nem  az  ordító  
vágy. Mért foglalkoztat, kínoz  ez a  bicegés-
ügy?  Mert  ilyen  . . .  nem  tudok  rá  más  
szót  :  ilyen  zseniálisan  bújik  el  egy  elfoj-
tott,  letagadott,  elkergetett  szerelem  egy  
ilyen  mellékes  probléma  mögé,  csakhogy  
velem maradhasson. Most már ne tagadjuk: 
ütöm,  félholtra  verem,  elkergetem,  vissza-
jön.  Bemegyek  egy  kávéházba,  mert  már  
minden cigarettámat  elszívtam, veszek  egy  
skatulya  princesast.  A  skatulyán  egy  nő  
képe  van.  Hasonlít  hozzá,  de  nagyon.  
Átrakom  a  cigarettát  a  tárcámba,  a  ska-
tulyát  messzire  eldobom.  A  hirdetőoszlo-
pon  fehér  fogsorát  mutogatja  egy  nevető  
fogkrém-szépség.  Az Annus  fogai,  az  б  ne-
vetése.  Ezek  közhelyek,  közismert,  köny-
nyú  búvóhelyek.  Szegény  kis  emléket  itt  



rögtön  megtalálom,  elpáholom  és  elkerge-
tem.  De  mit  csináljak,  mikor  egy  kapu  
mellett  egy  nőorvos  címtábláját  látom  és  
erről  eszembe  jut,  mikor  azt  kérdezte  
tőlem  :  

— Szűz  vagy?  



XI 

Szerdán  felvittem  a  kis  elbeszélésemet  
az Ország-Világhoz. Máskor hordárral  szok-
tam  küldeni.  A  nagy  szobában  ott  van  a  
sánta  fényképész,  ugyanúgy,  ahogy  hét-
főn  itt  hagytam.  A  nagy  asztalra  könyö-
köl,  az  erős  villanylámpa  fényében  feje  
egy  csomó  papirosra  hajol.  Fölemeli  a  
fejét,  meglát.  

— Jó  estét  —  köszönök.  
—  Jó  estét  —  felel.  
Aztán  felém  sántít  :  
—  Kérném,  — mondja  — kérném  csak  

egy  szóra.  
Megállok  és világosan  érzem,  hogy  min-

den  ok  nélkül  bűntudattal  nézek  rá.  Azt  



is  tudom,  hogy  kopogva  ver  a  pulzu-
som,  érzem,  számolni  tudnám  itt  fenn,  
a  gallér  körül.  Nagyon  szelíden  kérdezi  
tőlem  :  

—  Ön  nemrég  M.-en  járt.  
—  Igen.  
És  hirtelen,  minden  átmenet  nélkül  :  
—  Ismeri  Annust?  
—  Várjunk  csak  —  mondom.  —  Nem  

értem  az  egészet.  Kiről  van  szó?  
—  Annusról.  Párisi  Bodega.  Móri  szer-

kesztő  úr.  Annus.  
—  Lehet  —  mondom.  
—  Annus  említette  önt.  6  most  itt  van  

Pesten.  Gyakran  vagyunk  együtt.  Sokszor  
beszél  önről.  

—  Igen?  
—  Azt  mondja  :  ön  utálja  őt.  
—  Én?  
—  Igen.  
Szomorúan  mosolyog.  
—  Én?  —  mondom.  —  Ugyan  kérem,  

hogy  lehet  ilyet  mondani?  Azt  se  tudom,  



hogy  . .  . őszintén  megvallva  egyetlen  egy-
szer  láttam,  egészen  felületesen.  

—  Nem  emlékszik  rá?  
De  ez  már  élesebb  hang  volt,  olyan,  

mint  a  vizsgálóbíróé.  
—  Kérem  — mondom  idegesen  — meg-

vallom,  ne vegye  rossz  néven,  de  nem  igen  
törődtem  vele.  

Látom  a  szeméről  :  nem  hisz  nekem.  
Nem  haraggal  néz  rám,  de  ugyanolyan  
irigyen  és  fájdalmasan,  mint  Móri  szer-
kesztő  úr.  Mi  ez?  Egyforma  férfiakat  vá-
lasztanak  a  nők,  vagy  hasonlókká  teszik  
őket  egymáshoz?  Váratlanúl  ezt  mondja,  
nagyon  őszintén  :  

—  Fájdalom,  züllött  nő.  Szörnyű.  
(Már  ez  is  így  beszél  róla.)  
—  Ugyan,  kérem  —  mondom.  
Mit  mondhatok  egyebet?  Ő  felsóhajt : 
— Van valakije, biztos. Valami szeretője. 
—  Nem  hinném.  
Keserű  vigyorral  kérdezi  :  
—  Nem  hinné?  



Érzem,  hogy  engem  gyanúsít.  Miért  
van  az,  hogy  én,  akinek  igazán  tiszta  itt  
most  a  lelkiismeretem,  mégse  tudok  nyil-
tan  a  szemébe  nézni?  Milyen  hazugság  ez  
a  közhely.  

—  Van  valakije  —  ismétli.  —  Minden  
pénzemet  ráköltöm,  esküszöm,  igazán  
semmi  gondja  nincs,  az  én  segítségemmel  
színésznő lett, minden.. .  és mégis van vala-
k i j e . . .  ezt  már nem  bírom,  nem bírom  . . .  

Kipróbálom,  ugyanavval  a  kérdéssel,  
amivel  nemrég  Móri  szerkesztő  urat  :  

—  Mért  nem  hagyja  ott?  
Széttárja  a  karjait  :  
—  Nem  bírom,  uram.  
Ugyanúgy,  mint  a  szerkesztő.  Csak  ez  

nem  sír.  Ez  kemény  ember.  És  sokkal  
fiatalabb,  mint  Móri  úr.  Vállat  von,  el-
sántít,  ki  a  szobából.  Rám  gyanakszik.  
Érzem,  hogy  a  lány  többet  is  mondott  
rólam,  mint  csak  azt,  hogy  utálom.  Talán  
hazudott  is.  Biztosan  hazudott.  De  hát  
kije  van?  Jenő?  

ő  Molnár  Ferenc:  A  zöld  huszár.  65 



Egy  este  a  menyasszonyom  a  szüleivel  
színházban  volt,  a  János  Vitéznél.  Tehát  
látta  Annust.  6  már  látta.  Fenn  vártam  
őket,  a  lakásukon,  mikor  a  színházból  
megjöttek  és  az  asztalhoz  telepedtek,  
sonka-vacsorára. 

—  Szép volt?  — kérdezem  és  a  távolba  
nézek,  a  falakon  keresztül.  Ijedten  vissz-
hangzik  bennem  a  saját  hangom,  ez  a  
»szép  volt?«  Nem,  nem  vehették  észre,  
hogy  ezt  egy  kis  zöld  huszárról  is  kérdez-
hettem.  Azt kellett volna  kérdezni:  »Hogy  
tetszett?« Bámulok  a falra. Csak  nem Jenő 
az  a  »valakije«?  

A menyasszonyom bevégezte  a vacsorát,  
cigarettát  vesz  elő.  Elfelejtek  neki  tüzet  
adni.  Rágyújt,  azt  mondja  az  első  szip-
pantás  után  :  

—  Szórakozott  vagy.  
—  Én?  
—  Igen,  te.  Hol  jár  az  eszed?  



XII 

A színházi társalgóban  már  rég nem vol-
tam.  Pedig  azelőtt  majdnem  minden  este  
benéztem  oda,  ott  szoktam  találkozni  a  
vacsoratársaimmal.  Ezekről  is  kezdek  
leszokni.  Nem  bírom  a  vidám  társa-
ságot. 

—  Hol jársz?  — kérdik  néha  nappal.  
—  A  menyasszonyom  . . . 
Ez  nem  is  hazugság.  Oda  menekülök,  

minden  este.  Pontos  vőlegény-hivatalnok  
vagyok. Két  év óta várunk  egymásra.  Fél-
év  múlva  esküszünk.  A  menyasszonyom  
annyi  idős,  mint  én.  Erős,  nagy  darab  
lány,  nyugodtan és egyenletesen  szeret,  ez  
a  kiegyensúlyozottság  adja  meg  a  hivatal-
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jelleget  a  szerelmes látogatásaimnak.  Szép,  
nagy,  terebélyes  család  van  körülötte,  
tisztességesen  viselkedünk,  de  most  már  
mindig magunkra  hagynak kettőnket,  úgy-
látszik,  a  cselédeknek  is ki van  adva,  hogy  
nem  szabad  a  jegyeseket  zavarni.  Régies,  
kedves  tradíció.  Két  év  nagy  idő  :  már  
körülbelül  mindent  elmondtunk  egymás-
nak,  ezért  az  utóbbi  időben  nagyon  bele-
gurultunk  az  érzékiségbe.  Igen vad  ölelke-
zések  és  csókolózások  történnek,  főleg  
vacsora  után,  az  úriszobában.  De  bármi-
lyen  forró  is  ez,  van  valami  tisztességes,  
monogám,  családias  színezete  :  két  érett  
fiatal  lénynek  az  egészségesen  lobogó  
gerjedelme,  amely  végeredményben  gye-
rekre  tendál.  A  legvadabb  pillanatok-
ban  is  hallom :  

—  És  gyerekem  lesz?  
—  Igen.  
—  Tőled?  
—  Tőlem.  
És minden két  szó közt  olyan csók,  hogy  



ha  ettől  lehetne,  már  rég  megszületett  
volna. 

Mondom,  ide  menekülök  a  Princesas-
skatulya,  a  fogkrém-plakát  és  a  nőorvos  
táblája  elől.  De  nem  segít  rajtam.  Férjek,  
akik  a  feleségükhöz  menekülnek  egy  go-
nosz  szerelem  elől,  ismerik  ezt.  Nem  oltja  
a  szomjat.  

Van  egy  játékunk,  ezt  most  megpróbá-
lom  itt  pontosan  leírni,  mert  most  már  
tudom,  hogy  ezt  a titkos,  izgalmas  játékot  
nem  mi  találtuk  ki,  hanem  velünk  együtt  
néhány  millió  vőlegény  és  menyasszony.  
De  akkor  azt  hittük  :  ez  a  mienk,  a  mi  
titkunk.  Idetartozik,  ebbe  az  elbeszélésbe,  
mert  őszinte  és  pontos  akarok  lenni,  hi-
szen tulajdonképpen életrajz-fejezetet írok. 
Ugy  neveztük  :  »nászút-játék«.  

És abban  az időben ijedten és hajszoltan 
és  boldogtalanúl  ebbe  menekültem.  

A  nászút-játék  lényegileg  :  párbeszéd.  
Százszor  meg százszor mondjuk  el, de  min-
dig van  valami  új benne.  A csillárnak  nem  



szabad  égnie.  Csak  az  íróasztal-lámpa  ég,  
azt  is letakarjuk  a  dohányzó-asztalka  vas-
tag  terítőjével.  Egymás  arcát  jól  látjuk.  
A  menyasszonyom  nagy  bőrfotelben  ül,  
én a fotel karján, szembefordulva vele.  Arc 
egészen  közel  az  archoz.  Szem  a  szemben,  
bátran.  Halk  suttogás.  Én  kezdem  :  

—  Este  kilenckor  érkezünk  Bécsbe.  Be-
megyünk  a hotelbe.  »Kérek két szobát  egy-
más  mellett.«  Felmegyünk,  megnézzük.  
»Ez lesz  a  tied,  ez  az  enyém.« Az  ágyadra  
nézek.  Már  meg  van  vetve.  

6  halkan  kérdi  :  
—  És  akkor?  
A  szemembe  néz,  mert  ez ki  van  kötve,  

végig  nyiltan  és  erősen  egymás  szemébe  
kell  nézni.  

—  Akkor  —  felelek  —  lemegyünk  va-
csorázni.  Mint  két  idegen.  »Kérek  halat  
roston  és  egy  üveg  vörösbort.«  Ezt  meg-
esszük  és  megisszuk.  Az  étteremben  zene  
szól.  »Valami  könnyű  süteményt  és  egy  
üveg  pezsgőt.«  Nincs  étvágyunk,  úgy-e?  



—  Nincs.  
—  De  a  pezsgőt,  azt  megisszuk?  
—  Meg.  Az  egészet.  
Elmosolyodik. 
—  Sietünk?  —  kérdi.  
—  Én  nagyon.  És  te?  
—  Én  is.  És  akkor?  
—  Fel,  a  liften.  
—  Mint  két  idegen?  
—  Nem.  Titokban  megszorítom  a  szép  

kis  kezedet.  
—  Forró  a  kezem?  
—  Nagyon.  
—  Részeg  vagyok?  
—  Kicsit.  
—  És  te?  
—  Én  is.  
Szorítja  a  kezemet,  forrón,  szinte  töri  

az  ujjaimat.  
—  És  akkor?  —  súgja.  
—  Bemegyünk  a  szobába.  
—  Melyikbe?  
—  Kiki  a  sajátjába.  



—  Miért  megyünk  be?  
—  Levetkőzni.  Ne  húnyd  be  a  szeme-

det,  nézz  rám,  ki  van  kötve.  
Rám  néz,  kis  rémülettel  :  
—  És  akkor?  
—  Én  várok,  várok,  várok.  
—  Fog  dobogni  a  szíved?  
—  Rettenetesen  —  mondom.  
—  Türelmetlen  leszel?  
—  Az . . .  az  . . .  leírhatatlan.  
—  És  én?  
—  Levetkőzöl,  édes.  Sokáig  fog  tartani.  

Ezt  szándékosan  fogod  csinálni?  
—  Nem.  Sietni  fogok.  
—  Miért?  
Mégis lehányta  a szemét,  megint.  A keze 

remeg  a  kezemben.  Aztán  rám  néz,  de  
komoran  ragyog  a  szeme,  mikor  kérdi  :  

—  És  akkor?  
—  Akkor  azt  mondod  :  »szabad  be-

jönni«. 
—  És  akkor?  
—  Bemegyek  hozzád.  



—  Én  hol  vagyok?  
—  Az  ágy  mellett  állsz,  földig  érő  vé-

kony,  vékony  selyemben.  
—  Reszketek?  
—  Miért  reszketnél?  
—  Nagyon  reszketek,  tudom.  És . . .  és  

akkor? 
—  Én . .  .  odamegyek  hozzád  . . .  meg-

ölellek . . .  és  végig  érezlek.  . .  forrón  és  
simán  . .  .  egészen  végig  érezlek  a  vékony  
selymen  keresztül.  . . 

—  És  akkor?  
—  Akkor  te  átfonod  a  nyakamat  a  

meztelen,  fehér  karoddal  és  megcsó-
kolsz. 

—  És  akkor?  
—  Akkor  én  .  . .  
Elkapja  a fejemet. Sohase hagyja tovább 

mondani.  Megcsókol.  Olyan  a  szája,  mint  
a  parázs.  A  szeme  félig  nyitva.  Én  dús  
szőke  hajába  mélyesztem  az  ujjaimat.  
Nehezen,  mélyen  lélekzünk,  de  száj  a  
szájon  lüktet,  nagyon  sokáig.  



Mikor  búcsúzunk  az  előszobában,  ezt  
mondja  :  

—  Ma  vadak  voltunk.  
Ez  a  nászút-játék.  Komoly  kegyelmes  

urak  és  kegyelmes  asszonyok,  elnöknők  
és  miniszterek,  hercegnők  és  kongresszusi  
védnökök,  nagybirtokosok,  orvostanárok,  
tábornokok,  dékánok,  rektorok,  pártvezé-
rek,  hídmérnökök,  főszerkesztők,  titkos  
tanácsosok,  rádiumkutatók,  vezérigazga-
tók,  közoktatásügyi  államtitkárok  és  ne-
jeik  —  az  vesse  ránk  az  első  követ,  aki  
nem  csinálta.  

Nem segít.  Minden  »és akkor«-nál  Annus  
néz  rám.  Annus  vetkőzik  le.  Annus  vár  
reszketve  földigérő  vékony  selyemben.  
Azelőtt  ez a  párbeszéd  olyan volt,  mint  az  
ital,  be  tudtam  rúgni  tőle.  Most  olyan,  
mint  egy  szerep  :  elmondom.  De  mintha  
messziről  erősen  húznának  egy  kötélen,  
meg  kell  fogóznom  a  szőke  lány  szép  dús  
hajába,  hogy  el  ne  menjek  innen.  Ide-
jönni  is  nehéz,  az  utóbbi  időben  valami  



vonzóerő  ellen  küzdök,  mikor  jövök.  
A  kocsi  segít  ebben,  mert  mikor  idehúz : 
vonszol,  hoz.  Amint  itt  fenn  vagyok,  a  
magam  lábán,  megint  ránt  valami  vissza-
felé. 

Nem,  nem,  nem,  nem  —  nem  hagyom  
magamat.  Háromszobás  kis  házat  akarok  
ezzel  a  derék, büszke lánnyal  építeni  mesz-
sze  künn,  a  budakeszi  úton,  és  rögtön  
akarok gyereket, amilyen hamar csak lehet. 
Igenis,  így  akarok  élni.  És  tudom,  ő  azért  
szeret,  mert  ő  is  így  akar  élni.  És  ott-
hagyni  az újságírást valami  nyugodt  hiva-
talért  és  nem  bánom,  ő  hízzon  meg,  és  
imádjon,  és  megint  legyen  gyerekünk.  
Szép, kövér,  aranyszőke,  hófehérbőrű  nagy  
darab  asszony  . .  .  mindhalálig  szerelmes  
tengerkék  szemével..  .  

De nem bírom leküzdeni az érzést,  mikor  
a  rengeteg  sok  selyemhajába  kapaszko-
dom, hogy  most  valami  tépő-fájó  vonzás,  
valami  kínzó  el-vágyódás  húz  el  a  
karjai  közül.  Alig  merem  elereszteni.  



Messziről  szörnyű  erővel  húz  magához  
Annus. 

Még  most  is  rossz  érzés  leírni,  de  el  
kell  mondanom,  hogyan  próbáltam  vé-
dekezni  ennek  az  elhúzó  vágynak  a  
fájdalma  ellen.  

Ez  se  új  dolog,  ezt  se  én  találtam  ki :  
ilyen  pillanatokban  az  agy  munkáját  hát-
ráltatni,  gyilkolni  szoktam valamivel,  egé-
szen  a  kegyetlenségig.  Ünnepi  banketten,  
mikor  a  buta  szónok  beszél,  hogy  ki  ne  
pukkadjon  belőlem  a  görcsösen  szoron-
gató  nevetés  :  egy  kedves  halott  temeté-
sére  gondolni  és  hirtelen  elkomolyodni...  
vagy  halálos  beteget  látogatni,  és  hogy  
el  ne  bőgjem  magamat,  arra  a  kis  
gimnazista  osztálytársamra  gondolni,  aki  
a vizsgán  nem  mert  kikéredzkedni,  és . . . 

Most  is  így  próbálom  enyhíteni  a húzó 
vágy  kínját.  Mikor  legjobban fáj, a meny-
asszonyom  karjaiban egy ideillő régi viccet 
gondolok  végig.  

Amerikai vicc. Legalább  is itt  úgy  mesé-



lik. Egy gumigyár  ügynöke  henceg,  dicséri  
a  gyára  nagyszerű  gumiját.  Ilyen  erős,  jó  
gumi  nincs  több  a  világon.  Ebből  a  gumi-
ból nadrágtartót, hózentrágert  is csinálnak. 
Egyszer  egy  ember,  aki  ilyen  nadrágtartót  
viselt, New  Yorkban a váróteremben  várta  
a  san-franciscói  vonat  indulását.  Forró  
nyár volt,  emberünk  ingujjban  várakozott  
az  indulásra.  Egyszerre  kisül,  hogy  tíz  
perccel  tévedésben  van,  a  vonat  már  
indul  is.  Rohan,  mint  a  bolond,  hogy  még  
felugorhasson  az  induló  expresszre.  Rohan  
és  a  hózentrágere  beleakad  a  váróterem  
ajtajának  kilincsébe.  Rohan,  felkapaszko-
dik  a  vonatra.  A  jó  gumi  nem  szakad  el,  
nyúlik,  nyúlik,  a vonat  robog  vele  öt  nap,  
öt  éjszaka.  Amerika  másik  partjáig,  San-
Franciscóig  nem  szakad  el,  csak  nyúlik  a  
kilincsbe  akadt  gumiszalag.  Ott  kiszáll  az  
ember  a  vonatból,  de  amikor  elereszti  a  
vágón  vas-fogódzkodóját,  a  gumi,  a  jó,  a  
nagyszerű  gumi,  mint  a  villám,  vissza-
rántja  New  Yorkba.  



Behúnyt  szemmel  mondom  el  magam-
ban  a viccet.  És  egészen különös  dolog tör-
ténik:  a  vicc  nem  tudja  nevetségessé  
tenni  a  fájó  elhúzás-érzésemet,  mert  itt,  
most, ebben  az  állapotomban  igaznak  hat.  
Van  ilyen  gumi.  Én  ismerem  ezt  a  
gumit. 

Menyasszonyom  a  szemembe  néz,  két  
kézre  fogva  az  arcomat  :  

—  Nincs  neked  lázad?  



XIII 

Hát  ez megy, megy, egy ideig, aztán  egy-
szerre  csak  nem  megy  tovább.  Egy  este  
fenn  vagyok,  mint  szoktuk,  kettesben,  a  
menyasszonyommal,  az  úriszobában.  
Utóbbi  időben  rettenetes  sokat  csókolód-
zunk.  Ennek  én  vagyok  az  oka.  Hogy  
kevesebbet  kelljen beszélni.  A  leghosszabb  
csók  közben  egyszerre  meglátom  a  fali-
órát  :  pont  kilenc.  Ez  is  először  történik  
velem,  hogy  ilyenkor  meglátok  valamit.  
Eddig,  mikor  boldogan,  nyugodtan  csó-
koltam  meg,  le  szoktam  húnyni  a  szeme-
met.  De  egy idő óta  nem húnyom  le,  mert  
akkor  rögtön  másvalakit  látok  csók-köz-
ben,  és ezt  árulásnak,  tisztátalan  fantáziá-



nak  érzem,  csalásnak,  bár  tudom,  hogy  
nem  tehetek  róla.  így  látom  meg  a  fali-
órát,  először.  

Kilenc  óra.  Most kezdődik  a János Vitéz 
második  felvonása.  A  francia  király  trón-
terme  látható  a  színpadon,  ahol  nyüzsög-
nek  a  lovagok,  a  dámák.  Kedves  franciás  
muzsika  szól  a  zenekarban.  Most  mindjárt  
jönnek  a  magyar  huszárok.  Rémülten  
érzem,  hogy  ma  nem  bírom  tovább.  Szo-
rosan,  forrón  ölelem  a  menyasszonyomat,  
de  mikor  eleresztem,  érzem,  hogy  elránt  a  
gumi.  Érzem  a szédítő  tempóját,  az  erejét.  
Most  szól  élesen  a  csengő  a  színpad  mö-
gött,  a társalgóban  és az öltözőkben  : most 
csöngetik  be  a  színpadra  a  huszárokat.  
A  pirosakat  és  a  zöldeket.  

— Szent  Isten,  — mondom  — kilenc  óra  
és  nekem  a  színházban  kellene  lennem.  

—  Miért?  
— Egy  fordítás miatt,  a  titkárnál,  pont  

kilenckor. 
Nem,  ez nem volt  hazugság.  Szórói-szóra  



igaz  volt,  de  miután  rendszeresen  elkerül-
tem  este a színházat  a lány miatt,  magam-
ban  elhalasztottam  volt  ezt  a  látogatást  
holnap  délelőttre.  

—  Akkor  menj  szívem,  siess.  
Le  a  lépcsőn,  mint  a  szélvész.  Most  már  

mindegy.  Fellázadtam,  kitört  a  forrada-
lom, lesz, ahogy lesz. Édes, izgalmas,  repülő  
szabadságérzés,  nyíltan  rohanni  az  ösztö-
nöm  után,  veszélyt,  bajt  elfelejtve,  csak  
látni,  végre  látni  valakit  ! Gyalog  tíz  perc  
lett  volna.  Tehát  kocsin,  gyorsan  !  A  ko-
csisok  megérzik  a  beszállás  tempójából,  
hogy  siet-e  az  utas,  vagy  nem.  Ez  a  sze-
gény  egylovas vágtatni  kezdett,  hogy  csak  
úgy  farolt  a  kocsija.  

Gyorsan  át  a  színház  előcsarnokán,  be  a  
sötét  nézőtérre.  Az  utolsó  sor  mögé  lopó-
zom lábujjhegyen,  onnan  nézek  a  fényben  
tündöklő  színpadra.  A  huszárok  már  benn  
állnak  a  francia  király  aranyozott  trón-
termében.  Baloldalt,  elől,  sorban  :  a  zöld  
huszárok. 

6  Molnár  Ferenc:  A  zöld  huszár.  81 



Balról  a  második  Annus.  
Egy új nevet  kell  ide leírnom,  ha  pedáns  

elbeszélő akarok  lenni  : Stein Aurél.  Olvas-
tam  egyszer  ennek  a  nagy  magyar  Ázsia-
kutató  régésznek  egy  útleírását.  A  Gobi-
sivatagban  kutatott.  Elfogyott  az  ivó-
vizük.  Napokon  át  olyan  szomjasak  vol-
tak,  hogy  reggelig  nem  tudtam  letenni  a  
könyvet. Velük szomjaztam, folyton várva, 
mohón  lapozva,  hogy  végre  már  találja-
nak valahol  egy  friss, üdítő  forrást.  Végre,  
végre,  sok szenvedés után,  már  a  kétségbe-
esés,  a  szomjan-haldoklás  óráiban  meg-
találják  a bőven  buzgó, hűvös, tiszta  vizet.  
És  Stein  Aurél  óvatosan  iszik  egy  pohár-
ral,  meg  még  egy  pohárral.  .  .  Mikor  
annak  idején  az  olvasmányban  ideértem,  
fellélekzettem,  leeresztettem  a  könyvet  a  
paplanra  és  elégülten  bámultam  a  leve-
gőbe. 

Ahogy  én  most  megittam  a  szememmel  
balról  a  második  kis  zöld  huszárt,  ragasz-
kodom  hozzá  :  Stein  Aurél  voltam  az  első  



pohár  víz  után. Aki nem olvasta,  nem  ért-
het  engem,  ha  azt  mondom  : csak  az  lehe-
tett  ilyen  felséges  kielégültség.  

Karcsú,  de  kisebbnek  látszik,  mint  női  
ruhában.  A  huszárruha  ízléses  pasztell-
zöld.  Gyönyörű  térde  van.  És  szelíden  
ívelt  kis  combja,  amit  hűségesen  mutat  a  
feszülő  trikószövet.  Óriási,  forgós,  zöld  
csákó van  a fején, egy gondolatnyira  félre-
csapva.  Kétszer  akkorának  hat  a  csákó,  
mint  a  feje.  Finomrajzú,  élénk  kis  arc  
mosolyog  a  csákó  alatt,  kellően  kipiro-
sítva.  Nagy,  sötét  szeme  csillog  a  villany-
fényben. János  vitéz  énekel,  a  huszárok  a  
közönséget  nézik.  Az  ő  szeme  is  ide-oda  
jár  a  nézőtéren,  errefelé  is  néz,  de  engem  
nem  lát,  az  biztos.  

Stein  Aurél  egyik  pohár  vizet  issza  a  
másik  után.  Rettenetes  szomjas  lehettem.  
Még  mindig  nem  elég.  

János  vitéz  már  megígérte  a  francia  
királynak,  hogy  megszabadítja  a  törökök-
től.  Kardot  ránt  és  kirohan  a  színpadról,  
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egyenesen  a  csatába.  A  huszárok  lelkesen  
rohannak  utána.  Annus  magasra  emeli  
csillogó  kardját.  Aztán  eltűnik  a  szaladó  
forgatagban  ő  is.  

Lábujjhegyen  ki  a  nézőtérről,  fel  a  fél-
emeletre,  a  páholyok  mögé,  a  vasajtóhoz,  
amely  a  színpadra  vezet.  Onnan  le  a  vas-
lépcsőn  a  nagy  csarnokszerű  társalgóba.  
A  társalgó  tele  van  francia  udvarhölgyek-
kel,  magyar  huszárokkal,  zubbonyos  mun-
kásokkal  és  fátyolruhás,  virágoshajú  fél-
meztelen  tündérekkel,  akik  majd  későb-
ben  fognak  táncolni,  de  már  most  tündér-
kednek  azokkal  a  civil  urakkal,  akik  
tömör  csoportban  állnak  a  középen.  

A  kaszinó-tagok  .  . . 
Annus  . .  . sehol.  Néhány  újságíró viccel  

a  nőkkel.  Ott  sincs.  Meglátnak  :  
—  Szervusz  !  
— Szervusz  — és siklóm tovább,  a  soka-

dalomban.  *  
Az  egyik  kollégához  odamegyek,  beszél  

hozzám,  nem  hallom,  felelek,  nem  tudom  



mit.  A  szemem,  mint  egy  megbolondult  
reflektor,  szaladgál  végig  az  arcokon,  
idesüt, odasüt, keres, meg nem áll egy  pilla-
natra  sem.  Annus  nincs.  Biztosan  benn  
van,  festegeti  magát  a  nagy, közös  öltöző-
ben,  mialatt  dúl  a  csata  a  törökkel.  

A  kaszinó-tagok  évődnek  a  tündérekkel  
a  terem  közepén.  Néhány  zöld  huszár  áll  
körül  egy  magas,  szőke  urat.  Ez  itt  híres  
ember,  ez  a  szőke.  Gazdag  fiú.  Miniszteri  
titkár.  Hangadó  a  Kaszinóban,  ő  rendezi  
a legjobb mulatságokat.  Velünk, ifjú újság-
írókkal  nem  igen  szokott  szóbaállni,  de  
túlzott,  vigyorgó  udvariassággal  köszön  :  

—  Jóestét 1 
Nem  »szervusz«.  Azt  nem.  
Azt  mondja  az  egyik  zöld  huszárnak,  

Fodor  Ernának,  akit  ismerek  :  
—  Ha  negyed  tizenegykor  végeztek,  

fél  tizenegyre  ott  lehettek  a  Kaszinóban.  
— Hova  gondolsz?  — mondja  Erna.  —  

Lefesteni,  átöltözni,  kocsit  hozatni.  . .  
— Hát  jó,  háromnegyedre.  



—  Majd  igyekszünk.  
—  Jó  —  mondja  a  szóké  úr  —  és  

hozod  Annust  is,  ez  a  fő.  
Mintha  a  fülemre ütött  volna  a  tenyeré-

vel.  Vagy  van  itt  egy  másik  Annus  is?  
Dehogy  van,  dehogy  van.  

Elég  volt.  Ez  szörnyű  volt.  Kár  volt  
idejönni.  Piszok,  piszok,  piszok,  miért  
siettem úgy ide? 

Gyorsan  ki,  hátul,  a  színészbejárón,  a  
Csengery-utcába.  Menjek  fel  a  titkárhoz,  
az  új  operett  fordításáról  tárgyalni?  Nem  
tudok  most  mással  foglalkozni,  ebben  a  
lelkiállapotban.  A  Csengery-utca  meglehe-
tősen  sötét.  Nyirkos  őszi  este  van.  Odaát  
sárgán  világít  egy  pálinkásbutik.  Hogy  is  
mondta  Móri  szerkesztő  úr,  mikor  nagyon  
fáj t  neki?  

—  Pálinkát  a  szívemre  1 
Bemegyek. 
—  Parancsol?  
—  Valami  erőset.  
—  Törköly.  



—  Duplát.  
Jó  erős.  Lehúzom  a  nagy  pohár  felét,  a  

másik  felével  kiállók  az  ajtóba.  Elhagya-
tott  az utca.  Csöndes és vizes,  mintha  esett  
volna.  Odaát  sötéten,  ártatlanul  hallgat  a  
színház  hátulja,  polgárian,  kisvárosiasan.  
Munkások  ácsorognak,  pipáznak  a  kiskapu  
előtt.  Ott  benn,  mögöttük,  a  villanyragyo-
gásban  már  bizonyára  megnyerte  a  csatát  
János  vitéz,  már  berohant  a  diadal  után  
a színpadra,  utána tódult  a győztes  huszár-
sereg.  A  zenekar  diadalmasan  harsog,  
Annus magasra  emeli a szikrázó k a r d o t . .  .  

»Hát  jó,  háromnegyedre.«  
És : 
»Hozod  Annust  is,  ez  a  fő.«  
Még  egy  dupla.  És  még  egy.  Istentelen  

erős  ez  a  törköly.  Negyed  tizenegy.  Csupa  
elszántság,  vakmerőség  vagyok.  Szeret-
nék  berúgni,  ez  a  célom,  de  képtelen  va-
gyok.  Csak  forró  vagyok  és  ideges.  És  
bátor  vagyok.  Nagy  távolságokra  gondo-
lok. És semmitől nem riadok vissza. Például 



bemenni a kiskapun, fel a  nagy  közös  öltö-
zőbe,  a  sok  lány  közé,  egyenesen  Annus-
hoz,  megfogni  a  kezét  és  határozottan  ezt  
mondani  neki :  

—  Most  mindent  itthagysz,  azonnal  
jössz,  megyünk  Amerikába.  

— Boldogan, —fogja mondani Annus  —  
jövök,  repülök  !  

Egy  újabb  duplával  a  kezemben  megint  
kiállók  az ajtóba.  A  színházi kiskapu  előtt  
egy  fiáker  áll.  De hát  h o g /  lehet  az,  hogy  
együtt  él,  együtt  lakik  a  fényképésszel  és  
mégis  el  tud  menni  színház  után  vacso-
rázni  a  kaszinói  szeparéba?  Hazudik  vala-
mit  otthon?  Vagy  össze  vannak  veszve?  
Vagy  szakítottak?  Mért  nem  kérdezős-
ködtem  utána  Fodor  Ernánál,  a  barátnő-
jénél? 

A  kiskapun  két  lány  jön  ki.  Kalap  nél-
kül,  csillogó  tollas  fejdísszel.  Az  első,  aki  
rögtön beugrik  a fiákerbe, Annus.  A máso-
dik  Fodor  Erna.  Ezt  mondja  a  kocsisnak  :  

—  A  Kaszinóba,  de  nem  a  főkapunál,  



hanem  oldalt,  a  kis  utcában,  a  szepa-
réknál. 

És  beugrik  б is.  »Püff« — csapódik  be  a  
kocsiajtó.  A  lovak  szikrát  vernek  a  nyir-
kos  kövezeten,  a  fiáker  megrándul,  el-
szalad.  Gumikerekei,  mint  a  labdák,  ug-
rálnak  a  kopott  kőkockákon.  

Hát  ez  a  »valakije«,  ez  a  szőke  minisz-
teri  titkár.  Mért  jöttem  ide?  Az  utca  már  
rég  csöndes,  a  fiáker  már  tudja  Isten,  hol  
szalad.  Kezemben  a  pálinkáspohárral  el-
mosolyodom  és  félig  hangosan  mondom  :  

—  Szegény  sánta  fényképész.  
Ahogy visszagondolok rá, mikor a  minap 

a  leányról  beszélt,  zavartan,  kétségbeeset-
ten,  féltékenyen,  szerelmesen,  elveszetten,  
—  fáj  érte  a  szívem.  Kaszinó,  szeparé.  
Szőke  ifjú.  És  h o g /  ki  voltak  öltözve.  

De  olyan  rettenetesen,  olyan  sírhatnék-
kal sajnálom most a fényképészt, olyan fáj-
dalmasan,  hogy  ez  nem  is  lehet  a  fény-
képész,  akit  így  sajnálok,  ez  más,  ez  más,  
ez  én  vagyok,  magam.  



XIV 

A  szerkesztőségi  szolga  egy  délután  be-
nyit  a  szobámba  :  

— A  főszerkesztő  úr  kéreti.  
Felveszem  a  kabátomat,  bemegyek  

a  szentélybe.  Mint  mindig,  áhítattal  
állok  a  főnök  elé,  aki  a  szoba  köze-
pén  emelt  fővel  vár.  A  főszerkesztő  
híres  politikus,  kétméteres,  vállas,  görög  
isten.  Ápolt  pofaszakáll,  olimpusi  fen-
ség.  Mindig  úgy  érzem,  sót  és  kenye-
ret  kellene  nyújtanom  feléje.  Mély állam-
férfi-baritonja  van.  

—  Ma  este,  fiacskám, — szól, mint az or-
gona  —  elviszlek  egy  vacsorára.  Pont  fél  
kilenckor  indulunk.  Fiákeren  megyünk  ki  



jó  messzire,  a  pezsgőgyárba.  Szereted  a  
pezsgőt? 

Még ha  nem lett  volna  ilyen  tekintélyes,  
akkor  is  ezt  feleltem volna  :  

—  Igen.  
—  Hát  ma  aztán  ihatsz,  amennyit  

akarsz.  A  gyár  bevezet  egy finom új  pezs-
gőfajtát  és  ezt ma mutatja be, ezen a vacso-
rán.  Húszan  leszünk,  csupa  férfiak.  Kép-
viselők,  grófok,  híres  művészek.  Nem  árt  
nektek,  fiatal  újságíróknak,  ezeket  sze-
mélyesen  is  megismerni.  Azért  viszlek,  
hogy  vedd  elő  ott  a  szemedet  meg  a  füle-
det,  jól  figyelj  meg  mindent  és  holnap  
írjál  erről  az  egészről  egy  kedves,  színes  
cikket. 

—  Parancsára  — mondom  meghajolva.  
Nagy,  klasszikus  karmozdulattal  int,  

hogy  mehetek.  Nagyon  restellem,  de  
első  érzésem  a  fellélekzés :  ma  este  nem  
kell  felmenni  a  menyasszonyomhoz.  

A  vacsorán  az  urak  nem  igen  törődnek  
velem,  A  nagy  asztal  végében  ülök  vala-



hol,  minisztériumi  urak  közt.  Csupa  idő-
sebb  ember  van  itt.  Jó  társaság  :  ismert  
kormánypárti  képviselők,  néhány  lóver-
seny-gróf,  egy  államtitkár,  egy  nagynevű  
történelmi  festő  és  a  Nemzeti  Színház  
két  kedves  művésze,  akiket  még  sohse  
láttam  civilben.  Az  ünnepelt  pezsgő  nem  
sötét  üvegben  van,  hanem  a  mi  tisztele-
tünkre fehér szalagcsokorral díszitett  átlát-
szó  palackokban.  Minden  palack  olyan,  
mint egy menyasszony.  Az  urak  sokat  esz-
nek,  sokat  isznak  és  nagyon  hangosan  be-
szélnek,  csupa  olyan  dologról,  amit  nem  
értek, nevekről, amelyeket sohse hallottam. 
A  pezsgőgyár  igazgatója  a  házigazda.  
Vastagszemüveges,  gyér  vöröshajú  öreg  
úr,  tudósnak  hat,  de  a  modora  nagyon  
kedves,  talán  mert  ilyen  vidám  italt  csi-
nál.  Az  asztalfőről  felém int  a  poharával,  
és  a  lármán  keresztül  odasüvít  :  

—  ízlik?  
—  Nagyszerű  1 —  ordítom  vissza,  ma-

gasra  emelve  poharamat.  



Úgy  gondolom,  finom  dolog  tőle  az  
ismeretlen  taknyost  így  megtisztelni.  Erre  
a  rangemelésre  a  szomszédaim  is  észre-
vesznek  és  koccintanak  yelem.  

De  ne  kalandozzunk  el  nagyon  az  elbe-
szélésben,  a  lényeg  az,  hogy  félórával  
ezután  belépett  közénk  Annus.  

Ez  a  következőképpen  történt.  
Vacsora  után  felkeltünk  a  nagy  asztal-

tól  és szétszéledtünk  az igazgató  szobáiban  
feketekávéra.  Roppant  jókedvűek  voltak  
az  öreg  urak,  fehér  hajuk  alatt  kivörösö-
dött  arccal  nevettek  egymásra.  Óriási  
havannaszivarok  füstöltek  mindenfelé,  a  
palack-menyasszonyokat  ezüst  vödrökben  
hozták,  a  nyakukon  fehér  kendővel,  hogy  
meg  ne  fázzanak  a  jég  közt.  Az  egyik  
szobában  asztal volt terítve hat  személyre.  
Minden  teríték  mellett  virág.  

—  Ez  a  meglepetés  —  szólít  meg  a  
gyér-vörös  igazgató,  mikor  ott  magányo-
san  ácsorgok  és  nézem  a  szépen  terített  
asztalt. 



A  fülembe  súgja :  
—  Hölgyek  jönnek.  
—  Hölgyek?  
—  Igen,  igen.  
—  Mikor?  
Órájára  néz : 
—  Most  mindjárt.  
Megint  súg  a  fülembe,  hogy  valahogy  

előre  ki  ne  tudódjék  a  meglepetés  :  
—  Hat  kis  színésznő.  Egyik  fessebb,  

mint  a  másik.  I t t  külön  fognak  vacso-
rázni,  mert  mostanáig  játszottak  a  szín-
házban.  Jó  hecc,  mi?  

Az  ujját  ajkára  illeszti,  hogy  :  titok.  
Hát  tényleg  hecc,  jó  hecc,  csak  nekem  

nem  jó  hecc.  Már  mikor  azt  a  szót  ki-
mondta,  hogy  »hölgyek«,  —  én  tudtam,  
hogy  Annus  köztük  lesz.  És  ez  nekem  
nem  jó  hecc.  De  vegyük  most  a  másik  
esetet,  hogy  mikor  bejönnek,  én  számlá-
lom  őket .  . .  négy,  öt,  hat,  és  nincs  köz-
tük  Annus.  Ez  nekem  most  már  szintén  
nem  jó  hecc,  hanem  rossz  hecc.  így  vagy  



amúgy,  —  az  estém  el  van  rontva.  »El-
viszlek  a  pezsgőgyárba«  — mondta  este  a  
főszerkesztő.  Honnan  sejthettem  volna,  
hogy  még  ma  éjjel  látni  fogom  Annust?  

Óriási  diadalordítás  fogadta  a  bevonuló,  
csillogóan  kiöltözött  hat  lányt.  Az  öreg-
urak  felálltak,  körülvették  őket,  az  igaz-
gató  boldogan  szaladgált  :  v  

—  Erre,  erre,  hölgyeim,  itt van  terítve  !  
Az  ősz  fejek  közt  alig  látszanak  ki  a  

nevető  lány-arcok.  Annus  rögtön  meglát,  
felragyog,  kitolakszik  a  csoportból  és  ke-
zet  nyújt : 

—  Itt  vagy?  
—  Itt  —  mondom  fulladt  hangon.  
Ragyogó,  boldog  arccal  néz.  Nem  mon-

dunk  semmit.  Néz  és  ragyog.  Mélyen  
lélekzik.  Látni  emelkedni  és  elpihenni  a  
félmeztelen kis  mellét.  így  állunk,  némán.  

Az  igazgató  odalép  és  karonfogja : 
—  Gyerünk,  gyerünk,  kihűl  a  vacsora.  
Már  ott  is  ülnek  az  asztal  körül,  színes,  

csillogó,  aranypikkelyes  ruhákban,  a  vi-



rágcsokrok  közt,  kimosakodva,  frizírozva,  
különböző  otkolonoktól  friss-szagosan,  és  
már  olyan  fesztelenül  nevetnek,  sikongat-
nak,  mintha  órák  óta  mulatnának  itt.  
Az  öregurak  sötét  köre  szorong  az  aszta-
luk  körül.  Kiszolgálják  őket,  töltenek  
nekik,  kiabálnak.  Az  inas  alig  fér  oda  
hozzájuk  a  tállal.  Annus  feláll,  lábujj-
hegyre  ágaskodva  néz  ki  hozzám  a  másik  
szobába. 

—  Mindjárt  ! — kiáltja.  —  Csak  eszem  
valamit  !  

Legjobb  volna  most  elmenni.  Amiről  
cikket  kell  írnom,  azt  már  úgyis  láttam.  
Azt  úgyse  írjuk  meg,  hogy  végül  hat  kis  
kóristánét  hozattak.  De érzem,  nem fogok 
elmenni.  így  tűnődöm,  mikor  egyszerre  
a  másik  szobából,  ahol  a  lányok  vacso-
ráznak,  viharos  éljenzés hallatszik.  Valaki  
érkezhetett,  azt  éljenzik.  Arra  sétálok,  
bemegyek. 

—  Éljen  a  rendező  ! — hallom  kiabálni.  
Éljen  Géza ! 



A  szőke  kaszinó-tag  jött  meg,  a  szőke  
Géza,  aki  a  minap  a  színházban  meghívta  
a  szeparéba  Annust  és  Fodor  Ernát.  
Azért  jött  csak  most,  mert  ő  intézte  a  
lányok  ideszállítását,  ő  rendezte  az  egé-
szet.  Mosolygó  arccal  jár  körül,  minden-
kivel  kezel,  velem  is.  

—  Aztán  lányok  —  kiáltja  —  bármi  
kell,  hozzám  fordulni  !  Én  vagyok  a  szín-
társulat  igazgatója I 

És  Annus  feje  mellé  hajtja  a  fejét,  
átöleli  a  vállát,  gyöngéden  kérdezi :  

—  Jól  érzed  itt  magad?  
Most  már  még  jobb  volna  nekem  innen  

elmenni.  Ugyanaz  a  helyzet,  mint  annak-
idején  a  Párisi  Bodegában.  Csak  Móri  
szerkesztő  úr  hiányzik.  Istenem  . .  .  mit  
csinál  most  Móri  szerkesztő  úr?  Mit  nem  
adna,  ha  most  itt  lehetne.  

Kisétálok  innen,  vissza,  a  szomszéd  
üres  szobába,  mert  a  kaszinó-szőke  széket  
hozott  Annus  mögé  és  most  ott  ül  és  
folyton  csókolja  Annus  nyakát.  
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XV 

Éelkelnek  a  vacsorától,  látom  Annust  
pohárral  a  kezében  járkálni,  nézegetni  
a  szobákban,  engem  keres.  Megtalál  egy  
sarokban,  mellém  ül  :  

—  Nem  iszol?  
—  Dehogy  nem.  
—  A  múltkor  a  színházban  voltál.  
—  Nem  én.  
—  Hazudsz.  
Hallgatok,  rágyújtok.  Annus  megint  

ordináré.  És vizespohárból  issza  a  pezsgőt.  
Rágyújt  б is,  és  ahogy  a  bőrkanapén  mel-
lettem  ül,  egészen  rámnehezedik.  Érzem,  
hogy  remeg.  

—  Meg  fognak  sértődni  az  urak,  ha  



otthagyja  őket  —  mondom,  kissé  elhú-
zódva. 

—  Elkergetsz?  
Idegessé  tesz  ez  a  csökönyös,  egyoldalú  

tegezés  is.  És  folyton  a  térdemen  van  a  
forró keze.  Az  asztalra  nyúlok,  a  poharam  
után,  csakhogy  kimozduljak  a  keze  alól.  

—  Elkergetsz?  
—  El.  
Eltolom  a kezét.  Kér,  mint  a kisgyerek  :  
—  Még  ezt  se  szabad?  
—  Nem.  
Ez  ostobaság,  tudom,  de  nincs  semmi  

ítélőképességem  most,  hogy  végre  itt  ül,  
ilyen  szorosan  mellettem.  Szédült  vagyok  
a  pillanatnyi  fájdalmas  boldogságtól.  
Messze, egy távoli  szobában a zongora  szól.  

—  Nem  megyek  el innen,  — mondja  —  
beszélni  akarok  veled.  

Belemarkol  a  térdembe,  a  körmével  :  
—  Nem  engedlek  ki.  Kérlek  szépen,  

én  nem  tudok  élni  nélküled.  Mióta  a  
Párisi  Bodegában  megcsókoltál.  . .  
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—  Én?  
—  Na  nem  a  szájaddal,  az  nálam  nem  

fontos,  de  a  szemeddel,  a  hangoddal,  a  
féltékenységeddel.  . . 

—  Hol  olvastad  ezt?  Regényben?  
—  Lehet.  Biztos.  Kérlek,  én  nem  is  

mentem  többé  be  a  bodegába,  mert  hiá-
nyoztál  nekem  onnan  a  sarokból.  

—  Nem  mentél  többé  be?  
—  Na  . . .  kétszer  voltam  még  benn,  

legföljebb.  Aztán  mindjárt  elutaztam  
onnan.  Utánad  jöttem,  ide.  De  mióta  
itt  vagyok,  meg  vagyok  őrülve.  Ha  el-
dobsz,  megölöm  magamat.  

—  És  . . .  a  fényképész?  
—  Az  hozott  fel  Pestre.  Nélküle  nem  

jöhettem  volna.  Ott  volt  pár  napig,  foto-
grafálta  a  Kossuth-szobrot,  meg  a  megyei  
előkelőkelőségeket  az  Ország-Világ  szá-
mára.  Bejárt  a  bodegába,  belémőrült,  
hát  felhozattam  magam  ide  vele.  

—  Nem  szereted?  
—  Utálom.  



—  Vele  lakol.  
—  Mit  csináljak?  

v  Az  inas  teletölti  Annus  vizespoharát  
pezsgővel.  Már  rég  veszem  észre,  ezeket  
a  lányokat  itt  le  akarják  itatni.  

—  Na  —  mondom  —  és  ez  a  szőke?  
A  kaszinós?  A  Géza?  

—  Semmi.  
—  Viszonyod  van  vele.  
—  Nincs.  
—  Ne  hazudj.  
—  Hát  van.  Mit  csináljak,  ha  neked  

nem  kellek?  Elvisz  magával  Párisba.  
Ingyen  nem  visz  el, azt  sejtheted.  És  más-
kép  nem  tudok  elutazni  innen,  ebből  a  
szenvedésből.  Csak  innen  el.  Csak  tőled  
el.  Az  utcán  folyton  nézem  a  fiúkat,  
mindenütt  téged  látlak.  Ezt  te  nem  is  
érted,  mert  te  szívtelen  vagy.  Az  ilyenek,  
mint  te,  ezt  nem  ismerik.  

—  Nem.  
—  Van  a  Hermina-úton  egy  suszter,  

akit  úgy  hívnak,  mint  téged.  Ott  állok  



és  már  korán  délelőtt  bőgök  a  címtáblája  
előtt.  Be  is  járok  hozzá,  beszélgetni.  Buta  
vagyok,  hogy  ezt  elmondom  neked.  Annál  
pimaszabb  leszel.  Nem  akarok  szenvedni,  
édesem, azt  nem.  Párisba  megyek,  inkább  
ott  elpusztulni  a  szeméten,  mint  itt  
terád  lesni  az  utcán.  Már  kétszer  bújtam  
el  órákig  egy  kapu  alá,  hogy  lássalak  
kijönni  a  szerkesztőségből.  Lehet  ezt  
kibírni? 

Könny van a szemében.  Nem, nem  adom  
meg  magam.  Nem.  Nincs  Tolsztoj,  nincs  
Dosztojevszki,  nincs  Szonja,  nincs  »lebo-
mlás  az  emberiség  nyomora  előtt«,  nincs.  
Viszont  van  férfias  tiszta  élet,  hitvesi  
szerelem,  háromszobás  családi  ház  és  kis  
kövér  gyerek.  És  ha  most  még  úgy  fáj  
is,  majd  csak  elfelejtem  ezt  a  piszkos,  
pálinkás  esetet.  Ezt  a  kalandot,  amelyet  
csökönyösen  kísér  az  alkohol. . .  most  is,  
i t t  is.  Igen,  igen,  csak  le  kell  húnyni  a  
szememet, már itt  a  szent  és  mégis  érzéki  
elképzelés:  a  szemérmes  szőke  asszony,  



ahogy  szép,  meztelen  fehér  mellét  a  kis-
gyerek  szájához  illeszti.  . . 

A kaszinó-szőke  odajön,  felriaszt.  Édes-
késen  vigyorog  Annusra.  Tele  van  szíva  
pezsgővel.  A  kedves,  komédiázó  részegek  
közé  tartozik.  Ma  egész  este  katonát  
játszik,  ahol  csak  látom,  haptákban  áll  
és  szalutál.  

Annus nagyon ideges. Megtörli  a  szemét:  
—  Géza,  —  mondja  a  szőkének  —  

vigyél  ki  egy  kicsit  a  levegőre,  a  kertbe.  
Kifelé  indulnak.  Visszaszól  :  
—  Megint  elengedsz?  
Ez  bolond,  szegény,  evvel  a  módszerrel.  

Nevetséges,  szánalmas,  ahogy  ragaszkodik  
ehhez. 

Pár  perc  múlva  visszajönnek.  
—  Esik  —  mondja  Annus.  
A  kaszinó-szőke  haptákba  áll  előttem  :  
—  Jelentem alássan, nem történt  semmi.  
Szalutál,  bokázik.  Elmegy.  
Három  öreg  úr  áll  a  szobában.  Nevet-

nek.  Annus  rájuk  ripakodik  :  



—  Mit nevetnek? Nem  szégyellem,  ebbe  
vagyok  szerelmes.  

És  rám  mutat.  
—  Féltékeny  vagy?  —  kérdi.  
—  Részeg  vagy?  —  kérdem  én.  
—  Igen.  
Az  öregurakhoz  fordul : 
—  Uraim,  —  mondja  —  még  egyszer  

az életben,  még  egyszer,  utoljára  szeretnék  
e  mellé  a  fiú  mellé  ülni.  

—  Tessék  —  mondom  én.  
Leül  és  a  fülembe  súg : 
—  Ne  ölj  meg.  Te  szűz.  Úgyse  szereted  

a  menyasszonyodat,  esküszöm,  engem  
szeretsz. 

—  Nagyon  kérem,  hagyja  ezt.  
—  Nem  hagyom.  Az  a  nő  . . . 
—  Ne  merjen  róla  beszélni.  
—  Dehogy  nem.  Tudod  mennyit  fut-

kostam  utána,  amíg  végre  megtaláltam  
egyszer  az  utcán?  Szégyeld  magad,  egy  
ilyen  csinos  fiú.  Ezt  szereted?  

—  Nem  hagyod  abba?  



—  Nem.  A  menyasszonyod  egy  tehén.  
Minden  vér  az  arcomban  van.  A  szo-

bában  mások  is  vannak.  És  Annus  már  
nem  suttog.  

—  A  menyasszonyodat.  . . 
—  Nem  hallgatsz?  
—  Meg  fogom  verni  —  mondja.  
—  Ha  nem  hallgatsz,  én  . .  .  én  meg-

ütlek. 
Megijed  az  arcomtól.  
—  Hallgatok,  jó.  De  engedd,  hogy  fog-

jam  a  kezedet.  
Könnybenázó  kis  arc  néz  rám,  szomor-

kás, gyerekes, részeg mosoly és valami ször-
nyű,  reménytelen  vágy  a  lebiggyesztett  
ajkában.  Félénken  fogja  a  kezemet.  Ned-
ves  szemmel,  kunyoráló  tekintettel  néz.  
Soha,  sem  azelőtt,  sem  azóta  nő  ilyen  
könyörögve  nem  nézett  rám.  Csak  kis-
gyerek  tud  így  könyörögni.  Le  kellett  egy  
pillanatra  húnynom  a  szememet.  Mi  ket-
ten  sok  szenvedéssel  és  nagyon  keserve-
sen  szeretjük  egymást.  



—  Vigyél  el  —  mondja  sírva.  
—  Hová?  
—  Amerikába.  
Megint itt  áll  a  kaszinó-szőke,  gúnyosan  

fixíroz  bennünket.  
—  Kérlek,  —  mondja  neki  Annus,  

összetett kézzel könyörögve  — menj innen,  
nem  látod,  hogy  én  megdöglök  ezért  a  
fiúért? 

A  szőke  szalutál,  bokázik.  Én  felállók,  
nem  igen  bírom  ezt  tovább.  Annus  is  fel-
áll  :  

—  Elmégy?  
—  El.  
—  Tényleg?  
—  Persze,  hogy  tényleg.  
Vadul  állja  el  az  utamat  :  
—  Mit  mondtál  az  előbb?  Hogy  meg-

ütsz? 
—  Ugyan  —  mondom.  
Ordít,  zokogva  :  
—  Engem?  Csak  azért,  mert  imádlak?  

Engem  akarsz  megütni,  egy  ilyen  nyo-



morult rongyot, mert beteg vagyok  utánad,  
mert  meghalok  érted?  Engem  akarsz  te  
megütni? 

Most rettenetesen  pofonütött,  teljes  ere-
jéből.  Nagy  csönd  lett.  Néhányan  halkan  
nevettek.  Egy  finom  öreg  úr  komolyan  
mondta  :  

—  Ez  részeg,  ezt  haza  kell  küldeni.  
Szétnézek,  sokan  vannak  a  szobában.  

Borzasztó,  a  főszerkesztőm  is  itt  van.  
Mély  hangon  kérdi  Annustól  :  

—  Mért  tetted  ezt,  gyermekem?  
A kaszinó-szőke  előttem  áll,  katonásan  :  
—  Alássan  jelentem,  állok  rendelkezé-

sére. 
Szalutál,  bokázik.  
Én  megcirógatom  Annust,  kínosan  mo-

solyogva.  Aztán  nem  tudom,  h o g /  visel-
kedjem.  Iszom  egy  pohár  pezsgőt.  És  
igen  lassan  kifelé  sétálok,  kimegyek  a  
kertbe.  Künn  zuhog  az  eső.  Visszajövök.  
Annus  a  főszerkesztőm  keblén  függ,  a  
nyakát  átölelve  zokog :  



—  Én  megdöglök  é r t e . . .  én  megdög-
lök  érte  . .  .  tessék  vele  beszélni ! 

—  Jó,  gyermekem,  majd  beszélek  vele  
—  mondja  jóságosan  a  klasszikus  férfi  
és  gyöngéden  végigsimítja  a  ráboruló  
lány  hátát,  jóval  túl  a  megengedett  
határon. 

—  Köszönöm,  —  zokog  fel  Annus  —  
ön  olyan  jó  hozzám.  

Kisétálok  a  szobából  és  künn  gyorsan  
megugróm,  angolosan.  Az  utca  sötét,  
ömlik,  patakzik  az  eső.  Valahonnan  mesz-
sziről  a  villamos  csengetése  hallatszik.  
Elindulok  sietve  arrafelé.  Félénk  kiáltást  
hallok  magam  mögött  :  

—  Halló !  
Visszanézek.  Jön  utánam  szegénykém  

a  zuhogó  esőben,  az  aranyfiitteres  estélyi  
ruhában.  Most  elébe  kellene  futni,  fel-
kapni  és  száguldva  elvinni  örökre,  Ameri-
kába . . .  vagy egy másik bolygócsillagra  . . .  
ki  ebből  a  világból,  csak  ebből  a  világból  
k i .  .  .  szegény  kis  drágámmal.  . .  



Utolér,  lihegve.  Csurom  víz.  Dideregve  
ölel  át,  arcát  az  arcom  előtt  látom,  így  
szorít  magához,  szem  a  szembe,  száj  a  
száj  előtt.  

Ömlik  a  nyakamba  a  langyos  őszi  eső.  
—  Egy  szót  1  — mondja.  —  Esküszöm,  

csak  egyetlenegy  szót ! 
—  Na?  
—  Mondjál  igent  vagy  nemet.  
Hirtelen,  hogy  meg  ne  gondoljam :  
—  Nem.  
És  érzem,  hog}*" ezzel  be  is  van  fejezve  

minden.  Sötéten néz rám.  Aztán  a kedves, 
kérő  hangján :  

—  Legalább  úgy  mondd  :  »nem,  szí-
vem«. 

Fojtogatja  valami  a  torkomat.  Utána  
mondom  :  

—  Nem,  szívem.  
Rándult  egyet  a  szája,  meg  akart  csó-

kolni.  De  nem  tette.  Eleresztett,  kiegye-
nesedett.  Én  bevallom,  ebben  a  pillanat-
ban  ezért  a  visszatartott  utolsó  csókért  a  



fiatal  életem  minden  keserűségével  saj-
náltam  és  szerettem.  Megfordult,  elment  
vissza.  Utána  néztem.  Félszegen  ment,  
bizonytalanul,  mint  aki tudja,  hogy  hátul-
ról  nézik  és  vigyáz,  hogy  hogyan  járjon.  
Aztán  elmosódott  a  sötétben,  az  eső-
fátyol  mögött.  



XVI 

It t  egy  kutya  lép  be  a  történetbe.  
Ezt  se  lehetett  előre  sejteni.  De  úgy  kell  
nekem,  mert  nagyon  okos  akartam  lenni.  

Ez  másnap  történt,  vasárnap.  
A menyasszony-hivatalt  lemondtam,  kü-

lönböző  kifogásokkal.  Ezek  hazugságok  
voltak,  de  még  mindig  tisztességesebb  
dolognak  tartottam  néhány  kifogást  fül-
lenteni,  mint  egy  egész  vasárnapot  végig-
hazudni  ezzel  a  derék  teremtéssel.  Nem  
is szólva  arról,  hogy tűrhetetlen  lett  volna.  

Egy  csöndes,  szelíd  kis  család  az  én  
menedékem, már régóta.  Odamegyek  meg-
pihenni,  kitisztulni,  megokosodni,  ha  már  
nagyon  viharzik  az  életem.  A  Gellérthegy  



oldalában  van  szerény villájuk  és  megható  
gonddal  ápolt  kis  parasztos  magyar  kert-
jük.  Oda  másztam  fel  a  gyönyörű  őszi  
délutánon,  korán,  mikor  még  édes-lan-
gyosan  sütött  az  októberi  nap.  Ez  jót  
fog  tenni.  

Hárman  üldögéltek  a  kertben,  a  földbe  
cövekelt  asztal  körül  :  Gy.  Imre,  a  fele-
sége  és  a  kislánya.  Úgy  léptem  be  ide,  
mint  a  megtért  tékozló  fiú.  Mindig  így  
megyek  oda.  Halkbeszédű,  művelt,  szi-
gorú  erkölcsű  emberek,  de  tele  nyugodt  
megértéssel  és jósággal.  Abban  a kertajtó-
ban  én  vagyok  a  vándorcigány,  aki  min-
dig  váratlanul  csönget  be.  

—  Na  mi  baj  van?  —  kérdezik,  mert  
ismernek. 

—  Rég  nem  voltam  nálatok,  és  olyan  
gyönyörű  az  idő.  Nincs  semmi  baj.  

Nem  igen  hiszik,  de  ezt  nem  mutatják.  
Már  kapom  is  a  jó  erős  feketekávét.  

A  tegnapiak  után  jót  tesz.  Szétnézek  a  
sárguló  kertben.  Imre  az  őszi  virágokat  



mutatja  :  keskeny,  kavicsos  úton  sétá-
lunk.  Nagyon  diszkréten  kérdezi  :  

—  Hogy  vagy?  
Vállat  vonok.  Aztán  :  
— Jó  csönd van itt  nálatok  — mondom. 
Ebből  már  többet  tud.  
Visszasétálunk  a  vadszőlős  ház  köze-

lébe,  a  kerti-asztalhoz.  Két  fa  közt  
hinta  csüng  mozdulatlanul.  Messze  vala-
hol,  egy  másik  villában  kellemes  női  
hang  énekel.  Imre  felesége  számokat  
ír  egy  vonalozott  könyvbe.  Felnéz  a  
könyvből  :  

—  Kérsz  még  egy  kávét?  
—  Kérek.  
Egy  szem-intésére felszalad a tízéves kis-

lányuk  a  lépcsőn,  kávét  rendelni.  Utána  
nézek.  Egészséges,  kövér  kis  fürge  gye-
rek,  két  lépcsőt  lép  egyszerre.  Azelőtt  
nem  nagyon  barátkoztam  vele,  mert  néha  
igen  kellemetleneket  kérdezett  tőlem.  De  
most  jóbarátok  vagyunk.  Ugylátszik,  a  
szülei  megintették  egyszer,  azóta  vigyáz.  
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Kedves kis lány.  Ilyenre vágyódom.  Lány  
legyen,  ne  fiú.  

A  messzi  énekhang  már  elhallgatott.  
Milyen  édes,  gyógyító  csönd  van  itt  most.  
Okos,  hogy  idejöttem.  

Az  árnyékok  hosszabbodnak.  A  kerte-
ken  túl,  egy  tornyos  villa  teteje  fölött  
percről-percre  látni,  hogy  hogyan  eresz-
kedik  lefelé  a  sárgás-rózsaszín  égen  a  nap.  
Az  asszony  bemegy  a  házba.  Ketten  ma-
radunk  Imrével, aki tovább olvassa az újsá-
got.  Ügy  tesznek, mintha  nem  törődnének  
velem,  ezt  imádom.  Lehúnyom  a  szeme-
met,  nem  alszom,  csak  pihenek.  Rám  fér.  

Valami különös, nyugtalanító állati  hang 
szólal  meg  a  közelben,  mintha  a  pincéből  
jönne.  Már  mikor  jöttem,  hallottam  ezt  
a  kutyahangot,  de  azóta  nem.  Most  újra  
kezdi.  Vonítás  ez,  de  nem  olyan,  aminőt  
gyakran  hallani  kutyáktól.  Hosszú,  na-
gyon  elnyújtott  hangok.  Néha  sikoltó  
ugatással  szakítja  meg,  aztán  nyújtja  
megint  tovább,  szünetlenül.  



Imre  a  bedrótozott  kis  pinceablakhoz  
megy,  lekiált  :  

—  Nem  hallgatsz?  
Pillanatnyi  csönd,  aztán  a  kutya  újra  

kezdi. 
—  A  Hektor  —  mondja  Imre.  —  Be  

van  zárva  a  pincébe.  
—  Miért?  
—  Két  kutyánk  van,  tudod,  a  Hektor  

és  a  Molli.  A  Hektor  kan,  a  Molli  nős-
tény.  A  Hektor  magyar  komondor,  a  
Molli  angol  west-highland-terrier.  Imád-
ják  egymást,  de  a  Mollit  most  el  kellett  
különíteni,  mert  szerelmi  időszaka  van.  
Nem  akarjuk  keverni  őket,  nem  akarunk  
korcsot.  A  Molli  nagyon  drága,  finom faj-
kutya.  És  ott  följebb,  abban  a  villában  
lakik  egy zeneakadémiai  tanár,  annak  van  
egy megfelelő kanja,  ugyanilyen  westhigh-
land-terrier.  Hát  a  Molli most odaát  mulat  
ennél a vőlegénynél, már  dél  óta.  Már  meg  
is  látogattuk.  Óriási  faj fenntartási lakoda-
lom van odaát.  Ez  itt  ezt  érzi,  azért  vonít.  
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—  És  mért  van  a  pincében?  
—  Mert  nem  tudjuk  visszatartani,  már  

ötször  átszaladt  oda.  A legnagyobb  bajjal  
sikerült  visszacipelni.  

—  De  a  pincében  . . . 
—  Mert  ordít.  Úgy  vonít,  hogy  meg-

állanak  az  emberek  a  kerítés  előtt.  így  
nem  hallani  olyan  nagyon.  

Lekiabál  hozzá  :  
—  Nem  hallgatsz?  
Csönd.  Aztán  tovább  sír.  
—  Lemegyek  hozzá  —  mondom.  
—  Csak  vigyázz,  mert  a  pincefolyosó  

tele  van  ládával  meg  virágcseréppel.  
Lemegyek  a  sötét  pincébe.  A  hang  

után  botorkálok  a  cserepek  meg  a  ládák  
közt.  Lécekből  csinált  rácsos  ajtó  mögött  
körbe  szaladgál  a  fehér kutya.  Bemegyek  
hozzá.  Boldogan  rohan  felém,  de  én  hir-
telen  becsukom  az  ajtót.  Megáll,  felnéz  
rám,  a farkát csóválja,  de egyre  lassabban.  
Leülök  egy  ládára,  rágyújtok.  A  kutya  
elibém  jön,  leül.  Félrehajtott  fejjel  néz  



fel rám.  Hófehér  szőre közt  szurokfeketén  
ragyog  két  nagy  szeme.  Valamit  vár,  
valamit  remél.  Nem  ennivalót,  mert  ott  
látom  a  földön  a  nagy  cseréptányért,  tele  
a  legjobb falatokkal,  érintetlenül.  Nagyon  
figyel rám.  Nézem.  Illetve  :  nézzük  egy-
mást.  Hamar  rájön,  hogy  nincs  mit  
várnia.  A  szűk  ablak  alá  megy,  felemeli  
a  fejét  és  felvonít  az  ablakra,  hosszan,  
egészen  furcsán,  szokatlan  decrescendóval.  
Ijesztő  gondolat,  de  egészen  világos  előt-
tem,  hogy  értem,  amit  mond.  Annyira  
értem  ezt  a  hosszúra  húzott  síró  hangot,  
mintha  embertől  hallanám.  Minden  sza-
vát  értem.  

Megint  elkezd  bennem,  valahol  a  gyom-
rom  tájékán  bizseregni  az  a  fájóan  tűrhe-
tetlen,  parázsló  türelmetlenségi  érzés,  amit  
az  utóbbi  időben  oly  gyakran  éreztem.  
A  gyomortájon  van.  Nem  fájdalom,  csak  
izzó  türelmetlenség,  egy  pontra  koncen-
trált  felháborító  ideg-nyugtalanság,  ami  
ellen  pálinkát  szoktam  inni.  Baj,  aggoda-



lom,  ijedség,  bánat  —  mintha  ott  fész-
kelne. 

Visszabotorkálok,  fel  a  lépcsőn.  Fel-
megyek  a  villába,  a  rendes  kis  könyvtár-
szobába.  Micsoda  testrész,  micsoda  szerv  
van  azon  a  ponton?  Végre  megtalálom  a  
lexikonban  a  keresett  képet  :  a  lenyúzott  
embert,  amint  színnyomatban  mutogatja  
belsőségeit.  Megtalálom  a  helyet,  ponto-
san.  Egy  kis  barna  karéj  van  odafestve,  
16-os  szám.  Alul,  a  magyarázatban  :  
16.  Pancreas.  Megnézem  a  P  betűnél.  
Azt  mondja  :  »Pancreas,  lásd  Hasnyál-
mirigy.«  Nagyon  csúnya  szó.  

I t t  fájna  a  szomorú  szerelem?  
—  Mit  csinálsz  itt?  —  lép  be  Imre.  
Becsapom  a  könyvet  :  
—  A  lexikonban  kerestem  valamit.  
Restellem,  hogy  rajtakapott  valamin,  

amit  nem  mernék  neki  bevallani.  
A  nap  már  lement.  Lámpát  gyújtanak.  

Imre  felesége  kézimunkázik.  A  kislány  
fenn  az  emeleten  elkezd  gyakorolni  a  



zongorán.  Gyereknek  való  etűdöt  játszik.  
Végighallgatom.  Az  ember  néha  olyan  
érzékeny,  hogy  egy  ilyen  mollban  írt  kis  
zongoragyakorlat  is  tökéletesen  kifejezi  az  
érzelmeit. 

Hallgatunk.  Imre  levelet  ír.  Aztán  szól  
a  telefon.  Hallom  az  asszonyt  beszélni,  
megtudom,  hogy  vacsora  után  Lajosék  
átjönnek  és  Lajos  áthozza  a  hegedűjét  is.  
Soha,  soha  nem  fogjátok  megtudni,  hogy  
én  hogy'  irigyellek  benneteket.  

Elköszönök,  elindulok.  Gyöngédek,  még  
most  se  kérdeznek  semmit,  pedig  már  na-
gyon  látható  rajtam  az  idegesség.  Gyalog  
bandukolok  lefelé  az  utcán,  a  kertjük  
kerítése  mellett.  Most  megint  hallom  a  
kutyát.  A  zöld  léckerítésen  végig  kísér  a  
vonítás.  Feltörő  sírás  markolta  meg  a  
torkomat,  de  visszatartottam,  szégyeltem  
egy kutyával  együtt  sírni,  egyforma  bánat  
miatt. 



XVII 

Éjfél  után  egy  óra.  Kicsit  abbahagy-
tam  a  munkát,  teát  főztem,  most  kör-
mölök  tovább,  szorgalmasan.  Regényt  
fordítok  lapunknak,  franciából.  Sze-
retnék  reggelig  dolgozni,  így  talán  
majd  tudok  aludni  veronál  nélkül  is.  
Nagyon  rászoktam  az  utóbbi  időben,  
főleg  azóta  a  multheti  pezsgőgyári  
vacsora  óta.  Meg  kell  próbálni  leszokni  
róla. 

Kopogtatnak,  bejön  a  szigorú  öreg  
hölgy,  akitől  a  szobát  bérlem  :  

—  Egy  ember  keresi,  sürgős  ügyben.  
—  Ilyenkor?  Miféle  ember?  
—  Egy  idegen  fiatalember.  De  nagyon  



izgatott,  azt  mondja  :  sürgős  ügy,  azon-
nal  kell  beszélni.  

Kimegyek  az  idegenhez  az  előszobába.  
Ijedtarcú,  sovány,  gumikabátos  fiatal-
ember  áll  ott,  kidülledt  szemmel,  tényleg  
nagyon  izgatottan.  

—  Kérem,  —  suttogja  gyorsan  —  én  
Rényi  fényképész  úrtól  jövök.  Kocsival  
vagyok  itt.  Kérem,  tessék  azonnal  jönni,  
rögtön. 

—  Hova?  
—  őhozzá.  Rényi  úrhoz,  a  Hermina-

útra.  Szerencsétlenség  történt,  kérem,  az  
Annus  nagysád  megivott  valamit.  . . 
és .  . . 

Nagyon  nagyot  kell  lélekzenem,  hogy  
levegőt kapjak. Ügyetlen kézzel  kapkodom 
a  kabátomat,  a  cilinderemet.  (Pontosan  
emlékszem,  a cilindert  csaptam  a fejembe.) 
Rohanunk  le  a  lépcsőn.  Közben  megkér-
dezem :  

—  Mit  ivott?  
—  Azt  hiszem,  ciankálit.  



Meg  kell  kapaszkodni  a  korlátba,  a  
térdem  nem  működik.  Aztán  le,  be  a  
kocsiba  :  

—  Ahogy  csak  tud  . .  .  gyorsan !  
Mellettem  didereg  a  gumikabátos  fiú.  

Most  mutatkozik  be :  
—  A  Rényi  úr  segédje  vagyok.  Önnek  

nincs  telefonja,  azért  rohantam  ide.  Az  
Annus  . . . 

—  Mit  ivott?  
—  Ciankálit.  
—  Az  előbb  azt  mondta  :  »azt  hiszem,  

ciankálit«. 
—  Nem,  kérem.  Biztos.  Azt  ivott.  
—  Miért?  
—  A  Rényi  nagyon  megverte.  
—  És  . .  .  orvos,  mentők?  
—  Már  ott  vannak  a  mentők.  Remél-

jük,  tudnak  segíteni.  
Ráordítok  szegényre,  vadul  :  
—  Hogy  tudnának  segíteni,  ha  cian-

kálit  ivott  !  Hogy  mondhat  ilyet  egy  
fényképész  !  Mennyit  ivott?  



—  Egy  olyan  négyszögletes  fekete  
tányér  tele  volt  vele,  azt  mind  megitta.  

—  És  miért,  miért?  
—  Mondom,  nagyon  megverte  a  Rényi  

úr,  majdnem  agyonverte.  
—  Miért?  
—  Rajtakapta,  kérem.  
—  Kivel?  
—  Valami  Gézával.  
—  Az  a  . . .  kaszinó-tag?  
—  Az,  az.  
Megáll  a  kocsi  a  Hermina-úton.  Sose  

jártam  még  erre.  Régi,  egyemeletes,  pisz-
kos  ház.  Emberek  állnak  a  nyitott  kapu  
előtt,  bámulják  a  mentőkocsit.  Benn  a  
nagy  udvaron  külön  házikó  van,  üveg-
falú  szegényes  műterem,  fényesen  ki-
világítva,  mintha  valami  nagy  felvételhez  
készülnének.  A  műteremben  a  falhoz  
támaszkodva  ott  áll  Rényi  úr  a  fényben,  
két  mentőorvossal.  Eltakarja  az  arcát.  

—  Mi  van?  —  ordítok  rá.  
Nem  felel.  



—  Mi  van  1  !  
Az  egyik  mentőorvos  azt  a  bizonyos  

szörnyű,  mentegetőző  karmozdulatot  csi-
nálja.  Én  ordítok  :  

—  Meghalt?  
Ugyanaz  a  karmozdulat.  
Le  kell  ülnöm  egy  zsámolyra,  ami  nem  

is  tudom,  mit  keres  itt,  a  lábamnál.  És  
örök  emberi  menekülés  :  rágyújtani.  A  
nagy,  hosszú  hallgatásban  a  két  mentő-
orvos kimegy. A gumikabátos  segéd  halott-
halványan  jön  be  az  udvarról.  

—  Itt  van  a  rendőrség  —  mondja.  
Idegen  férfiak  mennek  át  a  műtermen,  

egy  öreg  asszonyság  vezeti  őket.  Köztük  
egy  egyenruhás  rendőrtiszt  és  egy  rendőr.  
Eltűnnek  egy  kis  ajtó  mögött.  Rényi  úr  
ott  áll,  ahol  állott,  mikor  jöttem,  a  falhoz  
támaszkodva,  és  még  mindig  takarja  az  
arcát  a két  kezével.  Elmúlik  néhány  perc.  
De  lehet,  hogy  sokkal  több.  A  rendőr  
kijön :  

—  Hol  van  itt  telefon?  



A  dülledtszemű  gumikabátos  szolgálat-
készen rohan, kivezeti. Aztán visszajönnek. 
A rendőr visszamegy  a szobába,  a  többiek-
hez.  A  gumikabátos  lábujjhegyen  követi,  
besurran  mögötte.  

Rényi  úr  leereszti  a  kezét.  Most  látni  
az  arcát.  Nagy  karmolás  van  rajta.  Elné-
zek  onnan,  nem  vagyok  kíváncsi  többé  
az  életben  Rényi  úrra.  Teljesen  üresnek  
érzem  magam  belül.  

Rényi  úr  váratlanul  hozzám  sántikál,  
levélborítékot  vesz  ki  a  zsebéből.  Átadja,  
némán.  A  borítékon  a  nevemet  látom.  

—  Ezt  találtam  ott  mellette,  az  asz-
talon.  Én  tudom,  uram,  hogy  ezen  a  vilá-
gon  senki  mást  nem  szeretett,  csak  önt.  
Nem  bontottam  fel.  

Látom,  hogy  a  levél  fel  volt  bontva  ;  
primitíven van visszaragasztva.  Zsebembe  
gyűröm.  Én  nem  bírom  felbontani,  nem  
bírom.  A  rendőrtiszt  kinyitja  az  ajtót  és  
kiszól  :  

—  Rényi  úr.  Melyik  az?  



—  Én  vagyok  —  mondja  Rényi  úr  és  
bemegy.  Egy  perc  múlva  kijön  a  segédje,  
a  gumikabátos  dülledtszemű,  összetörve,  
falfehéren. 

—  Egészen  kék  —  mondja.  
Fel-alá  jár.  Egyszerre  hozzám  fordul,  

rám  dülleszti  a  szemét  :  
—  Gondolja  szerkesztő  úr,  hogy  Rényi  

úrnak  lesz  ebből  valami  baja?  



XVIII 

A  rendőrség  még  mindig  benn  van  a  
szobában.  A  dülledtszemű  még  mindig  
fel-alá  jár.  Mikor  egyszer  megint  elmegy  
előttem,  megfogom  a  hideg  kezét,  oda-
húzom  magamhoz  :  

—  Mondja  . . .  hogy*  történt?  
—  Kérem,  —  súgja  mohón  —  a  Rényi  

úr  utánavágott.  Már  régen  gyanakszik  
erre  a  Gézára.  Az  Annus  ma  délután  azt  
mondta,  hogy  a  Fodor  Ernához  megy  
uzsonnázni.  Négy  óra  előtt  ment  el  innen  
hazulról.  A  Rényi  úr  titokban  utána  
sántított,  én  már  láttam,  hogy  baj  lesz,  
a  Rényi  úr  olyan  izgatott  volt,  mint  a  
bolond.  És  rájött,  kérem,  hogy  az  Annus  



nem  a  Fodor  Ernához  ment,  hanem  a  
Borz-utcába,  ahhoz  a  Gézához.  Ott  volt  
nála  négytől  hétig.  Hétkor jött  le a  házból  
a  Gézájával  együtt,  később  úgy  vettem  
ki  a beszédből,  hogy  a kapuból  még  átölel-
kezve jöttek  ki,  csak  az utcán  váltak  szét,  
kérem.  Már  mint  az  a  Géza  és  az  Annus.  
A  Rényi  úr  ott  lesett  szemben  egy  kapu  
alól  négytől  hétig. Akkor  az Annus  elment  
a  színházba,  játszani.  Rényi  úr  hazajött  
és  itthon  várta.  Tizenegy  után  megjött  
az  Annus  a  színházból.  Én  ott  bent  dol-
goztam,  ahol  szegény  most .  . . 

Arrafelé  int  a  fejével.  
—- 6k itt voltak  a műteremben.  A Rényi 

úr  egész nyugodt  volt  és azt  kérdezte  tőle,  
hogy hol volt  egész délután.  6  azt  mondta,  
a  Fodor  Ernánál.  Aztán  csönd  volt,  nem  
tudom,  mi lehetett  akkor,  pár  percig  csönd  
volt  és  akkor  valami  zuhant  és  az  Annus  
visítani  kezdett.  Itt  van  ez  a  léc  . . . 

Egy  kettétörött  lécre  mutat  :  
—  Ezzel  a  léccel  ütötte  meg  . .  .  úgy,  



hogy  eltörött.  Ezzel  szoktuk  ott  fönt  az  
üvegtetőn  azokat  a  kis  függönyöket  tolo-
gatni nappali felvételnél. Én nem mertem  a  
laboratóriumból  kijönni.  Nagyon  durván  
verhette  a  Rényi  úr,  ő nagyon  erős  ember,  
kérem,  zuhantak  az ütések  meg  a  bútorok,  
ők  borzasztóan  kiabáltak  egymásra,  az  
Annus sikított  és bemenekült  oda  a  labora-
tóriumba . . .  oda,  ahol  most  fekszik  . .  .  
én  erre onnan  rögtön  megszöktem  a  másik  
ajtón és szaladtam a házmesterért. A Rényi 
úr  nem ment  be  utána.  Aztán  kint,  az  ud-
varról  figyeltünk  a  házmesterrel,  de  már  
csönd  volt.  A  Rényi  úr  itt  motoszkált  a  
műteremben,  rakta  vissza  a  helyükre  
ezeket  a  bútorokat,  amiket  előbb  felfor-
gattak.  Úgy  egy negyedóra  múlva  mertem  
csak  bejönni  ide  hozzá.  Valami  számlákat  
keresett  itt  ebben  a  szekrényben  és  azt  
mondja  nekem,  mért  nincsenek  itt  együtt  
az  összes  számlák,  hogy  menjek  be  a  
laboratóriumba,  este  ott  is  látott  számlá-
kat  heverni  àz  asztalon.  Ez  nem volt  igaz,  
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kérem,  б  nem  látott  ott  semmiféle  szám-
lákat,  mert  nem  is voltak  ott,  csak  б  meg  
lehetett  ijedve  és nem mert  bemenni,  mert  
bent  nagyon  nagy  csönd  volt,  nem  hallat-
szott  onnan  semmi.  Én  bementem  és  
rögtön  behívtam  Rényi  urat,  mert  az  
Annus  akkor  már  ott  feküdt  a  földön.  
Aztán  jöttek  a  mentők  és  a  Rényi  úr  azt  
mondta,  én  rohanjak  el  önért,  a  lakására,  
hozzam  önt  el,  azonnal.  

—  Miért?  
—  Kérem,  becsületszó  alatt  megmon-

dom.  ő  nagyon  meg  volt  ijedve  és  valami  
levelet talált,  azt mondta,  ez önre  tartozik.  

Nyílik  az ajtó,  a  rendőrség  kijön,  Rényi  
úrral.  Az  egyenruhás  tiszt  azt  kérdezi  
Rényi  úrtól  :  

—  Hagyott  levelet?  
—  Nem  —  mondja  Rényi  úr.  
Emberek  jönnek-mennek.  Ahol  meghal  

valaki,  az  a  lakás  utcává  változik,  ide-
genek  járnak  át  rajta.  Szegényes  öreg-
asszonyokat  is  látok  a  műteremben.  Ez  



is  .  .  .  Ahol  halott  van,  rögtön  van  öreg-
asszony.  Egy  hang  rámszól  :  

—  Tessék  vigyázni.  
Félreállok.  Valami  sötét  masszát  visz-

nek  keresztül  az  emberek  a  műtermen,  
ki,  az  udvar  felé.  Intézkedő szavak hallat-
szanak.  Kitámolygok  az  udvarra.  A  kis  
csoport  már  künn  van  az  utcán.  Kétlovas  
fekete kocsi  áll  ott.  Annus  fekszik  a  kocsi-
ban.  Annus,  aki  sírva kérte  a főszerkesztő-
met  :  

—  Tessék  vele  beszélni.  . . 
Azt  mondja  valaki  mellettem  :  
—  Egész  kék  volt.  
A  rendőr  felkapaszkodik  a  fekete  kocsi  

bakjára,  a  kocsis  mellé.  Helyet  szorítanak  
a  bakon  egy  harmadiknak  :  a  sánta  fény-
képészt  segíti  fel  a  bakra  a  házmester.  
A  kocsi  elindul.  Rényi  úr  meglát,  halkan  
leszól  hozzám  :  

—  Jójcakát.  
— Jójcakát  —  mondom  gépiesen.  
Aztán  elindulok  gyalog,  a  csöndes  és  
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kihalt  Hermina-úton  a  város  felé.  A  tér-
dem  nem  jól  működik.  Annus  elment,  
kocsin.  Megyek,  megyek, végre  mégis  csak  
megállok  egy  gázlámpánál, kiveszem a zse-
bemből  a  levelet. Felbontom és elolvasom : 

»Isten  veled,  nem  akartál  engem  fel-
emelni,  most  meghalok,  de  azért  tovább  
szeretlek, te elbizakodott  szűz,  Isten  veled.  
Most  ezt  mindjárt  megiszom.  Én  most  
nagyon  sírok  és  rád  gondolok.«  

Két  könny,  amit  nem  is  érezni,  mikor  
elindul,  csak  mikor  lassan,  forrón,  sósán  
a  szájába  folyik  az  embernek.  Kis  könnyű  
szél  fuj .  Talán  finoman  esik  is.  Az  utca  
végig  üres,  néma.  A fák kopaszodó  gallyai  
közt  hunyorgatnak  a  gázlámpák.  

És  hirtelen,  váratlanul  egy  egészen  új  
gondolat,  először  egy  fiatal  életben  :  

—  »Lehet  tovább  élni?«  
Démonikus,  édes,  sírásba-rázó,  része-

gítő,  csábító,  égig-emeló,  minden  hely-
zetet  egyszerre  megoldó  gondolat  :  

—  »Lehet  tovább  élni?«  



XIX 

Ezt,  ami  itt  következik,  nem  szeretném  
magyarázni,  (nem  is  tudnám),  csak  lehe-
tőleg  pontosan  és  szárazan  leírni,  ahogy  
történt,  ahogy  az  emlékezetemben  meg-
maradt. 

Egy  este  az  Orfeum  »télikertjében«  
ittam  egyik  pohár  pálinkát  a  másik  után.  
Ez  öt-hat  nappal  az  imént  leírt  éjszaka  
után  lehetett.  Be  volt  osztva  okosan  :  
nappal  pálinka,  éjjel  altatópor.  Csak  arra  
vigyázni,  hogy  egy  percre  se legyen  magá-
nál  az  eszem.  Mert azt  nem lehetett  bírni.  
A  Télikertben  nagy  cigánybanda  játszott  
iszonyú  hangosan,  ez  is  jó  kábítóan  zúgta  
tele  alkoholos  fejemet.  Egyik  napból  



átvergődni,  átkábulni  a  másikba,  egyet-
len  elmosódott,  de  folyton  visszatérő  gon-
dolattal  :  én  most  halogatok  valamit.  

A  menyasszonyomnál  tizenegy  nap  óta  
nem  voltam.  Otthon,  az  asztalomon  fek-
szik  egy  expresszlevél  Móri  szerkesztő  
úrtól, felbontatlanul.  Ma  reggel kaptam. El 
fogom  tépni,  anélkül,  hogy  felbontottam  
volna.  Csak  fel  nem ébredni. Csak azt  nem. 

Tizenegy  óra  után  odajött  a  Télikertbe  
vacsorázni  a  színházból  Fodor  Erna,  egy  
idősebb  úrral.  Fodor  Erna,  ismerjük,  
szintén  zöld  huszár.  Balról  a  harmadik.  
6  még most  is minden  nap  harcol  a  török-
kel,  a  francia  király  érdekében,  kivont  
karddal,  feszülő  zöld  trikóban  száguldva  
féltízkor  a  csatába.  

Amint  meglát,  bocsánatot  kér  az  idő-
sebb  úrtól  és  odajön  hozzám,  leül  a  kis  
asztalhoz,  ahol  egyedül  gubbasztok,  fél-
ébrenlétben.  Nagyot  sóhajtva  mondja  :  

—  Mit  szól  1  
A szemét törli. Erna  szerette a kis  barát-



nőjét.  Én  rég  nem  láttam  Ernát,  jobb  
szerettem  volna  még  sokáig  nem  látni.  
Odakönyököl  mellém  :  

—  Mondja,  — súgja  diszkréten  — érde-
kelné valami, amit  ez az aljas Rényi  mesélt  
nekem  szegény  Annusró l . . .  és  magáról?  

Értelmetlenül  bámulok  rá.  Már  rég  nem  
hallottam  hangosan  kimondani  ezt  a  nevet  
»Annus«.  Milyen  furcsa.  Nekem  sose  volt  
Annus,  úgy  emlékszem,  soha  nem  szólí-
tottam  a  nevén.  

—  Hogy  mi  érdekelne?  
—  Amit  ez a Rényi mesélt  nekem  magá-

ról  és  az  Annusról.  
—  Rólam?  
—  Tegnapelőtt.  Ott  volt  a  színházban  

és  telebeszélte  a  fejemet.  6  úgylátszik  
hallja, hogy nagyon  mesélik,  hogy  csúnyán  
megverte  szegényt  egy  léccel,  akkor  este.  
Most  mindenütt  mentegeti  magát,  mert  
kínozza  a  lelkiismerete.  

—  Nem  érdekel  Rényi  úr.  
—  Ne  mondjam  el?  



—  Talán  jobb,  ha  nem.  
—  Csak  mert  olyan  szépnek  tartom  

ezt,  szegény  Annustól.  
—  Mit?  
—  Amit  ez  róla  mesél.  Kérem,  én  ezt  

fenségesnek  tartom.  
Elkezd  sírni.  Nagynehezen  abbahagyja  

és  fájdalomba  ferdülő  mosollyal  mondja  :  
—  Ugy-e  milyen  édes  volt  abban  a  kis  

zöld  huszárruhában?  
Hiába  menekültem  ide,  íme,  egy  Fodor  

Erna  utánam jön,  megtalál,  és csupa  szere-
tetből  és  butaságból  felébreszt  a  narkózis-
ból,  felszakítja  a  sebeimet  és majd  öt  perc  
múlva  visszamegy  az  öregúrhoz,  mert  
akkor  már  kész  a bécsiszelet,  amit  rendelt.  

De  addig  még  beszél  :  
—  A  Rényi  azt  mondta  nekem,  hogy  

б  nem  is  annyira  a  Géza  miatt  verte  meg  
őtet  olyan  borzasztóan,  mint  inkább  maga  
miatt.  A  Rényi  ezzel  igazolni  akarja,  
hogy  mért  volt  olyan  brutális,  mentegetni  
akarja,  hogy  mért  vesztette  el  a  fejét.  



A  Rényi  azt  mondja,  б  ráütött  párat  a  
hazugság miatt, mert az Annus azt  mondta,  
hogy  nálam  volt  délután,  de  б  megleste  
és látta,  hogy  a  Gézánál volt.  És  б a  Gézá-
tól  nagyon  féltette,  mert  tudta,  hogy  az  
Annus  nem  szerette  a  Gézát,  de  minden-
áron  el akarta vitetni magát  vele  Párisba.  
Hát  ütötte-verte  szegényt  a  léccel,  az  
aljas,  és  azt  mondja,  már  abbahagyta  
volna,  de  az Annus,  mint  egy fúria,  elkez-
dett  sírni,  meg  ordítani  és  a  maga  nevét  
ordította  neki  az  arcába.  Ettől  vadult  
meg  a  Rényi,  mert  azt  mind  tudtuk,  
hogy  az  Annus  magába  direkt  bele  van  
bolondulva.  Erre  még  jobban  ütötte  a  
Rényi,  mert  ez  jobban  fáj t  neki,  mint  a  
Géza,  és  az  Annus  ezt  jól  tudta  és  még  
jobban  ordította  a  maga  nevét  és  a  Rényi  
ettől  még jobban  vadult,  és  б be  is vallja, 
direkt  egy  rohamot  kapott,  hogy  a  lányt  
összetörje,  hogy  már  hallgasson  végre  és  
a  kezére csavarta  a haját  és úgy  csapdosta  
a  bútorokhoz,  mint  egy  dühöngő  őrült,  



és  a  földön húzta  és  rúgta,  de  szegényké-
nek  nem  állt  be  a  szája  és  csak  folyton  
a  maga  nevét  sírta  meg visította  és  hozzá-
mondta  mindig  a  névhez  :  tied  vagyok  
szívem,  rád  gondolok  szívem,  mért  nem  
vagy  itt  szívem?  

A szemét törli.  Elcsukló hangon mondja: 
—  Hát  ezt  én  fenségesnek  tartom.  
Hallgat,  idegesen  reszket  a  keze  az  asz-

talon.  Én  a  semmibe  bámulok,  némán.  
»Lehet  tovább  élni?«  
Fodor  Erna  felkel,  visszamegy  az  öreg-

úrhoz vacsorázni. A cigány veszettül  húzza,  
a  kis  vigyorgó,  fekete  cimbalmos  úgy  veri  
az  acélhúrjait,  mint  egy  ördög.  Kábult  
vagyok,  hála  Istennek,  kábult  vagyok.  

De  most  már  napok  óta  nem  megy  ki  
a  ködös  fejemből valami,  amit  pedig  régen  
olvastam.  Állítólag  azokra  a  halottakra,  
akiket  fakoporsóban  temetnek  el,  a  rájuk  
nehezedő  földtömeg  súlya  alatt  rövidesen  
rászakad  a  koporsó  fedele.  Aztán  a  süp-
pedő  föld  lassan  a  szó  szoros  értelmében  



szétnyomja,  szétlapítja  őket.  És  most  
még  esik  is,  napok  óta,  és  a  nedves  föld  
még  sokkal  nehezebb.  »Tied  vagyok  szí-
vem,  rád  gondolok  szívem, mért  nem  vagy  
itt,  szívem?«  Karcsú  kis  zöld  huszár  volt.  
Milyen vígan  szaladt  a  csatába.  A  dülledt-
szemű  fényképészsegéd  milyen  rémülten  
mondta  :  »Egészen  kék«.  Ez  a  cianózis.  
A  kék  halál.  És  ott  a  süppedő  föld-
tömeg  alatt,  most,  így  egy  hét  után  . . . 
a  fakoporsó  . . . 

Elbutultan  nézek  a  füstbe  és  messze  
távolban  látom  a  díszmagyar  szónokot  
a  Kossuth-szobor  előtt,  amint  akkor  rám-
né zett  szúrós  szemével  és  felém kiáltott  :  

—  Te  voltál  az  oka,  minden  oroszok  
hatalmas  cárja ! 

Minden  oroszok  szegény  beteg  kutyája.  
Az  vagyok,  képviselő  uram.  

A  lakásom  közelében  még  félig-meddig  
világítva  volt  egy  szegényes  kávéház.  
Hogy'  mondta  Móri  szerkesztő  úr?  

—  Pálinkát  a  szívemre ! 



Ott  ittam  még  annyit,  amitől  a  járó-
képesség  kezd  megszűnni.  Csak  az  ösztön  
állított  meg  ezen  a  határvonalon.  De  így  
is  már  nagyon  nehezen  jutottam  haza.  
Úgy emlékszem, közben el is estem az utcán. 

Otthon  teát  főztem.  Forró  teában,  mint  
szoktam,  bevettem  egy altatóport,  három-
tized grammot.  A skatulyában  még maradt 
kilenc  veronál-por.  »Tied vagyok,  rád gon-
dolok,  mért  nem  vagy  itt,  szívem?«  Ezt  
a  szerelmes,  szép  kis leánytestet  így  elron-
tani.  Most  már  bizonyára  egészen  szét-
nyomta,  szétlapította  a  föld.  De  előbb  
a  haját  csavarták,  a  bútorokhoz  csapdos-
ták,  a  földön  húzták  és  rúgták.  »Tied  
vagyok szívem. Mért nem vagy itt,  szívem?« 
A  megmaradt  kilenc port  beleszórtam  egy  
csésze teába. Ezért  kell  ilyenkor  részegnek  
lenni  :  ezt  a  csészét  úgy  ittam  ki,  mintha  
egy  újabb  pohár  pálinka  lett  volna.  

Én  ezen  az  éjszakán megtudtam,  mi  az,  
meghalni.  Hogy  harmadnap  feltámasz-
tottak,  az  ezen  nem  változtat.  



XX 

Most  nem  igen  tudom,  hol  hagyjam  
abba  ennek  a  történetnek  az  elbeszélését.  

Azt  még  mindenesetre  fel  akarom  je-
gyezni, hogy harmadnap  reggel kissé ködö-
sen,  de  már  kezdtem  meglátni  az  emberi  
alakokat  a  kórházi  ágy  körül  :  az  orvo-
sokat,  apácákat.  Egyedül  feküdtem  egy  
kis  földszinti  szobában.  Az  ablakon  át  
nagy  kert  látszott  az  októbervég  fátyolos  
sárga  és  barna  színeiben.  A  szívemen  
egy  furcsa,  csillogó  tárgy  zümmögött  
nagyon  halkan  :  nikkelezett,  hajlékony  
csőből  kerekített  tányér,  amelyben  hideg  
víz  keringett.  Hütötték  a  szívemet.  

A  beszédjüket  még  nem  nagyon  értet-



tem.  De  azt  láttam,  éreztem,  hogy  nyu-
godtak  és  mosolygósak.  Nem  lehetek  
nagyon  beteg.  Nincs  boldogítóbb  érzés,  
ezt  minden  beteg tudja,  mint  újra  kezdeni  
élni.  Bágyadtan  feküdni  a  megtisztulás,  
megújhodás  édes  fáradtság-érzésében  

Aznap  (vagy  másnap?)  arra  nyitom  
délben  a  szememet,  hogy  ott  ül  az  ágyam  
mellett  a menyasszonyom.  Csöndesen,  ked-
vesen  beszél  hozzám,  csak  a  beszédje  
muzsikájából  érzem,  hogy  csupa  meg-
bocsátás,  biztatás,  könnyű,  üdítő,  beteg-
nek  való  tréfálkozás.  Mellette  áll  a  kövér,  
vastag-szemüveges,  öreg  apáca  és  úgy  
mosolyog  le rám,  mint  a  munkája  sikerült  
eredményére. 

A menyasszonyom  a családja  üdvözletét  
is hozza. Pár  szál virág és a tradíciós,  meg-
ható  beteg-ajándék  :  néhány  üveg  házi  
kompót.  Ott  sorakoznak  a  napsütött  fehér  
asztalon,  pirosan,  sárgán,  zölden  csillog-
nak.  A  menyasszonyom  is,  a  családja  is  
úgy  tudja  :  rossz  társaságba  keveredtem,  



kártyáztam,  ittam,  altatókat  szedtem,  
baleset  történt.  Lehet,  hogy  ez  a  komoly,  
okos  lány  sejtett  egyebet  is,  de  ez  sose  
derült  ki.  

A  szemüveges  apáca  friss  vizet  öntött  
a szívhűtöbe és kiment.  A  menyasszonyom  
titkolódzó  mosollyal  nagy  papírtekercset  
bontott  ki  és  a  fehér  paplanra  színes  raj-
zokat  rakosgatott  gondosan  egymás  mellé:  
az  egyik  egy  pirosfedelű  kis  ház  zöld-
ablakos  sárga  homlokzatát  ábrázolta  fák  
és virágok  közt,  a többi  építészeti  alaprajz  
volt.  A  »mi házunk« tervei.  Aztán  egyiket  
a  másik  után  emelte  fel  a  szemem  elé  és  
magyarázta  :  

—  Ez  itt  a te  szobád,  ez  az  én  szobám,  
ez  a  gyerekszoba.  

Megmondjam  itt,  vagy  hallgassam  el,  
hogy  ő  ennek  dacára  később  . . . 

Egy  másik  rajzot  mutat  :  
—  Ez  pedig  a  konyha,  itt  egy  lépcső,  

és  ez  egy  kis  virágos  veranda.  
Nyugalmas  déli  csönd  volt.  Künn  a  



kerten  túl  az  utca  is  hallgatott.  Én  
hanyattfekve  hosszan  néztem  az  elém  
tartott  rajzot  és  fáradtan  intettem  a  
szememmel,  hogy  igen,  igen.  A  tarka  
homlokzat-rajz  lassan  leszállt  a  paplanra.  
Élénk  színeire  rásütött  a  nap.  Lehúnytam  
a szememet. A szívhűtő halkan,  gyöngéden  
zümmögött.  A  menyasszonyom  fogta  a  
kezemet. 

Hallgattunk. 
Azt  hiszem,  itt  kell  abbahagyni  ezt  a  

történetet. 










