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A vörös postakocsi 
 
A múzsa csak a szerelemnek 
Tüntével jött meg. S mostan ím 
Kísérlet ez: ha megegyeznek 
Dalomban érzés, eszme, rím. 
Szabad a költő, nincs keserve, 
S a kis lábat megénekelve, 
Gyarló versében a szeszély 
Itt-ott magáról is beszél, 
S bár még borúsnak látszik a szem, 
De könnyét rég elsírta már. 
 
(Anyegin) 
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LEVÉL KISS JÓZSEFHEZ 

Kedves szerkesztő úr, 

Ön azt kérdezi tőlem, mi lesz regényem témája, amelyet A Hét-nek írok. Minden, ami nekem 
kedves, és minden, amit eddig meg nem írtam, mert nem írhattam; dolgok, amelyek évtizedek 
óta élnek bennem, de írni róluk a körülmények, eleven emberek s még nyitott sebek miatt 
nem volt illendő; gondolatok, amelyek egy félig-meddig remetéskedő ifjúnak éji magányában 
teremnek, midőn hajnalban a kávéházban már takarítani kezdenek; látomások, amelyek utcán, 
bálban, színházban történnek, midőn az oszlop mellett állunk félig elrejtve; emberi arcok, 
alakok és hangok, amelyek mellettünk elsuhannak, ismerősök, ismeretlenek; ostobák és 
okosak találkája, tolvajok és hamispénzverők gyülekezete, a becsületes ember, mint fehér 
holló, ellenben több ékszerrel és erkölccsel kalmárkodó úr és hölgy; a pesti vásár, amint 
valaki az ablakon át nézi a dolgokat. Az urak és hölgyek ruha nélkül közlekednek, a sánta 
ördög benéz a háztetőkön, a halottak igen jól tették, hogy elszöktek a városból. Talán egy 
beteg lelkű embernek a vallomásai lesznek a következő sorok, vagy egy elmúlt férfiúé, aki 
régimódi frakkban és hosszú mellényben érkezett meg Pestre a postakocsival, s a „Griff”-ben 
már nem kapott szállást. Egy elhagyott házban közben éji dalt játszik valaki a gordonkán, s a 
csillagsugáros márciusi estben magasan kiáltanak a vadludak. Szívfájások és gyilkos 
keserűségek; apró örömök és cinikusan felfogott nagy bánatok, sóhajtások; erdei séták; 
színésznők, igazi és álkurtizánok, családanyák és iskolás lányok; züllött férfiak és eladott nők, 
gyermekek, akik a kávéházban nőnek föl; halkan elmondott szavak, elfelejtettnek vélt 
emlékek, szenvedések, amelyeken ma mosolygunk; valóra vált álmok értéktelensége s olyan 
remények, amelyek már nincsenek; korán jött ősz hajak és fölriadások az ágyban, a sötét 
szobában; enyhe öngyilkossági tervek; sötét gondolatok a gyilkosságról, a rablásról, a 
bosszúállásról; a halálnak várása és óhajtása, mire fölkel a nap, és a lámpások ébredése 
esténként, amint a színházba lépő nők fehér nyakán és fényes cipősarkán megtörnek a 
villamos sugarak; kártya- és lóversenyjáték, szerencse és szerencsétlenség; kéjvágyó 
öregemberek és fürdőző Zsuzsannák; igaz szerelmek… azazhogy talán ez mégsem lesz a 
könyvecskében, mert a történet abban a nagyvárosban játszódik, ahol szeretni és dalolni 
csupán az alantas néposztályban szokás. A szerelem, amelyről egykor Puskin zengett, 
városunkban nem szokásos. A kis garniszállodák, kapu alatti szobák és találkásházak 
körülbelül lebonyolítják a szerelmi forgalmat a városban, azon kívül meglepetésnek számít 
minden egyéb szerelmi jelenség. „Csodálom, hogyan nősülhetnek meg a férfiak, mikor én 
vagyok az egyetlen tisztességes nő Budapesten” - mondotta egyszer éjszakai kihallgatáson 
egy még elég csinos és kívánatos, de a szerelemtől visszavonult asszonyság, akinek éppen az 
volt a mestersége, hogy szerelmet vessen és arasson. Budapesten úgy nézett végig, mint a 
birtokán, és St. Hermandadon kívül a többi szenteket törölte a kalendáriumból. „Sajátságos, 
hogy a nők még mindig találnak alkalmatos férfiakra, akiket önzetlenül kitüntetnek 
szerelmökkel!” - mondta ugyanaz az asszonyság, midőn karácsonykor igazi szerelemről is 
hallott a városban. Való, hogy Budán találkozhatni lefüggönyzött ablakú bérkocsikkal, nők 
mérget isznak, férfiak a Dunába ugranak, de vajon csakugyan szerelemből történik mindez? 

Kedves szerkesztő úr, nagyon köszönöm, hogy fölhatalmazást adott, kedvemre való regényt 
írjak A Hét-nek. Eddigi írói pályafutásom alatt kiadóim közvetlenül vagy közvetve mindig 
tudósítottak a maguk vagy közönségük gusztusáról; szerették, ha a nők álarcban jártak, és a 
férfiak frakkban; óhajtották, hogy bizonyos mértékben respektáljam a városi és falusi 
közönséget, csupa becsületes megtalálót kutassak föl regényhősnek, és középkori lakat nélkül 
pompázó regényhősnőket, akikért nemcsak az író, de az olvasó is tűzbe tehesse a kezét. 
Lehetséges, hogy ez volna az irodalom célja! Még egyszer köszönetet mondok szerkesztő 
úrnak, hogy regényhőseim és hősnőim megválasztásához szabadságot adott, és a történésben 
sem kívánja azt a bizonyos valószínűséget, amelyre az írók a közönséget szoktatták. 
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Lehetséges, hogy gyermekes haragom, amellyel most a játékszerül elővett bábukat sorban 
bontogatom, a regény megírásakor enyhül, céltalannak és kényelmetlennek látok majd 
bizonyos dolgokat megírni, amelyekről mindenki tud, de róla senki sem beszél. És talán nem 
is nagyon érdemesek arra a pesti nők és a férfiak, hogy az ember haragba essen velük. Pesti 
regény! Mit lehet írni Pestről? Ordináré passzió, mint az állatkínzás. De megpróbáljuk. A 
magányban, amelyet a regényíráshoz választottam, talán érdekesebbnek látom az embereket, 
mint akkor, midőn közöttük éltem. Most mindenesetre jegyet váltok a postakocsira, és 
Budapestre utazom. A városban, mert minden embert ismerek, találok kvártélyt, hol nem 
lopják el a mesélőkedvemet. 

Tisztelője és híve 

Krúdy Gyula 

Budapesten, 1913. vízkereszt napján 
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ELSŐ FEJEZET • Tavaszi vasárnap Budán 

Virágvasárnap táján a Pattantyús utcában két új lakó tünedezett föl, két nő, vidéki színésznők, 
amint Pesten megtelepedtek, mert a vidékre nem hívta őket szerződés. 

A Pattantyús utca a régi Pestből maradt a Belváros közepén, mintha a tótok eltévesztették 
volna az irányt: az utcát, amely négy házból állott, nem bontották le. Régi pesti polgárházak 
voltak itt összeszorulva, szűk, mély udvarok, amelyek estalkonyatkor félelmetesen elnyúltak a 
messziségbe. Láthatatlan vizek folydogáltak a kikoptatott köveken, és az oroszlánfejű 
esőcsatorna már félszázad előtt beszüntette a szolgálatot. A búbos kövezet a kapu alatt 
rejtelmesen dongott, mintha tömérdek föld alatti lakó tanyázna odalent, a lépcső kanyarogva 
merészkedett a magosba, holott úgy ingadozott, mintha leginkább leszakadni szeretne. Szóval 
vén, ócska házak voltak, a keskeny ablakok mögött bizonyosan öreg emberek laknak, 
zenélőóra játszik, és a nők mellbetegek a falpenésztől. Vízvezeték sincs minden lakásban, és a 
házmesterre kiáltozni kell, hogy meggyújtsa este a gázt a lépcsőn. Az ajtók, ablakok szeretnek 
sírdogálni, ha szél van odakünn. Lehetséges, hogy valakit meggyilkoltak a házban, s a 
holttestét befalazták. A régi Pesten sűrűn előfordult ilyesmi. Vajon melyik lakásban 
hallgatózik a megfojtott rác kupec? 

A színésznők a 3-as számú házban, az első emeleten helyezkedtek el, miután második emelet 
nem volt. Egy udvari és egy utcai szobájuk volt, közben kis konyha, koporsó nagyságú kamra, 
ahová felzsinegelheti magát a lakó, takarítónőt tartottak, aki már kora délután elment, a 
házban senkivel sem ismerkedtek meg, vendéget nem fogadtak, és csak igen ritkán hagyták el 
lakásukat. 

Horváth Klára drámai, Fátyol Szilvia operettszínésznő volt. Már meglehetős sikereik voltak 
Kaposvárott és Makón. Horváth kisasszony a Monna Vanná-ban tűnt fel, Szilvia A bolond-
ban és a János vitéz-ben. A direktor azonban nem újította meg szerződésüket, mert Szilvia 
kisasszony botrányosan szép és kedves teremtés volt, de azonkívül semmi egyéb. Horváth 
Klára szép se volt, kedves se volt, csupán túlságosan büszke volt arra, hogy nagybátyja 
valamely magas rangot viselt a minisztériumban. Ugyancsak hozzáférhetetlennek bizonyult. 
A két nő évek óta együtt lakott, már színházi növendék korukban vigyáztak egymásra, s azóta 
sem váltak el. Fátyol kisasszony nem tudott soha egy igazi becsületes vidéki tapshoz jutni, bár 
olyan selyemnadrágocskája és finom harisnyája volt, mint senkinek a társulatnál. A cipőjét 
sohasem viselte tovább egy hétnél. Akkor visszaküldte a pesti suszternek. A cipőt már várta 
egy öregúr, aki busás haszonnal vette át a susztertől a viseltes cipőt. Mert az lehetséges, hogy 
Szilvia kisasszony mélázó, olykor könnyes tekintetű szeme, furcsa kis orra, amely mindjárt 
rózsaszínű lett, ha nevetett vagy sírt, kis füle és jó szagú barna haja nem tetszik mindenkinek, 
de már a lába ellen igazán nem lehetett kifogást emelni. Az olyan volt, amilyennek a női lábat 
elképzelik a hozzáértő öregurak vagy a többi rajongók, akik órákig szoktak menni egy jó cipő 
után az utcán, és vad szeretkezéssel ölelgetik meg a szálloda folyosóján éjszaka a formásabb 
női lábbeliket. 

Szilvia kisasszonynak talán a legszebb lába volt akkoriban Magyarországon, csak még 
kevesen tudták. (A suszter és a rejtélyes öregúr nem számított.) Klára határozott 
féltékenységgel nézett a férfiak szemébe, akik hébe-hóba követték őket esti sétálgatásukban a 
budai Duna-parton. 

Klára szürke szemű, vörösesbarna hajú, álmodozó járású hölgy volt, aki mindig bizonyos 
sértődöttséggel nézett a világba, mint akit megbántottak, vagy megbántani szándékoztak. A 
húsos orra és álla, a hajának sajátságos göndörödése a nyakán s a füle mellett, ahol a 
vörösbarna haja néha olyan fátyolszerű alakulatokat ölt, mintha a test egyéb részein 
mutatkozó hajakat másolná, álmodozó, ringó csípője, fehér és kék csíkos puha kendője, 
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amelyben esténként a fűszereshez szokott szaladni, duzzadó keble és nyaka, amely könnyed 
ráncot vetett a szűk blúzban: zsidó nőhöz hasonlította. Ha megfeledkezett magáról, orrhangon 
beszélt, a száját nagyon kinyitotta, az ajkát nedvesítette, és a szőke szempillájával hunyorított. 
A szemhéja olykor vörös volt az éjszakai sírástól, és a zálogcédulákat olyan nagyszerű 
rendben tartotta, hogy mindig tudta, melyik érett meg az eladásra. 

A Duna-parti sétákon, Budán, a nagy platánok alatt erősen a Szilvia karjába kapaszkodott, és 
gúnyos megjegyzéseket mondott a budai gavallérokra. A monoklis kopasz fejű embereket 
kárörömmel szidalmazta, a kiült nadrágú hivatalnokon sajnálkozott, a tiszteken pláne 
nagyokat nevetett. 

- Csak egyszer életemben látnék egy finom fejű embert, aki nem a fodrász keze és a betanult 
színházi fogások révén érdekes, hanem a természettől valójában finomnak, nemesnek, 
exquisite-nek született! Egy középkori urat vagy egy régi művészt szeretnék ismerni. Egy 
firenzei nemest, aki úgy gondolkozik és érez, mint Dante. Vagy egy hírlapírót, aki olyan 
úriember legyen, mint a velencei doge. Ilyen embernek szeretném magam odaadni. Utóvégre 
huszonnégy esztendős vagyok. Itt az ideje, hogy megkezdjem a szerelmi életet - mondta igen 
komolyan Horváth kisasszony, és azt se bánta, ha a félhomályban a padokon üldögélő 
budaiak meghallották kívánságát. 

Szenvedélyesen körülnézett hamuszürke szemével, vajon nem alkalmatlankodnak-e 
fölösleges gavallérok Szilvia cipője körül, aztán bizonyos méltatlankodással folytatta sokszor 
elmondott nótáit: 

- Orosz diákkisasszonynak kellett volna lennem. Eh, hogy Kőbányán születtem!… Abban az 
országban még vannak férfiak. Gorkijnak lehettem volna a szeretője vagy egy nihilistának! 
Istenem, milyen egész, tökéletes emberek élnek Oroszországban. Még a régi regényalakok is, 
a Turgenyev könyveiből, vagy Oblomov, mind érdemesek arra, hogy egy nő beléjük 
szeressen. A furcsa, álmodozó életük, végtelen, havas mezőségeik, vasútjaik, amelyek 
megállás nélkül mennek át akkora területen, mint Magyarország, a trojkák, a hagymafejű 
templomok… Istenem, ebben az országban már réges-régen megkezdtem volna szerelmi 
életemet. Már orvosi szempontból sem helyes, hogy egy huszonnégy éves, egészséges nő 
érintetlenül járjon. Mire való a városban az a sok férfi! Istenem, csak tudnék közöttük 
választani! 

Egy tenisznadrágos és sárga cipős gavallér meglehetős közelségben ballagott el a két 
színésznő mellett. Horváth kisasszony hideg megvetéssel mérte végig a gavallért. 

- Pesti boltoslegény - mormogta. - Budai asszonykák után szaglászódik. Pedig alig látni 
valamirevaló nőt a korzón. 

Horváth kisasszonynak ebben igaza volt. 

Húsvét előtt a budaiak még nemigen hagyják el házaikat. Ki tudja, milyen lesz a tavaszi divat, 
és a téli holmik már megkopottak. Egy-egy tanárnő siet végig rövid szoknyában s szétvetett 
lábfejjel a korzón, a téli kalapok megázottan, mintha sokat szenvedtek volna, szinte 
elkeseredve vonulnak tova. A cipőket megkoptatta a hólé, csupán azok a budaiak hoznak 
magukkal némi frisseséget, eleganciát, utcai vidámságot, akik napközben Pestre járnak 
hivatalba vagy üzletbe. A kalaposkisasszonyok egy új mosolyt tanultak, a propelleren 
megpróbálják, később a korzón - egy finom pesti asszonyka arcán látták ma, amint az üzlet 
előtt elhaladt. Tanárok mennek könyvekkel, és a szálloda körül titokteljesen ül a padon egy 
fekete sapkás, fekete fátyolos dáma, látszólag a Dunát nézi, de titkon nagyon vár. 

A két színésznő gyakran megleste a Pestről Budára szökő szerelmespárokat, a kocsikázásukat, 
eltűnésüket a szállodában, majd távozásukat. A hölgy az omnibuszra ült a hídfőnél, és míg a 
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hídon átdöcögött a társaskocsi, szórakozottan, kissé meglepetten nézett a hídra, az emberekre. 
Mintha egyszerre minden nagyon furcsa volna. A fekete füstöt ontó hajókémények, a hídnak 
emelkedő, majd aláhajló láncai, a nagy Duna, amely a messziségben elkanyarodik, és a 
bácskai gabonahajókon száradó női fehérneműek. Mintha azelőtt ez nem lett volna! De a pesti 
oldalon már felejtett mindent, a fátyolát megigazította, ajkán friss mosoly, szemében üde 
tavasz… 

A férfiú a villamosra fölszállott, életunt hangon szakaszjegyet kért, mire a kalauz 
fölvilágosítja, hogy az nem jó, mert csak a hídfőig érvényes. „Egye meg a fene magukat!” 
mondja a férfiú, leszáll, hogy konflisba üljön. A konflis döcög, a vak ló minden automobilnak 
neki szeretne menni, a gyeplőszár olyan egyhangúan rángatózik, mint a falusi temetőben 
reszket a nyárfa, a férfiú kifújja az orrát, megtörli a szemét, a kezét nézi, szagolja, végül 
cigarettára vagy szivarra gyújt, és látszólag megfeledkezve az elmúlt eseményről, 
közömbösen dől hátra a kocsiban. Valóban csak akkor csodálkozna, ha a pesti hídfőnél újra 
látná hölgyét véletlenül, amint ruganyos, hódító léptekkel siet tova. A sarkon ibolyacsokrot 
vesz, és egy gyermekkelengyés bolt kirakata előtt szakértelemmel fut végig tekintete a 
holmikon. 

- Istenem - mondta Horváth kisasszony ilyenkor meglehetősen hangosan a hölgy háta mögött. 
- Lemosta a bajuszpedrőt magáról? 

A két színésznőnek rövid időn belül félelmetes híre kerekedett a budai korzón. A gavallérok, 
akik a minisztériumból vagy egyéb hivatalokból jövet keresztény urakhoz méltó biztonsággal 
szemlélődnek a tavaszi Duna-parton, bár otthonuk már nincsen messzire, hol egy elvágyó és 
elégedetlen, átkozódó vagy alattomosan gyűlölködő, síró-rívó vagy mindennap elszánt lépésre 
készülő hivatalnok asszonyság kisírt szemmel vagy elfojtott dühvel hazavárja őket - sohasem 
mentek el fitymáló szó, vagy gúnyos tekintet nélkül a két kisasszony mellett, kiket már 
mindenki ismert Budán hencegő modorukról, megközelíthetetlenségükről és gúnyolódó, 
lenéző magaviseletükről. 

Öreg osztálytanácsosok érdeklődtek, vajon nem hallhatnának-e a szemtelen beszédű 
leányokról kellő híreket. A két leány a legpimaszabb budai gavallér, a simára borotvált arcú 
Mákosi fogalmazó udvarlását is visszautasította. Horváth kisasszony arculütést ígért 
Mákosinak, mire a fogalmazó a rendőrséggel fenyegetőzött. 

- Intek a rendőrnek, s bevitetem magukat! - mondta Mákosi, a legelső donjuan ez idő tájt a 
hidakon túl. 

Horváth kisasszony elképedt, a hidegvére mintha cserbenhagyta volna, Mákosi már 
barátságos mosolyt öltött, mire Szilvia kisasszony halkan megszólalt (mert hisz ő nemigen 
szokott részt venni a gerillaharcokban): 

- Levelet írunk A Nap-nak! 

Bizonyára többen emlékeznek a budai korzó látogatói közül a nyurga, kék szemű, elszánt arcú 
és csinos ifjú hírlapíróra, aki másnap megjelent a korzón, és messziről kísérte a hölgyeket 
útjukban. Mákosi a budai nők kérelmére ismét elfoglalta állomását, hogy a nem idevaló nőket 
kipusztítsa Budáról, midőn is Horváth kisasszony valójában arcul ütötte az okvetetlenkedő 
gavallért, rendőr jött elő, a hírlapíró buzgón jegyzett, a csendes budai utcákon estére 
elkapkodták A Nap-ot, és a korzó hölgyei, akik sokat szenvedtek a színésznők ízléses 
kalapkái, egyszerű toalettjei és finom szépsége miatt, Mákosi fogalmazót igen melegen 
kitüntették. A férfias arcú osztálytanácsosné uzsonnát rendezett, a kéményseprőéknél vacsora 
volt, midőn is a fess kéményseprőné (több háznak úrnője) csaknem nyilvánosan fogadalmat 
tett, hogy rendezni fogja Mákosi adósságait, a dalos egyletben estély volt, ahol a budai 
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kisasszonyok nevük aláírásával ellátott legyezővel kedveskedtek a fogalmazónak, és a hőst 
minden oldalról ünnepelték, mert a szemtelen pesti zsidó leányokat kipusztította Budáról. 

A két kis fecske valóban elmaradt a Gellérthegy alól, a Duna-partról. Többé senki sem leste 
meg a kalandra járó nőket, és csúfolkodó megjegyzéseket sem tett senki estve a 
félhomályban, midőn a padokon szomjas, elhagyatott nők csillogó szemmel lesték a 
gavallérokat, és a lábak hatalmasan dolgoztak a Kioszk asztalkái alatt. Minden visszazökkent 
a régi mederbe. Horváth kisasszony miatt mindenki fölvehette tenisznadrágját, és a gavallérok 
tovább is udvarolhatnak a tavaszamúlt kéményseprőnének egy-egy vacsoráért. A platánok 
fölsóhajtanak, hajók tülkölnek, a nap lebukik a hegyek mögött, a régi házak tetején a macskák 
kergetőznek, és a polgárné nyugodtan álmodozhat Mákosi sárga cipőjéről, s a kis kertekben a 
kisasszonyok csendben várhatják esténként udvarlójukat: nem csendül föl gunyoros, éles 
kacagása a pesti zsidó leánynak. 

Klára és Szilvia a Pattantyús utcából többé nem merészkedtek át Budára, ahol legkedvesebb 
estéiket töltötték. Klára papirosból különböző figurákat vágott ki. Férfiakat és nőket. Színes 
ceruzával bajuszt és szakállt rajzolt, a nőknek nagy szemeket és nyitott szájakat. A vacsorázó-
asztalon felállította a figurákat, s eljátszotta a budai korzót. Részeg ember dülöngőzött, 
szerelemre vágyó idős hölgy sántított, kiskutyák szaladtak, és a nagy hasú tanácsos fölemelt 
bottal ment a tömegben. Klára komolyan, bizonyos bosszúérzettel gondolt mindig Budára, a 
furcsa házakra, amelyekből furcsa embereket látott kilépni, a hivatalnokokra (kiült ruháikban) 
s a szegény tisztekre, kik céltalanul csörgetik kardjukat a vadgesztenyefák alatt. 

- Határozottan okosabb, hogy abból a korom-penészszagú városrészből elkerültünk, sohasem 
lett volna belőlünk semmi. Krecsányi úgysem szokott sétálni a korzón - mondta vigasztalóan 
Szilviának, ki vidéki leány módjára szeretett taktusra lépni a messziről hangzó 
katonamuzsikával, s elandalodott a Dunában ragyogó csillagokon; néha Mátyás királyra 
gondolt, aki bizonyosan erre járt, s lehetséges, hogy fönn, a várban, a zegzugos utcákban a 
bástyafalból éjfélkor kilép egy aranysisakos középkori király. 

Házbérfizetés ideje közelgett, Klára aggodalmaskodva számlálta a napokat. 

- Jó lenne, ha írnál a néninek - mondta egy este Szilviának. 

- Mit csinálunk vele Pesten, hisz most nem vagyunk társulatnál? - felelte Szilvia. - A néni 
nem ád a mi szép szemünkért semmit, ha nincs mellettünk Dancsfalvi vagy Kürtös. 

A néni egy Dráva menti horvát asszonyság volt, aki korán özvegységre jutott, és odahaza 
csizmában és bekecsben járt. Fátyol Szilvia unokahúga volt, s a falusi asszonyság rajongott a 
színészetért. Mondják, hogy otthon lenyúzta a munkásai bőrét, és töltött fegyverrel járt az 
erdőben, ahol minden falevélre vigyázott, de a színészetért szeretett áldozni. Ez pedig 
ilyenformán történt: Szilvia vidéki színésznő korában megkérte az igazgatót, hogy ezt vagy 
amazt, kiállításos színdarabot játszasson a jövő héten. A férfiszínészek sárga csizmában, 
mentében, tollforgós süvegben, zörgő karddal léptek a színpadra, a nők csupa nagyasszonyok, 
görögtüzet fújtak, jambusban beszéltek, és tán a súgó is sarkantyús csizmában ült 
házikójában. 

A nénit a Dráva mellől meghívta Szilvia e különös estékre, s özvegy Urbanovicsné fölrakta 
vastag aranyláncait, hatalmas ékköveit, nehéz selyemruhába öltözött, vastag bugyellárist tett a 
keblébe, és elment mulatni Magyarországra. 

A koromfekete hajú, lángoló szemű, pirosra festett arcú délszláv özvegyasszony a színtársulat 
általános várakozása közepette érkezett meg, a kiéhezett férfiszínészek megborotválkoztak, s 
az igazgató is eladta a maga páholyát. Az előadás után vacsora volt a vendégfogadóban, 
amikor is a számlát özvegy Urbanovicsné fizette, és a cigánnyal mindenféle nótákat 
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muzsikáltatott. A vacsora folyamán rendesen beleszeretett valamelyik színészbe, azt maga 
mellé parancsolta, etette, itatta, gyakran még pénzzel is megjutalmazta. Néha két, máskor 
három napig is eltartott a fekete, farkasfogú asszonyság szerelme, a vendégfogadóban a 
társulat a horvát asszony kontójára evett-ivott, és Szilvia is csinos összeghez jutott a dáridók 
folyamán, mert igen szerette nénje őt ártatlanságáért. A Dráván túli nőstény farkas egy-két 
darab ékszert emlékbe hagyva, megnyugodva és halovány arccal hagyta el a várost, hogy 
tovább őrködjék erdeiben a lehullott fagallyakra. 

- Majd elmulattatjuk mi Pesten is, csak bízd rám - mondta Klára. - A vénasszonyt 
megtáncoltatjuk, és elvesszük a pénzét. 

Szilvia tehát leült, megírta a levelet, és harmadnapra csakugyan megérkezett özvegy 
Urbanovicsné. Akkora kerékkötő láncok voltak rajta elhelyezve, mintha legalább egy hónapig 
akarna mulatni Magyarországon. A „Fehér hajó”-ban szállott meg, mert ott földije volt a 
fogadós, és hordárral vezettette magát a Pattantyús utcába. Haragosan, szinte öklelő hangon 
kiáltott unokahúgára: 

- No hiszen ocsmány városba csaltatok engem. Valamirevaló férfiembert nem láttam az utcán, 
annyi itt a nyúzott képű komédiás, mint a pelyva. A nők a derekukon viselik a keblüket, a 
hátuk meg lapos, mint a deszka. 

A hatalmas asszonyság fehér utazóköpenyében olyan nehéz, döngő léptekkel járt a kis 
lakásban, mintha széjjeltaposni kívánná egész Budapestet. 

Klára tudott a nyelvén a vad özvegynek. 

- Bizony, Zrínyi Miklós nehezen találna itt neki való hadakat. 

- Zríni! - felelt megvetéssel az asszonyság. - Egy Zríni volt a világon. Az a Kürtös nevű 
színész Kaposvárott. Midőn azt kiáltotta: Jézus! Jézus! - megállott a szívem verése. Vajon 
hová lett az a fiú? 

Szilvia élénken fölemelkedett. 

- Itt van Pesten. A múltkor találkoztam vele az utcán. 

- Ez nagyon derék dolog - felelt a néni megelégedetten, és levetette a kabátját. 

Körülnézett a kis lakásban. 

- Szegényesen laktok, úgy látszik, még mindig nem adtátok el magatokat az ördögnek. De 
nem is ismerlek többé benneteket, ha rossz híreteket hallom. Habár énhozzám az erdőbe csak 
minden harmadik nap jön a posta. Hadd lássalak, Szilvia. 

A leányt magához vonta, és az ablaknál tüzetesen megvizsgálta a szemét, a száját 
megszagolta, derékon tapintotta, a ruháiban kotorászott, végül barátságosan a hátára ütött. 

- Rendben vagy. Egyszer majd elhozom neked a vad földesurat a Dráva mellől. Ötezer hold 
erdeje van, és kétkerekű szekerén nyargalász a hegyek között, mint a bolond. Olyan erős, mint 
a medve, és gyalog kergeti a vadkant a rengetegben. Nem fél a farkastól sem, csak az 
asszonyoktól. De az arcképedet, azt a rövidnadrágosat a szíve fölött hordja. 

- Mikor hozza el néni a vad földesurat? - kérdezte Szilvia. 

- Várj. Most még az én barátom György úr, nem lehetek magamban azon a vad vidéken. 
Telefonunk van - nagyszerű találmány! - esténként beszélgetünk egymással a Dráván át. Hát 
te vörös! Gyer ide. Nem hiszek a vöröseknek! 

Horváth kisasszony bizonyos huzakodással vetette alá magát a vizsgálatnak. 
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- Aha! - kiáltotta gyanakodva Urbanovicsné. - Nézz a szemembe! 

Aztán Klárával is végzett, s elkomolyodva csóválta meg a fejét. 

- Érett vagy, leányom, nem merlek már visszatartani. Menj férjhez, vagy keress valamely 
jóravaló szeretőt. 

- Csak találnék. Nincs kedvemre való férfi. 

- Ez már igaz. A nők mind szebbek lettek, a férfiak megcsúnyultak, elferdültek, elsatnyultak. 
Az én nagyapám még akkora volt, mint egy szálfa. Az apám, igaz, zömök volt, de olyan 
széles vállú, mint a hegy háta. Manapság szemüveget hordanak a férfiak, lenyúzzák 
arcukat, hajukat megnyírják, pedig van szebb a világon, mint egy bozontos, szakállas, kemény 
férfifej? Ha én állam volnék, egy esztendőben a gyerekeket mind elküldeném az erdőkbe, a 
vadonba, a hegyek közé. Hadd nőjön fel ott egy nemzedékre való friss, erős, bátor férfi. A 
gyerek birkózzon a fiatal farkassal, és másszon fel a fára a sasfészekhez. Sajnos, én már 
ötvenéves vagyok, nem lesz gyerekem. De ha volna, mindennap megfüröszteném a befagyott 
Drávában. 

Klára az újság színházi hirdetései között böngészett. Ismerte Urbanovicsné elveit. 

Szilvia elgondolkozva dőlt a kanapéra, s mert énekesnő volt, néha bolond gondolatai is 
támadtak. 

- Mondja, néni, mért nem szeretné, ha egyszer szerelmes lennék? - kérdezte álmodozó 
hangon. - Magának szabad, nekünk nem? 

A horvát asszony vérvörös lett. 

- Mondtam, én már ötvenéves vagyok, nekem minden szabad. Erdőim, legelőim, ékszereim 
vannak, nekem nem parancsol senki a világon. De mi vagy te? Koldus leány. Semmid sincs. 
Azt hiszed, hogy hangod van? Vagy jó színésznő vagy? Ördögbe! Ártatlan, fiatal, szép nő 
vagy, ennyi minden vagyonod. S ha egyszer elmúlt ártatlanságod, bőghetsz ott, ahol senki 
sem lát. Nem kellesz többé a férfiaknak, vagy ha kellesz is, másképpen kellesz, mint 
mostanság. Az a kis láthatatlan vonal, amely elválaszt tőlem meg a többi asszonyoktól, 
esetleg kincs lehet a birtokodban. Esetleg annyit sem ér, mint egy eldobott cigarettapapiros. 
De mindenesetre jó megtartani, mert a férfiak nagyon kényesek az ilyen dolgokban! 

Klára, hogy megállítsa a szózuhatagot, hirtelen átkarolta a néni hatalmas vállait. 

- Megtaláltam. Kürtös Mihály a Városligetben játszik. Meghívjuk vacsorára? 

- Természetesen - felelte Urbanovicsné, és megint Szilviához fordult. 

- Az anyád is bolond volt, azért kergette el az apád. Valami vidéki kórházban halt meg. Te 
nem tudod, mert már én neveltettelek. Az apád korhely lett, vándormuzsikus lett, fekete 
pápaszemet hordott, és éjjel zongorázott, míg megfagyott az árokparton. Te ezt sem tudod, 
mert vigyáztam rá, hogy ne tudjad. Bezzeg, én ártatlanságommal kedveskedtem az uramnak, 
és hűséges voltam hozzá, amíg élt. Az uramnak nem kellett szégyenkeznie miattam, pedig 
szép voltam, fiatal voltam. Ő pedig öreg volt. De belerúgtam a férfiakba, mint a vadon nevelt 
kanca az ordasba.Az asszonynak egyetlen fegyvere van: ártatlansága és hűsége. A többi mind 
csak azután jön. De eleget papoltam. Hol is van az a színészfiú? 

Klára az újságot a néni elébe tartotta. Urbanovicsné pápaszemet keresett elő a táskájából, 
gondosan felrakta, és fejcsóválva, örvendező arccal olvasta, hogy Kürtös M. éppen 
a Szigetvári vértanúk-ban játszik estére a Városligetben. 

- Szép színház az? - kérdezte bizonyos szünet múltán. 
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- Gyönyörű - felelte Klára. 

- Akkor fölveszem a selyemruhámat. Vegyetek páholyt, közel a színpadhoz. A hajfesték 
megártott a szememnek. Higany vagy mi a manó van a festékben. Gyengül a látásom. De csak 
nem jöhetek elő, mint ősz hajú vénasszony, ha már eddig kibírtam? 

Szilvia a kezére hajtotta fejét, és gondolkozva nézett maga elé. 

- Te pedig ne duzzogj! Nem ismered a férfiakat, de nekem elég részem volt bennük. A férfi 
csak kétféle használatra jó. Vagy férjhez menni hozzá, s hűséggel, szerelemmel, jósággal, 
odaadással mellette maradni a szeme lehunytáig, hogy még az utolsó percében se gondoljon 
egyebet, mint azt, hogy „én drága jó feleségem!”; vagy pedig egy napra vagy egy órára 
elővenni, azután kirúgni és kiszellőztetni a szobát, s jól megmosakodni. A férfiak 
hitványságánál csupán a nők aljassága nagyobb. 

Egy csomó bankót vett elő a tárcájából, egyenként megsimogatta a bankókat, mint a vásáron a 
jószágvásárlásnál, vajon nem hamis-e valamelyik, aztán az asztalra olvasta a papirospénzt. 

- Tudom, hogy szükségtek van rá. Inkább én adom, mint valami cudar férfi ígéri, s nem adja. 
Cserében semmi más nem kell érte, mint az, hogy tisztességesen, ártatlanságban 
viselkedjetek. Estére kocsival értetek jövök! 

Klára elrakta a bankót a ruhásszekrénybe. 

- No ugye, nem csalódtunk a vénasszonyban? - mondta dúdolgatva. - Istenem, be jó volna 
gazdagnak lenni, s utazni messzire, fölkeresni az igazi férfit, a legszebbet, a legjobbat, a 
legokosabbat. Vagy talán ez sem kellene, csak finom volna, mint egy antik gyűrű, nemes, 
mint a Dante versei, és bátor, mint a toledói penge. Egy középkori leventét szeretnék 
föltámasztani, egy fiatal pápát vagy csak egy bíbornokot, zsoldosvezért vagy rablólovagot, aki 
otthon a tűz mellett verseket olvasna nekem, és közben hűs piros bort iddogálna 
aranykehelyből. Akinek nem volna soha egy nemtelen gondolata irányomban, aki finom, 
aranygyűrűs fehér ujjaival a hajamat simogatná, a szóval takarékosan, szinte ajándékozva 
bánna, s ha csak ennyit mondana: „te vörös!”, én már tudnám, hogy mit gondol magában. 
Istenem, megtalálom valamikor azt a férfit, akiért érdemes volna akár elrothadni! 

Szilvia a zongorához ült. 

- Az én anyám bizonyára megtalálta, ha megcsalta apámat… 

- Mi volt az apád? 

- Azt hiszem, színházi zenész - felelt Szilvia, s mindketten elhallgattak. Talán arra gondoltak, 
hogy mi szeretnivaló is van egy színházi zenészen. 

Szilvia a Rip van Winkle keringőjét verte a zongorán, hangját olykor kieresztette, majd 
hirtelen felugrott, és átölelte barátnőjét, aki bizonyos kis csipkéket készített elő. 

- Klára, én rettentő szerencsétlen vagyok! - kiáltott föl. A drámai művésznő nevetett. 

- Majd ismét elszerződünk valahová, aztán minden rendben lesz. 

- Nincs is ilyen két bolond leány, mint mi, a világon. Én már sokszor szerettem életemben, és 
mindig hallgatást parancsoltam a szívemnek. 

- Istenem, ha csak egyszer tudnék szeretni! - felelt Klára vidor tekintettel. - Bánnám is én, 
hogy mit mond a vén hetéra, Urbanovicsné! Vagy mi lesz holnap vagy holnapután! 

- Te képzelődő vagy. Te azt várod, hogy herceg Borghese pápai kancellár háromszáz 
esztendős sírboltját elhagyja, és teljes ornátusban kopogtasson az ajtón. 
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- Vagy legalábbis randevút adjon abba a kis budai cukrászdába, ahol a pesti rongy asszonyok 
a bakahadnaggyal vagy az ügyvédjelölttel találkozni szoktak. Oda én csak egy valóságos 
bíbornok kedvéért tenném be a lábam. 

- Te mindig nagyravágyó voltál, Klára. A színháznál eleget csúfoltak. 

A vörös hajú szende földobta a fejét, mint egy paripa. 

- Hogyne. Abba a hétszentséges kutya istennyilába ne! Talán valami ripacs komédiásnak 
adtam volna oda magam? 

Szilvia nevetett. Mindig nevetett, ha Klára káromkodott. Pompásan értett hozzá. 

Egy másodpercig a régi vidorsággal néztek egymás szemébe. Szilvia azonban türelmetlen 
hangulatban volt. A néni látogatása lázadásra ösztönözte. 

- A szerelem nem kérdezi, hogy karmester vagy római pápa valaki. Könnyű neked. A ruháidat 
magad varrod… 

- Mert varrni tanultam, amikor a többiek gavallérokkal sétálgattak el a színésziskolából. 

- Mosni, vasalni senki sem tud úgy, mint te. 

- Könnyű dolog. Hajnalban kell hozzá felkelni. 

- Mélyen alszol. 

- Mint egy szakácsnő. 

- Te vagy a legrendesebb, legderekabb leány. Mit csináljak én, aki semmi mást nem tudok a 
világon, mint egy kicsit énekelni - amint a néni mondja, azt sem! - gyönge, sokszor 
vérszegény vagyok, s ezért piros az orrom, ha nevetek, magamban nem bízhatom, mert éjjel 
szívdobogásom van, s félek a sötétben. Húszéves vagyok, és már tán tízszer is szerettem. Én 
nem élhetek meg egyedül, szerelem, férfi nélkül. 

- És vajon kiket szerettél? - kérdezte jókedvű fölénnyel a drámai színésznő, miközben a 
vasalót előkereste a gyűrött csipkék kisimítására. 

Szilvia zongoraszékre ült, és a fejét a két karjára szorította, mintha saját magát ölelte volna 
meg. 

- Éjjel jobban tudnám elmondani, mert éjjel mindnyájan eszemben vannak. Meglátogatnak, 
megsimogatnak, olyik az ágyam szélére ül, a huszár az ablakon kopogtat, a másik huszár a 
cigánybandát hozza a téli éjszakába; Cseres, az ügyelőnk, akinek már a lakására is elmentem, 
künn lakott a város végén egy tehénistálló mellett, elöl korcsma volt a „Fehér rózsá”-hoz, s a 
Cseres szobájában lakott azelőtt a korcsmai kasszírosleány; ugyanazért a levegőben még 
érzett rossz parfümök s mocskos fehérneműk szaga, a cipőm fölrúgott egy karminos skatulyát, 
amilyennel a kardalosnők a szájukat festik: és talán ezért nem engedtem Cseresnek, pedig 
egyébként szép, szomorú fiú volt. Azontúl, mindig „rongy”-nak nevezett. 

- Hát még? - kérdezte a csipkék felé hajolva Klára kisasszony. 

- A huszár a kaszárnyába hívott, mert hozzám nem jöhetett. Szent zsidó családnál laktam, a 
pitvarban aludt a család, az ablakon vasrács volt. Azt hiszem, két csillagja volt… Barna, nagy 
szemű, finom lépésű, igen elegáns fiatalember volt, a homlokán fehér folt, amelyet egy 
színésznőért vívott párbajban kapott. Ó, be szerettem, éjjel mindig vártam, szakadt a hó, és a 
kutyák úgy vonítottak, mintha farkast éreztek volna a nagy alföldi városban. Én kinyitottam 
az ablakot, és a friss téli éjszaka hidege szobácskámba ömlött. Egy nagyon régi, alig 
emlékezetbe hozható karácsonyeste jutott eszembe, az apám nagy üveg bor mellett ült az 
asztalnál, hosszú szárú cseréppipából pipázott, mi anyámmal az ablaknál álltunk, valaki 
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elment az ablak előtt. „Tedd be már az ablakot!” - mondta az apám, és többé semmire sem 
emlékszem. Mintha egész életében csupán ezért élt volna, csupán ennyit mondott volna: 
„Tedd be az ablakot!” Mialatt a huszárt éjszakánként az ablaknál vártam, gyakran 
elgondoltam, hogy ha most az apám az asztalnál ülne, a négyszögletes pintes üveg mellett, 
vajon újra ezt mondaná? 

- Bizonyára. 

- Aztán jött a huszár. Mély hó volt, de a sarkantyúja mégis megcsendült, mintha egy kis 
ezüstcsengettyűs angyal szálladozott volna előtte. Én már kinyújtottam a két kezem az ablak 
vasrácsain, s ő szótlanul lehajolt a kezemhez. A bajuszkáján havas hópihék voltak, de az ajka 
forró volt. Azután ő nyúlt be a két kezével, és megsimogatott, ahol ért. Nem emlékszem, hogy 
mondott volna valamit, csak borszaga volt a szájának, de az is nagyon kedves volt. Sokszor 
nagyon megfáztam, másnap rekedt voltam, de nagyon-nagyon boldog voltam. 

- És én hol lehettem ekkor? 

- Te? A dunna alatt mélyen aludtál, az arcodra kendőt vetettem, hogy föl ne ébresszen a hideg 
levegő. Kék huszár volt, s mindig a kaszárnyába hívott! 

Klára nevetve forgatta a vasalót. 

- Ugyebár, ez Kleinéknál történt, ahol olyan nagy kék meg piros dunnák alatt aludtunk, hogy 
az orrunk hegye sem látszott ki? Kásahegyekkel álmodtam, amelyeken nem tudtam átásni 
magam. Ólomkatonákat vettem karácsonykor, és az ablakba állítottam a kis vitézeket, 
hiányzott is egy katona. Pedig Kleinék becsületes emberek voltak. 

- Az én huszárom vitte el emlékbe. 

Klára fölemelte a csipkedarabot (amelyet majd estére vállára borít), és figyelmesen, csomóról 
csomóra vizsgálta, nincs-e valami hibája, foltocskája. 

- Hm - mormogta -, az én ólomkatonámat? 

- Elvitte. Nem kérdezte, kié. 

- Sohasem volt bábum, sem kis varrógépem. Akkor karácsonyra egy dobozka ólomkatonával 
leptem meg magam. Nagyon mulattattak a kis vitézek. A kapitánynak piros orra volt. 

- Mint az én orrom, nemde? - kérdezte hirtelen Szilvia, és alattomos pillantást vetett a 
barátnőjére. 

Klára nem felelt. Dúdolgatva hajolt a vasaló fölé. 

Szilvia egy másodpercig hallgatva nézett a barátnőjére. Egy kakukkos óra ketyegett a 
szobában igen hangosan. Az óra elkísérte őket mindenfelé vándorlásukban. Éjjel megszokták 
a ketyegését, és ó, hányszor tapadt reá reménykedve a szemük, csak még tíz percig lehetne 
lustálkodni az ágyban a reggeli próba előtt. Az óra hörgő köhögéssel jutott el kis állomásaira, 
a negyedórákra. A XII-es számnál azonban kakukk ugrott ki a kis ajtón, és tempósan 
billentett, szalutált a hölgyeknek, mint valamely kis állomásfőnök a végtelen élet egyik apró 
stációján. Színházba kellett menni, és a ruháskosarat, benne az illatos holmikkal, fehér üde 
kendővel letakarva, a cselédlány a színházhoz vitte. A havas utcákra már leereszkedett a 
kékes alkonyat, a híd alatt még acélszürke volt a jég, s a fiúk félkorcsolyáikon olyan gyorsan 
igyekeztek előre meg körbe, mintha rettegnének a magas part hórongyokkal borított cserjéi 
mögött bujdosó holdvilágtól. Nagy, beépítetlen mező közepén állott a kisvárosi színház, itt 
tán még farkas is járt a nagy hidegekben. A másik városkában viszont a városi Vigadó egyik 
részét foglalta el a színház, és a színésznők ruhakosaras cselédkéikkel a keskeny korzón 
siettek végig. A sarkon gesztenyét sütöttek esernyő alatt, s a fedél megemelésénél 
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sültgesztenye szaga lett a keskeny utcának, hol a könyvkereskedő gyönyörű angol naptárakat 
akasztott ki, melyeket az egész város megbámult. Piros frakkban kergették a rókát, máshol 
Dickens úr regényhősei utaztak postakocsin a hónapok címtáblájában, a nagy étvágyú 
Pickwick urat mindenki fölismerhette szárnyas frakkjában, továbbá Weiler urat, s a fogadó a 
„György”-höz volt címezve. Míg az ékszerész kék bársonyba ágyalt gyémántjai mellett 
közömbösen haladtak el színésznőink, s a virágkereskedés virágzó pálmájára is csupán rejtett 
pillantást vetettek, a könyvkereskedőnél megállottak. A levéldobozokon Mylady ugratott 
sövényt, vagy egy régi skóciai kastélyon lengette a szél Mylord családi színeit. Egyszer egy 
varjakkal megrakott őszi erdő díszlett a levéldobozon. 

- Emlékszel - mondotta Szilvia -, két hét alatt mennyi varjút láttunk?… 

- Bizonyosan bús őszi este volt elhagyott urasági birtokon, a tulajdonos szerelmi csalódás 
miatt elbujdosott, és csupán varjak laknak az uradalomban - felelt Klára csendesen, megértően 
mosolyogva, mint aki előre tudja a kimondott szavak folytatását, a félig álmodott álmoknak a 
másik felét. 

A kis állomásfőnök tisztelgése most semmire nem serkentette őket. A városi Vigadóban 
másnak gyulladnak föl a széles, pezsgőspohár alakú gázlángok, s a zenekar halkan hangol a 
mélyben, míg a félhomályos nézőtéren csupán a jegyszedő asszonyok fehér bóbitája világít. A 
színpad szürke deszkáján a kellékes térdepel, körömfeketényi gyertyácskákkal világít, s régi 
királyi képet fest a trónterembe. Az öltözők vasajtaját viharosan nyitja ki és be a színházi 
szolga, amint sörért, fehér mellényért, lakkcipőért szaladgál az aktoroknak. 

- Mindjárt gondolhattam volna… Hisz Kleinék nagyon becsületes emberek voltak - mondja jó 
darab idő múlva, hosszú elgondolkozás után Klára. - Adtad volna oda a saját ólomkatonádat, 
ne az enyémet. 

Szilvia, mint akit ábrándozásában durván megzavarnak, méltatlankodó pillantást vetett 
barátnőjére. Már a nyelvén volt, hogy odavágja neki, esztendők óta megosztja vele mindenét, 
de Szilvia gyöngéd, finom teremtés volt. Igaz, hogy a Klára nagybátyja meglehetős magas 
rangot viselt a minisztériumban, de atyja csupán éjjeliőr volt Máriapócson. 

Ki tudná, ki tudhatná, hogyan bukkant föl egykor Klára a színésziskolában! 

Szilvia a zongorához ült, a fejét hátrahajtotta, és az ujjai alatt a Királyfogás valcerje hangzott, 
míg a gondolatai tovább járták a tegnapot, mikor (most úgy hitte) boldog volt, amilyen boldog 
nem lesz már többé soha. 

- Egy kék bársony, sarkig érő felöltője volt, amelyben meghódította az egész várost. 
Strucctollas kalapja előkelően lengett el a virágkereskedés tükörében, fátyolán, vállán kis 
hópehely, a lámpások kék karikába bújtak a leereszkedő ködben, s a korzó hosszú, elegáns 
tisztjei, a puskaporos arcú kapitány fekete prémes mentéjében s a kadét magas sapkájában 
kedveskedve szalutáltak: 

- Eljövünk az előadásra! - kiáltották utána. 

Istenem, milyen boldogtalan vagyok! - gondolta Szilvia, s búbánatos barna fejét a zongora 
lapjára hajtotta. 

- Itt van a nénéd! - szólalt meg a háta mögött hideg hangon Klára. (Az ólomkatonát még nem 
tudta elfelejteni.) - Öltözködj. Megyünk a színházba. Nézd, milyen hintón jött Urbanovicsné! 

A Pattantyús utcába a legelegánsabb Gizella téri fiákeres hajtott be. A legény világosszürke 
kabarján nagy gyöngyházgombok voltak, és a sárga kockás lótakarót ügyesen vetette a lovak 
hátára. A kocsilámpás kristályosan csillogott. A néni olyan lihegéssel kapaszkodott fel a 
lépcsőn, hogy a leányok ijedten nyitottak ajtót. 
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- Mi történt? - kérdezte Szilvia. 

- Semmi - felelte Urbanovicsné, pedig olyan erősen be volt fűzve, hogy leülni sem tudott. 
Karminvörösre volt festve az arca, a szeme csodálatosan tündökölt, sárga selyemruháján friss 
tearózsa nyílott, és a fülbevalója akkora volt, mint a dió. 

- Igaz, hogy ez már nem divat - mondta a tükör előtt -, mert vajon kinek van manapság 
háromezer forintja fülbevalóra? A divat a szegény pénztelen emberek gusztusához alakult, 
hogy mindenki vehessen fülbevalót: apró gyémántokból csinálják a függőket. Én vidéki 
asszony vagyok - tette hozzá fennhéjázva -, vidéki parasztasszony. Nem tudom a pesti 
hivatalnokok divatját. 

Klára kellően megcsodálta a nénit, bár bévülről utálta a nehéz ékszereket. (Igen finom művű, 
talán csupa Szent Péter kulcsaiból összefűzött aranyláncot szeretett volna hordani az inge 
alatt, a láncon egy lapos, alig látható cirádákkal kivésett medáliont, s a medálionban egy 
rózsaszínű arcú, kék szemű, finom szőke hajú, piros ruhás férfiú arcképét. Más ékszert nem 
kívánt.) 

Urbanovicsné sűrű fekete hajára mutatott. 

- Ez mind valódi. Én nem hordok hamis hajat. Csak a rossz nők toldozgatják, foltozgatják a 
hajukat mindenféle hajakkal, amelyeket tán a kórházban elpusztult perdita fejéről nyírtak le. 
Igaz, hogy festem a hajam, mert még nem akarok öreg asszony lenni. Nincs igazam? 

- Igaza van, néni - felelt Klára, aki egy öltöztetőnő fürgeségével és nesztelenségével segített 
Szilviának a kapcsok és gombocskák gyors elhelyezésében. A színésznők általában igen 
gyorsan öltözködnek, mire a néni ránctalan halántékának előnyeit kezdte volna az állótükör 
előtt magasztalni, Szilvia már fel is vette hattyúprémes színházi belépőjét. 

Urbanovicsné tetőtől talpig végignézte unokahúgát. 

- Milyen szép lábad van! - mondta végül. 

- Magyarország legszebb lába - szólt odavetőleg Horváth Klára. - Ezt mindenki tudja. 

A gyöngyházgombos legény földig emelte kerek kalapját a hölgyek előtt. Ügyesen 
segédkezett az elhelyezkedésnél, majd a bakra szökkent, és az Andrássy útnak irányította a 
rövid farkú lovakat. 

A fiákerezés határozottan jó hatással volt a nők kedélyére. 

Klára, aki vörösesbarna haját berizsporozta, és szürke mély szemét jó darabig lehunyta, 
mintha még mindig az ólomkatonán gondolkozna, a lámpásoktól tündöklő Andrássy úton 
egyszerre magához tért, és az esti vásárra gúnyos ajkbiggyesztéssel nézett. 

- Néni, nem is hiszi, hány elegáns dáma sétál most itten, aki nem tudja, hol fogja lehajtani a 
fejét éjszakára. 

- Tudom. A pesti nők romlottak. 

- És ezek a jókedvű, megberetvált urak, lehetséges, éppen rablógyilkosságon vagy betörésen 
gondolkoznak. 

- Száz férfi közül kilencvenkilencet agyon kellene lőni, hogy ismét rend legyen a világban - 
felelt buzgón Urbanovicsné. 

A külső Andrássy úton, a Köröndön túl, ahol csendesebb az utca, egyszerre nagy 
ostordurrogás, lódobogás hangzott föl velük szemben. A fiákeres félrerántotta a lovait. 
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Hat, sallangosan fölszerszámozott, hosszú farkú pejló robogott el mellettük. Az ostorhegyesen 
fehér nadrágos, bársonysapkás lovászlegény ült, a kocsis szinte emeletnyi magasságban 
foglalt helyet az óriási vörösre festett postakocsi ormán, amelynek lámpásai messzire 
sugárkévéket vetettek. Talán az angol lordok utaztak így hajdanában Walesből Londonba, 
mikor még nem volt vasút. A nagy kerekek ünnepélyesen fordultak, és az inasok mereven 
állottak a lépcsőn. A hintó sárga és fehér színekkel volt bélelve, s a hátulsó ülésben komolyan 
ült egy elszánt képű, ritkás fekete szakállú, tatárfejű úriember. A szeme, amely addig pislogni 
látszott, a mellette elrobogó színésznők láttára olyan hirtelen villant fel, mint a villamos 
lámpa. 

Prémes kabátban, kerek kis fátyolos kalap alatt, unott közömbösséggel ült mellette egy 
ibolyaszínű szemű, angolosan vörösesszőke régi skót vadászkastélyok pasztellképeire 
emlékeztető hölgy. 

A fekete szakállas tatár kán pillantása bizonyos szenzációt okozott a hölgyek kocsijában. 

Urbanovicsné nem is nagyon türtőztette magát. A gyűrűs ujjával kopogott a kocsisnak. 

- Kié volt ez a vörös kocsi? 

- Alvinczi őnagyságáé. 

- Mehet! - mondta kelletlenül, mert most is annyit tudott, mint előbb. 

Szilvia később halkan odaszólt Klárához: 

- Az ibolyaszemű ismerős. Stummer Lottinak volt ilyen szeme az iskolában. 

Klára megvetően legyintett: 

- A mi iskolatársnőinkből már éjjeli kasszírnők is lettek. 
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MÁSODIK FEJEZET • A színésznő és a lába 

A régi városligeti színkör fából volt, s Feld Zsigmond szerette színháznak nevezni intézetét 
akkoriban. Színkör volt a neve a bódénak, nyáron estenden nyitva voltak az ablakok, és a 
környék népe csoportba verődve hallgatta a nagy fák alatt a csengő színházi muzsikát. 

Szép világ volt itt. Bizonyára sokan gondolunk meghatottsággal a ligeti arénára, ifjúságunkra, 
egy elmerült szép szigetre, amely nyomtalanul eltűnt a tengerben. A forradalmár ifjú 
hírlapírók, akik már Sardou-ra, Dumas-ra és Csiky Gergelyre esküdtek a színjátszás terén, 
nyaranta Feld színkörében vagy az intézet környékén adtak találkát. A komolyabb ifjúság a 
klerikális vagy konzervatív lapoknál ette a „publicisztika sótalan kenyerét”, többnyire Budára 
járt, és az ottani operetténekesnőnek színeit viselte. Bárdos kisasszony tarlatánszoknyácskája 
a gellérthegyi alagúton túl, igen erős mozgalomra adott alkalmat, míg a zömök Németh úr a 
tenort fújta, hogy a budai polgárkisasszonyok róla álmodjanak. Hadrik úrnő a drámában 
képviselte a modern irányzatot, szép, szomorú szemét állandóan a bejáróra függesztve, hogy 
tán belép a kövér „doktor úr”, s megírja másnapra megváltó cikkét. Fái Flóra kisasszony mint 
meleg, pufók amorettek kagylóajkáról elgördülő kacagás és rózsaszínű jókedv ugrott a 
színpadra nagyszerű trikójában, a gimnáziumi ifjúság sápadtan jött elő a második és harmadik 
fölvonás között a Horváth-kert bokraiból. Krecsányi ősz hajával ünnepélyesen, finomkodva, 
megindultan időzött az előcsarnokban, mint egy régi londoni színművész, aki még Anna 
királynő udvarában játszotta Shakespeare-t. Tehát itt nőtt fel a komolyabb ifjúság hajdanán, 
akik később Deák Ferenc elveit vallották a politikában, a hírlapírásban szerették a 
közgazdasági és szociológiai rovatot, az ügyvédi pályán a sommás keresetet, valamint a 
bankokat, belvárosi kávéházba jártak, és a befolyásos emberek csúnya leányainak udvaroltak. 

Egyik-másik a minisztériumba jutott, azóta tán segédfogalmazó lett, mert mindennap feladta a 
főnöke kabátját. 

De térjünk vissza a kedves forradalmi párthoz, piros szegfűs, lármás zsidó fiúkhoz, nagy hajú 
volontaire-újságírókhoz, akik elvből gazembernek neveztek mindenkit, akivel személyes 
ismeretségük nem vala, s szegény Csongory Marynak vadul tapsoltak, mert finom és szomorú 
mosolygás volt az arcán, és szűzies, fehér szalagból volt a harisnyakötője, mint a halott 
zárdanövendékeké. Tótágast álló, bohó francia operettek és burleszk, idegbénítóan ostoba, de 
víg s ifjúságunkat mulattató komédiák váltották ki a tetszést a padsorokból. Sziklai C. női 
ruhában táncolt, és a színésznők, ifjú, rózsaszínű, piszén mosolygó kis báránykák szűk 
nadrágocskát szerettek a színpadra ölteni, akár volt erre ok, akár nem. Az udvaron 
cigarettafüst és narancsillat. A kámeaarcú Feld Irén a szent papnők hosszú lépteivel sietett át a 
tájon. A dráma most messze költözött, s az esős évszak beállta előtt nem lehet a Nórá-ban 
játszani. Az aréna eresze alatt korán májusban elhelyezkedtek a párok, az ifjú hírlapíró urak 
télire kőszínházba való szerződést ígértek a leánykáknak, akik még csak tegnap lépték át egy 
házmesterlakás küszöbét, vagy a ligeti fák alól jöttek, hol vizet vagy virágot árultak poros 
vasárnap estéken, s talán akkor szerettek először. Báttaszéki szerkesztő szürke cilinderkalapja 
pontosan felbukkant az esthomályban, mert híres volt arról, hogy a Charley nénjé-
t ötvenszer, Goldstein Számi-t hatvanszor és Háromláb kapitány-t olvasatlanul nézte végig a 
faszínházban. A színház vezetősége kitüntető szívességgel fogadta a nemes barátot, aki tán 
napközben sem mozdul ki vala a nézőtérről, ha ott dohányozni és sörözni lehet. És ez volt az 
ürügy arra, hogy a jókedvű szerkesztő olykor elmulaszt egy-két felvonást az aréna 
színdarabjaiból, midőn is titkolt szenvedélyeknek, nőknek, hosszadalmas, pezsgős 
vacsoráknak hódol, holott a színház intézősége még a mai napig is azt hiszi, hogy a 
szürkecilinderes az előadásoktól volt meghatott és serény. A költőnők nevében Király Gizi 
költőnő vett részt az előadáson, és nemes metszésű feje antik bánatot fejezett ki a Charley 
nénjé-nél is. 
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Az ifjú hírlapírói kar ez idő tájt ilyen dolgokkal mulattatta magát. A redakcióban az évszakok 
változása szerint Küry Klárit vagy a lenge nyári esték vidéki csalogányait volt szokás imádni. 
Az oxfordi diáknak színes szalagot varrnak a sipkájára, midőn az egyetemre beiratkozik, 
amely származását, rangját jelöli. A pesti hírlapíró akkor tette le a vizsgát, midőn istenítéletet 
tartott lapjában a gyönyörű Klári mellett vagy ellen. Jelvényt kapott, és Béldi doktor 
megelégedéssel számlálhatta meg hadait a népszínházi forró estéken. Sokan voltak. Budavárt 
is bevehettek volna. Ha kisebb is volt a csapat, amely Hegyi Aranka asszony trilláit számon 
tartotta, szentebb lelkesedéssel végezte a szolgálatot. Az őrcsapat vezére a nagyszerű Ágai 
Béla volt, aki azóta, hajh, talán színházban sem volt! Istenem, hová lettetek virágkerekek, 
esők és csaták! Szent rajongások, hitek, vallások. Buddhát elegen tisztelik Indiában, de Küryt 
még többen imádják. A színpadra lép, és mosolya, amely új és varázslatos, meleg 
vérhullámként áramlik át a nézőtér kopottas foteljei között. 

A telet fölváltotta a nyár és K. K.-t a liget s a budai oldal pacsirtái. A tótfalusi nyár 
megtizedelte, hatalmasan megtizedelte a népszínházi falanxot, még Satanello is színt cserélt, 
pedig már feltette magában, hogy operettet ír a Népszínháznak. Bródy Sándor fiákere gyakran 
állongott a Politikus Csizmadia előtt, a temesvári társulat hölgyei elszántan itták az ingerlő 
bólét, hisz a Nemzetiben sem játszott senki. A „szőke csoda” sem. (Nyár volt, szerelem volt, 
az igazi költő a budai Színkörbe járt Rip van Winklé-t hallgatni, és előadás után félig 
mámorosán keringtek Lisbeth keringői a fejek körül. És az akácfák mily jószagúak voltak! Az 
utcácskák sötétek… A Logodi utcában mandolint pengetett valaki éjfélkor egy sötét ablak 
mögött. Divat volt: a budai színésznőket ez ablak alá vezetni, és e helyen elmondani nekik, 
amit ők már úgyis tudtak…) A vakmerő Beöthy László még csak egyszerű udvarló (de 
félelmetes szerkesztő) az öltözők között, ahol a színházi tűzoltó aszkéta barát nyugalmával 
tartja kezét a vízcsapon. Miklós Andor, a magyar Pulitzer, Armand név alatt ír lírai verseket, 
és a szigorú műítészek jövőt jósolnak az ifjú lantosnak. Vajon írt-e azóta verseket? 

Hát még a fiatal, névtelen hírlapíró urak! Színésznő szerető nélkül igazán nem lehetett 
komoly, számba vehető munkása senki a sajtónak. Járvány volt ez? Divat? Az asztalfiókban, 
hol manapság a kölyök újságíró angol nyelvtanát őrzi, színésznők arcképei hevertek. E 
nemzedék még jobban értett a színházi intrikához, mint a reportázshoz; Konti operettjeit az 
első taktustól az utolsóig eldúdolgatni könnyebb volt, mint egy interjút megcsinálni. Mintha 
csak merő utópia lett volna ebben az időben, hogy már a határmezsgyén áll a nemzedék, 
amely a színésznőkért nem rajong, utazótáskájában azonban minden benne van, amit 
Cambridge-ben és Oxfordban tudnak, a Sorbonne diplomája és költők nagyszerű tehetsége. A 
pompás, fiatal újságírók, akik a legtehetségesebb lendülettel egyszerre a világ legjobb 
újságjait kezdik írni Budapesten, a K. P.-ok, Kemény Simonok, Lakatosok, Lázár Miklósok. 
Lehetne korunkat a színésznő alkonyának is nevezni. Tudtommal színésznő miatt mostanában 
már nem szokás verekedni Fodornál. A kitűnő mester termében senki sem halt meg Fedák 
nevével ajkán. A kardok pihennek, a tollak dolgoznak. Fodorné Aranka helyett Japánról 
álmodozik a legfiatalabb nemzedék (pedig ez nem igazságos dolog), ahová tanulmányútra 
kellene menni! 

Május volt, a fő- és segédszemélyzet már megtartotta esküvőjét a liget öreg nyárfái alatt, a 
nagydob pufogása a Stefánia útig is elhallatszott, ahol szerelmesek szívják egymás ajkáról 
május illatát, a lámpások gyönyörűen ragyogtak a színházban, a szezon korán megkezdődött, 
a tavasz mint egy ifjú, csinos virágárus leányka bolyongott a színkör tájékán, és a színésznők 
vesszőkosarait az esti előadáshoz már lovagias ligeti csirkefogók cipelték a lakásukról a 
színház öltözőjébe. Csongory kisasszony szobaleányának három hintás tette a szépet. 
Meglássátok, ebből még baj lesz. A legények vérben forgó szemmel kapdosták el egymás 
kezéből a ruháskosarat. Az öreg főrend ezüst fejével gyakran megjelent az első számú 
páholyban, megdicsérte a színdarabokat, míg a túlsó oldalról a híres Adonisz, szép lovairól és 
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aranyos hintójáról ismert lovag, szegezte tábori látcsövét a színpadi csatamezőre. A hírlapírók 
már elhelyezkedtek, és a középső soroknál alattomos nevetése bugyborékolt felfelé a 
színészhölgyeknek, akik ez estén nem vesznek részt az előadásban. A parókás karnagy hátat 
fordított a színpadnak, amint a fölvonásközi zenét elvégezte embereivel (a Gasparoné-ból 
játszván), a nagybőgős titkon fölhajtott söréből, s egy szőke, szemüveges, fiatal zenész már 
harmadszor olvasott végig egy gyűrött levelet. Vajon ki küldte a levelet? Örömről volt szó 
benne vagy boldogtalanságról? 

Urbanovicsné pompázatos ruhájában, teli kebellel dőlt előre páholyában, Szilvia fölsóhajtott: 
„Istenem, már akár itt is játszanék, de Csongory lefoglal minden szerepet!”, míg Horváth 
kisasszony, pusztán gyakorlatból a páholyok mögött álló tűzoltóra vetett búskomoly, szende 
vagy drámai pillantásokat, s nagyon meg volt elégedve, midőn a tűzoltó cserélgetni kezdte a 
lábát. 

- Leginkább a negyedik fölvonást szeretem hallgatni - mondta Urbanovicsné narancsot 
hámozgatva -, midőn a kirohanás van, s Jézust! kiáltanak háromszor. 

Horváth kisasszony megértőleg bólintgatott: 

- Én se értem az öreg Feldet, miért játszatja a többi fölvonást? A kirohanást és a görögtüzet 
kellene négyszer megismételni. 

A páholyok elején, hol a zizegő piros színlap, apró, szűz leány kebeléhez hasonló narancsok, 
aranyos pohárban színes virágbokrétával díszített cukorkásdobozok, jó szagú fehér kesztyűk, 
mintha női karoknak a befelé eső részéből volnának szabva, a marabu legyező, mint lengő 
tollbokréta azoknak a férfiaknak temetési lováról, akik nők miatt haltak meg, mindenféle 
illatok, kifésült, púderrel meghintett női frizurák, az esti világosságban fölhevültnek látszó női 
arcok, csillogó szemek és friss, fehér blúzok gyűléseztek, egy magas termetű, barna, 
diószemű, nyírott bajuszú és halovány képű fiatalember lépkedett végig sötét ruhában. A 
kalapját kezében tartotta, és a fejével tiszteletteljesen bólintott Klára felé. 

Klára azonban most mással volt elfoglalva, nem vette észre a köszöntést, mert a színház 
drámai művésznője működött a deszkákon. 

- Ismerem ezt az Újhelyit - mondta felhangon, anélkül hogy szemét levette volna a színpadról, 
amint a színésznők szoktak kritikát mondani játszó barátnőjükről a nézőtéren, s szájuk alig 
észrevehetőleg mozog. - Sohasem tudta a szerepét, és persze most sem tudja, mert folyton 
férfiakon jár az esze. A legszerelmesebb színésznő a drámaiak között. Már az iskolában 
folyton az öreg tanárokkal kacérkodott. Újházinak kezet csókolt, Gált csaknem elnyelte a 
tekintetével, pedig Gál nem nagyon szerette, mert nem tartotta elég tehetségesnek. Jászai 
egyszer azt mondta neki: „Kisasszony, így csak a szobaleányok alakítanak, menjen a 
cupringerhez.” De ennek nem használt semmi. A kereskedelmi iskolából jött az akadémiára. 
Azok a leányok már a kereskedelmiben elszemtelenkednek. Gyorsírást tudott, és gyorsírással 
írt leveleket a fiúknak. Szeretlek, szeretlek: ezt írta mindegyiknek, s a gyorsírás jeleit minden 
fiú ismerte az akadémián. Azt mondták, hogy nem szereti a tiszta fehérneműt. Most is nagyon 
gyanús a kisasszony sanzsán harisnyája, hiába utánozza Jászait. 

Klára igen gyorsan mondta el mindezt, mintha önmagával vitatkozott volna. Majd az 
ismeretes színházi szuggesztió folytán észrevette a bánatos lovagot, aki imént köszöntötte, s 
élénken viszonozta köszöntését. 

- Ki az? - kérdezte Urbanovicsné, akinek semmi sem kerülte el figyelmét. 

- Rezeda szerkesztő - felelt Klára, s már nagy szemcsatát kezdett a mélabús férfiúval, akinek 
fejtartása és hajviselete féloldalos volt, mintha valamikor őszi este elábrándozgatott volna az 
első kályhatűz előtt, elmúlt szerelem bizonyítékait égette, leveleket, hajfürtöket, kis 
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ruhafodrokat, esetleg harisnyakötőt, s fejtartása megmaradt ugyanabban a helyzetben, 
amelyben akkor volt, midőn a lángra kapó női levelek után nézett. - Mit keres ez Pesten? - 
fűzte tovább a drámai szende a fehér kesztyűvel folytatott eszmecserét. 

- Kíváncsi vagyok - szólalt meg éles hangon Urbanovicsné -, hogy miért nem mutatod be 
nekünk ismerőseidet? Azt hiszem, hogy akit te ismersz, azt mi is ismerhetjük. 

Klára fölemelte hamuszínű tekintetét, és élénk mosoly futott végig arcán, mint a napsugár 
szalad be az ablakon, midőn a zsalugátert kinyitják. - Rezeda úr Debrecenben volt hírlapíró, 
és engem imádott. Nem találok ezen a tényen semmi csodálkoznivalót. 

De már intett a szemével a múlt ábrándjain merengő, a tegnapi tavasz felhői után tekintgető 
férfiúnak, aki nyomban fölállott helyéről, és hosszú, szégyenkező léptekkel a páholyba 
ballagott, mintha folyton azért pirult volna arca, hogy fél fejjel magasabbra nőtt a normális 
nagyságú embereknél, és hosszúakat lépett, bár tudta, hogy a tánciskolában nem szabad 
hosszabbat lépni hatvan centiméternél. 

A Dráva menti özvegy hatalmasan megrázta a szerkesztő kezét, miközben szokás szerint 
végigfuttatta a tekintetét a bemutatott mellénygombjain. 

- Rezeda - mondta -, az egy szagos virág. A vidéki leányok virága. Az én kis kertemben is sok 
rezeda és mályva volt, mikor leányságomban ábrándoztam. 

- Tehetséges költő! - mondta cikázó tekintettel Klára. 

Szilvia oldalvást nézett Rezeda úrra. Mintha a hajszálait vagy a fogait óhajtotta volna 
megolvasni. Furcsa kis orra csendesen elpirult, és olyan halkan lélegzett, mintha valami 
rendkívüli esemény lefolyását figyelné, mintha félálomban lesné az álom folytatását. 

- Rezeda úr engem is mindig megdicsért. A Rip-ben azt írta rólam, hogy a hangom bánsági 
földbirtok, amelyen aranybúza terem - szólalt meg Szilvia halkan, széttagolva a szavakat, 
mintha maga is erezné a dolgok fontosságát. - És sohasem kereste, hogy bemutassák nekem 
Debrecenben! Miért? 

- Heh! - mondta a hírlapíró. - Minek? - A hangja olyan volt, mint a leeresztett húrú hegedű 
hangja. Mintha már teljesen elfáradt volna a sok fölösleges beszédtől. Nem érdemes szólni: 
kinek, minek? Úgysem a szavak számítanak, hanem a tettek. 

S közben gyermekesen lágy tekintetét, amelyben leginkább egy októberi alkonyat képe 
rezgett, midőn az ér törpe fűzfák, elhagyott kis hidak és magányos kertek alatt bujdosik kifelé 
a városból, Szilvia gyöngéden emelkedő kebeléről nyakig emelte, hogy a finom, előreálló 
állból s a nemes, régi angol ladyk nyakához hasonló nyakból annyit láthatott, amennyire 
kíváncsi volt. 

- Minek? - mondta Szilvia, és hangjában csudálkozás csengett. - Annak, hogy ne mindig csak 
a régi színésznőkről merengjen a hasonlataiban!. .. Emlékszem műveire, amelyekben megírta 
a Suhanc-ról, hogy azt Szalkainé óta senki sem tudta. Tiszainé Ellinger Ilonka a Denevér-ben 
volt utolérhetetlen, midőn az egész város és satöbbi Margó Zelmáért mennyit rajongott! 
Uram, én minden művét ismerem. 

- Kisasszony - felelt Rezeda olyan érzelmesen, mint a szent sír katonája föltámadás 
éjszakáján, mert igen cinikus, sőt gúnyos óhajtott lenni -, akkor járt utoljára a vidéken az 
operett múzsája, midőn a molett énekesnők nem szégyelltek fehér nadrágjukat. Midőn még az 
volt divatban, hogy a színésznők púderozzák a hajukat; fekete harisnya, kivágott lakktopán s 
fehér alsószoknya, amelyet éjszaka a saját kezükkel mostak hófehérre: ez volt eleganciájuk, 
amelyet vidéken a színésznőktől közönségesen követelnek. Heh! Tiszainé olyan volt, mint 
egy kis madárfészek, hosszú szárú nyárvégi füvekből gömbölyűre fonva. 
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S ekkor már teljesen fölemelte a tekintetét Rezeda úr, s gyors, kémlelő pillantást vetett Szilvia 
harmatos szemébe, amely őszinte mélabújával mintha örökké azt mondta volna: „Milyen 
boldogtalan vagyok, engem nem szeret senki, kegyed sem, ugye?” 

A szerkesztő sziszegő hangot hallatott: 

- Mert én voltam Don Quijote!… Pruty-pruty. 

Pattogó hangot adott a szájával, mire Klára a kesztyűjével a vállára ütött. 

- Miféle utálatos szokás ez? - kérdezte nagynénis szigorral. 

- Pardon, azt hittem, a hölgyek már ismerik a legújabb pesti divatot. Pruty-pruty. Bocsánat. 
Pruty-pruty. 

Így szólt Rezeda úr, alattomosan mosolygott, mintha titokban azon nevetett volna, hogy a 
hölgyek milyen ordináré fráternek hiszik őt ebben a percben, pedig… A szemét véletlenül 
Fátyol Szilviára fordította, mintha esetleg az ő véleményére is kíváncsi volna. Az énekesnő 
kitartó, konok szomorúsággal függesztette rá a tekintetét, mint aki addig akar nézni egy képet, 
amíg az megelevenedik. 

- Pruty! - mondta Rezeda olyan bánatosan, mintha csak azt mondta volna: „Reggelre úgyis 
szép halott leszek, mert éjjel valamit csinálok, hogy szép halott lehessek. Kisasszony, eljön a 
temetésemre?” 

- Mondja, drága, hogy az ördögbe került maga ide? - szólott most fensőbbséges hangon Klára, 
mint aki úgyis tudja, hogy csak inteni kellene a férfiúnak, s az fejest ugrana a Duna közepébe. 

Rezeda úr valóban teljes megindultsággal fordult a vörösbarna leányhoz, mintha egy nagyon 
gyöngéd, nagyon kedves, kis boldogtalan emlékéhez nyúlna: egy revolvergolyóhoz vagy egy 
női arcképhez. 

- Pesti lakos lettem. 

- Ah, tehát már nem szerkesztő többé? 

- Pesten szerkesztgetek, engedelmével. Három hetilapom is van. 

- Nagyszerű - szólt közbe Szilvia. - Sajtófejedelem. 

- Csak herceg, úrnőm - felelt kétes hódolattal Rezeda úr. 

- És melyek azok a kedves hírlapok? - folytatta Szilvia. 

Rezeda hunyorított a fél szemével, mintha Európa legnagyobb viccét mondaná. 

- Az egyiket A jó borkereskedő-nek hívják. 

Szilvia összecsapta a kezét. 

- Hallatlan! 

Rezeda úr most a másik szemét hunyta le. 

- A másik neve: Keresztények Újságja. És a harmadik… 

A szerkesztő most mind a két szemét lehunyta, mintha maga is félne a viccsrapnel 
pusztításától. 

- Harmadik lapom: A lámpás. 

Horváth kisasszony közelebbről ismerte Rezeda urat, s így kénytelen volt bólintani. 

- Persze a lámpagyújtogatók közlönye? 
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- Dehogy. Forradalmi lap az én lapom, amelyet én írok az első szótól az utolsóig - felelt a 
szerkesztő alattomos nevetéssel. - A legvígabb lap a világon, de csak öngyilkosjelöltek 
olvassák. Az újság mottója: „Jobb meghalni, mint élni”. Nemde, mulatságos? 

Urbanovicsné hátrafordult: 

- Gyerekek, csendesebben mulassatok. A színpadról már figyelnek. 

- Megfizettük a páholyunkat, pedig Feld adott volna percenttel is, mint színésznőknek dukál - 
felelt sértődötten és igen gyorsan Horváth kisasszony. - Azt a tehenet úgysem lehet zavarni a 
szerepében, mert nem tudja a szerepét. 

Egypár percig azonban mégiscsak elhallgattak a páholyban. Rezeda úr magába merülve 
mosolygott, mintha azon nevetett volna, hogy milyen mulatságos ember ő, mert teljes 
bizonyossággal fölköti magát holnap vagy holnapután… 

- A lámpás! - mondta szórakozottan Klára. - Színésznőkről is szokott írni? 

- Természetesen. A színésznők kedvelik lapomat. 

- Ej, haj! Tehát mégsem felejtettük el a vidéki hírlapíró elvét? A legszebb virágcsokornál is 
többet ér egy kis kellemetes hazugság a présben! A fővárosi színházak kulisszái mögött is 
kakaskodik, szerkesztő uram? 

Rezeda úr olyan furcsán nevetett, mintha már javában hulla volna, és a Duna közepén úszna 
egy fekete hal társaságában. A hal elkíséri messzire, amíg meg nem puhul. 

- Azonban - kezdte, és a homlokán kacskaringós fürtöt igazított hajából. - Azonban nem 
hinném, hogy a színművészet berkeiben tobzódnám a népszerűségtől. Vagy hemzsegnék, azaz 
henteregnék… 

- Rezeda, maga komoly, lágy, szomorú és ábrándos fiatalember volt a vidéken. Olyan 
átszellemült arccal ült a színházban, mint egy költő. 

- Mikor maga játszott. 

- Ferenc József-kabátot hordott. 

- Vidéken úgy szokás szerkeszteni. 

- Délelőtt a korzón megbeszélte a színügyeket a polgármesterrel. 

- Azt, hogy maga milyen nagyszerűen játszott a Nórá-ban. 

- Oldalszakálla is volt. 

- Istenem! - sóhajtotta most váratlanul Szilvia, és gyorsan a színpadra nézett. 

- Tehát mit szokott írni a színésznőkről A Lámpás-ba? - kérdezte Klára. 

- A derék és tiszteletre méltó hölgyről, aki a nagyasszonyt alakítja a deszkán, lapom legutóbbi 
számában azt bátorkodtam megírni, hogy milyen szaga van a szájának. 

- Ah, nagyszerű. Tehát revolver lett? 

- Petrolőr, dinamitard: amint parancsolja. Kis zuglapomban számon tartom a színésznők 
kedveseit, kitartóit, a hold járását, és kereszt- és vezetéknevet adok a gyermekeknek, akiket 
elvitt a nagy vízen járó fekete hajós a másvilági országba, ahol azok élik le életüket, akiknek 
már joguk, csaknem alkalmuk volt a földi életmódba belekóstolni. 

Horváth kisasszony megcsóválta a fejét. 

- Kár, hogy elhagyta a költészetet. A múzsája bizonyára nem visel tiszta fehérneműt. 
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- Az én múzsám, nagysád, mezítláb jár szegény, szalmavirágból hord koszorút, és pirománia a 
betegsége. 

Az előadásnak vége volt, itt-ott tapsoltak, az előcsarnok ajtaját a civilbe öltözött kapuőr 
felnyitotta. 

A hölgyek a holmijukat szedték össze. Klára Urbanovicsnénak segédkezett, míg Rezeda úr 
Szilviára emelte a hattyúprémes színházi belépőt, amilyent csak vidéki színésznők és igazi 
hercegnők viselnek. Szilvia kis kezével, amely olyan meleg volt, mint egy menyasszonynak a 
párnája, a kabát alatt megszorította a hírlapíró kezét. 

- Küldje el nekem A Lámpás-t - mondta suttogva, mintha igen nagy titkot közölne. 

Majd hangosan megkérdezte: 

- Velünk tart? 

- A „Fehér hajó”-ba megyünk vacsorázni. Ugye, azt írtátok Kürtösnek? - szólalt meg 
Urbanovicsné, akinek őszinte megindultság tükröződött arcán, mintha kedvese temetéséről 
jött volna, amint az előadásnak vége volt. 

A színkör előtt egy szürke cilinderes gavallér állott. Szürke redingotján friss virág, arcán 
ragyogó mosoly: vacsorázó kompániát toborzott. 

- Rendes ember Vadkertinél vacsorázik - mondta hangosan, mert ebben a szezonban 
Vadkertihez jártak a „színháztól”. 

- Kár, hogy már a „Fehér hajó”-ba ígérkeztünk! - szólalt meg bocsánatkérőleg Urbanovicsné, 
félig-meddig a szürke cilinderes úrhoz intézve a szót, mert bizonyos kötelezettséget érzett a 
színház irányában Kürtös és unokahúga miatt. 

A tündöklő fiatalember vállat vont, mint aki nem érti az idős hölgy szavait. E percben két kis 
színészleány bukkant föl a félhomályban, mint éhes verebek, akik vacsora nélkül, sápadtkás 
tekintettel bandukolnak hazafelé. 

- Lányok, vendégeim vagytok - kiáltotta hirtelen az esti szivárvány. - Kihúzták a török 
sorsjegyemet. 

Rezeda úr a kocsijukhoz kísérte a hölgyeket. 

- Ki volt a nagyszerű gróf? - kérdezte Urbanovicsné, aki mindenre kíváncsi volt. (Nem 
szerette hiába tölteni az időt a fővárosban.) 

- Nem gróf, de majdnem az. Bátta úr ő, a kis színésznők pártfogója - mondta bizonyos 
tisztelettel Rezeda úr. - Mindennap francia pezsgőt iszik. 

- Tehát várjuk, szerkeszt'ram! - kiáltotta vidáman a kocsiból Klára, miután négyen nem fértek 
volna el a divatos fiákerben. 

Urbanovicsné kegyesen intett, mint egy királynő, s hátradőlt az ülésben. 

A zene gyönyörűen zengett, nyírségi cigányok muzsikáltak, és a falon tükrök ragyogtak. Egy 
régi csillárban gázlángok lobogtak, és piros szőnyeg volt a padlóra terítve. 

- Kaposvárott szebb fogadó van. „A Szarvas” - mondta Urbanovicsné fitymáló hangon. - Hé, 
fogadós! 

Kürtös színész nyomban megérkezett, csak a festéket mosta le arcáról. Igénytelen, barna, 
meglehetős szemtelen tekintetű fiatalember volt, aki semmi egyebet nem tudott a világon, 
mint Jézust kiáltani. 
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A szerkesztő is megjött, a színész feje fölött elnézett, s mindenképpen jelezni kívánta, hogy 
nem veszi tudomásul jelenlétét. A színész eleinte vörös volt, majd nem törődött többé 
mellőztetésével, a nagynéni mulattatásának szentelte magát. 

- Emlékszik, nagyságos asszonyom, Dancsházira? Dancsházi jellemszínészre? 

- Nem emlékszem - felelt Urbanovicsné, aki mindenekfölött szeretett jól enni. 

- Tehát azt történt vele, hogy megbolondult. Szót sem szólt előre senkinek. Megbolondult. 
Nagyszerű, ugye? 

A nagynéni kedvencének szeretetre méltóan bólingatott, majd a két pecsenye közötti 
pauzában összegyúrta a kenyérmorzsákat. 

- Kár - monda sóhajtva -, hogy a magyar ruha kiment a divatból. Milyen mások volnának a 
férfiak, ha virágos Zrínyiben foglalnának helyet az asztalnál! 

A szerkesztő szótlanul ült a színésznők mellett. Szilvia valamely bús dolgon gondolkozhatott, 
Klára versenyezett a nénivel, Rezeda úr mindig elkomolyodott, ha borospoharat tettek elébe. 
Szótlanul, kitartóan, temérdeket szokott inni. A bort szertartásossággal vette szájába, miután 
színét és szagát megvizsgálta. A savanyúvizekből csupán a „nőneműekkel” keverte borát, 
„Margit” és „Ilona” évek óta kegyében voltak. Pedig még harmincéves se volt egészen. 

- Tudja, kinek van Magyarhonban a legszebb lába? - kérdezte egyszerre Klára a szótlan 
szerkesztőt. 

- Magának. 

- Dehogy! Szilviának. 

Rezeda úr fölhajtotta az asztalterítőt. 

- Lássuk - mondta. - Húzza fel a szoknyát, művésznő. Majd megírom A lámpás-ba. 

Szilvia engedelmeskedett. 

Finom bokája, amelyhez a selyemharisnya szenzációs szerelemmel tapadt, kis lakkcipője, 
amelyen szalagcsokor díszlett, valóban érdemes volt a megtekintésre. A lábak mindig 
megtették a magukét, ha csupán a legkisebb szakértelem volt jelen. 

Szilvia orrocskája rózsaszínű lett, amint kíváncsian várta Rezeda úr szavait. 

- Ügyes - monda a szerkesztő -, különösen azt helyeslem, hogy a boka fölött, a középen a láb 
hirtelen domborodni kezd. Nem is hinné az ember! A nagysága molett hölgy ezek szerint. 

- Kérem - szólt közbe Klára -, csupán a néninek van jussa pikáns dolgokról beszélni. 

- Sajnos, én is csak beszélek - felelt nekividámodva a szerkesztő -, mert gyakorlatilag még 
sohasem ugrottam be egyetlen színésznő ablakán sem, pedig, ugyebár, vidéken, hol harapós 
ebeket tartanak, így szokás? 

- Mi nem tudjuk e szokást, uram - mondta némi önérzettel Szilvia. 

- Pardon bátorságomért!… Hajdanában, még Napóleon hadjáratai előtt, midőn a helyi lapot 
képviseltem, kénytelen-kelletlen megtudtam színházi újdonságokat. Nyári, de téli időben sem 
múlott el éjszaka, hogy a társulat hölgytagjai nélkülözték volna a szerenádot! Igazán nem 
nagy fáradságba került az ablak zárát meglazítani, a cigány elbandukol, a nagybőgőt elcipelik, 
mint halott társukat, és a zsákba bújtatott hegedűk mindig csodálkoznak, hogy gazdájuk 
sohasem vesztette el őket részeg fővel, hogy azután magukban hazatalálnának. Valóban itt 
van az alkalom az ablak betaszítására! Az akácfák között nedvesen, a tavaszi víz 
szürkeségével bujdosik a hajnal álmodozása, és a szobában parfüm s éji illat leng Macskavári 
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vagy Kutyaházi kisasszony ágya felől. „Te vagy, Henrik?” - hangzik a bágyadt kérdés. „Nem, 
Pista vagyok!” Heh! Hogy sohasem mondhattam ilyenkor, hogy Rezeda szerkesztő vagyok. 

- Ami múlik, nem késik! - felelt Klára. 

- Úrnőm, ne szédítsen! Éppen eleget donkihótéskodtam nagyságodért Debrecenben s 
Váradon. Benyitottam a kávéházba, s az emberek így üdvözöltek: „Tudjuk már, Horváth 
kisasszony Európa legjobb drámai szendéje!” A cukrásznál a kisasszonyok vaníliával 
kínáltak, pedig azelőtt egyéb férfias pálinkát öntöttek poharamba. „Tudjuk már…” mondták 
fanyar mosollyal, mert hiszen mindennapos látogatójuktól csak elvárhatták, hogy valamelyik, 
a házhoz tartozó kisasszonyért kössem föl magam a népkertben. A kirakatok, a cégtáblák, az 
őgyelgő ebek már mind „tudták”. Az erdőre menekültem. A legvénebb nyárfa lehajolt, 
fülembe súgta: „Tudjuk már, hogy Horváth kisasszony…” Éjjel a zsebórám ugyancsak ezt 
ketyegte. Fölhúztam a pisztoly kakasát. Teremtuccse, tudta már. Sohasem kap ily hűséges 
csatlóst, Mylady. 

- Remélem, Pesten sem akar elhagyni, sire? - kérdezte nyomatékos hangsúllyal Klára, s 
szürke szemével mélyen, áthatóan, majd alázatosan pillantott Rezeda úrra. 

- Még rejtély. Rejtélyi vagyok, doktor Rejtélyi Samu. Ne kérdezzen tőlem, hercegnő, olyan 
dolgokat, amelyek nem tőlem függnek. Ígérjen például minden napért valamely kis ajándékot, 
mint a kártyás Alvinczi ígért Montmorency Clarence-nak. 

Urbanovicsné fölfigyelt, habár nem kevés fáradságába került a szemét kikulcsolni a színész 
hipnotizáló tekintetéből. („A nyakláncot hipnotizálja a művész!” - gondolta Rezeda úr.) 

- A vörös postakocsi tulajdonosa? - kérdezte a horvát delnő. - Igen érdekes, kitűnő férfiú - 
fűzte hozzá hódoló elismeréssel, mintha valaki volna a társaságban, aki korán reggel 
dörömböl Alvinczi ajtaján, s elmondja Urbanovicsné nyilatkozatát. 

- Valóban, Alvinczi igen érdekes figura! - felelt Rezeda úr. - Nagy tipró. Szívtipró. 

A színész bizonyos féltékenységgel, összeráncolt homlokkal nézte a coeur-dame hirtelen 
érdeklődését. Gúnyosan biccentett Rezeda úr felé. 

- Te is, pajtás? - kérdezte félhangon, mintha valamely megszégyenítő cselekedeten érte volna 
a szerkesztőt. Az ajkát megvetőleg biggyesztette, és körülnézett, mintha más társaságot 
keresne. 

Rezeda mindössze annyi elégtételt vett, hogy a színész kigöndörített fürtéire vetett pillantást. 
„Jézus!” gondolta magában háromszor. 

- Halljuk, halljuk! - kiáltotta a néni, és az asztalhoz nyomta keblét. 

- Ez a vén disznó - mondta halkan Rezeda úr Klára kisasszonynak - azt hiszi, hogy én is azért 
vagyok itt, hogy a vacsorámat kifizesse. 

- Már régen szerettem volna Alvinczivel megismerkedni! - mondta igen nyomatékosan 
Urbanovicsné, mintha legalábbis mindennap találkozna a nevezetes úrral a reggeli 
sétalovaglásnál. - Nagy jellem. Én nem kerülnék pénzébe, mint a többi nőismeretségei. 

- Te ötszáz esztendős vén banya, te ócska vörös alsószoknya! - dörmögte Rezeda úr. 

Klára végre is elővette ábrándos tekintetét, amely olyan volt, mint a kora tavaszi alkonyat 
erdős, dombos vidéken, hol még a lapályon elnyúló réteken gyenge köd úszik, mintha a 
mezők álma volna. 

- Rezeda, ne komiszkodjon. Beszéljen Alvincziról. 
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- Igen, ha a színész helyet cserél. Nem szeretném, ha azt hinné az ifjúember, hogy hozzá 
beszélek. 

Klára nyomban elintézte a dolgot. 

- Kürtös, ülj őnagysága bal oldalára. 

- Miért? - kérdezte csúfolódva Kürtös. - Tán rang szerint megy az ülés sorrendje? 

A szerkesztő nyelés nélkül, egyetlen hajtással kiürítette öblös poharát. 

- Látja, ezt is vidéken tanultam. Pesten így nem tudnak inni - mormogta, s bánatos szemét 
Horváth kisasszonyra függesztette. - Már iszákos is vagyok, ezért nem szeretnek többé a nők. 

- Én nem tudnék egy hideg szájú férfit szeretni - mondta megnyugtatólag Klára. 

- Nagyon helyes - felelt az asztalfőről a horvát özvegyasszonyság. 

- A férfinak inni, pipázni, kártyázni kell. Nem is igazi férfi, aki nem volt részeg életében. 
Akár bortól, akár szerelemtől. 

- Szerelemtől? - kérdezte hangosan Rezeda, s halkan hozzátette: - Hogy égetnének meg, vén 
bocskor! 
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HARMADIK FEJEZET • Indiában rossz volt a termés 

A vörös postakocsi tulajdonosa, Alvinczi Eduárd Magyarország egyik legrégibb családfájára 
tekinthetett vissza. Alvinczi de genere Gut-Keled, Nagy Lajos temesvári bánusának és régi 
nádorispánoknak maradéka, a legbüszkébb ember volt Budapesten. Büszke volt honfoglaló 
ősére, aki vezéri tollat viselt a süvege mellett, és büszke volt arra, hogy ha megint királyt 
választana a nemzet a Rákos mezején, származásánál fogva neki volna jussa a királyi 
koronához. A Hohenzollernek még kecskepásztorok voltak abban az időben, amikor a Gút-
Keled nemzetségéből származó fiák várkapitányok és bánok voltak. Sőt, a moszkvai 
történettudós véleménye szerint a vezérlő Gút-Keled nyilván azon királyi törzsből származott, 
amely messzi napkeleten, a Don folyó táján uralkodott, és lóháton járt az egész nemzet. 
(Alvinczi úr megelégedése jeléül egy csorda jószágot óhajtott küldeni Moszkvába a 
professzornak, a gulyások már készülődtek is a nagy útra, amelyet lóháton kellett volna 
megtenni, azután mást gondolt a szeszélyes Alvinczi. Diaz Hermanos Y Co. habanai cégnél 
száz darab szivart rendelt, a földkerekség legjobb és legdrágább szivarját, amelyet 
aranyvágású levél kíséretében küldött el a tanárnak.) Alvinczi Eduárd fiatal éveiben 
természetesen Oxfordban evezett, majd a párizsi osztrák-magyar követséghez került. 
Harminchárom ősét vonultatta föl a kamarási próbához, holott kevesebb is elegendő lett 
volna. Harminchárom régi zászlósúr és várkapitány ment Bécsbe az udvarmesteri hivatalhoz, 
hogy a párizsi attasé diplomatafrakkjára rákerüljön a két kamarási gomb. (Alvinczi úr 
bizonyosan úgy látta álmában, hogy Miklós, a temesvári bán a buzogányával megdöngeti a 
Burg kapuját: „Nem kérni jöttünk, hanem jogunkat követelni!”) Rómában egy csodálatos 
olasz grófnő szeretett bele a kirgiz tatárkánok unokájába, a szerelem azonban rossz kabalának 
bizonyult, a „nemesek klubjában” egyetlen éjszaka elveszítette azt a százezer forintot, amelyet 
nagyasszonyanyja levendulaszagú ruhásszekrényében tartogatott arra az esetre, ha valami baj 
támad a ház körül. A nagyszerű asszony egyetlen könnycseppet nem ejtett, nyugodtan küldte 
el fiának a százezer forintot, amely abban az időben rengeteg vagyonnak felelt meg: három 
vármegyét lehetett volna rajta venni. „Fiam, most már nincs több pénzünk.” Csupán ennyit írt. 
Alvinczi Eduárd az olasz grófnő keze helyett tehát ismét hindu bálványát vette kezébe, 
amelyet mindig magával hordozott. Szentpétervárra helyeztette magát. Ámor azonban 
nyomon követte az ifjú diplomatát, s a szép, szomorú orosz táncosnő álmodozó szemét 
Eduárdunkra vetette. A táncosnőt a francia követ is imádta, szekundánsok ültek össze a 
Travellers’ Clubban, és a Travellerben mindjárt meg is vívták a párbajt az urak, csupán 
selyeminget hozattak lakásaikról. A flöreteket a kaszinó kozákja kiköszörülte, tűzben 
megedzette, Nevszky Sándor útján talán éppen akkor vágtatott az operába szánkóján a 
táncosnő, s vígan csilingeltek a csörgők, midőn az előkelő klub vívótermében Alvinczi tőre 
három ujjnyira a szív felett a francia követ mellébe fúródott. Piros vérsugár, elfehéredő arc, 
megcsukló térdek, és a halálnak napja északi fényét küldte a francia követ homlokára. A 
nizzai expresszvonat egy óra múlva indult, és három versztnyire Pétervártól a vasúttársaság 
barna kabátos inasai szupéhoz terítettek. Alvinczi bőven és jóízűen étkezett, majd nyugodtan 
aludt a szlípingkár fülkéjében, és alig várta, hogy Bécsben a Ballplatzon visszaadhassa 
követségi levelét. Hazajött Budapestre, megelégelte a diplomatáskodást. A régi „Arany Sas” 
fogadóban szállott meg, ahol már egyetemi hallgató korában is lakott: akkor egy szobában, 
most kettőben, mert a legényének is ott kellett aludnia, és éjjel levetkőztetni, lábát, kezét 
megdörzsölni, betakarni, és jó éjszakát mondani, mint otthon Ungban, az ősi házban, ahol a 
föld, a mező és a patak az első foglalásból maradott meg az Alvincziak kezén. Az ungi berkek 
zúgnak, rejtőzködő kuruc, bujdosó honvéd járja, a határszéli hegyek mint havas kísértetek 
állanak a tájon… Be nagy kár, hogy az „Arany Sas”-ban nem lehetett falusi komondort 
tartani, amely Alvinczi Eduárdnak éjjel ugatott volna. 
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(Midőn A lámpás érdemes szerkesztője elbeszélése ezen részlethez érkezett, Horváth Klára 
kisasszony alig hallhatóan felsóhajtott: 

- Istenem.) 

Szilveszter öreg író néhány nap múlva kopogtatott az „Arany Sas”-ban. 

Szilveszter olyan öreg író volt, aki még lúdtollal Sylvesternek írta a nevét, és azért a 
legbüszkébb, hogy az öngyilkos Balázs Sándor reá testálta a köpenyegét. A folyosón először 
János inast fogta el, aki kurtanemes őseire éppen olyan gőgös volt, mint Alvinczi Zrínyi 
Ilonára. 

- Fölébredt a fejedelem? 

- Tessék köhögni az ajtó előtt. Tekintetes urat a köhögéséről ismerjük. 

Szilveszter köhögött, mire bévülről egy fáradt, egykedvű „Na” hangzott, amely azonban annyi 
erőfeszítésébe látszott kerülni a hang tulajdonosának, mintha hosszú szónoklatot mondana. 

- Sire, jó reggelt jöttem kívánni - mondta Szilveszter. 

Alvinczi az ágy szélén ült, mindig az ágy szélén ült, mióta Pétervárt elhagyta, a lábán papucs, 
vörös Garibaldi-ing felett selyemkaftán, amilyent a napkeleti urak viselnek. A fején kerek, 
fehér kalap, amely alól figyelmesen, de bizonyos mélabúval tekingetett elő fekete szeme. A 
pusztai lovasnak van ilyen tekintete, midőn a ködben, felhőben fürdő messziség felé néz. 
Alvinczi keletre nézett, ahol ősapja király volt. Francia újságok hevertek a lábánál. Szilveszter 
felemelte a Gil Blas-t. 

- Ma este egy Gil Blas című jelenetet játszanak madame Louise-nál. Én írtam. 

A fejedelem unottan nézett szattyánpapucsára. 

- Kis jelenet - ismételte Szilveszter. 

- Igen rövid - tódította később. 

Alvinczi fölemelte a fejét. Büszke pillantást vetett Szilveszterre. 

- No? 

- Sire! Ne haragudj. Szeretném, ha megnéznéd. 

Alvinczi fölállott, vállat vont, keresztülment a szobán, és elgondolkozva nézett a sarokban 
álló porcelán kályha tüzébe. 

A porcelán hófehérségéből élénk pirossággal tündököltek a lángok. Alvinczi egy-két darab fát 
vett fel, amelyet ungi erdőkből hozatott, amely fával az ősei tüzeltek, s a tűzre vetette. 
Megdörzsölte igen finom, de erőteljes kezét. Végignézett karcsú ujjain, amelyek a kardot, a 
kantárt szívesebben fogják, mint a nők kezét. Azután a selyemköpenyeg zsebébe nyúlt, és 
néhány aranypénzt vett elő. A tenyerébe fektette az aranyakat, s halkan, unottan megszólalt: 

- Az angol a legszolidabb náció. Böfje éppen olyan jó, mint a pénze. Az angol arany a legjobb 
arany. Valóban annyit ér, mint amennyi a névértéke. Tessék, Szilveszter, próbáld meg! 

Néhány Viktória császárnő fejével ékesített tallért nyújtott át az öreg írónak. Az aranyak 
eszkamotőri gyorsasággal tűntek el Szilveszter piros mellénye tájékán. 

- Gil Blas! - mondta gyorsan köszönet helyett, mert Alvinczi visszavette az ajándékot, ha azt 
megköszönték. 

- Majd meglátom. Ha egyéb dolgom nem lesz, átnézek a Madame-hoz. 

- Estély lesz, szőr. Szoáré! 
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- Bánom is. Ne használj idegen szavakat, mikor van jó magyar szavunk. Azért nem boldogul 
ez a nemzet, mert ilyen írói vannak. Az én nagybátyám, a költő Alvinczi Jeromos idejében 
nagy gondot fordítottak a nyelv tisztaságára. Mindenesetre add át üdvözletemet Lujza 
őnagyságának, régi barátnőnknek. 

Az író, akinek arca vetélkedett mellénye pirosságával, a köpenyeget megigazította, mint egy 
táncosnő a fátyolát. (Mindig köpenyegben járt, a Balázs Sándor köpenyegében. Musset 
Alfrédnak volt hajdanában ilyen köpönyege.) 

Alvinczi egy fehér kis kosarat vett föl a földről. Déligyümölcs volt benne. „Ma kaptam 
Nápolyból. Barátnőnk szereti az ínyenckedést!” szólt, s furcsán mosolygott, mint egy keleti 
nagyúr a nők balgatagságán elmosolyodik. (Egyáltalán, a szobája olyan volt, mint egy 
régiségkereskedés. A falnak támasztva hevert a földön sok régi festmény, amelyet azonban a 
vászon hátán elhelyezett jelből egytől egyig ismert a fejedelem. Régi kardok, pisztolyok, 
ázsiai szőnyegek és hindu bálványok. Az egyszerű, szinte katonás ágy felett kis ezüstfeszület: 
Mária Antoinette lehelte rá utolsó csókját. Az éjjeliszekrényen rövid, vaskos kis pisztoly, mint 
egy bulldognak feje. Régi kis imakönyv, amelyből egy középkori francia hercegnő 
imádkozott. A betűk megfakultak, csupán az iniciálék piroslanak nemes, flandriai pirossággal, 
s az első oldalon világosbarnára fakult betűk, mintha vérrel írták volna: „1557. Noël. Henry”. 
S a finom kötésbe a Montmorencyek szárnyas, dámvadas címere préselve. Másfelé hírneves 
zsokék és versenyparipák pasztellképei, amelyeket csupán az angol urak szoktak megvenni, 
akik majdnem úgy szeretik a lovat, mint maga lord Derby. Az éji szekrény fiókjában 
aranypénzek sárgállanak elő billet doux-k és apró, eldobott levelek közül. Egy rózsafüzér, 
amelyet Medici Katalin morzsolgatott, és egy férfitestrészt ábrázoló, hosszúkás hindu 
bálvány, amelynek csúf, vörös feje széles vigyorgással nézett a világba. A falon hadi kopja, 
amelyet valamelyik Alvinczi vett el a temesvári basától, és az íróasztalon sürgönyök és 
levelek a világ minden részéből. A fejedelem naphosszat az ágy szélén ült, de mindent tudott, 
ami a világban történik. A különböző követségeken töltött évek alatt sok ismerősre, jó barátra 
tett szert.) 

Mielőtt Szilveszter a kosárral köpenyege alatt elhagyhatta volna a szobát, Alvinczit hirtelen 
élénkség fogta el. Gyorsan fölállott, s az asztalról hosszúkás levélborítékot emelt föl. 

- Hopp, Szilveszter, még adok neked valamit. Egy dolgot, ami még titok. Az angol 
gyarmatminisztériumban most állítják össze az indiai terméseredményt. Nos, a termés az idén 
rossz volt Indiában. A jelentést csak jövő héten publikálják hivatalosan. Te már tudod. Add el 
a titkodat. 

Majd kiejtette a levelet kezéből, fáradtan az ágyra ült, és hosszasan a téli alkonyatba nézett. 
Borús vonás támadt keskeny ajka körül. 

- Már este van! - mondta halkan, mert észre sem vette, hogy Szilveszter elhagyta a szobát. 

Katonás komolysággal lépett be a legény. 

- Mi újság, János? 

- Öltözködjünk, nagyjó uram. A vacsorát már megrendeltem a kaszinóban. 

Alvinczi tunyán kinyújtotta a lábát, s féloldalra dőlt, mintha az öltözködés idejét halogatná. 

- Mit rendeltünk mára, János? 

- Jeges dinnyét, lengyel levest, pulykát és marhahúst szószban. A salátát nagyuram csinálja. 
Boldváné csörögét süt. 

- Csöröge! Emlékszik, János, a nagyapáméknál volt egy főzőasszony, otthon, Ungban. Milyen 
nagyszerű csörögét sütött. Az öregek jól ettek! 
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- Az egész világon a legjobban Ungban főznek - mondta komoly meggyőződéssel János. - 
Mennyi rosszat ebédeltünk Rómában, amíg az öreg tekintetes asszony utánunk küldte 
Ripkánét. 

Alvinczi elgondolkozott: 

- Mondja, Kerék, hová lett Ripkáné? 

- A bajnóci öregúrék kocsisa vette el, mikor özvegységre jutott. 

A fejedelem a múltba nézett. 

A legény a gumikádat felállította a szoba közepén, meleg vizet hozott. Alvinczi törökösen 
maga alá húzott lábbal ült. Egyszerre leugrott az ágyról, és valamely gondolatot jegyzett fel 
hosszú, szálkás betűkkel egy könyvbe. Egy évszám volt s egy név. Aztán engedte, hogy a 
legénye felöltöztesse. 

A szemét s arcát nagyító tükörben alaposan megvizsgálta, szénaillatot freccsentett a 
szmokingja selymére, formás cipőjében többször megpróbálta a lábát, az ágyon heverő 
erszényt, újságokat a zsebeibe gyűrte, hogy megdagadt tőle a szmoking. Rövid, vassal bélelt 
somfabotot vett a kezébe, és a hóna alá pezsgőspalackot tett, amely olyan réginek és 
nemesnek látszott, mint az apátság miséskönyve. A velszi herceg pincéjéből való volt. 
Hatalmas, utazótáska nagyságú szivartárcáját különböző dobozokból való szivarokkal rakta 
meg olyan gondossággal, mint a gyógyszerész készíti csodaszerét. A bíbornoki övekkel 
ellátott csodaszivarok, amelyek a kubai köztársaság elnökének kézjegyével voltak ellátva, 
olyan bőséggel hevertek szanaszéjjel skatulyáikban a szobában, mintha Alvinczi úr volna a 
legelső dohánytermelő Habanában. „Alvinczi szivarja.” Fogalom volt Budapesten. A 
legdrágábbat, a legjobbat, a legnemesebb szivart jelentette. 

A szivarokat a kaszinói bankettek után újságírók és hercegek zsebre szokták dugni. Finom és 
kedves emlékek ezek az Alvinczi úr ebédjeiről, amelyeket éppen úgy szokás megőrizni, mint 
a tihanyi kecskekörmöt. Olykor tovább adják a szivarokat: háziorvosnak, kritikusnak vagy 
bírónak… Alvinczi egy üvegcsőbe forrasztott szivarja körülbelül két évig vándorolt 
Budapesten, amíg egy részeg néger táncos elszívta. Kevesebb lett a pesti vagyon. 

A főhercegnek, aki elmulasztotta a zsákmányolást egy ebéd után, János inas dugta 
köpenyegébe a havannarudat. 

- Mi az? - kérdezte ijedten a császári katona. 

Kerék János jóakaratúlag segítette tovább a tiszti köpenyeget. 

- Csak tessék megtartani. Jó lesz majd otthon… 

…Aztán egy csomó elintézetlen levelet fölnyalábolt, s a belső zsebébe dugta, miután 
gumiszalaggal átkötötte. Éjszaka, a kaszinó pamlagján heverészve (miután szokásos 
ezerforintos bankjegyét az ebéd kifizetésére fölváltotta, s a komornyik ezüsttálcán felszolgálta 
a visszajáró pénzt), Alvinczi úr előveszi újságjait, leveleit. A széles bőrkanapé megtelik 
levelekkel, sürgönyökkel. Arany ceruzájával megjegyzéseket ír a levelek sarkára, útmutatásul 
Szilveszternek a holnap írandó válaszhoz. Az éjszaka hosszú, s ugyanezért Carlyle kötetét is 
hóna alá csúsztatja. Azt a kötetet, amelyben a dárdák éjszakájáról s a nők forradalmáról van 
szó. 

- Ha csak reggel jönnék haza, ötven pengőt kap tőlem, János! - mondja nagyuras szeszéllyel, 
és a túlfűtött, szivarszagú, melegvíz- és szénaillatos szobában, amilyen kabinetben Richelieu 
herceg tanulmányozhatta a fontos állami iratokat, átveszik birodalmukat a fogadó 
szobaleányai. A vértelen arcú szobaasszony fehér kötényében, szelíd, asszonyos frizurás 
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fejével nesztelen léptekkel jön végig a piros szőnyegen. „Kezét csókolom”-ot mond, s halkan 
csörgő kulcsaival eltűnik. 

A fejedelem megáll, mosolyog - talán Daudet pápája mosolygott így Avignonban a táncos 
provence-i nők után -, s fáradtan mondja: 

- János, öt aranyat kap tőlem, ha ezt a szent asszonyt elcsábítja! Öt Viktória-fontot! 

Így szól az inashoz, aki a borospalackot utánaviszi. 

Még egy másodpercnyi élénkség, a szemben elragadó mosoly jelenik meg. 

- Szilveszter - tódítja fáradt, de kissé fölcsendülő hangon -, tíz aranyat kap Szilveszter úr 
ugyanezért. Megmondhatja neki. 

A szivar- és a parfümszagú kocsi belsejében - amely egész nap a fogadó előtt ácsorog hosszú 
lábú orosz lovaival - olyanformán helyezkedik el, mintha nagyon messzi útra indulna. A 
kabátba beburkolózik, a puha kalapot homlokára húzza. Lábánál elhelyezi a borosüveget, 
amelynek sárga gyöngyeit vacsorája mellé kristálypohárba önti. 

- Jó éjszakát, János. 

A kocsi ajtaja bezáródik. A lovak hosszú ügetéssel indulnak el a kaszinó felé, amely 
ötvenlépésnyire fekszik az „Arany Sas”-tól. 

(„Istenem!” mondta ismét Horváth kisasszony, és a homlokára tette a kezét, mintha láza 
volna.) 

Szilveszter éjszaka vidéki urakkal mulatott az „Arany Sas”-ban. Radics muzsikált, és a 
mulatság heves tempóban tartott éjfélig. (A piros mellényes öregúr nagyobb kedvelője volt a 
poétázgató, majd duhajra forduló mulatságnak, a kemény ivásnak, mint a nőkkel való 
enyelgésnek.) Madame Louise, más néven Donna Juana (sőt neveztetik vala „fehér kaméliás 
hölgy”-nek is) színészeket és írókat gyűjtött palotájába, ha rendes látogatói, a grófok és 
hercegek ezt engedélyezték. Az irodalmi estélyeken kiderült, hogy Donna Juana zseniális 
színésznő, aki egymagában játszott el teljes kis felvonásokat. Egy régi romantikus regény 
lapjairól volt kivágva ő… Majd többet beszélünk a „fehér kaméliás hölgy”-ről, most csupán 
annyit, hogy a Gil Blas című jelenet két férfi s női szerepét egymagában eljátszotta, és a 
vendégek közül Salamon Ödön író a Sarcey nyelvén mondott méltatást a háziasszony 
művészetéről. Szilveszter úr akkorára már elszökött, mert hírét vette, hogy Dapsy Pest megyei 
főszolgabíró az „Arany Sas”-ban muzsikáltat magának. Havas fergeteg zúgott a Belváros 
felett, a gázlámpák ijedten táncoltak, a borbélytányér zörgött, mint akár abban az időben, 
mikor Lisznyai Kálmán és Beöthy László bolyongtak éjszaka, s a Heckenast-féle nyomda (az 
ellenséges nyomda) vastábláit botjukkal megdöngették. Szilveszter Balázs Sándor 
köpenyegébe burkolózott, nagyokat szippantott a havas fergetegből, s így csakhamar sikerült 
elfelejteni a parfümös, kaméliás estélyt, hol az írók frakkban teáznak, a mai írók; mire az 
„Arany Sas”-hoz ért, kis pörge kalapját félrecsapta, s egy régi, duhaj Pest megyei nóta jutott 
az eszébe… (Ugyanezért tartott a mulatság sokáig.) 

Már elmúlt dél, midőn Szilveszter barátjánál, pártfogójánál és hűbéres uránál, Alvinczi úrnál 
jobbágyi alázatossággal jelentkezett. 

- Sire, az éjjel többet ittam a kelleténél! 

A fejedelem a kályha előtt állott, és hosszú szipkából megfontoltan és komolyan szivarozott. 
A távoli szigetek növényének sűrű, barnásfehér füstje és egzotikus illata megtöltötte a szobát. 
A füstgomolyagban látni lehetett széles kalapú spanyol ültetvényeseket, zöldellő 
dohánytáblákat és néger nőket, a kikötőből most indul el a háromárbocos, a fehér vitorlákat 
dagasztja a szél, s száll a messzi tengerekre a kék cirádás szivardobozokkal. (A messzi 
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tengerek termékei különös skatulyákban érkeznek hozzánk. Ugyan ki nem nézte még a tea- 
vagy fügedobozt különös figuráival? Mintha a fantasztikus földről jött küldemények a messzi 
országnak furcsa sajátságait hoznák magukkal. A kínai sárkány és a japáni gésák, Kuba 
kávéja, amelytől a kikötők illatosak és a teveháton hozott ázsiai szőnyegek: mind arra valók, 
hogy az ember a szobájában nagy utazásokra gondoljon.) 

A fejedelem hosszadalmasan szívott szivarjából. Vörös selyeminge és arannyal kivarrt 
mellénye csillogott a fogadó ablakán beszűrődő téli napsugárban. 

- Nem szeretem a részeg embert! - mondta megvetőleg. - Ellenben az éjjel nem hagyott 
nyugodni India rossz esztendeje. Ez igen nagy dolog, Szilveszter. A britek kincses- és 
éléskamrája hiányosságait nemcsak a lordok és serfőzők érzik meg, hanem az európai 
kereskedelem is. Azt lehetne mondani, hogy az egész földkerekséget érdekli, hogy 
Bombayban hány tonna rizst hajóznak be… Délelőtt napfényes idő volt, és rövid sétát tettem 
a városban. Valakit láttam… Különös, ibolyaszemű leánykát, aki mintha a közelgő tavaszt 
hirdetné. 

Szilveszter nyomban félrecsapta a köpenyegét. 

- Azonnal tudósítom a Madame-ot. Elő kell teremteni az ibolyaszeműt. A nagyúr parancsolja. 

Alvinczi a füstbe nézett. 

- Nem - mondta vonakodva. - Nem barátnőnk gyöngéd kezei közé való. Valaki más, valaki, 
aki rendkívüli. Olyan, mint egy pasztellkép, angol művész nemes ecsetje alól. Csupa 
gyöngédség és kellem. Nyúlánkság, erő és karcsúság. Ha Walesben találkozom vele angol 
barátaimnál, kopófalka-vadászat után, egy Anna királynő-korabeli kastély halijában, talán 
kevésbé csodálkoztam volna látásán. Vörösesszőke haja tündöklő, mint a nyári napsugár a 
búzaföldeken. Mondhatom - fűzte hozzá Alvinczi igen komolyan -, nagy tisztelője lettem a 
kisasszonynak. 

Az öreg költő izgatott volt, mint hasonló körülmények között minden jó baráthoz illik. 

- Verset fogok róla írni. 

- Nem. Nem arra való - felelt csendesen Alvinczi. - Olyan fiatal, mint a küszöbön levő 
március, és mégis régi ékszerek jutnak az ember eszébe, midőn arcszínére visszaemlékezik. 
Különös kövek és rózsaszínű pírban égő aranyok, amilyenből a Szent Lajos koronája volt. 
Vagy egy nyári reggel az Alpesekben, körül a pirosló havú szűz ormok, lenn a mélyben a 
tengerszem kéklik, és az erdőben piros gyöngyvirág nyílik. 

- Kész költemény - kiáltott fel Szilveszter. 

Alvinczi intett a kezével: 

- Nem. Az a hölgy nem a te tolladra való, Szilveszter. Te csak írj Madame Louise-nak 
szerepeket és bordalt Dapsy főbíróhoz. Nápolyi kormányzó volt III. Miklós ősöm Lajos király 
idejében. Azt vélem, hogy a kisasszony leginkább nápolyi királynőnek illenék… 
Boszorkányos! Nem tudom elfelejteni, amióta láttam. 

- Hogy hívják? - kérdezte Szilveszter. 

- Clarence… Legalább magamban így neveztem el, amint messziről az utcán követtem. Öreg 
asszonyság kísérte, és a Mikádó utcában tűntek el. Kár, hogy nem élünk a középkorban, 
Madridban, ahol jelen helyzetemben segítségemre lehetne néhány kardforgató barát. A 
gyaloghintó megállana az éj sötétjében, s Clarence-t gyorsan elragadnám. St. Hermandad 
embereit jó toledói pengékkel tartanák sakkban barátaim. 
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- Sire, a legjobb toledói pengénél is ügyesebben forog barátnőnk, a Madame nyelve. 
Tavasznak sok üde kis virágát segítette ő már télfejű urak karjaiba. 

- Én még fiatal vagyok, Szilveszter. És nem tartanám méltónak magamhoz, hogy e váratlan 
kalandom hímporát, mézét, illatát aranytól csörgő kézzel levegyem. Szilveszter, én sokkal 
inkább tisztelem Clarence kisasszonyt, mint te azt fölfoghatnád. Igen. Tisztelem. Ez a helyes 
kifejezés. Például igen boldog volnék, ha neveltetéséről, jövőjéről én gondoskodhatnék. 

- Azt hiszem, ez sikerülni fog, sire! 

Szilveszter másnap a budai hegyek között bolyongott. A János-hegyen volt egy nagy köve és 
bokra, ahol gyógyítani szokta magát. Lelki purgatóriumot tartott itt a fűbe heveredve, 
múzsájával szeretkezett, s a termékenységet számtalan apró papirosdarabokon őrizte meg, 
amellyel tele volt a költő minden zsebe. A János-hegyi remetéskedés után szinte megtisztulva, 
megifjodva tért vissza az emberek közé: többé nem iszik, nem kockázik, bordalok helyett 
hosszú történelmi regényt ír, és kis lapot alapít Budán a helybeli érdekek támogatására, ami 
szintén legalább nyolcszáz pengőcske egy esztendőben. Pörge kalapját félrecsapta, és 
fütyörészve jött le a hegyről. 

A fűszerest ezentúl hirdetési nyugtával fizetem - gondolta magában, amint a budai lap 
eszméje kibontakozott fejében. 

Csupán harmadnap kopogtatott az „Arany Sas”-ban. 

- Méltóságos úr? - kérdezte az inast. 

- Már felöltözött. 

A fejedelem útra készen állott a szobában. Csendes mosoly játszadozott arcán. 

- Szilveszter - szólott lágy hangon -, ha kedved van, velem jöhetsz. Egy vén közjegyző 
irodájánál szállottak le a kocsiról. A jegyző táblája olyan régi volt, mintha már a török 
hódoltság idején is a falon függött volna. 

A szűk és keskeny irodában, ahol a növekvő és pohosodó iratszekrények, a duzzadt 
íróasztalok és polcok olyan bibliai bőséget árasztottak maguk körül, mintha az egész ország 
valamennyi bélyeges papirosát itt halmozták volna fel, s a végrendelkezések koporsó- és 
viaszgyertyaszagot terjesztenek, annyi helyet sem engedtek a jegyző írnokainak, hogy némi 
kis húst vegyenek magukra. 

A jegyző ellenben kövér és pápaszemes ember volt. Hajdanában éjszaka sokat tekézett a 
Kemnitzerben, tehát nyomban megismerte Szilvesztert. 

- Én filiszter lettem - mondta az öreg író, hogy megelőzze a jegyzőt. 

Azután beléptek a gondosan elzárt szomszédos szobába. 

Egy fekete szalonkabátba öltözött úr, akinek deres spanyol szakálla volt, mint a veteránok 
elnökének (akkoriban a veteránok voltak Pesten a viccelődés divatjában), és egy ijedt 
tekintetű, mályvaszín szoknyás asszonyság ültek a náddíványnak azon a részén, amelyet nem 
foglaltak el végleg a temérdek iratok. 

A polgárnőknek körülbelül egyforma az arckifejezésük temetéskor, lakodalomkor, sőt 
nagyobb adásvételi szerződésnél is. Az ember sohasem tudhatja előre, mikor kezd az arcuk 
sírni vagy nevetni, mert mindkettő várható. A spanyol szakállas ellenben egyházgondnokhoz 
való ünnepélyességgel és komoly, erőteljes hangon üdvözölte Alvinczit. 

- Jó napot, méltóságos úr. 
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Aztán helyet foglalt, megsimogatta a szakállát, be- és kigombolta szalonkabátját, mintha csak 
azon törte volna a fejét, hogy miért nem vette föl az ünnepélyes alkalomra veteránkardját. 

Az íróasztal mellett, középre húzott széken, lila fátyolos kalapkában, finom, egyszerű, 
ruhácskában, kesztyűs kezét ölébe ejtve Clarence foglalt helyet. Ibolyaszínű szeme, 
aranyvörös haja, nyerges lába, finom tartása mint egy hercegnőé, aki véletlenül került a 
jegyzőhöz, hogy bérlőivel a szerződést aláírja. 

Szilveszter nyomban kezet csókolt, míg Alvinczi tiszteletteljesen bólintott. Egy másodpercnyi 
csend. A polgárasszonyság elővette zsebkendőjét. 

A kövér jegyző sebesen olvasta: 

- Megjelentek irodámban Stümmer Péter és Stümmer Péterné budapesti, I-ső kerületi (Buda, 
Vár) lakosok… kiskorú Stümmer Lotti színésziskolai növendék… Másrészről Alvinczi 
Eduárd (de genere Gút-Keled) Cs. és kir. kamarás, földbirtokos… 

Szilveszter szédülve támaszkodott a falnak. 

A közjegyzői okiratban semmi más nem foglaltatott, mint az, hogy Alvinczi, a napkeleti 
királyok unokája a mai naptól fogva jegyesének tekinti Stümmer Lotti kisasszonyt, 
neveltetéséről, jövőjéről gondoskodik, szüleinek évi járandóságot biztosít, akik ugyanazért 
kötelesek leányukat ártatlanságban, tisztaságban nevelni… A kisasszony óhajtásához mérten a 
színi pályára lép… 

Az aláírások következtek. 

Szilveszter még soha olyan remegő betűket nem vetett, mint ez alkalommal. 

Alvinczi jegyeséhez lépett, és megcsókolta a kezét. 

- Tehát ne felejtse el, Clarence, hogy az én jegyesem. 

- Nem felejtem el - felelt egy csendes hang. 

Alvinczi zsebébe nyúlt, és a Montmorencyek kis imakönyvét vette elő, e szárnyas, dámvadas 
címerű könyvecskét, amelyből régen violává lett francia hercegnők imádkoztak. 

- Íme, jegyesi ajándékom. 

Az öregekkel kezet fogott a nagyúr. 

- Stümmer úr, neveljék gyermeküket tisztaságban. Én majd néha meglátogatom magukat. 
Menjünk, Szilveszter. 

A „Sas”-ban ismét fölvette keleti kaftánját… A tüzet a fehér kályhában megigazította, kezét 
fázósan összedörzsölte. Elgondolkozott, és olyan hangon, mint ahogy álmában beszél néha az 
ember álmához, halkan mondta: 

- Gyakran gondoltam arra, hogy nekem senkim sincs. Céltalanul, hiába élek. A politikától 
undorodom, a társaságot se nagyon kedvelem, magamban szeretek lenni. Most legalább lesz 
valakim, akivel néha elbeszélgetek. Akinek a sorsa az én sorsomhoz lesz fűzve. Lehet, hogy 
jó szerencse csillagomat hordja Clarence ibolyakék szemében! Franciául és angolul 
taníttatom. Szép és jó könyveket olvastatok vele. Lehet, hogy még sok örömöm lesz a 
kisleányban. Mindenesetre nagyon mulatságosnak ígérkezik az egész dolog. Holnaptól 
kezdve megkezdjük az őrszolgálatot. Szilveszter mindennap titkon Budáról Pestre és Pestről 
Budára kísérended Clarence-t, amiről azonban neki nem szabad tudni. Vigyázni fogsz reá, 
mint a két szemedre. 

- Igenis, sire. 
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Egy óra múlva János inas berontott a szobába. 

- Méltóságos úr, itt van a hajós. 

- Miféle hajós? 

- Hát az a tiszt. A hajóstiszt. 

- Marha kend. Tengerészkapitány úr ő. 

- Mégiscsak hajós, mert vízen jár - felelt vállat vonva János. 

A nyugalmazott tengerészkapitány mindig a legnagyobb meghatottsággal hajolt meg Alvinczi 
előtt. A fejedelem aranyai bőven pótolták kegydíját. Olyan bajusza volt, mint egy német 
rablólovagnak. A szakálla hegyesen előrenyomult. 

- Kapitány - kezdte Alvinczi -, önt megbízható férfiúnak ismerem. Szilveszter titoknokom s 
régi barátom napok óta különösen viselkedik. Legyen szíves megfigyelni Szilvesztert, s erről 
nekem jelentést tenni. 

A tengerész összeütötte a bokáját, s eltávozott néhány jó aranyfonttal. 

János ismét a szobába nyomult. 

- Csengetni méltóztatott? 

- János, a hajóst meg kell figyelni. Kíváncsi vagyok, mit csinál egész nap. 

- Úgy lesz, méltóságos úr. 

Estefelé Madame Louise titokzatos kis kastélya előtt állott meg Alvinczi kocsija. 

A széles ereszű ház (amely rózsaszínű függönyeivel, villámfényes ablakaival s virágzó japáni 
fácskáival egy régi belvárosi utcában húzódott meg) halkan, szinte jeladásra felnyitotta 
kapuját, midőn Alvinczi a kocsiból kiszállott. 

Az érzelmes arcú, szelíd, álmodozó tekintetű, könnyű fehér selyembe öltözött elegáns dáma 
mély meghajlással fogadta Alvinczit, mint valamely fejedelmet. 

- Parancsoljon, Monte Cristo uram. 

(Ebben a házban minden látogatónak álneve volt. Az igazi név, amelyet csak az úrnő tudott, 
sohasem hangzott el sem a cselédség, sem a vendégek előtt.) 

- Kedves Lujza barátnőm - mondta Alvinczi úr a díványon elhelyezkedve, ahol délutánonként 
Magyarország egyik leggazdagabb zászlósura szokott ezüst fejével szundikálni, mert igazában 
csak itt tud aludni, miközben Louise asszony a Kis Újság-ból az újdonságok címét olvassa föl, 
s a címeket kommentárokkal kíséri a herceg, míg elszundít, s szerepét Louise tölti be, 
mondván: „Összeégett varrónő.” Az ördög kíváncsi rá, miért nem vigyázott a ringyó… 

- Parancsoljon! - felelt alázatos meghatottsággal Madame, mert hiszen senki se ismerte úgy az 
embereket, mint ő, s a fehér szárnyas ajtókat a jobbra-balra nyíló kis szalonok felé - ahol 
királyok, bíborosok és nagykövetek szoktak üldögélni a virágos selyempárnákon - gondosan 
bezárta. 

- Kedves Louise barátnőm - kezdte ismét igen elkomolyodva Alvinczi, és halovány, sárgás 
arcán különös megindultság mutatkozott -, gyermekkorom óta szolgál mellettem Kerék János 
inasom. Fontos okom volna megtudakolni, hogy mivel foglalkozik Kerék János inasom. 
Kérek egy pohár vizet! 

Ezüsttálcán szolgálta föl a vizet a Madame. Majd figyelmesen, két ujját alsó ajkára téve nézett 
maga elé. 
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Alvinczi egy csomó Viktória-aranyat tett az ezüsttálcára, amennyi a kezébe akadt, s 
kényelmesen, megelégedetten kelt föl a díványról, amelynek párnáit Louise asszony saját 
kezűleg hímezte. 

…Horváth kisasszony, aki mind ez ideig álmodozva hallgatott, megragadta a szerkesztő 
kezét: 

- Mondja, ki az a Madame Louise? Szokás őt meglátogatni? Én meg fogom látogatni. 

Rezeda úr vállat vont. - Nem hiszem, hogy megtenné. A Madame talán nem is fogadná. 
Ismeretleneket nem szokott házába ereszteni. 

- És ha ön pártfogásába venne? - kérdé alázatos tekintettel Klára. 

Rezeda úr ez egyszer tagadólag rázta meg a fejét: 

- Madame Louise igen mulatságos nő, de nem szoktak azzal dicsekedni a nők, hogy házához 
járnak. Természetesen olyan nőket gondolok, akik még férjhez is óhajtanak menni. 

- Furcsa - mormogta Klára, s elgondolkozott. 

Az étterembeli zenekar, mintha csak megsejtette volna Urbanovicsnéban a bőkezű pártfogót, 
aki arany karperecét szokta odahajítani a prímásnak, ha kedvére valóan vonja a vonót, 
ugyancsak kitett magáért. Mintha a muzsikusoknak, pincéreknek, bérkocsisoknak külön 
nyelvük volna. Néha egy kézmozdulattal árulnak el valamit. A koldusok és tolvajok keresztbe 
fektetett szalmaszálakkal jellemeznek egész városokat a határkőnél. A cigányprímás már nem 
is muzsikál másnak, mint annak a vastag aranyláncnak, amely Urbanovicsné csuklóján foglalt 
helyet. A különböző nóták egymást kergették. Ábrándosak és érzékiek, bolondos amerikaiak 
és francia dalocskák. A cigányok állhatatosak maradtak, bár a horvát asszonyság 
egyetlenegyszer sem vetette fel a szemét. Végre a Valse de Moscou hangjait kezdte 
próbálgatni hátul, a cimbalom mögött egy festett bajuszú, dagadt szemű kontrás, akinek olyan 
kimerültség ült az arcán, mintha emberöltők óta éjszakázna. (Talán már a Rákóczi táborában 
virrasztott a sípon valamelyik ősapja!) 

Urbanovicsné csakugyan felemelte a fejét, és a cigányok felé nézett. 

Régen hallotta a valcert. Ulánusok szolgáltak Fehérvárt. Tiszti bál volt. A kapitányt 
Henriknek hívták. 

A kisasszonyok nemkülönben elábrándoztak a régi valceren. „Tél van, csengő szánok 
vágtatnak havas moszkvai utcákon, a hótetők alól itt-ott kicsillan a templomok aranyos 
gombja, és a nők acélszürke szemében mérhetetlen álmodozás látszik az ezüstkarmú 
szántakarók alatt. Puskint hozzák véresen párbajáról… Vagy a francia attasét… a tatár kán: 
Alvinczi Eduárd most száll a követség előtt szánjába, s a pályaudvarra hajtat. A hosszú farkú 
lovak nyargalva tűnnek el a hóesésben… Az expresszvonat pompás barna kocsijai már 
villamos fényárban úsznak a pályaudvaron, és jó szagú bőröndök szagával telnek meg a 
fülkék.” 

Nem nehéz kitalálni, hogy Horváth Klára drámai művésznő gondolta ezeket a Valse de 
Moscou alatt. 

Rezeda úr néhány nap múlva személyesen vitte el A lámpás-t a színésznők lakására, a 
Pattantyús utcába. Szilvia az utcáról észrevette a szerkesztőt, s a keskeny előszobában várta, 
hol semmi más nem fért el, mint egy szarvasvadászat képe a falon. A fogas magasan volt, 
mintha a kalapok az utcára szeretnének nézni az előszoba felső ablakán át. Tulajdonképpen 
senki sem járt a színésznőkhöz. 
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Szilvián piros, fehér pettyes vászonpongyola volt, a karjai és nyaka meztelen, a haja egyetlen 
csavarintással volt kontyba tűzve, s üde illat áramlott kebléből. A kis lakkcipők szinte fülelve 
néztek elő a rövid ruha alól. 

- Elhozta? - kérdezte nagyon melegen az operetténekesnő. - Benne van már a - lábam? 

- Nagyságod azt hiszi, hogy lapom tán mindennap megjelenik? Korántsem. Csupán hetenkint, 
s akkor se mindig. Majd talán a legközelebbi számban helyezhetek el néhány 
gondolatröppentyűt nagyságod lábáról, ha ugyan még akkor megjelenünk. 

- Addig is nagyon köszönöm - felelt Szilvia, és csaknem átkarolta a Rezeda úr nyakát, amint a 
vállára tette a kezét. Üde arca, amelyről a hideg víz s jó egészség olyan jó szagúan áramlott, 
mint a hajnali harmat fehér rózsa kelyhéből, Rezeda úr bús orcáját mintegy véletlenül 
megérintette… Mélázó, messzi álmokat látó szeme ismét kis cipőjére, aranynyilas, áttört 
harisnyájára vezette a férfi tekintetét, amint a piros pongyola alatt szétvetett lábfejjel állott a 
kis előszobában. 

-Tudom, tudom - mondta nevetve Rezeda úr. - Nagyon ügyes lába van! 

- A lámpás! - szólt Szilvia egyenkint tagolva a betűket, mintha mindegyik betűnek megadná a 
különös tiszteletet. Azután fogta az újságot, s a szekrény tetejére hajította. 

Horváth kisasszony fehérneműt foltozott, Szilvia a szerkesztő válla fölött fölkiáltott: 

- Klára, dugd el a nadrágokat! 

Klára első ijedtségében egy-két fehér ruhadarabot nyomott a szoknyája alá, azután megint 
elővette. 

- Bolond vagy, Szilvia. Hisz Rezeda úr nem kíváncsi a mi nadrágunkra, látott ő már eleget. 
Pláne ezek a nadrágok olyanok, amilyeneket a rendes polgárasszonyok viselnek. A felső 
leányiskola növendékei… Csipke nincs egyiken sem, mert hiszen nem arra való, hogy valaki 
valaha lássa rajtunk. 

Rezeda úr azonban szokása ellenére nagyon élénken nyomult előre, s a kérdéses női 
fehérneműt nagy érdeklődéssel vette kezébe. 

- Nagyszerű, már régen utálom a csipkés fehérneműt. Ilyenre vágyódtam, amelyben 
lyukacskák és pirossal és kékkel horgolt levelecskék vannak. És a derékon csokorba kell kötni 
a szalagot. 

Amire Klára mégiscsak kivette a szerkesztő úr kezéből a ruhadarabokat. 

Rezeda úr felborzolta a haját, és a kalapját a földre dobta, mint egy majálisozó diák. 

- Színésznők otthona! Istenem, mennyire szerettem volna hajdanában a színésznők 
otthonában megjelenhetni! Midőn még úgy rajongtam értük, mintha valamennyien régi idők 
elmúlt asszonyai, szív fölötti, selyemkötéses pasztellképek, régen elhangzott dalok a spinéten, 
ábrándos szemű Dérynék volnának. Hol van az aranyszegélyű napló, ahová virágot, levelet, 
hajfürtöt préselnek? Hol vannak a verseskönyvek, Kisfaludy regéi aranykoszorús, piros 
kötésben, s bévül egy név, egy régi grófnő neve. Vékony talpú selyemcipőcskék fehér 
harisnyás lábakon, hol a térd alatt atlaszszalag leng a megtelő, lassan domborodó lábszáron; 
nagy virágú szoknya, amely mint üvegharang a kert ritka növénye fölött, a derékra kötve 
drága kincseit rejti; kis kalap, amely rózsaszínű szalaggal van megkötve az áll alatt, s alatta 
hullámzó fürtök, mint megannyi kígyók; élveteg, nagy szemek, gyöngéden megfestett arc; 
kopottas utazóláda s néhány száraz koszorú és megfakult, régi színlap; így gondoltam 
hajdanában a színésznőt. Vajon mi maradt meg a régi pasztellképből? 

Klára a cérnát fogai közé vette. A varrógépre mutatott. 
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- Ott szoktam varrni. 

Szilvia fölhajtotta a zongorája fedelét. Rózsaszínű medáliából fehér fürtös pásztor és 
pásztorleány nézett elő. Fehér, fürge ujjait végigfuttatta a billentyűkön. 

- Itt szoktam ábrándozni. 

Rezeda úr azonban nem hagyta magát kizökkenteni hangulatából, amelyre, úgy látszik, már 
régen készülődött: 

- A színésznő, hölgyeim, különös teremtés. Minden színésznő lehet istennő vagy 
regényhősnő. Még az öreg Locsarekné, a híres komikáné is különösnek s nagyszerűnek 
látszott, ha zöld kendőjét magára borította. Pedig csak egy zöld kendő volt… A furcsa színű 
és szabású ruhák, köpenyegek, kalapok és tollak, amelyeket mintha külön gyártanának a 
színésznőknek, nemde arra valók, hogy a színésznők ruházkodásuk révén is érdekesebbek 
legyenek a civil nőknél? A festéktől megjelzett arcok és a mindenféle fátyolok, tüllök, 
csokrok, amelyeket a színésznő elhelyez magán: szintén csak azért vannak, hogy a férfiak 
megbolonduljanak. Mármost csak egy kis fantázia kell hozzá, hogy az ember elgondolja a 
szent rajongásokat, az imádott szerepeket, a hosszú éjjeleket a szerep fölött, s küzdelmeket és 
szenvedéseket, vándorlásokat, szegénységeket, szerelmeket és szép emlékeket, amelyek 
minden színésznő életében előfordulnak… A színésznők a legérdekesebb nők a világon. A jó 
Isten árvaleánykái. 

Klára csendesen nevetett. 

- A tejesasszony gyakran megtagadja a hitelt. És a fűszeresnek udvarolni kell. 

Szilvia azonban ragyogó szemét, felpiruló arcát lelkesen fordította Rezeda úrra. A zongorára 
ütött, és érzelmesen énekelte a Hoffmann szerelmi dalát. 

A zene alatt Klára halkan megkérdezte: 

- Nos, mi van a barátunkkal? Monte Cristo gróffal? Még mindig nem lehetek oly szerencsés, 
hogy megismerhessem? 

- Komolyan akarja? - mormogta elboruló arccal Rezeda úr. 

Klára megsimogatta a szerkesztő fejét, és anyáskodva szólt: 

- Fiam, hát maga nem ismer még engem? Azt hiszi, hogy lehet engem elcsábítani, ha én nem 
akarom? Monte Cristo úrnak vagy bárkinek? Ha egyszer valakié leszek, magáé leszek, 
Kázmér. 

Rezeda Kázmér már csaknem harmincesztendős férfiú volt, ez idő alatt járt lyukas cipőben, s 
volt egyszer tizenkét lovaglónadrágja, midőn ezer pengőt örökölt. Tehát többet megpróbált az 
életben, mint az átlagemberek. Azonban mégis… Már sokkal bölcsebb férfiakat is 
hálójukba vontak a női cselfogások. A lámpás szerkesztője elpirult Klára simogatására. 

- Tehát: ma este - mondta gyors elhatározással - Madame Louise estélyt ád, s engedelmem 
van, hogy kegyedet az estélyre bevezessem. 

Horváth kisasszony fölállott, és gyorsan homlokon csókolta Rezeda urat; ez azonban 
szomorúan nézett a földre: 

- Éppen annyi, mintha eladnám Marokkóban a vásáron. 

- Nem baj. 

- A vész, a bánat, a nyugtalanság üszkét dobom lelke csendes tűzhelyébe. El fog zülleni. 
Talán fölfelé, talán lefelé: az mindegy. Lehet, hogy grófné lesz, vagy utca lánya. 
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Horváth kisasszony erre már nem is felelt. A ruhásszekrénynek mindkét ajtaját nyitotta ki 
egyszerre. 

Talán egyikük se vette észre ebben a percben, hogy a zongora és a dal hirtelen elhallgatott. 
Vannak dalok, amelyeket sohasem énekelnek végig. 

Szilvia sápadtan összeszorította az ajkát. 

- A kék bársonykosztümöt vedd föl, amelyben a Fedorá-ban játszottál - mondta később 
halkan Szilvia. 

Rezeda úr egy darabig szomorú fejbólingatással nézte Klára ideges, örömteli készülődését. 
Gúnyos mosoly ült az arcára, majd csendesen nevetgélni kezdett, mintha a lábát fűrészelték 
volna. Remegő hangon, de vidor mozdulattal fölkiáltott: 

- Hát a vén alsószoknya megunta már Pestet? 

Kétszer is meg kellett ismételnie a kérdést, amíg feleletet kapott. 

- Urbanovicsné vadászatra hívta meg Kürtöst a Dráva mellé - felelt szertartásosan Szilvia. 

- Vadkanra! - kiáltott közbe Klára. 
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NEGYEDIK FEJEZET • A legbarátságosabb pesti ház 

Madame Louise írónő volt. Írt verseket, elbeszéléseket (a Kökörcsinek-re mindnyájan 
emlékezhetünk, akik a szalonjában helyet foglaltunk), Sévigné asszony volt pompás 
leveleiben, amelyeket írókhoz és művészekhez intézett (olykor tizenkét oldalon s mindig 
asszonyi gráciával és költői lendülettel írván), máskor George Sand volt, amint férfias 
kalapban és lovagcsizmában a Vigadó-beli álarcosbálba ment, míg otthon Madame 
Pompadour volt - sajnos, a jó Lajos már nem élt ez idő tájt. 

Madame Louise (igazi nevén: Srottis Vilma) az utolsó romantikus nő volt Pesten. Született 
egy kis dunántúli faluban, ahol nagyatyja birodalmi lovagságára és teleszkópusára volt 
büszke, anyja - ŕ la Romantique - színésznőnek szökött el a háztól, míg atyja valamely messzi 
csehországi garnizonban a császárt szolgálta. Nagyapó mindig a csillagokat vizsgálta, vagy 
címerét tartotta rendben, Vilma a parasztgyerekekkel verekedett vagy Corinna-t olvasgatta a 
lugasban, s így tizenhat esztendős lett, franciául tanult, hárfát és éneket, atyja hazaküldött, 
kivénült huszárja megtanította lovagolni, februárban egy szakasz ulánust helyeztek a faluba, s 
mire május lett, Vilma az ablakon át megszökött a kapitánnyal a nagyapai házból. S 
virágárusnő lett Pesten. 

A régi regényeket írták ilyenformán, s higgyünk az íróknak, hogy csakugyan voltak ilyen nők, 
ilyen emberek, hárfák, lugasok, májusi éjszakák, megszökő kisasszonyok. Manapság úgy 
hangzik már ez, mint az ódon, padlásra helyezett spinét elpattanó húrjának zöngése, s 
odakünn holdvilágos éjfél van. A régi kerten imbolyogva mennek át letűnt idők nagyszerű 
asszonyainak árnyékai, a kastély tornya fénylik az éjszakában. 

Lehetséges, hogy a régi asszonyok mások voltak, mint a maiak. Egy részüket 
szentségtartóban őrzi az emlékezet, mintha egyebet sem tettek volna a férfiak, mint 
imádásukra az oltárhoz járultak, és sem hajuknak, sem szájuknak nem volt ingerlő illata. Más 
részük - köztük a nagyszerű Madame - a legkalandosabb életpályán bolyganak végig. Az írók 
is okai voltak e dolgoknak és a történelem. Az aranykehelyben üldögélő asszonyok (akiket 
kiterjedt család rajongva szeret, férj és gyermek imád) elolvasták az írók munkáit, a 
történelmet, és csöndesen mosolyogtak a bohóságokon. A Louise asszony fajta nők pedig 
azon törték fejüket, hogyan lehetne Pompadour úrnő életét megismételni. A „bécsi táncosnő” 
lenge szökéseiről még bővebben beszélnek az öregasszonyok, a „kaméliás hölgy” megríkatja 
a világ minden könnyelmű teremtését, Musset Alfréd sorsa és a sánta lord növelik a 
romantikát: valóban nem is csoda, hogy a regényeskedő nők könnyű szívvel szöknek el az 
apai háztól. Igen tisztes öreg asszonyságok üldögélnek manapság a kályha mellett, akik 
hajdanán a világért sem szerettek volna egyebek lenni, mint „kaméliás hölgyek”. 

Tehát Madame a virágot árulta egy kis Szervita téri üzletben, de este regényeket írt és 
olvasott. Azonkívül mindennap hosszú levelet váltott Fritzcel, az ulánus kapitánnyal (amely 
szokását mindvégig megtartotta). Madame szép volt, ifjú volt, mint költők műveiben 
olvashatjuk, a legszebb nő volt Pesten. Nemes alakja mint egy fiatal szarvasé, és térdig érő 
barna haja sátorként fedte; szeme tündöklő, tiszta és érzelmes, lába kicsiny, és derekát egy 
gyermek átölelhette; homlokán méla bánat, amely megnemesítette arcát, mint a kazáni Mária 
arcképe. A grófok és hercegek akkor még személyesen jártak a virágos boltokba, mert 
romantikus emberek voltak. Madame, midőn másodszor „elbukott” - milyen regényesen 
hangzott ez valamikor! -, egy antik jellemű, nagyon katolikus és nemes gondolkozású gróf 
pártfogásába került, akiben a nemzet és a bécsi udvar a legközelebbi hatalmas államférfiút 
szerette látni. 

A nemes gróf mindent komolyan vett az életben. 
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Elsősorban a vallást tisztelte. Szent Lajos és lovagjai tanulhattak volna Ferdinánd gróftól. 
Hívebb gyermeke nem volt nála az anyaszentegyháznak. Őszinte, középkoriasan magas 
szárnyalású áhítat csengett hangjában, midőn a mennyet s szentjeit említette. 

- Louise, légy vallásos - mondta rajongó hittel. - A vallás minden. Az élet nem üthet szíveden 
annyi sebet, hogy a vallás meg ne gyógyítana. S bűnbocsánatra mindig számíthatsz. 

Másodsorban atyját, a nyugalmazott császári minisztert tisztelte Ferdinánd. 

- Amíg atyám él, senkinek sem szabad megtudni, hogy mi ismerjük egymást. Légy hű és 
becsületes. Én gondoskodom jövődről. 

Harmadszor a császár és a nemzet laktak az antik főúr szívében. De ezekről ritkábban beszélt 
Louise-nak, mert nem tartotta Louise-t még érettnek e nehéz dolgok megértéséhez. 
Politikában, közszereplésben elfáradva, bekopogtatott a kis lakásba, amelyet Louise-nak 
bérelt, és fejét a nő ölébe hajtotta. 

- Beszélj nekem gyermekségedről - mondta. 

Szerelemről, vad ölelkezésekről vagy orgiákról, amelyek a maitresse-lakások 
selyemfüggönyei mögött lejátszódnak, ahogy a világon a legtermészetesebb dolog: alig volt 
szó. A gróf mindig oly nemes előkelőséggel állott Louise előtt, mint egy márványoszlop az 
Akropoliszon, fennköltsége, tisztasága pedig azon szent asszonyok áhítatát ébresztette föl a 
kaméliás hölgyben, akik látszólag ok nélkül járnak és térdepelnek Szent György képe előtt a 
búcsújáró helyeken. 

A keresztes vitéz volt Madame szerencséje. A szent férfi okozta, hogy Louise nem züllött el a 
város forgatagában, s még azután is, sok évig nemesen, szinte fennkölten gondolkozott, holott 
csak maîtresse volt, és semmi más. 

Kár, hogy a fűszeres ételek és a mindent kiszimatoló pletyka nem engedték meg Louise 
asszonynak, hogy szent asszony módjára fejezze be életét. A nemes gróf túlságosan elmerült a 
politikába, az eszményeket komolyabban vette, mint a valóságot, és a kis fészek, hol a falon 
antik feszület volt s rózsafüzér a párna alatt, mint egy katolikus hercegnő szobájában, mind 
gyakrabban nélkülözte a gróf jelenlétét. A vallás körül bajok voltak ez idő tájt az országban, 
Szent Lajos lovagja hét- és hónapszámra küzdött az anyaszentegyház mellett a porondon. A 
szemita fajta, amely még nem régóta vetette le sárga köntösét, a pénzkölcsönzésen kívül újabb 
jogokat akart. Johannes Huss és Hieronymus Savonarola szélbe szórt hamvai föltámadtanak, 
és Bethlen Gábor hajdúi csapkodták az asztalt az alsóházban Sem fiai szabadságáért. A gróf 
reggeltől estig páncélban volt, Tankréd módjára küzdött az egyház ellenségeivel, éjjel víziói 
voltak a nemzet és a korona elpusztulásáról. „Imádkozzál!” - írta minden levelében az 
elhagyatott kis Louise-nak, akit egy nagy műveltségű, de elszegényedett bárónő társaságában 
csakhamar külföldi utazásra küldött, mert Sem tollforgatói, a mérgezett nyilakkal lövöldöző 
ifjú harcosok már csaknem eljutottak a kis fészekig, hogy e rózsaszínű bástyánál támadják 
meg a nemes Tankrédet. 

A „Bayerischer Hof” ebédlőasztalánál - az ábrándos Münchenben - két magyar főúrral 
ismerkedett meg Louise. Az urak a gróf barátai voltak, s természetesen gondjaikba vették 
barátjuk barátnőjét. 

Sohase küldjük barátnőnket egyedül vagy akár női felügyelet alatt külföldre, de talán még a 
szomszéd utcába sem. 

A feleség fénylő rendjelcsillag a diplomatafrakkon, eltűnése hamarosan észrevehető. De a 
szerető csak egy kedves kis zsuzsu az óraláncon, sokáig járkálhatunk, s nem jut eszünkbe, hol 
veszítettük el. 



 45 

A két jó barát azután felnyitotta Louise káprázó tekintete előtt a nagyvilágot, operák ragyogó 
estéit, párizsi bálok tündéri pompáját, a Grand Hotel fürdőszobás lakosztályát és Monte-Carlo 
kábító levegőjű kaszinóját. Az expresszvonatok gyorsan járnak Európa fővonalain, de Louise 
értelme, gondolatvilága még gyorsabban kinyílott. A nagyvilág - amelyet eddig csak 
regényekből ismert - a régi dacos, makacs, de mindenekfölött becsületes dunántúli leánykából 
élvezni vágyó, selyemben, bársonyban és ékszerben tündökölni kívánó dámát formált. Jó 
társasága révén volt szerencséje megismerkedni őfelségével, Milán királlyal, és a nizzai 
versenyeken egy valóságos amerikai milliomosnak, egy sörcsászárnak nyújtotta át a 
névjegyét, ha Pestre jön, fölkereshesse: „Louise de Péczely”. 

S ez idő alatt mindennap volt ideje, hogy útinaplóját folytassa, terjedelmes levelet írjon 
Fritznek és Budapestre Ferdinándnak. 

A nemes Ferdinándnak bizonyos megtakarított pénzekhez kellett már nyúlnia, hogy Louise 
asszony után a megfelelő és kívánt pénzösszegeket elküldhesse. Mindazonáltal csupán ennyi 
megjegyzése volt az esetre nézve: „Kedves, te Párizsban elfelejtettél imádkozni, ezért 
vesztettük el itthon a csatát.” 

Ah, igaz, külföldi utazása alatt Louise nem imádkozott. Otthon felejtette a rózsafüzért, 
amelyet pedig egy valóságos Metternich hercegnő forgatott egyszer ujjai között. 

A gáláns Alvinczi (akkor párizsi attasé) Ferdinánd gróf barátnője tiszteletére olyan ebédet 
rendezett, amely még a diplomaták klubjában is ritkaságszámba ment. A longchamps-i 
versenyeken már egy csomó magyar arisztokrata vette körül szegény Ferdinándunk 
barátnőjét, aki odahaza oly halálmegvető bátorsággal küzdött a trón és egyház érdekében… 

- Esküszöm, hogy nem csaltalak meg - mondta komoly, harmatos tekintettel Louise a grófnak, 
midőn végre hazakerült Budapestre. 

Ferdinánd megcsókolta a homlokát. 

- Hallottam, hogy jól mulattál, s ez nekem elég! 

… Mi volt ebben a rendkívüli asszonyban a ritkaság, amely Párizsban és Budapesten 
egyformán a társaságok központjává tette? A Srottisok valamelyik őse tán megfordult XIV. 
Lajos udvarában, vagy csak szerencséje volt, mint azok a szegény nők mondani szokták, akik 
ugyanabban az ócska alsószoknyában végzik lepkepályájukat, amelyben kezdték? A 
nagyszerű nőket megcsodálják a férfiak, s nem tanakodnak rajta, hogy hol van a titka 
varázsuknak, amely Ninon de Lenclos korában is kiárad egyéniségükből. 

Az estély, amelyre Rezeda úr Klárát vezette, művésznők és írók tiszteletére rendeztetett. 
(Általában Louise asszony csak a hercegeket és költőket szerette, más férfiakat nemigen vett 
emberszámba.) 

A háziasszony fűző nélkül, igen könnyű, apró virágkoszorúcskákkal mintázott selyemruhába 
öltözött, s ékszerek helyett csupán egy piros rózsa volt hajába tűzve, hogy ezzel is jelezze az 
estély házias voltát. Az évek folyamán megasszonyosodott, és (mióta szegény Ferdinánd 
elhagyta, hogy végre oltárhoz vezesse azt az ősrégi katolikus családból származó hercegnőt, 
akit szülei már bölcsőjében eljegyeztek számára) néhány, madárkörmöcskéhez hasonló 
jelecske támadt a halántékán. Csupán a homloka ragyogott egy gyermeklány ártatlanságával 
és szomorúságával, aki karácsonyi játékai után búsul. 

- Isten hozta az én vityillómba - mondta jókedvűen Klárának, mintha már nagyon régen 
ismerte volna. - Ma falusi mulatságot tartunk, falusi bort iszunk… Szilveszter, gyere, hadd 
mutassalak be. 

Rezeda úr megérintette a Klára vállát: 
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- Az Alvinczi titoknoka! 

Szilveszter, bár a Balázs Sándor köpenyegét levetette az estélyre, ehelyett piros, bojtos 
házisapkát nyomott a fejébe, és rövid szárú fapipát tartott a fogai között. Éppen egy versét 
olvasta fel a kis Bonifácz Bélának, aki cvikkere mögül hunyorgatva hallgatta az ódát, amely 
egy vén János-hegyi kődarabhoz volt intézve: 

És a kő azt mondja: 
Én leszek a sírköved. 
Vadrózsának bokra 
A temetkező helyed… 

Szilveszter fölállott, meghajolt Horváth kisasszony előtt, miután nőkkel szemben mindig igen 
udvarias volt, megcsókolta a kezét: 

- Ha fiatalabb volnék, magáról verset írnék. De már öreg legény vagyok, és Bonifácz Béla a 
barátom. 

Bonifácz kis, fekete ember volt, bozontos hajú és szakállú, amint a szent orosz nihilistákat 
álmodják az orosz diákkisasszonyok. A szeme azonban oly lágy és melankolikus volt, mint 
egy gyermeké, aki mindig halott édesanyjára gondol. 

- Bujdosó úr - mondta Louise asszony a kis nihilistának -, a szép kisasszonyt magukhoz 
ültettem. Falusi estélyeken magam szoktam felügyelni a konyhára. Meg fogadni is kell a 
vendéget, ha ide bevetődik. 

Jókedvű, teli kacagása, zengzetes hangja megtöltötte a kis szalont, ahol a velszi herceg 
ajándéka, egy aranypáva tartotta hátán a névjegytartó kosarat. Könnyű ruhájában, papucsszerű 
félcipőjében oly fürgén térült fordult, mintha sohasem hagyta volna el faluját és az ősi házat. 

- Rántotta is legyen - kiáltotta Szilveszter -, mert az én fogam már rossz. 

- Lesz, kedves komám. A perzsa sahnak is mindig rántottat csináltam, amikor szerencsém volt 
hozzá házamnál. 

Szilveszter legyintett: 

- Mit? A perzsa sah? Az is tudja, hogy milyen a jó rántotta? Máriabesnyőn lakott egy 
Németné nevű csárdásné… Patvarista koromban sokat jártam utána. 

Fehér bóbitás, mosolygó képű, időses szobaleány, amilyenek régi vidéki házaknál anyjuk 
örökébe szoktak lépni, piros borral telt hosszú nyakú üveget helyezett az asztalra. A velszi 
herceg páváját egy sarokba tették. 

- Dunántúli bor? - kiáltott föl Szilveszter. 

- A mi falunkból. A nagyságos asszony falujából! - felelt a szobalány. - Ebből már iszunk! - 
mondta Szilveszter, és jókedvűen töltögete a poharakba. 

- Szép kisasszony, a maga egészségére! 

Klára nem lett volna igazi színésznő, ha nyomban belé nem helyezkedik a hangulatba. 
Nevetett, koccintott, ivott. Madame Louise a konyhatűztől fölpirult arccal sietett be. Az 
ajkával megérintett egy pohár bort. 

- Ma mulatni fogunk. Mindjárt kész a vacsora. Ilics Ivánnak, házi ellenségemnek is hallom 
már a csoszogását odalent. 

Szilveszter gyönyörködve függesztette a szemét a szép Louise-ra, mint egy öreg nagybácsi 
nézi a húgát. 
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- Úgy, úgy, kedves komámasszony. Az ördög vigye el a perzsa királyokat meg angol 
hercegeket. Magyar poéta, a magyar huszár a legelső ember a világon. Emlékszik, mennyit 
mulattunk Budán a kis kocsmában szegény Balázs Sándorral? 

- A német követ vizitjét is elmulasztottam miatta! 

Klára ezalatt körülnézett a kis szalonban, ahol királyok és nagykövetek szoktak megfordulni. 
Sem itt, sem később, a lakás többi részeiben a rafinált, érzékcsiklandozó ízlésnek nyomát nem 
találta, holott regényeiben erről már olvasott. Polgári, nem is nagyúri kényelemmel 
berendezett szobák voltak ezek. Az egyik szalon a biedermeier ízlést dicsérte, a másik 
rokokóról beszélt. Az ebédlőben széles diófa asztal, pohárszék, mint valamely falusi 
úriházban, ahol megbecsülik a nagyapákról maradt bútorokat. Csupán arcképek voltak itt 
olyan tömegben, amennyi arckép csak egy fotográfus műhelyében szokott lenni. Csupa 
férfiak. A fölírásokat - amelyek bizonyosan a kép alsó részén találhatók - diszkréten eltakarta 
a ráma. De még így is fölismerte Klára az egyik képben Edwardot, a brit királyt. Amott egy 
bíboros állott finom arcával és ifjú és öreg mágnás urak valamely jelmezestély öltözeteiben. A 
legfőbb helyen egy nemzetiszín szalagos koszorú. A kőbányai ifjak ajándéka, midőn Louise 
asszony egy műkedvelői előadáson föllépett. 

Másfelé a háziasszony képei fedték el a falat. Louise lóháton, Louise lovaglóruhában, hetyke 
kis cilinderben, majd leányosan egyszerű ruhácskában, kezében kis virág, máshol színházi 
belépőjét ereszti le gömbölyű válláról. Louise gyászruhában, Louise mint spanyol táncosnő, 
majd hosszú uszállyal és vagyont érő legyezővel kezében. Emitt egy polgárasszonyka a 
nyolcvanas évek divatja szerint, ott könyvet olvas, később hegyes lábú íróasztalkájára 
könyököl, s bizonyosan a Kökörcsinek-et írja. 

Régi vidéki szalonokban, ahol a ház nőtagjai maguk végzik reggelenkint a takarítást, s a szoba 
napközben zárva van, őrzik meg ily féltő gondossággal a daguerrotypeket, amelyek apákat, 
nagyapákat, rokonokat ábrázolnak, s késő nemzedékeknek mutatják a magyar ruhás urakat és 
hölgyeket. „Phot: Jeney.” S negyven esztendő előttről gyöngyös fejkötőkben, széles virágos 
szoknyában néz vissza nagyanyánk. 

Louise asszony széles ágya felett csupán egyetlen képecske volt. Egy gömbölyű aranyrámába 
foglalt halovány öregúr arcképe, akinek fején kackiásan volt félrecsapva a honvédsapka. 

Az éjjeliszekrényen Metternich hercegnő rózsafüzére mellett egy fiatal úr s fiatal leány 
arcképe. 

- A fiamat nézegeti? - kiáltott föl Louise asszony, amint ismét a szobába lépett. - A fiam és a 
menyasszonya. Második fiam, aki megnősül. Elhagynak, elmennek, amint felneveltem őket. 
A férfinépség mind háládatlan. 

- Nem az igazi fiai! - szólt közbe magyarázólag Szilveszter atya. 

- Az mindegy. Úgy szeretem őket, mintha tulajdon véremből lettek volna. Különösen ez a 
Marci volt a szívemhez nőve. Háromesztendős se volt, amikor az apja, Szentléleki kapitány 
lebukott a lóról. A végrendeletében nekem hagyományozta a gyereket, hisz jóbarátom volt. 
Talán egy félesztendei keresgélésbe került, amíg a gyereket és az anyját egy galíciai 
orfeumban megtalálhattam. Aztán felneveltem Marcit. Az anyja húsz év alatt csak egyszer 
látta. Moszkvában férjhez ment egy bőrgyároshoz. Bizony, egyéb gondja van neki, mint a 
Szentlélekitől való fia. De azóta van már új fiam, Szilveszter. Postán kaptam. Párizsból küldte 
egy szegény barátnőm, akinek rosszul megy a sora. De azt falun neveltetem. Hadd legyen, aki 
átvegye falusi gazdaságomat, ha én már megöregedtem. Most pedig gyerünk ebédelni. Ilics 
Iván éhes. 
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Az ebédlőben valóban ott találták már Ilics Ivánt, egy görbe orrú, sunyi tekintetű, deresedő 
hajú férfiút, aki éppen az evőkést köszörülte a zsebkésével. 

- Mindig tompák a kések, Louise! - mondta szemrehányólag. 

- Hogyne, majd éles késeket tartok, hogy ha egyszer megharagszik rám, belém döfje - felelt 
nevetve Louise. - Belém döfné, biz’ Isten, belém döfné. Ilics Iván nagyon veszedelmes ember 
- magyarázta Klárának a háziasszony. 

Ilics Iván szomorúan lehorgasztott fejjel, mint egy beteg madár ült az asztal végén. 

- Ilics úr regényhős - folytatta Louise asszony, mert láthatólag kedvelte ezt a témát. - Orosz 
regényből választottam a nevét. Húsz esztendeje asztaltársam ebédnél, s kártyapartnerem 
délután. Isten mentsen egy rekontrát megnyerni! Nyomban belém döfné a bicskát! - Ilics, vén 
disznó! Megint részegeskedtünk az éjszaka? 

Ilics Iván gyermekes grimaszt vágott az arcával. 

- Duda! Maga méregduda! - mondta, azután előre köszörülte a torkát, amint megtöltötte 
poharát: - Brr! Hazai bor! Megint savanyú lesz a kedvem egy hétig. 

Ám a bort nyelés nélkül leöntötte. Aztán gyorsan keserves arcot vágott, mintha tormába 
harapott volna. 

Két karjára támaszkodott, és fenyegetőleg, gunyoros mosollyal nézett az ajtó felé, mintha 
csak azt várná, hogy vajon miféle, neki nem tetsző ételek kerülnek az asztalra! 

- Így megy ez, kérem, már húsz esztendeje! - folytatta Louise asszony, a kis mosómedvéhez 
hasonlatos férfiról szőve a fonalat. - Minden délben meg akar verni a konyha miatt. A 
cselédeim már azt hiszik, hogy a vőlegényem, vagy talán titokban meg is esküdtünk. Pedig ha 
nekem egyszer uram lesz, annak olyannak kell lenni, mint Gábor arkangyalnak. Mondja, 
komám, nem tudna valakit kommendálni férjnek? Unom már magam. Férfi kellene a házhoz. 

Ilics Iván csúfondárosan nevetett. 

- Majd bizony, magát meri elvenni valaki! Hisz első nap az asztal alá kergetné! 

- Ha ilyen pipogya volna, mint maga. 

Bonifácz Béla már három pohár bort ivott, és a tyúkleves után abbahagyta az étkezést. 

- Ott hibáztam el - mondta szokatlanul emelt hangon -, hogy nem sikerült a Hentzi-szobrot 
levegőbe röpíteni. Manapság minden másképp volna. Talán még a lapom is élne. 

- Mi a baj, bujdosó uram? - kiáltotta a háziasszony. - Magáról írta Eötvös Károly a 
regényt: Aki örökké bujdosik. 

Bonifácz heveskedve felállott, és megigazította a szemüvegét: 

- Hogyne bujdosnék, kérem. Háromszor ültem királysértésért, kérem. Hatszor sajtóvétségért, 
kérem. Számtalanszor fogtak lázadási pörbe. S az embernek még ilyen pechje legyen! Nem 
sikerült a szobrot felrobbantani! 

Az arca kitüzesedett, a haja megbomlott, a szemében az apostolok lángja ragyogott: 

- Nem lesz ebből az országból semmi, amíg nem alakul át köztársasággá. 

Új vendég jött, aki megzavarta a nihilista költő előadását. Kiérdemesült művésznő, Bártfai 
Lenke lebegett be a szobába, egyébként a Louise asszony régi ruháit és cipőit szokta viselni. 
Még turnűrt hordott, holott az évtizedek előtt volt a divat. Szertartásosan bókolt a társaságnak, 
Louise asszonynak megcsókolta az arcát és kezét. 
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- Bocsáss meg, kedves, nem akartam kompromittálni a házad… Egy cilinderes úr üldözőbe 
vett a Váci utcában! Nem óhajtom, hogy mindenki lásson befordulni. Mert ugyan micsoda 
véleménye lenne rólad? - fuvolázott a művésznő, akinek arcát a festék téglapirosra marta, és 
különös bodraival, fürtéivel, szalagcsokraival, mintha egyenesen a vidéki színészvásárról jött 
volna, amelyet félszázad előtt a Pannónia előtt szoktak megtartani. Elénk méltatlankodással 
folytatta: 

- Kérlek, nem mondom: máskor… De éppen ma, midőn estélyre vagyok hivatalos?… Nem. 
Lehetetlen volt. Megbocsáss, kedvesem. 

Ilics az asztal végén kuncogva nevetett. Bártfai Lenke a homlokáig húzta a szemöldökét: 

- Udvari bolond úr! Akarom mondani: udvarmester úr, jegyezze meg, hogy Bártfai sohasem 
szokott hazudni. 

Ilics Iván viharos köhögéssel nyelt le egy pohár bort. 

- Hol pályázott, kedvesem? - fordult Klárához az újonnan jött. - Komjáthynál? Ismerem. Jobb 
színész volt, mint direktor. Nem? Krecsányinál? Az öreg Náci régimódi ember. Sekszpír, 
mindig Sekszpír. Vagy Verdi. Az embernek tönkre kell nála menni. 

Bonifácz Béla, miután az asztal fölött nem beszélhetett, Rezeda úrhoz, szomszédjához fordult, 
és szónoki modorban, de elég csendesen magyarázta szenvedéseit, amelyekről, különben 
bortalan állapotban, mélységesen szokott hallgatni. Furcsa félreértése volt Bonifácz a magyar 
életnek. Komolyan vette a dolgokat. Költőnek indult, Jézus című drámai költeményét egykor 
majd kiássák a múzeumokból, ám jött Istóczy, Verhovay, és szegény Bonifácz 
elfelejtette Jézus-t. Fanatikus, szélsőbaloldali újságíró lett. Kis vagyonkáját elvitték a 
lapalapítások. Hol lakott? Merre járt? Tíz-tizenöt esztendőn át régi barátjait tisztelte meg 
néha, hogy ötven, esetleg húsz krajcárt kölcsönkérjen, amelyért a város egyik végéről a 
másikra gyalogolt. 

A társaság vidám hangulatba emelkedett. A falusiasan elkészített ételek pompásan ízlettek a 
többnyire vidékről származott vendégeknek. 

- El fogom játszani Gil Blas-t - kiáltott föl egyszerre Louise asszony. - Lenke, segíts az 
öltözködésnél. 

- Bravó! - mondta határozatilag Szilveszter. - És te, Béla, most már hallgass a Hentzi-
szoborral. 

A Madame fürge léptekkel tűnt el a mellékszobában, ahonnan csakhamar párizsi grizettnek 
öltözötten tért vissza. Csupán a szoknyáját tűzte föl, kis kendőt vetett a vállára, s 
kalaposskatulyát vett a kezébe. 

De mielőtt az előadás kezdetét vehette volna, az ősz hajú szobaleány ijedt arccal lépett be. 

- Már megint meghalt az öreg Szentpéteri - mondta őszinte részvéttel, és levelet nyújtott át 
úrnőjének. 

Szilveszter, a Gil Blas című jelenet szerzője, aki bizonyos idő óta székén olyan állásba 
helyezkedett, mint a szerzők, midőn színdarabjukat játsszák, mérgesen dörmögött: 

- A legrosszabbkor hal meg a vén poéta. Nekem is mindig akkor küldi el a pártecéduláját, 
mikor egy fillérem sincs. 

Madame Louise bánatos arccal olvasta a levelet. (Szebb volt szomorúan, mint vidáman.) 
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- Koszorúra, koporsóra gyűjtenek… Én már háromszor láttam kiterítve az öreget. 
Megcsiklandoztam az orrát. Arra sem mozdult. Hat neveletlen gyerek van a háznál. Hogyan is 
mozdulhatott volna! Küldd be azt az embert, Julis! 

A szekrényhez lépett, és pénzt vett ki. Egy borszagú házmester jött be az ajtón. 

- No, maga az, Krecsák bácsi? - mondta kedélyesen Louise asszony. - Itt van tíz forint, de el 
ne igya ám útközben. Tiszteltetem az öreg költő urat. 

- Kezdjük! - türelmetlenkedett Szilveszter. 

Louise asszony grizett módjára, ringatózva kezdett sétálgatni a szobában, mintha a párizsi 
utcán járna. Omnibuszt vár. A kocsi már közeledik… 

- Notre-Dame? - kérdezte a kis grizett. 

Most egyszerre hegedűhang hangzott fel a házban, valamely távoli szobában. Mintha valaki a 
húrokat hangolná. 

- A Gyokó! - mondta Ilics Iván az asztal végén keresztbe álló szemmel. - Elfelejtettek neki 
vacsorát adni! 

- Csend legyen - kiáltotta Louise asszony, és a nyakáig elpirulva, gyorsan kisietett a szobából. 

Szilveszter fölsóhajtott: 

- Sohasem játszhatja végig, szegény asszony… Nem hagyják békében. 

Rezeda úr megtöltötte Ilics Iván poharát. 

- Ki az a Gyokó? - kérdezte alattomosan. 

Az udvarmester a szájára tette a kezét, de miután a poharat felhajtotta, szinte kérkedni 
kezdett: 

- Kinek mi köze hozzá? Duda gazdag, független asszony, azt tesz, amit akar. Papirosai 
vannak, életjáradéka van a gróftól. Miért ne tartana magának egy Gyokót? Gyokó a bujdosó 
honvéd, akinek a szobájában kell tartózkodni, mikor vendégek vannak a háznál. 

Horváth kisasszony bánatos mosollyal a Rezeda úr fülébe súgta: 

- Azt hiszem, otthon is maradhattunk volna. Ezért a társaságért kár volt fölvenni a kék 
bársonyruhámat. Úgy ülök itt, mint egy solymászó lovagnő a Navarrai Margit udvarából. És 
Alvinczit hiába várom. 

- A háta mögött áll, mint a sátán - felelt Rezeda úr halkan, gúnyos arcfintorítással. 

A szomszéd szoba ajtajában télikabátban, kalapját kezében tartva, unott, fanyar tekintettel 
állott Alvinczi. Az arca tán még sárgább volt, mint máskor, és minden szakálla különálló volt. 
Elmehetett volna az ázsiai pusztákra madárijesztőnek, ahol Dzsalnak hívják az északi szelet. 
Mintha nagyon fázott volna, vagy messziről utazott volna fergeteges időben, és a hideg eső 
csapkodta hátulról és oldalvást a gyékényes kocsit… A télikabátja gallérja a fülére volt hajtva, 
mintha a bíbornoki ruhát rejtegetné, amelyben este öreg egyházfejedelem módjára 
elkalandozik a Belvárosban. Egykedvűen meghajolt, és nagyon vigyázott, hogy a mohos, 
pókháló-lepett borosüveg ki ne csússzon hóna alól. Furcsán félszeg volt, amint váratlanul 
társaság előtt találta magát abban a házban, ahol máskor úgy szokták fogadni, mint egy 
inkognitóban levő királyt. A házmesterné nappal becsukta a kaput mögötte. A szeme 
hunyorgatva járt végig az ebédlőasztal körül helyet foglaló társaság tagjain. 

Szilveszter úr csaknem az asztal alá bújt ijedtében. A kis Bonifácz azonban felemelte a 
poharát, és jókedvű, gyermekes hangján felkiáltott: 
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- Isten hozta, méltóságos úr. Éljen az ázsiai fejedelem! Tessék helyet parancsolni. 

A kis termetű nihilista erőszakosan megfogta a sárga kán karját, és az asztalhoz vezette. A 
kalap és a borosüveg miatt nem is igen védekezhetett Alvinczi a támadás ellen. Kétlépésnyire 
leült az asztaltól, s miután csupán egy hölgytagja volt a társaságnak (Madame és Lenke távol 
voltak), nyomban Horváth kisasszonyhoz fordult: 

- Sajnálom, hogy megzavartam a vidám társaságot… Kérem, csak mulassanak tovább. 

Szerényen, szinte hódolattal bókolt Klára felé, mintha Eszterházy hercegnőtől kérne 
engedelmet. A hangja olyan lágy és szertartásos volt, mint egy szent lovagé, és a tekintete 
áhítatos volt. (Agglegény létére mindig valamely furcsaságot látott a nőkben, és őszintén 
tisztelte őket, mint azok a férfiak, akik az anyjukat nagyon szerették.) 

Szilveszter ezalatt magához tért, és nyomban a fejedelem segítségére sietett. Kalapjától 
szerette volna leginkább megszabadítani, de Alvinczi csupán hideg pillantással felelt. Mintha 
Szilveszter volna az oka, hogy váratlanul társaságba keveredett. 

Madame Louise lélekszakadva rohant a szobába. Hallatszott, hogy odakünn valami kemény 
kifejezést használt az ügyetlen szobaleány megfeddésére. 

- Sire - mondta. - Bocsánat. Valóban, ha tudtam volna… 

Alvinczi már jókedvűen mosolygott. Fölényes pillantást vetett Louise-ra: 

- Bemutatás nélkül tolakodtam be. Kérem, asszonyom, legyen segítségemre! 

- Monte Cristo úr, Német kisasszony, Tulipán úr… Ejnye, komámuram, hol járt az esze? - 
mondta gyorsan Madame Louise. - És a nihilista úr, de hát őt már ismeri méltóságod. Ő 
küldte az ázsiai pusztákról a hunszív nevű füvet méltóságod versenyparipáinak. Amely füvön 
a honfoglalásra induló magyarok lovai nőttek fel, s a nyeregkápában az ungi hegyekig tartott 
az otthonról hozott takarmány - mondá Louise asszony szónokias lendülettel, mert jó 
színésznő módjára tudta, hogyan kell egyes szavakat kiejteni. 

Monte Cristo gróf azonban csak fáradtan bólintott fejével, és futó pillantást vetett a Horváth 
kisasszony fölpiruló arcába. (Mintha a hunszíven lelkesedett volna a kisasszony!) 

- Amint látom, már étkezés után van a tisztelt társaság - szólalt meg végre igen komolyan 
Alvinczi, és a hóna alól elővette a pókhálós üveget. - Borral majd én szolgálok. Igen jó bor. 
Egy régi francia apátság pincéjéből való. Azt hiszem, az avignoni dombokon szűrték, ahol 
hajdanában a pápák bora, a Châteauneuf termett… Íme a zárdafőnök kézírása is igazolja a bor 
hitelességét. És a pecsét sértetlen. Igyák meg a szép nők egészségére. 

Alvinczi már föl is állott, csendesen meghajtotta a fejét, és lágy, lusta lépésekkel kiballagott a 
szobából, Madame Louise az előszobáig kísérte. A szobában finom havannaillat maradt. 
Horváth kisasszony a kristálypohárban sokáig szótlanul nézegette az avignoni dombok 
megszentelt vérét… Rezeda úr halkan nevetgélt. 

- Istenem - mondta később a Madame Szilveszternek -, meguntam, hogy minden szeretőmért 
agyonlőjem magam. Már elsuhant a kis pisztolygolyó a szívem mellett, és a halál hegyes 
sipkáját orrára húzva, kerek köpönyegben, mint valami velencei álarcos, hetekig ült ágyam 
szélén. Mert szeretni mertem. És elhagytak. 

Könnyed, természetes mozdulattal felnyitotta mellén a selyemruhát. Valóban az ólomgolyó 
ott hagyta emlékét kis gödör alakjában fehér húsában. Ámbátor a kövérségtől elrejtett 
lyukacska nem volt valami borzalmas látvány. A halál igen kellemetes, nobilis gavallér volna, 
ha mindig kesztyűs kézzel dolgozna, mint Paulikovics műtőorvos úr, aki a pisztolygolyókat 
kihúzogatja azokból a férfiakból, akik nőért lövöldöznek egymásra vagy önmagukra. 
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- Szép lövés volt - mondta szakértelemmel Rezeda úr, mintha a pisztolygolyók személyes 
barátai volnának. 

A Madame barna szemében alattomos könny jelent meg, mint amikor valamely szép, 
érzelmes dal után elábrándozik az ember. 

- Tíz éve. Téli este volt. Egyedül voltam idehaza. S egyszerre csak nagyon kezdett fájni a 
szívem Elemér után. Azt hiszem, Elemért szerettem a legjobban, legigazabban életemben, 
pedig két esztendeig, amíg Elemér Párizsban tanult a Sorbonne-on, csupán érzelmes, hosszú 
leveleket váltottunk egymással. Mindennap. Nem csoda tehát, ha elővettem az 
éjjeliszekrényből a kis pisztolyt, az ágyra dőltem, a szívemnek szorítottam… Nem éreztem 
semmit, csak nagyon boldog lettem egyszerre. A durranást se hallottam, a lőporfüst szagát 
sem éreztem. Mintha hirtelen álom lepett volna meg, s valamely ablakon át láttam volna 
egyszerre a Hatvani utcát, a Kalap utcát, a Sebestyén teret, az egész Belvárost. S a bolondos 
Grósz Sándort is megpillantottam egyszerre, pedig csak egy-két valcert táncoltam vele 
életemben, amint a „Korona” kávéház fészeknek nevezett kártyaodújában talpra ugrik. 
„Gyerekek, Lujza agyonlőtte magát!” S egyik kávéházból, egyik utcából a másikba repül a 
hír: „Péczely Lujza meglőtte magát!” A kanyargós szűk belvárosi utcákon együtt száll a hír a 
széllel, orvosokkal, jó barátokkal, jó ismerősökkel telik meg a szoba, csupán ő nincs itt, 
messze van, Párizsban van… Én pedig boldogan mosolyogtam az ágyam körül tolongókra. 
Íme: ez A kaméliás hölgy igazi utolsó fölvonása, nem pedig ahogy Dumas fils megírta… A 
cselédeim körülöttem sírták át az éjszakát. Mindig régi cselédeim voltak. A gyermekkori 
dajkám, a dajkám leánya és unokája házamnál éltek. Milka szobaleányom húsz évig volt 
mellettem, s a házmestert még a régi házból hoztam magammal, ahol lakó voltam. Sírtak-
sírdogáltak, és nem tudtam hozzájuk szólni, mert vér jött a számon. Öreg dajkám azonban 
megértette pillantásomat. A jobb kezembe adta az Elemér fotográfiáját. Míg bal oldalra azt a 
régi csontkoponyát helyeztem, amely egyszer régen, éjszakai lovaglás közben lovam lábai elé 
gördült egy kis falusi temető mellett az országúton… Így feküdtem egész éjszaka. Reggel, 
még alig virradt, már elhozták az újságokat: a fehér kaméliás hölgy, a híres Péczely Lujza 
öngyilkos lett… S egy nagy író tárcát írt rólam a Magyar Hírlap-ba. 

Ilics Iván, ki idáig az ebédlőben tartózkodott a borospalackok társaságában, dadogva beszólott 
a nyitott ajtón: 

- Engem teljesen kifelejtett a történetből? Ki írta meg a kis képes újságba, hogy miért lőtte 
meg magát? Ki tudta Pesten az igazat? 

- Hallgasson, maga vén boroskancsó. Akkor is azt írta rólam, hogy anyagi romlásom miatt 
emeltem fegyvert, a börzén elvesztettem mindenemet… Pedig csak szerelmes voltam. 

Szilveszter úr megindultan rázogatta a fejét. Nem, a regényes Madame Louise-ról nem 
tételezhető fel, hogy anyagi bajok miatt emelte volna fel a fegyvert. Sokkal nemesebb volt ő 
ennél! 

Horváth kisasszonynak úgy ragyogott a szeme, mint két csillag. Istenem, egyszer tán ő is 
öngyilkos lesz még életében!… 

Bártfai Lenke halkan, kuncorogva sírdogált a háttérben, de könnyei nem jöttenek. 

- Madame, ön nagyszerű nő - ismételgette. - Imádom önt, Madame. 

Louise asszony bágyadtan mosolygott, a két ujját az ajkára tette, mintha a rég elmúlt 
dolgokon gondolkozna, s a hibát keresné a történetben. 

- A pisztolyt még Angliában vettem, egy orvosi könyvből pontosan kinéztem a szív fekvését, 
a kezem sem remegett: mégis életben maradtam. Pedig ha akkor meghalok, mennyi 
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szenvedéstől menekülök meg! Többé nem csalódhatom senkiben! Ilics Ivánt elvitte volna az 
ördög. Vajon hol dörmögne az ebéd miatt? 

- És a muzsikus kinek hegedülne? - kiáltott be a szomszédból Ilics Iván csúfondáros hangon. 

Louise asszony erre komolyan megharagudott: 

- Maga gazember! Maga tudja legjobban, hogy egy meghalt barátnémnak a fiát nevelem, kis 
udvari szobája van házamban, s az akadémián művésznek képeztetem. A gyerek néha ideges, 
mert nem szabad hozzám belépnie, ha vendégeim vannak… Mondja, Szilveszter úr, hát 
szüksége van arra egy tizenhat esztendős fiúnak, hogy itt mindenféle dolgokat lásson, 
amelyeken esetleg elgondolkozik? 

Szilveszter úr válaszadás helyett felemelkedett, hogy majd megfenyíti a hahotázó Ilics Ivánt. 
Louise asszony azonban visszatartotta: 

- Hagyja, komámuram, éjfél felé már sohasem tudja, hogy mit beszél! Csak azért megyek 
végre mégis férjhez, hogy ember kerüljön a házhoz, aki majd elbánik Ilics Ivánnal. Én már 
nem bírok vele. A fejemre nőtt. Mindennap azt várom, hogy mikor pofoz föl engem vagy 
cselédeimet! Rettenetes ember. 

A Madame szemében őszinte könnyek tündököltek. A férfiak: Szilveszter, Rezeda úr és a 
nihilista költő haragosan néztek a szomszéd szobában lakmározó, kis termetű, bozontos 
férfiúra. (Ilics Iván éjfélkor mindig evett. Akár kávéházban, akár a Madame-nál: éjfélkor 
megéhezett.) 

Ilics Iván színültig töltött egy poharat borral. Az asztalkendőt megigazította nyakában, s 
ünnepélyesen meghajolt a szalonbeli társaság felé: 

- Isten éltesse a Duda vőlegényeit! Harminc vőlegényeit! 

Madame Louise elnevette magát a komikus emberkén: 

- Hallgasson, vén gazember. 

Majd bizalmasan, bánatosan az öreg Szilveszter úrhoz fordult: 

- Valami haszna mégiscsak van Ilics Ivánnak. Legalább harminc vőlegényem volt az utolsó 
tíz évben. Ilics Iván mindegyiket kikémlelte - kémlelni nagyszerűen tud -, kiismerte, kikutatta, 
s bebizonyította róluk, hogy a pénzemért akarnak elvenni… Istenem, mégiscsak nem 
érdemlem meg, hogy miután hercegek és királyok csókolták a kezem, vénségemre egy falusi 
nótárius a nadrágszíjával lássa el a bajom! 

Horváth kisasszony, aki az estély folyamán már többször távozni akart, most végérvényesen 
fölállott. 

- Későre jár! 

Madame Louise mellé lépett, mintha a nyakán igazítaná a ruhafodrot, s halkan a fülébe súgta: 

- Igaz ám… megkérdezte Monte Cristo, hogy ki az a szép szemű kisasszony! 

Azután elfordult a Madame, mintha semmit sem mondott volna. 

Rezeda úr hosszú léptekkel ballagott Horváth kisasszony mellett a sötét belvárosi utcákon. A 
szerkesztő nagyon keserű volt, mert észrevette, hogy Klára ábrándozik. 

- Nos, megérte az estély a fáradságot? - kérdezte csúfolódva. - Nem jobb lett volna, ha 
Szilviával hármasban elmegyünk valahová Budára halat enni egy kis korcsmába, vagy egy 
józsefvárosi elhagyott kávéházba képes újságokat olvasni? Én mondhatom, nagyon rosszul 
éreztem magam. 
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- Nem érti ezt maga, Rezeda úr - felelt Horváth kisasszony. - Mégiscsak ez a nagyvilág 
kapuja… A Madame palotája olyan az én életemben, mint egy határszéli állomás. Elmarad 
vonatom mögött az unalom, a szegénység, a gond és az egyhangúan elmúló napok. Azt 
hiszem, most már csupa vidámság, fény és pompa következik. A kairói hotel, utazás 
Bombaybe, a párizsi nagy opera és Paquin ruhája… Talán ékszereim lesznek. S ígérem 
magának, hogy mindig antik ékszert fogok hordani. Istenem!… - mondá Horváth kisasszony, 
hogy rövid szünet után így folytassa: - Hisz éppen az a gyönyörű a Madame-ban, hogy oly 
egyszerű és közvetlen, mint egy falusi asszonyság. Pedig bizonyosan tud ő Milán király 
nyelvén is. Meg az érsekkel is tud beszélgetni. Istenem, vajon mit mondhatott a velszi 
hercegnek, midőn szalonjában fogadta?! Ezt szeretném tőle megtanulni. 

Rezeda úr élesen kacagott, mintha hegyes kést forgatott volna a szívében. 

- Ah, tehát megirigyelte a kaméliás hölgyet, mylady? Pedig semmit sem mondott olyasmit, 
amiért irigyelni lehetne… 

- Éppen azért! Az élete gyönyörűségeit, aranyfácán csillogású napjait mind-mind 
elhallgatta… Talán megutáltam volna, ha csak egyetlen kalandját is említi, akár az angol 
nagykövettel! - felelt igen energikusan Horváth kisasszony, és meghúzta a csengő 
oroszlánfejét a Pattantyús utcai régi házon. 
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ÖTÖDIK FEJEZET • A vörös postakocsi megjelen 

Horváth kisasszony megilletődve foltozta a régi fehérneműt - mindig ezt csinálta, ha bánatos 
volt -, midőn Rezeda úr megjelent a színésznők kis lakásán, és olyan megvető mozdulattal 
nyújtotta át az ibolyacsokrot Klárának és Szilviának, mintha véletlenül találta volna az utcán. 

- Mi újság? - kérdezte, és fájdalmasan az ajkába harapott, midőn az ócska fehérneműt 
észrevette. (Tudta, hogy ilyenkor baj van a háznál.) 

Szilvia a szerkesztő úr vállára tette a kezét: 

- Tegnap színházban voltunk. A bábjátéknál. A talián vígan ugráltatta bábjait, és a színpad 
hátteréből a gyermekjáték nagyságú házikók ablakai gyönyörűen világítottak. Mintha havas 
prém szegélyezte volna a házakat… Igen mulatságos este volt - monda Szilvia komoly és 
megfontolt hangon, miután Rezeda úr még mindig nem írta ki lábát A lámpás-ba. 

Klára egy darabig hallgatva vonogatta a tűt, mintha nagyon messzire járnának a gondolatai. 
(Általában a jó Isten volna annak megmondhatója, hogy mit gondolnak a nők varrás közben! 
A gyermekruhák foltozásánál, férjeik inge toldozásánál, s midőn harisnyát stoppolnak 
unokáiknak, bizonyára mindig mást és mást gondolnak. A nők, amint tizenötödik életévüket 
betöltötték, a varrogatás, foltozgatás ürügye alatt tán ugyanazt csinálják, mint a férfiak, midőn 
magányosan ülnek éjszaka a kávéházban, és mindenféle figurákat rajzolnak a 
márványasztalra.) Aztán felvetette a szemét, amely most akkora volt, mint a szívbajosoké. 

- Az avignoni pápák borából szeretnék még egyszer inni, Rezeda úr! - mondta csöndesen. 

Az álmodozó szerkesztő megértette a gyöngéd célzást. Nevetni kezdett, mintha Klára nagyon 
mulatságos dolgot mondott volna. 

- A régi pápák már mind meghaltak, és talán sohasem termett bor Avignonban, csupán a maga 
tiszteletére találták ki a hazugságot. Mintha csak elárulta volna valaki, hogy kegyed nagy 
tisztelője a magas rangot viselő egyházi fejedelmeknek, gyöngéden pirosló arcú, fehér ruhás 
pápáknak és piros ruhás tábornokoknak… 

- Valóban, annak a bornak olyan volt a színe, mint a bíborosok öltönyének. És az íze! 
Bizonyosan régi pásztorgyűrűket olvasztottak fel benne… Rezeda úr, ismét szeretném látni a 
nagyszerű Monte Cristo grófot! 

A szerkesztő egy kis cigarettacsutakot tartott a szájában, amely már ajkát égette. Furcsa 
grimaszokat vágott tehát, és tenyerével kapta el az égő cigarettát. 

- Amint parancsolja - mondta égő száját dörzsölgetve. - Legnagyobb boldogságomra 
szolgálna, ha végre Alvinczi úr észrevenné a kegyed megtisztelő rajongását. Amilyen finom 
úriember, tán leereszkedne kegyedhez egy-két órára. Első gavallér Magyarországon, a nők 
óhajtását mindig teljesíteni szereti, még Eszterházy hercegnőnek is szokott ajándékkal 
kedveskedni. S az öreg grófnék már csupán tőle kapnak virágbokrétát a mágnásnegyedben. Ő 
az, aki mindenki iránt figyelmes, kedves, lekötelező, mint egy középkori fejedelem. 
Gondolom, Bártfai Lenke ismerősünket is hópénzzel támogatja, holott csupán egy elhalt 
barátjának, a szegény W. Richárdnak volt némi köze a tavaszamúlt színésznőhöz. 

- Nagyszerű - monda igen komolyan Horváth kisasszony. - Napról napra jobban becsülöm őt. 
Pedig még egy szót sem váltottam vele. És a múltkor észre sem vett kocsijából a Hatvani 
utcában! 

- Tehát már leskelődött utána! - kiáltott föl Rezeda úr, és összecsapta a két kezét, mint egy 
pojáca. - Hitemre, hercegnő, igaza van a régi közmondásnak: a férfinak csak kicsit kell 
szebbnek lenni, mint az ördögnek. Alvinczi nem szép férfi. 
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- Azt maga nem érti, Rezeda úr! Azt hiszem, Zrínyi Miklós lehetett olyan… 

- Urbanovicsné tanítványa nagysád. Azonban az most már mindegy. Tessék felöltözködni, 
hisz titkon úgyis azzal a gondolattal jöttem, hogy elviszem kegyedet egy olyan helyre, ahol az 
imádott Alvinczit ismét láthatja. Olyan vagyok, mint egy középkori bolond. Nem érzem jól 
magam szeges korbács nélkül. Induljunk. 

Szilvia, aki eddig a narancsmagvakkal különböző figurákat rakott ki a tányérra, lemondó 
hangon megszólalt: 

- Énnekem ismét itthon kell maradnom? 

- Miért? Velünk jöhetsz! - mondta szárazon, félig elfordulva Klára, és lopva Rezeda úrra 
vetett egy pillantást. 

Szilvia egy darabig még a narancsmagvakat osztályozta, azután fölemelkedett az asztaltól: 

- Tudom, hogy nem örülsz nekem, Klára, mégis elmegyek. Nem akarom, hogy valami 
ostobaságot kövess el végezetül. Rezeda úr, forduljon az ablak felé, öltözködünk. 

Az öltözködés soká tartott, mert a hölgyek szokásuk ellenére most nem segítettek egymásnak 
az öltözködésben. 

- Jó lesz, ha sárcipőt is vesznek - mondta egyszerre Rezeda úr -, oda-künn a mezőkön még 
olvad. 

- Hát hová megyünk? - kiáltotta egyszerre a két leány. 

- Oda, ahol most Alvinczi Eduárd tartózkodik. Budazárra. 

A nők két oldalról megrohanták a szerkesztőt, azonban az nevetve védekezett. (És csak az 
egyik szeme pislogott gonoszkodva.) 

- Nem kell túlságosan megijedni. Budazár egy kis község a hegyek között. Ott van a nyaralója 
Alvinczi úrnak. Minden esztendőben ezen a napon ott tartózkodik, csak egy napig. Reggeltől 
estig. Március harmadikán. Az idő elég napfényes. Azt hiszem, még egészség szempontjából 
is kellemetes lesz egy kis séta a budai hegyek között. 

- Én nem szoktam sétálni, Rezeda úr - mormogta duzzogva Klára. 

Rezeda úrnak olyan különös arca volt, hogy néha az egyik fele sírt, a másik meg nevetett. A 
nevető arcát Klára felé fordította. 

- Igen jól fog mulatni, mylady. Tudja, hogy egész életemben mindig arra törekedtem, hogy 
kellemesen érezze magát. 

Lóvasútra szálltak a hidakon túl. 

Még a hosszú és óriáskifli- és sörszagú kocsik jártak a budai hegyek között. A kocsis csak 
néha-néha tülkölt, és „Tündér Iloná”-nál hosszadalmasan várakoztak. A szembejövő kocsit 
kellett megvárni, és az utasok mind a korcsmába tódultak. A kalauz néhány lökést próbált a 
javítás alatt levő kuglipályán, míg a kocsis már nyári számlára ivott. Napfény és tavaszi derű 
mindenfelé. A fák ritka lombjaikkal szinte hamukékek voltak, és az erdei úton jókedvűen 
szaladt egy kis tarka kutya. 

- Tavasz van! - monda Szilvia, és az esernyője hegyével számos lyukacskát fúrt a puha 
talajba. 

Horváth kisasszony bizonyos gyanakvással nézte Rezeda úr Janus-arcát. 

- Messze van még Monte Cristo gróf kastélya? 
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- Mindjárt ott leszünk - felelt a titokzatos férfiú. 

Felülről megjött a lóvasút. A hosszú kocsi szinte fáradtan állott meg a „Tündér Ilona” előtt. 

- Mennyi szerelmet, boldogságot, bánatot, örömet húznak e lovacskák nyaranta - vélekedett 
Rezeda úr -, midőn a szerető párokat a budai hegyek közé viszik a kocsik! Júniusban a fűben 
heverészni vasárnap délután, a verkli hangja messziről hallatszik, s először hazudni egy 
kisleánynak sírig tartó hűséget, akit a szigorú szülői házból csalt el az ember a kirándulásra! A 
„Zöld vadász”-nál sört inni és mindenféle virágokat hazavinni! Aki nem próbálta, nem is 
tudja, hogy mi az: élni! Diákkoromban Pesten a budai hegyek közé csaltam minden 
nőismerősömet! 

- Elég legyen - mondotta Horváth kisasszony. - Jó nevelésű leány nem heveredik le az 
erdőben! 

Rezeda úr nevetett: 

- Dehogynem! Nyári napokon, vasárnap délután sok minden lehetséges, amire az ember télen 
nem gondol. Csupán a szabadban szép a szerelem. Emlékeznek Borcsinéra, a komikára? Még 
télen is, derékig érő hóban, a debreceni temetőbe járt sétálni a fiatal kardalosokkal! 

A lóvasút végállomásán túl körülbelül negyedóráig gyalogolt a kisded társaság, amíg Rezeda 
úr hirtelen az ajkára tette a kezét. 

- Csendben legyünk, hölgyeim. Kezdődik a francia regény. 

Az erdei úttól kődobásnyira régi kis nyári lak emelkedett; a nagy fák egy darabig eltakarták, 
csupán mohos zsindelyfedele emelkedett ki, amely olyan hegyes és mégis álmodozó volt, 
mint valamely régi illusztráció. Hervadt, múlt évi levelek töltötték meg az árkot, és a rózsafák 
még barna szalmabundáikban állongtak a kertben. A nagy fák olyan mélázó némasággal 
állottak a ház körül, mintha alattomban az estét várnák, hogy elszökjenek a tájról. Magas 
léckerítés vette körül a kertet, és a nyárilak rejtelmesen, szinte elhagyottan bújt meg a kert 
végében. Nyári reggel, midőn kis harmatcsengettyűk jelentik közelegni a napot, nagyszerű 
lehet itt az ébredés. De mily kimondhatatlan szorongással lehet telve az éjjel! A szél, az eső, a 
vihar, mint megannyi földöntúli rejtelmek bolyonganak az elhagyott ház körül. Talán 
vadállatok jönnek elő a hegyekből, és az éj sötétjében a ház körül ólálkodnak. Rosszban járó, 
titkos emberek próbálgatják az ajtók kilincsét, az ablak závárját. Az eső kísértetléptekkel jár a 
tetőn, és a fagallyak tán a Halál kezétől rázkódnak meg, midőn megkopogtatják a gondosan 
elzárt ablaktáblákat. Mily megnyugtató lehet ily hosszú éjszakákon egy hű és bátor eb s egy jó 
fegyver! Habár mit használhat ez az éjszaka rejtelmei ellen? 

Most még a nap járt az erdő mögött, és aranycsíkját lopva beküldte a kék fák között az 
elhagyott kertbe. 

Egyszerre a fű zörgése, apró gallyak ropogása hallatszott a kerti ösvényen, hogy a szívek 
szinte megrendültek a némaságot hirtelen felváltó zörejben. Talán valami rendkívüli történik 
most mindjárt. Gyilkosság, vadállatok vagy rejtelmes erdei szellemek… Horváth kisasszony a 
szívére szorította a kezét… 

A kerti úton, a világosságban most hirtelen egy frakkos, cilinderes, fehér nyakkendős férfiú 
alakja bontakozott ki. Oly sápadt volt az arca a nappali világosságban, mint a pergamen: ódon 
pergamen, amelyet régi könyvtárban őriz a sánta könyvtáros. Fekete szakálla s bágyadt, szinte 
bús tekintete álmodozva kalandozott a kert bokrai között. 

Jobbján fehér menyasszonyi ruhában, aranyszőke hajában narancskoszorúval, hosszú fehér 
fátyollal és könyökig érő kesztyűi között kis imakönyvet tartva egy karcsú nőalak lépkedett. 
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Szótlanul mentek egymás mellett a kerti úton a lila színű bokrok és fázós rózsafák között, 
mintha halottak volnának, akik most keltek föl a kis kastély alatt elhúzódó régi sírboltból, 
hogy délutáni sétájukat elvégezzék… 

Csakhamar eltűnt a fehér menyasszonyi fátyol az út kanyarulatánál. 

Rezeda úr gyöngéden a minden ízében reszkető Horváth kisasszony karjába kapaszkodott 
hátulról. Nem szólt, csak elvezette a nyári lak mellől. 

Szilvia nyomon követte barátnőjét, bár néha-néha visszanézett a rejtelmes lak felé. 

Jó darabig mentek szótlanul. 

- Istenem, mi volt ez? - kérdezte Horváth kisasszony, és megtörölte a homlokát. 

Rezeda úr nem felelt. Szilvia szórakozottan szurkálta napernyőjével a talajt. 

A „Tündér Iloná”-nál az ablak mellett helyet foglaltak. Rezeda úr forralt bort rendelt, mert 
már hűvösödött a délután, és a hölgyek alaposan megfáztak az erdei sétában. 

Amíg a bort szürcsölgették, egyszerre hangos ostorpattanás hangzott föl a „Tündér Ilona” 
előtt. 

Négy hosszú farkú pejló gyorsan vitt egy hatalmas, vörösre festett kocsit, amely sok 
tekintetben hasonlított azokhoz a postakocsikhoz, amelyeken egykor Magyarországon 
utaztak. A kocsiablak redőnyei félig le voltak eresztve, és a posztillonföveges vén kocsis a 
korcsma előtt végighúzott lovain. A hatalmas kerekek robogva tűntek el a vörös postakocsival 
a leereszkedő tavaszi alkonyban. 

- Alvinczi! - mondta szinte félve Klára. 

Rezeda úr gúnyosan mosolygott: 

- Ah, tehát nem ismerte meg őt frakkban? Talán Montmorency kisasszonyt sem látta meg 
fátyola alatt? 

- Igen, ő volt. A Nagy Opera táncosnője - mondta most komolyan Szilvia, és megkavargatta 
borát. - Miután a drámában és énekben hiába próbálkozott a kisasszony, most végre a táncra 
adta magát! Lehet, hogy ebben több szerencséje lesz. 

- Istenem, de hát mit jelentsen e különös séta itt az erdőben? Frakkban, menyasszonyruhában? 
Bolondok volnának ismerőseink? - kiáltott fel Horváth kisasszony. 

- Igen egyszerű a dolog. Nyaranta az öreg Montmorencyek, azaz Stümmer papa és Stümmer 
mama laknak a villában, amelyet Alvinczi ajándékba vett nekik. Télen, márciusban Alvinczi 
megünnepli eljegyzésük évfordulóját a kisasszonnyal. A hölgy így is igen boldog lehet. Hisz 
házasság nemigen lesz ebből a dologból - felelt Rezeda úr, és igen fölényesen óhajtott 
mosolyogni. 

Horváth kisasszony még sokáig nézett ki a „Tündér Ilona” ablakából a kéklő erdei országútra, 
mintha azt várná, hogy egyszer visszatér a vörös postakocsi - érte. 

- Gyerünk - mondta kelletlenül Rezeda úr. - Az ünnepélynek már vége. 

Horváth kisasszony csendesen gombolgatta a kesztyűjét: 

- Istenem, ha engem egyszer menyasszonyruhában sétáltatnának egy régi kert útjain… 
Bizonyosan ősök képei is díszítik a kastély falait. Vajon megáll-e Montmorency az ősanyák 
és ősapák előtt fehér ruhájában? Megcsókolta-e a régi feszületet, amely vőlegénye édesanyjáé 
volt? És tud-e beszélgetni a régi bútorokkal, s eljátssza-e jegyessége évfordulóján a sarokban 
álló ódon zongorán a Lohengrin nászindulóját? Imádkozik-e egy régi szentkép előtt, amelyre 
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a család régen elmúlt asszonyainak a szemsugara tapadt, s felhúzza-e a vén zenélőórát, amely 
egy elmúlt öregúr magános borozgatásához szolgáltatta a kísérő zenét?… Nem. Lotti nem 
húzza fel az órát. De én nem felejteném el felhúzni. 

Így szólt Horváth kisasszony, és régi delnők bánatos lépteivel hagyta el a „Tündér Ilona” 
korcsmáját. S a lóvasúton, míg helyet foglalt, bizonykodó, büszke mosollyal nézett el Rezeda 
úr válla fölött. 

- Én felhúztam volna a régi órát - mondta, és búsan mosolygott. 

Rezeda úr vállat vont, és csaknem sírva felelt: 

- Kegyed úgy beszél, mint egy hisztérikus pesti zsidó nő, aki a romantikus operai előadások 
után szerelemre gerjed… 
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HATODIK FEJEZET • Az utolsó nihilista 

Bonifácz Béla hírlapíró és Danton és Robespierre meghatalmazottja a dunai tartomány 
igazgatására, egy napon a legnagyobb nehézségek árán tudott Budáról Pestre jutni. 

Akkoriban a hegyek között lakott, az olvadó havakban és a csípős márciusi szelekben, midőn 
az időjárás nemcsak a téli erdőben meghalt kismadarak holttesteit takarja el a fehér lábú és 
ibolyaszagú fiatal hölgy elől, a tavaszi nő elől, hanem a legnagyobb passzióval törekedik 
rendet és tisztaságot teremteni az emberek között is. A télen meggöthösödött és az éjszakai 
hóviharokkal együtt nyugtalankodó nagybetegek, elkorhadt tüdők, kifáradt szívek, rákos 
gyomrok és szerelmi lázban megbetegedett vérek a tavasz zsendülő szelére nagy erővel 
kezdik el munkájukat, mint a gombák elfogyasztják a régi malomgát mellett heverő gerendát. 
A koporsókat kiviszik a temetőkbe, a szobákat kiszellőztetik, és az itt maradott ócska kabátok, 
lyukas nadrágok és hervadt kalapok felett szemlét tartanak az élők, hogy a handlénak 
eladhassák. Künn, messze, a város végén néha egy pár cipőért is fohászkodik a szegény 
koldus, hogy a nagybeteget az útból eltegye végre a mindenható természet. Pedig a rákos 
öregember, aki már csupán gondolatban foglalkozik ápolónője formáival, éppoly kevéssé 
szereti itt hagyni szenvedésektől izzadt ágyát, mint az ifjú udvarhölgy, akinek csak 
nemrégiben volt szerencséje magára hívhatni a herceg úr őfensége figyelmét. A Halál 
tavasszal nagy sétát tesz a tartományban, hogy az emberi hullákkal megtrágyázhassa a réteket, 
mezőket a közelgő nyár szép virágainak. 

A temetők alatt, mélyen a föld alatt bizonyosan csatornák vannak, s a hercegnők szép szeme, 
utcaleányok keble, tudósok agyveleje s költők szíve szétárad a messzi rétekre, kertekre, hogy 
szép virágokká, napraforgókká vagy vadrózsabokrokká váljanak. Ma még ajkaddal érintgeted 
szép kedvesed nyakszirtjét, és kezed izgalomtól remegve nyúl a meleg alsóruhához, holnapra 
e szívdobogásos dolgok egy rákospalotai paraszt konyhakertjében galambbegy alakjában 
élnek tovább, és a finom és rajongó Glück Frigyes salátának tálaltatja Brillat-Savarin 
útmutatása szerint. Te (ínyes kedvvel és jó hús mellé) megeszed a salátát, miközben szemed 
már új nők eleven formáin bogarász, friss ruhák alatt keresel másnak hitt női részeket, és csak 
a keserű pálinka juttatja eszedbe halott és elfogyasztott kedvesedet. 

Bár e gondolatok mindenkinek eszébe juthatnak, Bonifácz Béla nihilista és hírlapíró mégis e 
tárgybani elmerülés ürügye alatt óhajtott az alagúti vámnál fizetéskötelezettség nélkül 
elsuhanni barna kis köpenyében, amelyet egy bácskai madárijesztő is szégyenkezve viselne. 

Az őr azonban éber volt, és Bonifácz Bélát ridegen felszólították a vám megfizetésére. 

A költő vállat vont, visszafordult. Mily balgák az emberek! Hisz ha pénze volna, nem hagyja 
el a János-hegyi csőszházat. Éppen a pénz hiánya okozta, hogy Budáról Pestre igyekezett 
Szilveszter barátjához, egy-két forint, esetleg huszonhárom krajcár kölcsönkérésére. 

(Számítása szerint ugyanis huszonhárom krajcárból átélheti a mai napot.) 

A vámőrök olyan haragosan néztek Bonifácz Bélára is, mint egykor Kohlhaas Mihályra, a 
kohlhaasenbrücki lócsiszárra néztek az Elba mellett, s okozói lettek ezért hadjáratoknak, 
haláloknak, szerencsétlenségeknek és fejedelmi bánatoknak, amint az Kleist Henrik 
könyvében szóról szóra olvasható. A vámőrök mindig szigorú emberek voltak, és most is 
meggondolatlanul cselekedtek, midőn a rideg és embertelen törvényekhez ragaszkodtak 
Bonifácz Béla úrral szemben. Ugyebár, furcsa dolog, hogy valaki, gondolkozó ember, talán 
nem is a legtehetségtelenebb a fővárosban, ne mehessen át az alagúton, mert elfelejtett két 
darab rezet a zsebében elhelyezni? A gazdag emberek gyermekei fogatokon s fennakadás 
nélkül robognak át a Gellérthegy alatt a Krisztina körút felé, hogy a Városmajor tájékán 
meglassítsa a lovak lépteit a figyelmes kocsis, az ablakot a hintón leeresztik, s a tavasz lágy, 
friss fuvalma beárad a sajttal és pálinkával kereskedő emberek csemetéire. Öreg nők és 
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meghízott öregurak, akiknek emésztőcsatornájában alattomoskodva jár-kel a borzalmas rák, 
hogy megfizessen ifjúkori bűnökért, vérfertőzésekért és az étvágygerjesztően feltálalt 
ebédekért, hol állatok, fecskék hulladékait vagy énekesmadarak gyomrát pikáns mártással 
öntötte le a francia szakács, nagyot szippantanak a budai hegyek levegőjéből, midőn a nedves 
falú alagutat elhagyják. „Természet!” „Regény!” „Szerelem!” kiáltják Oesterreicherné 
leányai, midőn tavaszi délutánokon a furcsa budai házak között, Martinovics mezején 
átkocsiznak, hogy a karminon kívül a tavaszi nap pirosságával is arcukon kedveskedhessenek 
a szegény férfiaknak, külföldi ágensnek és pesti divatfinak, akik a szerelmet a Magyar utcai 
háremben feltalálják. Bizonyára a Belváros alatt elfolyó csatorna a legmegvetettebb a pesti 
csatornák között. A bozontos, boglyas, falusi komondor a sváb kertész kocsija mögött talán 
hátsó lábát emeli a pesti férfiak felé. A sváb kutya szerelme a természet nemes törvényeit nem 
szegi meg. 

Bonifácz Bélát tehát elűzték a vámtól, s a nihilista szíve körül a vér oly meleg lett, mint a 
Golf-áram a hideg óceánokban. „Igazam van! Mindig igazam van! Ha a bombát elhajítom, 
igazam van!…” mondták a vérnek a hullámai, s vértanúk boldogságával kapaszkodott neki a 
Várhegynek, hogy két krajcár hiányában emígy kelhessen át Budáról Pestre. 

Már két napja nem evett ekkor… 

Bonifácz Béla pesti utazása a legkisebb sikerrel sem járt. Szilveszter úr, barátja és pártfogója, 
a lóversenytérre kísérte fejedelmét, és Alvinczi úr régi, ezüst-arany színű nyakkendőjében és 
kék kalapjában sört ivott e tavaszi délután, midőn a csikók, nyugtalan és vad mének, 
álmélkodó szemű, nemes alakú kancák a zöld mezőn végignyargaltanak, hogy Szilveszter úr a 
hatodik pohár sörnél türelmetlenséggel emlegesse lord Derbyt és Batthyány Elemért, mert 
hiszen nem nyert a lovak játékos futásánál. Ezalatt Bonifácz Béla libegő köpenyegében - 
(amilyenben a szegény vándorénekesek járhattak Eperjesen és Lőcsén, és a lengyel uraknál, 
akiknek piros csizmája mindig szívesen tánclépésre perdült, ha az országútról benyitott egy 
vándorló deák, aki három verset mondott, s így élte életét) - cikcakkos vonalban rohant át 
Pesten. Már esteledett, senkivel sem találkozott, aki legalább egy pohár borral megkínálta 
volna, megnézte a helyet, ahol a dinamitbombát elhelyezi a Váci utcában - vagy talán 
ekrazitot! - s a kénzsinórt meggyújtja délután hat órakor. Aztán az összekötő vasúti hídnak 
vette útját, hogy pénz nélkül átkelhessen a Dunán, s mire a város elmaradozott a boldogtalan 
kis ember mögött, aki négy mérföldnyi utat tett meg, hogy esetleg borából megkínálja a 
szegény Szilveszter, a bozontos szakáll és régen nyírott hajfürtök nem emelkedtek többé 
bombavető lázzal, a cvikker mögött bús szeme bágyadtan megnyugodott, Krisztusra gondolt, 
amint a szegények szokták, midőn már mindenki elhagyta őket. 

A názáreti aztán átsegítette Bonifácz Bélát az összekötő vasúti hídon, s adott neki elég erőt is, 
hogy felmásszon a János-hegyre, ahol egy elhagyott csőszházban fizetség nélkül töltötte a 
telet. 

Odalent a városban már bealkonyodott, csupán a tornyok fénylettek. A hegyen azonban még 
világos volt. 

A csőszház előtt egy fatuskó volt, s egy fekete ruhás hölgy várta ott Bonifácz Bélát. 

Dideri-Dir volt ő, költőnő, ügyvéd elvált felesége valahol Erdélyben, akivel vidéki 
csavargásai közepette Bonifácz Béla megismerkedett. Az ügyvédnét a költészetre oktatta, 
verseket olvasott föl neki, ábrándos és hosszú mesékkel traktálta szívről, szerelemről, 
költeményről; két nap múlva, midőn ismét megszállta a vándorlási kedv, tovább ment, de 
távozása előtt költőket rendelt a beteges lelkű asszonyságnak: a bús és aranypókhálós 
Reviczkyt, az esti harangszó hangú Tompát és Turgenyev Iván Tavaszi hullám-ait… 
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- De Bunint és Baburint se hagyja ki, kedves tekintetes asszony. S bizonyosan meggyógyul a 
lelke - mondta Béla, és a köpenyeg csatját megerősítette nyakában, mintha nagy szél volna 
odakünn. 

- Azután? - kérdezte a szürkülő hajú és szívbajos tekintetű asszony. 

- Majd megírom a többit! 

Ilyenformán néhány levelet is váltott Bonifácz Béla Dideri-Dirrel. (Abban az időben ilyen 
álneveket választottak a költőnők, mert Ibolyát vagy Hajnalkát már divatjuk múltjának 
számították. A régi imakönyveket is félretették a katolikus asszonyok, midőn Orczy bárónő új 
imakönyvet írt. Így modernizálódnak a nők!) Dideri-Dir elküldte verseit, amelyeket a költő 
látogatása óta költött. Bonifácznak mindig volt levélportóra pénze, ha úrnők leveleire kellett 
választ írni. 

- Hogy kerül ide? - kérdezte szigorúan Bonifácz Béla. - Nem megmondtam, hogy óvakodjék 
Pesttől? Ez nagyon romlott hely. Elcsábítják az asszonyokat. 

A hegyi bokrok és fák már ekkor aludtak, elszundikáltak a nagy kövek és mohos törzsek is, 
mert sehonnan sem hangzott föl nevetés Bonifácz Béla szavaira. 

Az asszony megfogta a nihilista kezét: 

- Én nem haragszom, hogy ön nem lakik az Andrássy úti palotában, mint nálam létekor 
mondta. 

Béla vállat vont: 

- Egészségügyi szempontból költöztem a hegyre. 

- Ahová én háromnapi bolyongás után találtam el. 

- Maradt volna otthon, nagyságos asszony, Pest feketére fest. Itt nincsenek költők. Akik 
vannak, azok Beliczay kávéházában udvarolnak az éjjeli lányoknak. Remélem, nem óhajt a 
Beliczay-kávéházba menni? 

- De igen, igen - felelt a szívbajos asszony. - Közelről szeretném látni az ifjú Ady Endrét. Ó, 
én sok mindent megtudtam, mióta maga engem elhagyott. Leveleztem valakivel, egy nővel, s 
az mindent megírt a költőkről, akik verseikben az élet forradalmát hirdetik, szent, nagy 
szerelmi reneszánszokat ígérnek az olvasónőnek, s éjjel sört isznak, és Jolán úrnő árva 
leánykáit pártfogolják a zenés kávéházban… Ó, Istenem, ha fiatalabb volnék! 

- Beállana Jolánhoz árva leánykának? 

- Kérem, kedves Bonifácz úr, vezessen el engem azon helyekre, ahol a költők töltik 
éjszakáikat. Égek a vágytól, hogy közelről láthassam őket. 

A nihilista megcsóválta a fejét: 

- Asszonyom, rossz helyen kopogtat! Én nem vagyok már ismerős a fiatal író és költő 
urakkal. Az én időm lejárt. Az oroszlánfejű Benedek Aladár az utolsó lírikus, akit ismerni 
szerencsém van. Az enyhén őszülő szakállnak hatvanéves korában is sikerei vannak a 
józsefvárosi hölgyek között. Vagy ha parancsolja, bemutatom Gáspár Imrének, aki a József 
utcai földszintes házikóban, délutánonként a kuglizóban pihen, miután egész nap leveleket írt 
megyéspüspöknek és zsidó nagykereskedőnek, s a kerek pápaszem csodálatosan magas 
értelmiséggel csillogott. A tollacska minden erejét és fantáziáját összeszedi, az apró betűcskék 
bibliai bőséggel omlanak, és nemegyszer bukkannak elő eredeti sorok a Manfréd-ból vagy 
az Anyegin-ből… Stecz öreg hordár tíz levélnél kevesebbel sohasem indul el a város 
különböző pontjaira. Mire bealkonyodik a Józsefváros felett, az öreg hordár piros sapkájában 
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titokzatosan tér meg a kuglizóba. Vagy ismerheti a fehér hajú és piros mellényes Erdélyi 
Gyulát, régen letűnt időknek regényíróját, aki Szegény Dezső című regényéért húsz forintot 
kapott a Pesti Napló-tól, és jelenleg csupán Szemere Miklós versenyparipáihoz ír ódákat, mert 
az emberekről többé nem érdemes dalolni, ha megengedi… Seffer Lászlót vagy Szeles 
Adorjánt. Egytől egyig kitűnő, komoly férfiak. Spártai jellemek, és a petróleumos kóc 
sohasem hiányzik zsebükből, ha az országot föl kellene gyújtani… Még a Vendéglősök 
Lapja parádi víz- és viaszgyertyaszagú szerkesztőjének is bemutathatom, aki Kossuth 
temetésén vitte a fáklyát, és viszi azóta is a megmaradott viaszdarabot. Csete Lajos, a Pokrócz 
Ádám apja a kövér Ligeti korcsmájában issza ezredik spriccerét, míg Jaskula Virág Béla 
a Fővárosi Lapok-at szerkeszti a Práter utcában, s kék szemével ábrándosan tekinget 
mindazokra a magas ablakból, akiket mecénásoknak sejt. Régen letűnt idők félig szent, félig 
őrült, olykor szegény bűnös emberek ők, akik sohasem mernek előjönni a józsefvárosi 
kiskorcsmákból, bár bűneikért megvezeklettek. A nemességnek és gyöngeségnek furcsa 
keverékei. Chatterton, az éhen halt angol poéta vagy a klinikai ágyon elpusztult Reviczky 
Gyula az ideáljuk néha… Máskor Robespierre és Danton imádatuk alakja. A 
negyvenkilencediki debreceni országgyűlés törvényéhez alkalmazkodnak, amelyet a nagy 
kálvinista templomban kimondták … És a világon a legjobb társaságnak vélem még Pongrátz 
Bélát, az istentől és embertől elhagyott szegény kis költőt, aki olyan nemesnek és tisztának 
maradott meg szent rajongásában a legnagyobb nyomor és szegénység éveiben, mint a régi 
aranypénzek, amelyek várkutak mélyéből kerülnek napfényre, s rajtuk egy fiatal, 
babérkoszorús császár képe van… Az ifjabb Görgei, a tábornok fia komor, magányos 
vándorlásaiban gyakran elvetődik a helyre, ahol a szegény költők meghúzzák magukat, 
padlásokon, régi pincékben, nyomorult hónapos szobákban, ahol maga a gazda is adós a 
hópénzzel. Az ifjabb Görgei mindig megy, nyughatatlanul bolyong Pestről Budára, mint 
Angliában járta egykoron a Londontól dél felé, Anglia virágoskertjébe vezető országutakat. 
Csupán olyankor nyugszik meg, midőn hébe-korba elhelyezkedik a lipótmezei csendes 
házban. Hetenként kimenőt élvez, midőn is O. B. grófnő társaságában színházba mehet, 
rendesen klasszikus darabhoz, amelyet az ifjabb Görgei még ifjúkorában látott Párizsban vagy 
Londonban, és előadás után vacsorázik a grófnővel. A ravasz orvosok jól gondolták ki ezt a 
dolgot. Görgei úr hölgytársaságban nem nyúl italhoz, ellenben igyekszik fiatal, szellemes és 
nagy műveltségű gavallér lenni. Az angol királyi képtárról beszél O. B. grófnőnek, a 
csodálatos British Múzeumról és Haydn zenéjéről, amelynek sok művelője van az angol 
vallásos házakban. Még jóval éjfél előtt hazatér, a grófnőt kísérve, a messzi csendes házba, 
mert hisz O. B. grófnő beteg… Íme, ők az én barátaim, asszonyom. Körükbe szívesen 
elkísérhetem. 

Dideri-Dir, a költőnő (mint általában a nők), inkább kedvelte a tornyok magasságából közelgő 
holdat, mint a napnyugati égboltozat halványuló csillagait. 

- Új barátokat kell szerezni, Béla - mondta a csőszkunyhó előtt, fölemelkedve a fatuskóról. - 
Az emberek, akikről beszélt, bizonyosan jégszürke, zordon, magányos, asszonykerülő, 
bogaras vénemberek. Elég részem volt a vénemberekből férjem oldalán… Fiatal, csillogó 
szemű és emelkedő csillagú férfiak barátságára vágyom, akiknek saroglyájához odaköthetem 
a lovamat. Én érvényesülni akarok, mert úgy érzem, hogy tehetségem van. Hisz mindazok 
között, akiket fölemlített, egyiknek sincs lapja!… 

- Az Olvasd! már megszűnt - felelte Bonifácz Béla mélabúsan. 

A szürkülő hajú asszonyság áhítatosan nézett a János-hegy feletti égboltozatra, ahol már 
feltünedeztek az esti csillagok. 

- Szerelmes szeretnék lenni… Még egyszer szerelmes lenni, hisz már úgysem élek soká. Ady 
Endrébe vagy Révész Bélába. Cholnoky Viktorba vagy Lovik Károlyba… Egy fiatal, pályája 
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kezdetén levő íróba, mint George Sand Musset Alfrédbe… Baskircsev Mária szeretnék lenni. 
Ah, mily királyi kertekből áradó illat lehet az: együtt emelkedni a dicsőség lajtorjáján. Egyik 
nap Dideri-Dir költeményét közlik a lapok, másnap szép kedvesem, drága Alfrédem dalát. És 
olykor egymás mellett jelenhetik meg nevünk A Hét hasábjain. Nem, kedves Bonifácz Béla, 
nem azért jöttem el az erdélyi havasok közül, hogy az öreg Gáspár Imrével sörözzek együtt a 
józsefvárosi kis kuglizóban! 

- Kegyed egy stréber nő! 

- Lehetséges… Páholyban akarok ülni a Nemzeti Színházban, és az írók frakkban 
látogassanak el hozzám a felvonásközben. Talán szalont is fogok tartani, zsúrokat adni, és a 
szerkesztők majd kezet csókolnak nekem… Megengedem, hogy néha meglátogasson, ha 
nincs vendégem. 

Dideri-Dir ezután homlokon csókolta Bonifácz Bélát, és színpadias léptekkel elvonult a 
János-hegyi kunyhó tájékáról. Bonifácz sokáig utánanézett, és őszes szakállába halkan 
mormogta: 

- Majd visszatérsz még hozzám, szegény leányom! 

Egy hét múlva Dideri-Dir két leánya kereste föl Bonifácz urat. Tizenhat-tizenhét esztendős, se 
nem szép, se nem csúnya leányok voltak. Olga az irodalomért, Giza a művészetért rajongott. 

- Béla bácsi, az anyánk megbolondult. Egész éjszaka a kávéházakban csavarog nagy hajú 
költőcsemetékkel, álhírlapírókkal… Mi nagyon szégyelljük magunkat. Nem akarunk Pesten 
maradni. 

- Menjenek haza az édesapjukhoz! 

- Az atyánk egy cseléddel él. Mi elhatároztuk, hogy elmegyünk Magyarországból. Táncolni 
tudunk, Olga énekel hárfa mellett francia dalokat. Csinosak, fiatalok vagyunk. Tegnap az 
ügynökkel megállapodtunk. Oroszországba megyünk művésznőnek. Szeretnénk, ha velünk 
jönne. Mint apánk vagy mint öreg barátunk… 

- Szegénykéim! - kiáltott fel fájdalmasan Bonifácz Béla. - Elpusztultok, elégtek, meghaltok. 
Vengerkák lesztek, s kórházban haldokoltok. 

- Jöjjön velünk, s ne hagyjon elpusztulni! - felelték Dideri-Dir leányai. - Itt úgysincs semmi 
dolga. A csőszkunyhót őrzi. 

Bonifácz Béla elgondolkozott. 

- Valami dolgom mégiscsak volna… Hetenkint cikket kell írni a Vendéglősök Lapjá-
ba. Rettentő méreg az irodalom. Vérbajossá teszi a polgárokat és polgárnőket, ha 
belekóstolnak. Az írók mind szélhámosok. Kinevezik királyi mesterségnek, a legdicsőbb 
foglalkozásnak a maguk dolgát. Holott tulajdonképpen senkinek sincs szüksége az 
irodalomra. Az emberek sokkal boldogabbak volnának, ha nem volna irodalom. Tovább is 
születnének, szeretnének, meghalnának. A nagy, gyönyörűséges Életnek semmi köze sincs az 
apró, sűrű betűcskékhez. Az írók, mint egy titkos szövetség, századok óta mérgezik az 
emberek lelkét, hogy maguk meg tudjanak élni. A meséik, dalaik mind arra valók, hogy 
nyugtalanságot, zavart idézzenek elő az emberi lelkekben. És ha egy családba beköltözött az 
irodalom édes mérge, ott nyomon következik a boldogtalanság. Az írók feleségei mind 
szerencsétlen asszonyok. Szilveszter barátom tizenhat esztendős lánya fölakasztotta magát. S 
íme, benneteket elhagy anyátok, mert verseket mondanak neki éjjel a kávéházban… 

- Eljön velünk? - kérdezték a lányok. 
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- Elmegyek, szegénykéim. Titeket nem engedlek feláldozni az őrültségnek, amit irodalomnak 
neveznek. Egyszer zöld alkoholban, máskor az idegek természetellenes kívánkozásában, 
harmadszor a vérnek lobogó égésében lakik az őrültség, amely irodalom névre hallgat. 
Elmegyünk ebből az országból, ahol a félbolond ügyvédnét szabadon engedik járni - az 
irodalom ürügye alatt. 

Giza, aki a praktikusabb volt, végigmustrálta Bonifácz úr ruházatát. 

- Mindenekelőtt gyerünk a szabóhoz, Béla bácsi! - mondta, és karon fogta a bozontos, öreg 
emberkét. 

…Két évig járt Bonifácz Béla Ororszországban a Dideri-Dir leányaival. A leányok szép 
ruhákat, némi pénzecskét táncoltak össze Moszkvától és Pétervártól végig a nagy szibériai 
vasútvonal mentén, ahol a helyőrség kozák tisztjei szinte őrjöngve fogadták a varsói első 
orfeumot. 

Egy vasúti állomáson, messze Ázsiában aztán ellopták mindenüket. Pénzüket, ruhásládáikat, 
ékszereiket. A magyar határtól sok ezer versztnyire, egy félig behavazott szibériai állomáson, 
mongol lókötők és félvad muszka tisztek között, ahol csak hetenkint egyszer megy át a vonat, 
egyetlen pénzdarab, ruha és élelem nélkül maradtak Dideri-Dir táncos leányai és Bonifácz 
Béla, a költő. 
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HETEDIK FEJEZET • A bécsi nők Pesten 

Május volt akkor Pesten. 

A bécsi gyorsvonat, amely a legjobban épített vasúti pályán, alacsony cilinderes mozdonyával 
olyan fontoskodó lihegéssel szalad be a pesti állomásra, mintha legalábbis előkelő távoli 
rokonát, a pétervár-nizzai expresszvonatot óhajtaná utánozni, a hosszú pullmankocsik 
mindjárt megállnak, és selyemmel bélelt, arannyal díszített, villamos fényű fülkékből orosz 
nagyhercegek, lengyel vojvodák és cseh milliomos gyárosok szállnak ki - a bécsi gyorsvonat 
májusban megrakodva jött Pestre, hogy elhozza a bécsi kávéházak szemetjét, gyanús 
egzisztenciáit és különösen erkölcstelen asszonyait. 

Lefuttatás volt Pesten. 

A pompás vasúti kocsikból a rendőri újságok megelevenedett típusai ugráltak le. Feltűnő 
eleganciával öltözött sportsmenek, akik a téli hónapokban a Ronacher-nézőtéren keresnek 
megélhetést, hajnalban kártyás kávéházban húzódnak meg, és esetleg egy öreg virágárusnővel 
tartanak szállást, pénzügynökök és elszánt arcú makrók, vöröses arcok és különös bajuszok, 
hajviseletek, és nyakkendők, amelyeket csak a bécsi aszfaltbetyár kultivál, fehér kamáslik és 
óriási látócsövek nagy, sárga táskákban. A kivágott lakkcipő vagy a narancsszínű, magas 
sarkú fűzőscipő teljes biztonsággal lép a pesti aszfaltra. A kisujjakon gyűrűk, és a 
tolvajzsargon szavaival ékesítik a lerchenfeldi dialektust. A bécsi kávéházakban tanulták ők 
az okosságot és szellemi fölényt, szemtelen gúnynyal néznek végig a Kerepesi úton. 

A nők még furcsábbak; kedvelői a fehér blúzoknak és sima szoknyáknak. A kerek Girardi-
kalapok vagy a nagy tollas Rembrandtok igen jól illenek fejükre. Szőkésbarna hajukat 
feszesen fésülik, és arcszínük pirosas, mintha most öblítették volna hideg vízzel. Kék szemük 
van és rózsaszínű szájuk. A foguk fehér, és korán meghíznak. Jókedvűek és biztosak a 
dolgukban. A sportladyk fesztelenül fogadják minden jól öltözött férfi udvarlását, a szeretőjük 
markőr a „Habsburg” kávéházban, és csupán nyerni jönnek Pestre. 

Amíg a „Kék macska” és a „Flóra-terem” volt a legelőkelőbb mulatóhely Budapesten (amíg 
Somossy Károly felépítette a világ egyik legszebb orfeumát), a bécsi női típus képviselte az 
igazi artisztikát. A kövér, tejkeblű és a malac rózsaszínű bőréhez hasonlatos arculatú dámák, 
akik csak sört vagy francia pezsgőt ittak, szívtelenül és hidegen fosztogatták a férfiakat, 
ölelkezés közben Maxra, a fiákeresre gondoltak, egyszerre csak elhagyták Budapestet. A 
Király utcai énekeskávéházakban (ahol még VII. Edvárd velszi herceg korában csárdást tanult 
táncolni) maradt meg belőlük egy-egy öreg, de fessen öltözködő példány, akinek nem sikerült 
szerencsét csinálni Budapesten. 

Carola Cecília éjszaka a Beliczay-kávéházban volt, ahová a grófok és bárók frakkban 
(mintegy a „Kék macska”-beli élet utolsó fellobbanásaként) jártak, Blau bácsi ingujjban 
biliárdozott Lazaroviccsal, a nábobbal, akit éjjel-nappal, lépésről lépésre követtek Hartman és 
Lefkovics, a hűséges pénzkölcsönzők, akik alkoholisták módjára itták a fiatal milliomos 
pezsgőjét. A Kmoch és Reiner-féle Frauenbatallion keringőjétől visszhangzott a pesti 
éjszaka, amelyet nyolcvan szép trikós kisasszony táncolt az orfeum színpadán. Carola Cecília 
(akiért egyformán rajongtak öreg börziáner zsidók és ifjú grófok) huszárkapitányi 
uniformisban vezényelte a pompás csapatot. Nagyváradra különvonattal vitték a zászlóaljat, 
hogy estére a „Fekete sas”-ban játsszék, és talán már föl is lobogózták a váradi házakat, 
midőn Turinból megjött a sürgöny: a kormányzó meghalt… Cicele, akinek olyan sűrű, hosszú 
haja volt, hogy fejétől sarkáig elborította, nem őrjíthette meg végképpen a nagyváradiakat, az 
előadás elmaradt. Küry és Fedák kisasszony nagy primadonnák lehetnek, de korántsem 
váltják ki a közönségnek azt a nagyfokú lelkesedését, amely a még meglehetősen naivnak 
látszó korban Cicelke nyomán Pesten végiglángolt. Kérdezzétek meg az öregurakat, 
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Amerikába költözött pénzügynököket, letört gavallérokat és Rajna Ferencet, ki volt Carola 
Cecília, midőn a Hölgyzászlóalj-ban a nemzeti színű zászlót kibontotta! A még félig német 
pesti éjszaka őrjöngve tapsolt, az orfeum előtt a fiákeresek éljenezték, és a zene csengve-
bongva zengett… Mi volt szebb? A Hölgyzászlóalj vagy a manapság divatos Hulló 
falevél? Ó, a régi karnagyok szemérmesek voltak. Aki egykor megírja Budapest történetét, 
Somossy Károly és Carola Cecília alakjáról nagyon sokat írhat. Ok tanították meg lumpolni a 
várost. Bizonyosan ma is isznak francia pezsgőt Budapesten, hisz e portéka mindig kelendő 
marad, míg gazdag ínyencek és ledér nők élnek a földön. Ám akkoriban, májusban, 
lóversenykor, mikor Carola a fekete harisnyás lábát a Beliczay-kávéház márványasztalára 
teszi, és Blau Diogénesz egy rajongó lovag hódolatával iszik a díva lakkcipőjéből, Batthyány 
Elemér és Szemere Miklós fiatal urak, Munczy nagy, szürke szakállával francia dalokat 
muzsikál, és Somossy úr együtt mulat ott vendégeivel; a mulatságos és ötletes Lantos 
megnyitja Pesten az első elegáns restaurant-t, amelynek konyháján reggelig ég a tűz, és 
olcsón mulatni lehet - nyomban bele is bukik a vállalkozó szellemű férfiú, bár Brillat-Savarin 
receptje szerint főzi a tyúklevest; élelmes vendéglősök korcsmákat alapítottak, amelyeket 
csupán éjfél után nyitottak ki, a „Temető”-ben reggel tíz órakor kiérdemesült aranyifjak 
mulattak Strasser csikósbojtár modorban előadott dalain, és a Kósa-társaság hordó sört 
helyeztetett az asztalra; nagy divat volt májusi délben ligeti vendéglőbe hajtatni Móni gyors 
trapperein (miközben kocsis, ló és szerszám a bécsi Práterről álmodott), a zongorást kihúzni 
az ágyból; a vörös Friedmann csillagos övet hord derekán, és Szekulával világvárosnak 
nevezik ki Pestet, amelynek szanfranciszkói tempóban építenek mulatóhelyet, és a néger 
táncosokat, nemzetközi művészeket Pestre csődítik: „Ős-Budavára!”, mondják az emberek, és 
kelet és nyugat minden pompája megjelenik képzeletükben, és az idáig rejtett pesti félvilág, a 
titkosan szerető nők hirtelen, tavasz virágai módjára elleptek mindent a bámészkodó város 
előtt (akiknek lakáscímével és nevével a nők hódoló barátja, pártfogója és gourmand-ja, Kapy 
kapitány úr, az angol király rokona, finom maroquinbőrbe kötött, arany ceruzával írott 
jegyzőkönyvecskéket töltött meg, és könyvtárában bizonyosan feltalálható, hogy a drága 
Svarz Mici hol lakott húsz év előtt); a süket Fritz apó meg bablevest főzött a Vasvári Pál 
utcában, és „lokál”-jában fiákeresek, kaszinói urak és éjjeli lányok együtt táncoltak délelőtt a 
tüdővészes Breitner zongorája körül, aki hátborzongatóan variálta az ocsmány és ledér 
szavakat dalaiban, míg fülig nyitott szája fekete üregéből egy felbontott régi sír sötétsége 
meredt elő, s gyakran ömlött tüdejéből a vér a mulatság hevében (míg otthon a beteg asszony 
és beteg gyermek várta); a vérbeli lumpok és passzionátus ivók, a mámorban életet kereső 
urak és a szinte állativá aljasodott bécsi lányok idejében, midőn Fifi kihullott metszőfogát 
viaszgyertyadarabbal pótolta, a bolondos Gréte tébolyodottan tépte össze ruháit, míg Mici 
minden reggel öngyilkos óhajtott lenni: e korban Roeder és Pomery urak a messzi 
Frankföldön bizony alaposan tudomást szereztek arról, hogy Pesten május van, lóverseny van. 
Freystädtler Flóra, a vörös milliomosleány még Champagne dombján termett aranyban 
fürösztötte meg színész és fiákeres szeretőit, mielőtt udvarlásukat elfogadta volna. A pesti 
lumpolások hőskorából, midőn egy-egy éjszaka vagyonok úsztak el pezsgőre, virágra, 
muzsikára, éles visítással sikolt ki a bécsi nők mámoros hangja. 

Orfeum! 

Mily melegen, zenésen, szinte kábítóan hangzott egykor e szó ifjú gavallér korunkban! 
Táncosnőket és hercegnőket láttunk, az urak fehér inge fénylik, virágillat tölti meg a 
rózsaszínű villamosfényben tündöklő termet, páholyában Vladimir nagyherceg ül, földszinten 
a rasta, rövid szoknyás francia szubrett csicsereg a pódiumon, kopasz fejű, kiélt arcú pincérek 
a temetésrendező tiszteletteljességével viszik jéghűtőjében a francia dombok borát, és a 
zenekarból bűbájosan hangzik a csengőbongó orfeumzene. A nagyvilág, Párizs, Nizza: eljött 
hozzánk vizitbe egy estére. Aztán elment Cecília, s elmentek mind. Egyiknek-másiknak 
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trafikja vagy masamódüzlete van a Ringen, és Pestre csak májusban hozzák vissza emlékeik, 
a régi időkben ünnepségnek nevezett tavaszi lóversenyre. 

Ilyenkor írják az újságok, hogy megérkezett az előkelő külföldi társaság Budapestre. 

Horváth kisasszony még sohasem volt lóversenyen, kislány korában a Sugár úton nézte 
Andrássy Géza hatalmas vadászkocsiját, Wahrmann piros kerekű, könnyű fiákerét, amelyet 
Bécsből hozatott a gavallér, és négyes fogaton jött Blaskovics. Tíz-tizenöt percig végigrohant 
az álmélkodók tekintete előtt Magyarország előkelősége. A sánta Neszmélyi újságíró, mint az 
élet főrendezője, élénken előrehajolt hatalmas pofaszakállával, és minden ismerősét 
mankójával üdvözölte. A fiákeresek olyan gyönyörűséggel hajtották rövid farkú lovaikat, 
mintha mindenki nyert volna odakünn a futtatáson. A nők fátyola üdén lobogott, és a férfiak 
térdükre húzták a pepita nadrágot. Tündöklő, szép nagyvilág! 

Urbanovicsné újabb segéllyel látta el a Pattantyús utca hölgyeit, és a boldogtalan Rezedának 
kárba veszett minden ékesszólása. A színésznők, miután új tavaszi ruhához jutottak (Horváth 
kisasszony pepita kosztümöt varratott, fecskefarkú kabátkával, míg Szilvia kék és fehér 
pettyes ponzsiból kisleányos toalettet választott), egy versenynapi délután fiákert hozattak. 

- Hölgyeim, csupán az éjjeli kasszírnők és fél világi lepkék szoktak a turfra járni 
hétköznapokon - elmélkedett Rezeda úr. 

A színésznők azonban nevetve intettek a szerkesztőnek. 

- Ha szégyell velünk jönni, ne jöjjön velünk - monda élesen Klára. 

A bús férfi beleegyezett sorsába. 

- Becsületemre - dörmögte -, úgy érzem már magam, mint egy makró. Vásárra hordom 
nőismerőseimet. 

A kisasszonyok természetesen a grófnékra voltak kíváncsiak elsősorban. Rezeda úr 
megmutatott nekik néhány mágnásasszonyt, akiket látásból ismert. A fiatal grófnők 
karosszékeikben mint pasztellképek üldögéltek. Finom, csodálatosan gyöngéd arcbőrükkel, 
ruháikkal, kesztyűikkel, cipőikkel mint üvegházi növények foglaltak helyet a piros zsinórral 
elkerített részben. Vajon hol veszik a grófnők kalapjukat, amely ízlésével és formájával 
olyannyira különbözik mindig a polgárasszonyok kalapjától? A kesztyűs talán külön kesztyűt 
varr Andrássy kontesznek? És az elzárt paloták levegőjében műtárgyak, festmények, ázsiai 
szőnyegek és gondtalan évek közepette felnövekedő hölgyek igazán mások volnának, mint a 
teremtés többi asszonyai? A rózsaszínű csipke alsóruháikon és a szalag cipőjükön, hajuknak 
üde hulláma és szemüknek fénye vajon honnan van, hogy azt a legügyesebb, leggazdagabb 
zsidó nő sem tudja utánozni? Testüknek rugalmassága - még az idősebb hölgyeknél is - 
mintha csakugyan a századokon át átfinomult vérkeveredésnek a következménye volna! Kék 
vér! - mondták a régi regényírók. S a polgári férfiú felsóhajt, hogy sohasem ismeri meg a 
kékvérű nőket közelebbről. 

Egy fordulónál (mert hisz a kisasszonyok állandóan sétáltak, hogy semmit el ne 
mulasszanak), Alvinczi fekete szakállas, fehér kalapos feje bukkant fel a mezőn. Lusta, szinte 
unott léptekkel közelgett, a látócsövét egykedvűen himbálta a karján. 

- Gyerünk! - mondta Rezeda úr idegesen. 

Horváth kisasszony azonban megállott, és olyan mosollyal nézett Alvinczi szeme közé, 
amilyen mosoly csak kitanult kurtizánok vagy teljesen ártatlan nők arcán szokott jelentkezni 
az izgatottság palástolására. 

Alvinczi megzavarodva nézett a hölgyre, mintha emlékei között kutatna. 
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- Jó napot, Alvinczi! - mondta Horváth kisasszony csalfa szemhunyorítással. - Ugyebár, nem 
emlékszik rám? De én nem felejtettem el magát! 

(Rezeda úr azt hitte, hogy a föld alá süllyed szégyenletében.) 

Az ázsiai kán fehér kesztyűs kezével megemelte a kalapját. 

- Van szerencsém - mondta minden meggyőződés nélkül, és futó, kérdő pillantást vetett 
Rezeda úrra. 

Rezeda úr vállat vont, s odavetőleg, a fogai között mormogta: 

- Louise asszonynál… Az estélyen… 

Alvinczi fanyarul mosolygott. Elővette a zsebkendőjét, és a gyomorbetegek keserűségével 
köhintett. 

- Igen… Mindjárt szolgálok valami jó tippel… - folytatta gyorsan a legnagyobb 
szívélyességgel. - A dámák bizonyára nyerni szeretnének, habár, ha énrám hallgatnak, nem 
fogadnak. A lóversenyen nem lehet nyerni. De hogy mégis kivegyék részüket a játék 
szórakozásából, majd szolgálok néhány tikettel. Ha megengedik… A viszontlátásra. Sietek, 
mert már start van. 

Gyorsan megemelte a kalapját, felületesen megfogta Horváth kisasszony kezét, és eltűnt a 
lépcsőkön, amelyek a könyvfogadóhoz vezettek. Mindenütt tiszteletteljesen nyílt szét a 
tömeg. Ő játszik itt a legnagyobb tétekben. A lóversenyvárosban király volt Alvinczi. 

Rezeda úr sötétpiros arccal kapaszkodott Horváth kisasszony karjába. 

- Lelkem - kezdte az indulattól visszafojtott hangon -, maga úgy viselkedik, mint valami falusi 
kisasszony. Az hiszi, hogy Kisvárdán van, ahol a társulat drámai szendéjét minden suszterinas 
ismeri? Pesten vagyunk, lelkem, ahol nem szokás megszólongatni a férfiakat. 

- Valóban nagyon neveletlen volt Alvinczi - felelt elkomolyodva Klára. - Ostoba voltam, 
beismerem. Gondolataimban annyit foglalkozom a furcsa emberrel, hogy egész 
természetesnek találtam, hogy nyomban rám ismer ő is, amint találkozunk… Bocsásson meg, 
Rezeda. 

De Rezeda úr nem bocsátott meg. 

- Nézzen körül a gyepen - folytatta szigorúan. - Látja ezt a sok feltűnő kalapos, furcsa ruhás, 
elszánt képű nőt? Ezek mind azért vannak itt, hogy Alvinczivel vagy a hozzá hasonló 
erszényű férfiakkal megismerkedjenek. De még ők sem mernek megszólítani senkit. 

- Milyen szamár voltam! - mormogta könnyes keserűséggel Klára. 

Éles csengetés hangzott. 

A tömegben egy hetyke kalapú, piros mellényes, fehér szakállú öregúr törekedett a társaság 
felé. Barna köpenyeg volt rajta, és rozzant sétapálcájával integetett. 

- Nagysádkám! 

Szilveszter úr volt ő, az Alvinczi titoknoka. 

Néhány barna kartonbilétát nyomott a sok közül a Horváth kisasszony kezébe. 

- A fejedelem küldi - mondta a sietéstől elfulladva. 

- Hogy van, Szilveszter bácsi? - kérdezte megenyhülve Klára. 

- Sietek. Sietek. Még X. grófnénak kell jegyeket adnom, az öreg B. bárókisasszonynak és 
özvegy Ábrándinénak. A versenyt pedig már futják. 
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- Miért fogadta el? - kérdezte sötéten Rezeda úr. 

Horváth kisasszony izgatottan nézte a kartondarabokat. 

- Húsz forint. Háromszor tíz forint. A hatos számon. Nézze meg csak, gyorsan, Rezeda úr, 
melyik a hatos szám? 

- Az Alvinczi lova. Ignác. 

Vad kiáltozás töltötte meg hirtelen a mezőt. Mintha váratlanul megbolondultak volna az 
emberek ezrei. Padokra és székekre ugráltak. Lóneveket kiabáltak. A szemek kimeredtek. A 
nők hisztérikusan visítottak. 

- Innen úgysem látunk semmit a versenyből - mondta Rezeda úr. - Forduljanak meg, 
hölgyeim. Az emelvényen ül Alvinczi úr. Majd az ő arcáról ítéljük meg, hogy megnyeri-e a 
versenyt Ignác. 

A Jockey Club tagjainak fenntartott helyen ült Alvinczi úr, és bizonyosan a világ egyik 
legjobb látócsöve volt a szeme előtt, amint a lovak futását figyelte. 

Mereven dőlt hátra ülésében, amint feszülten figyelt. 

Hirtelen előrehajolt, mintha az energikus mozdulattal is hozzájárulna a verseny 
kimeneteléhez. 

A gukker szinte megfeszült kezében, amint a cél előtti utolsó métereken a magasból a paripák 
futását figyelte. 

Aztán elvette szeme elől a gukkert. 

Boldog, gyermekesen boldog, diadalmas mosoly jelent meg a sötét, szomorú arcon, mintha 
karácsonyi angyal csengetne végig a mezőn… A szomszédjai kezüket nyújtották felé. 

- Ignác! - ordította ezer torok. 

- Nyertünk! - kiáltotta önfeledten, szinte könnybe borult szemmel Horváth kisasszony. - 
Ignác. Drága Ignác. 

- Az ördög vitte volna el! - dörmögte Rezeda úr. 

Horváth kisasszony a fehér korláthoz rohant, midőn a győztes paripát elvezették. Fehér 
kesztyűs kezével boldogan tapsolt a kis termetű pejlovacska felé. 

- Ignác! - mondta szerelmesen, lágyan. 

…Bármennyire szeretett volna Horváth kisasszony e délutánon Alvinczi úrral ismét 
találkozni, ez többé már nem sikerült neki. 

- Vajon miért került el Alvinczi? - kérdezte Horváth kisasszony, midőn hazafelé mentek 
fáradtan és porosan. 

Rezeda úr mogorván lóbálta a fejét: 

- Kisasszony, jegyezze meg magának: a hálálkodó ember a legkényelmetlenebb lény. Az 
ember nem tud vele mit csinálni. Alvinczinek különben is régi babonája, hogy akkor, midőn 
jelentősebb összeggel fogad valamely lóra, a szegény ismerősei és barátai között 
fogadójegyeket osztat széjjel. Vannak pedig ismerősei, akik részére ugyanakkor más lovakra 
fogad, mint amilyenre ő maga játszott. Örüljön, bennünket szerencsés ismerősnek számít. 

- Nagyszerű ember. 

- Annál is nagyszerűbb, mert míg kegyedet kétszáz forinthoz juttatta (hogy kiimádkozza a 
győzelmet, mint azok az öreg mágnásasszonyok, akiket támogat, s versenynap délelőttökön a 
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Ferenciek templomába járnak imádkozni Alvinczi szerencséjéért), addig ő maga, mint egy 
beavatott ismerősömtől hallottam, csaknem százezer forintot húzott be Ignác győzelmével. Ez 
Alvinczi kifogyhatatlannak hitt vagyonának a forrása. Ezért hívják Monte Cristónak. 

Klára összecsapta a kezét: 

- Imádom - mondta. 
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NYOLCADIK FEJEZET • Az álmok és a kártyák 

Tavasz volt, és a Pattantyús utcai hölgyeknek délutánonként verseket és regényeket olvasott 
Rezeda úr. 

Rezeda szerkesztőnek régi módszere volt a nők körüli udvarlásnál a költők segítségül vétele. 
Szerelmeit (a cirkuszlovarnőt a Henry társulatnál, a cukrászkisasszonyt egy régi vidéki 
cukrászdában, ahol mályvaszínű függönyök lengtek az ablakon, és a likőrös üvegeken 
virágkosaras vignetták voltak, majd az özvegy kereskedőnét, akinek szívbaja volt, és 
szemében az elmúlás utáni vágy néha csodálatosan tükröződött) többnyire Byron vagy Puskin 
verseinek köszönhette. Mint egy biedermeier ifjú, finom kötésben verseskönyvet hordott a 
zsebében, és midőn a hölgyeket négyszemközt kaphatta, vadul, gyorsan vagy lágyan és 
álmodozva a fülükbe olvasta az idevonatkozó szakaszokat. A nők néha megengedték, hogy a 
kezüket megcsókolja, máskor könnyedén végigsimították homlokát, kedves Rezedának 
nevezték, virágjukat a verseskönyv lapjai közé préselték, azután elbocsátották a szerkesztőt, 
aki lehajtott fejjel bandukolt, és az öngyilkos Kleist Henrikre gondolt. Így élt Rezeda úr 
szerelmeiben, és még az özvegy kereskedőné hálószobájáig sem juthatott el, aki pedig olyan 
sűrű, szőke hajú, hosszú szempillájú, összeérő szemöldökű és kövérkés nő volt, mint valami 
keleti álom. Csupán gyönyörű lábán a harisnyakötőt helyettesítő szalagcsokorra emlékezett, 
amely halavány lila színű volt, és emlékbe egy kis zsebkendőt kapott, amelyet otthon a 
párnája alá dugott. Rezeda úr magánéletét vizsgálva, azt kell hinnünk, hogy a nők az utolsó 
felvonásban elidegenedtek az ábrándos és búsongó ifjútól. Sohasem sikerült a nők 
nyakszirtjének azon helyén a csókot elhelyezni, amely csók a szent életű apácát is 
megőrjítheti. Az ujjai csupán a kezekig jutottak, és szinte röstelkedett a nők háta mögött, 
midőn esős időben megmutatták a bokájukat. A kereskedőné - hogy még egyszer és utoljára 
felemlítsük a kövér asszonykát - egy nyári délutánon, a virágoskertbe csupán egyetlen szál, 
vékony pongyolát vett magára, és a napsugár az árnyékos helyeken meglehetősen 
megmutogatta a ruha alá rejtett formákat. Rezeda úr szívdobogva kérdezősködött a virágok 
nevei után, és a világért sem merészelte teljesen kinyitni a szemét. Az asszonyka kétszer-
háromszor elment a napsütéses helyekre, engedte, hogy a szél ruhájába fújjon, és a rövid ujjú 
pongyolában gyakran emelte föl két karját kontyához, miközben ruhája csaknem vállig 
csúszott… „És ezt a kéket, amely olyan, mint egy Richepin-vers, hogy hívják, nagyságos 
asszony?” 

Nem csodálható tehát, ha Rezeda úr (aki éjjel, ágyában a legelszántabb kékszakáll volt, 
minden nőismerősét meztelenre vetkőztette, és még a torkukat is megcsókolta harapós 
csókkal) tavaszi délután a Pattantyús utcai kislakásban, ahol két fiatal nő illata 
összekeveredett a cserepes virágok illatával, és a hímzett díványpárnának asszonyhaj szaga 
volt, az ágyterítő alól szinte lappangva sompolyogtak elő női álmok, és a reggel használt kis 
piros papucsok öléből, a törülközők gyűrődéséből, a hajfésűkből és puha bolyhos 
vállkendőkből két szerelemre hivatott fiatal nő jó szaga áramlott: Rezeda úr a sánta lord 
verseit olvasgatta, s egy teljes, az Élet megünneplésére szánt májusi délután múlott el 
Lermontov Korunk hőse-nek emlékezetére. 

- Holnap elhozom Boccacciót - fenyegetőzött esténkint bánatos mosollyal Rezeda úr. - A 
flórenci barátok és kikapós menyecskék tán hatással lesznek hölgyeimre. 

- Hozza el, kedves - felelte álmodozva Szilvia. 

De Rezeda úr nem merte elhozni a világ legszebb könyvét. Talán a színésznők erkölcseit 
féltette… 

Máskor a szűk előszobában olyan közel ért Szilviához, hogy a könnyű ruhácska alatt 
megérezte a leány testének gyöngéden domborodó, meleg részletét. Szilvia harmatos barna 
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szemével, amely félig zsidó, félig cigányszem volt, nyugodtan nézett az érzelmes 
fiatalemberre. 

- Bocsánat - rebegte Rezeda úr. - Nem akartam… 

De aznap éjjel (a magányban) még a harisnyát is lehúzta Szilviáról, és pontosan kiszámította a 
leány testén található finomságokat a haj sűrűségéből, finomságából. 

Ismét délután volt, és a cserepes virágok az ablakokban kinyújtották leveleiket a nap felé, és 
az orgona gyöngéden remegett fehér fürtéivel, mint egy szűz leány ég felé küldött fohásza 
emelkedik remegőn felfelé a székesegyház tömjénfüstös boltozatában. Szilvia sűrű fekete 
hajába, amely csigákba göndörödött, mint a spanyol szenyóráké, a napsugár tüzes 
nyilacskákat helyezett el, amelyek alattomosan fényesítették a hajszálakat az ablaknál, a 
zongora mellett. Kivágott nyakán gyöngéd pelyhek és kis, kék bajuszán mintha tréfásan bús 
gondolatok helyezkednének el, amint alig hallhatólag fütyült egy bús magyar dalt. Rezeda 
úr A vadász iratai-t olvasta Turgenyevtől, és a scsigri kerület Hamletjének bánatos 
elbeszélését hangsúlyozta: Szilviáról Klárára emelvén szemét a lap fordításánál, mintha ő 
maga volna az a bizonyos éjjeli vendég, aki annak örül, hogy a boldogtalanság legszélsőbb 
fokát elérte. Szilvia abbahagyta a fütyörészést. 

- Meddig fog ez így tartani? - kérdezte, de nem nézett sem Rezeda úrra, sem Klárára. 

Klára (ismét fehérneműt javított), anélkül hogy feltekintett volna, vállat vont, Rezeda úr a 
pontig olvasott, azután összezárta a könyvet. 

- Valamit kérdezett, Szilvia? - kérdezte udvariasan előrehajolva. 

Szilvia felsóhajtott: 

- Ó, nem kérdeztem semmit. Nem is kérdezhettem, hisz senki sem tudna felelni a jelenlevők 
közül… Azt szeretném tudni, hogy miért vagyok itt a Pattantyús utcában, és mi tart vissza 
attól, hogy elszerződjem vidékre színésznőnek? Mikor Pestre jöttünk, azt hittük, hogy most 
következik a nagyszerű, mulatságos, nagyvilági élet. Én legalább titkon mindig az hittem, 
hogy valami rendkívüli dolog fog történni, ha én, a nem mindennapi, szép, tehetséges, okos és 
jó teremtés Pesten megtelepedem. Aztán semmi sem történik. Egyik nap múlik a másik után. 
Reggel az ágyamba süt a nap, de én fekve maradok… Félek a felkeléstől, mert tudom, hogy 
ismét kezdődik az unalmas, hosszú nap. Amíg fekszem, addig azt hiszem, hogy valami 
mégiscsak fog történni fölkelés után, valami váratlan, rendkívüli dolog… Valaki jön… Vagy 
csak egy levelet kapok, amelynek örülni fogok. Hogy Rezeda úr délután elhoz egy 
költeményes könyvet, amelyben végre megtalálom azt a verset, amelyre egész életemben 
vágyódtam, de amelyből még egy sort sem tudok… Egy Medve nevű fiú mondta el a Kálvária 
téren, és én tizenöt esztendős voltam. Medvét nem láttam többé, és bármiképpen 
gondolkozom, a vers nem jut az eszembe. Néha azt hiszem, hogy varázslat alatt vagyok, 
amelyből csak akkor fogok megszabadulni, ha a régen hallott vers ismét eszembe jut, és én 
szívemben elmondom újra, amit akkor a Kálvária téren… 

- Vajon miféle vers lehet az? - kérdezte elkomolyodva Rezeda úr. 

Szilvia fájdalmasan megrázta a fejét: 

- Nem tudom. Még álmomban sem jut eszembe, pedig olykor éjjel, mintegy csak félig 
elaludva, olyan dolgok jutnak eszembe a gyermekkoromból, amelyekre már nem is 
emlékeztem. Csak hirtelen, mint egy kép, mint egy dal, megjelenik rajza a lelkemben. A 
minap annak a hórihorgas verklisnek a kockás kabátja jutott eszembe, aki gyermekkoromban 
az udvarunkba járt muzsikálni. Akkoriban jöttünk Pestre - az anyámra már nem emlékszem, 
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csupán az apámra, amint középen gondosan kettészelte a rövidszivart, hogy maradjon még 
egy szivarja. De a vers, amelyet Medve mondott, sohasem fog eszembe jutni. 

- Ki volt Medve? - folytatta az érdeklődést az udvarias Rezeda úr. 

- Azt sem tudom - mormogta elkeseredve Szilvia. - Egy kis cukrászda, ahol tejszínes kávét 
ittunk, kalitkában feketerigó volt, a Frou-Frou című francia lap függött a fogason és Medve… 
Ennyi, amennyire bizonyosan emlékezem. Még csak a szeme sincs eszembe. Mintha csak 
olyan messzire ment volna el tőlem, mint életemnek a boldogsága. Azt hiszem, ha a vers 
eszembe jutna, és Medvét megtalálnám: újra boldog lennék, mint tizenöt esztendős koromban 
voltam. 

- Szegényke - mondta részvéttel Rezeda úr -, én majd keresni fogom Medvét. 

Szilvia finom, kékes orra kissé elpirosodott a haragtól. 

- Rezeda úr, ön olyan jó fiú, hogy az már szinte botrány. 

Horváth kisasszony halkan felnevetett. 

- Én azt hiszem, hogy Medve nem is létezett. Csak úgy álmodtad egyszer. Fiatal koromban 
annyit álmodtam egy hadnaggyal, hogy néha már azt hittem, hogy nem is vagyok többé 
ártatlan. És ébren sohasem láttam a hadnagyot, aki minden éjszaka kék atillában és 
lakkcsizmában meglátogatott. Maga nem álmodott sohasem leányokkal, Rezeda? 

A finom ifjú fehér kezével lágyan intett. 

- Magukkal! - mondta keserű gúnnyal. - Két feleségem van minden éjjel. Kegyedék. 

Szilvia elkeseredetten támasztotta tenyerébe állat. 

- Minden nő volt valaha boldog. Egyik azért volt boldog, mert boldogtalan lett, a másik egy 
arcképet őriz a szívében, akinek eljövetelében hisz, a harmadik azt várja, hogy majd elveszi 
valaki… Én semmit sem várok, semmiben sem hiszek. A múltkor egy tót gyolcsos járt az 
udvarunkban. Arra gondoltam, hogy sokkal boldogabb lennék, ha a gyolcsoshoz feleségül 
mennék. Szép fehér nadrágja volt. 

Rezeda úr halkan, Horváth kisasszony hangosan nevetett. 

- Te ne nevess, Klára - folytatta szemrehányólag Szilvia -, mert bolondabb nő még nem volt a 
világon, mint te. Egy lehetetlenségbe, Alvinczi Eduárdba legyen szerelmes valaki! Igazán 
csak az hiányzanék, hogy esténként imádkozzál érte. 

Horváth kisasszony homloka elpirult. 

- Azt te nem tudod, hogy én kiért imádkozom. 

- Nem is szoktál imádkozni. 

Horváth kisasszony letette a varrást. 

- Mindig… Éjjel az ágyban a szívem fölött imára kulcsolom a két kezemet, és a szememet 
lehunyom, nehogy az utcai gázlámpa világosságánál bármit is lássak. És mindig csak azt 
rebegem a szívemben, hogy: Istenem, Krisztusom, Máriám! Engedjétek meg, hogy mindig 
ilyen boldog lehessek életemben, mint most. Sohase legyek szerelmesebb. Sohase legyen más 
szerelmem, mint az, akit jóformán sohasem látok. Ne is legyek soha az övé, és ne is foghassa 
meg sohase a kezemet! Ne is lásson, ne is gondoljon rám… Csak én mindig szerethessem, és 
sohase ábránduljak ki belőle, mint az apácák nem gyógyulnak meg soha Szent György lovag 
iránt érzett szerelmükből. Hát nem jobb, és nem szebb ez így, mintha verekednék naponta a 
korhely férjemmel vagy szeretőmmel? 
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Szilvia makacsan rázta a fejét. 

- Péteriné, a súgónénk, volt a legboldogabb asszony, akit valaha láttam, pedig az ura 
mindennap részeg volt, és délután a nyilvánosházba járt pipázni és darabokat másolni. Mindig 
verekedtek, nyomorogtak, éheztek!… S az asszony mégis boldog volt, mert ha Péteri elaludt, 
az ágya mellé ülhetett, és leste a lélegzetvételét. Tehát egészen mindegy, hogy gróf az asszony 
szerelme vagy csak egy gyolcsos tót! 

- Mert a súgó elhitethette azzal a jó bolond asszonnyal, hogy nem a nőkhöz jár, hanem csupán 
a nyilvánosház különös levegőjét kívánja a szervezete, mint az ópiumot. Csak ott tudja 
helyesen lemásolni a szerepeket, ahol éjjel részeg emberek táncolnak, és a zongorát betegre 
döngetik. Néha a tízesztendős fiát is elvitte a súgó, és az ott olvasta meséskönyveit a 
szőnyegen heverészve. Agyonütni való ember volt Péteri! - monda szigorúan Klára. - Senki 
sem állott vele szóba a társulatnál. Vajon jár-e még délután a Jeruzsálem utcába? 

- Bizonyosan - felelte vidoran Rezeda úr, mert a történet megnyerte tetszését. - Otthon 
megfájdul a feje, a szeme, a háta, amint már az ilyen gazembereknél szokás. Addig nyög, 
panaszkodik, amíg az asszony magától megszólal: Ereggy már, fiam… de korán hazajöjj! 

Szilvia elkeseredetten mormogta: - Így tehát semmi különbség sincs Alvinczi és Péteri súgó 
között. Klára szerelmese is idegen nők után csavarog. 

Horváth kisasszony eleinte nevetett, később elkomolyodott. 

- Fiam - mondta meghatott hangon -, hagyd az én szívemet! Igazán nagyon boldog vagyok, 
hogy végre szerelmes lehettem valakibe a magam módja szerint. Én olyan vagyok, mint azok 
az asszonyok, akik egész életükben harisnyát kötnek, és a harisnyaszemekbe kötik bele 
minden gondolatukat, vágyódásukat, álmaikat. És sohasem hagyják abba a kötést, hogy a 
szomszédba átmenjenek, ahol az imádott férfiú pipázik vagy bort iszik. 

A kis vitatkozás csendesen elmúlott, mint a tó tükrén a hullámgyűrűk. Rezeda úr felemelte a 
könyvet, hogy a nagyszerű Csertophanovról és barátjáról olvasson, midőn kocsi állott meg a 
ház előtt, és Urbanovicsné katonás hangja felhangzott a folyosón. 

A horvát özvegy virágzóbb volt, mint valaha, szürke nyersselyem köpenyege szárnyai libegve 
követték. Három aranyfácántoll a kalapja mellé tűzve. 

- Csak egy napra, egyetlen órácskára jöttem Pestre, gyermekeim. Otthon, nálunk, a Száva 
mellett a fűrészmalmokat építik, ott kell lennem reggeltől estig, mert kilopják a szemem. A 
múltkoriban még a szegeket is ellopták… Azonban Tóricsnét meg kell látogatni. 

A színésznők hízelkedve simogatták a gazdag asszonyság köpenyét. 

- Milyen gyönyörű a néni! 

- Ugyan ne bolondozzatok. Tavalyi a kalapom, tavalyi a ruhám. Az ilyen magamfajta falusi 
asszonyságnak nem kötelessége tudni a legutolsó divatot. Csupán annyiban különbözem a 
pesti hivatalnoknéktól, hogy mindig a legjobbat és legdrágábbat vásárolom. Így azután egy 
pár kesztyűm esztendőkig is jó állapotban marad. Mert tizenkét pár kesztyűt veszek egyszerre. 
Ám gyerünk Tóricsnéhoz, mert az esti vonattal haza akarok menni. 

- Ki az a Tóricsné? 

- Ne kérdezősködjetek, megmondott már róla mindent az én szomszédom, az én Zrínyi 
Miklósom, akivel esténként telefonon szoktam beszélgetni a Dráván át. Az én szomszédom 
nagy bajban volt a tavasszal. A faüzlet pangott, a bankok felmondták a kölcsönt, a fiskálisok 
árverést emlegettek, és az én szomszédom teljesen kétségbeesve nézett a holnap elé, pedig 
egyébként olyan rendes ember, mint a svájci óra. A mi vidékünkön minden ok nélkül 
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tönkremennek néha a kereskedők. Az üzlet megáll, mint a szikladarab a Szávában. Nagy víz 
kell ahhoz, hogy a kő megmozduljon a folyóban. Az aranymosó parasztok is néha hónapokig 
hiába mossák a Száva fövényét, egy szem arany sem marad szitájukban. Máskor megbolondul 
a folyó, és marékszámra hozza az aranyat a hegyekből. A kereskedőink már tudják, hogy ha a 
fejük tetejére állanak, akkor sem tehetnek semmit. Ki kell várni a hideglelés elmúlását… 
Esetleg nyugodtan tönkremenni, ha már így rendelte a végzet. Az én szomszédom, hogy, 
hogy nem, nagy bajában egy budai javasasszonyhoz fordult, a Tóricsnéhoz. 
Kereszténykatolikus létére nem írhatott a szadagóriai rabbihoz tanácsért, kénytelen volt a 
javasasszonnyal beérni. Egy-két levelet váltottak, aztán titkon Pestre jött a szomszéd, és 
meglátogatta az asszonyt. Mi történt, mi nem történt? Az én szomszédom búnak eresztett feje 
egyszer csak felemelkedik, pénzhez jut az eszéki banktól, utánanéz elhanyagolt üzletének, és 
már májusra rendbe is jött mindennel. Kutya baja sincs azóta. A mája sem fáj, pedig azt 
érezni szokta néha. 

Urbanovicsné olyan hevesen beszélt, hogy észre sem vette, a kisasszonyok toalettet csináltak, 
és útra készen állottak. 

- Nagy kocsival jöttem, négyüléses, mindnyájan elférhetünk - szólt az özvegy, és Rezeda 
úrnak is fejébe nyomta a kalapot. 

A javasasszony olyan helyen lakott Budán, ahová már kocsival nem lehet eljutni. Meredek kis 
hegyi utcácskában, titokzatosan bezárt kapujú házban, amely tán még a török hódoltság alatt 
volt új épület, zegzugos folyosó mögött, lefüggönyözött szobában foglalt helyet Tóricsné. 
Hátrasimított hajú, nyugodt tekintetű asszonyság volt. Az arca sima és pirosas - valamikor tán 
szép is lehetett. A nyelvével megnyálazta az ajka szélét, mielőtt megszólalt volna. 

- Asszonyság, ugyebár, üzleti ügyben kéri tanácsomat? - kérdezte, miután egy rövid 
másodpercig felvetette fekete, értelmes szemét. - Tessék helyet foglalni itt mellettem, a 
többieknek nem kell hallani, amit mondani fogok. 

Urbanovicsné várakozólag, kissé izgatottan telepedett Tóricsné mellé. Az asszony nyugodtan, 
komolyan az arcába nézett. 

- No, mi a baj? - kérdezte hallatott hangon, mintha már nagyon régen ismerte volna 
Urbanovicsnét. - Szerelmes? 

- Az is - felelt megzavarodva az özvegy. - De az üzlet fontosabb. Nem tudom, hogy lesz, nem 
tudom, mint lesz. Temérdek pénzt fektettem valamely üzletbe, és most nem tudok aludni 
éjszaka. 

A javasasszony közömbösen csóválta a fejét. 

- Szerelmes. Szokott az lenni, kérem. Csak ne tessék szégyenkezni, jönnek ide fehér hajú 
grófnék is az ő nagy bajukkal. A múltkor egy nagymama volt itt. Az unokája iskolatársába 
szeretett bele. Nem kell azért búsulni, kérem. Mindnyájan emberek vagyunk. Aztán a 
szerelem nem kérdezi, hány esztendős valaki. Bemegy az még a templomba is az ember után, 
meglepi imádkozás közben, álmában vagy olyan dolog közben, amihez senkinek semmi köze 
sincs… Csak ne tessék szégyellni. Jönnek ide igen nagy dámák Pestről. Sokan megtalálták 
már a boldogságukat ebben a házban. 

Nyugodtan, emelkedés vagy szünet nélkül beszélt a javasasszony, két fekete szeme ezalatt 
már vizsgálódva függött a színésznőkön és Rezeda úron. 

- Hát mondja meg, hogy lesz? - kérdezte Urbanovicsné. 

- Kérem, ezt éntőlem ne tessék kérdezni, mert én nem vagyok jósnő. A jósnők mind 
hazudnak, és abból élnek, hogy az emberek elhiszik a bolondságaikat. Én csak annyit 
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mondhatok, amennyit egy hosszú életen át tapasztaltam. Se bü, se bá! Kegyed csak a szívére 
hallgasson mindig, és akkor szerencséje lesz mindenféle ügyletben. Módos asszony, ne vonja 
meg magától azt a dolgot, amely a szívnek és a testnek úgy kell, mint a mindennapi kenyér. 
Szorgalmas, dolgos, jó asszony. Egészséges asszony, jóvérű asszony. Csak ne vonja meg 
magától azt, amire szüksége van, akkor minden dolgában szerencséje lesz. Többet én 
magának nem mondhatok. No, kisasszonyok! Szőke kisasszony, tessék csak közelebb jönni! 

Urbanovicsné szeretett volna még egyet-mást kérdezni, de Tóricsné már levette róla a 
tekintetét. Fölállott, és Klárának engedte át helyét, aki bizonyos megilletődéssel ereszkedett le 
a székre. Tóricsné gyors pillantást vetett a leányra. 

- Maga azért jött hozzám, hogy megmondjam, azé lesz-e, akit szeret? 

- Nem - felelte Klára. - Én tudom, hogy azé sohasem lehetek. 

- Csak ne tessék ellenkezni, nagysádkám. Tóricsnét nem lehet megcsalni. Járnak énhozzám 
olyan szent lányok, akik még az utcára se mernek kimenni egyedül, a szívükben pedig az 
ördög lakik. Ne féljen, maga sem különb, mint a többi. Bizony odaadná magát annak a 
férfinak, és nem gondolna rá, hogy mi lesz holnap meg holnapután… De ne is gondoljon rá. 
Maga sohasem lesz azé, akit szeret. Jobb, ha az egész dolgot kiveri a fejéből. Fiatal még, szép 
lány, nem is olyan messzire van magától az, aki igazán szereti, akinek minden gondolata 
maga. Szeresse azt, és nagyon boldog lesz szerelmében. Fekete szép kisasszony. Kegyednek a 
kártyát nézem meg. 

Az asztalfiókból egy pakli kerekre kopott, elhomályosult kártyát vett elő, mintha még 
Lenormand vetette volna e kártyával a jövendőt. Megemeltette a csomagot Szilviával, aztán 
elgondolkozva nézett a kirakott kártyákra. Aztán összecsapta, újra megkeverte, emeltette, s 
balról jobbra rakosgatta az elhomályosult figurákat. Szilvia mosolyogva nézte a furcsa 
képecskéket, amelyeken homokóra, táncosnő, halál és öregember váltakoztak, igazi 
vetőkártya volt. 

- Itt áll - mormogta elgondolkozva Tóricsné -, itt áll a közelben az egész dolog. Furcsa, 
mintha már ma, mielőtt lenyugodna a nap, találkoznék azzal, akinek kezébe jövendője, 
boldogsága le van téve. Kisasszony, én csak azt mondhatom magának, amit a kártya mutat. 
Igen rövid időn belül nagyon boldog lesz, valaki nagyon sokat gondol magára, és már útban 
van… Utazik, jön, nemsokára itt lesz. 

A kártyát gyorsan összekapta, mintha már idáig is nagyon sokat árultak volna el a titokzatos 
figurák. A hosszú fonállal lassan és hallgatagon átcsavarta a csomagot. A fiókot bezárta, és 
csodálkozva emelte föl a szemét, hogy vendégei még mindig a szobában vannak. 

Szótlanul távoztak a pestiek, miután Urbanovicsné egy bankjegyet helyezett el az asztalon. 
Tóricsné nem nyúlt a pénzhez, nem köszönte meg, a fejével bólintott, és mozdulatlanul 
maradt helyén. 

A szűk budai utcácskán, amelyben olyan régi házak voltak, mint a regékben, szótlanul 
ballagott le a társaság. Mintha mindnyájan a javasasszony szavain gondolkoztak volna. 
Csupán Rezeda úr nevetgélt magában csendesen. 

Egy régi kis cukrászda volt egy kis téren, amely akkora volt, hogy csak egy ócska kút fért el 
rajta. A cukrászdában meguzsonnáztak, tejszínes kávét és kuglófot. Szilvia szórakozottan 
jártatta körös-körül a tekintetét. 

- Valamikor már voltam ebben a cukrászdában - mondta -, de már nem emlékszem rá, hogy 
mikor. Ezek a sárga selyemszékek akkor még kevésbé voltak kopottak, és a kávé jobb volt. 
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- Híres cukrászda volt ez Budán. Szerelmes pestiek idejártak randevúra - mormogta Rezeda 
úr. - Szerelem lakott itt, a régi tükrökbe boldog arcok néztek. Mily ráncosak, életuntak 
lehetnek az akkori derült arcok és pókhálósak a fénylő szemek! A kis cukrászda is megkopott, 
mint egy emlékkönyv, amelynek minden lapját teleírták. Beesteledett, a szerelmespárok 
hazamentek Pestre, miután annyi semmiséget és annyi gyönyört mondtak egymásnak a sárga 
selyemszékeken, a kis cukrászdában eloltották a lámpát! Így van minden az életben. 

- Csak a kalitkát és benne a feketerigót nem látom sehol! - ábrándozott Szilvia. - És a Frou-
Frou is itt függött valahol, cifra párizsi hölgyeivel és frakkos gavallérjaival! 

A sarokban egy újságlap mögött egy fekete ruhás, csendes fiatalember üldögélt eddig. Most 
látható lett fürtös feje és borotvált arca. Fénylő szemüveg volt az arcán, és halovány, 
szenvedélyes homlokát figyelmesen a társaság felé fordította. 

Szilvia egy másodpercig szótlanul, megilletődve, szinte könnybe borult tekintettel nézte a 
halovány fiatalembert. Aztán halkan, titokzatosan elnevette magát, és boldogan intett a 
szomszédnak. 

- Medve! - kiáltotta. - Hol jársz itt, Medve? 

A fiatalember elpirult, majd fölemelkedett az asztaltól. 

- Már régen nézlek, de nem mertelek megszólítani! - mondta lágy, félénk hangon Medve. - 
Nagyon szép lettél, mióta nem láttalak. 

- És te is hogy megváltoztál! De nem hátrányodra. 

A bemutatásnál kiderült, hogy Medve karmesterrel voltak szerencsések megismerkedni. 

A karmester igen komoly, szótlan fiatalember volt. Szilvia ellenben gyorsan, vidáman 
locsogott: 

- Ma délután beszélgettünk rólad. Emlékszel, egyszer cukrászdába mentünk?… Hogy élsz? 
Mit csinálsz? Merre jártál azóta, hogy nem láttalak? 

Medve minderre alig felelt, mert igen csendes fiatalember volt. Csak a szemeivel nézett 
csodálkozva, és olykor megsimogatta a haját. 

- Medve, kedves Medve! - mondta Szilvia. 

Estefelé, midőn hazamentek, az úton Rezeda úr gúnyosan megkérdezte Szilviát: 

- Nos, hölgyem, eszébe jutott már a vers, a régi vers? 

A színésznő halkan, turbékolva nevetett. 

- Igen. De nem mondom meg senkinek. 
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KILENCEDIK FEJEZET • Anyegin 

A múzsa csak a szerelemnek 
Tüntével jött meg. S mostan im 
Kisérlet ez: ha megegyeznek 
Dalomban érzés, eszme, rím. 
Szabad a költő, nincs keserve, 
S a kis lábat megénekelve, 
Gyarló versében a szeszély 
Itt-ott magáról is beszél, 
S bár még borúsnak látszik a szem, 
De könnyét rég elsírta már. 

Rezeda úr Budán lakott, a várban, és éjszakánkint, midőn hazafelé járt, gyakran találkozott 
régi királyokkal, amint a kőfalból kiléptek. Rezeda illedelmesen megemelte a kalapját a 
deákköpenyes Mátyás vagy a zordon, fekete szakállas Zsigmond előtt, és mindaddig 
meghajtott fővel állott a bástya mellett, amíg a régi királyok szellemalakja, őszi éj ködéből, 
sápadt hold ezüstjéből és ódon tornyok tompán visszhangzó harangütéséből szőtt árnya ismét 
eltűnt valamerre a várfal mentén. Máskor hallgatózva állott meg egy-egy mélyen alvó 
utcában: mintha a föld alól, a Vár alatt lévő pincékből, bolthajtásos alagutakból mulatozás 
zaját hallotta volna. Mélyről hangzott a tábori síp hangja, az ércből való borosedények 
összekondultak, és a mulatók borízű danája olyanformán hallatszott, mint éjszaka a síkon, 
messzire a háborúba vitt bakák énekelnek a robogó vonaton. Ki tudja, melyik régi király 
vitézei maradtak oda mulatozás folytán a Vár alatti pincében, a pinceajtót kívülről becsukták, 
a bejárás bolthajtása összeomlott, mintegy örökre elzárva az utat… Majd csuklyás köpenyben 
udvari frájok suhantak el mellette a néma éjben, és léptük olyan nesztelen volt, mint a temetői 
szél. Egyiknek másiknak aranyos volt a cipellőjén a sarok. A köpenyeg szárnya 
megérintette Rezeda úr vállát, de ő sohasem engedte meg magának azt a lovagiatlanságot, 
hogy régi idők éjjelente kísértő dámáinak utána lessen. Az aranyos sarkú cipőcskék titkon 
vitték úrnőiket a Vár kacskaringós utcáin végig valamely ódon házba, ahol az elmúlt 
századokból való lovag bizonyosan már várakozott. Talán a Várban azért bérelt kvártélyt 
búbánatos hősünk, hogy éjféli sétái különbözzenek a pesti fiatalemberek sétáitól. Rezeda úr 
szerette a rejtelmeket és az éjszakát. 

Hajdan víg és életrevaló fiatalember volt az alföldi és felvidéki városokban, ahol korán 
elmúlott ifjúságát eltöltötte. Késmárkon a Mézeskertben a söröskancsó mellett együtt énekelte 
a többivel a diákok dalát, és fehér, angol sisakot, magas sarkú topánt és vastag sétapálcát 
hordott (amelynek végét kabátzsebébe dugta). Szerelmes volt Stolcz Herminbe, mert minden 
késmárki diák szerelmes volt Stolcz Herminbe, és első párbaját éppen e drága hölgyért vívta 
meg a népkert elhagyott táncpavilonjában, midőn Thököly Imre korából való görbe, 
halálosztó szablyákkal csapott össze a két, övig meztelen ifjú. Az ifjúság istene vigyázott a 
halálos suhogással csapkodó szablyákra, és csupán egy gyűszűnyi vér maradt a pavilon 
padlóján, ahol nemrégen Stolcz Hermina szalagos, fehér cipője a lengyel polka zenéjére 
táncolt. A párviadal azonban kitudódott, és mielőtt győzelmes hősünk Hermintől elnyerhette 
volna jutalmát (egy kacér mosoly, egy meleg kézszorítás vagy egy előbb megcsókolt virág 
alakjában), a szigorú tanári kar eltávolította a Líceumból a párviadal részvevőit. Hermina kék 
szeme és vidor nevetése a vasúti kerekek zörgésében sokáig elkísérte Rezeda urat, pedig idáig 
Horácon kívül érdemleges költőt még nem olvasott. 

Az alföldi város gimnáziuma zöld fák között állott, és csúcsíves ablakaival, nyitott árkádjaival 
inkább valamelyes kacér vadászkastélyhoz hasonlított, mint a tudományok csarnokához. Az 
ifjabb professzorok együtt jártak lumpolni a nagyobb diákokkal a közeli fürdőhelyre. Gró 
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Pistáért, a rajztanárért és költőért, szívesen feláldozta volna az életét bármelyik diák. Rezeda 
úr részt vett ugyan a dáridókban, versenyt futtatott kétkerekű kocsijával, és brúdert ivott a 
cigányokkal, de szerenádra sohase ment az ablakok alá. Búsan, titokteljes világfájdalommal 
járt-kelt az alföldi városkában, mint bánatország álruhás királyfia. Bár senkinek sem mondta 
el hősi párbaját az ősi Késmárkon, csakhamar érkeztek levelek a Felvidékről, amelyekből 
kiderült Rezeda bűne. S a tett, amely a felvidéki világfelfogás szerint csaknem derékban szelte 
egy jobb sorsra érdemes ifjú pályáját, az Alföldön, a Tisza környékén a legünnepeltebb 
fiatalemberré emelte hősünket. A magyar történelem tanára, Porubszky Pál, midőn befejezte 
tündöklő előadását a Jagellókról (ahogyan csak a régi, vidéki professzorok tudtak beszélni, 
akik a kemény magyarokat nevelték), célzást tett, hogy nemcsak a történelemben vannak 
hősök, hanem a körülöttünk zajló életben is… (Később ugyancsak Porubszky Pál, a magyar 
irodalom tanára, Bessenyei gárdistahadnagy gyönyörű élettörténetéhez hozzáfűzte, hogy 
manapság is vannak költők, velünk, mellettünk, és szemünk láttára bontakozik tehetségük… S 
a költő ismét Rezeda úr volt, mert hiszen a költői pályára óhajtott lépni, miután szerelmében 
csalódott. Így nevelték akkor a tanárok az ifjúságot!) 

A borongós, bánatos ifjú, aki oly formás és deli volt, mint egy Mária Terézia-korabeli levente, 
szeretett egyedül kószálni a ligetekben, kertek alatt, és csupán akkor derült arca, ha 
szerelmespárt leshetett meg véletlenül az elhagyott Morgó-temetőben, vagy a Bujdos-erdő 
mogyorófabokrai alatt. A városban éppen olyan szerelmesek voltak a hölgyek és férfiak, mint 
más városokban, sőt valamivel szívesebben áldoztak a szerelemnek, mert szokás volt 
megbocsátani a lányoknak, ha valamely bajba estek. 

Különös város volt ez. Magyarok és szlávok ölelkezéséből származott lakosság lakott a 
homokos dombok között. Cifra, büszke tirpákok hajtották gyönyörű négyeseiket, asszonyaik 
oly pompázatosan viselték selymeiket, mint Szvatopluk udvarhölgyei, a férfiak nemes alkatú, 
bátor, józan, takarékos és büszke fajták, mintha a Don mellől jöttek volna ők is. A dombon 
orosz templom állott, ahol az Ungból, Beregből leereszkedett görögkatolikusok énekeltek, és 
leányaik oly szőkék és ábrándosak voltak, mint dalaik. A tirpákok Luther Márton vallásában, 
a magyarok Mária hitében születtek és haltak. A zsidók hagymafejű tornya alatt csizmában és 
agarászóostorral járó fiatalemberek éltek már, akik százast ragasztottak a Benczi homlokára, 
de asszonyaik még olyanok voltak, mintha most jöttek volna a lembergi gettóból, az utcára 
nemigen jártak, és ha valamelyik megjelent, megbolondultak láttára a férfiak. Gyönyörűséges 
zsidó nők! A trafikosnénak a szemében az andalúziai csillagos eget láthatod, míg a 
patikárusné oly álmodozó és halk, mintha az ezeregyéjszakából lépett volna ki. A doktorné 
szőke és göndör hajú, sűrű szemöldöke, a pelyhek nyakán és a kendő, amelyet vállára dob, 
midőn a szomszédba megy, a krakkói Jagelló-torony harangütését juttatja eszedbe, amint a 
zsidók házai felett elszáll. 

A bujdosó Rezeda úr egy napon megismerkedett Bertával, az állatorvos fiatal feleségével, aki 
olyan szép volt, mint Eszter, és erényes, mint Zsuzsanna. A búskomoly ifjú magányos, panasz 
nélküli élete meghatotta Bertát, aki leánykorában a pesti nőneveldékben is töltött egy 
esztendőt. Talán érdekelte egy kissé a tizenhat esztendős, korán fejlett ifjú, aki törökverő 
karddal megy harcba egy késmárki kisasszonyért!… Berta nagyvilági hölgy volt a tirpákok 
városában, ruhája szövetét a párizsi Bon Marchéból hozatta, cipője franciasarka pesti suszter 
kezét dicsérte, és halovány, finom arcán olyanforma borongás lakott, mintha gondolatai 
másfelé, messze innen kalandoznának, és Berta meg sem látja az újonnan keletkezett 
Ruzsonyi testvérek divatárusok kirakatát. Francia szavakat tudott, amelyeket ügyesen kevert 
beszédébe, és kedvenc írója volt Maupassant! Holott a város kölcsönkönyvtárában, amelyet a 
ferde vállú és szeplős Rosenfeld kisasszonyok vezettek, még hetekkel előre kellett 
jegyezni Rocambole-ra és A véreb-re. Előfizetője volt a Párizsi Divat-nak és A Hét-nek. És 
pesti lánykorában megismerkedett Heltai Jenővel. Művelt volt tehát, és a keresztény és a 
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zsidó hölgyek orrukat fintorgatták, midőn délben a korzón egyes-egyedül sétált. A zongorán 
kifogástalanul játszotta Csajkovszkij románcát, és este a pesti Operára gondolt, ahol egyszer 
a Bécsi keringő című balettet látta. A körme oly fényes és tiszta volt, mint egy francia 
hercegnőé, és talán naplót is írt - de lehet, hogy ezt már csupán a városbeli hölgyek gyöngéd 
bosszantására cselekedte. Sport szempontjából hosszú sétákat szokott tenni a város 
környékén, midőn is kis gyöngyháznyelű pisztoly volt a hosszú köpenyeg zsebében, és 
sohasem hiányzott kezéből a sárga borítékos francia könyv. 

Rezeda úr elkísérte hosszú sétáiban az asszonyt, és többnyire hallgatagon kullogott a szigorú 
nőcske mellett, akinek cipője parányi nyomokat hagyott a gyalogösvényen. Aki Rezeda urat 
közelebbről ismeri ebből az időből, csaknem teljes bizonyossággal mondhatja, hogy a ligeti és 
városvégi sétákon, a finom úrhölgy oldalán a koravén ifjú romantikusan gondolt első 
szerelmére, Stolcz Herminre, pedig az iskolai költőkén kívül egyetlen rím sem csengett még 
szívében. 

Egy alkonyattal Berta - midőn a messzi szélmalomig sétáltak, és útközben vándor énekest 
hallgattak - így szólt a diákhoz: 

- Fiam, maga túlságosan műveletlen. Egyszer kinő a bajusza, és elkövetkezik az ideje, hogy 
megnősüljön. Hermin kisasszony akkorára már férjhez ment, és piszkos kölykeit mosdatja. 
Kegyednek új nők meghódításán kell törnie a fejét. Mondja, mit tud maga mondani egy 
nőnek, akinek tetszeni akar? 

Rezeda vállat vont: 

- Én nem akarok tetszeni. 

- Fiam, ostobaságot mondott - szólt igen komolyan Berta. - A földön azért vannak nők és 
férfiak, hogy egymásnak tetszeni akarjanak. A nők csupán ezért tűzik a madarak tollak a 
kalapjuk mellé. Adok magának egy könyvet a könyvtáramból. Abból megtanulja egy kissé az 
életet, ígérje meg azonban, hogy elolvassa! 

- Ígérem - felelt némi vonakodás után a hős fiú. 

Estére, az ablakon át, Berta (vékony, aranyvégű cigarett füstölgött szájában ekkor) egy 
maroquin bőrbe kötött könyvecskét adott át Rezeda úrnak. A könyv címe: Anyegin Eugén. A 
diák napokig bele sem nézett a könyvbe, mert ez idő tájt végrendeletét írta. Anyai jussáról 
rendelkezett - amely nem volt. Kedvenc ebeit, lovait, birtokait mind a késmárki leánynak 
hagyományozta. Kár, hogy nem volt kéznél egy megbízható öreg szolga, akivel lóháton 
küldte volna el az írást. A postára bízni bizonytalan ily fontos okmányt. 

Harmadnap, az ágyán heverészve, felnyitotta a könyvet, és miután a költő életrajzában (az 
első lapokon) azt olvasta, hogy Puskint párviadalban agyonlőtte a szép testőrtiszt, elismerő 
érdeklődéssel látott hozzá a hosszúnak ígérkező költeményhez. 

Anyegin! Tán csak azért volna jó még egyszer ifjú tanulónak lenni, hogy az elhagyott liget 
padján, kivésett női szívek és névkezdőbetűk között először olvassuk ismét Anyegin Eugén-
t. Moszkvába utazni, és a balettnek tapsolni, Tatjána levelét venni, és a Néva partján sétálni! 
Mindnyájan Anyegin Eugének vagyunk ifjú korunkban. És Lenszkij bús sírhalmán ugyan ki 
nem könnyezett? 

Berta jól választott. Az Anyegin olvasása egyszerre új világ csodáit nyitotta meg Rezeda úr 
előtt: elhatározta, hogy életcélt választ, költő lesz, hírlapíró, Puskin Sándor lesz - és mindezt 
egy éjszaka, midőn égő homlokkal és szinte túláradó szívvel olvasta az orosz költő 
összecsendülő sorait. Másnap, a régi temető felé sétáltak éppen, Rezeda úr bátran és könnyes 
szemmel fogta meg Berta sárga kesztyűs kezét. - Tatjána! - mondta. 
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Az asszony megsimogatta az ifjú nedves szemét. 

- Örülök, hogy fölébresztettem önt, fiam. „De ne siessen: élni és túlhajtva az érzést…” Várjon 
csendesen. Estére majd új költő könyvét találja az ablakon, és új csodavilággal ismerkedik 
meg. 

- Szeretem. 

- Tehát már szeretni, hódítani, bátornak lenni is megtanult Anyegintől, kedvesem? - felelt 
mosolyogva az asszony. - Ó, maga nagyszerű tanítvány. Remélem, még egykor meghalni is 
kíván majd érettem, mint Musset Alfréd. Tehát estére a könyv helyén lesz, és most ne 
beszéljünk többet a dologról. 

A második könyv, amelyet Rezeda úr Berta jóvoltából olvasott, Dombey és fia volt, szerzője 
az angol mesemondó, Dickens, akinél szebben és meglátóbban Angliát, Londont és a brit 
ifjúságot és öregséget, a velszi mezők felett fénylő ködöt, és az angol nők szívében szálladozó 
bárányfellegeket senki sem írta meg. Rezeda úr csaknem könnyeivel öntözte a drága úrnő 
kezét, és az orosi szőlők felé sétálva, töviről hegyire megbeszélték a kis Dombey életét és 
halálát. 

- Ön a Miss Florentin, asszonyom - rebegte meghatottan Rezeda úr. 

- Köszönöm, hogy regényhősnőnek tart - felelt vidoran Berta -, míg a városban divathölgynek 
csúfolnak. 

A harmadik könyvet, melyet Rezeda olvasott, Andersen írta, és mesék voltak. S e naptól 
fogva különös áhítattal mentek el útjokban a régi szélmalom mellett a város határában, és a 
régi esőcsatornákat, amelyeket eddig észre sem vettek, mind szemügyre vették. 

A negyedik könyvben Boccaccio novellái voltak… S a flórenci volt okozója annak, hogy 
hirtelen megszakadt a szép regény. 

Rezeda úr egy éjszakán - május volt - felnyitotta az utcáról az ablakot, amely Berta 
hálószobájába vezetett, mint Boccaccio tanácsolta. Lábujjhegyen, tapogatódzva közelgett a 
szobában, ahol csendes lélegzés hangzott a sötétségben. A helyet már előre tudta, ahol Berta 
aluszik, és már érezte az ágyból felszálló asszonyszagot, és lágy lélegzése a hölgynek mint 
tearózsa koszorú helyezkedett Rezeda úr fejére. 

A sötétben ekkor megdördült egy mély hang. 

- Ki jár itt? 

Rezeda úr az ablaknak ugrott, útjában felborítva székeket, asztalt, a villamos lámpa 
felröppenő fénye megvilágította neki az utat, de az állatorvosnak is, aki revolverből golyót 
küldött a menekülő arszlán után. A golyó Rezeda füle mellett süvöltött el, mintha egy 
végtelen húron hosszú hangot vont volna a Halál, és még éjjel összepakolta kis 
holmiját, elszökött a városból… Oxfordból, diplomatapályából és mindenből - amelyet 
Rezeda úr módos szülei terveztek fiukkal - egyszerre szertefoszló álom lett. 

Ez volt története Rezeda úr ifjúságának, aki ez éjtől fogva vándorló és körülbelül foglalkozás 
nélküli költő lett, vidéki hírlapíró és később budai lakos - csupán az éjszaka iránt felébredt 
szerelme, a titokteljes és rejtélyes dologhoz való vonzalma maradt mindig üdén és frissen, bár 
minden könyvet elolvasott már, amely erre érdemes volt. 

Bertával, az állatorvosnéval, körülbelül esztendeig levelezett Rezeda úr. Általában a nappalai 
azzal teltek el, hogy nőknek leveleket írt egy hűvös, bolthajtásos és félhomályos hónapos 
szobából, amely egykor börtön vagy barátcella lehetett. Az íróasztalnak rokokó lába volt, a 
tintába aranyos port kevert, a nevét úgy írta alá, mint egy apát, és a lila színű pecsétviaszba 
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egy régi pápa címerét nyomta a boríték hátára. Olykor lúdtollal írt, midőn Bessenyei gárdista 
neve alatt levelezett hölgyekkel, máskor piros iniciálékat rajzolt a pergamenre, midőn 
Frankenstein lovagként váltott levelet egy vidéki kisasszonnyal; írt, mint Anyegin Tatjánához; 
írt, mint Szindbád, ezeregyéjszakai kereskedő - ő volt Henry III. francia király és „navarrai 
Margitnak” írt poste restante a Vízivárosba. Olykor ebédje sem volt, és szép álneveken törte a 
fejét, amelyeket a nőkhöz írott levelek alá lehet írni. Különös sikerrel utánozta Zápolya 
György aláírását, amelyet egy régi íráson talált. A Tabán és a Vár romantikus hölgyeivel 
hosszú-hosszú leveleket váltott, anélkül, hogy személyesen egyetlent is megismert volna a 
drága nők közül. Este vagy éjjel becsúsztatta a leveleket a nyitva felejtett ablakon, kapuk és 
ajtók alatt, majd a postára bízta titkát, és sohasem haragudtak a nők, ha egy-egy régi lovag 
nevében szíve érzelmeit tolmácsolta. Csupán Izaurával volt a baj, egy kis szobaleánnyal, aki 
nem tudott olvasni. 

Berta régen megbocsátotta az éjjeli látogatást - van olyan nő a világon, aki az ilyesmit meg 
nem bocsátana? Levelét poste restante kérte Bornemissza Zsuzsanna névre a vidéki postára, 
és sűrűn írta Rezeda úrnak, hogy jobbára úgy érez iránta, mint egy anya vagy egy idősebb 
nővér, aki régi erdélyi kastélyban vezeti a gazdaságot, míg öccse a királynő udvarában 
szolgál. Könyveket küldött, és a könyvekben megjelölte azokat a helyeket, amelyeket ő maga 
nagy élvezettel olvasott; olykor egy hajszál, máskor egy ceruzajel mutatta, hol ábrándoztak el 
a szép szemek a messzi vidéki városban. így ismerkedett még Rezeda úr Thackeray-vel és 
Dosztojevszkijjel. Berta a franciák közül Maupassant-t imádta, míg a spanyolok közül 
Cervantes és Alarcón Péter mulattatták. Hoffmann Amadeus Th. és a csodálatos Csehov 
együtt érkeztek Budára, és Tennyson Királyidill-jei több levél váltására adtak alkalmat. Így 
nevelte, művelte Berta a távolból Rezeda urat, míg egy napon azt írta, hogy férjével Pestre 
jön, és pünkösd délután felkeresi a királynő udvarában lovag öccsét. Rezeda úr ekkor 
elszökött hazulról, késő estig bolyongott a budai hegyek között, a fűbe feküdt, sírt, verset 
komponált, nagyon szerencsétlennek érezte magát, öngyilkosságra gondolt, és éjjel 
lábujjhegyen lépett be a hónapos szobába, amelyről leveleiben mindig mint csodálatos 
lovagteremről emlékezett meg, hol aranyszínű selyemköpenyben és bíborsapkában szokott 
sétálgatni, nagy óra van a sarokban, amely Haydn egyházi zenéjét játssza éjfélkor, és régi 
imazsámoly felett középkori feszület, ahol imádkozni szokott Bertáért… (Talán 
szégyenlétében szökött el hazulról Rezeda úr, vagy mert olyan furcsa ember volt, hogy nem 
mert azzal találkozni, akit véleménye szerint legjobban szeretett?)… Az asztalon egy szál 
sárga rózsa feküdt, Berta üzenete volt ez. - Azután többé sohasem leveleztek. 

Nyár volt, és Rezeda úr a Várból Pestre költözött, a Józsefvárosba, ahol lombos fák álltak az 
udvaron, és az ablakok éjjelente nyitva voltak a földszintes házakon, ahol megállott hősünk, 
és alvó nők lélegzetvételét hallgatta. Varróleányokkal barátkozott, és délután olykor a 
kávéházba járt, miközben magányosan, ismeretlenül bújt el az újságok mögé, és a pincért 
garçonnak szólította. A levelezés teljesen megszűnt, szép álnevek többé nem jutottak eszébe, 
ismeretlen nőknek nem adott rendezvous-t a várbástya alatt, és nem fenyegette többé a budai 
kisasszonyokat, hogy majd megszökteti őket csendes otthonukból. Eleven nők ismeretségére 
vágyott, és a mellbeteg varrókisasszonyt és barátnőjét, a kis masamódot, vasárnap délután 
cukrászdába vitte, de hajh, korántsem érezte magát már boldognak az egyszerű nők 
társaságában. Démoni nők, orfeumi dámák, sanszonettek, francia szubrettek alakjai 
kóvályogtak az álmaiban. Táncosnőkre gondolt, akik Kanadából jönnek Budapestre, és 
cirkuszlovarnőt látott, aki a nyeregből rámosolyog, miközben paripája tánclépésben jár az 
emelvényről hangzó muzsika ütemeire. A nagyvilág csalogatta, és az orfeum plakátjai előtt 
hosszadalmasan megállott. Miss Florence szomnambulista, vagy Sena Frasquita spanyol 
táncosnő estére elmulattatták Rezeda urat, anélkül hogy valaha látta volna őket. A misst 
könnyedén beállította egy régi skót vadászkastély halljába, vörösesszőke hajú, igen finom 
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arcú és tündöklő szemű nők közé, bizonyosan piros lovaglókabát simul karcsú derekához, és 
cirkuszi ostor van a kezében, míg a szenyóra a szevillai nők mámorító gráciáját és a jerezi 
borok tüzet küldte el magányos álmodozónk szívébe. És nemsokára ezután sikerült 
megismerkednie egy Hortense nevű virágárusnővel, akinek kedvéért az éjszakáit az 
orfeumkávéházban töltötte, és hajnalban hazakísérte a zsidó leányt, miközben az elhagyottabb 
utcákon átvette tőle a virágkosarat. A csodálatos művésznők közül, akiknek nevéről a gáláns 
kertészek rózsákat, almákat és körtéket neveztek el, Hortense volt az, aki a nagyvilágról, az 
orosz nagyhercegekről, makrókról és pénzszóró sikkasztókról mesélt Rezeda úrnak, midőn 
hajnalban egy kis néptelen kávéházban letelepedtek, az asszony kávét, a férfiú szilvóriumot 
rendelt… 

- És a balettben mi újság, kedvesem? - kérdé Rezeda úr a már kissé elvirult Hortense-et. 

Ismét elrepültek hónapok, Rezeda urat egy képes újság kis irodájában találjuk, ahol hajnalban 
a forró levegőjű, ólomszagú ketrecben korrigálja a nedves hasábokat, hírlapírónak nevezi 
magát, és olykor hozzájutván a színházi jegyhez, egy zöld ruhás tündérbe lészen szerelmes, 
aki az első sorban énekel a karban. A New York kávéházba járt, és Hirsch kávés úréktól 
tanácsot kért, kritikus legyen vagy poéta? Hirsch úrék abban az időben még rajongtak az 
irodalomért - így regélte egykor nagyatyám. 

Így élt Rezeda úr Pesten, amíg vidéki ismerősei, a színésznők megérkeztek, és a Pattantyús 
utcában a szép regényeket és verseket fölolvasta, amelyet egykor Bertától kapott ajándékba. A 
Belvárosban lakott, de éjjel megállott a nyitott ablakok alatt, hátha kipillant egy nő a 
csillagokra, az éji égboltozat felhőire vagy a holdra - de sohasem nézett ki senki az ablakon, 
midőn Rezeda úr hazafelé bandukolt. Csupán ő állott egyedül a nyitott ablakhoz húsvét 
reggelén egész Budapesten, hogy Faust módjára üdvözölje a kelő napot, miközben verseket 
mondott magában, és szívesen eladta volna lelkét az ördögnek, ha az megvette volna. 

A budai cukrászdabeli találkozás egyik következménye volt, hogy Rezeda úr sohasem olvasta 
föl Csertáphonov és barátja nagyszerű történetét, a csendes és tiszta délutánoknak vége lett, 
midőn a kis lakásban szinte regényesen lehetett hallani a belvárosi tornyok óraütését, és a 
tavaszi napban együtt telt meg a szoba a cserepes virágok és a kisasszonyok illatával. Szilvia 
már korán délután felöltözött, és mint önálló hölgy, kíséret nélkül elment hazulról, a 
kesztyűjét a lépcsőn gombolta be. Horváth kisasszony egy-két napig búsult barátnője 
hűtlenségén. 

- Vajon hová mehet? - kérdezte Rezeda urat, aki olyan lehorgasztott fővel járt, mintha halott 
volna a háznál. 

Rezeda úr nem felelt, csak méltatlankodva, fájdalmasan vonogatta a vállát. Föl és alá járt a 
szobában, és csupán néha nevetett, mintha hegyes tőrrel szurkálná valaki a szívét. 

- Hová? - ismételte Horváth kisasszony. 

Rezeda úr gúnyosan felkacagott: 

- Tőlem kérdezi azt, nagysád? Kegyednek jobban kellene tudni barátnője titkait, másrészt 
nagyságod szintén a női nemhez tartozik, és a nők tán csak értik egymást! Igaza van 
Strindbergnek: a nők furcsa kis állatok, nem szabad őket emberszámba venni. Egyetlen intés, 
jeladás elegendő nekik, hogy megtántorodjanak, és elhagyják a tisztesség mezsgyéjét. A nőket 
meg kellene büntetni a férfiaknak, hogy ismét visszadobják őket a rabszolgaságba. Ha 
éntőlem függne, minden második nőt megégettetnék Pesten… 

- Szilvia miatt? - kérdezte Klára, és alattomosan nézett Rezeda úrra. 
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- Szilvia miatt is, meg a többi miatt is - felelt hevesen Rezeda úr. - Hát nem furcsa, nevetséges 
a barátnője, kedvesem? Találkozik egy bárgyú karmesterrel, aki tán azt se tudja, hogy él, és 
mit jelent élni, Szilvia erre nyomban fölborítja eddigi nyugodalmas, csendes életét… Budára 
jár a cukrászdába, mint a félrelépni óhajtó pesti asszonykák, akik a katonát vagy a nagy hajú 
zenészt várják, és lefüggönyözött kocsiban gurulnak elhagyatott, csendes utcákon a Várhegy 
alatt. - Igen szép dolog a szerelem, csak ne járna annyi nevetséges, félszeg pózzal! A sűrű 
fátyolok, amelyeket a Budára ránduló hölgyek az arcukra kötnek, a tetőtől talpig friss, 
beillatosított fehérnemű és az új kesztyű: ugyebár mind a bűnnek eszközei? Törvényt kellene 
hozni, hogy ha valamelyik pesti nagysága új harisnyában megy át a hidakon, a Gellérthegy 
alatt máglyára állíttatik. Tudom Istenem, hogy elmenne a kedvük a hölgyeknek a budai 
cukrásztól, a kalandos kocsikázástól, buta katonától, félbolond muzsikustól… Szilvia 
sohasem fűzött azelőtt rózsaszínű szalagot az ingébe! 

Horváth kisasszony álmélkodva csóválta a fejét: 

- Honnan tudja, uram? 

- Mert nem is volt rózsaszínű szalag a háznál. Miért teszi? Az ostoba karmesternek akar 
tetszeni? Ki az, mi az a Medve? Semmiházi, himpellér, szoknyavadász. Bizonyára akkor is 
valamely hisztérikus kisasszonyt várt a cukrásznál, akit zenével, művészettel meg egyéb, 
félbolond nőket megigéző dolgokkal szédít. Kedves Klára, itt tenni kell valamit, nem 
hagyhatjuk Szilviát áldozatul esni egy bolondos szeszélynek, egy budai cukrászda émelygős 
hangulatának, ahol édeskés Mozart-zene hangzik az órából, és a sárga tapétán rokokó 
gavallérok és dámák sétálnak karöltve - mindez azért, hogy az asszonykák elcsússzanak az 
élet parkettjén. 

Klára hangosan, teli szájjal kacagott. 

- Maga a legmulatságosabb ember, Rezeda úr - kiáltotta. - Egyszer azt mesélte önről egy 
ismerőse, hogy mikor Luther Márton vallásáról a katolikus hitre akart áttérni, elment a Mária 
utcai jezsuita rendházba, s az ottani sánta kertészt kérte fel keresztapának. Nos, kegyed ismét 
a sánta kertészhez fordul… Vajon mi közöm nekem a budai cukrászhoz és Szilvia sétáihoz? 
Bizonyára sokkal boldogabb ő, mint mi együtt ketten. Lehet-e nagyobb boldogság, mint 
szeretve, szerelemben, karbafogózva sétálni szép tavaszi délután Budán, ahol az ember nem 
találkozik ismerősökkel! A régi házak, a kanyargós utcák mint megannyi bűntársak 
integetnek, és a Tabánban a templom délután is nyitva van, midőn az oltáron május virágai 
nyílnak a Szűz tiszteletére, és a virágok illata a tömjénnel vegyül, s a hátsó padsorban, a néma 
templomban örök hűséget lehet esküdni. Ön talán még sohasem volt elhagyott, csendes 
templomocskában kedvesével karján, és így azt sem láthatta, hogy minden Mária-kép 
megenyhül és biztat, és nagy bajuszú szentek megbámult vásznakról szinte előrehajolnak, 
midőn a hátsó sorban egymás mellett térdepel ifjú és hölgye… Volt már templomban! 

- Voltam - felelt haragosan Rezeda úr. - A Rókus kápolnájában, sötét, kora tavaszi hajnalon, 
midőn köhécselő, bánatos apácákkal telik meg a hajó, akik tán akkor jönnek a haldokló 
mellől, és érette mindjárt imát mondanak. Odajártam egy időben, mert én is haldokoltam, és 
azt óhajtottam, hogy az apácák zárják le a szemem. Vajon mért nem megy Szilvia apácának! 

Horváth kisasszony csendesen fölállott, és a Rezeda úr vállára tette a kezét. Hosszasan az 
arcába nézett: 

- Mondok valamit, Rezeda úr. Ne keseregjünk mi itt egymással. Odakünn napfény van és 
tavasz. Maga lemegy az utcára, s én felöltözök, azután sétálni megyünk, ha úgy tetszik, 
Budára. Ahol senki sem látja, ott a karjába kapaszkodom. 
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Rezeda úr kezet csókolt Klárának. A színésznő megsimogatta két oldalról az arcát, mire 
Rezeda úr gúnyosan nevetett. 

- Valamely vallomással tartozom magának, fiam - monda kissé meghatottan Klára. - Bűnös 
vagyok. Kálvin hitében nevelkedtem, nem mehetek el a jezsuitákhoz gyónni, mint a katolikus 
asszonyok. Majd magának gyónok meg mindent. 

Rezeda úr elhalványult: 

- Mi történt? 

- Ne ijedjen meg. Semmi sem történt. Szereti a piros színt? Piros kalapot teszek a fejemre. 
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TIZEDIK FEJEZET • Estella 

Rezeda úr (aki ebben az időben úgy érezte magát, mint Esmond Henrik, Anna királynő 
őfelsége ezredese, mert éppen az egykori londoni hírlapíró regényét olvasta otthon, egy 
toronyban, ahol előtte egy tébolyodott öregúr lakott) szótlanul ballagott Horváth kisasszony 
mellett, midőn a tavaszi délután elindultak Buda felé. Csupán a Lánchídon mormogta 
apáskodó hangon: 

- Klára, szél van, vigyázzon a kalapjára. 

Általában Rezeda úr úgy viselkedett, mintha valamely szerencsétlenség történt volna a 
családjában. Nevelőapját, a nagy Cromwell Olivér barátját párviadalban szíven szúrják Anglia 
virágoskertjében, nevelőanyja - a földkerekség felejthetetlenül legszebb asszonyalakja a 
londoni hírlapíró előadásában - búsongva tekint a távolba a velszi kastélyból, és könnyű 
felhők vonulnak át a királynő országának legszebb szempárján - vagy Horváth kisasszony 
megcsalta hű lovagját, tettben vagy gondolatban, és most mennek Martinovics főtisztelendő 
mezejére eltemetni a drága halottat, amelyet szerelemnek, barátságnak, húsvéti reggelnek, a 
nyárfa lombjain át aláereszkedő napsugárnak, téli éjszakák álmának hívtak (odakünn havas 
fergeteg a régi toronytetők körül, kék fénnyel ég a puncs a szép és régi, regényes és verses 
könyvekkel megrakott íróasztalon, valaki a tűznél ül, a lángba bámul, és egy nőre gondol). 

- Erre hozták Táncsics Mihályt, midőn a börtönből kiszabadították - mondta szinte 
fogvacogva, és fölényes mosollyal Rezeda, mintha e kis visszaemlékezés volna most a 
legfontosabb gondolata, nem pedig a rettegés, a jajgató félés attól, hogy mit fog mondani 
Horváth kisasszony, amint a Lánchidat elhagyták, és a szent püspökről elnevezett hegy alá 
kanyarodnak. Úristen, mily retteneteket fog bevallani! A század közepén dívott francia 
regényekben szorítják össze ajkukat tompa kétségbeeséssel a megcsalt férjek, midőn Madame 
végre bizonyítékok súlya alatt megtörik: „Monsieur, mindent elmondok önnek…” Teremtő 
Isten, csak ne mondana semmit! Csak hazudna szemérmetlenül, vakmerően, a napot az égről, 
a fehéret a feketétől letagadná, lehazudná… De még mindig a hídon voltak, Rezeda úr az 
alant hömpölygő nagy folyamba nézett, hová már oly sokan szállottak alá megnyugvással, és 
nem is halásztak ki mindenkit a folyó menti községekben, némelyek eljuthattak a Fekete-
tengerig, ahol nagy fejű tengeri pókokkal, furcsa csigákkal úszkál együtt a kis pesti pesztonka, 
akit úrnője megvert. Rezeda úr lassan, álmodozva mondta: 

- Nagy mulatságuk lehet a dunai halaknak Pest alatt. A víz, amely Visegrádnál oly tündöklő 
kanyarulatot végez, mintha még mindig Anjou királyok és királynők nézegetnék magukat 
tükörében, Pest alatt hullával, szennyel, bűnnel, piszokkal megtelten tán még önmagától is 
undorodik. Rongyos, fekete kendőbe burkolva úszik a folyam közepén a kolera, a sarlach 
rothadó lécdarab gombái között kért helyet, és szeret stációt tartani a kis falvak alatt, a 
füzesek alatt, hol nem messzire a réten gyermekek játszanak. És olyan tipikus pestiek utaznak 
a habokkal, akik még Budán sem jártak életükben, és most mégis arrafelé veszik útjukat, 
amerre a mohácsi gőzhajó szokott járni. Egy kávéházi felírónő Komáromban állomásozó 
kedveséhez, a gyalogos főhadnagyhoz akart eljutni, és a Dunába ugrott. Szegény, nem járt 
iskolába soha. Nem tudta, hogy merre folyik a Duna. Talán meg se halt volna, ha tudja, hogy 
a vízben felfelé nem juthat Komáromba. 

Ebben a pillanatban elhagyták a Lánchidat. 

- Most már elég volt a hiábavaló fecsegésből, Rezeda úr - mondta Horváth kisasszony bánatos 
szigorral, amint az édesanyját elvesztett pajkos gyerekeket kezelik. - Hagyjon egy darabig 
gondolkozni, hol kezdjem, mit tagadjak le, és ne hazudjam-e valamit! 

- Szívem királynője - mormogta Rezeda úr -, kár törnie a fejét hazugságokon. Elmondhatja 
bátran az igazat: hol és merre csalt meg, kivel, mikor, hányszor… Én beteg és életunt férfiú 
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vagyok, a nőkkel csupán gondolatban szoktam mulatgatni, egészségtelen félelem tart vissza, 
hogy ruhájukat megérintsem, holott éji gondolataim szerint minden délután birkózom 
kegyeddel a kis lakásban, mint a parasztlegény a szérűn az aratólánnyal. És álmomban 
arcomba liheg, az államba harap, dereka megfeszül, „nem, nem, nem” kiáltja összeszorított 
fogai sövénye mögül, de ifjúkoromban jó birkózó voltam… Én vagyok az a beteg úriember, 
aki örömét leli abban, hogy beteg, mert betegségét akkor szerezte, mikor reménytelenül 
szeretett gyermekkorában. 

Horváth kisasszonynak felvillant a szeme. 

- Volt egy zenészünk, egy sápadt fuvolás, aki, ha a kotta megengedte, gyakran 
szemérmetlenül viselkedett alant a zenekarban, honnan a színésznők ruhája alá lehet látni. 
Jószívű anyaszínésznők hiába vállalkoztak a megjavítására: jó igazgatónk végre is kénytelen 
volt elküldeni. És mióta többé nem színházi muzsikus, rendes ember lett. De hagyjuk a 
fiatalkorúak e furcsa vétkeit! Barátnőim az iskolában képeket nézegettek és nagyon boldogok 
voltak, újságbetűkből mindenféle szavakat vagdostak össze, és verseket hordtak a 
harisnyájukban vagy fűzőjük alatt. Több közülök azóta boldog családanya. Ne aggódjon, 
Rezeda úr, egykor még boldog és nyugodt férfi leend. 

- Én nem aggódom, úrnőm, magamért nemigen szoktam aggódni… Mi történt ellenben 
kegyeddel, miért a változás, amelyet már hosszabb idő óta megfigyeltem?… 

Gellért püspök szobra alatt ültek ekkor egy kőpadon. Rezeda úr a földre bámult, Horváth 
kisasszony eltűnődve nézett a pesti oldal panorámájára. 

- Estella egy város Navarrában, és így hívták egyik fiatalkori barátnőmet, akinek legszebb 
kalapjai voltak a színiiskolában - kezdte Horváth kisasszony elmerengő hangon, mintha nem 
is a saját története elmondásához fogott volna. - Estella kék szemű, vörös hajú és igen romlott 
teremtés volt, az öreg Újházinak a kezébe harapott, Márkust hercegnőnek nevezte, és 
szemtelenül megkérdezte, hol veszi szénaillatú parfümjét. Nem is maradt soká az iskolában, a 
négy fal közül kirántotta az élet, és egy darabig eltűnt szemem elől szép kalapja, finom 
harisnyája és igen jó cipője. 

Néhány hét előtt, tavaszi délben találkoztam Estellával a korzón. Istenem, milyen közönséges 
lett! gondoltam magamban először, amint megpillantottam. Pedig Estella nem változott, ő 
ugyanaz maradt, aki az iskolában volt, démoni nő, talán csak az én látásom lett más, mint 
egykor volt, amint a gyermekkorunkban nagynak hitt házak és fák mintha a földbe bújtak 
volna, midőn felnőtt korunkban ismét látjuk őket. Estella a zöld ruhát és a csíkos harisnyát 
most is kedvelte. Széles talpú félcipő volt a lábán, amilyenben az angol nők utaznak a föld 
körül, rozsdavörös fátyol az arcán, és postillonkalapkája mellett kék csóka szárnya. Férfiasan 
megrázta a kezem, és myladynek nevezett. Duna-parti kávéházba léptünk be Estella kedvéért, 
néhány újságolvasó öregúrra merően ránézett, aztán egy sarokba ültünk, barátnőm hideg 
szárnyast kért a pincértől, aztán hirtelen nevetve rám pillantott: 

- Én most angol nő vagyok, drágám, mert az tetszik Pesten a férfiaknak! 

Megszoktam, hogy pályatársnőim szabadabb világnézetet vallanak, mint én, és erkölcsi életük 
gyakran nem kifogástalan, hisz vidéki színésznő voltam, uram, és öreg direktorunk 
megharapta az új női tagok vállát. Tudtam, hogy Estella nem maradt meg az erény útján, 
magam sem tudom már, micsoda hangulatban voltam, hogy e Duna-parti kávéházban helyet 
foglaltam mellette. 

- Angol tanárnőhöz járok, és legalább háromszáz angol szót tudok - folytatta Estella, és 
finoman falatozott. - A legszebb pénz a világon a britek aranya. Angliában készítik a legjobb 
fehérneműt, és ha angol urak jönnek Pestre, Steinné mindig elküldi értem a házmesternét. 
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Csupán külföldi urakkal állok szóba, a pesti férfiak romlottak, ostobák, cseppet sem 
titoktartók, és nyíltan rámutatnak a nőkre a korzón vagy a Váci utcában, akikhez szerencséjük 
volt. Éppen elég eggyel megismerkedned Pesten, másnap az egész város tudja, hogy milyen 
színe van a harisnyakötődnek. A németeket is szeretem, bár otrombák, órákig kínozzák az 
embert, alkudni próbálnak, szerencsére Steinné erélyes asszony, akivel nem lehet pénz 
dolgában tréfálni. Azokról a franciákról, akik Pestre vetődnek, nem érdemes beszélni. 
Nagyobb csirkefogók, mint a pestiek, és jól vigyázz a nyakláncodra, ha franciául szólítanak 
meg az utcán. Amíg az öreg Baranyai bácsi élt, Steinnéhoz gyakrabban jártak a kaszinói urak, 
grófok, bárók, elhozta őket Baranyai bácsi, hogy a kövér Steinné megengedjen egy-két 
simogatást. Ezek is urak voltak, és az ő kedvükért tanultam egy-két francia dalt, amit a 
zongorán kopogtatva kísértem, mialatt a pezsgőt behűtötték. A selyem frakkerszényekben 
nagy bankók voltak, és herceg T., midőn sok pezsgőt ivott, nekem ajándékozta a 
zsebkendőjét, amelybe hercegi korona volt hímezve. (Később persze sok sikerem volt a 
zsebkendőkkel az izraelita uraknál.) Ámde Baranyait megütötte a szél, az egykori urak közül 
csupán Alvinczi Eduárd szokott néha ellátogatni Steinnéhoz, egy jó szivart elszív, és 
hümmögve hallgatja Steinné életből vett történeteit, s az asszonynak már eszébe sem jut 
felkínálni a portékáit. „Nincsenek nők Pesten!” - sóhajtanak az egykori víg urak… 

Az iskolában is mindig fecsegett Estella, de azóta még jobban megtanult locsogni. A 
foglalkozásával jár a folytonos beszélgetés, amint a férfiakat mulattatja. Bizonyosan van 
néhány története is, amelyet éjjel, pongyolában elmesél, viccei és tréfái… Ön tudja, kedves 
barátom, hogy amint azt a bizonyos nevet kiejtette száján Estella, háromszor megdobbant 
egymás után a szívem, mint a néma határszéli erdőségek között, éjszaka télben és sötétben a 
vasúti őrház jelzőharangja megkondul háromszor, ha telegráfon a közelgő vonatot jelentik. 
Boldogtalanság, irigység, fájdalom és düh szorongatta a torkom. Ennek a szemétnek tán 
sikerült megrabolni Alvinczi unalmas óráját!… Az arcába szerettem volna ütni a 
nyomorultnak. 

- Nos és téged sem kedvel Alvinczi? - kérdeztem visszafojtott hangon. - Engem mindenki 
szeret - felelt vidoran, és a szemében különös, hamis fényt láttam felvillanni, s nyomban 
tudtam, hogy hazudik Estella. A szívem nem fájt többé. 

Estella szárított gyümölcsöt rendelt, miután egyet-kettőt szippantott egy parafa végű 
cigarettából. 

- Boldog vagy? - kérdeztem. 

- Mi az a boldogság? 

Rám nézett, vállat vont, aztán kissé elszomorodva fordította félre a fejét. 

- Azt hiszem néha, hogy nagyon beteg vagyok - mormogta. - Pedig valamikor acélból voltak a 
csontjaim, diót lehetett volna törni a keblemen. Gyógyíttatni kell majd magam, Drezdába 
megyek, mondják, híres orvos lakik ott… De még csak hétezer forintom van a takarékban. 
Amint tízezer lesz együtt, nyomban elmegyek gyógyulni, pihenni, lehet, hogy férjhez megyek 
valami némethez… Azazhogy én nagyon undorodom a férfiaktól. 

- Nem vagy szerelmes? 

- Néha… Nem szabad a szívemre hallgatni. Elég volt egyszer, tizenhárom éves koromban 
gyufát ittam egy bitang emberért. Én bizony nem azért dugom egyik garast a másikhoz, hogy 
valami lator majd elvigye, elkártyázza vagy nőkre költse az én keserves szerzeményemet. 
Volna, akadna mindennap huncut… Látják, hogy jó ruhám van, tisztességes vagyok, mert már 
négy esztendeje megtiltottam Steinnénak, hogy engem helybeli gavalléroknak bemutasson, 
amint az első ezer forintom együtt volt. Majd bizony: ezeknek a pesti csirkefogóknak a 
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kedvéért leszek én lotyó! Amelyiknek a legfényesebb cilinderkalapja van közöttük, még 
annak sem engedném meg, hogy a cipőm szalagját megkösse. Énutánam bizony nem 
mutogatnak majd a kávéházban vagy az utcán: „Itt megy a vén Estella, ekkor meg ekkor, itt és 
itt, ennyiért meg ennyiért…” Hogy az Isten verje meg a sok szájas, aljas férfiát! 

No végre, az előkelő angol dáma a földhöz verte a cigarettáját, hogy a pincérek odanéztek. 
Erre lehúzta arcára a fátyolt, és tompított a hangján: 

- Helyes: nem vagyok már fiatal, beismerem, hogy járnak az utcán nálam szebbek, fiatalabbak 
is, hisz minden falusi mindenes felcsap kokottnak manapság. A masamód megunja a 
kalaposskatulyát cipelni, elmegy Steinnéhoz, hogy mosdassa meg, öltöztesse föl. A 
gépírókisasszonynak új ruha kell, hivatal után Steinnéhoz szalad. A mérnökné, az ügyvédné, 
aranykereszttel a nyakában, a budai menyecske ott ácsorog a Steinné konyhájában 
alkonyattal, és csak attól fél, hogy ismerőse talál lenni a bevetődő férfiú, akivel a bálban vagy 
a koncertben szokott magának udvaroltatni, és selypítve mondja a legyezője mögül: 
„Csajkovszkij! Szeretem zenéjét…” De a legtöbb mindenre el van tökélve, mert már itt van a 
tavasz, és kell az új ruha. A férfiak mind azért dolgoznak, lopnak, csalnak, rabolnak, 
kártyáznak ebben a városban, hogy a ringyóknak új tavaszi kalapjuk legyen. A férfiak a 
Dunába ugranak, fejbe lövöldözik magukat, börtönt viselnek a nőkért Pesten, és 
szegényeknek sejtelmük sincs arról, hogy az imádott hölgy Steinné konyháján lesi alkonyattal 
a firhang mögül, hogy felbotorkál a lépcsőkön egy részeg német vagy egy golyvás fiákeres, 
aki pénzt nyert az alagi lóversenyen, a kártyaházak krupiéi, akik még selyemharisnyára valót 
ajándékozhatnak. .. Az egész Pest egy nagy nyilvánosház, Steinné házmesternéja talán még a 
templomba is elmegy, és meghívja estére úrnőjéhez a most esküdött fiatal asszonykát… 
Legyek vén, legyek beteg, de a tisztességemet nem adom semmi pénzért. Részeg 
cigányprímás vagy zsebtolvaj sohasem nyúlhatott hozzám Steinnénál. Garçon, egy pohár V. 
S. O. P. konyakot. Kettőt. 

- Köszönöm - feleltem -, nem élek szesszel. 

- Könnyű neked, egészséges vagy, én már csak akkor érzem jól magamat, ha néhány pohárral 
felhajtottam. Természetesen, nagyon vigyázok arra, hogy az ital, amelyet fogyasztok, 
kifogástalan, elsőrangú és finom legyen. A német bácsi velem hiába akar takarékoskodni, 
kocsisba való a magyar pezsgő, az én márkám Pomery és Greno. És abból is a sec. Steinné 
tudja, hogy ha én vagyok a szalonban, nem lehet finom üvegbe önteni az olcsó bort, a frufrus 
fejéhez verném a palackot, mert ha ittam, néha vad vagyok. 

- Borzalom - mondtam. 

- Nagyon szerencsétlen vagyok - szólt csendesen Estella, és elhallgatott. 

Így beszélt Estella, és tán még egyebet is mondott, amire már nem emlékszem, vagy 
elmondani nem akarok. 

Később gyermekkoráról beszélt Estella; falun laktak, emeletes házban, de a nagy fák túlnőttek 
a tetőn, és éjjel hű ebek ugattak az udvaron. Akkoriban mindig szomorú volt alkonyattal, 
midőn a táj elcsendesült, és a fák között bánatosan járt a homály. Nincs is annak szíve, aki 
alkonyattal el nem szomorodik. Aztán Pestre utazott, és késő délután, ősszel a város felett egy 
gyárkémény fekete füstje húzódott, mintha az alant fekvő házakban csupa szomorú emberek 
laknának. A messziségben ködből és homályból való hegyek látszottak, a pályaudvaron már a 
lámpások égtek, és még Estella ártatlan volt. 

Elmentünk sétálni Budára, és Estella mindig arról beszélt, hogy milyen szerencsétlen. Talán 
mert érezte, hogy ez nekem jólesik, s ezért szeretem. Többé szó sem esett a férfiakról, 
Steinnéról és a romlott nőkről. .. 
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- Volt egy királyi erdész a szomszédban, aki sokszor kijelentette, hogy engem feleségül vesz. 
Olyan piros volt az arca, mint a dércsípte táj, és a szánkóba fogott tüzes lovakat maga hajtotta 
- így szólt Estella. 

Imakönyvéről, naplójáról és pápaszemes nevelőnőjéről beszélt. 

- Az volt minden bajnak az okozója, hogy az anyám nem szerette az apámat! 

Majd egy nagymosásra emlékezett, szüretre és egy lakodalomra, ahol nyoszolyóleány volt, és 
apró vadrózsákból koszorút fűzött a hajába. 

Egy kis kávéház előtt mentünk el, ahol öreg pár sütkérezett a kávéházi kertben. Hegyoldal, 
régi, csendes tér, és a kávés ócska bársonysapkában állott az ajtóban. Estella megérintette a 
könyökömet: 

- Figyeld meg a tisztes öregeket. 

Az öregasszonyka mantillban, régimódi kalapkában, horgolt kesztyűben üldögélt, kezében 
képes bécsi újságot tartott. Az öregember, mint valamely nyugalmazott hivatalnok, kerek 
szemüvegen át az esti lapot nagy figyelemmel tanulmányozta. Fekete ruhában voltak mind a 
ketten, csupán az öreg férfi kezén volt több gyűrű, mint amennyit hordani szokás, mély tüze 
egy rubinnak erősen villant, és az asszonyka lábán jobb cipő, mint amilyent Budán viselni 
szoktak. Magas, francia sarka volt a félcipőnek, és a szalag ügyesen volt megkötve a szürke 
harisnyán. 

- Nos? - kérdeztem Estellát, midőn tovább mentünk. 

Barátnőm lesütötte a szemét. A keblén megmozdult a selyemárvácska. 

- Ezekhez jártam legelőször, még színésznövendék koromban. Pesten laktak, az Aranykéz 
utcában, és Rókási bácsi vén lábaival fürgén vette az emeleteket, amint a lányokért elszaladt, 
ha vendégek jöttek a házhoz. Rövid zongora volt a szalonban, amelynél az öregember 
reszkető kézzel játszott régi valcereket… Az asszony később két hónapig ült - előfordul ennél 
az üzletnél -, mire visszavonultak. 

Tovább mentünk, és arra gondoltam, hogy mily gyöngéden nézett az öregember a pápaszem 
felett a vénasszonykára. Istenem, néz-e rám valaki ennyi szerelemmel, ha majd öreg leszek, 
csúf leszek, és kis mantillkában ülök a budai kávéházban? 

Egy elhagyott kertben padra ültünk, és sokáig ültünk szótlanul. Estella egyszerre sírni kezdett, 
a vállamra hajtotta a fejét, és én is könnyeztem, pedig nem szoktam bőgni még akkor sem, ha 
a fogam fáj. 

Estére, mikor elváltunk, megállapodtunk abban, hogy Estella majd értem jön, midőn Alvinczi 
Eduárd ismét meglátogatja Steinnét, és a szalonban felsóhajt: nincsenek már nők Pesten. 

Egész éjjel Estellával, a budai öreg emberekkel, a lakkcipős öreg asszonykával álmodtam, 
csengős szán szaladt havas tájon, és piros bekecsben, zúzmarás bajusszal jött értem Estella 
erdésze. 

Alkonyattal öreg hordár - talán a legöregebb pesti hordár, akinek olyan fehér szakálla volt, 
mint Ábrahámnak - titokzatosan a folyosóra hívott, s papírszeletet nyomott a kezembe. Este 
8-kor. Aranyfácán utca 3. III. 1. E. Mire körülnéztem, az öreg hordár már eltűnt mellőlem, 
mintha csak jelenés lett volna. Gyorsan öltözködni kezdtem, a legjobb harisnyámat húztam 
fel, a körmöket sokáig fényesítettem, és szalagot fűztem az ingembe, lila színű szalagot. Mire 
gondoltam ezalatt? Semmire. 

Tetszeni akartam Alvinczi Eduárdnak, hogy ne mondhassa többé: „Nincsenek már nők 
Pesten.” Hogy addig és azután mi történik, azzal annyit sem törődtem, mintha még rég elmúlt 
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dolgok volnának előttem. Már Estella vagyok én is, délben a korzóra sétálok ismeretségek 
kötése végett, és az elhagyott budai kertben sírdogálok magamban. Mi lesz majd holnap?… A 
legfontosabb, hogy fényes legyen a cipőm. 

Szürke pesti házhoz érkeztem, amely előtt tán már máskor is elszaladtam, anélkül hogy 
észrevettem volna. A kapu alatt a lakók furcsa táblája, amelyet hirtelen kerekedett záporok 
alkalmával mindig nagy mulatsággal olvastam. Ám most dobogott a szívem, amikor a 
névsorban megpillantottam a Stein O.-né nevét. Kissé szédülve mentem fel az emeletre, és 
megnyomtam a csengő gombját. 

Egy percig várakozni kellett, mintha lábujjhegyen, papucsban szaladtak volna félig öltözött 
nők az előszoba függönye mögött. Egy hang kiáltotta: „Mama!” Az ajtó félig felnyílott, egy 
megtermett, piros pongyolás nő hideg, szürke szempárját tetőtől talpig végighordozta rajtam. 

- Kegyed az? - kérdezte szigorúan és barátságtalanul. 

Bólintottam. 

- Tessék belépni - .mondta egykedvűen. - Várakozni kell… De itt van Estella. 

Estella valahonnan előlépett a félhomályos előszobából. Mindkét kezével megragadta a 
kezem, és a szemében könnyek csillogtak. 

- Istenem, hát eljöttél? - mondta szinte fuldokolva. 

Steinné hideg, parancsoló hangon megszólalt: 

- Kisasszonyok, az előszobában nem szabad tartózkodni. Fölösleges mindenkivel találkozni, 
aki jön és megy. 

Estella a karomba kapaszkodott: 

- Gyerünk a konyhába. 

A konyhában csupán petróleumlámpás égett, míg a lakás többi részében csillogó 
villanylámpákat láttam. Az előszoba piros szőnyege és zöld tapétája helyett itt meztelen fal és 
kőpadló várt. Étel- és hagymaszag volt a levegőben, a sarokban egy vén cseléd mosogatta az 
edényeket, és tótul káromkodott. Háromlábú, alacsony széken, az ablak alatt nagy kalapos, 
selyemruhás dáma ült. Kesztyűs kezében tartotta finom napernyőjét, és miután hidegen 
végigmért, ismét elfordította a fejét, és a rózsaszínű firhang alatt a homályos folyosóra nézett. 

Egy nagy utazóládán foglaltunk helyet, szorosan egymás mellett, mert úgy dobogott a szívem, 
hogy attól féltem, elájulok. Estella a kezemet szorongatta, s amint oldalvást ránéztem, 
észrevettem, hogy a nyakán ki van gombolva a blúz, és a haja gyanúsan rendetlen. Istenem, 
miért kócos ez a leány! A hideg járt keresztül a hátamon, és csendesen kivontam a kezem az 
Estella kezéből. 

A nagy kalapos dáma olykor ellenséges pillantásokat vetett rám. Különösen a cipőm nem 
tetszett neki, amelynek pepita betétje volt, és még kevesen hordták ezt Pesten. Estellát 
gúnyos, szánakozó mosollyal leste, mint a tisztességes privát nők szokták megnézni az utca 
kiöltözködött lányait. Szőke haja volt és kék szeme, angol rajzolók macskáinak van olyan 
arcuk, és könnyű ibolyaillat áradt fekete selyemruhájából. A retiküljéből kis tükröt vett elő, és 
fehér, apró szemű rózsafüzér csörrent meg a táskájában. 

Most hirtelen lépések hallatszottak a folyosón, a zsámolyon a hölgy gyorsan megfordult, 
kezével fölemelte a firhangot, az előszobában rövid csengetés hangzott. 
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A dáma izgatottan talpra állott. Lehúzogatta a szoknyáját, a kabátkáját, igazított fátyolán, 
kecsesen a hóna alá vette a napernyőjét, és olyanformán állott a bezárt ajtóra figyelve, mint 
mi, színésznők szoktuk a végszót várni a kulissza mellett. 

Majd hirtelen a cipőmre vetett egy pillantást. Ki tudja, találkozunk-e még, ezért fagyosan 
megkérdezte: 

- Kisasszony, hol veszi a cipőjét! 

Sokkal nyomottabb volt a lelkiállapotom, mintsem felelhettem volna erre a kérdésre. Az 
asszony egy darabig mereven rám nézett, aztán csendesen felnyílott az ajtó, és egy hang 
halkan megszólalt: 

- Szőke asszony! 

A dáma nyomban „játékot” kezdett: titokzatosan, félénken, meghatottan mosolygott, mint a 
budai szállodába besurranó asszonyka, midőn hosszadalmas könyörgés folytán végre elmegy 
a randevúra. Még köhintett is az aljas. És apróra fogott léptekkel kisurrant 
selyemszoknyájában a konyhából. 

- Jól tetted, hogy nem feleltél a „szőke asszony”-nak - mondta most doromboló hangon 
mellettem Estella. - Ez az asszony a legnagyobb cudar Pesten, de mert törvényes férje van, 
mindnyájunkat lenéz. Egyszer már megfenyegette a Kisfuvaros Rózsi, hogy leönti. Steinné 
meghal a garasért, és a „szőke asszony” kisfiúval szokott sétálni az utcán. 

- Hol van a kisfiú? - kérdeztem megdöbbenve. 

- Lent van a házmesternél. Jó barátja a házmester fiának. 

A tót cseléd káromkodva vagdalta egy kosárba az evőeszközöket. Elhallgattunk, és világosan 
hallottam az Estella szíve dobogását. Vagy talán az én szívem dobogott. 

- Kisasszonyok, kártyázni a konyhában is lehet, ne foglalják el a szobámat! - hallatszott 
Steinné hangja, és nevetve, a kövérebbik leányra nagyot csapva, tuszkolt be az ajtón két 
borzas leányt, és egyszerre a falusi fosztókák hangulata ereszkedett a kis félhomályos 
konyhára. 

Steinné cigarettát tartott a szájában, és ragadós jókedvvel tette a derekára a kezét a konyha 
közepén. Nevetve szidta a vén cselédet: 

- Erre, arra, a teremtésit magának, vén k…a! Még mindig nem készült el a déli edénnyel! No, 
majd ezentúl magam állok oda a dolognak. Majd megmutatom én magának, hogy kell 
mosogatni. Persze a latrok után mászkálni, azt tudja! 

A vén nő dörmögve káromkodott, a borzas leányok nevettek. Steinné a háromlábú 
székecskére helyezte hatalmas testét, és a cigarettából nagyot szippantott: 

- Azt hittem, összetörik alattam a szék. 

A kártyát megkeverte, és a leányok melléje guggoltak a földre. 

- Máriást fogunk játszani, öt vas a betét. Van öt vasad, tehén? - kérdezte Steinné a kövérebb 
leányt. 

- Ád a mama kölcsön. 

- Van eszembe. 

A piros selyemblúz alól mégiscsak előkerült a kövér leány erszénykéje. 

Komolyan és megfontoltan kártyáztak egy darabig. Azt hiszem, egyik sem csalt játék közben, 
mert Steinné tán megölte volna a csalót. 
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Steinné egyszerre letette a kártyát: 

- Most jut eszembe, hogy az öreg kegyelmes urat fel kell költeni. Csak az én díványomon tud 
aludni - azért jár ide. 

Nyújtózkodva felemelkedett, ásított, a cigarettát a sarokba dobta: 

- Istenem, de utálom az életem! 

Egykor szép arcán komoly bánat fellege suhant át, mint az állóvíz tükrén a barna esőfelhő 
képe. Még mindig tüzes és mély, barna, nagy szemében révedezés, mélabú, „magyar bánat” 
jelentkezett, amint Blahánétól láttuk egykor a színpadon. 

Régi magyar nótát dúdolgatva ment ki a konyhából, és még az előszobából is hangzott: Fel 
Tihanynak riadó leánya… Mintha e nótával költené a kegyelmes öregurat. 

Néhány perc múlva sárgaréz kalitkával kezében tért vissza Steinné. Kismadár volt a 
kalitkában, talán csíz vagy tengelice, amely csöndesen gubbasztott a sarokban. Steinné a 
földre kuporodott, és halkan fütyölgetni kezdett. A kismadár megborzolta tollat, és nemsokára 
válaszolt. Steinné felemelte a mutatóujját: 

- Hallják! Mint nagyszombat este a csengettyűk. Drága madaram! 

Az ajtó magától kinyílott, egy fürge és jókedvű patkányfogó eb nyitotta ki. Fekete folt a kutya 
fején, és a szemében olyan jókedv ragyogott, amilyen hű és jó kutyák szemében szokott 
ragyogni. Néhányszor keresztülugrotta a kalitkát, majd Steinnét, bolondan, szinte mámorosan, 
tobzódva az örömben ugrált úrnője körül. Steinné végre kinyújtotta a kezét, az eb 
megcsókolta, és leheveredett a földre. 

- Az úrfi! - mondta Steinné a ratlerre mutatva. - Már kétszáz pengőt fizettem érte büntetést, 
mert az asszonyok szoknyáját letépi az utcán. 

Steinné egy darabig még játszadozott kicsinyeivel, láthatólag nem érdekelte őt más a világon, 
mint kutyája és madara. 

Lépések hallatszottak a folyosón, majd rövid csengetés. Steinné az előszobába sietett, s 
kipirult arccal tért vissza. 

- Kisasszonyok, gyorsan be a kék szobába. Itt van a Jenő báró, és rántottat akar enni… 
Megéhezett az utcán, hát feljött hozzám enni. 

Estella karon fogott, és egy mellékajtón át a lakásba vezetett. Még hallottuk a vendég 
dörmögését, amint nagyot zökkenve helyet foglalt az utazóládán a konyhában. 

- Majd meglátod, mennyi bolond férfi van a világon - mondta Estella, amint a kék szobában 
székre ültünk. - Majdnem minden úriember bolond egy kissé. Némelyik a szép harisnyát 
szereti, másik a cipőt, a harmadikat arcul kell ütni, mert az esik jól neki, a negyediknek kezét-
lábát megkötözi a mama cukorspárgával, az ötödik a felesége után sír, és pénzt kell tőle kérni 
a gyermekei számára cipőre… Egy igen gazdag és finom fiatalember - majdnem oly szép, 
mint Rohan herceg - csupán sáros talppal szereti a nőket, a fekete és hisztérikus költőt viszont 
Bourbon hercegnek kell címezni, mert egykor Madridban az ő édesanyja kedvese volt a 
francia királynak. - Szomorú fiatalemberek jönnek, akik először Steinné vállán kisírják 
szerelmi bánatukat, tanácsot kérnek a mamától álmatlanság s szívfájás ellen, kipödrött 
bajuszú öregurakat Jancsinak meg Pistának kell szólítani és a sarokba állítani. Gyönyörű, 
tiszta feleségeik mellől ideszökdösnek komoly úriemberek, és a mamától rongyos szoknyájú 
perdita felől kérdezősködnek. Hírlapírók jönnek, akik másnapi cikkeiket a konyhában 
felolvassák, és véleményt kérnek őnagyságától. Bolond világ van itt - egész éjjel jönnek-
mennek a boldogtalan, szerencsétlen férfiak, akik mind a jószívű Steinnéban bizakodnak, 
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hogy vigasztalja őket egy szóval, egy tanáccsal vagy egy leánnyal. Istenem, mennyi szép 
boldogtalan úriember van Pesten. A nagyvárosnak ezer fájdalma, sírása, nyavalyája hangzik 
el éjjelente Steinné konyháján… Mély sebeiket itt bizalommal mutatják meg a férfiak, akik 
nappal felemelt fővel járnak az utcán. Vőlegények útbaigazítást kérnek, és öreg házasemberek 
csodaszert a szerelem felújításához. Titkok hangzanak el, amelyeket a jezsuita gyóntatóatya 
fülébe szokás elsuttogni, vagy a máriapócsi csodatevő Asszony előtt leborulva, a 
templomkövekbe beleharapni. Az Élet jár ide mindennap vizitbe, és csupán egy zsidó 
imakönyv meg Faublas lovag kalandjai akad olvasmánynak. Éjjel, a csöndben, a 
várakozásban a hölgyek hol az imakönyvet, hol a kalandok gyűjteményét forgatják 
kezükben… Steinnénak férjhez adó lánya növekedik egy bécsi apácazárdában, míg férje 
kocsmáros Kanadában. Így élünk itt, én kedvesem. 

Bólintottam, szomorú voltam, mélységes csend volt a kék szobában, mintha nagyon messzire 
jutottam volna az élettől, Budapesttől, valamely meseházban ülnék, és semmi sem igaz, ami 
körülöttem történik. Estella csupán egy furcsa figura a bábszínházból, és mindjárt táncra 
perdül a falon a selyempapirosból kivágott balerina. Ópiumos cigarettafüst szaga volt a 
szobában, egy rokokó lábú, aranyozott asztalkán patience-kártya feküdt, a csillárról régi 
lóversenyjegyek és báli táncrendek csüngtek. Fekete álarcos nő üvegszeme fénylett a 
hamutartó figuráján, és két kép volt még a falon. Piros kabátos, hajporozott rokokó gavallérok 
és nyúlánk dámák mulattak egy régi szalonban, és a rövidnadrágos fekete szolga kávét hozott. 
Majd egy sapkás öregember arcképe következett, amilyenek a vén falusi kocsmárosok 
szoktak lenni. 

- Steinné apja! - mondta Estella. 

És az öreg kocsmáros mellett a Jókai acélmetszetű arcképe. Steinné könyökig fölgyűrt 
ruhában lépett be. Az arca piros volt a lángtól, a szeme vidoran csillogott. 

- Egykor, ha megunlak benneteket, lányok, elmehetek a Jenő báró birtokára gazdasszonynak. 
Fölfogadott. Kismalacokat nevelni, sárga libácskákat és totyogó kiskacsákat költetni, 
tavasszal rugó nélküli kocsin hajtatni zöldülő réteken, és télen derékig érő hó van az 
udvaron… Ez kellene nekem, hisz falusi leány vagyok. A Sajó mellett, egy elhagyott 
csárdában mérte a bort az apám, és téli este ugattak a rókák meg a farkasok a folyón túli 
nádasban. Kisasszony, még várakozni kell! Estella, mutassa meg a hölgynek az 
arcképalbumot. 

A piros pongyolás, menyecskés asszonyság magas sarkú papucsában gyorsan kifordult a 
szobából. 

Estella egy fiókból piros bársonyba kötött albumot vett elő. Férfiarcképek voltak benne. 
Fiatalok, öregek, civilek, papok és katonák, Szirmai Imre és Ujházi Ede, Bródy Sándornak a 
homlokába hull a haja, mint egy regényhősnek, majd a főherceg ezredesi kabátban, egy kisfiú 
falovon, könyökére támasztott fejjel Reviczky Gyula, városligeti fotográfián Lázár hírlapíró 
két lánnyal, emitt egy aranykeresztes pap, majd pesti szép emberek: Tiller Mór nagy 
szakállával és a szép Farkas Béla, Kossuth Ferenc és Tarján Vilmos, akik a nőknek tetszeni 
szoktak, Beketow cirkuszigazgató és Baumann Karcsi népénekes, az oroszlánfejű Ábrányi 
Kornél és Kemény bácsi, öreg hírlapíró (aki bizonyára csak tiszteletből került a szép emberek 
sorába, mert éjjelente az orfeumi hölgyek között szívja virzsiniáját, gondolta Rezeda úr), 
kedves, nőknek való arcok: a szép Szomory és Ivánfi Jenő, Molnár Viktor és Gálos Kálmán, 
Hadik Sándor és Márkus Miksa, akiknek képei Calderoni kirakatában függnek, és emlékbe 
egykor megvették a lányok, aztán tömérdek nő, régi és új divatban, olyik mellé fekete 
fátyoldarab volt fektetve, akik bizonyosan már meghaltak. Aztán fordított megint Estella és 
nagy képen, Zrínyi Miklós ruhájában, erkélyen állott Alvinczi Eduárd. A kis őrházon 
megkondult a jelzőharang. 
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- Pszt! - mondta hirtelen Estella. 

A szomszéd szobában sikoltozva nevetett, galamb módjára búgott, hisztérikusan visított és 
könnybe, zokogásba, mámorba fulladó szavakat kiáltott egy női hang. 

- Pepita, a cudar - mondta gyűlölettel Estella. - Őrjöngést szimulál a férfiak izgatására. A 
minap egy angol tréner ismerősöm aludt itt, hogy a reggeli vonatot bevárja. Pepita egész éjjel 
őrjöngött a szomszédban, az angol fel-felébredt, és ugyanakkor felköltött engem is. Legalább 
tízszer ébredt fel a bolond angol. Istenem, milyen nehezen virradt meg. 

Talpra ugrottam. Vakon, szédülve, magamon kívül rohantam az ajtónak. Nem tudom, hogy 
jutottam ki. Az utcán már sötét volt, hideg eső esett, az arcom tele volt könnyel, és mellbe 
taszítottam egy becsípett fiatalembert. 

Rezeda úr mindkét kezét fogta Horváth kisasszonynak az elbeszélés alatt. 

Könnyes szemmel nézett a leány elborult szemébe. 

- Igazán így történt? - kérdezte a férfi csendesen. 

- Becsületemre! 

Rezeda úr erre kezet csókolt a kisasszonynak. 
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TIZENEGYEDIK FEJEZET • Pillanatnyi elmezavar 

„Kedd. Reggel 6 óra 

Úrnő, letérdepelek, és Istennek ajánlom a telkemet. Régi Werndl-féle fegyver megtöltve 
fekszik díványomon, csak azt sajnálom, hogy csúnya lesz a póz, amidőn lábam ujjával 
meghúzom a ravaszt. Régi íróim és saját meggyőződésem szerint: hat lat por és tíz deka ólom 
segít rajtam. Elutazom, pedig úgy szeretnék élni, mint a Toscában a tenorista szívre hatóan 
énekli. (Kár, hogy két bal lába volt a színésznek.) Emlékszik Mannheit facques-ra gróf 
Almaviva szerepében? Egymás mellett ültünk a nézőtéren, de a Toscát egyedül hallgattam a 
nézőtér zugából hajdanában, és elhatároztam, hogy egykor, ha Isten is úgy rendelte, szomorú 
képű kisbőgőssel fülembe, szívembe játszatom e dalt - hajnalodik az Angyalvárban! -, és 
reggelre meghalok. Fölhúzom a függönyt, és éji pihenőben elárvult ablakomon (hisz senki 
sem sóhajtott alatta éjjel, a hold, mint mesebeli jelvény állt a ház régi tetője felett, hogy 
„szeretlek, szeretlek, hozzád kívánkozom, mindenem!” és erkélyem néma volt, mint a szevillai 
regényekben), a napsugár játékos kedvvel jön Rákos felől, kocsik szaladnak, emberek 
mozgolódnak odalent, négy emelet mélységében, hajnali utazásra gondolok tán, midőn 
gyorsvonaton mentem északra vagy délre, és egész éjszaka a vasúti kocsik láncainak a 
csörgése mulattatott, amint összecsapódtak, meg elváltak, tam-tam, betegség elől futó 
úriember módjára bújtam el a hálókocsi pamlagán, holott tejfehéren, alsószoknyában ment a 
fülkém előtt a kívánatosan borzas román asszony. Franciául kellett volna hozzá szólni, a 
navarrai grófnak bemutatkozni, kis szentséges húgomról beszélni, aki Avignonban a nővérek 
zárdájában apácának készül, mert rangjához méltó férfiút nem talál, őseimről: őrült Fülöpről 
és a szécsényi rablóvezérekről regélni, a sánta lordot emlegetni, majd az orléans-i házat, és a 
titokzatos hegyekre, andalító síkokra, a Hernád furcsa völgyeire vagy a hajnali homályban 
pirosló vashámorra mutatni, félig megtébolyodni versektől és szerelemtől - és elcsábítani a 
szép román asszonyt, aki egyébként a hálókocsik Henry IV-szakállas kalauzát 
kereste. Mozdulatlanul maradtam keskeny agyamon, és csupán önre, az ismeretlenre, az 
egyetlenre, szívem királynőjére gondoltam mindig, mindig… Más nők jöttek, sárga 
selyemruhában, zsidó asszonyok, akik mozdulataikkal, szemükkel, különös nyakukkal, kéjes 
orrukkal, piros nyelvükkel édesített vastag ajkukkal és szerelemre váró, ringó és emelkedő 
hátukkal csábítóan vonultak el az ifjú költő előtt… Sajnálom, úrnőm, hogy ezt leírtam. (Hisz 
remélhetőleg kiadja A Nap ezen utolsó levelemet!) Senki sem jött felém: ez az igazság. Szinte 
félig haldokolva néztem a gyönyörű nőket, akik az utcán, kávéházban vagy a színházban 
eljártak mellettem. Továbbmentek pocakos és zsíros külsejű férfiakkal, akik napközben 
talpalnak rossz szagú üzletekben az Andrássy úton vagy a Király utcában, sommás keresetet 
írnak, vagy a szegény munkások orvosai, míg én hiába néztem meg a házszámot, ahová 
betértek. Olykor éjszaka gyilkosságra gondoltam a látott nők miatt. Ilyenkor voltam a 
legboldogabb. A kést a bal szembe eresztem, ameddig csak lehet. A pisztolyból a golyót a két 
szem közé küldöm. Kemény öklömmel a gyomorra és az orra irányítom a célzást. Vagy 
kardpárbaj lesz az ismeretlen nők ismeretlen férfiaival: midőn is teljes biztonsággal 
gondoltam gyermekkori barátomra, Kázmér A. lengyel hercegre és táncmesterre, aki csupán 
bordaközi vágásokra, hasra mért, traverzón sujtá-sokra és a térdre, az inakat átvágó 
cselfogásokra tanította a fiatalembereket. A karcsú flöret egykor oly könnyedén járt 
kezemben, mint egy finom cigaretta, és a pisztoly célgombját megszoktam ellenfelem lábához 
irányítani. Gyilkosság, halál valakit megölni, esetleg börtönbe menni, kötelet kapni, a 
browningot egyetlen kézmozdulattal használhatóvá tenni, verekedni, orrot leharapni, fület 
kitépni, fogsort széjjelzúzni: egykor úgy tűnt fel nekem, mint a világ rendje. Szerettem 
megvadult lovakat megállítani, kardot viselő hadnagyokkal szembeállani puszta kézzel, tíz 
erős ujjam tán a bikát is megfojtotta volna - és most írok önnek, úrnőm, a Toscából 
zenehangok járnak át vad szívemen, hogy reggelre meghalok. 



 98 

Mindenkinek megbocsátok, úrnőmnek is. Hódolattal, mélyre hajtott fejjel, szilaj indulatoktól 
megmenekülten, elcsüggedve és csupán az ólomban bizakodva vallom önnek, drága hölgy: 
szeretni többé nem tudok. 

Egykor regényhős voltam, most unott, rosszkedvű, fáradt úriember lettem. Nők is lettek volna 
tán, akiket megöleltem… Nem, csupán ön volt az egyetlen, akit valaha szerettem. Az előbb 
sírtam kegyedért. Furcsa, hogy nagysága előtt igazolom magam. Ugyan mi köze az egész 
dologhoz? 

Reggel van. A nap, az élet, nagysága, meg egyéb ostobaságok … Verseket olvasok majd 
Anyeginből. A balettet vagy a Tavaszt. Isten önnel, királynő!” 

Horváth kisasszony estefelé kapta meg a levelet. Kocsira ült, és Rezeda úrhoz hajtatott. A 
hírlapírót ekkor már elvitték a mentők. A katonafegyver derék sebet vágott szíve fölött. A 
kórházban még életben volt, vén apáca ült ágya mellett, és a spanyolfalat előkészítették az 
éjszakára. 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET • Ősz a múltban 

Ősz volt Budán, a Tabánban egy régi házban, ahol hajdanában királyok kedvesei lakhattak, 
mert hisz a föld alatti út, amely félig beomlott, csupán arra volt alkalmas a királynak, hogy 
éjjelente kedvesét meglátogassa. Egy-egy ajtón a Corvin-címer, a ledőlt erkély maradványain 
is hollómadár állong. A vén kövek kinézegettek a falból, mintha kíváncsiak volnának a 
körülöttük folyó életre, a föld alatti folyosón vidra sétált magányosan, a tetőn a szélkakasból 
csupán a kakas farka maradott meg: az forgolódott furcsán, gyermekmesebeli groteszkséggel, 
mintha a hűtlen kakast óhajtaná helyettesíteni. 

Rezeda úr tehát ebben a házban vett lakást, két szobácskát, az egyikbe beköltöztette Horváth 
kisasszonyt a kalapskatulyáival, a másikba könyveit, kék frakkját és csipkés mellű báli ingeit 
helyezte, amilyen ingben közönségesen járni szeretett a romantikus férfiú. (Horváth 
kisasszony pompásan értette a csipkés ingek vasalását!) A keskeny ágyban Rezeda úr aludt. 
Klára a földre vetette nyugvóhelyét, egy régi mécsest égettek a falba vésett feszület alatt, és a 
mécsvilágnál éjjelente beszélgettek. 

Olykor vendégük is volt a kis Bonifácz Béla személyében, aki hosszadalmas kóborlások után, 
gyalog, vonaton, tutajon a Dnyeperen Dideri-Dir leányaival hazaérkezett Szibériából. 
Tuberkulózist és Buddha imádatát hozta a földgolyó túlsó feléről. Egy hétig teher vonaton 
juhokkal, lompos lovacskákkal és buddhista papokkal utazott Bonifácz Béla kirándulása alatt 
valahol a kínai határon, ahol kozák helyőrségek voltak, és a leányok magyar csikóstáncot 
lejtettek az unatkozó tisztek mulattatására. A tehervonaton Béla megtért, kínai imádságot 
tanult, és Budára érkezve azon mesterkedett, hogy Buddhának új híveket szerezzen ebben az 
országban, ahol az igazi öreg Istent sem imádják már elegendően. A napkeleti isten csodálatos 
ékesszólással ruházta fel boldogtalan kis hívét, aki tán rongyosabb volt, mint valaha. De most 
már tudta, hogy miért rongyos. 

Tehát ősz volt, és a tabáni tornyokban mélán kongtak az óraütések. A ház előtt vén ecetfa 
állott, amelyet tán még Zsigmond király idejében ültettek. Rezeda úr az ablakból mindig az 
ecetfát nézte. Napról napra megfigyelte, hogyan pirosodnak a fa levelei, és gyermekes 
szomorúsággal nézett egy-egy elszálló levél után. Egy nagy karosszéket találunk a lakásban. 
Megöregedett királyok hallgatták tán e helyről ifjú kedvesük mesemondását - hisz a nők oly 
gyönyörű meséket tudnak mondani! Vagy talán öreg hercegnők üldögéltek, és fiatal lovagok 
ékein, pletykáin mosolyogtak, és a királynő anyja fejét csóválgatta a szomszédbeli udvarban 
lábra kapott erkölcstelenségen. Most Rezeda úr ült a karosszékben, mert a lőtt seb nehezen 
gyógyult, nemigen volt szabad sokat mozognia, és Horváth kisasszony minden 
cigarettaszippantásnál szemrehányólag nézett Bonifácz Bélára, aki egy sarokban pompás 
helyet talált magának. Egy gyermekbölcsőben ült, amelyet az elmúlt lakók itt felejtettek. Tán 
meghalt a gyerek, és nem akarták magukkal vinni a szomorú emléket. Hétszámra lógatta 
rövid lábait a kis Bonifácz Béla a bölcsőből, és naponta nem mondott többet tíz szónál. 
Estefelé felkerekedett, és elment valamerre… Valahol, elhagyott kertekben aludt, mint a jó 
Isten madarai, mert sohasem fogadta el az éjszakára való meghívást… 

Egy napon így szólalt meg a bölcsőből: 

- Ti sohasem szoktatok csókolózni? Elmegyek sétálni, csókolózzatok. 

Klára bánatosan lehajtotta a fejét, s megsimogatta a Rezeda úr arcát: 

- Majd ha meggyógyul az én jó uram, ha ismét egészséges lesz, akkor mindig az ajkán lesz az 
ajkam. Most még csak szolgálóleánya vagyok az én királyomnak. 

Bonifácz Béla nem szerette a vitatkozást. Tovább lógatta a lábát, szívta a kapadohányt, 
amelyet takarékosságból száraz akácfalevéllel kevert. Horváth kisasszony egy szentté válott 
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középkori apáca csöndes lépteivel járt-kelt a szobában, főzött és takarított, a 
szomszédasszonnyal traccsolt a folyosón, mert tudta, hogy ennek Rezeda úr örül. Szórakozik 
a kedves... És regényt olvasott a képesújságban, amelynek folytatását mindennap kíváncsian 
várta. 

- Istenem, mi történt Soroksári gróffal? - mondta néha, mert Rezeda úr ennek is örült. Hogy 
nem csupán a szomorkodás foglalja el a kedvest… Mindig alacsony sarkú cipőben és 
pongyolaszerű ruhában járt, frufrut és kis keresztet viselt, a konyhaedényeknek neveket adott, 
és a szomszédbeli Micivel, egy hatesztendős kisleánnyal egész délután eljátszadozott… 
Rezeda úr csendesen mosolygott a szempillái alatt. Nem unatkozik a kedves… Francia 
nyelvtant forgattak, Bonifácz úr néha közbeszólt a helyes kiejtés miatt, és egy napon egy 
vidám kis madarat hozott haza a tabáni piacról Klára. A kismadár regényes, tornyos, 
lombfűrésszel faragott házikóban lakott, és midőn az ecetfa lombjai között átléptek az őszi 
nap sugarai, a mesebeli házikóból felcsendült a cinke füttye. Klára az ajkára tette az ujját, 
szinte földöntúli boldogsággal nézett a madárkára… Rezeda úr lehunyta a szemét. Istenem, 
van valami a világon, ami a kedvesnek örömet okoz. 

Így éltek Budán a Tabánban, régi házban, hol Zsigmond király eldugdosta a szeretőit. Az 
ecetfa levelei mind pirosabbak és az óraütések hangosabbak lettek az őszi csendességű 
városrész fölött. Bonifácz Béla kimászott a bölcsőből. 

- Mégiscsak elmegyek vallásalapítónak! - mondotta, és másnap nem jött el a szokott időben… 

Egyszer tökéletesen megpirosodtak a sárga levelek Zsigmond király ecetfáján, Horváth 
kisasszony aznap két kismacskát vett a tabáni piacon, egy csíkos kandúrt és egy sárga foltos 
nőstényt. A kandúrt Rezeda úr ölébe tette. 

- Ez kegyedé! - mondta bánatos mosollyal, mint a jó anyák szoktak gyöngélkedő gyermekük 
fölé hajolni. 

A foltosnak piros szalagot kötött a nyakára. 

- Kisasszony! - szólt, és könnyes szemmel nevetett. 

Rezeda úr megint csak lehunyta a szemét, amíg a csíkos kandúrt simogatta, és arra gondolt, 
hogy nemsokára papot kell hívatni. Milyen nehéz lesz a búcsú a kedves hölgytől! A régi 
király ecetfájáról szinte menüettlépésben keringtek alá a levelek, és a rácvárosi háztetők felett 
mesebeli mélysége volt az égnek. A kémények oly komoran füstölögtek, mint az Andersen-
mesék-ben, és a sárkányfejű, rozsdás esőcsatornák szinte alattomoskodva pislogtak 
megfoltozott szemükkel az őszi napsugárra, vajon mikor jönnek már a hegyekről a köpeny ég 
alakú felhők, hogy ők is elvégezhessék kötelességüket. Ahány fehér kutya volt a 
városrészben, mind sürgősen szaladt az utcán, mintha elmulaszthatatlan tennivalója volna. 
Csupán a hollók ültek le néha-néha aggodalmaskodva a házereszekre, és gondba borulva 
merengtek magas állomásaikon. Késő őszre járt, bár a napocska olyan szent szerelemmel 
sétált még a girbegurba tabáni utcácskákon, mint ahogy érdemrendes, piros arcú öregemberek 
látogatnak el hajdani szerelmeikhez - délután a szép múltról beszélgetnek. 

Egy délután madame Louise kényelmes hintája állott meg az egykori királyi szeretők háza 
előtt. Szürke utazóruha és kis, tollas kalapka volt az úrnőn, a bakról Bonifácz Béla ugrott le. 
Szomorkásan és elgondolkozva nyitott be barátaihoz: 

- Sajnos, én nem ülhetek a Madame mellé - mormogta, mintha egy félbemaradt gondolatot 
folytatna - a Madame sokkal előkelőbb és gazdagabb, mint hogy én ócska ruhámban helyet 
foglalhatnék mellette. A járókelők azt gondolhatnák, hogy a kövér hátú lovak véletlenül 
elütöttek a Lánchídnál, és a jószívű Madame most kórházba szállít kocsiján. Ti azonban 



 101 

bátran beülhettek a hintóba, a Krisztinába megyünk, a „Vörös Farkas”-ba, ahol nagy uzsonna 
leend Szilveszter úr tiszteletére. 

- Meghalt a jó öreg? - kérdezte Rezeda úr. 

- Még nem, de már útban van. A kis Gellérten a vadrózsabokrok közé jár szundikálni, nagy 
kőre helyezi a fejét, és nagyon elégedetlen, ha néha felkel a hervadó gyepről. Öngyilkos 
leányával álmodik minden éjjel, és hosszadalmasan nézi estve a napot, mintha holnap már 
nem látná. Gyerünk el az öregúr mulattatására. 

A jó Madame-nak gondja volt arra, hogy a gyöngélkedő Rezeda úr meleg kendőt kapjon a 
vállára és a térdére. Horváth kisasszony oly kopott és furcsa kis kalapot tett a fejére, mintha 
valamely múlt századbeli budai asszonyságtól kérte volna kölcsön. A kesztyűjét összevarrta a 
kellő helyeken, és kissé kitaposott cipőjét aggodalmasan húzta a szoknyája alá. A Madame 
hosszú szempillája alól egyetlen tekintettel végignézett a színésznőn, aztán könnyedén 
felsóhajtott, és egy piros rózsát nyújtott át Klárának. 

- Jól áll a szőkéknek! - mondta, és a hangjában bocsánatkérés csengett. 

A kis Bonifácz Béla elfoglalta helyét a bakon, és a szárnyas, szürke bajuszú kocsis, aki olyan 
szomorú volt, mintha halottaskocsi bakján ülne, az ostorral megnógatta a széles hátú 
szürkéket. A Madame fiatal korában a leggyorsabb amerikai lovakat szerette kocsijában, és a 
bakra egy-egy pepita nadrágos tenoristát ültetett, idővel azonban, miután vére 
megcsendesedett, a veszprémi káptalantól vásárolta a lovakat, amelyeket már az öreg kanonok 
úr sem fogatott be. 

Tehát mentek a girbegurba budai utcákon hegynek fel, völgynek le, a szürkék oly hűségesen 
trappoltak, mint a megbízható régi hivatalnokok végzik munkájukat. Madame mozdulatlanul 
és komolyan üldögélt sűrű, kék fátyolos kalapkája alatt, Rezeda úr a szép őszi tájra vigyázott, 
amely néha előbukkant bedőlt kerítések, lerombolt házak mögött; a Várban erősen piroslott 
egy házfödél, mintha újonnan cserepezték volna, a tornyok szinte szenzációsan élesen váltak 
ki a megritkult levegőből, messzi hegyek felett zárójel alakú madarak repültek; - Horváth 
kisasszony búskomoly bizalommal nézett szeretője arcába. A szemébe, az arcába és a 
nyakába, amely különösen vékony és sápadt volt. Odaadással, az élet feláldozásával, szent 
szerelemmel nézte az ifjút, aki még nemrégen is szívébe szeretett volna golyót küldeni miatta. 
Az ajka szorosan összezárult, mint rossz időkben a virágok kelyhe, de a szeme, a homloka, 
stoppolt kesztyűje és kitaposott cipőjének orra mindig csak azt mondta: „Istenem!” 

A Krisztinában gurult a kényelmes hintó, lassan forogtak a kerekek, mert hisz vágtatni már 
nem érdemes. A Madame néha-néha elszólta magát a fátyol alatt: 

- Nézd csak! 

A hervadt fák alatt szerelmesek mendegéltek, férfiak, komoly, megfontolt, mondhatni 
ferencjózsef-kabátos urak - itt-ott egy szürke bajusz -, oldalukon a pesti asszonyka vagy 
leányka, aki elégedetlenül és rosszkedvűen lépkedett hódítója oldalán. Némely nő mereven 
megnézte a helyet, ahová ernyője ért a földön, mások a fákra pillantottak, amelyek a 
Krisztinában az utat szegélyezték. Igen gyakran mutatkozott a tavalyi divat a Budán sétáló 
hölgyek ruházatán, sőt általában mindnyájan olyanformák voltak, mintha az „Elhagyott 
menyecske” neve alatt ismerkedtek volna az apróhirdetések között. Ott ment a molett az 
ismerőse oldalán, a „vidéki szőke asszony” és az „első lépés”. Olykor feltűnő, máskor 
divatjamúlt ruháikban olyanformán illegették magukat az elszántan kifestett bajuszú 
gavallérok karján, mintha még sohasem jártak volna Budán, a Vérmező tájékán, midőn az 
apróhirdetés útján ebben megállapodtak. Ki ád randevút Budára, a Vérmezőre? A hercegnők 
bizonyosan nem itt találkoznak a lovagokkal, az infánsnők erre nem robognak. Igen fiatalnak, 
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szívben lobogó szerelemmel szerető vagy koravén uracsnak, zördült agglegénynek, 
nyolcgyermekes félénk családapának kell lennie annak, aki Budára, a Vérmező mellé megy 
hölgyével, hogy séta közben mindazt elmondja, ami szívét nyomja. A bajuszukat e napon 
gondosabban festette a borbély, és a nők elhervadt csipkedíszeket vasaltak ebéd után. 

- A kapitányné! - mondta a Madame. - Már tíz éve látom. 

Egy kis termetű, száraz és rövid szoknyás asszonyka szinte egérfürgén lépkedett megtelt, 
komoly férfiú mellett. A szeme olyan fényes volt, mint a patkányé, és gyors pillantást vetett a 
Madame hintójára. A Madame kutyabőr kesztyűs kezét alig észrevehetőleg megmozdította a 
kocsitakarón, és a kapitányné furcsa kis kalapja alól barátságosan intett. Aztán tovább 
forogtak a kocsikerekek. 

A Madame az őszi felhőkre nézett, és halkan fölsóhajtott: 

- Ah, Budán csupa Tell Vilmos jár. A férfiak mind a nők szívébe találnak. 

A hintó megállott egy félig földbe ásott vendégfogadó előtt. Nem messzire, tán a fogadó 
udvaráról, kovácskalapácsok zengése hallatszott. Kisvárosokban, csendes falukban zeng így a 
kalapács. Az alkonyat homályában kék és piros tüzek jelentkeztek a kovács tűzhelyén, 
szomorúan áll a patkolásra váró öreg, szürke ló… 

- Aztán ne sokat igyon! - súgta vagy gondolta a szentek glóriás arculatával kitüntetett 
színésznő Rezeda úrnak. Szőkésbarna haján a késő őszi délután búcsúzó napocskája a 
hervatag kankalin színében ragyogott. Rezeda úr áhítattal nézte a gyönyörű hajszálakat, 
amelyek a hölgy kalapja alól mutatkoztak. Hajak csillogtak az őszi napsugár fényében, 
amilyen hajakért egykor tán királyokat öltek meg. Régi pápák előtt térdepeltek király leányok 
a Horváth kisasszony hajával, míg az avignoni kastélyon ábrándosan pillantott be az alkony… 
Rezeda úr természetesen ezt gondolta magában, míg a kovácspöröly dallamosan, falusi 
szomorúsággal zengett nem messzire. 

- Helyben vagyunk! - szólt Bonifácz Béla, és leugrott a bakról. A Madame méltóságteljesen 
ereszkedett le a kocsi lépcsőjén, mintha az elősiető cselédséget várná. A kocsis ezalatt 
kezében tartotta a viaszosvászonnal bevont kalapot. És a kocsishoz tótul szólott az úrnő: 

- Fél óra múlva gyere értem, koma. 

(Egyszer kiderült, hogy a Madame falusi birtokán valamennyi cselédjével félig-meddig 
rokonságban van. Az elszegényedett rokonait bedugta a zsellérházakba, és azzal vigasztalta 
magát, hogy legalább nem idegenek lopkodják el a kéményből a sonkát. A vén kocsis nyári 
időben falun hat gyereknek volt az apja, az úrnő szőlőjében kapált, és csupán a hideg 
beálltával húzta fel a libériát.) 

A fogadóban már víg élet volt, amennyiben víg életnek lehet nevezni, hogy Szilveszter úr 
félrecsapta gomba nagyságú kalapját, és egy vak, kövér ember széles vállára támaszkodott, 
mintha többet ivott volna a kelleténél. 

- Barátom: Bocskai, sajnos, nem az igazi Bocskaiak közül, de azért igen derék ember - 
mondta Szilveszter úr, barátját bemutatva. 

Egy másodperc múlva pazarló kézmozdulatot tett a kezével: 

- Bocskai a legnagyszerűbb ember Budán. Fiatal korában színházi zenész volt, de mert sokat 
nézegetett a színpadra, a színésznők ruhája alá, megvakult. Éjjeli mulatóhelyre vonult tehát 
zongoristának, és egy napig sem volt még szomorú életében. Igen jó állása volt a Himző 
utcában, a legnagyobb uraknak szolgáltatta a tánczenét, a fiatal mágnások akkoriban odajártak 
táncolni tanulni, míg közbelépett a végzet. Bocskai barátom beleszeretett a ház egyik 
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hölgyébe, mire távoznia kellett a mulatóhelyről. Féltékeny volt szegény… Most már csak a 
Kapás utcában zongorázik. 

A vak ember életrajzát megelégedett fejbólintással kísérte. Vastag rézlánc volt a mellényén, 
és fekete nyakkendőjében turbános tű. Tiszta gallérja és zsebkendője volt. Vajon ki látja el a 
vak embert e dolgokkal?… Bocskai a kezét állandóan talpas, vastag üvegű poharán tartotta. 
Szilveszter úr olykor jogászos jókedvvel öntötte tele a zongorás poharát. 

- Elmegyek az éjjel a Kapás utcába - ígérte fénylő szemmel. - Mióta szegény feleségem 
meghalt, úgyse öleltem leányt. 

Madame Louise hangosan nevetett: 

- Ó, mind azt mondjátok, vén gazemberek! Ti már így csábítjátok a nőket. Mióta… tíz év 
óta… tizenöt év óta… Tagadhatatlanul érdekes dolog az, ha egy férfi tíz esztendeig szent 
életű volt. 

A Madame az asztalfőn ült, és csakhamar elküldte maga mellől Bonifácz Bélát rossz szagú 
szivarkájával. 

- Rezeda úr, ön nem dohányzik… Üljön mellém. 

Szalámit, hagymát, erős kis paprikákat hozott a kocsmáros. Piros bort pintes üvegben és 
füstölt szalonnát, amelyhez Szilveszter úr nyomban felajánlotta a bicskáját. Koccintott a 
vakkal: 

- Így éltünk hajdanában mindig szegény Balázs Sándorral. A Népszínházban még olyan 
színésznők voltak akkoriban, akik szívesen jöttek át Budára a kiskocsmába. Itt énekelt egykor 
Blaháné és a tündéri Hegyi Aranka, míg Lányi a cimbalmot verte. Régi írók mulattak itt, 
öcsém. Dalidókat tartottak a Lisznyai modorában, és a költőnek sohasem kellett búsulni 
szerelem miatt. A lányka éjjel a szalon puha pamlagán heverészve, Reviczky verseit olvasta 
fel a vendégeknek, de a polgárkisasszonyok sem idegenkedtek este, félhomályban a kitárt 
ablak virágoscserepei közül kinyújtani fehér kezüket. Szent férfiak voltak a költők. Írók és 
színészek gyakran nem fizettek kvártélypénzt a régi asszonyoknál a belvárosi házakban, és a 
szöghajú leányka költeményes könyvet tartott a párnája alatt. Akkoriban még más volt a 
szerelem is. 

A vak zongorista biztos mozdulattal emelte szájához a borospoharat. Borongós, messziről 
hangzó hangon megszólalt: 

- Hétköznap nálunk is nagy keletje van a könyvnek. Szimónia - egykor jó házaknál nevelőnő - 
a szalonban a nagy lámpás alá ül, és hangosan olvas a leányoknak. A múltkoriban az egész 
ház bőgött egy olvasmányon. Levelek, amiket meg nem írunk. És Csergő Hugó írta. A Fehér 
nász: mondta a költő, és mindnyájan csöndesen sírdogáltunk. 

Szilveszter úr hevesen intett: 

- Nem ismerem a könyvet, de véleményem szerint akkor voltak igazi nők a mulatóhelyen, 
amikor könyv nélkül tudták a Perdita-ciklust Reviczkytől. És a fiatal írók a Hímző utcában 
aludtak, laktak évszámra, abban a mesebeli kastélyban. Fiatal koromban nagy táncos voltam 
magam is… És a híres Czigány Vilmát én tanítottam a Pest vármegyei dalokra. 

Madame Louise bogarászó pillantást vetett Rezeda úrra: 

- Mondja, fiatalúr, mit akar azzal a szerencsétlen leánnyal? 

Rezeda úr elkomorodott: 

- Ha meggyógyultam, feleségül veszem; megérdemli, derék leány. 
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A Madame bánatosan mosolygott. 

- Hány esztendős, fiatal barátom! 

- Huszonhat. Majd dolgozni fogok. 

- Mit? - kérdezte csodálkozva Louise asszony. - Tán verset fog írni? 

A férfi lesütötte a szemét. 

- Van egy öreg barátom, aki megígérte, hogy behoz a most megindult Az Újság-
hoz korrektornak. Gajári Ödön úgy szokott gondoskodni az embereiről, mintha édestestvére 
volna valamennyi. 

- A korrektornak éjjel kell dolgozni, ön mellbetegnek látszik. Rezeda úr, fiatal özvegyke 
maradna utána és adósság a fűszeresboltban. 

Rezeda úr megsimogatta a homlokát. 

- Én mindig azt véltem nagyságodról - szólt elfojtott hangon -, hogy költői lelkületű teremtés. 
Íme, sokkal prózaibb, mint hittem volna. A haláltól én nem félek. Teljesen mindegy, hogy 
mikor kell meghalni, miután egyszer úgyis meghal az ember. De még szeretnék boldog 
lenni… Asszonyom, én még nem öleltem nőt igazán soha életemben. 

- A kisasszonyt? 

- Istenem! Hisz jobban szeretem annál… Előbb megesküszünk valahol egy régi kis 
templomban, szent életű öreg pap áldását kérjük szerelmünkre, reszketős egyházfi áll 
tanúként, és a sánta harangozó kíván szerencsét a templomocska ajtajában. Ha pénzünk lesz, 
az orgonán Lohengrin nászindulóját játszatjuk egy hozzáértő mesterrel. A gyönyörű nő 
szeme, amely barnán és hibásan rám pillant, nyugtalan lába és fehér keze, hol a szenvedély 
lakik… Csupa sejtelem a hölgy, és bájának testrészeit megismerni vágyom… Barna képű, 
fekete rámás szentek néznek a falról, és az Asszony liliomkoszorús fejével áldólag mosolyog 
az oltárról. Mióta öngyilkos lettem, vallásos vagyok, asszonyom. A jó Istenben bízni 
megtanultam. 

A Madame összeráncolta a homlokát. 

- Én is istenfélő vagyok. Szintén az öngyilkosságom óta. Azelőtt… bolond, pazarló és 
muzsikás ifjúságomban sohasem éreztem szívemben az imádságot. Hangosan, gyorsan, 
kötelességszerűen imádkoztam. Manapság néha-néha megállok napi teendőim közepette, 
elgondolkozom, a szívem meleg, boldogító áhítattal telik meg. Már ötvenéves vagyok. Napról 
napra készülődöm látogatóba menni a jó Istenhez. A falumban kápolnát építtettem, és a régi 
arany- és ezüstpénzeket, amelyeket fiatal koromban a grófoktól és királyoktól emlékbe 
kaptam, beolvasztottam a kis harang ércébe, amely falusi birtokom közelében esti imádságra 
szólítja a föld népét. Louise Pommery, Reimsben többé nem az ínyemnek tölteti meg szőke 
borával az egykor nagyszerű palackokat, amelyeket egy Battenberg nevű követ kedvéért 
fürdőkádamba öntöttem, és a zenéből csupán Haydn a kedvencem. 

Amíg beszélt a Madame, egy narancsot hámozott, egy gerezdet Rezeda úrnak nyújtott. 

- Kis barátom, istenfélő ember nem teheti tönkre egy másik embernek az életét. Hagyja futni a 
kisasszonyt. Jóságból az öngyilkossága után a maga ápolására szegődött - de nem csupa 
betegápolásból áll az élet. Egykor eljöhet az idő, hogy nem csinál botrányt Steinnénál, akit 
fiatal korából egyébként a régi Somossyból ismerek. 

- Nagyságod tudja? - kérdezte elfehéredve Rezeda úr. 

A Madame megcukrozta a narancsot. 
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- Körülbelül mindent tudok, ami a városban történni szokott. Egykor az volt a mesterségem, 
hogy szép voltam, buta voltam, és hónapokig szenvedtek érettem a férfiak, mielőtt engedtem 
volna nekik. Most dáma vagyok, művelt és sokat olvasott, mint az első udvarhölgy, talán 
emberismerő is vagyok… Az öreg uraim, akik meglátogatnak, és kényelmes életemről 
gondoskodnak, unatkoznának nálam, ha mindig csak Sarcey-t vagy Salgó Ernőt idézném, ha a 
tegnapi színházi előadás hölgyéről véleményt kell mondani… A pamlagon heverésző 
öregurak, miután életműködésüket csupán annyiban nyilvánítják, hogy esténkint a 
Kaszinóban ebédelnek, olykor szeretnek egyet és mást hallani is a falakon kívül eső, messzire 
levő életből. Tudnom kell, hogy a legszebb nő Gombaszögi Frida Pesten, és Márkus Emma 
tigrisbundát hord. Mit csinál és mit gondol az elegáns Csekonics gróf? És Szemere merre jár. 
Öreg asszonykákat látok el segéllyel, akik a városbeli híreket hozzám juttatják, míg egykori 
barátnőim, akik még nem vonultak vissza az élet küzdelmeiből, tanácsért hozzám sietnek. S 
ilyenformán tudtam meg azt is, hogy a kisasszony, aki a nagyszerű Alvinczivel óhajtott 
találkozni Steinné, született Svarcz Fáni lakásán, egy kellemetlen eseménytől megzavartatva, 
hirtelen eltávozott… De már itt van a kocsim, és jó mulatságot kívánok az uraknak. 

A Madame ünnepélyes eltávozása után nemsokára még egy kis esemény maradott meg 
emlékben Szilveszter úr jubileumi uzsonnájából. 

Bonifácz Béla az asztal legvégén hirtelen összerogyott, és vért hányt. A szomszédból egy 
orvos, később a budapesti mentők jelentek meg. 

- A rossz táplálkozás és a régi tüdőbaj - mondta a mentőorvos Horváth kisasszonynak, akit 
nagyon megijesztett az esemény. 

Aztán elment a kocsi a Szent János-kórházba, és magával vitte Bonifácz Bélát, aki már olyan 
szépen feküdt a kocsi párnáján, mint egy kedves és jó halott. Egy hét múlva a két kezét is 
összekulcsolták mellén a jóságos ápolónénék. 

A zongorásért eljött egy hatesztendős tökmag nagyságú leányka. Megfogta a vak ember kezét, 
és elvezette mindennapi szokás szerint a Kapás utcai mulatóhelyre, ahol már vártak kezére az 
elefántcsontok. 

- Szervusz - kiáltott utána Szilveszter úr. - Egyszer majd, ha még élek, meglátogatlak. 

A gázt felgyújtották, és Szilveszter úr tenyerébe hajtotta a homlokát. Percekig maradt így, 
csak a melle zihált hevesen. Levette a kezét a homlokáról, és a szeme tele volt könnyel. 

- Csókoljátok meg egymást - mondta hirtelen. 

Rezeda úr és Horváth kisasszony engedelmeskedtek. Csendesen, szelíden megcsókolták 
egymást, mint a gyermekek. Szilveszter úr felemelte a mutatóujját. 

- Az öregemberek jó emberek - mondta kissé zavaros hangon. - Nemigen szoktak már 
megszeretni senkit, de ha megkedvelnek valakit, arra gyakran titokban gondolnak. Mi, 
öregek, szeretünk fiatal barátaink dolgaiba avatkozni. Rezeda úr, kis pajtásom, a babád ma 
estére elhagy téged. 

Horváth kisasszony lesütötte a szemét Rezeda úr ijedt tekintete előtt. 

- Ez az összejövetel a ti búcsútok volt. Elváltok egymástól, mert Bonifácz Béla, Louise 
asszony, mindnyájan mi, öregek, így gondoljuk ezt jónak és helyesnek. A déli vasúti 
állomáson már ott van a kisasszony poggyásza, és a vonat egy óra múlva indul, amely a 
vidéki társulathoz visszaviendi őnagyságát. A mozdonyt már fűtik a hercegnő elutazásához - 
mondta Szilveszter úr komoly hangon. 

Rezeda úr hősiesen viselkedett, csak egy darabig nem bírt megszólalni. 



 106 

- Igazán elmégy? - kérdezte hirtelen. 

A színésznő lesütött szemmel ült a régi fogadó kopott bársonypamlagán. Sápadtnak, 
szomorúnak, betegnek látszott. Az ajka kicsit reszketett is. Megragadta a Rezeda úr kezét. 

- Neked nem mertem megmondani, mert még akkor beteg voltál… Nagyon szeretnék újra 
színházat játszani. 

- Elmégy? 

- Elmegyek, mert nem tehetek mást. 

Rezeda úr megszorította a színésznő kezét. 

- Isten veled. 

Még sokáig sírdogáltak hármasban ezen az estén. Többnyire Szilveszter úr kezdte a 
könnyezést, Rezeda úr folytatta, és Klára a tenyerébe temette arcát, midőn zokogott. Az egyik 
szeme sírás közben kisebb lett, mint a másik. Kicsit kancsalított. A nők akkor a legszebbek, 
ha kancsalítanak. 

Aztán még egyszer megcsókolták egymást. 

A színésznő erősen a Rezeda úr ajkára tapasztotta az ajkát. Forró, könnytől nedves arcát az 
arcához szorította. 

- Egyszer, ha valakié leszek az életben, csak a tiéd leszek - mondta halkan. - Esküszöm a 
halott édesanyámra. 

- Isten veled! - mondta komoran Rezeda úr. 

Ezen az éjszakán temérdek csillag volt az égen, a Tabán felett. Hűvös sem volt, a nyár tért 
vissza a sötétségben. Rezeda úr a régi ház ablakában állott éjfélig, folyton a csillagokra nézett, 
és magában számtalanszor elmondta: 

- Isten veled! Reggel papot hívatok. 

Az égen, a sötét magasságban vadludak kiáltottak. Valahol messze, egy tabáni rác kocsmában 
csendesen tamburáztak. A boldogtalan ifjú egy régi gyűrűt keresett elő a holmijai közül, 
amely gyűrűt a hagyomány szerint egy Anjou-királynő nézegetett finom ujjain. Türkizkő volt 
a gyűrűben, a hűség köve. Elhatározta, hogy a gyűrűt elküldi a színésznőnek. 

(1913) 
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Őszi utazás a vörös postakocsin 
 

Ajánlom ezen könyvemet 
annak a hölgynek, akinek a 
nevét is hiába keresi az olvasó a 
regény sorai között; amint a 
szent buddhista szerzetes mindennapi 
céltalansággal nem veszi 
ajkára Buddha nevét. 

K. Gy. 
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ELŐHANG A MÁSODIK KIADÁSHOZ 

Amikor ezeket a sorokat írom könyvemhez, a kakukk kiáltozik a Margitszigeten; kétszer-
háromszor szól, akármint figyelem útjában. Vajon nekem kiáltott vagy pedig annak a tarfejű 
kertásónak, aki minden tavasszal felássa a kertet, de kincsek helyett legfeljebb régi 
koponyákat talál a föld alatt. 

Mindenesetre jó dolog tisztában lenni a feladatokkal, amelyek még hátra vannak: amikor a 
kakukk így takarékoskodik a hangjával. Itt van például ez a könyvem, amely évek óta 
elfogyott a könyvesboltok polcairól, most aztán valami különös szeszély folytán ismét 
megkezdi utazását az olvasók között, holott már olyan fáradtnak látszott, mint a Calderoni cég 
gazdája, aki tudvalevőleg legtöbbet utazott Magyarországon. 

Utazó könyv. Benne van egy pillantás a régi Magyarországból, amelyet manapság némelyek 
már Szent Magyarországnak is neveznek, mint az elbujdosott oroszok az ő régi hazájukat. 

Nemcsak Alvinczi Eduárd halt meg azóta - a bécsi lóversenytéren, ahol diadalait és bukásait 
aratta -, hanem sokan meghaltak, akiknek neve, alakja előfordul ebben a regényben. Itt-ott 
úgy tűnik fel a lapozgatásakor, mintha az naplója volna a régi Budapestnek, annak a gyönyörű 
Pestnek, amelyet Bárczy István építgetett a háború előtt; mily elmondhatatlan kár, hogy nem 
fejezte be nagy művét! Más helyen valami csodálatos jóslatok buggyantak ki az író tollából, 
amely jóslatok a könyv megjelenése (1916) óta, sajnos, szomorúsággal valóra váltak. Más 
lapokon érezni hölgyi illatokat, amelyeket többé nem érezhetünk, mert azok a parfőmök 
kimentek a divatból; ismét másutt olyan szenvedélyes hangok csapnak fülünkbe, mintha 
valami elvarázsolt erdőben járnánk, ahol a falombok folyton boldogtalan szerelemről 
panaszkodnak. Igen, igen, szerelem áll a könyvben, mégpedig oly félreismerhetetlenül, mint 
akár a vetőkártyában, mint a nap az égboltozaton, mielőtt lenyugodnék. Bűvös hölgy bűvölő 
arca nézeget ki a könyv lapjai közül… Nem is tudjuk, hogy éltünk, hogyan éreztünk azelőtt, 
pedig még tíz esztendő sem múlott el azóta, hogy ezt a regényt éjszakánként a Royal szálloda 
egyik harmadik emeleti szobácskájában írogattam, és néha még az íróasztalnál találtak azok a 
könnyed léptek, amelyek kegyelmesen felkerestek magányosságomban. 

Hát szép volt utazni a vörös postakocsin, bár még egyszer útra kelhetnék azokra a tündéri 
tájakra, drágalátos emberek közé, akiket valaha a kocsi ablakából láttam. Folyamok 
hömpölyögtek el, mint a békés örökkévalóság, fák álltak mozdulatlanul, mint akár a hegyek, a 
nők szinte a másvilági határig megtanulták szerelmi esküvésüket, a városban se érhette 
nagyobb baleset az embert, mert a polgármester mindenható és bölcs volt. Csak a bolond 
ember csatázott az élettel, legfeljebb néhány izgága nem fért a bőrében, egyébként keresztet 
vetettünk az estélyi harangszóra. Tudtuk, hogy Bécsben most fekszik le Ferenc József, de itt 
Pesten ébren marad Bárczy polgármester. 

Ebből a korszakból való ez a könyv. Most, amikor a második kiadáshoz rendezgetem a 
köntösét, úgy érzem, hogy egy özvegyasszony lakodalmán vagyok, aki második házasságában 
fátyolt borít egész múltjára. 

Krúdy Gyula 

Szent Margitszigeten, 1924-ben, tavaszkor 
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HOGYAN ÍRTAM EZT A REGÉNYT? 
(Előszó az első kiadáshoz) 

Egyszer a „Matschaker Hof”-ban töltöttem a telet, ahol már a nagyapám is megszállni 
szokott, ha útja Bécsbe vezette. 

A régi fogadóban jólesett hallgatni a téli szél dudorászását és a hóesés különös piánóját. Nagy 
láng lobogott a kályhában, és csizmahúzó, csengettyűzsinór és félig égett gyertyaszál 
egészítették ki a zöld ripszből való bútorzatot. Dohányszita állott mindig a közelemben, és oly 
halkan, elgondolkozva pipáztam a tűz előtt, mintha a magam nagyapja volnék. Kiváló 
szattyánpapucsaim voltak, és egyik fontos szórakozásom volt a hosszú nyakkendő végét az 
ajtókilincsre kötni, és így galléromra csavarni a kellő forgások után. 

Néhanapján meglátogatott egy hazug öreguracska, akinek egyetlen szavát sem hitték már a 
városban, ezért többnyire idegen emberekkel állott szóba. Morvai egykor a magyar 
kancelláriánál írnokoskodott, a hivatal megszűnt, és ő dologtalanul ődöngött Bécsben, kis 
nyugdíját különböző kedélyes és jószívű sermérőknél zálogba téve, ahol udvari férfiú létére az 
asztalfőn üldögélt. A „Matschaker Hof” előtt elhaladva, a pörkölt illatával együtt azt is 
megérezte, hogy új vendég érkezett a házba Magyarországból. Hasznos barát volt, mert 
minden kocsmát és múzeumot ismert a városban; számos öreg asszonyságnak csókolt kezet, 
amíg a belvároson végighaladt, csinos nőknek szalutált, kürtőkalapja mellé emelvén kezét; a 
kövér főpincéreknek megveregette a hátát, és a csapost keresztnevén szólította; szerette az 
átjáróházakat, és a tekintélyes, mogorva kapusokkal megállott beszélgetni, akik szélesen 
mosolyogtak, mintha évek óta nem látták volna. 

Egy téli estén, midőn már a tizedik pipát szívtam konok mosolytalanságban, Morvai úr 
szokása szerint izgatottságot színlelve beállított, és elmondta, hogy éppen most mászik fel a 
vándorlegény az István-toronyra. 

Azonban később úgy vettem észre, hogy nem szólt semmit, csak a sűrű pipafüstben 
gondoltam el szokásos hazugságát. 

Lassan és idegenszerűen, hangtalan léptekkel ment végig a szobán, árnyként tűnt el alakja a 
sötétben, amelyet csak az utcai gázlángok fénye enyhített. Gondoltam, elfoglalta helyét a 
görbe lábú zöld kanapén, és nem törődtem tovább vele. Elszántan szívtam tajtékpipámat, mert 
egy német könyvben azt olvastam nemrégiben, hogy a dohányzás csillapítja a nagy 
fájdalmakat. 

A vén fogadói szoba megtelt füsttel, mint valamely barlang, ahol öreg törpék fonják a 
szakállukat. A cserépkályha parazsa nagy messziségből látszott világítani, mintha függöny 
ereszkedett volna a szobára, és a kárpit mögött halkan köhécselni kezdett Morvai úr. 

- Csak azt akarom mondani - szólalt meg nagy távolságból -, hogy én ma estefelé 
Mödlingben, abban a hónapos szobában, ahol harminc év óta lakom, meghaltam, mielőtt 
végrendeletet írtam volna. 

Korábbi időből tudomásom volt arról, hogy az egykori koncipista bizonyos haszonnal 
foglalkozott a spiritizmussal is. Unatkozó öreg hölgyekből és vagyonos polgárokból kis 
társaságokat szervezett a város különböző részein. Egyszer a „Piros alma” különszobájában 
magam is megjelentem egy spiritiszta összejövetelen, ahonnan mindenki beborozott 
állapotban távozott. Olykor e szellemek útján szerezte meg apró kölcsöneit Morvai úr. 

Tehát nem sok jelentőséget tulajdonítottam szavainak. Bizonyosan meghalása is ürügyül 
szolgál majd egy kedélyes és mulatságos est szervezésére. 
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- Nagy titok nyomja a lelkem - szólalt meg ismét panaszos hangon -, amely titoktól nem lesz 
nyugovásom a másvilágon. Tudom, hogy helyemet nem lelhetem meg, kocsmák és 
fogadócímerek közelében várom majd, hogy eszébe jutok-e régi társaságomnak. És azután is 
nyomorult az én sorsom. Bosszút állt rajtam az ezüstforintos, amellyel annyi csalafintaságot 
követtem el. 

Szegény öreg - gondoltam pipám füstjében -, többet ivott a kelleténél, és a lelkiismeret 
furdalja. 

Később valaki megérintette a vállam. Bizonyosan tudom, hogy nem Morvai úr volt, mert 
távolabb ült tőlem, hogysem ezt megtehetné. 

- Én voltam - szólalt meg valahonnan a kéményből vagy a háztetőről az előbbi panaszkodó 
hang. - Időm csakhamar lejár. Kérem, uram, kövessen, hogy titkomtól megszabadulhassak. 

Nem szívesen mozdultam meg a helyemről. Azt hittem, hogy a nyugalmazott udvari írnok 
valamely gyerekes tréfán töri a fejét, amelyet a külvárosi házmesterrel szokott megcsinálni. 
Az ajtó ellenben lassan felnyílott, és egy szürke árnyék suhant ki rajta, amelynek formája 
Morvaihoz hasonlított. Felvettem bundámat, és a félhomályos lépcsőn követtem látogatómat. 

Odakünn hófúvás nyugtalanította a gázlángokat. Vastag fehér szőnyeg borította a belvárosi 
utcát, amelyen nesztelenül gördült egy fekete kocsi. A koncipista alakja végleg eltűnt szemem 
előtt, csupán lábnyomait követtem a néptelen utcán heverő hóban. Addig nem is láttam, amíg 
a kapucinusok templomához értünk. A templomajtón át világosság szüremlett, mintha 
tolvajlámpással járna valaki. Morvái hideg keze megérintette a kezemet. 

- Kövessen. 

A kripta lépcsőin haladtunk lefelé. 

Odalenn három csuklyás szerzetes állott fáklyával egy vörösréz szarkofág körül amelynek 
fedele a fal mellé volt állítva. Építőszerszámok, kalapácsok, kötelek hevertek a kőkockákon. 

- Nézze! Üres a koporsó - szólt a láthatatlanná lett írnok, aki mint egy hideg téli lehelet 
bolyongott körülöttem. 

A koporsó közelébe mentem. Oldalt megállottam, és szemügyre vettem a felírást. Az 
árnyékban a fáklyák nyugtalan lángjában betűk kígyóztak a vörösréz koporsón: 

RUDOLF… 

A következő percben a láthatatlan kéz vaserővel a lépcső felé lódított. Még egy pillanatig 
láttam a néma szerzeteseket fáklyáikkal az üres koporsó felé hajolni, aztán a hideg utcán 
találtam magamat, galléromra nedves hó hullott. Egy sötét utcán áthaladva, az István-torony 
alá érkeztem. A kivilágított óralap X-et mutatott. Most már tájékozódva, gyors, nyugtalan 
léptekkel igyekeztem hazafelé a „Matschaker Hof”-ba. A lépcsőn felszaladtam, mintha valaki 
a bundámba kapaszkodna. Hideg és sötét volt a szobám. Idegenszerű kriptaszag borongott az 
arcom körül. Csupán a második pipa elszívása után tudtam rendbe szedni gondolataimat. 

Másnap posta jött Magyarországból, várva várt levelek, kedves hírek, drága üzenetek, 
amelyek nagyobb dolgot is elfelejttettek volna velem, mint az esti álmodozást a karosszékben. 

Utazni készültem, mikor egy közös ismerősünk int az utcán, és közömbösen mondja: 
„Részeges öreg barátunk, Morvai meghalt.” 

- Mikor? - kérdeztem, és lehet, hogy kissé elsápadtam. 

- Mödlingben, pénteken délután öt órakor. 

Tehát már halott volt, mikor nálam járt. 
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Keserű dohányfüstöt éreztem a torkomban, félve néztem a sötét lépcsőházra és a zöld 
kanapéra a szobámban. 

A mértéktelen dohányzás megárt - gondoltam vigasztalással. Ám már nem sokáig maradtam a 
„Matschaker Hof”-ban. 

II 

Egy tél a máramarosi hegyek között ért, egy isten háta mögötti faluban, ahol oly 
tudatlanságban éltek a szegény rutének, mint a középkorban. A pappal vadászgattunk a 
kincstár messzi kiterjedésű erdőségeiben. Egy éjszakát egy lakatlan vadászházban töltöttünk a 
havasok között, tüzet gyújtottunk, és nagyot hallgattunk, miután a láng furcsa képeket, 
árnyakat dobált a ház falára. 

Vajon hová lesznek e szeszélyes árnyképek, amelyek olykor a felszélben futkosó felhők 
figuráit, máskor a szenvedélyes emberi érzelmek füstjeit jelképezték? Egykor azt tanultam, 
hogy semmi sem vész el a természetben. Lám, az árnyék, ember vagy játszi tűzláng árnyéka 
rövidesen nyomtalanul eltűnik. 

Talán van valahol egy ország, ahol az árnyékok tovább élnek? Az emberek napsütéses életből 
való árnyai tovaillannak a nyár aranygyepén, vándorbotot vesznek kezükbe, amint az ember 
elhagyja őket, és elbandukolnak folytatni tovább a maguk életét. A messzi tartományba 
szöknek el a hold árnyai, a torony árnyéka a falu hosszú utcájáról és a fák szendergő 
árnyképei. Itt a hónak csak különös árnya hulldogál, és a tűzlángnak szeszélye melegít; 
nyulacskák futnak a mezőn, amelyek akkor születtek, mikor egy apa a gyermekeinek a fehér 
falra a kézujjaiból árnyékképet csinált; csak a halál kerüli a tartományt, mert neki nincs 
árnyéka a házak oldalán, amint az utcán tovakullog. Bizonyosan az árnyékországban 
éldegélnek ők, akik előttünk üldögéltek a vadászházban. Elment velük az akkori tűzláng képe 
is a falról. 

Estefelé már csak a zsarátnok világította a kis szobát, és a vadászház falán mégis egy 
hatalmas árnyék mutatkozott. Puskás férfi alakot jelképezett a falon levő árnyék. Széles 
vállával, tarisznyájával mozdulatlanul meredt reánk. 

A pap a feje alá tette a két kezét, és nyugodtan mondta: 

- A zöld vadász áll leshelyén. 

  

…Körül a néma máramarosi rengeteg; az őserdő téli ruhájában, amikor a fagytól 
meghökkennek a vén fák, és a hó úgy fekszik a földön, mint a sarkvidéken, hol nem érinti 
emberi lábnyom. A tölgyek és fenyők, mint megannyi öreg királyok, akik valamikor e tájon 
vadásztak, és a növekedő fák utánozták kérgükben az arcok mását, derekukban alakjukat, 
mint az eleven királyokét utánozzák az emberek; némelyik tölgynek olyan szakálla van, mint 
Szent Istvánnak, és a vén fenyők az Árpád-királyok kevélységével emelik bozontos fejüket; a 
medve, amely szánkázik a lejtőn, talán Andrással, a jeruzsálemivel ment küzdelemre; a gyors 
szarvasok honfoglalók nyílvesszői elől futottak; a befagyott hegyi patakon léket vágtak, és 
Rudolf királyfi merített a poharával, aki csaknem annyit vadászgatott e tájon, mint a régi 
királyok. 

A pap vén feje alá nyugtatja a kezét, félig alszik, mormog, sóhajt, imádkozik. Később 
nyugtalankodva feltámaszkodik, megnézi a bezárt ajtót, és nehézkes mozdulattal hasábfát vet 
a tűzre. Jó darab idő múlva csap fel a szeszélyes láng, hogy szétterpesztett fénylő ujjaival 
letörölje a fehér falról a zöld vadász komor árnyékát. A pap megörül a lángnak. Errefelé 
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egyszerű emberek laknak, a tűz és a víz még közeli rokonok, mint az ősember életében voltak. 
A láng a tűzhelyen oly kívánatos, mint a leány csókja. 

- Fiatal koromban néha felhívattak a faluból az urak, és ha mérges medve tanyázott az 
erdőben, a hajtókat nekem kellett bátorítani. Mindig nagy ivás volt, kupából öntötték belém a 
hideg bort, egy frufrus kisasszony egyszer befonta a hajamat, és az asztalhoz pecsételték a 
szakállamat, ha elaludtam. 

Később havazni kezdett odakünn. Elhomályosult a fehér táj, mintha pipára gyújtott volna az 
óriások erdőkerülője, és füstöt pöfékelne a vidékre. A hóesés érzékeny, mozgó függönyét 
végigvonta a fehér falon, az árnyék lassan távolodott, amint a hóesés sűrűsödött. 

- Szerencsére, reggel értünk jön a szán! - sóhajtott a pap. 

Még piros volt a fehér fenyők csúcsa, amikor elindultunk a merev, két gerendából összetákolt 
szánon. Ha nem csúszott oldalvást a szán a hegyi úton, a pap beszélt egy-két szót. 

- Csengeri kisasszonyt kellene megkérdezni, uram, most már beszélhet, mert öregasszony. Az 
elszegényedett kurtanemes leány többet álmodozott, mint a legvénebb fűzfa. Egyszer hétig 
sem látták otthon. A vadász urakkal mulatott a tanyán. A grófok aztán megjutalmazták, 
tizenkét inget kapott. Meg férjet. 

Most csaknem kifordultunk a szánból, mert az út meredeken kanyarodott. Fagyos jázminillata 
volt a levegőnek, mintha rózsaszínű volna a lehelet is. Nehéz ilyen helyen végképpen 
meghalni, még télidőben is. 

- Szőke volt és fodros hajzatú, buta kék szemében messzelátás látszott, bezzeg most már 
barchent alsószoknyát hord, mert ilyen az élet - folytatta a pap. - Az esküvőjén mindig azt 
várta, hogy megérkeznek a grófok a magas vadászkocsikon. Egy vándorló ment át a falun a 
lagzi éjszakáján. Ibolya szentül azt hitte, hogy a kóbor királyfi volt. Ilyen bolond volt. Ha kürt 
zengését hallotta, fülelt, mint a vadászeb. Jobb nem is beszélni az egész dologról. 

- Istenem, milyen király lett volna belőle! 

Egy keresztúthoz érkeztünk, ahol a bádog Krisztus oly fájdalmasan terjesztette ki karjait a bús 
világ felett, mintha azt várná, hogy vándorzenész jön hozzá enyhülést, halált, megnyugvást 
keresni. 

Most nagy csörtetéssel robbant el mellettünk egy szán, amelyet a parasztlónál jobb paripák 
vittek. Valamikor piros-fehérre lehetett festve a szán oldala. A töpörödött kocsis valami 
furcsa, városi előkelőséggel tartotta két kezében a szárat. 

Egy szürke körszakállas, deres hajú, sápadt, széles vállú és melankolikus tekintetű férfi ült 
kopott macskabőr bundában az urasági ülésen. A két kezét vadmacskába dugta, és nógatni 
látszék a kocsist a gyorsabb hajtásra. Egy rozsdás, kétcsövű fegyver emelkedett ki az ülésből. 

A pap megragadta a vállam, és az elrobajló szán után mutatott. 

- Ezt az embert hiszi a nép - a zöld vadásznak. 

Hosszan utánanéztem az utazónak. 

Olyan volt, mint egy faluzó körorvos. 

(1916) 
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ELSŐ RÉSZ • ISTEN VELED, IFJÚSÁG! 
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ELSŐ FEJEZET • A vörös postakocsi elindul 

Alvinczi Eduárd született 1830-ban és református vallásban, ezt írják róla abban a könyvben, 
ahol az aranysarkantyús vitézek nevét feljegyzik; holott Alvinczi Eduárd már régen elmúlott 
százesztendős, és némely hízelkedő tányérnyaló szerint a százhuszadik életévet is betöltötte, 
mert ez oly ritkaság az emberek történetében, mint a fehér holló. 

Külsejére nézve Alvinczi hasonlított ama sátorlakó és pusztákon növekedő ázsiai törzsek 
véneihez, akik sohasem öregednek meg végleg. Csontosak, barnák, napszárítottak, széltől 
edzettek és vihartól kérgesek, mint a régi idők tatár kánjai, akik nyeregben szoktak végleg 
elszundikálni. Sátoros cigányok között találni ily száraz, csontos öregembereket, akik 
sohasem változnak, mindig egészségesek, és az időjárás zordsága mulattatja őket. 

Így Alvinczi körülbelül ötven esztendő óta egyforma külsejű volt. Barna, mint a füst, és 
nyugodt, mint egy pusztai pásztor. 

Sohasem sietett, mindig lassan, meggondoltan evett, nadrágszíjat viselt a frakkja alatt, és 
karjának olyan izmai voltak, hogy bátran birkózhatott volna; olyan egykedvűen szivarozott 
szobájában, mint aki már mindent tud az életben; ugyanezért csak az előkelő származású vagy 
nemes lelkű embereket szerette, mint az igazmondást. 

Talán bizonyosan senki sem tudta a napot és évet, amelyen Alvinczi született. A 
titokzatosságot növelte tán ez a körülmény, amely titokzatosság Alvinczi Eduárd alakját 
mindenkor körülvette. 

Avagy talán a gazdag és előkelő úri férfiú - aki úgy szokta maga körül az embereket, hogy 
jutalmat adott annak, aki néki jó reggelt kívánt, mindenért és mindenkinek igyekezett 
borravalót dobni - némely takarékossági szándékból titkolta el születése napját. Ede 
névnapján úgysem lehetett mozogni a fogadóban, ahol Alvinczi meghúzódott, és a portás 
reggeltől estig hordta a táviratokat. 

Estefelé Alvinczi elővette a nagy könyvet, ahová ismerősei és barátai voltak feljegyezve egy-
két sajátos megfigyelés kíséretében, amilyen naplót vezetett azokról a versenyparipákról is, 
amelyek a bécsi és budapesti gyepen állandóan futkározni szoktak. 

A terjedelmes könyvből nemcsak a lovak természetét tudta kiismerni, de az emberekét is, akik 
Ede napján hódolatukat és szerencsekívánataikat kifejezték. 

Alvinczi Eduárd nevelte a legtöbb tányérnyalót Magyarországon és Ausztriában. Hadakat 
állíthat vala a semmittevőkből, akiket bőséges ajándékaival munkakerüléshez szoktatott. 
Tömérdek éhes szempár kísérte lépteit, és százakra megy azon naplopók száma, akik minden 
alkalmat megragadtak, hogy Alvinczinak jó napot kívánjanak. Ugyanezért a legenda szerint 
Alvinczi születésnapját egymagában, kristálykehellyel a kezében, zárt ajtó mögött szokta 
megünnepelni, és nevetett magában, hogy tisztelői nem tudják e napot, midőn jogcímük volna 
kezüket ajándékért nyújtani. 

A bécsi fogadó, ahol Alvinczi lakott, hetenkint többször marhapörkölt- és gulyásillatú volt, 
mikor is az öreg férfiú barátai számára táblát terítettek. 

A nőket a maga módja szerint kedvelte. Sohasem kelt fel korábban egyetlen nő miatt, viszont 
titokzatos kalandjai oly átlátszóak voltak, mint az üveg. Talán egy-két nőt kedvelt, képzelődő 
színésznőket, előkelőség után áhítozó zsidó asszonyokat, bár a vagyonát szívesen odaadta 
volna, ha egy osztrák főhercegnő rámosolyog. 

Azazhogy talán vagyonát mégsem adja oda. 
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Ez az ember, aki több millió korona borravalót szétosztott, pontosan tudta a pénz értékét. 
Ajándékkal és hideg előkelőséggel közelítette meg a nőket, egyiknek se mondta, hogy szereti, 
de titkon úgy áhítozott, mint egy szegény jogász. Különös pályafutása alatt - a régi években 
sokat álldogált játékasztalok körül és a zöld gyepen, kalandos spekulációkat hajtott végre, 
amíg végre csaknem fejedelmi vagyon birtokához jutott - megtanulta arcát és arckifejezését 
konzerválni. A nagy kártyások és hazardőrök mesterkélt nyugalma ült homlokán, amely póz 
végül természetévé lett. Elfelejtette a nevetést, szeme sohasem tükrözött meglepetést, 
leereszkedőn nyúlt a szerencse után, ám akkor sem mutatott csodálkozást, ha balszerencse 
érte. 

Kártya, versenyló és a tőzsde, amely dolgok bizonyosan sokat foglalkoztatták, látszólag, mint 
érdektelen, unaloműző és haszon nélküli időtöltések szerepelnek életében. Mindig oly 
leereszkedő közönnyel játszott a kártyával és a szép nőkkel, mintha állandóan öreg 
hercegasszonyokkal csinálna néhány tric-pártit az unalmas estély folyamán, egy régi 
arisztokrataház langyos szalonjában. 

Míg a kártyának módfelett imponált a hideg bánásmód, és éppen ezért igyekezett szolgálatára 
állani, mert megvetőleg keverte; addig a szép és elkényeztetett dámák (akikért titkon csaknem 
meghalt) különös udvariasságát, furcsa hódolatát és gyermekekkel szemben szokásos, 
megbocsátó viselkedését határozott ellenszenvvel fogadták. 

Nem is kísérte itt szerencse lépteit, ahol az üres zsebű kalandorok is kinyújthatják kezüket a 
legszebb rózsák után. (Csupán néhány öreg, elszegényedett grófnő imádkozott szívből érette, 
akik már senkitől sem kaptak figyelmes ajándékot, csupán Alvinczi Eduárdtól.) 

Alvinczi tehát alvilági mosollyal nézte hosszú életén a férfiakat, akik a nőknek léha és ostoba 
bókokat tudnak mondani, táncolnak velük (ő egymagában táncolt néhanapján), és korán 
reggel lovagolnak a Práterben, hátha arra jön valaki. Ha valaha megállott volna is valamely 
csukott palota ablaka alatt holdfényben és nyugtalanságban, még önmagának sem vallja be 
ezen gyengeségét. 

Ugyanezért már nem törődött vele, hogy tisztelői százhúsz évesnek mondják, a fogadóban „az 
öregúr”-nak nevezik, és a nők bölcsnek és higgadtnak vélik, tanácsot kérnek tőle, és nem 
rejtegetik szerelmi ügyeiket, olykor különös kérdésekkel lepik meg: mondaná meg, hogy 
milyen ember a fiatal X vagy Y… holott százhúsz esztendős korában is oly epedve gondolt 
néha egy cseh grófnéra vagy egy színházban látott hölgyre, hogy gyakran kénytelen volt 
elutazni a megszokott fogadóból, a kedves Bécsből, és Budapestre jött, ahol belefáradhatott az 
erszény nyitogatásába. 

Bécs volt a városa, bár régebben az egész világot bejárta. De sem a skót vadászkastélyok 
hűvös kandallóinál, sem a francia tengerpart nyakékeinek szikrázásában, Párizsban vagy 
Zemplén vármegyében: nem feledte Bécs ezeresztendős falait, kanyargós belvárosi utcáit, 
sörházszagú kis térségeit, hórihorgas, fehér ablakrámás házait és a lakosság különös úri 
eleganciáját, amely oly nemes a pesti világhoz képest, mint a Habsburgok lakószobái a pesti 
milliomosok palotáihoz hasonlítva. 

Talán maga sem tudta teljes bizonyossággal, hogy miért fűzi oly rajongás Bécshez, hogy 
szinte az egész életét ott tölti vala a Hofburg környékén és a nagy Opera árkádjai alatt, a 
mohos Josefplatzon és a Graben boltjai előtt. 

Napfényes délben, amikor a hó csikorgott a Ringen, és a fák tündököltek a prémjeikben, mint 
az alattuk sétáló asszonyok, néha idegen utazó módjára ment át a Burg egyik kapuján, hogy 
szemügyre vegye, vajon mit csinál Ferenc József és a vártán a zsandár, a kolosszális szobrok 
és a császári katonai iroda ajtaja előtt kinek a fogata áll. 
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Bár Rákóczi Ferenccel tartott atyafiságot, mindig bizonyos áhítatos érzéssel lépkedett el az 
érclovagok mellett, és a diadalkapun át csendesen elballagott. Bár korántsem volt 
szentimentális férfiú, egy régebbi belvárosi ház előtt ábrándozva megállott, és ha 
kanárimadarat látott valamelyik ablakban, egy szelíd lelkű bécsi nő jutott eszébe, aki 
májusban fehér szoknyában táncol Grinzingben, míg télen egy régi aranymíves boltban fehér 
kezéből árul régi ékszereket, amelyeket hajdani hercegek viseltek. 

Örült a bécsi életnek, mint egy regényhős… 

Örült a fénylő sernek a „Spattenbrei”-nél és a csontos marhahúsnak „Meissl és Schaden”-nál; 
István tornyánál, Riedlnél főzik a legjobb kávét, és Sacherné árulja vendégeinek a legszebb 
gyümölcsöt. Csak azokat a fogadókat kerülte el, ahová a pestiek, illetőleg az úgynevezett 
magyarok szoktak megszállani Bécsben. A „Bristol” és „Grand Hotel” sohasem látta 
hősünket. Igen jól ismerte már a pestieket s azok is őt. Ők ágytól és asztaltól régen elváltak 
egymástól. (Alvinczi néha Pestre ment, hogy a nem szeretett lakosság pénzét elnyerje a 
lóversenyen.) Ismerte a helyeket, ahol a régi népénekesek utódjai produkálták magukat, 
szerette a fiákeresek kürtőkalapját, a borházat, amely a Rotenturmgasséból megközelíthető, és 
a csatornán túl fess leányok jönnek estefelé a hivatalokból, üzletekből. Kábító illata a 
zöldségpiacnak, és a boltok esti fényessége, a nők cipőinek villogása és a sottis szoknyák 
ránca, kedélyes pékek és napfényes, széles körutakon vígan hajtó kocsisok. 

És a Habsburgok, a bécsi asszonytípust képviselő főhercegasszonyok és a polgárias 
főhercegek, akik oly urak ebben a városban, mint sehol a világon az uralkodók: áhítattal 
töltötték el, mert csak egy dolog imponált neki a földön: a nagyuraság. 

A játéktól olyanformán vett búcsút, mint egy varróleánytól, nem ment el a találkozóra. 
Sajnos, ezt nem tehette a nőkkel, akik után vágyakozott, mert sohasem adtak randevút. 
Kénytelen-kelletlen tekintélyes, nevezetes és tiszteletre méltó öregúr lett, pedig leginkább az 
lett volna a kedvére, ha egy megcsalt leány megmérgezi magát valahol miatta a külvárosban. 
Úgy megvetette a nőhódító férfiakat, hogy keserű ízt érzett a szájában, holott misét mondatott 
volna Máriazellben, ha ismeretlen nőtől igazi szerelmes levelet kap. Öreg tatár kán lett, aki 
merev és mozdulatlan arccal megy el a tánchely mellett, hol a törzs fiatal női félig mezítelenül 
lejtenek. Még arra is ügyelt, hogy Anton, az öreg bérszolga sohase hallja fütyörészni. A 
Habsburgok a Hofburgban nem tarthatják vala szigorúbban a spanyol etikettet, mint nem 
messzire a császári vártól, egy kis fogadóban, egy aranysarkantyús magyar úriember arra 
vigyázott vala, hogy a pletykának, szóbeszédnek anyagot ne szolgáltasson. 

Holott a belvárosban mindenki tudta, hogy majdnem valamennyi kockás szoknyát észrevesz 
az utcán, csak nem árulja el. 

A kocsijából az összes sétálgatókat ismeri, s örül, ha egy kövér barnának véletlenül meghallja 
a keresztnevét. 

Csak annyira nyakas kuruca a nőknek, mint az öreg Ferenc Józsefnek, akire azért haragszik, 
mert nem barátkozik vele. Ha egyszer eljönne az öreg fogadóba, és vele ebédet enne, mindjárt 
másképpen állana a helyzet. Ámde Ferenc József ez idő tájt már nem járogatott csupán családi 
körbe, és olyan gőgös ember volt, hogy még Alvinczin is túltett, Európa legelső gavallérjának 
tudta magát. 

Így aztán a gazdag Alvinczi barátai legtöbbnyire azon bécsi urakból teliettek ki, akik bizonyos 
oknál fogva maguk is „haragban voltak” Ferenc Józseffel. Részint koruk, részben 
szegénységük, olykor súlyos adósságaik a falusi levegőt javasolják számukra, ám ők nem 
mozdulnak a bécsi glacis-ról, mert haragban vannak a császárral, és átszellemülve, mohón 
hallgatják az udvari híreket, mintha csak tőlük, beleegyezésüktől függne, hogy mikor 
legyenek maguk is személyes szereplői az udvari eseményeknek. 



 117 

Így ült Alvinczi piros Garibaldi-ingben a szobáiban, és játékot, nőt feledve, mindennap 
megkérdezte, mit csinál a császár a Hofburgban. 

(Talán ugyanezt teszi Ferenc József is, ha lakik némi udvariasság e kemény és zordon 
férfiúban.) 

Majd ellenőrizte a császár cselekedeteit, és fejcsóválva hallgatta a kiszivárgó híreket. Egy 
alkalommal tudomására jutott, hogy a császárt kínzó köhögés ébreszti fel álmából. Bár, mint 
említettem, nem voltak jó viszonyban egymással, Alvinczi sürgősen kikérte a leghíresebb 
professzorok véleményét Ferenc József betegségéről. 

Máskor az ezerajkú pletyka egy különösebb hírt sodort Alvinczihoz, mint a szél kergeti Bécs 
utcáin az őszi falevelet. 

Arról volt szó, hogy egy bizonyos udvari színésznő, akit széltében-hosszában úgy 
emlegetnek, mint Ferenc József személyes ismerősét, pénzzavarba jutott. 

Alvinczi méltatlankodva csóválta magában a fejét, míg barátai, a „császár haragosai”, 
nyugtalankodva itták feketekávéjukat. Délutánonként különböző híreket hoztak a városból a 
mindinkább elboruló Alvinczinak. 

- A császár ugyan nem éhezteti ismerősét, de Ferenc József sohasem tudja, hogy milyen 
értéke van a pénznek. A múltkoriban is fejedelmi drága porcelán készletet ajándékozott a 
nagyon tiszteletreméltó hölgynek, de állványról, amelyre a porcelánokat elhelyezze, nem 
gondoskodott. A császárok nem tudják a polgári élet apró-cseprő bajait. Honnan tudná azt az 
ausztriai császár, hogy a mészárosnál a számla összegyűl? - mondta gróf Kinszky, akinek 
könnybe borult a szeme, ha udvari kocsit látott Bécs utcáin. 

Egy jégszürke öregúr, aki az udvari színházak körül megilletődve szokta nézegetni a 
színészeket és színésznőket, már pontosabb híreket hozott. 

- Potom tízezer forintról van szó. Ezért van árverés kitűzve a nagyra becsült művésznő 
bútoraira. Természetesen ezt senki sem merészeli a császár tudomására hozni. Vajon ki volna 
ily tapintatlan? Legkevésbé nyithatja szólásra száját a szóban forgó drága úrnő. Így 
megeshetik az a példátlan, történelemben elő nem forduló eset, hogy elárverezik a művésznő 
bútorait. 

Alvinczi hosszadalmasan fújta a füstöt szivarjából, amíg körülötte a különböző hírek 
csapkodtak sirály módjára. 

Alvinczi a papucsa orrát nézte, aztán az antik óra mutatójára függesztette a szemét. A 
jelenlevő öreg barátok tudták, hogy ez jeladás a távozásra. 

Majd alkonyattal Alvinczi titokzatosan elhagyta a régi fogadót. Gróf Kinszky, aki legjobban 
ismerte Alvinczi Eduárdot, szokás szerint a fogadó körül lebzselt. S így szólott egy 
nyugalmazott udvari tiszthez: 

- Eduárd zsebében tízezer forint van. És viszi S. Katalinnak, hogy kisegítse pénzzavarából. 

Többet nem beszéltek a dologról, mégis néhány nap múlva senkit sem lepett meg Bécsben a 
híradás, hogy a császár kitiltotta Alvinczi Eduárdot a rendőrhatóság útján Bécs városából, 
mint az alkalmatlan idegenekkel szokták. 

- Fogjanak be a vörös postakocsiba - intézkedett Alvinczi Eduárd a régi fogadóban, és olyan 
nyugodt volt, mint mindig életében. Szokása szerint kocsin tette meg az utat Magyarországba, 
mert a vonatokat a kereskedők és kupecek használják. 

- Isten veled, szerelem, Bécs, Érintetlen főhercegnő és drága ifjúságom - szólt Alvinczi, és 
egy keskeny szürke sáv látszott a szakállában, amely azelőtt nem volt ott. 
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Szent Genovéva napját jelezte a kalendárium, és nagy tél volt abban az esztendőben. 
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MÁSODIK FEJEZET • A budai vár fehér asszonya 

Ferenc József Budára jött, régi haragosa, Alvinczi Eduárd felhasználta ezt az alkalmat, hogy 
kikémlelje a király budai dolgait. A király Pesten is férfinak számított még. 

Ez esztendőben, hosszú évtizedek elmúlása után, ismét a régi magyar tél látogatott el az 
országba. A tél az egykori Magyarországon a pihenés, nyugalom és a szelíd öröm évszaka 
volt. Jó volt a tél, mint egy öregember; szakállából bőségesen szitálta a havat, és majoránnás 
füstök szálltak az égboltozatra. 

Tehát ez a régi tél tért vissza, és Pesten mihamar megszűnt a közlekedés. A budai vár körül 
ellenben szorgalmas munkáskezek takarították a havat, mert a király éppen Pesten volt. 

Ebben az időben történt, hogy egy éjszakán megjelent a budai várban a „fehér asszony”, 
akiről annyi mindenféle mesét hordtak össze az öreg udvari cselédek a bécsi Hofburg kapuja 
körül álldogáló kulmbachi sörházban. A fehér asszony megjelenése azért is rendkívüli, mert 
idáig még sohasem hagyta el a bécsi Burgot, most jött első ízben a Habsburgok után Budára. 

Pontosan és körülményesen fel van írva a fehér asszony budai látogatása egy bizonyos pesti 
úrnő, Madame Louise naplójában, onnan olvasta e sorok írója. A hitelesség kedvéért legjobb, 
ha szó szerint idézzük az idevágó részeket. 

„Lujzát este nyolc órára rendelte magához őfelsége, amikor is éneklését majd meghallgatja. A 
nagy téli idő miatt Sándor három lovat fogott be kocsijába, mert méteres hó borította az 
utcákat. Én a tigrisbundámat vettem fel, valamint gondoskodtam a szokásos lábmelegítőről is. 
A kocsi a Vérmezőn állott meg, a bástyalépcsőnél, Lujza fehér uszályát a kezébe vette, és én 
megcsókoltam a homlokát. 

- Viseld magad bátran, kedves barátnőm. 

Lujza sietve ment fel a lépcsőkön, én a kocsi sarkában elbóbiskoltam, a moszkvai palackok 
helyes beosztással adták a meleget. Szokás szerint megjelent álmomban nagyapó vörös 
honvédsapkájában, és krétával lutriszámokat írt a falra. Arra ébredtem, hogy a hóesés 
dudorász a zárt kocsi körül, egy helyben állunk, mintha már betemetett volna a havazás. Nagy 
messzeségben látszott egy gázlámpás a Vérmező felé, különben olyan nyugtalanító csend 
volt, hogy ijedten vontam elő mellénykémből órámat, amelyet a perzsa sahtól kaptam 
ajándékba. A félhomályban csak annyit láthattam, hogy a mutatók egymás felett állanak. 
Most valahol nagy messziségben, tán a másvilágon ütött egy torony. Lassan számoltam az 
óraütéseket. Tizenkettő volt. 

Megrázkódtam, és hirtelen jeges borzalom futott végig tagjaimon, bár a palackok 
kifogástalanul működtek. Teremtő Isten, mi történt velem, mi történt Lujzával? 

Hosszú időbe került, amíg a fiáker ajtaját ki tudtam nyitni. A hóesés közepéig eltemette a 
kocsit, az ajtó nehezen engedett, és térdig süppedtem a kocsilámpa körül a rózsaszínű hóban. 

- Sándor - szólítom a kocsist jobbról s balról. Senki sem felelt, csak a nyerges ló emelte fel a 
fejét, és megrázkódott a takaró alatt. 

Fatális helyzet, gondoltam magamban, és hírneves hidegvérem akkor majdnem 
cserbenhagyott. (Egyszer egyedül lovagoltam egy téli éjszakán egy pusztai úton, drága 
szerelmesemet, Eleméremet hiába kerestem a tanyán, bánatomban hazafelé zötyögtettem fájó 
szívemet, szomjas ajkam keserű volt a csóktalanságtól, bár érne valamely szerencsétlenség… 
Körülbelül így éreztem magam az éjszakai Vérmezőn, pedig már elmúlt húsz esztendeje, 
hogy Elemértől halkan búcsút vettem. 
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Fatális helyzet volt, ismétlem, mert bizonyos felelősséget éreztem a barátnőmért, akinek 
énekóráját őfelsége előtt ismét a derék Boltrász eszközölte ki, akinek annyi hálával tartozom. 
Én már nem óhajtok szép és ifjú lenni, bár a szerelmet korántsem vetem meg, mint öreg 
barátaim hiszik, akik azt gondolják, hogy egész nap a kályha mellett ülök. Ó, nem, kedves 
Krúdy, aki valamikor e lapokat olvassa, és életem regényét megírja. A szerelem ez években 
még oly varázslatos valami volt, hogy havonta cseréltem a vőlegényeimet… Ámde Lujzát 
őszintén szerettem, az ő nemes, önfeláldozó barátsága révén jutottam a kedves »Bimi« 
ismeretségéhez, aki csaknem egy esztendeig olvasott fel költeményeket esténként.) 

Céltalanul tipegtem-topogtam a Vérmező havában. Gyilkosoktól, rablóktól féltem, eszembe 
jutott a gyermekkori jóslat, hogy nem halok meg ágyban, és az éj oly csendes volt, mint a 
temető. 

Mennyi idő múlott el? 

Fenn a bástyalépcsőnél gázláng libegett, mint az álomtalan lelkiösmeret. Egy nyúlánk 
férfitermet és egy sápadt, életunt arc tűnt fel a lámpás fénykörében, aztán közelgő lépések 
hallatszottak a lépcsőn. 

Csaknem az első pillanatban felismertem Rezeda Kázmért, egy hóbortos költőfélét, azt 
hiszem, elzüllött életet folytató férfiút, akit többször láttam Budán az utolsó tíz esztendőben, 
mindig tele volt nyavalyával, boldogtalan szerelemmel. Sohasem vette észre, hogy lábam 
olyan, mint a szarvasé, és Milán király térdepelt előtte. Még arról sem érdeklődött, hogy kik 
szerettek az uralkodóház férfitagjai közül. Haszontalan, iszákos fráter volt ez a Rezeda, 
bizonyosan az árokban fog meghalni. 

Most azonban határtalanul megörültem neki. 

Néhány év előtt, karácsony tájékán karonfogva sétáltam a hómezőn a Kutyavilla körül 
Kázmérral, akit végképp elfelejtettem; mily drágalátos dolog volt a hóra leülni, és mindenféle 
figurákat rajzolni; a nap vörösen szállott le a dermedt Dunába… 

Talán részeg Rezeda úr, mert hallottam, hogy ezt meg szokta cselekedni. Félve szólítottam 
meg a kocsi mellől. 

- Rezeda úr, hol jár maga erre, ahol a madár sem jár? 

Unottan végigmustrált, és korántsem csodálkozott. 

- Valami fehérasszony járkál a Várban, azt lestük néhányan a kert felől. Gráciász barátom 
váltig esküdözött, hogy fehér asszonyt látott egy folyosói ablak mögött. 

(Én már tudtam, hogy az a fehér asszony nem lehet más, mint Lujza barátnőm.) 

- Nos, és ön nem látta a fehér asszonyt? 

Legyintett, és havas bajusza alatt dünnyögött: 

- Ostobaság… Megyek egy forró grogot inni a Vérmező túlsó oldalára. 

Összetettem a kezem, és lehetőleg tágra nyitottam a szemem. 

- Rezeda úr, ön lovag és úr, nem utasíthatja vissza egy nő esdeklését. 

- Egy nő?… - mormogott epésen, de ügyet sem vetettem a szemtelen megjegyzésére. Nem 
maradhattam egyedül tovább e késői órában, azt hiszem, hogy sírás lett volna a dolog vége. 

- Én itt várok valakire - egy hölgyre. Kocsisom eltűnt, ne hagyjon magamra. 

- Nem értek a lóhajtáshoz - felelt cinikusan. 
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- A hajtást majd csak bízza rám, uram, elhajtom én a fiákért. De értse meg, uram, az éj zordon 
és ijesztő, nem maradhatok magamra. 

Rezeda úr darab ideig gondolkozott: 

- Félek, hogy bezárják az „Arany Golyó”-t, ahol a legjobb grogot kapni Budán. 

Így szólt különös ismerősöm, de azért mégis helyben maradt. Egy szivart kotort elő a 
zsebéből, fogával csattantotta le a szivar végét, lassan, füstölögve, rágyújtott. 

- Hát kire vár! - kérdezte flegmatikusan. 

- Barátném, K. Lujza estére a Várba volt hivatalos, hogy néhány magyar dalt énekeljen a 
felség előtt… 

Szemmel látható volt a változás, amely Rezeda úron végbement. Színházban, régi 
operettekben vannak hasonló jelenetek, amikor a darab csattanója felé közeledik. Közelebb 
lépett hozzám, és alig hallhatóan megkérdezte: 

- K. Lujza a Várban van? 

Majd mindenféle sértő szavakat mondott barátnőmről, amelyeket nem mertem visszautasítani, 
még kitelik ettől a bolondtól, hogy szerelmes Lujzába, aki a legnemesebb hölgy volt 
Budapesten. Toporzékolt a hóban, és fenyegetően hadonászott. 

- Ez bizonyosan az ön műve, Madame. Valamelyik udvari embernek megtetszett a művésznő, 
és ön erre a Várba csempészte. 

Nem arra való a naplóm, hogy egy féleszű, tébolyodott férfinak a kitöréseit feljegyezzem. 
Bizonyos elégtételt éreztem, hogy a férfiak még mindig olyan szerelmesek, mint a 
regényekben. Lám, ez a cinikus, taplószívű Rezeda milyen meglepő érzéseket hordozott 
magában éjjel a Vérmezőn! Az élet tele van csodákkal. Nem is tudom, hogyan fogok majd 
egykor belenyugodni, hogy nékem is meg kell halni! 

Lehetőleg csillapítottam a féktelen és szenvedélyes férfiút, aki végül síró hangon nevezett el 
mindennek, amit alig szoktam meg. 

Végül megjelent a lépcsőn Lujza bundás, fehér uszályos alakja, mögötte kocsisunk, Sándor. 
Lelkendezve elébe futottam. 

- Drágám, ez az útonálló… 

Rezeda úr levett kalappal, meggörnyesztett fejjel, papírfehér orcával nyitotta ki Lujza előtt a 
hintó ajtaját. Olyan volt, mint egy jó inas vagy egy boldogtalan szerelmes. 

A kocsiban Lujza zokogva a keblemre borult: 

- Hallatlan kalandom volt - pihegte. - Eltévedtem a hangverseny után a palotában, sötét 
szobákban, néma folyosókon bolyongtam, megijedtem a saját tükörképemtől, elájultam a 
lépteimtől, azt hittem, hogy élve nem kerülök ki a palotából, mert rémesen kopogott a várta a 
folyosón, és a családi arcképek megragadták a hajamat… 

Valóban gyönyörű volt Lujza e percben, azt el lehet ismerni. Nagy, könnyes szeme sírva és 
nevetve beszélt, zengő ajkán perdültek a szavak, mint kis aranycipős tündérek, és a válla 
vakított. 

- Ki volt az a félbolond férfi az imént? - kérdezte Lujza érdeklődve. 

- Nyomorult, minden utadba került férfit észreveszel! - mondtam nevetve. 

- Úgy állt, mint a hóhér, féltem, hogy belém harap… 
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- Beszéljünk komoly dologról - intettem. - Mennyit kaptál? 

- Száz forintot, mert a felség nem tudja a pénz értékét. 

- Dehogynem. 

Mire szerencsésen hazaértünk. Teáztunk és a jövőt terveztük. 

Nem is csodálnám, ha reggel az Egyetértés-ben azt olvasnám, hogy egy akasztott férfit 
találtak Budán, a Vérmezőn. 

A király százasának dohányszaga volt, bizonyosan a szivartárcájából vette elő a fekete 
virzsinia szivarok háta mögül. 

Azt hiszem, hogy Lujza valamit titkol előttem. Remélem, holnapra mindent kivall. 

És most jóéjszakát, te szegény, sokat szenvedett asszony, fehér kaméliás hölgy. Vajon eljön-e 
valaha a lovag, aki megérti szíved hangját?” 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Madam Louise naplója többet nem foglalkozik a budai kalanddal. De annál többet 
foglalkozott vele Alvinczi, aki nyomban megírta a különös kalandot bécsi barátainak azzal a 
kéréssel, hogy titkolják el a dolgot S. Katalin bécsi művésznő előtt. 

Így adta vissza a tromfot Alvinczi Ferenc Józsefnek. 
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HARMADIK FEJEZET • Korunk hőse 

Rezeda úr ez idő tájt még Budán lakott egy meglehetősen régi házban, amelynek füstös 
bolthajtásai, kikoptatott lépcsői és léghuzamos folyosói mindig körgalléros összeesküvőket 
juttatnak eszébe, akik lámpást rejtegetnek, titkos jelszót mondanak, álarcot hordanak és 
összeesküdnek - a legenda szerint Martinovics, a vörös apát lakott valamikor az emeleten. 

Rezeda úr ekkor már negyvenedik életéve felé ballagott, de még ráért haszontalanságokon 
ábrándozni, tunyán a tűzbe bámulni, és lelkiismeretlenül a napot lopni, mert meggyőződése 
szerint az ő helye már jó darab idő óta a föld alatt volna, hatlábnyi mélységben - esetleg a 
budai régi katonai temető árkában -, és minden nap váratlan ajándék, amellyel a sors meglepi. 
A spleen pedig már divatját múlta Magyarországon, mint a Stanley-féle fehér vászonsüveg. 

Ismétlem, negyvenesztendős volt az egykori hírlapíró, haja természetesen fehéredett, és borús 
szeméből már a múlt szép emlékei is elköltöztek, akkor sem villant föl a tekintete, ha olyan 
házak mellett vitt el útja Pesten vagy a budai részekben, ahol bizonyos boldogság, 
meglepetés, csalóka öröm kötözgetett hervadt csokrot. 

Mert ő már akkor is tudta, hogy a perc múlandó, az öröm kocsijáról csak szomjúságát 
csillapítani száll le a titokzatos utazó, aki bőrzsákjában a különböző csecsebecséket hordozza 
az emberek között. Rezeda úrnak mindenféle hajasbabákat hozott a küldönc, amelyekkel 
eljátszogatott, néha minden ok nélkül megnézte a fűrészport bennük, máskor elevenen 
eltemette őket, mert megunt örülni. S így természetesen maga sem tudta, hogy melyik nő 
hozza meg a szerencséjét, midőn hosszú délutánokon elmerengve üldögélt szobájában, és a 
szomszédban egy elmebeteg öregúr énekelve imádkozott. 

Őrült volnék? - kérdezte magában estefelé, mikor a bolondot aludni vitték, s elhallgatott. 
Révedezve ment az utcán, bizonyos csendes kíváncsisággal gondolt arra, hogy valóban 
elmebajos-e. Korántsem nyugtalanította vagy búsította ez a dolog. Inkább beleegyezett a 
megváltozhatatlanba. Csak néha, nagyon messziről gondolta, hogy egykor majd gyógyíttatni 
fogja baját. Midőn azonban az anyai nagynénje, bizonyos romantikus asszonyság - akivel 
fiatal korában szerelmi viszonyt folytatott - meghalt, és Rezeda úrnak rendes hópénzt rendelt 
végakaratában, elköltözött a bolond öregember szomszédságából. 

Nem magam miatt teszem - vélte szomorkás mosollyal a tükör előtt -, hanem a nők miatt, akik 
esetleg meglátogatnak. 

Holott ez idő tájt már senki sem kereste fel Rezeda urat. 

Mindenesetre új ruhát varratott, megvagyonosodását közölte az öreg budai kocsmárossal, hol 
egy emberéleten át lehetett hitelben enni és inni, ha a vendég nem garázdálkodott, és jámbor 
keresztény módjára pénteken halat rendelt. 

Gráciásznak hívták a kocsmárost, és már valamennyi őse borméréssel foglalkozott. Rezeda úr 
éveken át üldögélt éjféltájban az elálmosodott gazda oldalán, lutriszámokat jegyzett, és a 
háznép szája íze szerint politizált. Tervezte, hogy majd egyszer szemet vet a kövér 
kocsmárosnéra, aztán hazabandukolt, és az angol irodalom történetét olvasta, vagy elmélyedt 
Darwinba vagy Kantba, hogy a pipája tüze felgyújtotta az ágyat. 

Olykor a reggel íróasztalánál találta, ahol a maga mulattatására verseket és kis történeteket 
firkált. Bár fiatal korából ismerős volt a nyomdafestékkel, szemérmesen eldugta műveit. 
„Minek adnám ki! - jegyezte fel egyszer egy vers hátára. - Hogy legyen valamin nevetni 
Pesten?” 

(Tudniillik a magányos emberek mániájával azt gondolta, hogy még mindig emlékszik valaki 
rá Pesten.) 
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Gráciásznak egyszer megmutatta egy költeményét, mert borkóstolásból jöttek. A becsületes 
ember hosszú ideig nem szorította vissza a kézszorítását, hümmögve bóbiskolt, és rengeteg 
lutriszámot kellett feljegyezni Rezeda úrnak az asztallapjára, amíg egyetlen becsületes 
barátjával elhitette, hogy csak álom volt az egész. 

Külsejére nézve Rezeda úr nem különbözött azoktól az agglegényektől, akik e nagyvárosban 
ismeretlenül és észrevétlenül éldegélnek, éjjel a kávéházban minden újságot elolvasnak, a 
mosónéval legyeskednek, midőn az a tiszta ruhát hazahozza, holott negyedórányira egy 
úriasszonyka is meghallgatná érzelmeiket, a szép táncosnőket elfelejtették, elérhetetlennek 
látják a Váci utca hölgyközönségét, elgondolkozva csóválják a fejüket szerelmi drámákon, és 
éjjel ágyukban csendesen gondolkoznak azon, hogy majd egyszer e helyen meghalnak, s a 
világ tovább forog. 

A nagyváros rikoltásában és mindent megemésztő egyhangúságában eltűnnek ők, az életnek 
csendes horgászai, akik megrökönyödve nézik a partról, hogy mások a szélhámos csónak 
bizonytalanságára teszik föl életüket és becsületüket, fáradhatatlanul küzdenek a habokkal az 
elszánt úszók, és a magasban a trapézugrást oly optimizmussal végzik a vállalkozók, mintha 
még soha senki se törte volna ki a nyakát. 

Ők, az élet szeretetre méltó gibicei, halk csodálkozással kísérik a hazardőrök verejtékes 
munkáját, és mindig legkésőbben tudják meg a legutolsó divatot. Szabók, suszterek és 
kocsmárosok családtagjai, egy koncertre sokáig emlékeznek, és a szokásos karácsonyi 
ajándékot december elején megveszik. 

Másrészt tán azért is vannak elszórva a városba, hogy a feledékeny, a jelent mohón habzsoló 
emberek között a múltra emlékezzenek, pontosan tudjanak régi évszámokat és felejthetetlen 
jeleneteket. 

Némi szelíd ravaszsággal oldalognak el az automobilkürtös körutakról, kis mellékutcákban 
érzik jól magukat, komolyan veszik a még öregebbeket, és nedves szájjal csókolják meg a nők 
kezét, holott olvasták az újságban, hogy bacilusok vannak. 

Ha látsz, testvér, egy csíkos nadrágos, zsakettos, szürkülő hajú kékfehér-pettyes nyakkendős, 
ezüst botos és régebbi cilinderkalapos férfiút a kis budai utcákon bandukolni, nem kell 
mindjárt azt hinni, hogy szerelmi kaland végett koptatja a sárga cipőit a Tabánban: bennlakó ő 
itt, és kis szobája kanapéján a könyvkereskedőnél megrendelt képeslapokat forgatja, 
lexikonában nemegyszer utánanéz az újságcikk helyességének, lefekvés előtt felhúzza az órát, 
és hetenként kétszer a Rudas-fürdőbe megy. 

Ez Rezeda úr, korunk és regényünk hőse, miután fiatal korában többet volt részeg bortól és 
szerelemtől, mint egy kisebb német királyság lakossága, míg negyvenesztendős korában nagy 
gondot fordít keze és körme tisztaságára, kalapkeféje van, habozva vásárol egy új nyakkendőt, 
a fehérneműs szekrényét bármikor megnézheted, a régi leveleket gumiszalaggal köti át, 
esetleg mindennap szegfűt tűz a kabátjára, de már esze ágában sincs, hogy kínjában a párnát 
harapdálja vagy öngyilkosságot tervezzen egy észbontó nőért. Azt hiszi, hogy a bánatot nem 
ismeri, pedig az felgörbített farokkal, dorombolva mendegél mellette, mint a cirmos 
gazdaasszonya kötényével. 

Egy napon ezüstpecsétes, aranyszegélyű, fejedelmi címerű levelet kapott Rezeda. 

- A bolond Alvinczi megint Pesten van - dörmögte. - Lesz nevetés a városban. 

A levélben meghívás volt egy téli utazáshoz a vörös postakocsin. 
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NEGYEDIK FEJEZET • Útban. A „Fehér Ló”-nál 

Éjszakára Pozsonyba érkezett a vörös postakocsi, amelyen Alvinczi Eduárd elindult 
Pozsonyba, ahol némi kis bécsi levegő érezhető… 

Pozsonyig elkísérte egy kis méretű, élénk, Henry IV. szakállú, croupier-külsejű lovag, 
Mortimer, egy homályos származású, lengyel és francia eredetű tőrvívómester, aki Alvinczi 
Eduárd környezetében a testápolás felügyelője volt. Naponta néhányszor összecsendítették a 
tőröket; Alvinczi úgy vívott, mint egy rablólovag: a szem figyelmét és éberségét labdázással 
tartották tréningben, amelyet elsötétített szobában gyakoroltak; majd a végtagok frissen 
tartása céljából négykézláb futkároztak; legvégül Alvinczi vállára dobta a sarokban álló 
zsákot, amely magyar búzával volt megtöltve, hogy ha arra kerül a sor, zsákhordással is meg 
tudja a kenyerét keresni. 

Útközben néhányszor labdáztak a kocsiban, ezért Mortimer lovag természetesen a kis ülésen 
foglalt helyet. Majd Alvinczi elővette Széchenyi István röpiratát (a Világ címűt), és szokás 
szerint néhány jegyzetet írt a könyv margójára. Széchenyi István volt az utolsó korabeli író, 
akinek műveit érdemes volt elolvasni. A költészet Berzsenyinél végződött; Petrovics Sándor, 
az a gőgös és neveletlen rác paraszt már csak alacsony származása miatt sem lehetett Alvinczi 
költőideálja. 

Mikor leeresztette a könyvet Eduárd, Mortimer kötelességének tartotta a mulattatást. 

- Kár, hogy annyi ember lézeng az országúton, a farkasok nem mernek lejönni a hegyekből. 
Nem ártana néhány jó lövés utazás közben. 

Alvinczi lehunyta a szemét. 

- Igen - felelt fáradtan -, a civilizáció bűne, hogy apránként kipusztulnak a természet nemes 
vadállatai. Törvényt kellene hozni, mint Afrikában, az angol gyarmatokon megvédelmezik az 
oroszlánokat, hogy Magyarországról ne pusztítsák ki végleg a vadállatokat, medvéket, 
farkasokat. Az én gyermekkoromban még hiúzra lesett a vérbeli vadász a Mátra erdőségeiben. 
Majd szólani is fogok Lovik Károlynak, hogy erről írjon cikket a Vadászújság-ba. Ne 
felejtsen el egy sürgönyt küldeni, Mortimer. 

Alvinczi fáradtan eresztette le a szempilláit, körülbelül eleget tett a közügyekért a mai napon; 
ha mindenki megtenné kötelességét, hogy naponta egy-két óráig gondolkozna hazája sorsán, 
nem kellene aggódni a magyarság ügyéért. 

Pozsonyban Alvinczi emberemlékezet óta a „Fehér Ló”-hoz címzett régi fogadóban szokott 
megszállani. Nem vette tudomásul, hogy azóta új, modern hotelek épültek a városban. 
Nagyon szeretett behajtatni a fogadók udvarába, és örült, hogy a nyitott korridorról bármikor 
előkiálthatta kocsisát és lovászát az istálló környékéről. 

A „Fehér Ló” már fekete volt az időtől; midőn egyszer befestetni akarták, Alvinczi 
ünnepélyesen kijelentette, hogy elkerüli a fogadót. Négyszögletes, nagy petróleumlámpa égett 
a kapu alatt, amelyre piros gót betűkkel volt pingálva: 

Restaurant 

A sör és pörkölt szaga felélénkítette Alvinczi petyhüdt idegeit. A lámpás alatt egy piros 
mellényes, rövid, fehér szakállas, pepita nadrágos férfiú állott, aki a nagymama kendőjéből 
készült barna köpenyegben várt Alvinczi Eduárdra. Szilveszter volt ő, Alvinczi 
magyarországi titoknoka, aki a fogadtatás végett előre utazott a gőzvasúttal, amely 
körülményt azonban nem volt tanácsos emlegetni. 



 126 

Pozsonyban középkorias íze volt a téli estnek. Nagy hó fedte a várost, és a „Ló” kapubejárata 
alatt kísértetek állongtak, akik a régi adomákból léptek ki. 

Az igazi Szilveszter, Alvinczi régi titoknoka, tulajdonképpen már néhány esztendő előtt 
meghalt Budán, a kis Svábhegyen, egy lapos homokkőre hajtván fáradt és hóbortos fejét. 
Hosszú titoknoksága alatt azonban előre gondoskodott utódáról, egy Zemplén megyei 
körjegyző személyében, akit évekig oktatott, nevelt és formált, hogy testileg is oly 
hasonlatossá tegye magához, hogy a nagyúr mindennapi életében semmi fennakadás ne 
legyen a titoknokcserében. Az új Szilveszter valóban oly élethíven utánozta a régi Szilvesztert 
(még a kézírását, a bolha nagyságú betűket is eltanulta, s titokban verseket írt), hogy Alvinczi 
Eduárd bízvást megerősödött ama régi hitében, hogy az emberek, akik szolgálatában vannak, 
örökké fognak élni, mint ő maga. 

A piros mellényes titoknoktól háromlépésnyire (mint a Habsburgoknál a spanyol etikett 
szerint) egy boroshordó külsejű, tüskés arcú, szürke, magyaros pantallóba és szalonkabátba 
öltözött férfiú állott, oly meghatott, illetődött arckifejezéssel, mint a vidéki fiskálisok vagy 
követek szokták, midőn némi keresetre van kilátásuk. 

Ezt a férfiút csupán Aldzsi néven ismerték; lehet, hogy egykor volt más neve is, idővel 
azonban elfelejtették. 

Állása szerint Alvinczi jogtanácsosa volt, a kabátzsebei duzzadtak a pöriratoktól, mintha 
egész levéltárat hordana magával. Gyűröttek, sárgák voltak már ezek a papirosok, mint a 
javíthatatlan pörösködők írásai. Némelyik pör már harminc esztendeje húzódott. Alvinczi 
azonban nem hagyta annyiban. 

Aldzsi vigyázott az írásokra. Véleménye szerint az ellenfél nyomban ellopatná az 
okmányokat, ha egy percre megválna tőlük. „Magam legalább így tennék”, mondta, oly 
élvezettel ejtvén a szavakat, mintha a legnagyobb gyönyörűségről beszélne. 

Aldzsiról nem volt feltételezhető, hogy akár Spencer, akár Schopenhauer bölcsészetét 
követné. Véleménye szerint minden bajnak az volt a kútforássa, hogy Magyarországon sok az 
írni-olvasni tudó ember. 

A várakozók sorát Enyinginé zárta be, egy hófehér hajú, fehér ruhás, összeszáradt asszonyka, 
aki fekete szemével megemelni látszott Alvinczit, amint kocsijából kiszállott, mint a piacon a 
récét vagy a ludat. 

Enyinginé híres főzőasszony volt. Alvinczi egyszer Londonba is magával vitte a „Ló”-ból, 
ahol az ő kedvéért alkalmazták. Kutató tekintete leolvasta Alvinczi arcáról, hogy milyen 
étvágya van, bólintott a fejével, és dolga végeztével visszavonulni készült, de Alvinczi 
kegyesen intett feléje a bunda ujjával. 

- Hogy szolgál az egészség, asszonyom? 

Enyinginé megcsókolta Alvinczi kesztyűjét: 

- Ó, én már csak az ételek illatával lakom jól. Sok bajom van a gyomrommal. 

Meghajtotta a térdét, mint az úri kisasszonyok. (Ó, Enyinginé a szatmári nénékhez járt 
egykoron.) 

- Fertályóra múlva befőzöm a malacaprólék-levest, nagy jó uram. 

- Remélem, a májat nem felejtette ki - jegyezte meg fontoskodva Alvinczi. 

Enyinginé felelet helyett az ég felé fordította a szemét. Hogyan lehet ilyesmit feltételezni róla! 
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Itt, a „Ló”-ban, magyar alattvalói között, úgy érezte magát Alvinczi, mint egy király, aki 
hosszú külföldi útjáról visszatér országába. Cirkuszlibériába bújtatott inasok tartották a 
gyertyát a keskeny kőlépcsőn („Service: a 100 Forint”, írta Krausz úr, a „Ló” fizetőpincére). 
Alvinczi „legényember létére” nem tűrt nőcselédet maga körül, a szobaleányok csak 
távollétében léphettek be szobájába. 

Aldzsi egy levélborítékot nyújtott át nagy figyelemmel, mint a jegyzők szokták a 
legfontosabb okiratokat. 

- Homok van benne. A Zichy-féle expedíció hozta Ázsiából, arról a földről, ahol méltóságod 
ősei fejedelmek voltak - szólalt meg Aldzsi olyan kongó hangon, mint egy öreg veszprémi 
kanonok az oltár előtt. 

Alvinczi tenyerébe vett a sárgásbarna homokból. Hosszadalmasan nézte: 

- Szent föld! - monda, és a levélborítékot átadta Szilveszternek, hogy helyezze az ereklyék 
közé. 

- Kicsoda most a nádor Budán? - kérdezte ásítva, mialatt a három bundát egyenkint levetette. 

- Bánffy, uram, Bánffy Erdélyből - felelt Szilveszter, és leginkább egy bundát szeretett volna 
szolgálatkészségében megragadni, Alvinczi azonban szívósan védekezett: 

- Nem szeretem, ha inasi teendőket végzel, Szilveszter - dörmögte, de bezzeg a titoknok nem 
hagyta magát; az állatprémmel dúsan bélelt botosok levetésénél némi szerephez jutott. 
(Alvinczi lemondólag ásított.) 

- Remélem, nem lesz bajunk a nádorral… 

Aldzsi a kabát szárnyai alól elővonta húsos, szőrös kezét, amelyben Alvinczi ellenfeleit 
megfojtja: 

- Erőszakos fráter… 

- Ezek az erdélyiek - dünnyögte Alvinczi, de nem fejezte be a mondatot; ki tudja, a nádor tán 
kémeket tart… 

- És az öreg Tisza él még? 

- Meghalt, mint egy ajtószeg - jelentette Szilveszter úr. 

Aldzsi ájtatosan kijavította a fiatal titoknokot. 

- Megboldogult. 

- Nem volt rossz emberem - dünnyögte Alvinczi. 

Ezután különös szabású frakkot öltött, amilyent a direktórium alatt viseltek a párizsi 
gavallérok. Illatszerrel - a széna illatával - behintette ruhája bélését, és két ujját bemártotta a 
mosdótálba. Ünnepélyesen és tempósan mozgott a bolthajtásos szobában, amelyben két nap 
óta fűtöttek bükkfa gyökérrel és görcsével, amely ágyúdurrogással égett el a cserépkályhában. 

- Talán mennénk az estelihez - vélekedett Alvinczi, és egy cobolybundát terített vállára. 

A cirkuszszolgák ismét előléptek a „Fehér Ló” falából, és mozdulatlanul tartották a 
gyertyákat. Alvinczi meg-megállott a lépcsőfokon, mintha szólani akarna hűséges 
titoknokához, de mindannyiszor meggondolta a dolgot. 

A különszobában régi evőeszközökkel volt terítve (majd ismét írja Krausz úr: „Service: ŕ …), 
nefelejcsvirágos porcelán és damaszt asztalkendők egészítették ki a táblát, ahol középen 
foglalt helyet Alvinczi, míg jobbról és balról Szilveszter és Aldzsi urak telepedtek le; 
Mortimer szemközt ült, hogy mindig szemmel tarthassa Alvinczi izmainak rugékonyságát. 
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Még két üres teríték volt az asztalon. 

Pozsonyban, a „Ló”-ban mindig két személlyel többnek terítettek Alvinczi asztalánál; két 
hölgy tiszteletére volt ez a ceremónia, akik ezelőtt rövid idővel (húsz évvel ezelőtt) vendégei 
voltak Alvinczinek egy lakomán. Két pozsonyi grófné volt, két vándormadár a felejthetetlen 
vendég. Később még visszatérünk hozzájuk. Most Enyinginé sűrű bocsánatkéréssel 
besompolygott a szobába - ez is a pozsonyi tartózkodás napjainak különösségeihez tartozott. 

- Lengyel levest is főztem, mint Izabella grófné idejében - súgta áhítatosan. 

Alvinczi meghatottan bólintott, fehér hajú és megpróbált arculatú öreg pincérek 
glaszékesztyűben hozták a tulipános cseréptálat. 

Alvinczi előbb megtöltött egy kristályüveg pohárkát a sok közül. Ferenc József mádi 
pincéjéből való ötputtonyos aszú volt az óüvegben. 

- Egy pohárral, a hazáért - mondta Alvinczi, és fölhajtotta a pohárkát. 

A leves után ónémet edényekben sört szervíroztak, habár senki sem kóstolta meg. (Igazi 
magyar úriember akkoriban még nem ivott sört.) 

A poharak kezelését ezután piros nadrágos, aranyos atillás huszár vette át, aki halk 
sarkantyúpengéssel járt az urak háta mögött. Öntött Badacsony nedvéből, Szerednye 
aranyából és a nehéz Szamorodniból; Mouton Rothschild és a „pápa vére” folytatták a sort, 
míg végül dupla Pomery játszott a kristályban fehéres, savanykás habokon. 

Ámde ne felejtsük az ételeket sem, amelyekhez e különböző italokat a legszabályosabb etikett 
szerint elfogyasztották Alvinczi vendégei. 

Aldzsi, az Alvinczi-féle pörök igazgatója, régebben Zemplén vármegyei fiskális volt, és 
vidéki úriházak asztalánál eleget megtörölte a száját és italtól, ételtől villogó bajuszát; tompa 
morajlással fogadta a cserépedényt, amelyet a konyha felől behoztak. 

- Malac - mondta. - Kis göndör malac. 

Egyéb megjegyzése nem volt, mert orrát nyomban a tányérba dugta. A citromos és tejfeles 
levesben a malac lábacskái, farka, mája és lépe nagy gyönyörűséget okoztak. Szakértő 
tudhatta volna, hogy semmi nem hibázott az annyira fontos és vezéri szerepet betöltő 
eledelből, amely szerepet egykor a leves a magyar konyhán elfoglalt. (Sajnos, az idők 
változtak Alvinczi utazásai óta, a leves mindinkább veszített jelentőségéből a magyar 
asztaloknál, a gazdasszonyok takarékoskodnak. Nem divat többé: egy saját kezűleg készített 
gulyásleves (bélszín húsból!) útján elárulni a vonzalmat. Pedig leves nélkül sohasem 
kezdődött valamirevaló vacsora Magyarországon. Voltak felejthetetlen levesek, amelyeket 
tyúkból, sertésből és marhából főztek, és a levesfőző asszonyt a messzi városból hozatták. A 
csontok, zöldségek, fűszerek mennyisége: megannyi tudomány. A legjobb levest Ferenc 
Józsefnek főzték az országban. Utána Alvinczi következett.) 

Most a hal jellegzetes tálai tűntek föl a szemhatáron. 

Aldzsi még bajuszát törölgette a leves maradványaitól, egy csontocskát visszavett tányérjáról, 
és paprikás cipódarabot falatozott, midőn a hal váratlanul megjelent. Hideg angolna volt. 

A jogtanácsos aggodalmas arcot vágott: 

- Vajon folytonosan keverték az olvasztott aszpikot, amíg a halhoz adták? 

Az angolna hallgatott, mert meg volt fagyva. 

Aldzsi borúsan csóválta meg a fejét, amíg nekilátott a halnak. Apránként azonban kerekre 
nyílott a szeme, és elégedetten hümmögött. Majd halkan, mintegy magának mondta: 
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- A hal úszni akar. 

Mire a huszár szódás bort nyújtott át az ügyvédnek, amelyet az egy hajtásra kiürített. 
(Aldzsinak az volt a privilégiuma, hogy étkezés alatt mindig egyforma könnyű kerti bort 
ihatott, szikvízzel, mert véleménye szerint a garatnak és a többi belső részeknek ez a 
legjótékonyabb. A világoszöld bort parádi üvegben szervírozták. A kerti borról csupán a 
francia pezsgő kedvéért mondott le.) 

Most sajtpuding vonult az asztalra. 

Aldzsi egy hatalmas fogpiszkálót tartott a szájában. A fogpiszkálót mindig személyesen 
vásárolta, mert ki nem állhatta a fenyőfából készült puha fogvájót; ő a keményfának volt a 
híve, amellyel hatalmas fogai közé dárda módjára döfött. A szalonkabátja hátulsó zsebében 
mindig volt egy csomag fogvájó, egy doboz gyomorerősítő por és selyempapiros, mert csak 
abba tudta az orrát fújni. 

Vizsgálóbíró módjára kiáltott rá a pudingra: 

- Vádlott, le voltál zárva egy óra hosszáig? 

Enyinginé, aki olykor titkon beleskelődött, vajon ízlik-e az uraknak a főzte, hangosan 
elkiáltotta magát rejtekhelyéről: 

- Én magam dunsztoltam. 

- Akkor rendben van - felelt Aldzsi. 

Alvinczi egy rosszalló pillantást vetett a rejtekhely felé. Respektust kell tartani a cselédséggel. 

- A szakácsnénak konyháján a helye - mormogta. 

A sajtos étel után két pohárral hajtott fel az ügyvéd a kellően hűtött borból, míg Alvinczi 
szomját egy gyűszűnyi vörössel oltotta, amely Avignonban termett, és egy angol lord 
pincéjéből való. 

Most fácán repült be vörös bort vérezve és sült gesztenye tojások között. 

- Madár! - zsörtölődött Aldzsi. - Nem komoly dolog a madár. 

A fácán után csaknem megrágott egy fogvájót a jogtanácsos. Nem szerette a tréfát az étkezés 
ügyében. 

Végre azonban megjelent a vacsora királya, vajas tésztában a vesepecsenye, amint a 
legkifogástalanabb szakácsné sütötte egykor Rudolfnak a görgényi vadászatokon. Alföldi 
napfényben látni a hízott fehér tulkokat, amelyeknek húsát Bécsbe szállítják; Pozsonyban egy 
percre megáll a vonat, amely nemegyszer kocsijában viszi a leveshús kedvelőjét Pestről 
Bécsbe, a kärntnerstrassei emeletre, ahol a monarchia legjobb marhahúsát eszik. 

- Ez férfiaknak való - kiáltott fel a jogtudós, és önfeledten fente kését a tányér hátán. - Csak 
azt nem tudom, háromszor sodorták-e a tésztát! 

Majd a salátákat vette szemügyre - a fácánt nem becsülte annyira, hogy mellé salátát 
fogyasszon. Élénken üdvözölte a tartármártással leöntött babsalátát, bólintott az esztragonnal 
kevert zöld fejes salátának, míg a káposztával töltött paprikától bágyadtan kérdezte: vajon 
kétszer forrázták-e? 

Ezután Aldzsit a vacsoránál szokásos baleset érte. 

Észrevette az asztal végén azokat a kis, mogyoró nagyságú savanyított paprikákat, amelyek 
szinte pirulnak a belső tűztől. A fiskális jól tudta előre, hogy mi lesz tettének következménye, 
nagy elhatározással bekapta a legtüzesebbnek látszó paprikát. Csakhamar kétségbeesett 
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szuszogás és lihegés hangzott a helyről, hol Aldzsi foglalt helyet. Szemei könnybe lábadtak, 
arca eltorzult, percekig szótlanul és fájdalmas kínban hentergett székén, mint Enyinginé 
gazdasszonyi tudományának áldozata és boldog vértanúja. Amire a maga részéről 
tulajdonképpen be is fejezte a vacsorát. Néhány fánkot kapott még be, mert farsangot mutat a 
kalendárium, és egy bizonyos juhsajtot kóstolgatott, elszomorodva a paprikával való 
neveletlen magaviseletén. Amíg Alvinczi megtöltötte francia borral a hatalmas kelyheket, és 
megengedte, hogy poharát minden jelenlevő az ő serlegéhez koccintsa. 

- A szép nőkért - mondta szokatlan élénkséggel. 

Ezt mindig így cselekedte ötven esztendő óta. 

A feketekávét és a különböző Focking- és Bols-féle pálinkákat néhány angol termékkel, 
Cherry-Brandyvel, magyar meggylelkével és kecskeméti barackpálinkával társaságba hozva, 
az összejövetel véget ért. 

Alvinczi másnap délben befogatott a vörös postakocsiba, de mielőtt elhagyta volna Pozsonyt, 
látogatást tett ama emlékezetes grófnőknél, akik a Szentvér utcában laktak egy ódon, sárga 
házban. 
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ÖTÖDIK FEJEZET • Rezeda úr levelezése az ismeretlen pozsonyi 
grófnőkkel 

Mielőtt belépnénk a francia fedelű házba, amelyet Mária Terézia tiszteletére épített egy régi 
nemesember - Ortvay -, midőn a királyné szombatonként Bécsből kocsin felkereste 
Pozsonyban lakó leányát, és véle templomot, iskolát látogatott, néhány szót kell előre 
bocsátanunk a régi lak gazdáiról. 

Korunkban a ház a Zöldvári grófnők tulajdona volt. 

Zöldvári Evelin és Zöldvári Izabella grófnők, egy felső-magyarországi elszegényedett család 
sarjadékai, 18** június huszadikán azt írták a naplójukba, hogy egyikük majd valószínűleg 
öngyilkos lesz (Evelin a bécsi vonat elé veti magát, míg Izabella a zsineget választja), vagy a 
Szeplőtelen Szűzről elnevezett gráci kolostorba vonul vissza a szerencsétlenebbik, ahol az 
osztrák nemesi családok pártában maradott leányai a pókhálót szívük vérző sebére illesztik, és 
idővel meggyógyulnak. 

Alvinczi Eduárd udvarlásának idejében volt ez, amikor a nemes férfiú maga sem tudta, hogy 
melyiket szereti a két kisasszony közül. 

Néha úgy látszott, hogy Evelin (az idősebb) végleg győzedelmeskedett. Alvinczi már csak 
azért kér engedelmet a távozásra, hogy frakkot vagy díszmagyart öltsön a leánykéréshez, 
Evelin hosszadalmasan nézett a távozó után a francia fedelű ház csipkefüggönyei mögül; 
máskor Izabella (az ifjabb) vallotta be keserves könnyhullajtással az éj csendes órájában 
nénjének, hogy Eduárd milyen szavakat mondott délután a pozsonyi ligetben. 

Egy télen tartózkodott Alvinczi Pozsonyban, és naponta meglátogatta a kisasszonyokat, 
szertartásosan jött és ment, délelőtt lila színű nyakkendőt és harisnyát öltött (Evelin színét), 
míg délután a gyöngyszürke volt a divat, amely az igénytelen, csendes, tanítónős Izabella 
kedves színe volt. Alvinczi komolyan, hivatásszerűleg és többnyire mozdulatlanul ült, mint 
egy festmény a Zöldvári ház szalonjában. Csaknem mindig ugyan-egy témáról beszélgettek - 
egy templomépületről, amely célra akkoriban keresztény és zsidó hölgyek egyforma 
buzgalommal táncoltak Pozsony megyében; Alvinczi megemlékezett egy izraelita imaházról, 
amely Nizza és Monte-Carlo között található, ahol segítséget kért, és ajándékot adott, midőn 
szerencséje szunnyadozott… Ezenkívül egy fehér falú kálvinista templomról tudott 
faluhelyen, ahol ifjúkorában a zsoltárt énekelte. Komolyan és megfontoltan beszélt, mint aki 
teljesen bizonyos abban, hogy szavait a hölgyek nem felejtik el, sőt emlékezetükbe vésik. 

Öt órakor sóhajtva fölemelkedett: 

- Akár építünk fogadalmi templomot, akár nem: ennek a nemzetnek el kell pusztulnia - szólt, 
és néhány perc múlva már postakocsijában ült, amellyel meglehetős feltűnést keltett a 
koronázó városban. 

Ezután tavaszodott az idő, március lett (a Zöldvári hölgyek sokat reméltek a tavasztól), 
Alvinczi helyett Szilveszter úr (még a régi) értesítette a nemes hölgyeket, hogy nagy jó ura 
Angliába utazott, ahol az új csikók most futkároznak először a napfényes versenypályákon. A 
Zöldvári nők fájdalmas szívvel válaszoltak Szilveszter úr levelére, ámde remélték, hogy 
kitűnő barátjuk nemsokára ismét felkeresi az ódon Pozsonyt. Amire Szilveszter úr nyomban 
postára bízta tudósítását, hogy ugyanazt reméli ő is. A hölgyek néhány nap múltán ismét 
Szilveszter úrhoz fordulnak Budára (miután egyetlen barátjuk távol van, és nem tartják 
illetlenségnek, hogy barátjuk barátját bizalmukkal megajándékozzák), és tanácsot kérnek 
bizonyos templomépítési ügyben, amelyhez a mindentudó Szilveszter úr valószínűleg inkább 
ért, mint ők, magányosságban, az emberektől távol élő nők. Szilveszter úr kifogástalanul 
válaszolt. 
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Ilyenformán történt, hogy Pozsony és Buda között megindult a posta. Eleinte ritkábban, majd 
egy-két esztendő múltán naponta levelek váltódtak Alvinczi titoknoka, a hűséges Szilveszter 
és a Zöldvári hölgyek között. Szilveszter leveleiben többnyire arról volt szó, hogy mit 
mondott ismét rendkívüli gazdája, már reggel tíz órakor ébren volt, és az ima elvégzése után 
szalonnát evett, majd egy késhegynyi liptói túrót. A Zöldvári grófnők magukról keveset írtak, 
inkább a közügyekkel foglalkoznak a levelekben, a templomépítés előrehaladott tervével és a 
magyarság pusztulásával. Máskor politikai szenvedélyek piroslottak szarkalábjaikból. Z. 
Izabella helyeselte az öreg Tisza politikáját a nemzetiségekkel, míg Szilveszter a 
szélsőbaloldalra ült. Régi nagyasszonyaink módjára a Zöldvári hölgyek szavazni szerettek 
volna a követválasztáson. (Alvinczi ígéretet tett, hogy amint ismét beleszólása lesz az ország 
közügyeibe, programjába veszi a nők választójogát.) 

Midőn Szilveszter úr (a régi) közeledni érezte halálát, a titokzatos levelezésbe beavatta 
Rezeda urat. (Budán, a „Vörös béká”-nál történt ez). 

- Ha meghalnék… A drága nők bizonyosan túlélnek… kérlek, folytasd helyettem a 
levelezést… Természetesen nem szabad elárulnod, hogy már meghaltam - szólt a piros 
mellényes Szilveszter. 

Rezedának kedvére való volt a megbízatás. 

  

Midőn a vörös postakocsi a francia fedelű ház elé ért, Alvinczi Eduárd megcsókolta azt a kis 
ezüstkeresztet, amelyet a keblén viselt, az inge alatt finom művű láncon, és amelynek 
csodálatos erejében még sohasem csalódott. 

Valóban: a húsz év előtti hölgyeket találta a régi házban. Semmi sem változott itt azóta, mióta 
utoljára Pozsonyban töltötte a telet. 

(Az ezüstkeresztnek varázslatos hatalma volt. Állítólag Zsigmond magyar és lengyel király 
viselte a mellén, aki háromszáz esztendeig uralkodott Budán (a történelem, amelyet emberek 
írnak, tévedett itt), és még haldoklásában is olyan fiatal volt, hogy kocsin tette meg az utat 
Prágától Nagyváradig, és közben ismét meghódította hűtelen feleségét, Cilley Borbálát, és 
vele kedves órákat töltött a znaimi várkastélyban. A vigyázatos római császár, aki háromszáz 
esztendős koráig még az asszonyok társaságában sem vetette le apró szemű páncélingét, 
amely alatt az ifjúság csodatevő keresztjét viselte, a znaimi várban engedett a boszorkány 
Cilley lány praktikájának. A fogolyként hurcolt Borbála, midőn kieszközölte az utolsó 
éjszakát, ekkor végzett is Zsigmonddal. Lecsalta a páncélt testéről. - Bezzeg Alvinczi 
sohasem lesz ily vigyázatlan.) 

Ugyanazon Vojka nevű fehér muszka agár nyújtózkodott a fűtött folyosón, és Karlócainé, a 
kis fehér fejű gazdasszony tipegve nyitotta ki az üvegajtót a csendítésre, amely általános 
jelként hangzott, hogy szerető szemek jönnek a házhoz, amelyek nem látják meg a 
változásokat, amelyek itt húsz esztendő alatt történtek. 

Van bizonyos szeretet, vagy ha némelyek így könnyebben megértik: hervadhatatlan szerelem 
az emberek szívében, amely az egész életen át hipnózisban tartja azt, ki egyszer a sötét 
szobában belenézett az ezüstkanálba. Némely emlék, férfi vagy nő, tájkép vagy szoba, 
zenehang vagy csók: mintegy hipnotizált kép marad az emberek szívében. Nem hal meg a 
távollét alatt sem, csak subáján alszik az emlék. 

De bezzeg felébredt álmából, midőn a hűvös kapuboltozat alatt a lépéseknek ugyanazon régi 
visszhang-manók kiáltanak üdvözletet a falakból, csatornából, bolthajtásról! Akit egyszer 
erősen hipnotizáltak egy sétatéren, szemmel, szóval, testi érintéssel vagy gondolattal, 
visszatérvén a helyre, elegendő, ha a padot látja, amelyen akkor ült, amikor itt boldog, 
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boldogtalan volt… A közbe eső évek megmozdulnak, mint a függönyök; szétnyílnak, és 
alattuk újra látható a régi színjáték, a színészek ugyanazt játsszák, a karmesternek lengő 
császárszakálla van, a színésznő szemét forgatja feléd (mintha húsz év óta, míg a függöny 
leeresztve volt, mindig ezt tette volna), csepűrágó a szó közepén folytatja mondanivalóját, 
ahol egykor torkába fojtották szerepét; hiába dugja a rivalda alá veres fejét a dobos, ő volt az, 
aki a bukétokat felnyújtotta a színésznőknek … 

Egy barátom szerint, késő öregségében, mikor már csak nagyapai csókokat lehelt a nőkre, 
vannak bizonyos házak, amelyből az óraütés hangzik, és délután négykor, midőn a ház előtt 
elhaladt, mindig vérhullám, vágy és női illatokkal fűszeres fantázia támadt a szívében, pedig 
már elfelejtette volt a nőket. 

Benyitott a házba, tizenhét éves gyönyörű hajadon font a kályha mellett, aki ismerős, drága 
mosollyal várta, mint a Szentföldről megtért lovagot. „Henrik!” mondta párnameleg hangon, 
és barátomat valóban Henriknek hívták. Midőn térdre vetette magát a fonólány előtt, 
észrevette, hogy kék frakk és fehér nadrág van a saját testén, amilyenben lion volt Pesten a 
harmincas években. Megcsípte a tenyerét, nem álmodott, pedig az imént még a „Vadászkürt”-
ben játszott piquet-t egy százesztendős, mázsás férfiúval. A borjú nagyságú kandúr a sarokban 
kis fehér cica lett, az ócska függőlámpás helyén rózsaszínű viaszgyertyák gyúltak ki, és a 
kandallón az óra mutatója mintegy megőrülten forgott visszafelé, mialatt az órát jelző, 
parafadugóból való barát ki- és befutkosott házikójába. Aztán egy másodpercnyi nyugalom 
állott be a szobában, a gyönyörű hajadon barátom szívén pihentette szőkés, bodros, jó szagú 
fejét. Később téli sötét lett ismét, a hópárna kékes színben feküdt az ablak párkányán, egy 
csúf öreg katonasári, aki végigküzdötte az olasz hadjáratot, seprője után nyúlt a kályha 
mellett, és részeg disznónak nevezte barátomat, aki sohasem ivott egy kortyot sem. 

…Alvinczi a fénylő kilincsre tette a kezét a pozsonyi házban, és az óramutató, tán még az 
öregebb tornyokon is a város távoli kerületében, hirtelen visszafelé kezdett futni. 

- Hogy van, kedves Evelin és ön, nem mindennapi Izabella, szívemnek drága rokonhölgyei? - 
kezdte Alvinczi Eduárd, mintha tegnap járt volna vizitben a Zöldvári házban. 

- Nagy Lajos királyunk leánya, Szent Hedvig tiszteletére tervezett templomunk alapja azóta is 
növekedett a pesti izraelita nőegylet adománya folytán - felelt Evelin. 

- A tizenkét nemes hölgy már együtt van, akik az oltárterítők és misemondó ruhák hímzését 
vállalják, csak mindig férjhez megy közülök egy-kettő - sóhajtott Izabella. - Pedig, a 
legrégibb hagyományok szerint, csak hajadonok keze érintheti az egyházi ruhaneműt, amely 
aztán illatos lesz a szüzek érintésétől. 

- Foglaljon helyet nálunk, kedves rokonunk. 

Evelin fejedelmi kézmozdulattal mutatott a terjedelmes karosszékre, amelynek párnájába a 
Schwarzenberg hercegek pompázatos címerpajzsa volt hímezve, emígy is jelezvén a 
rokonságot, amely a Zöldvári családhoz fűzi az osztrák főnemesi famíliát. (Talán ennek a 
fejedelmi címernek is volt némi része abban, hogy Alvinczi ama régi télen hűséges volt a 
házhoz.) 

A két Zöldvári hölgy egymás mellett, szemben Alvinczivel foglalt helyet. Így szerette őket 
látni a különös úr, mert, véleménye szerint, ekkor nagyon hasonlítottak két főhercegnőhöz, 
akik az udvari fotográfus ablakából néznek a pozsonyi korzó közönségére. (Míg a Zöldvári 
hölgyek kijelentették, hogy Alvinczi mása Madarász Henrik királynak, akinek arcképe a 
British Museumban látható.) 

- Nos, hölgyeim, Evelin kontesz és Izabelle kontesz, van-e valami kívánságuk? Én tudniillik 
most azért jövök Magyarországra, hogy jóvátegyem bűneimet, eleget tegyek elmulasztott 
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hazafiúi kötelességemnek, kibéküljek ellenségeimmel, és megfizessem tartozásaimat, 
amennyiben tartozásaim vannak - így szólt Alvinczi kezeit összekulcsolva. 

Izmos, rövid ujjai voltak, inkább a pengeforgatásra teremtve, mint az ember simogatására. 
Néha karvalykörműek voltak ezek az ujjak a nagyon fehér, dombos kezén; máskor, ha ökölbe 
szorult, kalapácsfejhez hasonlított a kéz, amellyel a sorsot fejbe lehet verni, mint a makrancos 
lovat. Most szelíden összekulcsolódott a két kéz, mint a halottaké, akik már nem akarnak 
semmit. 

- A templomunk - mondta szemlesütve és zavartan Evelin, mialatt Izabellára nézett. 

- A misemondó ruhák - rebegte Izabella, és remegett az orrcimpája, amely oly finom volt, 
mint a házinyúlé. 

Alvinczi beleegyezőleg bólintott: 

- A jogtanácsosom velem utazik e napokban. Útközben végrendeletet diktálok, mert akkor 
tovább élek. És a kegyes célokon kívül nincs más óhajtásuk? 

Evelin rézvörös házicipőjére nézett: 

- Nincs. 

Izabella nem felelt, csak hosszú, gyanakodó, szemrehányó pillantást vetett a nagyúrra. 

- Hát akkor minden rendben volna - mormogta Alvinczi a szakállának. 

A Zöldvári hölgyek mozdulatlanul, visszafojtott lélegzettel ültek helyükön, amint Alvinczi 
kedvelte őket, egymás mellett, profilban, mint ama bizonyos képen. 

Inkább szőkék voltak, mint barnák. Annyi sokszor mondták az elmúlt ötven esztendő alatt (a 
szegényedés idejében) a famíliában a vének, hogy a Schwarzenberg hercegek révén 
rokonságban vannak a Habsburgokkal is, oly sokszor tanulmányozták a nők a habsburgi 
hercegnők arcképeit, és álmodtak a messzi kastélyokkal, ahol rokonaik laknak, miután saját 
váraikat el kell hagyni, hogy e hosszadalmas epekedésben bizony némileg hasonlatosak lettek 
a főhercegnőkhöz. Alvinczi, azon a régi télen, délutánonként elmerengve nézett a hóesésbe, és 
Bécs hórihorgas házait, a Burg kopott udvarait, fehér rámás ablakait kereste a szemével az 
utca túlsó oldalán, magában pedig azt gondolta, hogy Immaculata és Annunciáta habsburgi 
hercegnőkkel üldögél a szalonban, midőn a Zöldvári hölgyek komolyan hallgatnak. 
Meglehetős sok pénzébe került Alvinczinek ez a mulatság, anélkül hogy a hölgyeknek a kezét 
melegebben megszorította volna. (Bizonyosan olyanformán gondolt e hölgyekre, mint az első 
szerelmeire szokott gondolni az ember, midőn a múlt idő megnemesíti a nők arcképét.) A 
jogtanácsos negyedévenkint tekintélyes pénzösszeget tett postára az Alvinczi nevében. A 
Zöldvári hölgyek eleinte szemérmesen tiltakoztak az alamizsna ellen, mire Alvinczi 
kategorikusan kijelentette, hogy az összeget egy régi adósság után fizeti, amellyel a boldogult 
Zöldvári grófnak tartozott, aki versenypálya-felügyelő volt Tatán, és ott gyakran agarászott és 
vadászott a fehér korlátok között, midőn a családi asztalról hiányzott a vadpecsenye. 

Maguk csak éljék a szentek életét - írta Alvinczi utolsó levelében, csaknem húsz esztendő 
előtt -, gyűjtsenek Hedvig templomára, és gondoskodjanak az egyházi ruhákról, én majd 
apránként letörlesztem adósságom, ha szerencsém nem hagy cserben. Ugyanezért kérem, 
hogy márciusban, a névnapomon egy rövid imát mondjanak értem, miután én nemigen érek rá 
imádkozni. A többit majd megírja hű titoknokom, Szilveszter. A maguk örökké lekötelezettje: 
Eduárd. 

Ez a levél volt a Zöldvári hölgyek egyetlen vagyona, amely szűk napokon mindig megnyitotta 
a pénzkölcsönzéssel foglalkozó emberek erszényét. Ezért ment Ede napján mindig néhány 
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finom kézimunka a távollevő Alvinczi után, amelyeket Eduárd haragosan eldobott. Nem 
szerette a hálát. A hála és a bosszú, véleménye szerint azonos érzések. 

És a Zöldvári nők valóban az imádságos könyvben tartózkodó szentképek életét folytatták. 
Oly rajongást éreztek Alvinczi Eduárd iránt, hogy húsz esztendőn keresztül pontosan 
megtartották rendelkezését: a szentek életét élték. 

Eleinte pedig néhány unatkozó katonatiszt, tanár és pap bizonyos célzattal koptatta saruját a 
Szentvér utcában. Az egykori Szilveszter, a hölgyek levelezője, ha élne még, néhány 
sajátságos kalandról tudna a Zöldvári nők leveleiből. 

Egy tüzérkapitány egyszer estefelé bemerészkedett a házba, előadta érzelmeit Evelin 
irányában. (Evelin egész idő alatt Alvinczi arcképét nézte a falon, amely zöld zrínyiben 
ábrázolta a nagyurat.) Igen erélyes felszólításra hagyta el a lakot az izgatott kapitány. A 
hölgyek másnap felrakták családi ékszereiket (mert éppen otthon voltak), felkeresték a 
főispánt, és elpanaszolták sérelmüket. A katonát bezárták, majd Boszniába helyezték. A 
tisztikarban úgy magyarázták a dolgot, hogy P. kapitány ezen a napon a gyakorlótéren leesett 
lováról, s éppen fejtetőre zuhant. Szolgája hazavitte, és ágyba fektette. A jeges borogatások 
alatt egy darabig nyugodtan feküdt a tüzér, később elhaló hangon szerémségi szilvóriumot 
kért. Aggódó bajtársai eleinte konyakkal és egyéb likőrökkel próbálták P.-t félrevezetni, mert 
szilvórium véletlenül nem volt a háznál. P. megitta a likőröket, de mind konokabbul csóválta 
fejét. 

- Ha nem adtok szerémségi szilvóriumot, úgy érzem, rossz vége lesz a dolognak - ismételte. 

Az ezred állatorvosa ismert egy nyugalomba vonult öreg kereskedőt, akinél valódi szerémségi 
szilvóriumot látott. Nosza, útra kelt egy főhadnagy, és diadalmasan tért vissza a kereskedő 
ajándékával. 

A kapitánynak igaza volt. Estefelé ledobta a kötést fejéről, és mire az utolsó kortyot 
elfogyasztotta, felkelt és felöltözködött, mint akinek soha annyi baja sem lett volna, mint egy 
biliárdjátszma elveszítése Palugyainál. A korzóra sétált, ahol már égtek a lámpások. Ekkor 
pillantotta meg a papírkereskedés kirakata előtt Zöldvári Evelint, aki a divatos angol 
levélpapirosokat nézegette, és azon habozott, hogy a piros frakkos rókavadászt jelző 
papirosból vagy a kopófejesből vásároljon húga, Izabella számára. Februáriusi est volt, és a 
levélpapirosok habosan vonultak meg a kirakat zúzmarás üvege mögött. - A többi részét már 
tudjuk a történetnek. Az egykori Szilveszter úr évekig ismételten figyelmeztette a Zöldvári 
kisasszonyokat, hogy nyomban értesítsék, amint a kapitány beteszi lábát a városba. 

Így repültek az évek. 

Egy távollevő férfi imádatában múlott-muladozott az ifjúság. Evelin haja mind szőkébb lett, 
és mandulametszésű szeme mindinkább fátyol alá bújt. Egy madárka körmének a nyoma 
mutatkozott a homlokán, mint egy csóknak az emléke. Arcának napról napra hidegvíz illata 
volt; a forróság a sötét blúza alá csúszott ajkáról, ahol többé senki meg nem találhatja; a 
hajviselete évenkint veszített kalandos bodrosságából; a fürtök, amelyek szinte külön életet 
folytattak homlokán, füle mellett és nyakán, elfelejtették a gyermekkori pajkosságokat, 
kijárták az élet iskoláját, és rendre szoktak, hűvösen simultak a hajtestvéreikhez. És keze, 
amelyre oly büszke volt Evelin, mint gyémántjaira az asszonynép, egy évben megfogyott, 
ráncok támadtak rajta, mert nagyon sokat kellett számolni az aprópénzt a negyedév vége felé; 
csupán négyszer egy esztendőben foglalkozott e kéz vadonatúj, angyalfejű bankjegyekkel, 
amelyek szinte illatosak lettek az Evelin érintésétől. 

Izabella mindenben követte nénje példáját. 
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Midőn Alvinczi azt javasolta, hogy a régi téli délutánok mintájára a hölgyek táncolnának el 
egy gavotte-ot, Evelin meghúzta a versailles-i tájképekkel díszített óra zsinórját, amely halkan 
muzsikálni kezdett asztalkáján. Az antik bútorok elhagyták helyüket a világosszürke 
szőnyegen, és a régi Zöldváriak félhomályos fotográfiái (mintha a másvilágról küldték volna 
el emlékbe képüket), valamint Alvinczi a zöld zrínyiben, előrehajoltak, amikor a 
kisasszonyok könnyű szívvel, kötelességtudással és szolgálatkészséggel átkarolták egymás 
derekát. Természetesen, bő szoknyát hordtak, és egyébként is úgy öltözködtek, hogy Alvinczi 
sohase felejtse el ifjú korát, higgye, hogy a divat még mindig ugyanaz a világon, mikor ő húsz 
esztendős volt. A bő szoknyák lengtek és beszéltek tánc közben, a fehér harisnyás finom 
lábakon emlékkönyvek érzelmességével volt megkötve harisnyakötő, rajta a fehér selyem 
apró, arannyal hímzett A. E. betűk, míg a cipellő Mária Terézia azon magas sarkú, csatos 
félcipőjéről volt mintázva, amelyben 1742-ben táncolt az udvari bálon. Az édeskés zene, a 
nyakban viselt medalionokból való megfagyott, rózsaszínű mosoly a Zöldvári hölgyek arcán, 
a tánc nesztelen ütemei és a félhomály: mind Alvinczi Eduárd szolgálatára volt, hogy 
elfelejtse évei számát, amint az öreg gavallérok nemegyszer azért veszik körül magukat a 
múlt század emlékeivel, műkincseivel, hogy otthonukban legalább sikerült megállítani az 
időt. Az emlékek boldogítóbbak a valóságnál, midőn bizonyos korba érkezett a férfiú. 
Egészséges és szilaj tekintet elmúlhat, de a kedves, fájdalmas vagy bágyasztó élményeket 
senki sem veheti vissza, mint az emlékbe adott imakönyvet. 

A tánc végeztével Alvinczi felemelkedett, és ünnepélyesen engedelmet kért, hogy hódolatát 
kifejezze. Előbb a nők kezét csókolta meg, majd homlokukra lehelt csókot, szelíden magához 
szorította Evelin és Izabella fűzőjét. (Húsz év előtt egyszer megharapta ilyenkor Evelin vállát, 
Izabellának pedig egy szót súgott fülébe, amelyet az még a nénjének sem vallott be soha.) 

- A konteszeknek tehát nincs különösebb kívánságuk? - kérdezte, és búcsúzó módjára állott a 
szoba közepén. 

E percben felnyílott a szomszéd szoba ajtaja, és égő gyertyával kezében egy fiatal hölgy 
mutatkozott. 

- Mária - kiáltották egyszerre a Zöldvári hölgyek, némi megbotránkozással. 

A Máriának nevezett fiatal hölgy megzavarodva állott meg az ajtónál. A piros gyertya 
kezében remegett, de jól megvilágította csodálatos fehér arcát, amelyből ragyogás látszott 
fakadni. Fehér köténye, sötétkék ruhája és fekete haja egy másodpercre kényszerítette 
fölemelkedni a lusta, ólmos szempillákat, aztán ismét a földre nézett Alvinczi. 

A leány, mintha súlyos hibát követett volna el, futva távozott. 

- Ki ez a zsidó leány? - kérdezte darab idő múlva Alvinczi. 

- Rokonunk, az apácákhoz jár iskolába, magunkhoz vettük, mert senkije sincs Pozsonyban - 
felelte Evelin, és a sötétben elpirult. 

- Nagyon szolgálatkész gyermek - mentegetőzött Izabella. - Bizonyosan a gyertyákat akarta 
felgyújtani. 

Alvinczi csendesen ült helyén. 

- A neve? - kérdezte öt perc múlva. 

- Vecsera Mária - felelte mosolyogva Evelin. 

- Ilyen lehetett leánykorában az igazi Vecsera is. 

Jó darab idő múltán dünnyögve szedelőzködött Alvinczi. 

- Sajátságos… mintha az idén nem volna farsang. 
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Evelin most Alvinczi karját ujja hegyével megérintette: 

- Még egy percre kérjük türelmét, kedves rokonunk. Némi panaszunk van az ön öreg 
titoknokára, Szilveszter úrra, akit hosszú időn át mint a megbízhatóság és lovagiasság 
mintaképét ismertünk. 

Alvinczinak elsötétült az arca. 

- Nos? - dörmögte. 

Evelin kisietett a szobából. Egy perc múlva karos gyertyatartóval tért vissza. Lábujjhegyen 
lépkedett át a szőnyegen, a gyertyatartót az asztalra helyezte. Egy csomó négyszögletes 
formájú levél volt a kezében, amelyek lila színű szalaggal voltak átkötve. 

- Titoknoka legutóbbi levelei ezek, uram, amelyeknek értelmét nem tudjuk. 

Alvinczi unott mozdulattal eltolta az asztalon a levélcsomót. 

- Mi van bennük? 

Evelin erősen az Alvinczi szemébe nézett. 

- Sértések. 

- Az nem lehet - felelte nyugodtan Alvinczi. - Az én embereim nem sérthetnek meg nőket. 

Evelin találomra belenyúlt a levélcsomóba: 

- Olvasd, Izabella, te jobban tudsz hangsúlyozni. 

Izabella előrehajolt, és gondosan szétteregette az aranyfényű lila tintával írott levelet, amilyen 
tintával főpapok írják alá a nevüket. Egy másodpercig a betűkre nézett, mialatt mutatóujját 
ajka széléhez érintette: 

Tiszteletreméltó Grófnő, 

Kegyes Patronám! 

(Alvinczi helyeslően bólintott.) 

Mióta utolsó levelemet küldtem, itt leesett a hó, s öregemberek jóslása szerint, ha tovább is 
kitart a hideg, csakhamar gyalogszerrel megyünk át a Dunán Pestről Budára… 

…És még mindig nem tudom elfelejteni önt, Legszebb Álmom, Grófnőm, holott már több 
napja elmúlt annak, hogy egy fél font aranyat ígértem a rác templom sekrestyésének, ha 
kieszközli, hogy Nicefor atya (akinek hathatós közbenjárásáról talán Grófnőm is hallott) 
néhány imát mond az érdekemben. Mert hő vágyam: elfelejteni önt, Grófnő, miután úgy 
érzem, hogy lángba borult házban fekszem, és a tűz már ajtómat nyaldossa. Úgy látszik, a 
barát is hiába imádkozik értem. 

Két szeme, e két sötét kút, életem: lugasok és magányos kertek között vezető ösvényén: az 
öles falakon át belém néz, kutat, figyel, megles, bármit gondolok, vagy teszek 
egyedülvalóságomban. 

Midőn lehajtom a fejem, hirtelen a hangját hallom, amely hasonlatos ahhoz a hanghoz, 
amelyet első önfeledt boldogságukban, egyszer az életben ejtenek ki a nők, míg Kegyed, 
Grófnőm, mindig e hangon beszél. 

Azelőtt sohasem hittem, hogy a hajszálak úgy élnek, mint különös rokonok az emberi test 
kastélyában. Szép unokahúgok, formás özvegyasszonyok, forrót lélegző sógornők ők az ön 
testén, Grófnő. 
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A hóesésben finom alakját keresem. Mintha gyakran látnám eltűnni a távolban: utánasietek, 
hátha mégis ön volt, eljött, hogy jelt adjon, kezével hívjon, tekintetével megnyugtasson, és én 
futok utána… Mi ez, ha nem az első szerelem, Grófnő, én drága sólymom?… 

Alvinczi hangtalanul nevetett. 

- És az aláírás! 

- Csupán: Szilveszter - felelt Izabella, és várakozással nyújtotta át a levelet Alvinczinak. 

A tatár kán csöndesen eltolta magától a papirost: felsóhajtott vagy ásított: 

- Ha még annak a fekete szemű zsidó lánynak írta volna egy diák, megérteném e bolondságot. 
Szilveszternek mindenesetre megmosom a fejét. 

Ezután Alvinczi (talán mert már nagyon régen hallott szerelmes levelet) melegebben 
búcsúzott pozsonyi barátnőitől, mint egyébkor. Ismételten megcsókolta a hajukat. 

- Milyen jószagú - dörmögte. 

Midőn a vörös postakocsi elrobogott a ház elől, a Zöldvári nők elhagyták állomáshelyüket a 
függönyök mögött. Külön-külön szobáikba vonultak, és jó adag morfiumot fecskendeztek a 
karjukba. S ekkor meglehetősen boldogok voltak. 

Az esti országúton, fáklyás lovasok kíséretében, sietve haladt a vörös postakocsi. Alvinczi 
szeretett éjszaka is utazni, téli éjszakán, midőn senki sem jár az országúton. Bundáiba, 
prémjeibe fejedelmi módon beburkolódzott. Midőn közölte Aldzsival az ál-Szilveszter, 
illetőleg Rezeda úr levelének történetét, a jogtanácsos komoran csóválta a fejét a kis ülésen, 
ahol Alvinczivel szemben helyet foglalt: 

- Zsarolás ez, nagy jó uram. Becsületes magyar nyelven: zsarolás ennek a neve, amit az 
egykori öreg Szilveszter művel. 
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HATODIK FEJEZET • A budai széphölgyek története 

Krónprinc Irma egy budai szőlősgazdának volt a leánya, és a nagyralátó família sokszor 
ugyancsak szégyenkezett az öregember miatt, midőn ujjasban, kapával a vállán törölgette a 
verejtéket homlokáról házának kapuja előtt, míg felesége és leánya gyors, csinos pesti 
bérkocsin a Stefánia útról Budára hazarobogott. A fiákeres előtt lehetőleg elmellőzték a 
kőpadon üldögélő öregember pillantását, csak midőn a bérkocsi tovagördült, ragadták meg 
jobbról és balról az öregembert, és csókjaikkal elhalmozták. Krónprinc gazda, fáradtan az 
egész napi kapálástól, egykedvűen tűrte neje és leánya szeretetét. A selyemruhákra, 
kalapokra, finom cipőkre ügyet sem vetett, Krónprincné híres kócsagtollai oly kevéssé 
érdekelték, mint leánya divatos ruhái, csupán vacsorázni akart, és ezért várta haza családját. 
Vörös képű, hallgatag budai polgár volt, olyan famíliából, amelynek már a nagyapái is 
szőlősgazdák voltak. A bort tisztelte és szerette egyedül a világi életből, olyan nagyra tartotta, 
hogy még önmagától is sajnálta; ünnepnaponként megivott egy kis üveg sashegyit, s ilyenkor 
meglehetősen elégedett volt sorsával, bár Kerkápoly úr „Gellérthegyi Szemelt”-jét, valamint 
Andrássy Aladár hegyaljaiját irigyelte. 

Krónprinc Ferdinánd arca olyan színű volt, mint a karmazsinposztó, míg a haja szinte 
szalmasárga, mint az angolszászoké, akik erdőkben laktak, és megijesztették a normannokat. 
Világossárga volt az öregember szakálla is, pedig már jóval elmúlt hatvan éves. Az ujjasa 
zsebéből sohasem hiányoztak azok a kis zöld üvegecskék, amelyekben különböző borminták 
voltak. Volt valódi sashegyi bora, amelyet a napsugárban vagy árnyékban kémlelve vizsgált, 
mint a festőművész a színhatásokat. Hosszú bőrkötényben járt odahaza is, mint a pincéjében, 
és mogorván tért ki a ház látogatói elől. Hordókat kalapált, borosedényeket reperált az 
udvaron, szűrőket és lopókat vizsgált; mintha egy másik planétán szólna a zongora, és egy 
távoli világrészben énekelne Irma. 

Egyszer, őszi hajnalon korábban kelt fel a szokott időnél, még a nedves ujjú éjszaka teregette 
tenyerét az udvaron, a házból nagy élénkség hangzott. Igen ám, csakhogy Krónprinc 
Ferdinánd nemhiába kelt korábban e napon. Halaszthatatlan teendője volt a szőlőshegyi 
pincében, és a tennivalóhoz szüksége volt bizonyos üvegecskékre, amelyek a felső házban 
egy szekrényban foglalnak helyet. Máskor dehogyis közelítette volna meg a kivilágított, 
vendégektől zajos szobákat. Üvegért azonban a pokolba is elment. Némi járatlansággal 
lépkedett végig a fűtött, színes üveggel bevont folyosón, ahol a pálmák cserepein félig 
elszívott szivarok és cigaretták látszottak. Nagy rendetlenség volt mindenfelé. Egy asztalkán 
feldöntött borosüveget és félig kiürített poharakat vett észre. Megszagolta és megkóstolta a 
maradék bort. Bosszús arcot öltött. Házánál nem az ő saját borát fogyasztották. Egy 
másodpercig nyelvével szürcsölte, majd szájában forgatta, gurigálta a bort, aztán kiköpte. A 
bor hamis volt. Majd eszébe jutott tennivalója, a halaszthatatlan üvegecske, és kezét a 
kilincsre tette, amely vöröslött a fehér ajtón. Egy világos ripszből való szalon volt az első 
szoba. Krónprincné született Krómy Vilma, egy vízivárosi patrícius család sarjadéka, mélyen 
kivágott ruhában, csap-zott hajjal és fehérre rizsporozva, bizalmas együttlétben üldögélt a 
kanapén egy kiviaszkolt, fekete hajú gavallérral, aki olyan régi szalonkabátot viselt, amelyet 
tán már nemzedékek óta hordanak a pénztelenebb budai gavallérok ilyen alkalomkor. 

Lehetséges, hogy van valahol Budán egy szalonkabát, amelyből kihízott igazi tulajdonosa, és 
azóta az ifjú gavallérok egymástól kölcsönözve kéregetik, ha légyottra vagy estélyre mennek. 

Krónprinc Ferdinánd nemigen sokat törődött a meglehetősen érdekes véletlennel, fél füllel 
hallotta egy öreg kádársegédtől, aki a hegyben hordóit javítja, hogy házában odalent a 
Vízivárosban estélyek vannak, amelyekre mindenkit meghívnak, csupán a házigazdát nem. 
Szerette volna ugyan megkérdezni, hogyan került a viaszos hajú, lengő nyakkendős ifjú 
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felesége bizalmába, ellenben a hosszú szárnyú szalonkabát neki is imponált, mint a vízivárosi 
nőknek. Talán éppen hivatalnok az illető a városházán vagy tanító az iskolában. 

Meggyorsította tehát lépteit, amint sárga szakállával a ripszbútorok között elhaladt. Ezek a 
bútorok felesége leánykori hozományából valók; nagy dolog volt ez annak idején, a vízivárosi 
leányok nemigen kaptak hozományba szalongarnitúrát. Egy Krómy lány azonban már akkor 
is kivétel volt. Régebbi időben, míg Krónprinc Ferdinánd nem élt teljesen a borászatnak, szó 
volt róla, ha egyszer elválnak, Vilma asszony magával viszi a bútorait. 

A ház harmadik szobája ismét szalon volt. Ezt már jóformán nem is ismerte Krónprinc 
Ferdinánd, mert ez a bútorzat abban az időben került házhoz, mikor ő bőrkötényben kezdett 
járogatni még vasárnapi délutánokon is. Ez Irma szalonja volt, és Pesten vásárolták egy 
Kerepesi úti kereskedőnél. A szalonban állott a zongora; a zongoránál Irma ült fehér 
selyemruhában, szalaggal megkötött fekete haja mint a kígyó omlott fehér vállaira; fehér 
félcipőjénél egy, az előbbihez szakasztott hasonló kabátba öltözött pomádés ifjú térdelt. 
Krónprinc Ferdinánd a szemei elé tartva tenyerét, egy kissé megtántorodott a színes 
szőnyegen. Lekorgasztotta a fejét, és alig hallhatólag mormogta: 

- Ez mégsem járja. 

Így ment ki a házból, hogy sem jobbra, sem balra nem nézett: mintha attól félt volna, hogy 
valamely irtózatos dolgot fog meglátni. És vállára vetett kapájával, verejtékező homlokával 
többé sohasem üldögélt a kőpadon a budai ház előtt, hogy vacsorára várja a ház népét. 
Odakünn maradt a hegyen, a présházban, télen-nyáron künn lakott, sohasem tette a lábát a 
Vízivárosba. 

Így kezdődik a Krónprinc hölgyek története, akiket nemsokára pesti gavallérok, urak és 
csalók, szélhámosok és balekok társaságában lehetett látni a főváros cukrászdáiban, a turfon 
és a színházban. A véletlen sodorta őket jobbra és balra. Azon számos fővárosi hölgyek közé 
tartoztak, akiket napról napra észre lehet venni az utcán, a divatos vendéglőben és a 
csónakversenyen. 

Gavallérjaikat sűrűn cserélték. Krónprincné nyíltan hangoztatta, hogy már csak addig akar 
élni, amíg leányát férjhez adja. Míg Irma eleinte minden héten kiadta az útját a 
vőlegényeknek, később ritkábban sikerült a szakítási jelenet, amelyet Krónprinc Irma úgy 
játszott, mint egy színésznő. 

- Ne búsulj, mama, jön valaki, érzem, aki igazán megérdemel bennünket. 

Krónprincné született K. Vilma, a vízivárosi patrícius család sarjadéka, mindaddig nem is 
búsult, amíg gavallérok és udvarlók bőven mutatkoztak a ház körül és a társaságukban. 
Elszántan megragadott minden alkalmat, hogy „a donok és grandok” ismeretségének a számát 
gyarapítsa. Oly csodálkozva hallgatta a bókokat, mint egy iskolás leány. 

Mindig elhitte, ha szerelmet vallottak neki. 

Ha jó napja volt, azt gondolta, hogy fiatalabb, mint kissé blazírt leánya. 

Budai leány létére már évek óta nem járt búcsúra Máriaremetére, és ama hajnali jelenet óta a 
rokonaival is megszakított minden érintkezést, ami talán még nem is történt Budán. 

- Nekünk Pesten kell megtalálnunk a szerencsénket, gyermekem - mondogatta. 

Ugyanezért napközben sehová nem jártak, a templomok régen nem látták őket, és kapuzárás 
után tértek haza a Vízivárosba, midőn bizonyosan nem találkoznak már ismerőssel. 

Rezeda Kázmér budai lakos hosszú ideig kerülte a Krónprinc hölgyeket, mert amíg nem 
ismerte meg az embereket, szigorú erkölcsbírájuk volt. Ezenkívül sértette a hiúságát, hogy 
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midőn eleinte „jöttek hírbe” Budán és Gráciász vendéglőjében a hölgyek, mindenféle 
„semmiházi” jelentéktelen fiatalemberekkel kapcsolatosan emlegette őket a pletyka. 
Gráciásznak, pohár között, magyarázta a dolgot. 

- Barátom, egészen másképpen állna a dolog, ha egy magamhoz hasonló rangú és tekintélyű 
férfiúval kellene fölvenni a versenyt. Tegyük föl, egy grófot vagy egy minisztert lehetne 
kiütni a nyeregből. Rezeda akkor tornába állna. Szegény budai fiatalemberek azonban nem 
érdekelnek, s ezért tűröm, hogy a Krónprinc hölgyek a legnagyobb kalapokat hordhassák a 
városrészben. Én bizony nem törődöm velük. 

Gráciász, Rezeda úr egyetlen barátja azonban nem hagyta ennyiben a dolgot. Mint a nagyon 
jó emberek többnyire, erőszakos volt a kívánságaiban és szándékaiban a tiszta szívű budai 
korcsmáros. 

- Nem értem, hogy az én barátom miért hagyja, hogy a budaiak elől mindenféle pesti 
csirkefogók halásszák el a szép Krónprinc hölgyeket? Utóvégre Buda kedvéért is kell tenni 
valamit. Ha valamely érintetlen hírnevű nőről, szent asszonyról és templomjáró hajadon 
lányról volna szó: Gráciász az első, aki lebeszélné a vállalkozásról Rezeda barátját. Ne 
bántsuk a nőket, amíg ártatlanok és jók. Ámde az mégse járja, hogy két nő Budáról 
mindennap a Váci utcába járkáljon. Tenni kell valamit, Rezeda barátom. Szegény Krónprinc 
Ferdinándnak ez már mindegy. 

- Egyetlen varázsszóval véget vetnék a Krónprinc hölgyek pesti kirándulásainak - hivalkodott 
Rezeda Kázmér, mert megszokta, hogy Gráciász előtt természetfölötti külsőben mutatkozik. 

Gráciász, az egyszerű budai vendéglős, aki már Krónprinc Ferdinánd sajátságos eltűnése 
miatt néha álomtalanul töltött órákat ágyában egy régi bolthajtás alatt, ahol már előtte több 
száz esztendővel is idős budai polgárok feküdtek, új király koronázásáról és fiatalkori nőkről 
álmodtak, vagy pünkösdöt láttak a hegyen, sárga szüretet és taposó menyecskék lábát, 
amilyen dolgokkal az egyszerű emberek álmodni szoktak, Gráciász nyitott szemmel 
gondolkozott a budai eseményekről. 

Utóvégre, szégyen történt a budaiakkal, bármely oldalról nézzük a dolgok állását. Bizonyosan 
nevetnek Pesten Krónprincék történetén, s az erkölcsös Budán, ahol a lányok és asszonyok 
nemigen állottak szóba mással, mint bennszülöttel. A Rácváros külön házasodott és Óbuda 
külön, a tabáni lányok lehetőleg otthon maradnak a régi városrészben; csupán a Krisztinából 
lehetett elcsalni a nőket messzi tájakra, mert itt nem igazi budaiak laknak, sok közöttük a 
bevándorló. A becsületes Gráciásznak ezen álom nélkül töltött órákon oly furcsa gondolatai 
támadtak, hogy reggel maga is megijedt tőlük. Például éjjelenként szentül hitte, hogy az 
elveszett budai becsületet csak a nagyszerű Rezeda Kázmér állíthatja helyre. Ennek a 
rendkívüli embernek minden sikerül. Okos, nyugodt, bölcs, meggondolt, és olyan szája van, 
mint egy papnak. Ha Rezeda úr munkába venné a hűtlen Krónprinc hölgyeket, talán még arra 
is rábírná őket, hogy visszaállítsák a félig-meddig elveszített családi becsületet: Krónprinc 
Ferdinánd ismét megjelenne vállra vetett kapájával, és - ez a legfontosabb - a hölgyek többé 
nem hagynák el a városrészt, hogy Budát Pesten kompromittálják. 

Egy öreg, becsületes polgár gondolata volt ez, aki tiszta öregségében rendet szeretett lelkében, 
családjában, üzletében és a városban. 

Rózsafüzérrel nevezett vasárnapon Máriaremetére utazott társaskocsival. Meggyónt és 
megáldozott. Az útszéli koldusok között szétosztott néhány susztertallért. Hétfőn reggel egy 
nagy üveg borral a hóna alatt beállított a Krónprinc házba. 
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Régen nem volt itt vendég. A. hölgyek csak aludni jártak haza. Irma néha délelőtt elment már 
a városba, délután valamely kávéházban vagy cukrásznál találkozott az anyjával - Isten tudja, 
hogyan telt el az idő. 

Gráciásznak a haja olyan fehér volt, mint a templomatyáké. Egész magatartása 
megelégedettséget és nyugalmat árult el rendesen, mint az olyan emberek külseje, akik 
nyugodtan néznek a holnap elébe, adóval nem tartoznak, adósságaik rendben vannak, és 
künnlevőségeik pontosan be vannak írva egy könyvbe, amelyben Szilveszter napjának 
délutánján aláhúzzák a sort. Most azonban nyugtalanul csavargatta fejét puha inggallérjában e 
szívjóságos férfiú, először járt életében olyan dologban, amelynek helyességéről nem volt 
egészen meggyőződve. 

Krónprincné már elvégezte a dolgát a fodrásznéval, aki Pestről járt át az omnibusszal. Teli, 
negyven-ötven éves asszony volt, nagy, mandula alakú kék szeme volt, mint azoknak a Mária 
Magdolnáknak, akiket régi templomok megfeketedett, falra festett képein látni, midőn a 
vándorpiktor még nem fukarkodott az érthető piktúrával. Furcsa, elhagyott asszonyoknál 
észlelhető epekedés ült tekintetében, mint egy ábrándos polgárasszonyéban, akinek 
lánykorában felejthetetlen bókot mondott egy részeg herceg, járatlanságát fölhasználva, 
hirtelen furcsán megölelte, megsimogatta, megcsókolta az éjféli misén; mire a tapasztalatlan 
hajadon sikoltott volna a váratlan támadás miatt, már csak a száncsörgés hallatszott a 
havazásból. 

És az élet előrehaladtával (miután bókot legföljebb a konyhájáról és gyermekei szépségéről 
hallott azóta) mind körülményesebben jelentkezik az emlék. Deli levente volt a herceg, és 
olyan puha volt a szakálla, mint az árvalányhaj. Karácsony este van… az éjféli misére megy a 
háznép… sehol sem hallatszik csengő… a sötét boltozat, hol a merénylet történt, azóta üresen 
áll. A haja, amely eredetileg barna volt, mind szőkébb és fehérebb lett, amint rizspor és festék 
keveredtek egymással a sok fésüléstől törékennyé lett hajszálakon. A negyvenéves asszony 
álmai voltak feszesen a fésűk alá rejtve; füle mellett buzgón és a vasárnapi misék nedves 
keféjével simultak hátra a hajszálak, de a boltozatos homlok fölött fürtök ólálkodtak, amelyek 
alkalomadtán kecses árnyékot vetettek az arcra, a húsos, egyenes orra és a nagy ívelésű 
szemöldökre. Olyan fehér, egészséges, húsos volt az arc, hogy bízvást példának lehetett volna 
állítani az érett polgári szépségről. Budán a hegyek levegőjében és alapos mosakodások után 
szépülnek meg így a háziasszonyok, mielőtt végképpen elbúcsúzna tőlük a férfiak kalandos, 
bujkáló tekintete. 

Mégis volt valami érdekesség, idegenszerűség az asszony alakjában. Korántsem lehetett volna 
őt egy hentesbolt márványasztala mellé elképzelni, párolgó sonkák és kunkorgó malacfarkok 
közé. Járása, magatartása, mélázó fejtartása és nyugtalan szájszéle oly képpel vette őt körül, 
amely keretből nem hiányzott a bánatosan hervadó liget, midőn is a falevelekkel behintett 
országúton félénken, de magadással mendegél magas sarkú, erős cipőjében az asszony és egy 
gazemberférfi lábnyomait keresi, aki alkalomadtán majd megveri, hazakergeti, a kocsiajtót 
rácsapja, míg nem messzire egy sovány, tisztátalan kis pesztra üldögél egy padon. - Ez az 
asszony sohasem találja meg a boldogságát. 

Ráncos selyempongyola fedte a testét, papucsából kivillant meztelen bokája és vörös barchet 
alsószoknyája. 

- Egy kis bort hoztam, amelyet még az öreg Ferdinándtól vásároltam. Tudom, mióta az öreg 
elköltözött a háztól, úgysem isznak a saját borukból - szólt Gráciász, miután szokása ellenére 
megcsókolta az asszony kövérkés kezét. 

Krónprincné jó darabig hagyta a kezét a budai kocsmáros bajusza alatt. Még mulattatta őt a 
kézcsók. 
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- Szegény Ferdinánd, én igazán nagyon fájlalom távozását - mondta előkelően Krónprincné, 
amint ezt a pesti kioszkban tanulta, de aztán erőt vett rajta a budai jóság: - Szegény jó uram, 
darabokra szakítanám a selyemrongyaimat, ha még egyszer hazajönne, feléje se mennék többé 
Pestnek, ha megint velünk együtt költené el vacsoráját. Tudom, hogy megvetnek az emberek, 
a családom megtagad, ujjal mutatnak utánam a Vízivárosban. De a leányomról ne mondjon 
rosszat senki, mert azt megölöm. Sohasem hittem, hogy Ferdinánd ily szigorú, szinte 
kegyetlen tud lenni hozzánk. Én egy vértanú vagyok. 

Gráciász leánykori nevén szólította meg az asszonyt: 

- Vilma, én nem haragszom rád. A te dolgod, amit teszel. Asszonyok ügyébe sohasem 
ártottam magam. Kikérte volna az én öreg élettársam, Fruzsina, ha mindenbe beledugom az 
orromat. 

Ez nagyon helyes beszéd volt. 

Vilma asszony nyomban hellyel kínálta meg Gráciász uramat. A legritkább pesti bóknál is 
jobban hízelgett lelkének, hogy „vértanúságában” távolról Fruzsinához hasonlította Gráciász, 
ahhoz a Fruzsinához, akiről mindenki tudja Budán, hogy esztendőszámra nem hagyja el a 
házat, cipőt sem húz, és új ruhát pár esztendeje nem varratott. Húsvétkor templomba megy, 
aztán vége a kalandozásnak. 

- Mi, budaiak - kezdte Gráciász uram -, már régen keresztet vetettünk az uradra, Ferdinándra. 
Bogaras embernek ismertük világéletében. Bizonyosan nagyothall, mert nem érti meg az 
emberek szavát. Csak a régi üvegeket és hordókat szereti. A szarkák meg a sárgarigók voltak 
a barátai ott a szőlőhegyben. Azt mondják, tud egy dohos pinceüreget, ahová a pénzét elássa. 

Vilma asszony energikusan előrehajolt a dakszlilábú széken. 

- A gyermekemét? 

Gráciász elvörösödött. Zavarba jött, mert a pénzről való mondatot csak úgy álmodta maga is, 
mikor elgondolta, hogy mivel bosszulná meg szerencsétlenségét az öreg Krónprinc 
helyében… 

- A pénzért nem kár, és el sem vész, de a becsületnek nem tanácsos lyukas hídon járni - szólt 
elkomolyodva. - Én tudom, hogy ki és mi hiányzik nektek, Vilma. Egy becsületes, derék jó 
barát, egy gáncs nélküli nemes lovag hiányzik e házból, aki alkalomadtán mulattasson, 
máskor megvédelmezzen. Egy férfiú, aki az ördögtől sem fél, oly gyöngéd, mint egy apród. 

(Honnan vette Gráciász polgár e szavakat? Hisz eleget hallotta Rezeda urat szavalni, 
szenvedélyeskedni, hánykódni, ha néhanapján az felöntött a garatra.) 

- Ezt súgja az én budai szívem. Minek mennétek ti pesti mulatságok, társaságok, koncertek 
után, mikor a Vízivárosban lakik Rezeda Kázmér? 

- Azon izgatott férfiú, aki mindig megzörgeti éjjel az ablakot? - kérdezte Vilma asszony. 

- Bolond vagy, Vilma, sohasem jön meg az eszed. Rezeda Kázmér nem szokta az ablakot 
zörgetni; tiszteletre és nagyrabecsülésre hivatott férfiú ő. Csaknem lelkésze lehetne a 
városrésznek, ha érdekelnék a közönséges földi dolgok. Tudományos könyvekkel, a világ 
bölcseivel szokott éjjelenként társalogni, korántsem a nők háza körül ólálkodni. Hetenként 
Pestre megy Hock János főtisztelendő úrhoz teozófiáról beszélgetni. 

- Ismét megkéri valaki a leányom kezét. 

- Nagy tévedés - felelt méltóságteljesen Gráciász, és fölemelkedett. - Az én barátom nem 
szokta a lányok kezét megkérni. Sohasem árulta el, hogy nősülni óhajt; a legjobb partit Budán 
megszerezném neki, ha térdig kopna a lábam. Ámbátor az is lehetséges, hogy reménytelen 
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szerelmes. Vannak olyan férfiak, akik tíz, húsz évig hordozzák magukban titkukat, mint a kút 
mélyében, és sohasem árulják el magukat. Azok a férfiak, akik nem kérkednek szívük 
érzelmeivel, amint hallgatni szokott az igaz ember istenfélelméről. Hallgatnak, meghalnak, 
anélkül hogy valaha is elárulnák, hogy mit gondoltak az életen át. Rezeda Kázmér, de én is 
hasonló vagyok, megveti a férfiakat, akik egy nőnek valaha is megmondják, hogy mily 
gyöngédséggel, mily gyengeséggel viseltetnek. Egy rendes férfiú sohasem vall szerelmet. 

Vilma elgondolkozva, az orra alatt csendesen mosolyogva hallgatta a budai polgárt. Néki az 
utóbbi években minden férfi szerelmet vallott, a kioszkban és a szálloda éttermében, a 
Ferenciek templomában és Alagon, a zöld gyepen, a Pesti Hírlap apróhirdetései között és a 
színlapon a földszinti zsöllyében… Sokszor csodálkozva állott meg a széles tükör előtt, amely 
mindig dísze volt a Krómy családnak, mit találnak rajta a férfiak, amiért bátorságot vesznek 
legszentebb érzelmeik azonnali nyilvánítására? Vagy mi az a tetszetős, szinte hódító 
természeti adomány a külsején, amely a férfiakat ingerli - amint már a nők a tükör előtt 
gondolkozni szoktak. 

Talán a haja, amely olykor lenszínű volt, máskor párizsi szőke. Korántsem használt festéket, ő 
ahhoz sokkal erkölcsösebb volt, mint hogy befesse a haját. Mégis e dús és elpusztíthatatlan 
hajzatnak volt olyan sajátságos tulajdonsága, hogy külső befolyástól mentesen, a 
színárnyalatait változtatta: ha nagyon boldog napja volt Vilma asszonynak, párizsi szőke volt 
a haja. És a nyakán oly apró göndörszálak voltak, mint a madárpihe. (Leánykorában kis 
bajusza is volt, de valahogy elmúlott.) 

Vagy talán a lába zavarja meg a férfiak eszét? Rendes nagyságú női láb volt, amilyenen a 
hetven-nyolcvan kilós nők szoktak járni. A cipősarka természetesen kissé kifelé hajlott, és a 
gombok megfeszültek. Ettől még nem kell megbolondulni a férfiaknak. 

Vajon ez a rendkívüli Rezeda úr mit mondana, ha vele is sétálni menne a budai hegyek közé, 
a mély völgyekbe, hűvös pázsitokra és a titkosan sóhajtó, zöld kukoricatáblák között 
merengve kanyargó gyalogútra, élete felejthetetlen emlékének színterére, midőn egy bizonyos 
ledöntött faderékon ülve, sűrű bokorban, az erdőszélen, először hallgatta egy férfiú 
hazudozásait, nagyon boldog és izgatott volt, a Disznófőtől idáig hallatszott a hangászok 
játéka, és a szoknyájára kis nefelejcskoszorúk voltak hímezve… Sohasem dobja el azt a nyári 
ruháját és szarvasbőr topánját, mert igazán és epedve szeretett, mint egy flóta. És most az az 
érzése volt, hogy bizonyos Rezeda Kázmér kedvéért ismét fölveszi a régi ruháját, cipőjét, és 
képzeletben látta a ledöntött fatörzset. Sóhajtott, megszorította Gráciász kezét (mintha már a 
Rezeda keze volna), és önmagát is meglepte a melegség, amellyel mondta: 

- Rezeda urat szívesen látjuk bármikor, mert én megértem önt, jó öreg barátom. 

Sietve búcsúzott, hogy a tükörben alaposan megnézhesse arcát, haját, kezét: szép volt-e a 
beszélgetés alatt, és milyen véleménnyel távozik a jó öreg Gráciász? 

Rezeda Kázmér Ágnes napját választotta a vacsora napjául, mert ezen a napon történt vele 
azon emlékezetes dolog, hogy a Dunába esett, és a jég alól partra vergődött. (Egyáltalában 
voltak szerencsés és szerencsétlen napjai. Bizonyos évfordulókon nem mert a szobájából 
kimozdulni, rózsafüzérrel övezte a kezét, ereklyékkel vette magát körül, és ajtaját zárva 
tartotta; máskor egy kitömött farkassal beszélgetett, amelyet szobája sarkában tartott, amelytől 
sokszor megijedtek női látogatói, amíg ilyenek is voltak a világon.) 

Gráciász a hosszú földszintes ház kapujáig kísérte, és előzékenyen meghúzta a falon a 
csengettyűt. Háromszor húzta meg, és figyelt a harangozásra, amelyet előidézett a ház 
belsejében. 
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Rezeda úr vállát könnyű kis gallér borította, amelyet frakkhoz viselnek Pesten az előkelő 
gavallérok. Kecsege orrú lakktopánja volt, derékban ráncos, barna, aranypitykés 
szárnyaskabátja, pepita nadrágja és fodros, csipkés inge. A nyakkendőjében egy rubintszemű 
rókafej volt, és alkonyattal Pesten borotválkozott a Kishíd utcában. 

(Természetesen, ez apró hiúságot még önmagának sem merte volna bevallani. Azon ürügy 
alatt ballagott Pestre, hogy a budai borbélyok nem tudnak borotválni, holott máskor a 
Szentháromság téren oly jóízűen aludt egy fodrászszékben, mint egy kéjenc öregember, 
akinek a mindennapi borotválás is bizonyos örömet okoz.) 

A kapu kinyílott, és Gráciász biztatólag veregette meg Rezeda úr hátát. 

- Ne felejtkezzél meg, nemes barátom, a lengyel borkereskedő történetéről, amely mindig 
szokott tetszeni a nőknek - dörmögte. 

Az ünneplőbe öltözött cselédleány, úrnői ferde sarkú félcipőjében, lelkendezve nyitotta a 
kaput. A faggyúgyertyát magasra emelte, amint a lépcsőn vezette Rezeda urat. A tapasztalt 
gavallér körülnézett az udvaron. A hó el volt seperve a szalmába bújtatott rózsafák 
környékéről. Itt várták a vendéget. 

Mielőtt azonban tovább mennénk Gráciásszal, aki csak néhányszor sétált el az ablakok alatt, 
vagy Rezeda úrral maradnánk, hallgassuk meg a varázsmesét, amelyet a derék budai polgár 
javasolt a nők meghódítására. 

A BORKERESKEDŐ TÖRTÉNETE 

Élt valamikor a Szepességben, Podolin városkában egy Lutriczky nevű kereskedő, aki 
mintegy összekötőkapocs volt a lengyelországi urak öblös torka és a magyar Hegyalja között. 
Azt lehetne mondani, Lutriczky volt az a lopó, amelyen át a krakkói nemesség fölszívta Tokaj 
és Mád borát. 

Lutriczky jókedvű fiatalember volt, alig múlt ötvenesztendős, és a gyakori, hosszadalmas 
utazásokban úgy megszáradt, mint egy lószerszám. 

Vöröses, nagy szájú és szeplős fejét ismerték minden fogadóban. Alig volt fehérnép a nagy 
országút mentén, amely a határon átvezet, akitől csókot nem kapott vagy lopott volna az 
ördöngös Lutriczky, mert a hegyaljai boron kívül csupán az asszonyokat szerette. 

Nagy, több emberöltőre szabott köpenyegében, ötvenesztendős csizmáiban és hegyes, 
vidrabőr süvegében mindenkivel megismerkedett utazásai közben. Eperjesen még a 
toronyőrrel is jó barátságot tartott fenn, pedig az sohasem hagyta el a tornyot. 

Pénze mindig bőven volt, a nyájas, hazug szó könnyedén perdült a szájáról, még azok a nők 
sem átkozták, akiket elhagyott. 

Szerencsés kópé volt ez a Lutriczky. 

Történt, hogy a sok tokaji és mádi bor élvezetétől Lutriczky mind a két lábára megbénult. 
Előfordulnak ilyen rejtélyes dolgok az életben. A doktorok a fejüket rázták, Lutriczky 
káromkodott, mordállyal belelőtt a szentképbe, amely előtt régebben ájtatoskodni szokott, ha 
bűnei nem engedték az álmot fekvőhelyéhez közelíteni. Hiába volt minden. 

Lutriczky tovább járta kocsiján a nagy országutat. Csak akkor horgasztotta le a fejét, ha a 
fiatal cselédleány énekelve mosott az útszéli fogadó kútjánál. Mert nem tudott utánamenni. 

Így tehát örömtelenül folytak Lutriczky napjai, mert a borivással is fölhagyott a doktor 
rábeszélésére. Természetesen az üzlet kezdett rosszul menni, hisz Lutriczky nem táncolt sem 
az eladóval, sem a vevővel. A krakkói öreg nemesemberek pókhálós szemmel néztek rá. 
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- Majd még mi is megsántulunk a végén - és nem mertek Lutriczky borából inni. 

A tokaji, mádi bortermelők nem szívesen hiteleztek a béna kereskedőnek. Ki tudja, meddig él 
a nyomorék ember? Akkor aztán mehetnek a pénzük után. 

Lutriczky egy darabig vigasztalta a kételkedőket. 

- Én vagyok a legmegbízhatóbb kereskedő Magyarországon, mert én nem szökhetem el a 
hitelezőim elől. 

Most már néha sajnálta Lutriczky, hogy annak idején elmulasztotta a házasságot, mikor két 
ország fehérnépe között válogathatott volna. Legalább volna kivel veszekedni a hosszú téli 
estéken! Egymagában a káromkodást is megunja az ember. 

Nyomorékságában különböző fogadalmakat tett Lutriczky. Most már a harmatos ablakú, 
pörköltdisznó-szagú fogadók helyett vén, ködös és sötét hajójú templomok előtt is 
megállította kocsiját. Az ülésből integetett a Jézuskának meg a szenteknek. Egy útszéli 
Máriának azt fogadta, hogy soha többé nem bántja az asszonyokat, csak még egyszer a talpára 
állhasson. 

- Mindegyiknek piros topánkát veszek, aki volt, még a legvénebbnek is! - fogadkozott 
Lutriczky. - Akármilyen messzire kerültek tőlem, elmegyek utánuk, és bocsánatot kérek, ha 
valamivel megbántottam őket. A törvénytelen gyerekeimet fölnevelem. Miattam pártában 
maradt leányoknak hozományt adok. Öregasszonyoknak szeretőt szerzek. 

E sok fogadkozásnak aztán megvolt az eredménye. Egy öreg krakkói asszonyság megszánta a 
Jagelló-torony körül gubbasztó borkereskedőt, és adott neki a csodafüvéből, amelyet pedig 
csupán családja tagjainak tartogatott. Lutriczky megfürdött, és apránkint járni kezdett. 
Eldobta a régi csizmát, és pirosat vett helyébe. A köpenyeg alatt aranyzsinóros dolmányt 
viselt. A legfinomabb szepesi lenből varratott inget. Mert sok mulasztást kellett pótolni. 
Háromesztendős betegsége alatt egy csomó szép leány növekedett föl a nagy országút 
mentén; sok hajadonból menyecske lett; más fehérszemélyek körül az unalom dorombolt, 
annak legjobb elkergetője mindig a sokbeszédű Lutriczky volt. 

Eszébe sem jutott, hogy egyet is beváltson a fogadalmai közül. A borkereskedés újra 
fellendült, mert Lutriczky a legvénebb bortermelőket is táncra ingerelte, a vevőit pedig úgy 
csábította, mint egy angyal. 

A babonaságra hajló asszonynépnek nagyon tetszett Lutriczky beszéde. Végig a nagy 
határszéli országúton, Tokajtól Krakkóig minden asszonynak, leánynak azt az egy hazugságot 
mondta a borkereskedő, hogy az ő csókjának, ölelésének köszönheti régi egészségét, táncos 
lábát, piros csizmáját és nagy étvágyát. 

Történt, hogy a régi templomnál, ahol Lutriczky mindig a bundagallérba húzta a fejét a 
Jézuska és a szentek elől, egy napon részeg fővel kiesett az utazókocsiból. A megvadult lovak 
keresztülgázoltak rajta, kocsikerék érintette, mire Lutriczky fölnyitotta a szemét, a kocsija 
már messze járt a hegynek emelkedő országúton. És látja ám, hogy két piros csizmás lába 
egyedül, törzs és fej nélkül fut az országúton a kocsi nyomában. 

Ettől a naptól fogva senki sem látta többé Lutriczkyt, de két csizmás, kék bugyogós lábszára 
száz év múlva is feltünedezett vala a nagy országúton, amint sietve vette a mérföldeket 
Krakkó és Tokaj között. Ki hajtotta Lutriczky lábszárait, hogy azok sohasem nyugodhatnak 
meg? Vannak ilyen babonás dolgok a világon. A fuvarosok keresztet hánytak a titkos 
lábszárak láttára. Míg a menyecskék, leányok hirtelen feleszméltek végig a nagy országút 
mentén, midőn a későbbi utazók szép hazugságot sugdostak a fülükbe. 

Jön a Lutriczky lábszára! 
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Vége volt akkor a szerelemnek, tréfának, dévajkodásnak. A hetyke, vállalkozó kedvű utazókat 
még a házból is kizárta a fiatal fogadósné. 

Ez a borkereskedő története. 

  

Rezeda úr nem tulajdonított ugyan olyan nagy fontosságot a mesének, mint Gráciász úr, 
mégis midőn vacsora után elmondta a Krónprinc hölgyeknek a borkereskedő történetét, azt 
tapasztalta, hogy a budai hölgyek elmerengenek, Vilma asszony félős pillantást vetett a 
vaskosaras ablakra, odakintről lépések hallatszottak a kövezeten, talán a Lutriczky gazdátlan 
lábai járnak odakint?… 

Irma hosszadalmasan hámozott egy narancsot. A tenyerén Rezeda úr elé nyújtotta: 

- Tessék, Rezeda úr. Ugye, a mese azt példázza, hogy a férfiak még haláluk után is 
mászkálnak a nők után? 

- Valószínűleg. Mert némely nőt sohasem lehet elfelejteni - vélekedett Rezeda úr. 

- Minden férfi bolond egy kissé? - kérdezte Irma, és figyelmesen nézett a vendégre. 

Rezeda úr mélázva ingatta a fejét. Nem felelt mindjárt. Igyekezett alaposan Irma szemébe 
nézni. 

Fekete és fehér színekből volt összeállítva Irma alakja. Testhezálló fekete ruhát hordott, mert 
ez jól állott neki, és az apját gyászolta. Valahol, valamerre egy rezignált magatartást tanult. 
Nem törődött az emberekkel, mert azok rosszat beszéltek róla. 

Olyan hosszú szempillája volt, hogy árnyékot vetett az arcára, s ezáltal bánatosnak is látszott. 
A homlokán egy fehér foltocska volt, mint egy csillag. Az anyja azt beszélte, hogy meg van 
jelölve, mert különb, mint a többi nő. Nagyon sűrű fekete haja és igen fehér, gyengéden 
meghajló nyaka volt. Néha egy pesti színésznőhöz hasonlították a férfiak, de ez nem tetszett 
neki. „Olyan vagyok, mint egy zsidó lány”, mondta elkeseredve, s ugyanezért aranykeresztet 
viselt a nyakában. Kecses vállából, igen jóformájú kezéből és gödrös állából nem valami sok 
mondanivalót lehetett kiolvasni. Mégis a megjelenése, kis termete, jelentéktelen alakja arról 
beszélt, hogy e mindennapi külső alatt bizonyos rejtelmek, végzetek, sorsok, sőt 
titokzatosságok lappanganak. 

Mikor a szempilláit felnyitotta, az árnyék helyén fehér villanás mutatkozott arcán, amely 
titkos fényes szeméből lövellt, mint valamely energia, amely minden percben kész akcióra. 
Elszántság és szentimentalizmus, gyermekes gyengédség és egy gyilkosság véghezvitele, 
hosszú sírások és élénk, szúrós, bántó figyelmezés, elégedetlen szomorúság és halálos 
hazugság voltak a szemeiben, amelyek az önfeledkezés percében vagy az elmélyedt 
gondolkozás alatt alig észrevehetőleg közeledtek egymáshoz. A hirtelen tekintet úgy látta 
volna, hogy Krónprinc-szeme néha kancsalít, s ilyenkor föltehető volt a leányról, hogy a 
hálókamrájában éjjel kést ver egy férfi fotográfiájába. 

Megmeredő bal szeme mintha a jövő ismeretlen tájaira figyelne, óvatosan várja a kárpit 
fellendülését, és a szája már telve van hazugsággal, bocsánatkéréssel és színészi szavakkal. 
Valaki jön az ismeretlenségből (talán a Lutriczky gazdátlan lába), akinek majd bőven, 
talpraesetten és meggyőzően kell elmondani, hogy mi történt a mai napig, amíg húszesztendős 
lett, és már tizenkét esztendős korában szerelmes leveleket írogatott egy deres bajuszú 
úriembernek, aki az államnyomda hivatalnoka volt. Egy hosszú estén majd nagy szerepe lesz 
ennek az átható tekintetű bal szemnek, midőn figyelni kell egy arcot és egy vergődő lelket, 
míg az élettörténet fordulatai lesújtanak és felemelnek. (Irma ugyanis sohasem gondolt arra, 
hogy bármit is elhallgasson múltjából. A kalandjaira pontosan emlékezett. Egyetlenegyszer 
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szégyellte magát, midőn egy férfi nem jött el a találkozásra. Ekkor bosszút esküdött, és 
elhatározta, hogy az életben még a legsúlyosabb kellemetlenséget okozza ama férfiúnak, akit 
magában csupán Himpellérnek nevezett. Elmondja majd a jövendő férjének Himpellér 
történetét, és kérni fogja, hogy segítsen a bosszúállásban.) 

A jobb szemben a bánat lakott, mint kis házikójában a remete. 

Itt suhantak át kis fellegekként az emlékek és keserűségek, kiábrándulások és átsírt éjszakák. 
A húszesztendős életunalom, lélekvirágok gyenge hervadtsága és a céltalan fájdalom a 
múltért, a jóvá nem tehető órák és elkártyázott ártatlan ifjúság: a jobb szem borús sötétjében 
üldögéltek, mint kis apró manók, amelyek kampós karjaikkal felkapaszkodnak a hosszú 
szempillákra, és éjszakánként elhagyják őrhelyüket, leteszik nyilaikat, amelyekkel az önfeledt 
öröm lepkéire vadásznak… Álom közben furcsa törperuháikba öltözve bejárják a homlok 
mezejét, hintáznak a kibontott hajban, lelógatják a lábukat a fül pirosló kagylóiról… az 
álomban eltöltött éjszakán, midőn semmi tennivalójuk nincsen, mert odabent a homokember 
állott rá széles talpaival a lélekre, és az erek vérpatakjain tavasz virágai úsznak tova, hogy 
reggelre üdén és megfiatalodva ugorjon ki az ágyból az alabástrom test. A szenvedélyes 
képzelet, ez a vakmerő légtornász, a legmerészebb trapézmutatványokat végzi bukott és 
ártatlan angyalok éjjeli lámpása körül, midőn a hajnal nedvei fűben, virágban, fában és emberi 
testben elindulnak a természet titkos útjaira. 

A jobb szemben üldögélt az önfeledtség és a rejtett vágy, itt lakott Irma nőiessége, fiatal 
szerelme és életkíváncsisága, míg a bal szem, mint egy hideg kés ügyelt a világ és az élet 
mozdulataira; hiúzként fülelve a lámpa lángjára és a szemben ülő férfi hazug és igaz 
arcvonásaira. 

Rezeda úr tudta, hogy vizsgálóbírája előtt ül (Vilma asszony szokás szerint és első látásra 
beleszeretett, és Lutriczky titokzatos lábszárainak távoli kopogásában már a Rezeda úr lépteit 
vélte felismerni, amint azok a ház körül sóhajtanak), ugyanezért oly rezignált és fagyos volt, 
mint aki előre tudja, hogy letartóztatását nem kerülheti el. 

(Már az első pillanatban megérezte a leány testének, kezének, hajának azt a különös illatát, 
amelyet, véleménye szerint, csak ő érzett bizonyos nőkön. 

Ez a vágyból, álomból és fantáziából összeállított illat úgy kísérte a nők fénylő cipősarkait, 
mint a kékesfehér hó a sétatér útjain. Ugyanezen illat áramlik annak a nőnek még a nevéből 
is, midőn hangosan kiejti magának szobájában, akibe életre-halálra szerelmes volt, hogy 
szinte meggörnyedt a válla. Azt hitte, hogy az alig elviselhető, szinte fizikai fájdalmak, 
magányos pofozások, tükör előtt tartott önszitkok végre felejttették véle élete szerelmét, egy 
asszonyt, akit rajta kívül senki sem látott hódítónak. Most itt állt előtte a felejtett asszony: 
megfiatalodva, leányos külsőben. Kőkoporsók között andalgó középkori vitéz volt a mai 
estig; minden nőre féltékeny volt már a városban, mint Bayard lovag, mert egyszer sem 
szeretett; magában számon tartotta a nőknek azon mozdulatait, amelyeket mintegy az élet 
objektív távolságából látott, rosszul elfüggönyözött esti házakban Budán, midőn a nők azt 
hitték, hogy senki sem látja őket. A boldogtalanságában örömét lelő férfiú, a betegségének 
különböző fájdalmaiban mulattatást találó ember eltompultságával szemlélte ma estig a 
háztetőket és alattuk a hazugságokat, kendőzött valóságokat. Most egyszerre úgy érezte, hogy 
végtelen vágy lepi meg, hogy a megszokott magányból visszatérjen az emberek közé; 
foglalkozzon az élet nevetéseivel és szomorúságaival, és szórakozást, sőt bizonyos váratlan 
üdvösséget találjon egy hangban, amelynek illata volt… A szemében néhány remegést érzett, 
míg a mellében dobbanást, mint a hótömeg zuhan le az ereszről… Irma hosszúkás lába, 
keskeny válla és karcsú dereka már csak bizonyosnak remélt tanúvallomás volt arról, hogy a 
régi nővel találkozott, aki majd a kisujjával földre dobja, és úgy megalázza, hogy sírva 
koldulja a halált a külvárosban.) 
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- Nemde, a férfiak bolondok egy kissé? - ismételte Irma az asztal felett a kérdést, és a hazudni 
is jól tudó jobb szemben áhítat, tudnivágyás és alázat mutatkozott, mint a növendék néz 
mesterére. 

Rezeda úr legyintett, mint akit kis, kétkerekű kocsin visznek a vesztőhelyre, és útközben 
egészségi állapota felől tudakozódik egy utcai ismerős. 

A rác templomban már elütötte az éjfélt az óra, amikor Rezeda Kázmér úr kis 
selyemköpenyegében benyomult Gráciász fogadójába. 

- Átkozott Lutriczky! - kezdte. - Az egész úton előttem szaladtak a havon gazdátlan, piros 
lábszárai. 

Az öreg Gráciász megelégedetten simogatta meg a mátyásmadár, e legrégibb kocsmavendég 
kalitkáját. 

- Tudtam én azt. 

Rezeda Kázmér elgondolkozva ült bora felett. Midőn később titkon visszaszökött a Krónprinc 
ház elé, és néhányszor elsétált a ropogós havon, odabenn világosságot vett észre. 
Felágaskodott, és igen természetesnek találta, hogy odabent piros mécses ég egy szentkép 
alatt, amely este még nem volt a helyén. 

Vajon ki gyújtotta meg? 

Vilma vagy Irma? 

Az anya vagy a leánya? 

Rezeda úr lassú léptekkel ment hazafelé, meg-megállott, de ügyet sem vetett a rosszul 
elfüggönyözött budai ablakokra, amelyek előtt sohasem ment el közönyösen. 

- Akkor is mécsest gyújtottunk, mikor életem legnagyobb szerencsétlensége kezdetét vette - 
dörmögte. - Szerencsére már nincs sok idő hátra az életemből, elviselem az elviselhetetlent. 

Kant könyvét a földre dobta, és hajnalig a bolthajtást nézte. 
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MÁSODIK RÉSZ • SZÉP ÁLMOKAT, SZEGÉNY 
TATÁR 
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HETEDIK FEJEZET • Kázmér a nők kezébe kerül 

Rezeda Kázmér naponta kétszer borotválkozott ezidőben, korán reggel, hogy idejét valamivel 
töltse, és a friss vízivárosi pletykákat meghallgassa a csendbiztos-bajuszú öreg 
borbélylegénytől; valamint estefelé, Pesten, a Kishíd utcában, ahol elolvasta az újságokat, 
haját szagos vízzel mosatta, többször habozott, hogy haját megfesteti, és a feltűnőbb, szikár 
fehér szálakat kinyíratta a bajuszából. 

Már napok óta egy karosszékben töltötte az éjszakáit, mert amint ágyba feküdt, végtelen 
elhagyatottságot és életunalmat érzett, mindig az kóválygott a fejében, hogy egy jó 
pisztolylövéssel el lehetne intézni élete gyanús mérlegét, régi vesebaját és megalázott szívét, 
amelyet fogadalma megszegésével ismét kitett a templom küszöbére, hogy a gyónni jövő nők 
reátapossanak, lányok kicsúfolják, asszonyok összekarmolják, vén boszorkányok 
leköpdössék. 

A karosszékben, szarvasbőr mellényben és szattyánpapucsban, hosszú szárú pipa volt a 
barátja, aki olyan nyugodt és lassú tanácsokat adott, mint egy falusi Deák Ferenc a méhesben. 

Az egész élet nem érdemes arra, hogy megváltozzon érte az ember. A vénség bizonyosan 
rőzseköteget cipel a temető felé, bármilyen tüzes volt az ifjúság. Elkopik a térd rózsaszínű 
bőre, megritkul a haj, és a szenvedély vackára fekszik, mint a fáradt vadászkutya. Bizonyos, 
hogy koporsót visznek lefelé egy napon a lépcsőn az unott, fekete inasok, és annyi időnk 
sincs, hogy megrettenjünk a gödörtől, ahol csak az első éjszaka lehet kellemetlen, amint 
magához tér a tetszhalott. 

Viszont teljesen közömbös, hogy életben vagyunk, ha távol tartózkodunk a helybeli 
mozgalmaktól. A távollevőt teljes bizonyossággal megcsalják, kijátsszák, elfelejtik, a nevét is 
letörlik, és a párnájára mást fektetnek. Az a legnagyobb bolond, aki azt hiszi, hogy csak neki 
sóhajtott még önfeledten az imádott. 

Ha a férfiak nem volnának egymással szemben oly titoktartók, gyakran kiderülne, hogy 
némely nő ugyanazon két-három szó elmondásával (a kellő időben) svindlizi végig a szerelmi 
életét. Kázmér emlékezett egy hölgyre, aki sötétben mindig Henriknek nevezte, mert így 
megnyugtatta a lelkiismeretét. (Vajon hány Henrikje volt a drágának?) 

Ezek a dolgok azonban csak a karosszékben voltak orvosságok, a táblabírós fölénye nyomban 
elhagyta Rezeda Kázmér urat, amint csak egy kicsit is elgondolta, hogy vajon hány szeretője 
volt már Irmának őelőtte, valamint bizonyosan csókolózik most is valakivel a félhomályos 
szobában, és alig érthető szavakat gügyög… Ilyenkor mindjárt sietni kezdett Rezeda Kázmér, 
nem volt türelme a csöndes pipázgatáshoz. 

Máskor hideg nyugalommal vizsgálta az esetet, mintha nem is vele történt volna. 

- Nézzük! Él Budán egy unatkozó agglegény, és megismerkedik egy napon egy kancsi 
polgárlánnyal. Okvetlenül beleszeret, mert nincs egyéb dolga. Mi ez? Tragédia ez? Baj ez? 
Kinek árt vagy kinek használ? Meg kell hódítani a kisasszonyt. Átviszem Pestre, régi, előkelő 
barátaimhoz és barátnőimhez. Majd beadja a derekát, ha látja, hogy nemcsak Budán van élet a 
világon. Elcsábítani, mint egy kalandor a vasúti fülkében, és többet sohasem utazni azon a 
vonalon. Megmérgezni tudatlan lelkét, felnyitni előtte a titkok szelencéjét, megmutatni az 
életet, az embereket, kétségbeejteni és megvigasztalni, hogy szaporodjon az okos nők száma. 
Belopózni az álmaiba, a gondolataiba, lefekvéskor halkan sugdosni, és a reggeli napban 
mutatkozni, mint egy fotográfián… Aztán mindent megunni, és végleg elutazni. Nemde, ez 
volna az élet? - kérdezgette magában Rezeda Kázmér józan délutánokon, mikor hideg szél 
fújt Budán, és a Dunán jégtáblák úsztak, mint megfagyott halottak Pozsony megyéből. 
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Éjszakánként azonban néha minden ok nélkül elhagyta a lakását, amelynek ablakában piros 
magyalág volt, amilyennel Angliában ünneplik a karácsonyt, és a piros bogyó körül 
szardíniásdobozok, olajos pisztrángok, papirosba csavart füstölt húsok és különböző 
borosüvegek foglaltak helyet, amelyeknek nem árt a tél zordon hidege: elhagyta a kényelmes 
karosszéket, a filozófiát, és a bölcs könyveket - mint egy hazátlan vándorló bujkált a budai 
utcákon, és egyetlen öröme az volt, hogy botjával megzörgette a boltok bádog cégtábláit. 

A házak lefüggönyözött ablakaira sanda pillantást vetett, odabent boldog családok élnek, 
tyúklevessel táplált férjek ölelik a fehér bőrű, jó szagú feleségüket, a gyermekek angyallal 
álmodnak, az öregasszonyok a küszöbön macskával, béke, biztonság, drága csönd van, 
amelyet szinte áhítatosan világít meg a hamvadó parázs; aki nem tud aludni, talál érző fület, 
amely panaszát meghallgassa; a betegnek a párnáját szerető kéz megforgatja; az óra boldog 
tiktakolással siet előre útján a reményteljes reggel felé, midőn az asszonyok nesztelenül 
kelnek fel, és jól megmossák a kezüket, lábukat, mielőtt bárki felébredne a házban; friss, 
illatos reggelizőabroszt terítenek az asztalra, és a gyermekek és férfiak oly boldogan ébrednek 
fel, mintha pehelykönnyű lett volna pihenésük, agyuk, szívük, gyomruk rendben van, még a 
szájuk sem keserű, és örülnek a habzó szappannak, jó szagú kávénak, a sárga teának, a 
ropogós szalonnának, jóízű sódarnak, kisüstön főtt pálinkának… Az asszonyok haja már 
megfésülten simul fejükön, és kezdődik a gyönyör teljes, polgári nappal, amelynek majd 
olyan öröme leend az estve, mint az esztendőnek a karácsony. 

Rezeda Kázmér akkorákat húzott a pékbolt bádogtáblájára, hogy visszhangzott bele az utca. 

- Eltévedtem! - ismételgette kétségbeesetten. - Eltévedtem. Mi lesz belőlem? 

- Polgár, becsületes, tisztességes polgár, nyolcvan évig élhetsz, ha vigyázol magadra, vesédre, 
szívedre, májadra! - felelt mindjárt önmagának. 

Míg egy különösen fagyos, január végi éjszakán, mikor a legtisztább józansággal 
megállapította ismét, hogy többé nem lehet semmit sem helyrepótolni, rendbehozni, 
elveszítette végleg a játszmát az élettel, egy ugrás segít a Lánchídról a sötét folyóba - a 
Krónprinc házon, amely körül többnyire ólálkodott, megnyílott az ablak. 

- Miért fagyoskodik? - kérdezte egy hang a magas földszintről. 

Krónprincné volt, vagy mint Kázmér magában nevezte: „Vilma anyám”. 

A fehér rámájú ablak a sárga házon úgy ingott, lengett, mint a mennyország ablaka. 

Rezeda Kázmér sóhajtva a fal mellé lépett. 

- Álmatlan vagyok - mormogta olyan hangon, amelybe mély fájdalom vegyült, hogy szinte 
önmaga is megdöbbent. 

- Szegény barátunk! - felelt meleg, halk, visszafojtott szóval Vilma anyám, mintha attól félt 
volna, hogy a Vízivárosban mindenki meghallja a szavát. 

- Örökös katzenjammerem van az élettől - magyarázta most már vígabb hangulatban Rezeda 
úr. - Nagyon elromlott a gyomrom, a szívem, a vesém. Beteg vagyok mindig. S így kitűnt, 
hogy egy szentimentális, gyönge fickó vagyok magam is, aki olyan keménynek hittem 
magam, mint az ördög. Nyújtsa le a kezét, drága Vilma anyám. Ha megcsókolom a kezét, 
talán nyugodtabb leszek. 

A jó Krónprincné oly szolgálatkészséggel, mint az orvosságot adják a betegnek, lenyújtotta az 
ablakból hálóköntösbe bújtatott karját. Rezeda csókot lehelt a helyre, ahol az érverés szelíden, 
enyhén végezte teendőjét. A kéz végigsimogatta Rezeda úr arcát és szempilláit. 
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- Menjen haza, feküdjön le, Kázmér, és gondolja azt, hogy erre én kértem magát, aki szereti 
önt - dudorászott az éji asszonyhang. - Nyújtózkodjon, forduljon a fal felé, tegyen egy 
selyemkendőt a fejére, és a szívére hideg borogatást. Kérem, hogy megnyugodjon, és bízzon 
abban, hogy még minden jóra fordulhat. 

- Jóra fordul? - ismételte Rezeda Kázmér. 

- Művelt, kedves, erőteljes ember. Miért teszi magát szándékosan tönkre? A nők szeretete 
nem adhatja vissza egészségét, legfeljebb enyhít szenvedésein. 

- Félek élni. 

- Jöjjön hozzánk többször, mindig… Holnap ebédre várjuk. És ha akarja, holnapután is. 

Rezeda úr lehajtotta a fejét. 

- Csókolja meg helyettem az aluvó leányát, Vilma anyám. 

- Megteszem - felelt meleg kézszorítással Krónprincné, és az ablak halkan bezárult. 

Kázmér csendesen kullogott hazafelé, semmi lármát nem okozott útközben, és hosszú idő 
után először töltötte ágyban az éjszakát. 

- Mézeskalácsosnak születtem - vélte félálomban -, és nem kalandornak. 

Jobb oldalán aludt, mint az oroszlán. 

Soha nem volt még olyan tiszta a lehelete, mint a következő reggelen. Frissen, bizonyos 
beleegyező jókedvvel ugrott ki ágyából, csodálatosképpen nem fájt a szíve, sem a veséje. 
Gondosan öltözködött, és a nyakkendőjével többet foglalkozott, mint máskor. Egy régi tűje 
volt, amelyet fiatalkora óta nem viselt, mióta tudniillik elvált a nőtől, akit legjobban szeretett. 
Elővette a tizenkét türkizből összeállított tűt, és az ablaknál hosszan, elmerengve nézte. 
Eszébe jutott, hogy milyen boldog volt, mikor még csak annyit tudott az életről, hogy egy nő 
a harisnyakötőjébe hímezte a nevét. (Milyen ostobaság többet is megtanulni!) Most feltette a 
tűt, mint valamely szerencsejelvényt. Hisz hasonlítanak; Irma a mása ama régi nőnek, mintha 
nem múlott volna el tíz esztendő. 

Irma az ablaknál ült. 

A napfényes januáriusi délben csodálatosan ragyogott a szeme a cserepes téli virágok között. 
Olyan üde és rugalmas volt, mintha a Duna vizében fürdött volna. Szinte Rezeda úr vállához 
simult, amint elébe futott a fűtött folyosón: 

- Miért nincs bizalommal hozzánk? Valami baja van? Mi jó barátunknak tekintjük önt, 
mindent megteszünk, hogy a felhőt eloszlassuk szívéről. 

- Múló rossz hangulat volt az egész, mint a hideglelés. Az ember másnap látja, hogy nem 
érdemes annyit szenvednie az életéért. Most már minden jól van. Örülök, hogy magát ismét 
láthatom, kis barátném - felelt Rezeda úr, és nagybácsi módjára tapsolt a kezével. 

- Nagyon rossz éjszakáim voltak egy időben - szólt Krónprinc Irma. - Éjjelente mindig kiitta 
valaki a vizet a palackból az ágyamnál, és én napról napra fogytam, sápadtam. Majd egyszer 
elmondom magának, mi történt velem néhány esztendő előtt. Most menjünk ebédelni. Anyám 
vár. 

Még soha ilyen napfényes dél nem volt Pál fordulásának napján. A hosszú földszintes sárga 
ház fehér ablakai ragyogtak, a világosszürke szőnyegek világítani látszottak, és a bútorok 
fényesre voltak törülgetve. Két angyal szállott át a függőlámpa fehér ernyőjén, és virág 
illatozott az asztalkendőben. A húsleves olyan volt, mint az olaj; a zöldséget külön tálban 
hozták; a cipónak illata volt, és a hideg marhasülthöz egy reggeltől estig hajtó, vörös arcú 
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postakocsis étvágya lett volna megfelelő. Töltött káposzta oldalassal követte társait; az oldalas 
szétomlott az evők szájában, kár lett volna a csontokért, mert azt is meg lehetett rágni, és a 
káposztalevél zöld volt és ropogós, mintha reggel hozták volna a kertből. Könnyű borocska 
jéghidegen sárgállott alacsony pohárban, és az evőkés oly éles volt, mint a beretva. Jómódú 
polgárház ebédje volt ez, ahol a kamra meg van rakva bőségesen mindenféle élelemmel, és 
nem jön zavarba a szakácsné, ha egy-két vendéggel többen ülnek le az asztalhoz. 

„Vilma anyám” itt érezte jól magát, az asztalfőn, fehér blúzban és vörös szoknyában, amelyet 
sárga bőröv szorított derekára. Telt fehér kezével, amely mindig ragyogott a tisztaságtól, 
jóízűen rakott Rezeda Kázmér úr tányérjára; megtörölte a szája szélét, mielőtt koccintott, és a 
feketekávé után megmutatta a díványt - hímzett párnákkal - a szomszéd szobában, ahová 
„komóció” kedvéért ledőlhet Rezeda úr. A Journal-t és egy doboz Princesszász cigarettát 
készített egy kis asztalra. 

Kázmér elgondolkozott a barátságos házban, midőn a fehér szárnyasajtó bezárult mögötte. 
Ilyen nyájas napja már régen volt. Testileg is kifogástalanul érezte magát. A szíve láztalanul 
dobogott, mintha falun volna. A dereka szelíden pihent egy selyempárnácskán. 

- Vajon mit csinálnak a drága hölgyek? - kérdezte magában, mintha már hosszú esztendők óta 
járna a házhoz, és félig-meddig rokonai volnának a ház lakói. 

(Anya és leánya a ház fürdőszobájában bizalmas megbeszélést folytatott, ahol ebéd után 
mindig együtt szoktak lenni, és a napi eseményekről halk gondolatokat váltanak.) 

- Azt hiszed, lesz belőle valami? - kérdezte Vilma anya. 

Irma szappannal dörzsölte a kezét: 

- Talán visszajönne az apám, ha megismerné… 

- Mindig az apád! Hagyjad már az öreget, nem tér az vissza soha a Sas-hegyről. Ott érzi jól 
magát. A magányt már nem tudná felcserélni az élettel. 

- Mintha erre láttam volna a múltkoriban. Hosszadalmasan megállott a sarkon, az 
Oroszlánnál, és a házat nézte… 

- Az Gráciász Caspar volt, a Rezeda barátja. Én is szemügyre vettem az alkonyati öregembert 
- felelt Vilma anya. 

- Sűrűn hullott a hó, és már sötétedett. Lehet, hogy tévedtem - felelt sóhajtva Irma. 

Vilma anya nem szeretett sokáig időzni a szomorú témánál. Visszatért a kiinduláshoz: 

- Mi a te véleményed?… Mit akar ez a kedves ember tőlünk? 

- Talán szerelmes beléd, mama… Vagy belém?… 

Vilma anya megsimogatta lánya haját: 

- Téged szeret. Én tudom. Hisz az elmúlt éjszaka arra kért, hogy csókoljalak meg álmodban, 
helyette. 

- Ez lehet udvariasság. Nagyon nem szeretném, ha belém bolondulna. Az efféle szentimentális 
férfi könnyen pórul járhatna velem. 

- Az istenért, Irma. 

- Tudod te azt, mama, nagyon jól, hogy nekem nem való ilyen lágy, érzelmes, ábrándos férfiú, 
hiszen huszonnégy óra alatt a kútba ugrik, ha szeszélyes napom van. Mit csináljak én egy 
olyan emberrel, aki nyomban azon panaszkodik, hogy a szíve fáj? Eleinte, amíg kalandornak, 
kóbor lovagnak, gazembernek, elszánt harácsolónak mutatta magát, meglehetősen érdekelt. 
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Szeretem az erőszakos, komisz férfit, aki megszorítja a torkom, és a lábához erőszakol. Én 
urat, istent akarok látni abban, akinek a szívemet adom, különb legyen, mint én. És sohase 
jusson eszébe a lábom elé térdepelni, mert belerúgok. Előre sajnálom szegényt, hogy nagy 
fejjel, vérző kebellel fog szaladgálni a városon: idegen embereknek elpanaszolja baját; a 
könnyeitől nem látja a közelgő kocsit, a lóhajtóknak kell vigyázni rá, hogy el ne gázolják. 
Talán agyonissza magát, talán dühében feleségül veszi az „Arany golyó” kasszírnőjét. Kár 
érte. 

Amíg Irma beszélt, hideg vízzel öblítette le az arcát, és durva törülközővel dörzsölte. 

Vilma anya csendesen, határozottan csóválta a fejét. 

- Én pedig azt mondom, leányom, hogy ez a Rezeda veszedelmes kalandor, akivel nagyon 
óvatosan kell bánnunk. Ravasz, okos és kiszámíthatatlan. Ez nem kéri meg a kezed tőlem, 
legfeljebb ellop. 

- Ez? - kiáltott fel Irma gúnyolódva. - Akarod látni, hogy a ruhám szegélyét csókolja? Ez egy 
cukrászdában uzsonnázó polgár, aki név szerint ismeri a tésztákat, krémeket, habokat. 
Vaníliát iszik, és nőknek gyártott cigarettát szív. A regényeket csak azért olvassa, hogy tudjon 
mit hazudni a polgárasszonyoknak. Kecskeszakállt kellene hordani és mekegni. Bizonyosan 
szabó volt az atyja: abból látszik, ahogyan ül. 

A bizalmas beszélgetés véget ért. 

(A Krónprinc hölgyek elfoglalták helyüket a szalonban. Irma a zongoránál. Vilma anya egy 
regényt olvasott már évek óta, amelynek ez volt a címe: Ivanhoe - amikor vendég jött a 
házhoz). 

Kázmér csodálkozva nyitotta fel a szemét. Egy másodpercig idegenkedve nézte a 
csipkefüggönyt az ablakon, mint fiatal korában, midőn ismeretlen házakban aludt, és csupán a 
különböző házi hangokból tudta megítélni, hogy hol aludt. (Olykor kintorna szólott az 
udvaron, a hatalmas zongoraverkli nagyot döccent a kapu alatt, és rendesen három nótát 
játszottak a verkli tulajdonosai. Máskor egy vak ember énekelt bús, szerelmes magyar 
nótákat, az udvari kútnak vetvén hátát, míg a papirosba göngyölt pénzdarabok jobbra és balra 
koppantak az udvar közelében. Kis cigánygyerekek muzsikáltak keserves hegedűkön, és 
fekete szemük égő pillantással tolakodott be a konyhába, míg az üres lakásban a szobafestő 
élvezettel énekelt. Így volt ez a Dalszínház utcában, ahol a 17-es szám alatt egy külföldre 
szökött chantant-énekesnő árva gyermekeit nevelgette Rezeda úr, míg fiatal volt, és 
unatkozott.) 

Kívül halkan, merengve zongorázott valaki, mintha alig hallható melódiákat játszana egy 
álmodónak. 

- Moszkovszkij - gondolta Kázmér, és örült, hogy ráismert a melódiára. - Mégis tisztességes 
háznál vagyok. 

Irma azt indítványozta, hogy menjenek együtt sétálni. 

- Odakünn szakad a hó. Ilyenkor nem tudok a szobában maradni. 

Rezeda úr beleegyezett a leány kívánságába. 

- Majd elvezetem olyan budai utcákba, ahol még sohasem járt, uram. Én egyedül szoktam 
csavarogni. Van egy lámpás a hegyoldalban, amelyet én gyújtok meg, a lámpagyújtogató 
nagy csodálkozására. 

Vilma anya a dívány közepére ült: 
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- Vacsorára haza kell jönni, Kázmér - szólt anyáskodva, és megsimogatta Rezeda úr fejét. - 
Szereti a hideg malacot, fokhagymás uborkasalátával? 

Irma, aki nem szokott a háztartás dolgaiba avatkozni, most felvetette sötét szemét. 

- A zsíros ebéd után, mama, inkább egy kis száraz sonkával kínálnád meg Rezeda urat. 

- Inkább egy hagymás rostélyost sütünk - ellenkezett Vilma anya. 

Mielőtt a hölgyek hajba kaptak volna a vacsorán, Rezeda úr indítványozta, hogy Irma 
készüljön fel a sétához. Irma egy kis asztrakán sapkát nyomott a fejére, mint egy fiúkalapot, 
beleugrott a bundácskájába, amelyet csak az utcán gombolt össze. Egy hegynek kanyarodó 
utcácskába fordultak, ahol oly kicsinyek voltak a házak, mint a mesében. Az ablakok derékig 
értek, és egy helyen öreg anyóka nézett a dudorászó hóesésbe. Valaha, amíg itt a házak 
nagyobbak voltak, bizonyosan ifjú volt, és molnárlegények jöttek fel a Dunáról, hogy az 
ablakot megkopogtassák. 

- Engedje, hogy megfogjam a karját - dúdolt Rezeda úr, mint annyiszor életében. 

- Csak fogja meg, budai sétán ez így szokás. A pesti nők, mikor Budára mennek kalandozni, 
sokkal elvetemedettebb nőszemélyek, mint otthon, a városukban. Mindegyik azt hiszi, hogy 
valami újat, ritkát, példátlant cselekszik, mikor a gavallérral elhagyott utcácskában bujdosik. 
Sokszor megcsíptem őket leeresztett kocsifüggönyök mögül kandikálva, vagy besurranva 
néma, titokzatos házikóba. A Rácfürdőről könyvet lehetne írni, uram. 

- Nagyon szigorú, kedves Irma. 

- Én lehetek - monda nyugodtan. - Én már egy gyermeket hoztam a világra. 

A sapkája alól Rezeda úrra pislantott, de nyomban megbánta ezt a színjátékot. Közömbösen, 
összeszorított szájjal ment a férfi mellett, és némi rezignációval nézett a földre, a mind 
fehérebbé váló hóra. 

- És a gyermek? - kérdezte meglehetős visszafojtott hangon Rezeda úr, bár igen közömbös 
óhajtott lenni. (Egy hurkot lassan megvontak a torkán, és a veséjében alattomos görcs 
jelentkezett, amelytől mindjárt a hóra dől.) 

Irma egy vörös téglás, bedőlt kerítésre nézett: 

- A gyermek az udvarunkban van eltemetve. Nyomban születése után meghalt. 

Rezeda Kázmér olyan hosszúkat lépett, mint még soha. 

Magában egy halk imádságot mondott, hogy bár vége volna ennek a szörnyű délutánnak. 
Gráciász csárdájába menekül, és többé soha az életben nem teszi ki onnan a lábát. Miért lenne 
ezek után tovább is kíváncsi az emberekre? Mit mondhatnak neki még a nők? Hol találja meg 
azt a hangot, amelyet érdemes volna meghallgatni? Íme, jó, becsületes polgár akart lenni, 
szakítani óhajtott a könnyelmű életmóddal, léha, kalandori pályával, cinizmussal és az élet 
megvetésével. Olyan ember akart lenni, mint a többi, Budán, este lefeküdni, hivő imádságot 
mondani, és éjjel gondolat nélkül aludni, mert a sorson úgysem lehet változtatni. 

Negyvenedik éve felé közelgett, és már azt hitte, hogy mindent hallott, és megtudott az 
életről. Meglepetés néki már csak a mindennapi, közönséges, gondolat nélküli életmód 
lehetne; polgárok kövér, zsíros, cukros és háziorvossal megbeszélt életmódja… 

Felkapaszkodtak a hegyhátra, amelyen a gyalogösvény keskeny korláttal van elválasztva, 
hogy a részeg emberek a mélységbe ne zuhanjanak. Alant a Tabán havas háztetői, mély 
udvarai esti aluvásukat kezdték, mintha éjszakára elúsznának valahová messzire a 
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tündérmesékbe. Egy varrógép hallhatólag pergett egy féldiónyi házikóban, és egy sikátorban 
kis fekete kutya ugatta a katonagomb nagyságú, sápadt holdat a torony mögött. 

Irma gyufát gyújtott, és nagy szakértelemmel meggyújtotta a meredély szélén álló faoszlopon 
a petróleumlámpát. 

- Mondja becsületszavára, hogy igazat beszélt az imént! - szólalt meg Rezeda úr. 

A leány baljóslatú szemét a hosszú, titokzatos pillák alól reá villantotta: 

- Igazat mondtam - felelt egyszerűen. 

- No, majd egyszer - folytatta Rezeda úr megcsukló hangon - nagyon fog szeretni engem, 
megajándékoz a teljes bizalmával, ugye, elmondja, hogyan történt e rendkívüli esemény? 

- Elmondom… Majd elmondom az egész fél esztendőt, mikor rossz éjszakáim voltak, és a 
palackból mindig kiitta valaki a vizet. A gyerek volt. De ezt sokáig nem tudtam. 

Irma halkan bólintott a fejével, amint hátrafont kézzel állott a hegyoldali ösvényen, és a tél 
kékségébe nézett. 

Már elindultak a levegőben az árnyak, amelyek a rác templomnál találkoznak, és Buda felett 
kiterítik átláthatatlan, fekete köpönyegüket. 

A hóesés megritkult, mint a csók bizonyos idő múltán. 

Szilvakék füst szállongott a kéményekből. A havon egy nagy csizmás, subás, zúzmarás 
bajuszú ember bandukolt, mintha estére valakit el akarna vinni Budáról, egy kis házból. Talán 
egy köhögő öreget visz magával vagy egy mellbeteg kisasszonyt. 

- Télen alig látni a városban ezt az embert - mormogta Irma. - A betegségek megfagynak, 
mint a kiakasztott nyulak az ámbituson. Tavasszal annál sűrűbben jár-kel a Tabánban. Azt 
mondják, ez a budai temető sírásója. 

- Lehet, hogy értem jön, már megértem a kaszára - dörmögte Rezeda úr. 

Krónprinc Irma szétnyitotta a bundáját, és teli tüdővel szívta a friss téli levegőt. Felpirult az 
arca, mintha belül kigyulladna egy ház, és az ablakok világítani kezdenek. 

- Milyen gyávaság a halálról beszélni! - kiáltott fel, mintha a láthatatlan személyeknek, 
álomba merült kis hegyoldali házikóknak szavalna, ahol pedig sokan várják a halált, mint 
valamely főnyereményt. - Egy sötét kis zugoly a halál, ahová a rosszalkodó gyermeket 
beállítja az élet. Egy macskát is sajnálnék kidobni a szobámból azzal a gondolattal, hogy meg 
kell néki halni, mert a halál nem is annyira utálatos, mint megalázó, kicsi, jelentéktelen, nem 
fontos, szégyenletes esemény, amelyből az emberek a legnagyobb kázust csinálják. 

- Élni kell! Pirosan, napsütésben, hófúvásban, csendes szobában és mély pincében: csak élni; 
enni, szeretkezni, jókat gondolni és egészségesen aludni. 

- Hol tanulta ezt? - kérdezte félvállról Rezeda úr. 

- Sokat néztem a holdba, és jó ismerőseim a csillagok - felelt könnyedén Krónprinc Irma. - 
Mikor a legszerencsétlenebbnek éreztem magam hosszú éjszakákon, kiültem az udvarunk 
ablakába, és reggelig néztem a csillagos égboltozatot. Milyen csodálatos utazásokat tettem 
meg: Szindbád, a csodahajós, a keleti mesében egy falevélen kúszó csiga volt. A 
hajnalcsillagtól, a holdtól, a szikrázó bolygóktól bizony én nem kérdeztem zárdanövendék 
módjára, hogy miért is élek én. Beléjük néztem hosszadalmasan, és mindig megnyugodtam. 
Rájöttem, hogy nem szabad oly nagy feltűnőséget csinálni az életből, mint a lírai költők. Ezek 
az ál-borbélylegények - vagy talán szegény kis ázott madarak - minden tűszúrásból okot 
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kovácsolnak, hogy az élet és a halál rejtelmeit kutassák. Szeretem őket olvasgatni esős 
délután, mikor nem mehetek el sétálni a hegyek vagy az emberek közé. 

Rezeda úr budai gavallér módjára folytatta az udvarlást (mert leginkább gorombáskodni 
szeretett volna). 

- Kik a kedvenc írói? 

- Én mondok önnek valamit, amit talán nem is fog mindjárt elhinni. Én sohasem nézem meg 
az írók nevét, akik a könyveket írták. Miért tömjem meg fölösleges dolgokkal az 
emlékezetemet? Vagy mulattatnak a könyvek, vagy eldobom őket. A költők olyanok, mint a 
hóemberek. Elolvadnak a valóságos élet napsugarában. Vagy olyanok, mint Zeitung, a szabó, 
aki feltűnőség miatt utazott ládában… 

- Hideg lélek - dünnyögte Rezeda úr. - Hiszen, ha költők nem volnának a világon, még az is 
undorító dolog volna, mikor egy nő a cipőjét leveti! Ők mondanak, énekelnek, sírnak 
mindenféle kábító hazugságokat a nők hajáról, válláról, talpáról és harisnyájáról. 

- Holott nem mindegyik nő fürdik - jegyezte meg szárazon Irma. 

Rezeda úr nem hagyta magát. 

- A lelküket, a gondolatukat, a különös érzésüket ők dicsőnek látják. Nemzedékről 
nemzedékre azt kalapálják a publikum fülébe, hogy egy nőért meghalni nemes és célravezető 
dolog. Nem is érdemes másképpen felfogni az életet, mint egy nő gondolatvilágán át. 
Szeszélye: végzet; kívánsága: elháríthatatlan parancs; sóhajtása: útra kelés a szentföldre 
csodatevő olajágért; sírása: gyilkosság; és ölelése: kárhozat vagy mennyország. .. A költő 
szívesen dalol arról, hogy börtönben ülni nőért: a legnemesebb cselekedet. A költők 
vágyakozása hasonlatos a vakok szomjas érzékiségéhez. 

Krónprinc Irma lehajtotta a fejét, és csendesen megszorította a Kázmér karját: 

- A legboldogabbak a hiszékeny férfiak, akik közé ön is tartozik, drága barátom. Azt 
mondhatnám, hogy némely férfinak sohasem nő be a feje lágya. Hát én megmondom önnek, 
hogy leginkább megindított az olvasmányaim közül a Trenk Frigyes horvát rabló története, a 
festmények közül pedig azok a rajzok, amelyeket a börtönök falán láttam krétával meg 
korommal rajzolva. Például sohasem felejtem el a váci fegyházban azt a falra rajzolt, szénnel 
bemázolt pipázó asszonyt, aki egy gyereket tartott a kezében, mint egy kukoricacsutkát. 
Legkedvesebb mulatságom volt a börtönök látogatása. Azóta szeretek élni. Élni szabadon, a 
hóban taposni, nyakamba ereszteni az esőt, és ködöt harapni. 

Rezeda Kázmér rosszindulattal nézett a leányra: 

- Ki volt a gyermek atyja? - kérdezte hosszú hallgatás után. 

- Érdekli? Egy budai orvos - felelt ridegen Irma. - És? 

Már csaknem besötétedett; fehér füstös, szilvakék árnyak kúsztak felfelé a kanyargós utcákon, 
mintha az emberek bűnei távolodnának el éjszakára a városból. 

- És? - ismételte fogvacogva Rezeda úr. 

A leány elfordította az arcát, mintha nem is ő beszélt volna, hanem egy hang a setét hegyek 
mögül, talán a Farkasrétről. 

- Otthon azt mondtam, hogy Rohicsra utazom fürdőzni, s az ő lakására mentem este, hogy ott 
várjam be az eseményt. Senki sem volt mellettem - csupán ő. Egyszer azt álmodtam, hogy ő 
fojtotta meg a gyermeket, akit egy kalapdobozban aztán hazahoztam, és az udvaron elástam. 

- Istenem - rebegte Kázmér. 
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- És most, ha kedve tartja, menjünk az anyámhoz vacsorázni. 

- Mehetünk - felelt Rezeda, és hirtelen kiegyenesedett. 

  

Éjszaka, mielőtt a kapu bezárult volna, Rezeda Kázmér elejtette a küszöbön szarvasagancsból 
faragott zsebkését. A sváb cselédleány kezében kétszer fordult a kulcs, pattogott a zár, de a 
kapu nem zárult be. Negyedóra múlva már a holdfényes udvaron állott Kázmér. 

A hó világított, és a hold ragyogott. Nappali fény volt a Krónprinc ház udvarán. 

Rezeda Kázmér az este hallottaktól szinte megbűvölve állt az udvar közepén, ahol a kút 
maradványai voltak, egy márványmedence és a vascső. A fájdalomtól vörösre mart szemmel 
nézett körül, mintha azt a bizonyos, titokzatos kis sírhalmot kereste volna. Régi temetők, falba 
ásott kripták, templom küszöbén fekvő sírkövek jártak a képzeletében. Gyermeksírt csupán 
cserepes virágokkal díszítve látott még. Valami ilyent keresett tekintetével az udvaron. 

Egyszerre megroppant a háta mögött a hó, és két forró kar átölelte a nyakát. 

- Egyetlenem, bolondom, álmom, vágyam - kezdte Krónprinc Irma olyan meleg hangon, mint 
a fecskefészek. - Tudtam, hogy itt talállak, ha a háztetőn kell is bemásznod. 

Rezeda reszketett, mint a nyárfalevél. 

A két kar szorosan tartotta a nyakát, a leányhang bűbájt és vágyat sóhajtott. 

- Egy szó sem volt igaz abból, amit beszéltem. Csak meg akartalak próbálni. A szenvedésed 
nekem gyönyör volt. Akarom tudni, hogy valóban szeretsz. 

Egy hókupac állott az udvar közepén, amelyre merőlegesen nézett le a hold. Rezeda úr ide 
állította a leányt, hogy jobban lássa. 

Irma könnyű éjjeli köntösét bibliai nő módjára forgatta. Halovány arca olyan volt, mint Mária 
Magdolnáé a régi templomi képeken. Széttárta a két karját, és a könnyű füstökkel ékes égre 
nézett. (Mintha a hold pipázott volna.) 

- Esküszöm, hogy olyan tiszta vagyok, mint a liliom. 

A térdei összecsuklottak, és leült a hódombra. 

Rezeda úr mellé térdepelt, és sokszor megcsókolta az Irma ajkát, mint az örökkévalóságot. 

Midőn eltűnt a leány, a hóban a helyét csókolta, ahol ült. A hó meleg volt, és 
gyöngyvirágillata volt. 
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NYOLCADIK FEJEZET • Pesten nem divat az emlékkönyv 

Rezeda Kázmér ezután máskor is elkísérte sétáiban Krónprinc Irmát. 

Irma a városligeti tavon korcsolyázott, mint egy fátyolkép. Rezeda úr a szeneskályha mellett 
ült a parton, és sétapálcájával mindenféle figurákat rajzolt a hóba. Többnyire akasztófákat és 
kulcsokat. 

A katonabanda a Rip van Winkle keringőjét fújta. P. R. úrhölgy, a fehér kaméliás hölgy volt a 
legjobb valcertáncos a jégen, a Jégkirálynő című opusát neki ajánlotta egy fiatal zeneszerző, 
és a kaszinóban a fiatal grófok pezsgősüveggel verték be egymás fejét miatta. (Ne kutass, 
figyelmes olvasó, manapság az egykori Pest e romantikus „bukott hölgye” után - mikor még 
ennek a kifejezésnek: a „tévedt nő”, olyan varázsa volt, mint a heliotrop-parfőmnek -, jelenleg 
karosszékhez van láncolva ő, naplóját rendezi, és a „nagy Napóleon” nevű patience-
kártyajátékkal űzi el unalmát.) 

Az urak közül több hírneves francia quadrille-rendező működött ez idő tájt a magyar 
fővárosban, akik éjszaka a Redout csillárjai alatt vezényelték Pest hölgyeinek a táncát, míg 
délután a városligeti jégpályán rövid Anyegin-bundában, szűk iramszarvas nadrágban vagy 
bugyogóban és lakkcsizmában lejtették a korcsolyatáncot. (Rohonczy Gedeonra, nemde, 
többen emlékeznek az idős hölgyek közül? Később új csillagok jönnek, és őket is hamar 
felejti a „jégcsalád”.) 

Már az egykori Sacher fiú - akit anyja nevén Bárczy Istvánnak neveznek - a 
polgármesterjelölt, de Pestnek ódon, bájos és romantikus szaga van. 

Még elegen élnek a lakosok közül, akik Sugárútnak nevezik az Andrássy utat, ahol 
szemétdombok, elhagyott telkek között mulattatta a régi Pestet Kara Basi, a keleti bűvész, a 
Duna 1877 óta nem fagy be, és a budaiak odahaza maradnak téli időben, a „Belvü” divatban 
van, s Somosinak hívnak egy orfeumot, ahová Danzer bácsi mulatóhelyéről jönnek „le” a 
lányok. 

De már jelen az új világ, a régi kor felejtve, s a megjelenés a Váci utcai korzón életbevágó 
napi teendő, itt szellőztetnek a napi pletykák, és az asszonyok bemutatják új kalapjukat, a 
kikapósabb dámák friss udvarlójukat. 

Az urak már nemigen viselik Károlyi István divatját, a felgyűrt nadrágot és a félcipőt, erősen 
hódít a kamásli, különösen a világos színekben. 

Szapáry Pál gróf zsakettben és selyemharisnyában sétál a legsűrűbb hófúvásban; de még az 
öreg Alapi Salamon télikabát nélküli, ősz alakja is mindennap feltünedezik a Múzeum 
körúton. 

A szép asszonyok (akik már régen azok voltak) örvendeznek, ha Forinyák tábornoknéhoz 
vagy Erzsébet királynéhoz hasonlítják őket (különösen azóta, hogy Márk Lajos megfestette 
a Lehullott a rezgő nyárja levele című képet), míg a fiatalok már Fedák Sáriért rajongnak. 
Monaszterly és Kuzmik neve hangzik még a nők álmában, míg Császár és Szirmay urak 
apránkint visszavonulnak. 

Az emlékkönyv kimegy a divatból, a papírkereskedők londoni portékát kínálnak vevőiknek, 
tarka skót szövet a viselet a kaszinó környékén, és a legfinnyásabb dámák istállószagú 
parfőmért kezdenek epekedni. Péchy Andor piros szegfűje hervadóban, angol táncosnők 
lejtenek az orfeumban Carola Cecília deszkáin, miss Mary Haltonért sokan rajonganak, és 
Friedman Adolf a csődbe jutott ember elkeseredésével töri a fejét, hogyan kezdhetne új életet. 
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Blaskovics és Lazarevics pepita nadrágos, kövér fiákeresei már kiveszőben vannak, egy 
napon Munczy Károly beadja a kulcsot, miután a divatos francia dalocskákat évekig 
muzsikálta a télikertben. 

…Idegenszerű, új világ keletkezik Pesten, ipari és kereskedelmi szaga van minden embernek, 
fantasztikus ügynökök raja nőtt az aszfaltból, a svindlit büszke mellveregetéssel munkának 
nevezik, rengeteg új lámpát gyújtanak, és a legszegényebb embernek is van telefonja. 
Langerman aranybányáit már felejtik, Kunvári thalheimi bányarészvényei még nem indulnak 
el kalandos útjukra. Haas és Deutsch alatt repedezik a föld, újságvállalatok, házak, ipari 
vállalatok inognak, míg egy Császár nevű elkeseredett máramarosi erdész pisztolylövéssel a 
másvilágra küldi a szinte állami kivételességet élvező, milliomos cég egyik főnökét, mire a 
bukás rohamosan bekövetkezik, és magával rántja a régi világ milliomosai közül Hotzspachot 
és Weisenbachert. 

Bálványok dőlnek így le, hogy új pesti istenségeknek adjanak helyet. Az ifjú Schossberger 
báró is ez idő tájt mutatkozik a tőzsdén, és Blum bizományosnak kifizeti egész vagyonát. 
Kobrák Mór még dicsősége tetőpontján áll a Mária Valéria utcában. Hirtenstein Ákos 
ellenben Párizsba költözik, és ottani tőzsdén forgatja meg a német birodalmi polgárok pénzét. 

Szinte amerikai verseny keletkezik a hírlapok és egyéb üzleti vállalkozások között is. A 
kávéházak negyedévenként cserélnek gazdát. Egy ember nagyon komolyan meggazdagodik 
azon, hogy egy esztendő alatt négy kávéházat vett és továbbadott. A szövetkezetek még az 
utolsó bőrt igyekeznek lenyúzni klienseikről, de már útban van halálos ítéletük. 

Krausz Simon nevét ismét emlegetni kezdik a tőzsdén, és a börziánerek, a legkevésbé 
konzervatív emberek, rajongva beszélnek sikereiről. 

Goldschmidt leborotválja a bajuszát, hogy jenki legyen, és francia apácák menekülnek 
Magyarországba, hogy a vallástalanságot lebírják. A politikai szenvedélyek a végletekig 
felizgatják az embereket, a miniszterelnöktől kezdve mindenki meggazdagodáson töri a fejét. 

„Üzlet!” 

Úgy hangzik ez a szó, mint a trombitaharsogás. Sok pénzt keresni! Ezért ássák a kávéházak 
padlóját. Az ideggyógyító intézetet megnagyobbítják, Kecskeméti Viktor ellopja a félmilliót, 
és Surányi átveszi újságját, és naggyá szervezi. Ungerleider már javában mulattatja vendégeit 
a Király utcai kávéházban a laterna mágika árnyékképeivel. Thekla az orfeumból férjhez 
megy, és a nevezetes házat építeni kezdik a Magyar utcában. Turf Karolin eltűnik Pestről, 
mert már alig van ismerőse e városban. Fodor Oszkár belebukik az orfeumvállalkozásba. 
Vidor is töltögeti már a forgópisztolyt, amellyel a nem sikerült színházi vállalkozás mérlegét 
helyreállítja. 

Sivár, jajgató, kétségbeesett, elégedetlen és csőd szélén álló város ez. Somoskői Géza szeretne 
lenni itt mindenki, míg a mester maga külföldön bolyong. Az emberek fuldokolnak az 
adósságoktól, és senkinek nincs hitele. A készpénznek hallatlan értéke van. Az üzleti 
spekuláció szinte nem is törekszik egyébre, mint készpénzre, amelynek kurzusa csodálatosan 
emelkedik. 

- Mi lesz? Mindnyájan tönkremegyünk! - sóhajtoznak az emberek. 

- A mai rossz üzleti és kereskedelmi viszonyok megingatják a legerősebb cégeket! - állapítják 
meg a közgazdák. 

Bár nincs kimondott krach a spekulációban, mindenki úgy érzi, hogy az élet már nem mehet 
így tovább, reménytelen és elviselhetetlen az élet. Az öngyilkosokon alig csodálkoznak. Még 
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az uzsorások is kiveszőfélben vannak Pesten, Hartmannt és Lefkovicsot sajnálkozva 
emlegetik a pénztelen gavallérok. 

Szinte nyitott ablaknál folyik már a pesti élet. 

Minden lakosról tudják, hány korona van a birtokában, mennyi hópénzt kapnak a maîtresse-
ek, ajándékot a művésznők, kölcsönt a barátok, zsákmányt a játék és háztartáspénzt a feleség. 

Csak a provincia foglalkoztatja a pesti információs irodákat; a mindentudó pestiek azt hiszik, 
hogy ők a legokosabb emberek a földgömbön, akik már azt is tudják, hogy mit mond szerelmi 
vallomás közben X. úr vagy X. hölgy. Éjjel a kávéházban „bar kochba” nevű társasjátékot 
játszanak, amely abból áll, hogy egy elgondolt szót kitalálnak a vállalkozók. Az egykori 
eredmények szerint Szomaházy és Jelinek doktor a sámpiónok, akiket vendégszereplésre 
visznek a törzskávéházukból. 

A fővárosban senki sem csinálja azt, amihez hivatása van. Régi foglalkozásokat elhagynak, 
hogy új utakon próbáljanak boldogulni. Províziót szeretne kapni az utcai járókelő, mert 
benépesíti a körutakat. Ingyen csak a bolond beszélget a kávéházban. A hírneves Lantos által 
alapított mulatóhelyeken az alkalmazott nők külön fizetséget számítanak fel minden egyes szó 
után, amit a bevetődött vendéggel váltanak. („Hogy van, kisasszony?” - egy vacsorát jelent. 
„Milyen vidékről való, kisasszony?” - „Ahonnan ön, pasas úr!” - tíz forintot ér.) A szerelem 
női ügynökei éppen nem fecsérlik hiába az idejüket, mint akár a férfi ügynökök. 

Céltalanul, tiszteletből vagy rokonságból már nem köszön senki a városban. Még a 
vendéglősök és főpincérek is az elköltött összeg latba vetésével „adják le” köszönésüket a 
helyiségeikben. Bizonyos tolvajnyelv lesz divatossá a városban, amit a Horváth Louis nevű 
fiatalember honosít meg először Budapesten, miután külföldi barangolásaiból visszatér. 
„Dohány”-nak nevezik a pénzt, mindenki „link” akar lenni a városban, és előkelő hölgy 
elvárja az udvarlójától, hogy bevezesse a „jéniss” nyelv titkaiba, miután a Lipótvárosban már 
másképpen sem tudnak beszélni a hölgyek. 

Nádas Sándor megindítja a Pesti Futár-t, és leleplezéseivel meglehetős zavart csinál 
óvárosban; a „link emberek” és a „link nők” olykor álmatlanul várják a pesti „Fackel”-t. 

Dungyerszky György nagy összeget veszít a Báthory kávéházban ama zöldbor mellett, míg 
Szemere a bécsi Jockey Clubban milliókba menő match-et vív a lengyel gróffal, amelyből 
győztesként kerül ki. 

A Bárczy-fiú polgármester lesz és folytatja régi teendőit: új iskolákat épít Pesten, egy 
hazardőr és egy bankütő elszántságával fog bele a főváros nagyvilági pályájába, közben annyi 
adósságot csinál, mint a belga király Kongó-papirosaira váró örökösök, ellenben szerencse 
kíséri lépteit, és a város legszebb hölgyeinek tenyere buzgólkodik, hogy sima maradjon 
homloka. Zongorázik, énekel, táncol, pohárköszöntőket mond, színésznőket kísér haza, 
csokrokat küld, nem hagyja ki a születésnapokat, nagyon szeret esketni, jó könyveket szép 
kötésbe tesz, labdát rúg, és külvárosi tanítók vacsoráján szónokol: - míg a kezében minden 
értékké válik, ami a város nagyra növekedését jelenti. Csupán egyetlen körülményt hagyott ki 
pályafutásán. Nem volt önkéntes tűzoltó. 

Lehetséges, hogy az új polgármester és a korszellem diktálja azt a kétségbeesett, amerikai 
vasutak versengő gyorsaságára emlékeztető tempót, amint Pesten az élet folyik. Az emberek 
három-négy órát alusznak napjában. Reggelig tart a piros és a munkásélet éjszakánként. A 
hivatásos éjszakázók alig akarnak belenyugodni abba, hogy reggel takarítanak a kávéházban, 
míg a legszorgalmasabb koránkelők az „Erdélyi borozó”-ba járnak reggelizni, ahol klienseiket 
még lefekvésük előtt megtalálhatják. A naiv idegenek és az irigy osztrákok azt mondják, hogy 
Budapest a kontinens leglumpabb városa, züllöttség dolgában túltesz Párizson és Bukaresten; 
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holott itt mindenki csak keresni akart, amikor lumpolt, éjszakai nők körül forgolódott, 
reggelig tanakodott, számjegyekkel írta tele a márványasztalt, bablevest früstökölt, és a 
gőzfürdőt látogatta. Ez volt a város élete, és az okos emberek alkalmazkodnak a szokásokhoz. 

Némely üzletembert csak éjfélkor lehetett megtalálni az üzletében. 

A nevezetes bútorgyárosnak, Mágnás Elza barátjának „fenntartott asztala” van a télikertben; 
hírneves védőügyvédek éjjeli egy óráig ülnek a kávéházban, a szerkesztők és lipótvárosi urak 
a Dalszínház utcán hajnalban mennek végig. Egy jó ügynök vagy egy rendes üzletember a 
telefonszám helyett annak a helyiségnek a nevét írja be jegyzőkönyvecskéjébe, ahol ügyfele 
az éj óráiban megfordulni szokott. Egy óra után a legjózanabb és legtisztességesebb emberek 
állítanak be még az orfeumba, hogy megbeszéléseiket folytassák, és egy forró teát 
felhörpintsenek, mialatt Vörös Elek operaáriákat játszik egy vidéki gavallérnak, aki hazájabeli 
szokás szerint este nyolc óra óta részeg. 

Ismert társaságok vándorolnak kávéházról kávéházra, akik a tojásnál és feketekávénál egyebet 
nem fogyasztanak, Princesszász cigarettát szívnak, két krajcár borravalót adnak a pincérnek, 
és józanabban mennek haza, mint ahogy eljöttek. Az úgynevezett könnyelmű nők Andrássy 
úti kávéházaiban irodalomról, zenéről, festészetről, bankalapításról, vállalatokról beszélgetnek 
szúrós szemű fiatalemberek, amíg nagy nehezen bevetődik a helyiségbe a honvédzenekar 
őrmestere, akit a Gambrinusban leitattak a nők. A „cúgoscipősök” sohasem rendeltek mást a 
pincérnél, mint friss vizet. Józan, üzletes világ van a városban, talán éppen azért, mert kevés 
embernek van felesleges költőpénze ez idő tájt. 

A párizsi mintára berendezett kabaré csaknem megbukik, mert ötven krajcárt kérnek egy 
pohár italért. 

Pest olyan, mint egy züllőfélben levő előkelő maîtresse, akit kitartója elhagyott. A hitel mind 
vékonyabban csörgedez. Ki tudja, mi lesz a vége a lázas, önkívületben folytatott életnek! 

(A férfilakosság közül többnyire még csak azok beretválják a bajuszukat, akik börtönbüntetést 
szenvedtek, vagy a turfról, tőzsdéről ki vannak „harangozva”, és bajusz nélkül, mintegy 
ismeretlenül óhajtanak megjelenni a felejthetetlen pénzszerző helyeken. De már közeleg az 
idő, mikor csupa színész jár-kel a városban, mintha a bajuszviselet eltűnése jelentené a határt, 
amikor a régi Pest a mai Pest kezd lenni.) 

  

Rezeda úr a városligeti jégről többnyire az Andrássy úton ment hazafelé Budára Krónprinc 
kisasszonnyal. A ligetben kézenfogva mentek - Irmának igen finom és meleg szarvasbőr 
kesztyűje volt, amelyet néha levont jobbjáról, és egy vérpiros rubin és egy patkószikrás 
briliánskő közé elhelyezkedett a Rezeda úr szája, mintha ez volna az egyetlen női kéz a 
világon -, míg más alkalommal befordultak egy mellékutcába, egy elhagyott kapualjba, mert 
Kázmér rábeszélte Irmát, hogy cipőszalagja felbomlott, és azt csak ő tudja megkötni. 

Rezeda úr majdnem mindenkit ismert a városban, de elvből nem köszönt senkinek. 

- Annyi gazember lakik Pesten - dörmögte barátnőjének -, hogy istennek kellene annak lenni, 
aki tudná, hogy ki közöttük becsületes. A régi betyárvilágbeli Ráday bőséges fogást csinálna 
az Andrássy úton. Néha, úgy látszik, egyetlen tisztességes ember sincs a városban. A 
szélhámosok, svindlerek, nagyképűek, félkézkalmárok, hamis tanúk városa Budapest. 
Szégyenlem magam, amikor körülnézek a tramway-n. Ezért inkább menjünk gyalog. 
Szerencse, hogy az emberek itt nem titoktartók. Hangosan veszekednek az utcán, mint a 
cigányok; elég egy görbe tekintet, hogy a legszebb rágalmakat kitalálják egymásról. Ha 
mindaz igaz volna, amit itt egymásról beszélnek a lakosok, fegyházba kellene zárni az egész 
várost. 
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- Budán sem jobbak az emberek - vélekedett Irma. 

- De szemérmesebbek… Tudja, milyen a pesti ember! Mint egy cigánytolvaj, akit 
bizonyítékok híján felment a bíróság, és most elbizakodottan hánykódik a hatósággal való 
előnyös összeköttetésével. Itt mindenki magasan hordja a fejét, mert a szomszédjáról azt véli, 
hogy az még nagyobb gazember. A szegény bolond és hiszékeny asszonyokat gondolkozás 
nélkül elárulják az itteni férfiak. Még a házat is megmondják, ahol találkoztak. Igaz, hogy az 
amolyan asszonyok, ezek a beteg nőstény kutyák sem érdemelnek valami nagy kíméletet. 
Szeretik önmagukat hírbe hozni. Leülnek a szalonban, és szemérmetlenül panaszkodnak 
udvarlóik csalfaságáról. Egymást rontják, biztatják, eltökélik. A rossz példa oly ragadós! 
Szinte fehér holló a tisztességes asszony a városban! 

- Akiket sohasem látni! 

- Úgy van. Ámde azok, akik a premiereken, éttermekben, cukrászdákban henteregnek, oly 
elvetemedettek, hogy nincs olyan férfi a városban, aki megmentené őket a máglyától, ha még 
fennállna ez a derék szokás. Pedig a kócsagtollas büszkék, a semmitmondó arcú uszályosak, 
gőgös delnők, és finnyás előkelősdiek, az áltisztességesek, a sopánkodók, az unatkozók és 
mindent fitymálók: ruha nélkül olyanok, hogy az egész női nemből kiábrándulnak a férfiak. 
Hogy még van kedvük Pesten a férfiaknak cserélgetni a barátnőiket, a szívhölgyeiket, a titkos 
ismeretségeiket! Hisz majdnem mindegyik divathölgy keresztülmegy valamennyi férfi kezén, 
aki nem sajnál némi fáradságot értük; csak a kanapéról kell fölkelni délután, tíz szót kell 
megtanulni, és erőszakosnak vagy alázatosnak kell lenni. 

- Azt hiszi… 

- Régebben eleget próbáltam ólálkodni az ismert pesti mondainek körül, amíg megismertem 
őket, mint a zsebemet. Már majdnem azt is tudni véltem, hogy mikor mondanak igazat, és 
mikor van fájdalmuk a cipő, irigység, hiúság vagy szívbéli esemény miatt; mikor sírnak majd 
otthon egyedül, dühös, színészkedő vagy őszinte könnyeket, és mikor nevetnek fel a setétben, 
mikor magukra maradnak; mikor dörzsölődik fel a sarkuk a hosszú budai sétától, amelyet 
lefekvés előtt otthon hosszan nézegetnek, és melyik barátnőjüknek akarnak bosszús fájdalmat 
okozni, ha minden ok nélkül reánevetnek egy férfira, és randevút adnak a Margit-híd túlsó 
oldalán; mikor mulattatja őket a szerelem valóban, és mikor használják fel apró céljaikra a 
férfiak bizalmát és gyengeségét… De hiszen ezek csak általánosságok. 

- Sohasem szeretnek? 

- Azt nem mondhatnám. Szeretnek és szenvednek, de korántsem annyira, amint magukkal azt 
elhitetni óhajtják. A szerelem körülbelül olyanforma vágy a szívükben, mint az új kalap után 
való törekvés; a barátnőnek már új tavaszi kalapja van, holott alig írunk áprilt… Ezért az új 
kalapokért mennyi harc folyik. A pesti kalaposné memoárja nagyon érdekes olvasmány volna. 
Majdnem olyan fontos korunkban már a csipkés fehérnemű is, holott a pesti nagyvilági 
asszonyok otthon, leánykorukban hosszú barchent alsót viseltek még. Vörösből volt az alsó, 
és kék szegélyű háromszögekben végződött; zsineggel kellett megkötni az ártatlan derékon, s 
a gumiból való harisnyakötő foszladozott, midőn a comb kövéredett. A miedert még sokszor 
megstoppolják, mielőtt újat vásárolnának tíz forintért, a Király utcában kapni a legjobb 
halcsontot, és a vászoning vagy egészen rövid, vagy teljesen hosszú, aszerint, hogy melyik 
városi kerületben született a leányzó. A józsefvárosi nők két alsószoknyával, egy feketével és 
egy vörössel élik végig az ifjúságukat, míg a Belvárosban már pünkösdkor levetik a barchent 
alsót, hogy nyáron szellőzzön a test. Így volt ez abban az időben, mikor Rezeda fiatalember 
volt. 

- És mostanában? - kérdezte nevetve Irma. 
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- Nagyon sokat építkeztek Pesten, a kövezőmesterek jó barátai voltak a polgármesternek, 
állandóan por és piszok volt az utcákon, maltert kevertek, és követ törtek, a nők nem mehettek 
sétálni, hogy meg ne teljen az építkezések porával a ruhájuk. A trikóról kitűnt, hogy nem lehet 
hetekig viselni poros állapotban. A barchent nehezen száradt mosás után. Így jöttek divatba a 
lengébb kelmék, a gombok, az újfajta miederek; a zárt alsóruhák, a könnyű ingek, változatos 
alsószoknyák, selyemharisnyák, bár az iskolában még mindig csak a kéz tisztaságára 
vigyáznak a tanítónők. Mire a barchent szoknyás kisasszonyok férjhez mentek, a félvilági nők 
már színpadi, csipkés nadrágot hordanak a közéletben is, és annak megy a legjobban a dolga, 
akinek leghangosabban suhog az alsószoknyája. A régebbi cipőnyikorgatás helyett a 
szoknyák beszélnek, és figyelmet keltenek. Esős időben csak az merészeli megemelni a 
szoknyáját, akinek van mit mutogatni. Emlékszem egy asszonykára, aki nedves napokon 
mindig az Andrássy úton sétált, mert volt egyetlen csipkés nadrágocskája. Egyik menyecske 
látta a másiktól a változásokat. És nemegyszer az első ballépés azért történt, mert meg kell 
valakinek mutatni az új fehérneműt. 

- A szerelem? - ismételte többször Krónprinc Irma, aki makacs volt, mint a legtöbb vízivárosi 
leány. 

- Alszik, mint a vadmacska napközben, lehet, hogy éjjel ébren van. 

- A szerelmi öngyilkosságok? 

Rezeda úr megállott, hogy alaposan feleljen a kérdésre, amikor nagy ostorpattogással robogott 
el mellettük a vörös postakocsi. Alvinczi, mint egy halott spanyol király, mereven ült a kocsi 
belsejében, de lezárt szemével is nyomban észrevette Rezeda urat a gyalogjáró szélén egy 
hölgy társaságában. (Alvinczit mindig érdekelték azok a nők, akiket a kalandos Rezeda 
kiásott Budapest földjéből, olykor a legtávolibb külvárosokból csalogatott be új leányokat a 
városba, akiket végül magukra hagyott, hogy eltévedjenek. Máskor a negyedik emeletig 
haladt egy kalapskatulyás leányka után. Majd a zeneiskolák körül ólálkodott, és Kelenföld 
felé, a viharos országúton várakozott egy kis dedósnéra. A bágyadt Alvinczi igen jól tudta, 
hogy Rezeda úr nem foglalkozik értéktelen nőszemélyekkel, és a mindennapi némbereket oly 
messzire elkerüli, mint a róka a csapóvasat. Rezeda úrnak természetesen volt annyi esze, mint 
a kaméleonnak, színét változtatta, csupán azokkal a nőkkel rukkolt ki a nyilvánosság előtt, 
akiket megunt, mint a régi rongyos cipőjét elejti az átjáróházban a gavallér, amikor új cipőt 
vett a boltban. Az igazi nőket lakat alatt tartogatta, és titkon, a zsebében vitt nekik eledelt.) 

Alvinczi megfújt egy sípot, mire a négy vasderes sallangos szerszámait zörgetve, levegőbe 
emelt lábbal megállott. A Gizella téri bérkocsisból pandúrnak átöltöztetett lóhajtó régi szokás 
szerint lekapta fejéről kék szalagos pörge kalapját, míg jobb kezével alányúlt a bakról, hogy a 
vörös postakocsi ajtaját kinyissa. 

Rezeda úr eközben úgy megijedt a gyalogjárón, hogy a háta mögé állította Krónprinc 
kisasszonyt, és galléros vidékies kabátját kigombolta. 

Alvinczi lusta léptekkel közelgett, mint a leopárd. 

- Szállj fel a budai társaskocsira - intézkedett az utolsó percben Rezeda úr, de Irma helyén 
maradt, sőt tagadhatatlan érdeklődéssel figyelte az unott urat, aki még eddig nem nézett fel a 
földről. Szinte lehunyt szemmel kérdezte: 

- Mi újság, tisztelt barátom-uram? Hogy szolgál az egészség? Mit csinálnak barátaink Pesten? 
- így szólt, tunyán eregetve a szókat, míg cobolysapkáját mélyen megemelte a hölgy előtt. 

Felnyitotta a szemét, amely olyan fekete volt, mint a pusztai éjszaka. 
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KILENCEDIK FEJEZET • Bánatos estély 

A Dalszínházban a Don Juan-t játszották Komáromy kisasszony felléptével, és Alvinczi két 
földszinti páholyban helyezkedett el kíséretével. (Általában csak akkor járt színházba, ha a 
szomszédos páholyban valaki ült, akivel megbeszélnivalója volt, férfi vagy hölgy; míg ő 
egymagában gubbasztott, látszólag aludt, a szomszédban víg élet volt: barátai és hívei 
szolgálatkészségükben csaknem táncra perdültek a hölggyel, aki az estére meghívást kapott. 
Úr volt; a szolgáival mondatott szépeket a szeretőinek. Az udvarlókat megfizette, végül karon 
fogta a hölgyet, és megeskette, hogy esze ágában sem volt a csalás. Elkárhozást és gyilkot 
ígért, míg csengő arannyal fizetett.) 

A földszinten helyet foglaltak Rezeda úr és a Krónprinc család, miután előadás után az 
Alvinczi vendégei voltak ők is a Casino különtermében, ahol a tatár kán egy nagyobb szabású 
társadalmi akció megindítását ígérte. 

Rezeda úr már évek óta nem volt az Operában, mióta Budára költözött, és félt a dunai széltől 
a hidakon, ahol meggyőződése szerint egyszer kalapjával együtt elröpül. Úgy érezte, hogy 
frakkja kissé régimódi, mint azoké a távoli atyafiaké, akik a lakodalmon a mellékszobában 
esznek, és sóvár szemmel várják, hogy nagyot csókolhassanak a menyasszonyon, mielőtt az a 
nászútra elindul; ők maguk sem tudják bizonyosan az atyafiságot a háznéppel, de szívesen 
részt vesznek az esküvőn, ahol a nyoszolyólányoknak perkál- és rózsavízillata van, új cipő és 
harisnya van a lábakon, a násznagy napok óta pödri a bajszát, és az örömanyák szívesen 
csókolóznak az útszéli fával is; ilyen helyen egyetlen férfi sem kaphat verést, ha bármilyen 
vakmerően incselkedik is a nőkkel az általános zűrzavarban. 

Rezeda úr bizonyosan tudta, hogy Alvinczi azért rendezi a „feminista estélyt”, hogy a 
Krónprinc kisasszonyt tőle elragadja, ámde már nagyobb veszedelmekkel is szembeszállott 
életében. Miért ne mulassanak a nők is egyszer, midőn napok, sőt hetek óta jól viselték 
magukat, Budáról el sem mozdultak, és az összes kézimunkákat befejezték? 

Sohasem árt a próba a női hűséggel - gondolta magában, bár nemrégiben még megrezzent 
volna az ilyen kísérlettől. Bízzunk a nőkben próba nélkül, mert a választóvizet csak az arany 
állja. Sohase akarjuk megtudni, hogy mit gondolnak magukban, és mit cselekednek, mikor 
egyedül vannak; tegyük fel, hogy csak az új ruhára gondolnak, és megvakarják a helyet, sírt 
ásnak az elillant szerelemnek, vagy elmerengenek távoli férfiakon. 

A Krónprinc hölgyek vadonatúj ruhában jelentek meg. (Miután ebéd közben öltözködni 
kezdtek, egyedül hagyván Rezeda urat az asztalnál, hogy okvetlenül kóstolja meg a tésztát. A 
jó Vilma anya még utólag szemrehányást is tett magának, hogy feketekávéról nem 
gondoskodott, holott a sváb család, aki a leveleket hordta Rezeda úr lakására, tejben-vajban 
fürösztötte volna a tiszteletre méltó férfiút.) 

A pesti fodrász és a fiákeres egyszerre érkeztek. A sárga-kék lótakarókat a délután folyamán 
látták a Vízivárosban, de senki sem botránkozott meg, hogy a Krónprinc hölgyek ismét Pestre 
hordják a pénzt; a bölcs Rezeda úr beleegyezésével történik a dolog, tehát rendben van. 
(Gráciász budai tekintélyéből sokat kölcsönadott Rezeda úrnak. Szívesen nyitottak volna 
kontót a helybeli takarékpénztárnál e barátság révén.) 

Komáromy kisasszony világoskék, fekete bojtos, spanyol szoknyája végleg eltűnt a kárpit 
mögött, mire Vendéghegyi Algernon harsány hangon megszólalt a földszinti páholyban. 

- Direkció a Casino fehér szobája. 

A fogpiszkálók kikandikáltak fehér mellénye zsebéből, és ott volt egy zsebben a vadászkés is, 
amelybe kanál volt kombinálva. Gyomorerősítő szerek a frakkban és a lélekben remények, 
várakozások, tervek, mint a disznótorra szánkázó falusi uraság keblében. 



 167 

- Hölgyeim - mondta Rezeda úr. 

Krónprinc kisasszonynak valami eszébe jutott. 

- Mama - kezdte komoly hangon. - Arra kérlek, hogy ne egyél sokat. Ízléstelen látvány egy 
kövér öregasszony. Pesten mindjárt rosszra gondolnak az emberek, ha fiatal nőt kövér 
öregasszony társaságában látnak. 

Vilma anya elborult arccal bólongatott, és védelmül a Rezeda úr karjába kapaszkodott, aki 
titokban megszorította a kezét. 

- A lányunk ma szeszélyes kedvében van - súgta Kázmér mentegetőzve. 

- De nagyon szép - susogta Vilma anya. 

Krónprinc Irma valóban tündöklött ez estén, megszépült, mint egy színésznő a nagy szerepe 
előtt. 

Élni látszott a hajfodor a homlokán, és tekintete nedves, merengő és elgondolkozó volt, mint a 
menyasszonyé. Uszályos, fehér ruháját oly gyakorlattal és bájjal emelte, mint egy grófné. 
Válla oly gyengéd volt, mint az első hó a ribizkebokron. Mezítelen nyakán a sűrű növésű haj 
félig meglapult, félig göndörödött, mintha reggel felé járna az idő, és ágyában ébredezne egy 
kedves álom után, midőn tenyerével megsimogatja haját, amelyet álmában szőkének látott. A 
fehér cipős lába úgy látszott ruhája alól, mint a foxterrier két első lába. Figyelt ez a kis láb ma 
este, és lámpaláza volt. Vajon merre és hová fog menni, miután elindult a csillogó, óhajtva 
várt nagyvilág felé? 

A pozsonyi hölgyek fekete, csipkés ruhában jelentek meg a „feminista estélyen”. A kis 
Vecsera lány barackvirágszínű volt. Szilveszter úr a fehér teremben is úgy vigyázott reájuk, 
mielőtt asztalhoz ültek volna, mint a vonaton, amelyen idáig kísérte őket ura meghagyásából. 
A Zöldvári grófnők keblük bal felén bizonyos kereszt alakú jelvényt viseltek, amely 
hasonlított a csillagkereszthez, ámde csupán egy főrangú jótékonyegylet jelvénye volt, 
amelyet a templomépítés mellett ugyancsak a Zöldvári hölgyek eszeltek ki. 

E regény figyelmes olvasói mindenkit ismerhetnek a társaságból, csupán azt a vadászruhás, 
körszakállas, szótlan férfiút nem, akit Henrik név alatt mutatott be Alvinczi, és megsúgta, 
hogy az angol úr ma este érkezett a máramarosi havasok közül, hol farkasokra vadászott, és 
poggyásza elkésett valahol az úton. 

Rezeda úr végignézte a néma angliust. 

- Hát ez miféle csodabogár megint? - kérdezte barátját, az ál-Szilvesztert. 

- Azt hiszem, egy dúsgazdag és különc uraság, méltóságos urunk barátja. Bizonyosan: lord. A 
velszi herceg látogatójegyével együtt küldte be névjegyét. 

Rezeda úr savanyúan volt vállat: 

- Ne lássam többé a rác templomot, ha ez is nem olyan svindlerféle, mint az a titokzatos 
angol, akiért Batthyány Elemér gróf csaknem az egész vagyonát kifizette jótállásban. 

Nemsokára ezután Alvinczi megérintette Rezeda úr karját, miután cercle-t tartott a teremben. 

- Étkezés után néhány bizalmas szavam lesz önnel, barátom-uram. 

Rezeda alattomosan nézett a fekete kövekbe vésett briliánsokra Alvinczi ingén. 

- Parancsára, méltóságos úr. 

- Ez az angol… - kezdte Alvinczi, de nyomban szájára tette a kezét, és láthatólag nyugtalanul, 
felindulva lépkedett tovább, hogy később Zöldvári Izabellát asztalhoz vezesse, míg 
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Szilveszter a másik Zöldvári hölgynek nyújtotta karját, nem kevesebb grandezzával, mint 
gazdája. Ezután Krónprincné következett Rezeda úrral, Irma Vendéghegyi Aldzsival és 
Vecsera kisasszony a komoly angollal. 

A komornyik feltárta a szomszéd szoba szárnyas ajtaját, ahonnan kivasalt és nagyon tiszta 
pincérek hordani kezdték a lakomát. 

- A hazáért! - mondta szokás szerint Alvinczi, miután egy gyűszűnyi bort ivott, a király mádi 
pincéjéből valót. 

- A hazáért - ismételte Alvinczi, amikor a poharat letette, és Rezeda úr felé fordulva, 
nyomatékosan mondta: 

- Sajnos, a Fóti dal-t napról napra kevesebben énekelik Magyarországon. Elsatnyulnak a 
nemzeti ideálok. 

Kázmér régi szokás szerint nagyot bólintott. 

A lakomán ezenkívül nem is történt egyéb, mint a különböző eledeleknek az elfogyasztása, 
Alvinczi saját kezűleg szeletelte a vadat, Aldzsinak torkán akadt egy ujjnyi szálka (a 
gombával töltött halból), amelyet az egész társaság élénk érdeklődése közepette vont ki két 
ujjával a nyeldeklőjéből, és ezután elborult megszokott derült kedélye, szemét 
egyetlenegyszer sem emelte fel az asztalterítőről, sóhajtozva pakolta bendőjébe a megrakott 
tányérok tartalmát; a Zöldvári kisasszonyok, mint a családi olajfestmények, mereven és 
ünnepélyesen ültek, és a legnagyobb szertartásossággal emlékeztették Alvinczit egy régi 
ebédre, amelyet Trencsén vármegyében főztek; Szilveszter többször elmondta szomszédjának, 
Krónprincnének, hogy ő nem barátja az ünnepélyes lakomának, a Miakits-féle Kerepesi úti 
kiskocsmában szeret enni, mióta leánya öngyilkos lett, csupán a söntésben, és egyszerű 
emberek, bérkocsisok, jövő-menő vidékiek, fehér fejű öreg pesti bérszolgák (kik harminc év 
előtt a frakkját vitték a zálogházba), a Nemzeti Színház vörös képű házmestere és egyéb 
becsületes emberek társaságában, akiknek beszélgetését hosszan elhallgatja, és akiknek 
ismeretségét az igazi Szilvesztertől hagyományba kapta. A minap is meghívták Alvinczi 
titoknokát a nemzeti színházi házmester és annak barátai Rákosszentmihályra, ahol vasárnap 
délután egy kecskeversenyt akartak rendezni a falun lakó pestiek. 

- Sajnos, magas korom miatt már nem távozhatom oly messzire a városból, bár az elnökséget 
is felajánlották - dörmögte Szilveszter úr. 

Ugyancsak a Miakitsnál szokott déltájban megfordulni, egy pohár sörre vagy egy tréfára 
beugrani a Kerepesi útról az igazi, megholt Szilveszter barátja: gróf Kreith Béla, Seffer 
László, Pongrátz Béla, Szeles Adorján, Ribiánszky József, vasárnaponként Inczédy László és 
más nevezetes hazafiak, midőn is a Hentzi-szobor felrobbantását itt is megbeszélték a régi 
időben. 

Krónprincné bal oldalán Rezeda Kázmér foglalt helyet, aki nem győzte kínálni és az evésre 
bátorítani Vilma anyát. Kis szónoklatokat tartott a budai férfiú a pulyka érdekében, amely 
nélkül egy farsangi vacsora el nem képzelhető, „ámbátor hidegen és villásreggelire 
királyoknak való eledel”. Irma néhányszor az édesanyján felejtette a kancsal szemét, 
amelyben (minden újabb tányérmegrakásnál, amit Rezeda végzett szomszédnőjével), 
bizonyos megvetés mutatkozott; végül győzött Kázmér szónoki képessége, amelyet a kalocsai 
jezsuitáknál tanult, midőn szülei szerzetesnek szánták, mert valamennyi nőrokonát jegyesének 
tekintette. Vilma anya lesütötte a szemét, és olyan csendesen, észrevétlenül igyekezett 
tökéletesen jóllakni, mint azok az asszonyok szokták, akik állítólag már a konyhán párolgó 
ételek illatával eltelnek, hogy az asztalnál enni többet nem képesek. 
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Krónprinc Irma az Alvinczi szomszédságába került, a háziasszonyi tisztet betöltő Zöldvári 
Izabella intézkedése folytán. 

Ez estén egy ránc volt Irma homlokán (amely későbbi életében is néha mutatkozott), orra 
átlátszó és figyelmező volt, mintha örökké szimatolna; a tekintete látszólag elmerengő volt, de 
néha olyan villanás mutatkozott szemének setét tükörében, mint a fényjelek, amelyekkel a 
Mars lakói adnak hírt a földre. 

Göndörkés hajának fekete fényében titokzatos, kabalisztikus abrakadabrák csillámló vonalait 
látta Rezeda úr, mint egykor ama régi nő nemes fején, akiért többször akart öngyilkos lenni 
életében, mint a többi nőkért élni. 

Az Irma fejének lágy, gyermekes, figyelmes előrehajlása, amidőn Alvinczi szólt hozzá; 
valamint titkos, hosszan elfelejtettnek látszott oldalpillantása Rezeda úrra, amidőn szomszédja 
alaposan és meggondoltan magyarázott; nagyon fehér, szerelmes kezén (amely csak arra 
látszott hivatva lenni, hogy érintésével a végsőkig nyugtalanítson egy férfit), a rubintgyűrű 
megforgatása, amely boszorkányos jelnek számított a férfiak hízelkedő beszéde ellen: mind-
mind a régi nőre emlékeztette Rezeda urat, akit úgy izgatott e hasonlóság, mint valamely 
megfejthetetlen álom, amely félig valóságból van összerakva. És a ránc a homlokon, amely a 
másik nőnél is ugyanazon helyen volt, aggodalmas figyelmet jelentett, amellyel a „szentté 
válott” (amint Rezeda úr az egykori hölgyet magában nevezte) hol kis aprópénzét gondosan 
beosztotta, hol Rezeda úr ügyei, bajai, küzdelmei felett gondolkozott, és mindig meg tudta 
találni a helyes utat. 

- Te, kimondhatatlanul értékes, isteni ötvösök vonalaival alkotott, húsból és csontból való 
ékszer! - rebegte Kázmér a diós palacsintájába, míg Vilma anya átszellemült arccal súgta az 
asztalkendőnek: 

- Annyira szereti? 

Kázmér nagyot nyelt, és anélkül hogy észrevette volna, olyan erősen gondolt most a régi 
asszonyra, hogy a pezsgőspohárban határozottan megérezte a kis párnának az illatát, amelyen 
a régi nő pihent ez éjszaka. „Milyen jó volna kísértetnek lenni, és bebújni a kulcslyukon a 
házba, ahol ő felhúzott térdekkel, a hátán alszik az éj e késői órájában!” gondolta Kázmér. 

Irma, Alvinczi oldalán, a nők mindennapi ösztönével megérezte, hogy valami baj van kedvese 
szívében, mire cipőjével az asztal alatt megsimogatta Kázmér térdét. (Rezeda úr ettől fogva 
nem kívánkozott a kísértet bizonytalan pályájára.) 

Miről beszélt Alvinczi Irmával? 

Valahogy teljesen érthetetlenül egy olyan témát fedezett fel, amely még Alvinczi szeszélyes 
gondolatvilágában is szenzációs volt. A nőkérdésről, a feminizmusról folyt a társalgás. 
Alvinczi többször hangoztatta, hogy milyen hűséges híve a nők mozgolódásának, mert a nők 
rendszerint eszesebbek, mint a férfiak. Minden követelésüket teljesíteni kell; mindjárt 
nagyobb rend lesz az országban, ha nők fognak kormányozni. 

Krónprinc Irma hirtelen felkiáltott: 

- Nem kell nekik semmit sem adni. Semmit, semmit… 

Ekkor olyan volt, mint Kleopátra, az egyptusi királynő, jegyezte meg Rezeda úr. 

Miszter H. és Vecsera kisasszony szótlanul ültek egymás mellett. A körszakállas vadász 
szürke szemét nyugodtan szegezte szomszédnőjére, a pozsonyi nénék növendékére. A 
kisasszony is olyan halkan viselkedett mintha nem is tartozna a társasághoz, egy külföldi 
hotel társasebédjénél ülne ismeretlen emberek között. 
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- Abból a szilvából szeretnék - mondta angolul az ebéd végén. 

H. lord kinyújtotta karját az ezüstedény után, és a csodálatos szilvákat V. Máriának felkínálta. 

A leány kettőt vett a tányérjára. Aztán az egyiket röpke mosollyal az angol úr tányérjára 
helyezte. H. lord sápadt, viszontagságoktól megjelölt arcán piros fény lobbant át, mint a 
bengáli gyufa tüzes füstje, hogy utána még setétebb legyen a tájon. 

Az étkezésnek még egy kisebbfajta eseménye volt a befejezés előtt. Szilveszter úr ugyanis 
már a gombával töltött halnál szokatlan szomjúságot érzett, és néhányszor a bort töltögető 
huszárra kacsintott, majd egy Kossuth-bankót csúsztatott a kezébe. 

A sült után a kacsintást megismételte, és titokzatosan összedörzsölte mutató- és hüvelykujja 
hegyét, valamint jelentősen bólintott. Ezen szertartások folytán a palacsinta után hirtelen 
eszébe jutott, hogy megnézi a csillagos égboltozatot, mert okvetlenül el kell dúdolni egy dalt, 
amelyet egy Zemplén megyei főbírótól, bizonyos Barthos Józseftől tanult; Krónprincnének 
megsúghatja, hogy a dal nagyon rövid, egy üveghintóról és egy szolgabíróról van benne 
említés téve. Ezután a szót tett követte, csupán a feketekávénál mutatkozott ismét az öreg 
Szilveszter úr, a feketét nagy megelégedéssel fogyasztotta el, mint aki dolgát jól végezte. 

- Nem jó mindent észrevenni! - dörmögte magában, mintha valaki érdeklődött volna iránta. 

A történeti hűség kedvéért feljegyezzük, hogy Vendéghegyi úr a hosszadalmas szótlanságát 
váratlanul önmaga helyeselni kezdte, gyanúsan bólintgatott a sajt héjának, mivel mindent 
elmondtunk Alvinczi lakomájáról. 

A feketekávét és a likőröket a szomszéd szobában szolgálták fel. Valamint itt álltak 
asztalkájukon azok a mesebeli szivarosdobozok, amelyeknek némelyike a kubai köztársaság 
elnökének a kézjegyével volt hitelesítve. 

Rezeda úr unottan harapott bele egy aranypiros derekú, fekete rúdba, midőn Alvinczi 
bizalmas társalgásra szólította fel, és egy sarokba vonta, ahol egy asztalkán barackpálinka 
foglalt helyet, amit orvosság gyanánt szokott meginni Kázmér. Ma betegebb volt, mint 
rendesen, és mielőtt Alvinczi kinyitotta volna a száját, három pohárral lökött be nyugtalan 
bensőjébe. 

- Az ördögbe, most veszem észre, hogy kecskeméti - dörmögte kellő meglepetéssel. - Ez az a 
pálinka, amelynek hatása hasonlatos az ember szeretőjének lába nyomához a frissen hullott 
hóban, a kertben, midőn utoljára megy el a kedves a titkos házikóból, és a rácsos kiskapu 
zörrenve becsapódik, mintha valahol nagyon messzire zárnának be egy ajtót. 

- Hagyjuk a bolondságokat, tisztelt barátom-uram - felelt Alvinczi, mialatt meggondoltan 
leereszkedett kissé bőre szabott nadrágjában, és fénytelen, gombos cipős lábát egymásra 
vetette. (Véleménye szerint csak a ledér nők és a színészek hordanak lakkcipőt.) 

- Hagyjuk a bolondságokat - ismételte Alvinczi, őfelsége aranysarkantyús vitéze és felső-
magyarországi földbirtokos -, az élet olyan komoly dolog, mint a subagallér. 

Rezeda fejcsóválva hajtott fel egy pohárkával. (Néha szeretett ellentmondani Alvinczinak, 
miután senki sem tudott egyébként vitatkozni a nagyúrral.) 

- Az élet egy rendkívüli esemény. Szent Ágoston módjára kell élni. A fiatalságát útonállással, 
nők elcsábításával és fülönfüggők rablásával tölti a rendes ember, míg csontjai roggyanásával 
igyekszik bejutni a szentek koszorújába. Az én ideálom Szent Ágoston. Csak azzal nem 
vagyok tisztában, vajon fiatal ember vagyok még? 

Alvinczi gőgösen nézett végig Rezeda úron: 
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- Maga „szomorú disznó”, mint a francia írót nevezték a kortársai… Mit akar állandóan a 
nőkkel? Nézzen meg engem… Én már nagyon régen undorodom tőlük, egy-két kivétel híján. 
Különösen gyűlölöm azokat a nőket, akik másokat szeretnek. 

A legtöbb nőt a végén ki kell fizetni, aztán elfelejteni. Nagyon ritka nő az, akinek ölelését, 
karjának melegségét, térdének különös biztatását és szerelemben eldudorászó hangját életünk 
végéig nem felejthetjük. 

És vajon melyik nőről tételezhetjük fel jogosan, hogy csupán minket egyedül fogadott 
kegyeiben, és az éji mécsesnél, a szentkép alatt csak érettünk imádkozott, hogy újabb 
szerelemre ébresszen a jegesmedvebőrön, ahol aludni akarunk? Csak nekünk dúdol a hangja? 
Csak én tudom hajának rejtelmes növését, lábának görbeségét vagy az anyajegyet a fűzőbe 
szorított derékon? Nem, tisztelt barátom-uram, ne értsük félre a nőket. Ők kevesebbet 
gondolnak magukról, életükről, bájaikról, mint mi hisszük. Én mindig nagy leereszkedésnek 
véltem, ha a legszebb nővel is szóba állottam. Csak gyűlöljenek összeszorított ököllel: annál 
inkább szeretnek, ha eszembe jut meghódítani őket. 

…A százesztendős, pergamenné száradt, régi lóbőr módjára nyikorgó Alvinczi szokása 
szerint hangtalanul nevetett a rövid szónoklat végén, és néhány „boszorkányos!”-t dörmögött 
a szakállába. Körülnézett a társaságon, és a Zöldvári nők epedő, rajongó tekintetével 
találkozott, akik mindig mélységesen meg voltak hatva az Alvinczi társaságában. 

Közelebb hajolt Kázmérhoz: 

- Már tíz Viktória-aranyat ígértem Szilveszternek, ha e szentimentális nők közül egyiket vagy 
másikat elhódítja. Miért vigyék el a másvilágra tudatlanságukat? Kinek mi haszna van ebből? 
Szeressenek, csalódjanak és sírjanak ők is, úgy, mint a többi nő. Önnél megkettőzöm a 
kitűzött jutalmat, tisztelt barátom-uram. 

- Ha majd egyszer unatkozom, megkopogtatom az idősebbik hátát, nincs-e a tüdejének valami 
baja. Szeretem, hogy olyan hervadt, mint ősszel a kankalin - felelt unottan Rezeda úr. 

- Aztán a részleteket ne felejtse el, barátom-uram. Most majd bőven lesz alkalma együtt lenni 
a hölgyekkel. Egy nagyobb utazást tervezek. A Glattfelder kocsigyárban már megrendeltem a 
második vörös postakocsit. Az egész társaságot meghívom felvidéki kastélyomba, amelyben 
már Rákóczi Ferenc lakott, és a hársfák hétszáz esztendősek. Az idei telet vadászattal töltjük 
Medveházán. 

Rezeda úr nagy füstöt fújt a mennyezet felé, s a karikák után sandított: 

- Az idegen uraság kedvéért? - kérdezte csendesen. 

Alvinczi nyugtalankodva nézett körül, nem hallhatják-e szavait. A társaság bánatosan 
üldögélt. Vendéghegyi Algernon olykor megpróbált valamely cigány vagy zsidó anekdotába 
fogni, de a felét elfelejtette. „Majd később eszembe jut!” - dörmögte, és körülbelül egy tucat 
adoma befejezésével maradt adósa Szilveszter úrnak, aki áhítatosan hallgatta a jogtanácsost. 
Miszter H. és Vecsera kisasszony Mednyánszky László őszi tájképét nézték a falon, amelyen 
olyan sárgák voltak a falevelek és a lombok, hogy a néző gyermek módjára utánuk nyújtotta a 
kezét. Az őszi út a végtelenbe nyúlt, ködös hegyhát emelkedett a háttérben, mint egy 
északkeleti rege. A titokzatos zöld vadász szokott e tájon járni, és az alkonyati hegyhátról 
hosszan, tompán tülköl kutyáinak. Miszter H. odavetőleg megjegyezte, hogy ő ismeri a 
helyet, amelyet a magyar festőmester megörökített, Vecsera kisasszony szótlanul bólintott. 
Míg Krónprinc Irma hideg gyűlölettel nézett minden pohárkát, amelyet Rezeda úr 
gyomorerősítés gyanánt felhajtott. Alvinczi halkan megszólalt: 
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- Egy nagyérdekű titok birtokába jutottam, amely nagy meglepetést és megdöbbenést idézne 
elő bécsi barátaim között. Talán a hanyatló század legérdekesebb kalandja központjába 
jutottam. Nem is merem elhinni a dolgot, hisz oly valószínűtlen az egész ügy. Ha 
megmondanám önnek, tisztelt barátom-uram, attól félek, hogy némileg megzavarnám polgári 
nyugalmát. 

Rezeda úr erre számtalanszor megerősítette, hogy őt mivel sem lehet megzavarni, bivalytól 
vette kölcsönbe az idegeit, és a füle mellett elsütött pisztolytól sem rendülne meg. Pazarlóan 
legyintett a kezével. 

- Én már feküdtem hat méter mélységben a befagyott folyóban, és csupán azon 
bosszankodtam, hogy elfelejtettem, milyen nap van. Mire a parton őgyelgő kékfestők 
kihúztak a léken a csákányokkal, eszembe jutott, hogy szerda van. 

- Titok, államtitok - sóhajtotta Alvinczi nyugtalankodva. - Valaki meghalt egyszer, és most 
újra visszajött. Valakit elsirattak, két országban is meggyászoltak, aki állítólag az eleven 
világon van. Valaki titkos, rejtőzködő életet folytat a havasok között, akiről azt hitték, hogy 
már csak a legendákban, népmesékben fordul elő a neve. Valaki van, aki nincs. Hangja van, 
holott halott. Látó szeme van, bár koporsóba zárták. A szíve hangosan dobog, holott az 
orvosok bebalzsamozták a holttestét. Árgirus királyfi jött vissza a Göncölszekéren, és a 
faderéknak vetve hátát, észrevétlenül hallgatja csillagos éjszakán a nyájőrző emberek róla 
való mesélgetését… Súlyos titok ez, igen tisztelt barátom-uram - susogta Alvinczi Eduárd. 

Rezeda Kázmér mereven rászögezte a szemét, és nyomatékosan, igen lassan mondta: 

- Ha úgy gondolja, méltóságos uram, hogy nem vagyok megfelelő elhagyott pusztai kút egy 
titok megőrzésére, inkább hallgasson előttem. 

Alvinczi pattantott az ujjával. 

- Boszorkányos! Úgy látszik, még nem tudok a dologról beszélni. Gondolkodni kell, és egyet-
mást megállapítani. De hiszen idővel úgyis megtudja titkomat, tisztelt barátom-uram. Most 
csak arra kérem, hogy jelölje meg karikával a napot a kalendáriumban, mint a nők szokták 
bizonyos alkalommal, amidőn útra kelni óhajtunk. Faust napján indulnak el a kocsik. 

Rezeda úr bólintott, és közönyös magaviselete jutalmául egy pohárral meglepte magát a 
kecskemétiből, míg Alvinczi úr Krónprinc Irma mellé telepedett, és átható tekintettel beszélt a 
nők magaviseletéről, a francia forradalomról, amely dolgokról egy hegyes szakállú márkitól 
értesült, aki a nyolcvanas években Bécsben megtelepedett, és azt híresztelte magáról, olyan 
öreg már, hogy gyermekkorában a térdén lovagoltatta XVI. Lajos királyt. 

- A franciák majdnem olyan jól hazudnak, mint a spanyolok, holott nincs különösebb okuk. 
Pedig szakállt viselnek a férfiak, mint keleten az urak - fejezte be Alvinczi tanulságos 
előadását, amely után a nagyúr még odavetőleg megkérdezte, hogy vajon nem lépett fel 
titokban a színpadon Krónprinc kisasszony? Ő mintha már látta volna jellegzetes arcát 
Bécsben vagy Budapesten. 

Az összejövetel éjfél után véget ért, miután Alvinczi Eduárd mindenkit ünnepélyesen 
meghívott a felső-magyarországi téli utazásra. A vendégek egyértelműleg helyeseltek, és R. 
K. végbúcsút vett az alföldi baracktól. 

Gyalog mentek át Budára. 

Rezeda úr a Lánchídon megszólalt, miután odáig a benső gondolataival volt elfoglalva. 

- Irma, ide hallgasson. Most hídon vagyunk, itt igazat kell mondani. Mondja meg őszintén, 
sok rosszat beszélt magának énrólam a tatár fejedelem! 
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Krónprinc kisasszony szórakozottan ingatta a fejét. 

- Átkozottul sokat foglalkozott önnel - folytatta Rezeda Kázmér a dörmögést. - Nem 
szeretem, mikor a házigazda nagyon kitünteti egyik vendégét. Igazi úriember minden 
vendégével egyformán foglalkozik, mindig neveletlen és félbolond volt Alvinczi. Tudja, mit 
gondol magában? Hogy ő Kárpáthy János a Magyar nábob-ból. Eszelős, hóbortos figura. Az 
ördögbe is, mit akar télen a hegyek között? 

Krónprincné a féltékenységi jelenet alatt néhány lépéssel előrement, míg Irma azzal nyugtatta 
meg Rezeda urat, hogy csendesen levonta a jobb kezéről a kesztyűjét, gyengéden megfogta 
vele Rezeda úr kezét, és hosszan sóhajtva a derekához szorította a férfi kezét. A bundácskán 
volt egy zseb, ahová fürgén bekúszott Kázmér keze, s ezután csak néha váltottak egy-két 
suttogó szót hazáig, amelyet hiába jegyeznék fel, úgysem értené meg őket az olvasó. 

(Vajon ki tudná, hogy mit jelent Rezeda úr ezen szava: 

- Lótuszvirág? 

Majd Krónprinc kisasszony megemlékezése a Bimiről. 

Ki és mi volt Bimi? - Ember vagy majom! Vagy talán csak egy furcsa szó, amelynek 
jelentőségét két ember tudta egyedül a világon? Egy emlék vagy csóknak a cuppanása? 

Milyen jó intézkedése a sorsnak, hogy a bőrtárcák és zsebkendők, harisnyakötők és óratartók, 
amelyekbe mindenféle titokzatos szavakat szoktak hímezni a nők, idővel elrongyolódnak, 
elvesznek, elpusztulnak. Vajon ki nem szégyenlené nagyapa korában, hogy egykor egy nő 
házőrző kutyájának nevezte?) 

Éjszaka Rezeda Kázmér többször körüljárta a Krónprinc házat, mint az illedelem engedi. 

A nők szobájában sokáig égett a lámpás, beszélgettek. Elhatározta, hogy nyitva tartja a 
szemét. 
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TIZEDIK FEJEZET • A tél 

Rezeda úr nagyon szeretett téli időben bajlódni nőkkel. 

A tél most is helyén találta, nő oldalán, mint annyi évvel előbb; a havazásban Rezeda úr 
egyformán érezhette a tél szagát, valamint a hölgy perzsakabátjának illatát. Faust napja egy 
hét múlva volt megérkezendő, addig Krónprincné reggeltől estig járta a pesti boltokat, hogy 
az utazáshoz kellőképpen felkészüljenek - Irma kis lábára alig lehetett találni megfelelő 
nagyságú hócipőt, míg Gráciász úr R. K. részére bejárta egész Pestet, amíg kellő tűzkövet és 
taplót talált az esetleges szivarra gyújtáshoz, ezalatt Irma és Rezeda még egyszer bejárták 
azokat a helyeket, ahol boldogok voltak a hegyek között, a kis utcákban, rejtett 
kiskocsmákban, mintha örökre elbúcsúznának szerelmi emlékeiktől. 

A szánkó nem mindig hordott bort Gráciász úr hegyoldali pincéjéből, és a tüzes lovak 
kedvükre rázhatták a csörgőket. A Duna beállott, és Lágymányos felé, a Kutyavillánál a jégre 
szökkent az ódon, budai szán, amelyben Gráciász úr ősei messzi utakat megtettek, mikor bort 
szállítottak a királynak. A nyerges olyan kényeskedve, szinte ifjúságát és erejét fitogtatva 
emelgette lábait, mint egy táncoló növendék lány, akinek még nem mondott senki rosszat. A 
rudas olyan hűségesen ment, mint egy megbízható jó barát. 

Midőn bealkonyodott, és kigyúltak a lámpák a partokon, a Duna jegén nyargalva Rezeda 
úrnak eszébe jutott ifjúkori olvasmánya, Anyegin Eugén, és a Névára s Moszkvába képzelte 
magát. Puskin verseit mondta Irma fülébe, míg a leány úgy simult oldalához, mint a 
folyondár. Simulni, közel lenni, sarkától a haja száláig Kázmérral érintkezni: úgy tudott Irma, 
mint egyetlen nő sem a városban. A hosszú pillák alatt alig látszott szeme, mert félig lehunyta 
őket, és mindenféleképpen jelt adott, hogy istenének látja R. K. urat. 

Szép volt a szerelem. 

(Nem hiszem, hogy farkascsorda, amely Pest alól előrohan, vagy alattomos halászlék a Duna 
jegén, valamint vadmacska galléros útonállók elbírtak volna Krónprinc Irmával. Rezeda úr 
karja minden veszélytől megszabadította volna a leányt, akit most olyan megadással szeretett, 
mint a régi ötvös ritka drágakövét az utolsó éjszakán, miután reggelre már elviszi tőle a vevő, 
egy szerencsés rablólovag.) 

A szerelemnek azon napjai felejthetetlenek, midőn teljes bizonyossággal egyik sem tudja, 
hogy mi történik körülötte. Az órákon a fekete mutatók oly gyorsan forognak, mint a 
szemhatáron a szélmalom szárnyai. Az embereket csupán messziről láthatni, mint a középkori 
várkastély ablakából a fóliánsai között élő könyvtáros látja az ólomkarikás ablakon; - valahol 
vásár van, és a kanyargó országúton az emberek a vásárra igyekeznek. Koldusok tarka 
rongyaikban és dús urak cifra öltönyeikben: kétkerekű kocsikon olajárusok és bormérők; 
fogaton ülnek kövér és pirosra festett arcú nők, akik majd a cingár kötéltáncosra rámeresztik 
vággyal bevont szemüket és tajtékos szegletű szájukat; bársonynadrágos, piros mellényes 
lókupecek kehes lovaikba káromkodva töltik a pálinkát; cipót visz a hátán az ősz hajú, sanda 
szemű vásári tolvaj, míg a fiatal zsebmetsző tarka nadrágjában nyurgán, lengve, tollas 
kalapjával mulatva méri az országutat; fiatal nők lesütik a szemüket hetykén zörgő, lármás 
katonák előtt, míg magukban olyanokat gondolnak, hogy nem győzné elég miatyánkra elítélni 
őket a barát. 

Néha így látja a szerelmes az életet, messzire önmagától, és eszébe sem jut, hogy az 
utcagyerekek szamárfület mutatnak a háta mögött; a templom falából kinyúlik egy halott 
karja, és a hölgy hajába készül ragadni; míg a bormérés ólommal bevont ivóasztala felett 
piros orral és csapzott bajusszal teli torokból kacagnak kancsóikba a korhelycimborák, és a 
drága nőt jól megrágalmazzák. 
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Rezeda úr és Irma úgy jártak-keltek e téli napokban karonfogózva, mintha többé már sohasem 
térnének vissza a valóságos életbe; örökké távol maradnak az emberek szavaitól, 
gondolataitól, világától, disznótortól és temetéstől. Ők már nem jönnek vissza a budai 
elöljáróságra, sem a sekrestyébe, kapitányságra vagy a halárusok piacára. Elmentek abba a 
nagy álorcásbálba, ahol az életnek kiválasztottai olyan jelmezt öltenek magukra, amely 
szerelmesüknek legjobban megnyeri tetszését. Az emberek lármája messzire elmarad 
útjukban, „mint a sápadt reggel, amelynek szándékait a déli szél harsogva hirdeti, üres sípot 
fújván a lombok között”. Hattyúk módjára szállnak el a végtelenségbe. 

Szerelem, te süket, öreg bolond. 

Miután eltöltötték a boldog napokat a hegyek között, és teleszívták magukat a tél szagával, 
uzsonnáztak kis, hegyoldali kocsmákban (ahol Rezeda úr már valamikor megfordult, évek 
előtt, de egy másik nő cipősarkát lesegetve, a keskeny ösvényen felfelé haladva - és most, 
íme, újra végigjátssza a régi regényt, még a „Trombitás”-beli pirítós kenyeret sem felejtvén el 
a programból), hegyoldali kocsmák külön kis szobájában, ahonnan tegnap temették el a 
hektikás kocsmárosnét, és viaszgyertyaszaga van a bornak, a díványnak, az asztalnak, 
amelyen a koporsó feküdt: egy délután a temetőbe látogattak el, ahol Irmának valamely olyan 
nagynénje várta az angyalok kürtjelét, amely nagynénitől okvetlenül el akart búcsúzni, mielőtt 
hosszabb időre elhagyná Budát. („Ő nevelt gyermekségemben, és minden este kártyát vetett 
sorsomra. Mikor köhögtem ágyacskámban, a tűzbe nézett egész éjszaka” - mondta Irma, és 
Rezeda úrnak nem lehetett semmi kifogása a halott nagynéni ellen.) 

A Farkasréten lakott már egy évtizede az öreg hölgy, és amíg a tüzes szán a temető kapujáig 
nyargalt velük, R. K. úr kacsalábon forgó kastélynak nevezte boldogságát, ahol éjjel-nappal 
zenélés hallatszik, a piros lábú tündérek énekelnek, és a hegyes orrú saruban lengedező 
hopmester mindenkitől megkérdezi, hogy meddig parancsol élni. 

- Ameddig szeretni fogsz - felelt Irma, és nyugodt elhatározással nézett Rezeda úr szemébe. - 
Aztán már nem következik semmi. Mindig veled akarok maradni. Hiszen ha nem látlak egy 
órára, nem tudok egyébre gondolni, mint arra, hol és merre járnak lépteid, tekinteted kire 
függeszted, gondolatod merre ballag unott vándor módjára… És mikor az anyám kiejti néha 
előttem a neved, olyan szeretettel ölelem meg, mint még sohasem az életben. Ha már ez nem 
lesz: akkor a nagynéni mellé óhajtok költözni. 

A temetőt hó borította, és a havas dombok alatt látszólag megállott az élet, mint a hófúvásban 
a vonat. E csendes, szürkés, felhőtlen délután aligha lehetett elképzelni, hogy éjfélkor itt az 
Arany Kakas utca régi haragosai ismét birokra kelnek, a szabók tovább varrnak, a kötélverő 
háttal megy előre, és a hamispénzverő alattomosan fújja a lángot kis tűzhelyén. 

A sírdombhoz értek, amely oly fehér volt, mint az emlékezet a régi halottakról. A 
vaskereszten rozsdás kis táblán gótikus betűk őrizgették még Elisabeth Krómy nevét, akinek 
sírhalmára most letelepedtek a néptelen temetőben. 

- Nagyon szép nő volt… És sokat szeretett és szenvedett… Egy törvénytelen fia volt, néha 
eljött házunkhoz Pepi, és én mindig vizsgáltam Pepit, vajon hasonlít-e hozzám? Nem 
hasonlított. Egy vizes szemű, kefefejű fiúcska volt, bizonyosan szabó lett belőle. Én a 
nagynénihez kezdtem idomulni. Már kisleány koromban rövid fürteimet az ő fésűivel hoztam 
rendbe, hátha hasonlítani fog így hajviseletem az ő romantikus, ábrándos és megindító 
frizurájához, amilyent azóta csak régi fametszeteken láttam, és mindig egy királyné neve volt 
a kép alá írva. S ő úgy csókolgatta a hajam, mint ön is olykor, Kázmér. 

- A hajad, életem sötét égboltozatán enyhet adó fürtök - felelt Rezeda úr, mert színpadi 
szavakat mondott, midőn valamit akart. 



 176 

(A nagynéni olvasóval összefűzött két keze bizonyára nem hanyatlott alá, mert a halottak 
tudnak megbocsátani.) 

Ezután az „Utolsó állomás”-hoz címzett kocsmába mentek, ahol a sírásók szoktak tanyázni. A 
sekrestyés olykor behavazottan jön Buda felől a megfelelő hírrel, mire a hallgatag emberek 
megtörlik boros bajszukat. 

Rezeda úr füstölt kolbászt rendelt, amely híressége a kocsmának, valamint bort, amelytől 
felvidámodni szokott a temetési gyülekezet, midőn a halottat már jó helyre eltették. 

A sarokban egy vak harmonikás tapogatta vastag poharát; megelégedett öregember, aki 
tökéletesen rendben találja a létet, midőn néhány pohárral felhajtott a vendégek kontójára, és a 
gyászolók a mulatság végén el sem verték. 
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HARMADIK RÉSZ • AZ ÉLET ELIRAMLIK 
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TIZENEGYEDIK FEJEZET • Faust neve napja 

Alvinczi Eduárd, mielőtt elindult volna vörös postakocsiján a téli Felső-Magyarországba, 
természetesen kártyát vettetett egy jósnővel, aki már harminc esztendeje élvezte bizalmát. Ez 
a jósnő a külső Ferencvárosban lakott, a környékbeli házmesternéknek és varrónőknek 
rendelt, de néha titokzatos dámák foglaltak helyet este a teljesen besötétített várószobában, 
ahová csupán akkor áradott némi világosság, ha a jósnő kis fehér kutyája felugrott a kilincsre, 
és belülről kinyitotta az ajtót. Olykor elkábulva, magukba szállottan, egy-két napra 
megrendülten jöttek el tőle az úri hölgyek, akik rejtélyes kalandba keveredtek. A 
kártyacsomag háromszoros megemelése után többnyire így kezdte a jósnő (miután szemügyre 
vette a kesztyűt): 

- Két férfi is van a hölgy körül. És rendesen eltalálta az igazat. 

Alvinczi ravaszdi módjára Szilveszter úrnak köpenyegét vette magára, amely a nagymama 
kendőjéből készült közvetlen a forradalom után, ezenkívül kerek spanyol kalapot nyomott a 
fejére, amilyent Sevillában viselnek a torreádorok. Gyalog, döcögve közelítette meg a 
külvárosi utcát, és oly türelmesen ült a házmesternék között, mint egy csődbe jutott szatócs. 
Ámde már a kis fehér kutya megismerte, míg Kalváziné a tenyerét emelte szemére, hogy fel 
ne fedezze a régi ismerőst. 

A kártyák parancsszóra mondták el a jövőt. Alvinczi útra indul, és útjában szerencse és nő 
kíséri. 

Ezenkívül egy délutánt még azzal is eltöltött Alvinczi, hogy végrendelkezést diktált 
Szilveszter úrnak, két kezét összefonva a fehér kályha előtt, míg a titoknok lúdtollal 
szorgalmasan sercegett a diósgyőri árkuson. 

- Neked természetesen egy régi pipámat hagyományozom - miután végére ért a rendeleteknek. 
- Nem szeretném, ha örülnél halálomnak. 

Majd egy napig böjtölt, elhívatta a görögkeleti papot, akinek nagyobb szakálla volt, mint 
bárkinek a városban, megáldatta magát; szarvasbőrbe, batyuba kötötte összes fétiseit, a kis 
japáni, indiai és egyéb ázsiai istenek szobrocskáit, Pitéli kötelét és anya méhében meghalt 
gyermek köldökzsinórját, patkószögeket és az édesanyja hajszálait, egy romlott nő ingét, aki 
mindig megcsalta előbb, mielőtt őt szerette (régen), és Kőrösi-Csoma papucsait, amelyeket 
nagy pénzért vásárolt egy régiségkereskedőtől. 

Rothschild S. M. fehér angol bankjegymintázatú utalványát nagyobb összegre kitöltötte, és 
megüzente a Malvieux és Társa bankcégnek, hogy a summa felét brit aranyban kéri, a 
megfelelő levonásokkal. A bankhivatalnok és a szolga pergamenbe göngyölt oszlopocskákat 
számoltak le íróasztalára. Aztán a Szervita téri virágosboltban intézkedett, hogy mindennap 
egy kosár ibolyát küldjenek utána Medveházára. Végül megmosta a kezét, és háttal előre 
kiment az ajtón, hogy mindvégig lássa katonás, kemény vaságyát, ahol papucsban üldögélni 
és heverészni szokott. A „Griff” fogadó öreg kapusától még egyszer megkérdezte, mielőtt 
végképpen elhagyta volna a házat, hogy valóban Faust neve napja van, és szolgáktól, sárga 
csizmabetétes fullajtároktól, piros kabátos inasoktól, kötényes mindeneslegényektől 
körülvéve óvatosan beszállott a vörös postakocsiba. Turf Karolin, aki valamely úton-módon 
értesült az eseményről, az utolsó percben kaméliából való bokrétát nyújtott át. Valamint 
lélekszakadva jött Madame Louise beavatott házmesternéje, aki úrnője indiai kendőjét hozta, 
amely kendő egyszer már Szentpétervárra is elkísérte Alvinczi urat. 

Miután titokban történt az elutazás, Vendéghegyi Aldzsi, Szilveszter úr és miszter H. már 
korábban elfoglalták helyüket a vörös postakocsi belsejében, amely a „Griff” szalmás, 
hófödte udvarának sarkában csomagokkal megrakottan állott, és néma főbólintással 
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üdvözölték Alvinczit, aki hosszadalmasan burkolózott bundáiba, kendőibe, miután a 
fagyöngyből való olvasót megigazította a csuklóján. A lengyel vívómester vörös cirkuszi 
dolmányban és lovagcsizmákban várta a jelt az induláshoz. Alvinczi intett a szemöldökével, 
mire a lengyel felkapta készen tartott farkasbundáját, és gumilabda módjára a magos bakra 
ugrott, miután kikérte az engedelmet, hogy a pesti határig ő hajthassa a vörös postakocsi hat 
lovát. A fullajtárok nyeregbe zökkentek, és az emeleten, a vasrácsos folyosón valaki megfújta 
a postakürtöt. A postakocsi döngve, dohogva robogott ki a „Griff” bolthajtása alatt. A lengyel 
tőrmester fekete bársonysapkáját homlokába húzta, és hátra vetett derékkal kapaszkodott a 
gyeplőbe. 

Útközben, a Váci út végén egy elhagyott csárdánál még két vörös kocsi csatlakozott Alvinczi 
kocsijához, miután a kocsisok kézfelemeléssel jelt adtak egymásnak. A három fogat nyugodt 
ügetéssel haladt egymás nyomában. Alvinczi egy hídon, útkanyarodónál a hátulsó ablakról 
félrevonta a bőrtakarót. A kocsik, megelégedésére, hűségesen követték nyomait. 

Rezeda úr, aki a Krónprinc hölgyekkel egy kocsiba jutott, epésen dörmögött a korai felkelés 
miatt. 

- Sohasem láttam, hogy valakinek délelőtt legyen kedve eltemettetni magát. Ha nem bolond 
ez az Alvinczi, ne lássam többé a rác templomot. 

Ámde a Krónprinc hölgyeknek ez esetben hiába beszélt a sokoldalú jó barát és lovag. A nők 
el voltak ragadtatva a délelőtti napfénytől, amely olyan enyhe volt, mint egy hosszú 
betegségből feltápászkodott embernek első sétája; gyönyörködtek a hómezőkben, amelyek oly 
változatlanul terültek el az út két oldalán, mint a nyugalmas, lelkifurdalás nélküli élet: a 
behavazott útszéli feszületek a könnyekig megindították Vilma anyát, míg R. K. úr egy falusi 
templom Szűz Mária-szobránál lekapta fejéről hegyes báránybőr süvegét. 

- A szentek közül csupán ebben az Asszonyban hiszek - dörmögte. 

Majd bozontos, vén nyulat láttak a szántások között három lábon elfutni, mint a népmesében. 
A távolban kristályfehéren állongtak kopasz fák, mint a táj megfagyott vándorlói, akik 
tavaszig egy helyből nézik a jövő-menőket, mert bűvölés alá estek. Kis hidak alatt láthatatlan 
vizek mélyen aludtak, mint az elfelejtés. És a varjak, amelyek olyan meggondoltan szálltak, 
mint az országút felügyelői, olykor hangot adtak, mint a vámszedők figyelmeztetik 
megállásra az idegen kocsikat. 

A Pest környékbeli álfalvak rossz tekintetű lakosaikkal, újonnan épített és gondszőtte 
házaikkal, elégedetlen, lompos, rossz útra kívánkozó külvárosi nők szeméhez hasonlatos 
ablakaikkal: elmaradoztak. Egy nyírott fülű, feketekávén tartott, Pestről eltoloncolt eb ugatott 
sokáig a kocsik után, mint a nagyravágyó és tehetetlen, szegény hivatalnokok főnökeikről 
mondott rágalma, aztán egy kékre festett nagymarosi szekér jött szemközt, amelyet a lengyel 
ügyes fogással az árokba fordított, mielőtt kitérhetett volna. A sváb köveket keresett a hó 
alatt, de a postakocsik tovább robogtak, mielőtt szándékát végrehajthatta volna. 

Déltájban a váci „Curia” szálloda elé ért a társaság. A püspöki város reménytelenül aludt a 
háztetőkre ereszkedett ködben, mintha a föld alól hangzana a fegyház rabjainak csörömpölése. 
A korzón végigsétált a társaság, amíg Szilveszter úr az ebéd megrendelésével volt 
elfoglalva. A kihalt, kocsikenőcs-szagú utcákon olykor egy céltalan lovastiszt bandukolt unott 
sarkantyúival, papok mentek oly tragikusan, mint az elhibázott élet, és festett arcú lányok 
rikácsolva nevettek, mint az elhagyott menyasszonyok győzelmes vetélytársnőjük esküvői 
ruháján. 

Rezeda úr oly alattomosan dörmögött, mint egy ócska dohányszita bőrén az ottfelejtett 
dohány zörög. 



 180 

- A szép váci nők, persze, ilyenkor Pesten vannak. Sok bevásárolnivalójuk van. Azon 
csodálkozom, hogy oly kevés házasságtörési dráma játszódik itt le, mikor a szép nők gyakran 
új kalapban térnek vissza Pestről az esti vonattal. 

Alvinczi úr, aki utazásai közben megfiatalodott, mint a Calderoni bolt egykori tulajdonosa 
(aki csak a pult mellett volt aggastyán), lelkesedve megjegyezte: 

- A váci szép nők olyanok, mint Pest vadgalambjai. Beszállnak a kormos városba, és erdei 
illatot, tücsökhangot és falusias alsószoknyát hoznak magukkal. Palócosan beszélnek a 
szerelemről, és muskátlit felejtenek a kedvesüknél. Hosszas megfontolás után vásárolnak egy 
fátyolt, és töprengve gondolnak Vácra. Megtisztult lélekkel, vágyakozva és boldogan mennek 
haza az esti vonattal, mint a madarak fészkeikbe. 

R. K. úr epésebb volt, mint Budapesten, mert véleménye szerint azért utazott vidékre, hogy 
ott megjavuljon a romlatlan erkölcsök tapasztalatán. 

- Én úgy emlékszem, hogy a vidéki nők nem fújják fel a szerelmi eseményeket, kalandokat, 
titkos találkozásokat olyan tragédiákká, mint például a romlott pesti nők. Talán mert közelebb 
vannak a természethez, ahol a szerelem oly mindennapiassággal bonyolódik le, mint 
szombatra vasárnap következik. Csak a kisleányok akasztják fel magukat a padláson, míg az 
érettebb nők megnyugosznak abban, hogy „utóvégre, asszony vagyok!” S ez a körülmény sok 
mindennel kibékít. Volt egy testi-lelki jó barátom fiatal koromban, aki Pesten mindig nagy 
kravallokat rendezett, ha egy családhoz betette a lábát, a nőket igyekezett megfosztani a józan 
eszüktől, és mindig annyi bajt csinált, hogy évekig emlegették még eltűnése után is. Nos, ez a 
kalandor egyszer vidékre került, és annyi szép hazugságot hozott magával, amennyi nem fért 
volna el egy vásáros csizmadia ládájában sem. És egyetlen nő sem kapott szívgörcsöt miatta, 
senki sem leselkedett utána a mellékutcákban, skandalum nélkül elfelejtették ott is, ahol egy 
darabig, egy napig vagy egy óráig szerették: még az a hölgy sem emlékezett reá másnap, aki a 
karácsonyfa alatt szerette, és a báránykák és kisdobok és falovacskák felborultak a 
cipősaroktól. Nem, nem okozott tragédiát barátom. Szerették, de aztán gallérjánál fogva 
kitették az útra. 

Alvinczi helyeslően bólintott, míg Irma felbiggyesztette a száját. 

- Emlékek - mondta szárazon -, minden emlék hamis. A legnagyobb bolondok azok a férfiak, 
akik a nők papucsait őrizgetik az íróasztaluk fiókjában. Elmúlt szerelemnek annyi értéke 
sincs, mint a fogatlan vén komédiások régi dicsőségének. Milyen undorító, mikor egy ráncos 
képű, botorkázó öreg férfi azzal dicsekszik, hogy őt egykor szerették a nők… a nők. Hogy a 
kakas csípjen meg minden olyan nőt! 

Az ebéd két órára volt rendelve a „Curiá”-ban, és Vendéghegyi úr személyesen ügyelt fel a 
terítésre, mert Szilveszter úr váratlanul megismerkedett egy szállodai szobalánnyal, és az 
utazástól, levegőváltozástól, idegen várostól felhevülve, keresztül-kasul követte a szobaleány 
lépteit a szálloda folyosóján. (Ezért később két angol fontot számított fel Alvinczi úrnak.) 

Az unatkozó huszártisztek már elvonultak a Ferenc József arcképe alatt felállított hosszú 
asztaloktól, elszállingóztak az agglegények, csupán egyetlen férfiú üldögélt sarokasztalnál, 
aki nyomban talpra állott, amint Rezeda urat megpillantotta. Deres fejű, emlékkönyv arcú, 
zekszeres és kihűlt tekintetű öreges férfi volt, akinek tagjai lécdarabokból látszottak összeróva 
lenni, mint egykor Solymosié, a népszínházi komikusé. A vidéki albumból való gavallér 
megölelte R. K. urat, mint a pénzeslevélhordót, néhány szót lelkesedve mondott; aztán, 
mintha eszébe jutott volna szerepe, amelyből kizökkent, mély szomorúsággal visszahanyatlott 
székére, és vértanú módjára csipegette a túrós csuszáról a tepertőt. 
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- Miféle elzüllött barátját fedezte fel? - kérdezte Irma R. K. urat, midőn a hosszú asztalnál 
helyet foglalt. 

Kázmér rejtélyesen hunyorított szemével. 

- Majd a feketekávénál… Unikum ez az ember. 

Irma kancsal tekintetét megvetőleg vonta végig a sarokbeli gavallér kopott szalonkabátján és 
rojtos kézelőjén. 

- Azt látom, hogy nem a londoni divat szerint öltözködik. 

R. úr pazarul legyintett, és sietve tolta gallérjába az asztalkendőt, hogy utolérje a 
májgombóclevest kanalazó társaságot. 

- Már olyan kegyed is, mint egy férj - mondta Irma halkan, és Rezeda úrnak fizikai gyönyört 
okozott, ha kedvese olykor megkorholta. 

(Csak azért hordott a mellényzsebében pirosra száradt, vitriolerejű szegedi paprikafejet, 
amellyel az ételt fűszerezte, mert Krónprinc kisasszony ezt elviselhetetlennek vélte. A fekete 
virzsiniát azért vette elő különös delíciával ebéd után, mert Irma hevesen tiltakozott. A 
feketekávéba konyakot töltött, mert imádottja ilyenkor elsápadt, és megkérdezte, vajon 
özveggyé akarja őt idő előtt tenni Kázmér? Ah, Rezeda úr a szerelem ovidiuszi és egyéb ókori 
örömei mellett nem vetette meg a szerelem aggodalmas, polgári gyönyöreit, csupán napok 
kérdése volt, hogy mikor adja rá Krónprinc kisasszony Jäger tanár ingét. „Már nem olyan 
fiatal ember ön, Kázmér!” mondja majd. És R. K. néha már valóban szédülést érzett, mint a 
megöregedett kötéltáncos.) 

Ebéd végeztével Rezeda úr néhány szót súgott Alvinczi Eduárd fülébe, mire a tatár kán 
bizalmatlanul meresztette a szemét a sarokbeli elnyűtt gavallérra, aztán vállat vont. Kázmér 
karon fogta a lécekből összerakott férfiút, és az asztalhoz vezette. 

- Botfi úr, államfogoly és a nők áldozata, akivel a váci államfogházban négy hétig ültem - 
szólt ünnepélyesen Rezeda úr. 

Botfi a mellére tette a kezét, lábát félkör alakban hátravonta, majd mandzsettáit igyekezett 
elrejteni a kabát ujjai alatt. E percben valóban el lehetne hinni, hogy egy vén régi 
ruhaszekrényből lépett ki, hol egy fogasra akasztva várta a hasbeszélő produkciókat. 
Elmerengve bólintott a hölgyek felé, mintha azt akarta volna mondani, hogy ők fiatalok és 
üdék maradtak, csupán reá került a megöregedés szomorú sorsa. 

- A nők áldozata - ismételte Rezeda úr, mire valamennyien szemügyre vették az idegent, aki 
olyan komolyan fogadta a tekinteteket, mint az öreg katona tűri, hogy medáliáit megforgatják 
zubbonyán. 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET • …az élet eliramlik… 

A hó fürtökben lógott a fenyőfákon és hegyoldalakon, mint a birkák gyapja, az ég 
gyöngyházszürke volt, és a hóolvadást jelentő langyos szél fújdogált valamely láthatatlan 
helyről, mintha egy délutáni szellem megkegyelmezett volna a hóba borított földnek, de 
bírótársai még nem enyhültek. 

Az utazótársaság az utolsó ebédet Ungvárott költötte el a „Korona” vendéglőben, 
megelőzőleg megtekintették a hírneves serházat, ahová minden idegent elvisznek az 
ungváriak, miután ott kapni a legfrissebb sert; majd ebéd után az Özvegyi-féle cukrászdában 
telepedtek le, hogy az öreg kártyásokat szemügyre vegyék, akik egy hosszú élet 
meggyőződésével forgatták itt a kalabriászt, szakemberek gibiceltek, és hosszadalmasan 
vitatkoztak a kártya eshetőségein. Mintha senki sem törődnék egyébbel e szorgalmas 
kereskedővárosban, mint az Özvegyi cukrászda kalabriászpartijaival. 

Alvinczi Eduárd urat e helyen egy régi világbeli nemesember, az öreg Berzenczey úr 
felkereste, Sirokai tanár úr társaságában, és ünnepélyesen meghívta őt az ungvári pincék 
megtekintésére. 

- Azt hiszem, elég ideje utazunk, hogy némi megszakítással kipihenjük magunkat, mielőtt 
Medveházára megérkeznénk - vélekedett Alvinczi úr, a társaság helyeselt, különösen Rezeda 
úr, aki útközben több vidéki hotelnek az építőjét tiszta lelkiismerettel meggyilkolta volna, 
ahol éjszakákat kellett tölteni. 

(A magyar vidéki vendégfogadó olyan sivár, mint egy vasúti teherkocsi. Mintha csupán abból 
a célból volna építve, hogy a betévedő vendég ügyességét próbára tegye: hogyan tud 
észrevétlenül megszökni hajnalban vagy este a ragyás, haramiaképű bérszolga, a kimustrált, 
gyermekgyilkosságoknál segédkező és cselédlányokkal kereskedő „szobaasszony” és 
orvgyilkos arculatú kapus elől anélkül, hogy borravalót adna. Örökös, alattomos harc folyik 
itt a vendég és a kiszolgáló személyzet között. Mindig hideg van, az ágy oly tisztátalan, 
mintha az elmúlt éjjel fojtottak volna meg benne egy fürdetlen kupecet. Régi újságpapirosok 
vannak a szekrényekben, és az ablakból egy szomorú utcát látni, ahol sohasem nevetnek a 
gyermekek, és nem lehet megérteni, hogy mely célból élnek a felnőttek.) 

Rezeda úr élénk, sokatmondó pillantást vetett Krónprinc Irmára, és felhívta figyelmét a nagy 
hóra, amely a várost borítja. 

- Hát még a pincék felé! - tette hozzá pazarul. - Minden télen megfullad egy-két 
vándorszínész, aki a pincék körül leissza magát. 

A Zöldvári hölgyek felfedeztek egy kis cukrászdát (mint a regénykönyvben). Vecsera 
kisasszonnyal és miszter H.-val ők itt töltik a délutánt, és az ablakból majd figyelemre 
méltatják a városka nagy szemű, keleties hölgyeit, akik divatos kalapokat viselnek, mint a 
pestiek, és minden irodalmi és művészeti eseményt gyorsabban megtudnak, mint Pesten. Az 
öreg könyvkereskedő boltjában mohón forgatják az új könyveket és friss hangjegyfüzeteket. 
Nem is elegáns dáma, akinek Zacconitól vagy Az ezüst kecske szerzőjétől nincs autogramja 
vagy fényképe. Sötét szobában zongorázzák Bachot, amíg odakünn az északkeleti Kárpátok 
hóvihara dúl, és a városkában lakik Margitay Tihamér, a delelő pontján visszavonult 
festőművész, hogy a nőknek nagyokat köszöngessen. Kis Párizsnak hiszik magukat, mint akár 
Nagyvárad, és az úrinők monogramos harisnyakötői alatt nagyvilági rugalmassággal 
feszülnek meg a lábak izmai, Párizs! Pest! Fénylő lámpások. 

A különös öreg nemesember, Berzenczey György (aki azzal dicsekedett, hogy Alvinczi 
Eduárdot gyermekkorából ismeri Zemplén vármegyéből), olyanféle ember volt, akit a halál itt 
felejtett, mert bizonyosan mindig borosüveg mellett üldögélt éjszaka, és üres pohár volt 
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készítve a vándorló vagy az ablakon kocogtató halál részére. Sovány lábszárú, darázsderekú 
öregember volt, a fején olyan kis kalapot viselt, mint a pont az i betű felett, és a bajusza 
különböző kenőcsökkel ajkához volt tapasztva. Rezeda úr előre örvendezett a rendkívüli 
férfiú hosszú, vékony nyakán mutatkozó hegyes ádámcsutkának, amely bizonyosan 
mulatságos mozdulatokat végez, amint a bor lefelé gurul benne. A Szent Péter-templom 
kulcsa nem lehet tekintélyesebb, mint a pincekulcs, amelyet az öregúr kezében lóbált, míg bal 
kezével a hegyoldalban tünedező pincéket mutogatta, és a hallgatag Alvinczi úrnak, valamint 
hűséges csatlósainak, Szilveszternek és Vendéghegyi Aldzsinak a pincék gazdáinak történetét 
mesélte. Minden pincetulajdonosnak volt külön története, külön nótája, sőt cigánya is a 
régmúlt időkben. De féltékenyen ügyeltek a gazdák vendégeikre is. Amikor egy-egy öreg 
vendég otthon maradt a pincéből, helyére keresztet vetettek a hordó mellett, nemsokára 
elküldi a gyászjelentését. 

Sirokai tanár úr széles vállú, mély öregember volt, olyan hangja volt, mint a riadódobnak. Az 
iskolában a fiúkat a magyar irodalomra tanította, és úgy vigyázott a határszéli gimnázium 
magyarságára, mint valamely őrszem, akit még a honfoglalók hagytak itt. Ő az 
elemózsiáskosarat vitte. 

Rezeda úr és jegyese, Krónprinc kisasszony hátul maradtak; különösen vonakodott a 
társasággal együtt haladni R. K., midőn térden felül ért a hó a hegyoldalban, a néma pincék 
között. 

- Féltékeny vagy? - kérdezte Rezeda úr. - Tudom, hogy ostobaságot beszélek, de mégis 
elmondom neked, hogy tíz-tizenkét esztendő előtt már jártam ezen a tájon, télen, a helybeli 
színház naivájával, akinek nevét már elfelejtettem. 

Krónprinc Irma kancsalul nézett R. Kázmérra. 

- Igazán elfelejtette a nevét? 

- Ha megbocsátja: Irmának hívták. 

Irma a cobolysapkáját a szemébe húzta. 

- Nem haragszom. Egy időben az Irmákról még valcert is írtak. Csak egyszer láttam őt - 
folytatta Rezeda úr elmerengő hangon. - Ha jól emlékszem, ezen a helyen. 

Egy terméskőből épített, kormos homlokzatú, gyermekfej-lakatokkal ellátott pincére mutatott, 
amelynek bejárata felett régies számok azt hirdették: 1755. 

Krónprinc kisasszony szemügyre vette a pincét, mint valamely érdekességet. Aztán, mivel a 
társaságtól sikerült elmaradni, beleharapott R. K. ajkába. 

- Tudott így téged megcsókolni? - kérdezte rekedtes hangon, és alattomosan villant a szeme. 

Szokatlan izomzatú karjaival, mint a folyondár, átölelte R. Kázmér nyakát, hogy a lovag 
fuldokolni kezdett. 

- Tudott így ölelni? 

Aztán egy birkózófogással, amelyet már többször próbált, a térdét R. K. vállára dobta, és az 
alsó lábszárával megcsavarintotta a férfi nyakát, hogy az nyomban a hóba zuhant. Krónprinc 
kisasszony ezután gyorsan R. K. mellére térdepelt, mint a jókedvű bakfisok birkóznak a zárda 
hálótermében, amíg a néne a péktől átveszi a Stefánia-kiflit. 

Némán és elszántan folyt a küzdelem a mély hóban. Rezeda úr végül megszabadult 
macskaprémes bekecsétől, elhajította sapkáját, és egy meg nem engedett birkózófogással 
(amidőn is Irma kezének nagy ujját a köröm táján nyomással illette), térdre kényszerítette 
Krónprinc kisasszonyt. 
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- Engedelmeskedj! - kiáltotta, mint fiatal korában az aratólányoknak a búzában, midőn úgy 
ropogtak csontjai és izmai, mint a szarvasé, és nem riadt vissza a fojtogatástól sem, hogy 
célját elérje. 

Igaz, hogy már jó ideje volt ennek, mikor egy-két faluban és csöndes tanyán nem voltak tőle 
biztonságban a nők, a kerítések körül leskelődött, mint tavasszal a hím farkas a 
komondorokra, míg a férfiak lőccsel és kocsirúddal kergették meg, ha éjszaka valahol 
észrevették: Rezeda úr nem felejtette el végleg a régi virtust, bár haja már itt-ott olyan fehér 
volt, mint a hó. Egy mindenre elszánt csavargó (öreg csavargó) éhségével küzdött Irmával, 
mint az eprészleánykával. (A leánynak kígyózott a két lábszára, és a sarkával, mint dárdával 
döfködött. A dereka hánykódott, mint a hab a tengeren.) Míg Krónprinc kisasszony 
elkeseredett dühvel egy marék havat vágott az arcába: 

- Az apád!… 

Talpra ugrott, és megvetéssel végigmérte R. K. urat. 

- Mit gondol maga felőlem, nyomorult férfi? 

Rezeda úrnak egy másodpercig az volt a szándéka, hogy torkon ragadja a kisasszonyt, amint 
tíz esztendő előtt cselekedte volna, és kényszeríti vala, hogy bocsánatot kérjen 
engedetlenségéért, kezet, arcot, kesztyűt és bekecset érintsen ajkával, és végül megesküdjön 
szerelmére - de Rezeda Kázmér már unta a dolgot… Fütyörészni kezdett, mint a péklegény, 
mikor nagyon fázik hajnalban az utcán, és sántikálva megy kosarával. 

- Egyszer egy haldokló embert láttam a havon - mondta, és közömbösen verte le a havat Irma 
kabátjáról. - Valami kupec lehetett elnyújtott csizmáiról ítélve, hörögve és habos vért 
köpködve feküdt az útszélen, a szemét felnyitotta meg lezárta. Az jutott eszembe, hogy ilyen 
pozícióba jutok egyszer én is, ha szentté nem válok még életemben. Vajon Szent Ágoston 
mikor kezdte a tisztességes életet? 

- Maga sohasem javul meg - felelte Irma sértődötten. (Ő maga sem hitte, hogy ilyen kietlen 
befejezése lesz a tülekedésnek.) - Vannak egyes emberek, akik arra vannak megjelölve, hogy 
kocsmacégérek maradjanak vénségükre is az „Oroszlán”-nál vagy a „Kis Redout”-nál. 
Elzüllötten, toprongyosan és asztmatikusan üldögél majd egyszer az ivóban, midőn egyetlen 
barátja, Gráciász úr sem lesz többé, és álvilágfájdalommal az asztalra írja a nevemet. 

- Ígérem, hogy nem teszem - szólalt meg igen száraz hangon R. K. úr. 

Irma arcán némi setétedés mutatkozott: 

- Vajon mi lehet a sorsa? Dolgozni már negyvenéves korában nem tud. Büszke, mint egy 
jellemszínész, hogy gazdagon nősüljön, és az asszonnyal magát eltartassa. Váratlan szerencse 
nem éri, mert szerencséje szaruját már kimerítette azzal, hogy eddig életben tudott maradni. 

- Minden új nap Istennek különös jótéteménye és csodája - felelt áhítatosan Rezeda Kázmér. - 
Az élet eliramlik, mint a postáslegény, miután jó és rossz híreit átadta. 

- És ha majd én is elhagyom?… 

Irma a hóról felemelte hibás tekintetét, amely szinte gyűlöleteset villant. 

Rezeda úr imára kulcsolta a két kezét, és vállat vont. 

- Ha mi is elhagyjuk? - folytatta szenvedélyesen Krónprinc kisasszony. - Felrúgom, és többé 
sohasem lát. Én nem járok a maga társaságába, ön nem jöhet az enyémbe. Nem 
találkozhatunk, kénytelenek leszünk elfelejteni egymást… 
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- Régi tervem, hogy vén napjaimra beállok barátnak. Ismerem a tihanyi apátot. A Balaton 
felett, regevilágok felett merészen emelkedő régi kolostorban laknak a legvénebb szerzetesek. 
Tizenegyen vannak, és többnyire ezer esztendőt tesz ki az életkoruk együtt. Ott jó helyem lesz 
nekem - felelt szelíden R. K. 

- Mit gondol? Szüksége van az apátnak a léhűtőkre? 

- Kályhát fűtök, és fát vágok; bort hozok fel a pincéből… 

A leány bosszúságában kacagni kezdett, hogy a könnyei kicsordultak, s végigfolytak arcán. 

- Fogja meg a kezemet! - kiáltotta, és futva ment fel a hegyoldalba, ahol már egy setét 
pinceajtón át tétova fények világítottak, mintha az ördögök kovácsműhelyéhez érkeztek 
volna. 

Sirokai tanár ebben a percben intézkedett, hogy Lányi cigányprímás teljes zenekarával 
megjelenjen a Berzenczey-féle pincében, egy kalap és cipő nélküli embert futtatván a 
völgybe, amilyen ember teljes megelégedettségi állapotban volt feltalálható egykor 
Magyarországon, és bőgőhordozónak hívták őt a kivilágított városokban. (Honnan jöttek ezek 
az emberek az egykori Magyarországba, akik a muzsikus cigányok szolgálattevői lettek? - A 
Magyar Titkok-ban sem íródtak meg Nagy Ignác tollából. Tönkrement urak nemegyszer 
választották e pályát, amelyen tökéletes meghasonlást és szakítást találhatnak világi életükkel. 
Egy különc K.-ról beszél az emlékezet, aki párductermetű cigányleányba volt szerelmes, és a 
Holló utcában hordozta a bőgőt és cimbalmot a muzsikusok után, hogy a cigányhercegnőt 
néha láthassa. Máskor a nyírettyűbe és a négy húrba belebolondult urak, miután 
tönkrementek, ócska pepita nadrágban és talp nélküli lakkcipőben hallgatják tovább a banda 
muzsikáját a vendégfogadó sarkában, és tovább mulatnak, csendben danolnak, múltjukra 
emlékeznek a zenekar hangjainál; hátukra kapák a cimbalmot, midőn posta jön, hogy a 
„Betyár” kávéházba váratlanul és boros fővel belépett X. vagy Y., a magyar hangászat 
rajongója. Az Osztrák-Magyar Bank azért szüntette be a régi ezerforintos bankót, amely sárga 
volt, és amulettjeiben az ország legkövérebb és legszebb zsidó asszonyai találkoztak: mert 
valamennyit Debrecenbe vitték, hogy az ottani cigányprímás homlokára ragasszák. Fiatal 
koromban egy bőgőhordozó közölte velem először, hogy nem szabad a nőknek hinni - miután 
harminc esztendeig hordozta megadással és némi passzióval a hangszereket az 
éjjelizenékhez.) 

A pincében már víg élet volt. 

A mécs lángja - amely olyan szeszélyes volt, mint az idősebb Boromisszák gyomra - 
különböző figurákat mutatott a pince falán, amelyeket régi vendégek rajzoltak itt korommal, 
vérrel, borral és végleges elfelejtéssel: pipázó kurucok és egylábú öregembert dédelgető nők 
foglaltak helyet a pince falán, és oly nyugodtan viselkedtek, mint a múmiák a piramisokban. 
Alig volt pince a hegyoldalban, ahol II. Rákóczi Ferenc vagy legalább Bercsényi fel ne írta 
volna nevét a terméskő falra félig leégett fahasábbal, mert ez idő tájt nagy divatban volt az 
autogram, amelyet Ocskay Bécs falán gyakorolt. (A Berzenczeyek pincéjében valóságos 
lengyel királyok hagyták névaláírásukat, akik bort, leánycsókot és körmöci aranyat lopni 
jöttek Magyarországba.) 

Alvinczi Eduárd úr természetesen mély meghatottsággal szemlélte a történelmi falakat, és a 
feliratok közül különösen egy keltette fel figyelmét. 

Ez a felírás így hangzott: 

Hic fuit Szemere de genere Huba. 
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- Talán Miklós unokaöcsém járt erre? - kérdezte némi meghatottsággal, és önkéntelenül 
megigazította a sapkáját. 

Sirokai tanár úr a mindentudó komolyságával válaszolt: 

- Ennek a felírásnak szerzője: Miklós, a költő, a Szemerék nemzetségéből, aki Petőfit a 
távolból szerette, míg közelről nem kedvelte, mert véleménye szerint olyan fényes csizmát 
nem illett költőnek viselnie, amilyen lábbelit Petőfi hordott. 

Alvinczi helyeslően bólintott. 

- Kétségen kívül igaza van atyámfiának. 

Másfelől Lillák, Trillák és Anyuci nevei tűntek fel a pince emlékkönyvében, a kormos falon. 
Sirokai tanár úr basszus hangon, amelyet suttogásnak vélt, hogy az alant fekvő városban meg 
ne hallják, megjegyezte: 

- Gyurka öcsém székbérlő volt a helybeli színházban, és a divette-ek némi pártfogásban 
részesültek - mondta történelmi arckifejezéssel, mintha Zsigmond király korabeli felírást 
fejtegetne. 

(A szóban forgó Gyurka, az öreg Berzenczey úr lesütötte a szemét.) Ezután nemsokára 
elfoglalták helyüket a régi hordó körül, amelyre a mécsest állították. Kecskebakon és 
különböző gerendákon, régi korhelyek emlékezetét őriző kimustrált hordókon telepedett meg 
a társaság. Vendéghegyi úr a polcra ült, ahonnan az imént vette le a házigazda a végképpen 
elhomályosodott, igen vastag üvegű borospoharakat, Szilveszter egy vándorszínész itt 
felejtett, rugóra járó kalapját fedezte fel, és félrecsapta fején, míg Alvinczi Eduárd egyetlen 
gombot szabaddá tett menyétbundáján. Berzenczey György eltűnt a pince sötétjében, ahonnan 
fekete üveggel tért vissza, és oly aggodalmasan öntött a fiaskóból, mintha recept szerint 
mérné az orvosságot. 

- Ajánlom. Különösen: éhgyomorra! - dörmögte leragasztott bajusza alatt, mint egy varázsló. 

Krónprinc kisasszony fenékig ürítette a gyanús poharat. 

Szilveszter úr szokás szerint mindennel meg volt elégedve, míg Vendéghegyi Algernon a 
fülkében pókhálós, divatjamúlt üveghez intézte szavát egy bizonyos egri borról, amely vörös 
és savanykás, melynek párja nincs Magyarországon. 

- A szép nőkért! - szólt Alvinczi Eduárd, és tekintete váratlanul találkozott Krónprinc 
kisasszony lángoló szemével. 

A koros ember elpirult, aztán megigazította testén bundáját, majd újra Irmára vetett egy 
alattomos pillantást. Egypár percig szótlanul ült, maga elé meredve, míg Irma idegen hangon 
megszólította: 

- Milyen szomorú dolog, hogy a férfiak bizonyos korban már nem emelik fel a nők 
kesztyűjét! 

Alvinczi Eduárd sértődötten és megzavarodva nézett körül, ámde a pincében ez idő tájt senki 
sem törődött a női nemmel, a sonkacsülkök, apró hagymák, retkek és penetráns illatú sajtok 
kötötték le a figyelmet, amelyeket egy vándorbűvész bőkezűségével rakosgatott a hordó 
tetejére Sirokai tanár úr. Míg a kenyér száraz volt és kemény, mert a frissen sült cipó gyorsan 
megtölti a gyomrot. Penecilusok, szarvasagancsos kések, vadásztőrök jöttek elő a zsebekből. 
Alvinczi az utazástól és a köteles udvariasságtól fáradt hangon ismételte, mint valamely 
színdarabban: 

- A nők kesztyűje… 
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- Amelyet elejtenek - felelt egy szokatlan, idegen női hang, mintha a nevek egyike szólalt 
volna meg a falról, valamely régi Trilla. 

- Nacsak, bicsak! - szólt kínálgatva Sirokai tanár úr. 

R. K. úr az egész idő alatt oly kárörvendő arcot vágott, mint a keresztes vitéz, aki 
férfiatlanította cselédségét, és szerelemlakatot tett nejére, mielőtt a Szentföldre elindult volna. 
A gyanútlan Sirokai tanár úrral hosszadalmas beszélgetést kezdett arról, hol kapni Ungvárott 
a legjobb sonkát, mert nagybátyjának küldene, akitől tekintélyes örökségre számít. 

- A bor a szerelemnek ádáz ellensége - folytatta az előbbi hang, mintha a színfalak közül 
beszélne valaki, akinek igazi arcát nem láthatjuk soha. 

- Most pedig a hazáért iszunk - szólt Alvinczi Eduárd, azután letette poharát. 

Lassan felemelkedett, mint egy köszvényes öregember, de az arca csodálatosan 
megfiatalodott, mintha varázslat történt volna a régi kurucok pincéjében. 

Piros és andalgó volt az arca, mint egy Rákóczi-korabeli nóta üteme. 

A homlokának és arcának olyan színe volt, mint az ősapák olajfestményein a kemény 
tekintetű, varkocsos vitézeknek, akik széljárta éjszakákon leszállnak a rámák közül, hogy 
atyáskodó kedvvel bepillantsanak unokáik, a fiatal nők álmaiba, midőn azok hátgerincükön 
alusznak. 

Felemelkedett, mint egy kísértet, és láthatatlan karjaival átölelte Krónprinc kisasszonyt. 

A fekete orvosságos üvegből csepegő varázslat még néhány másodpercig lenyűgözte a 
társaságot. 

R. K. úr hirtelen megrázkódott, felemelte a fejét, Irmát kereste. 

Irma a háta mögött ült egy hordón, kézitükrében arcát nézegette, és rizsporos kendővel 
törölgette az orrát. Olyan kihívóan mosolygott, mint egy delnő öltözőszobájában, midőn saját 
bájaiban gyönyörködik, és arra gondol, hogy mily bókot mondanak majd a férfiak 
szoknyájának csipkéiről és harisnyakötőjének pillangójáról. 

- Megcsaltalak - szólt Krónprinc kisasszony odavetőleg, és állat rizsporozta, midőn Rezeda úr 
bikavörös tekintetét észrevette. 

Lányi cigánybandája e percben érkezett. 

A muzsikusok egymás után bújtak be a pince ajtaján, kerekre nyitott szemmel körülnéztek, 
mintha világéletükben először hívták volna őket zenélni. (A falusi cigányok mind egyformák, 
alig lehet őket megkülönböztetni egymástól. Lányi bandája városi zenekarnak számított; 
nyaranta Szobráncfürdőn, jó szagú fenyvesek és szívderítő hegyek között, egy kerek 
pavilonban reggelenkint felköltötte a vendégeket a Habsburg-indulóval. A kontrás keskeny 
szélű, sötétsárga keménykalapjára volt büszke, míg a fuvolás gyöngyházgombos világos 
kabátjára, amilyen senkinek sem volt a városban; a prímás zsakettben volt és pepita 
nadrágban; gyűrűbe volt fűzve a cimbalmos nyakkendője: még annak az ingetlen embernek is 
mandzsetta volt a kezén - évek óta -, aki a nagybőgőt idáig cipelte; igen elegáns banda volt a 
Lányi bandája.) 

A muzsikusoknak vadállati szaguk csakhamar érezhetővé vált a pince atmoszférájában. 
Rezeda Kázmér úr egy darabig győzte a versenyt, miután orrfacsaró szivart rágott fogai 
között. Később megszökött a hordó mellől, midőn Szilveszter úr alig érthető 
pohárköszöntőjébe fogott. 
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A pince előtt meghatott téli éjszaka volt. Olyan csend volt a hegyoldalban, hogy hallani 
lehetett, amint a fenyőkről néha lecsúszott egy marék hó, mintha vándorlegény feküdne alant, 
akinek tetemét reggelig el kell rejteni. Olyan sötétségek mutatkoztak a különböző éji tájak 
felé, mintha a téli éjszaka feketét feketére festene: itt-ott elfelejtett egy ecsetvonást, és 
világosabb a sötétség. Ez volt az idő, midőn az ember megérezheti, milyen lesz másvilági 
élete, talán egy behavazott feszület képében fog állani az út mentén, vagy pókhálós ablak lesz 
egy elhagyott istállón, ahol legfeljebb egy bűnbe esett cselédleány szüli meg magzatát. 
Rezeda úr szeretett néha a halál utáni dolgokkal foglalkozni; végrendeletében szíve átszúrását 
indítványozta, amely célra alkalmatos volna bármely kalaptű. 

Valaki megérintette a vállát. 

Rezeda úr meg sem fordult, s így szólt: 

- Azt szeretném tudni, hogy mit akar avval a sírboltszagú öregemberrel! 

Krónprinc kisasszony felhajtotta a bundája gallérját. 

- Ostobaság - mormogta dideregve. - Néha minden ok nélkül kacérkodom. Rossz a vérem. 
Bár meghányna valaki, amikor rossz vagyok. 

- Azt én nem fogom tenni - felelt csendesen, elkomolyodva R. K. úr. - Más dolgom van… 
Illetőleg: nincs semmi teendőm. Sajnálom, hogy e hóbortos utazásba belementem. 

A leány mind a két kezével megérintette R. vállát. 

- Kázmér! Bocsásson meg nekem! 

R. K. meghatottan bólongatott. 

- Én - nem haragszom… Én utoljára tizenöt év előtt haragudtam nőre, és örökké szégyenlem. 

- Megvet? 

- Mily gyermekes kérdés! Egyetlen embernek sincs joga megvetni a másikat! Akik leginkább 
szokták a megvetést gyakorolni, rendszerint a legszégyenletesebb bűnökkel terhesek. 

- Mondjon valamit, amivel megnyugtat. 

R. K. úr elgondolkozott, mintha valamely nagy fontosságú kijelentésen törné a fejét. 
Összeráncolta a homlokát, végül a következőket adta elő: 

- Egyszer, mikor még minden eszköz jónak látszott ahhoz, hogy az érzékeit megzavarjam, és 
még úgy figyeltem magát, mint az üveg alatt a skorpiót, japáni képeket mutattam önnek, 
amelyek selyempapirosra voltak nyomtatva, és a szerelem stilizált jeleneteit ábrázolták. 
Emlékszik a furcsa növényekre, amelyek szeretkező emberek voltak? A különös állatokra, 
amelyeknek emberi fejük volt? A hosszú porzójú virágokra és a különös kelyhű, nőnemű 
cseresznyevirágokra? Fiatalok és öregek voltak e növények, a napkeleti képzelet egzotikus 
bujasága áramlott a vonalakból. Nos, ezek a képecskék jutottak eszembe, mikor a hóbortos 
öregemberrel csókolózott. 

- Másról beszéljen. Mit érzett? - kérdezte fuvolázó hangon Irma, mintha a várható fájdalmas 
szavak már előre is különös gyönyörűséggel töltenék el. 

R. K. úr nagyot szívott a téli éjszakából, mintha egy csatorna megmászására indulna, és egy 
ablak várná. 

- A hölgyismeretségeimnek eddig mindig az lett a végük, hogy én elfelejtettem őket. 
Szerencsém volt. Sohase maradtam hátul. Valamely rejtelmes szimat, néha egy álom, 
amelyből fájdalomordítással ébredtem fel, vagy egy alig észrevehető jel az imádott nő 
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homlokán: jó előre tudósított, hogy vegyem sátorfámat, és párologjak el a környékről. 
Gyakran már akkor is megéreztem a közelgő fagyot (mintha időjósló köszvény volna 
szívemben), mikor még imádottam maga sem tudta teljes bizonyossággal, hogy turbékolása 
hamis, kívánsága már csupán szokás, és unottan öltözködik a találkozóra, mint egy nőegyleti 
gyűlésre. 

Már olykor elfelejtette a rezedaszínű csokrocskát a harisnyakötőjéről, valamint az imádságot 
reggel és estve lelki üdvösségemért. Szórakozottan jött az utcán, egy órát is késett a 
megállapított időből, és nem repült fel lihegve a lépcsőkön. 

Bolthajtásos, régi házban, ahol visszhangzottak a falak hölgyem lépésétől, amely a kapu alá 
kanyarodott gyakorta, meg tudtam ítélni, hogy milyen kedélyhangulatban teszi majd versekbe 
foglalt kis kezét a kilincsre; vajon libben-e, vagy tartózkodva megáll, mintha megbánta volna 
útját; igazat mond-e, vagy hazudik; korán távozik, vagy lámpagyújtásig marad, és a 
fehérneműs szekrényt rendbe hozza? 

A régi házban a lépések azt is tudomásomra hozták, hogy hányszor jön még a páva vagy a kis 
szürke veréb. Utoljára! Ezt mindig pontosan tudtam. És többé életjelt nem adtam magamról. 
Hogy csodálkoztak a nők, mikor búcsú nélkül elkullogtam a vidékről! Nem értették pontosan 
a dolgot, azt hitték, félreértés van, majd találkozunk és elejtenek néhány szavat, kézszorítást, 
őrjítő emléket és megszólítást mint borravalót, és a lovag továbbá is őrhelyén marad. 
Sohasem mentem el az utolsó találkozásra, mindig rettegtem a nőktől, akik szerelmük 
történetében már az életben úgy lapozgatnak, mint valamely memoárban. „Ugye, mily szép 
volt - szerdán volt!” - mondták, és én titokban pakolni kezdtem, mint egy vándorszínész. 

S így elfelejtettem őket egyenkint, mielőtt még észrevették volna, hogy fél lábbal vonatra 
szálltam. Jó órában legyen mondva, csupán affektációból szenvedtem utólagosan egy-két nő 
miatt, mert a férfiak éppen oly képzelődök, mint a nők. Kedvelik az érdekes, nem mindennapi 
érzéseket. 

- Tehát sohasem szeretett! - jegyezte meg Krónprinc kisasszony. 

- Mindig, életre-halálra. 

- Én azt hiszem, sohasem tudnám elfelejteni - folytatta Irma remegő hangon. 

- Elfelejt. 

- Vajon milyen lesz az életem maga nélkül? 

R. K. úr kifelé fordította a tenyerét, mint egy zsidó. Irma sziszegett. 

- Valami azt súgja nekem, hogy még sokat fog szenvedni miattam. 

- Istenhez menekülök, és ő mindig megsegített. 

A leány szeme világított a sötétben, mintha egy égből elkergetett angyal viaskodna igazáért, 
ropogtak a vállperecei, amint Rezeda úr mellére simult. 

- Elmehetsz. De csókolj meg utoljára. 

A téli éjszaka úgy fülelt körülöttük, mint egy alvást színlelő öreg titkosrendőr a 
hamiskártyások tanyáján. A pincékben megroppant egy abroncs valamely régi hordón, a hó 
fagyni kezdett, és hallatlan sóhajtással, mint egy varjú szárnyalása, ereszkedett le a hideg. 

- Mandulaíze van a szádnak - rebegte R. K. úr. - Mintha valamely titokzatos folyamat folytán: 
minden csók után újra felfrissülne az ajkad, és az üdesége nem válik soha bágyadtsággá, 
hanem jó szaggá. 

- A térded úgy világít, mint a csillag az erdőn. 
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- Honnan van hajadnak ez a kábító nőstény illata, hisz egész délután a levegőn voltál? 

(Az ungvári hegyoldalban a februáriusi éjben olyan jelvény maradt a havon, mint a piramisok 
hieroglifjei.) 

Ezután ismét megjelent Rezeda úr a pincében. 

Alvinczi Eduárd úr, aki egy kuruc fejedelem méltóságával ült a hordón, magához intette. 

Végtelen gyöngédséggel megölelte, mint apa a fiát. 

- Fiam, gondoskodtam rólad végrendeletemben - mondta fénylő, nedves szemmel. - Derék fiú 
vagy. Nem kell szomorítani a kisasszonyt. Szeresd őt, mert megérdemli. 

R. K. cinikusan vállat vont, és többé egy pillantást sem vetett Krónprinc Irmára. 

Alvinczi úr ezután lakodalmas kedvvel rendelt a prímásnál néhány hallgató, búskomoly 
magyar dalt, Lavottát és Csermákot nem mellőzve, míg a cigány a melegedő hangulatban 
mindenkinek megsúgta, hogy Lányi, a népszínházi cimbalmos testvérbátyja. A szívbajos 
kisbőgős elváltozó arccal vonta a nótát, a banda öregapja, a nagybőgő kezelője gyönge 
öregember módjára leszopta magát, de mindig a kellő helyen vágott vonójával az öreg 
húrokra. (Általában igen részegnek kell lenni az öregebb muzsikusoknak, hogy a hangot 
eltévesszék.) 

Kéklő balatoni tájak; álombéli szőlőhegyek; borház előtti magányos flótázás; holdvilágos 
ablak a régi balatonfüredi Esterházy udvarban; epedő szemű, szilaj, barna delnő a kor bő 
szoknyájában; életre-halálra elszánt gavallér: bűbájos romantika áramlott széjjel a pincében a 
régi nóták zengtére… 

Egyszer Kisfaludy Sándor, ez a fürtös fejű, kopasz fejboltozatú és alacsony termetű táblabíró 
rajongott, amint csak azok a költők tudnak, akik nem számíthatnak sok sikerre a női nemnél, a 
kalandok világában; s ezért ragaszkodnak görcsösen az egyetlenhez, a reményt keltetőhöz. 

Máskor a múlt századbeli, gunyoros kalandor malaclopó köpenyege látszott a faderék mögött 
meghúzódva a gazdag kereskedőleány ablaka alatt, amint csúfondárosan mondja: „A 
szerenádot el ne felejtsétek, a kisasszony él-hal érette…” 

Rezeda Kázmér úr a halotti tor alatt azt gondolta, hogy levelet dobott be délután a vasúti 
postakocsi nyílásán, a vonat elindult, s ő megcsúszott a síkos talajon, és a kocsi alá került. 
Most derékkal fekszik a sínen, és egy teherkocsi fénylő kereke elháríthatatlanul közeledik. A 
haja az ég felé állt, és igen megkönnyebbült, midőn Alvinczi Eduárd jelt adott az indulásra, 
mielőtt Szilveszter úr összetörte volna a cimbalmot. 

- Az élet eliramlik - gondolta magában, és keresztet vetett az est különös élményeire. 

(Tíz esztendő előtt agyonlőtte volna magát az elkövetkező éjszakán.) 
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NEGYEDIK RÉSZ • NEM BOLDOG A MAGYAR 
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TIZENHARMADIK FEJEZET • Egy különös ember 

- Van medve? Farkas? - kérdezte Alvinczi Eduárd a meggörnyedt, összeszáradt zöld ruhás 
emberkét, aki sapkáját kezében tartotta, mintha a manók fejedelmének parancsára jött volna 
elő az erdőségből, amely oly buján környékezte a medveházi vadászkastélyt, mint az őserdő. 

- Az orosz parasztok nemigen merészelnek napközben sem a házból kimozdulni. Babonás 
nép. Azt mondja, hogy nappal a farkascsordák ügetnek át a falvakon. Körülszaglásszák a 
kocsmákat, fejükkel a mestergerendát verik. A múltkor a templomban lőttek agyon kettőt a 
farkasok közül. 

- Zárják be a templomukat - felelt Alvinczi, és kegyesen elbocsátotta a vadászt. 

A vadászkastély természetesen történelmi múltú volt. 

Több mint egy évtizedig keresték őt a tönkrement urak, akik birtokok adásvételével 
foglalkoznak. Barthos József, nyugalmazott főszolgabíró a felső vármegyéből, azt hitte, hogy 
már mindent tud, amit az északkeleti részekben lakó zsidók és urak tudhatnak: maga is 
meghökkent, amikor a feltételeket meghallotta. 

Rákóczi fejedelem korában építsék a kastélyt, a rengeteg erdőnek, amely körülveszi, már a 
honfoglalók idejében helyén kellett állni, a Tisza forrása itt eredjen, és kell néhány kísértet, 
lehetőleg kuruc katona, a kéményekben, akik az unalmas hosszú estéken mulattatják a 
házigazdát. Könyvtár, képtár, régi ágyak, ahol egy királyné vagy egy király is nyugodtan 
töltheti az éjszakát. Egy erkély, ahonnan a naplementét lehet nézni, mintha utoljára szállna le 
a napkorong a hegyek mögött, mint az élet muladozik a piros bor mellett. 

És a kastély közelében valahol visszhangnak kell lenni, amely egy Vörösmarty-sort korrektül 
tudjon. A madárfészkek érintetlenek legyenek, és romlatlan a föld népe. 

A magyarországi ügynökök jó kereset fejében megbirkóznak a lehetetlenséggel. Az ügynökök 
egy grófot nyomoznak ki, midőn az éppen pénzzavarban volt. 

Állomásról állomásra kergették, fülébe duruzsoltak, eget-földet ígértek, Fábián, az ügynökök 
öregapja, ki tudná, hányadszor, ismét kikeresztelkedett, mert zsidónak nem eladó a birtok, 
megmozdult egy asszony is, akinek indiai karika volt a combjára tetovírozva: végül létrejött 
az üzlet a fuldokló gróffal, és a Rákóczi-féle birtok Alvinczi Eduárd tulajdona lett, bár az 
ügynökök küzdelméről nemigen tudott a nagyúr. (Télen-nyáron a nagymama lakott itt, amíg 
élt az öreg asszonyság.) Alvinczi megelégedett annak a tudtával, hogy van valahol egy 
tölgyfaerdősége, ahol neki hull a makk a százesztendős fákról. 

A varjak oly mélán üldögéltek a havas fákon, mint az örökkévaló emlékezet; vajon 
meghalnak valaha a varjak? A szarkák szitakötők módjára cserélgették helyüket, és a 
nyugtalan madarak itt is feltűnést keltenek. A Rothschild-sapkás cinke reménykedve mondott 
egy-két hangot, hogy valahonnan választ kap rá. Nagycsizmás, kék kötényes uradalmi 
cselédek mentek át néha az öles hóba vájt gyalogutakon, mintha elunták volna az örökös 
heverést. 

És a kályhákat külön lehetett szemügyre venni. Némelyiket kívülről, a folyosóról fűtötték, 
amikor is a vadonból jött hasábfa akkorát durrant, mint egy ágyú. Mezítláb ment a kályhafűtő, 
hogy az uraságokat ne zavarja. A sapkáját is a folyosó végén hagyta egy nyaláb havas 
hasábon, mert a falak telve voltak régen elment urak kihívó arcképeivel, valamint hegyes 
orrú, piros sapkás papokéval, akik olykor az imádságoskönyvükkel fejbe kólintották a pince 
körül is ólálkodó kályhafűtőt. (Az igazi uraságoknak lobogó volt a szájukban, amelyre latin 
szavak voltak írva.) 
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A kandallókat oly ünnepélyességgel rakták meg az inasok, mintha különös tudomány volna a 
kályhafűtés. Talpig vadbőrben jöttek ketten, és kis szánkón hozták a fűteni való fát. Az 
aszaltszilva nagyságú udvarmester néha beleszólt a dologba. Lehetséges, hogy ezzel csak 
jelenlételét akarta elárulni. 

Rezeda úr, miután három napig nem látta Krónprinc Irma kisasszonyt (mióta télinap-
pirosságú ruháját levetette), egyszerre nagy szívfájást érzett a könyvtárban, ahová régi bibliák 
és alkimistakönyvek közé elmenekült, míg a kastély körül a vadászkürt riadozott. Egy párna 
nagyságú miséskönyvre hajtotta a fejét, amelyben gyermek módjára csodálta az iniciálékat és 
furfangos betűket, midőn is a régi papok bízvást érezhették a szertartások titokteljességét, 
midőn elnyomta az álom, és arra ébredt fel, hogy a kívülről fűthető kályhában dörömböl a 
fűtő, majd unottan felnyílott a címeres, alacsony ajtó, amely olyan erős volt, mintha 
kincsesházat zárna, és a különös idegen, miszter H. lépett a könyvtárba. 

Az angol úr az utazás ideje alatt oly közömbösen viselkedett, hogy egyetlenegyszer sem 
nyitotta ki a száját. 

Érdektelenül, fásultan húzódott meg a postakocsi sarkában. A rugalmassága, amellyel olykor 
leszállott a postakocsi lépcsőjén, a bábok rugalmassága volt. Merev válla, amely a 
katonatisztek vállára emlékeztetett, meggondolt, határozott lépése és felsőtestének szórakozott 
ringatása, fejének elgondolkozott felfelé hajlítása és katonásan begombolt köpenyege: ama 
utazóé volt, aki a világ legtermészetesebb dolgának látja, hogy a Szuezi-csatorna után India 
következik, Bécs után Budapest. 

Spleen nem volt a mozdulataiban (amely spleen a múlt század derekán oly jellemzője volt a 
kontinensre tévedt angolnak, mint a köszvény, amelynek jelentkezését még manapság is 
családi lakomával ünneplik Angliában, mint a hosszú életkor jelét; amíg Viktória császárné 
fia, a velszi Eduárd mindinkább elszoktatta a világot attól a véres húsú típustól, amely 
életunalomból fejbe lődözi magát, reménytelenül utazik a cirkusz kötéltáncosnője után, mert 
ott akar lenni, amikor lezuhan a trapézról, és fogadásból beleugrik a Vezúvba; a 
kakasviadalban gyönyörködő serfőző legények utódai a herceg idejében párizsi pástétomtól, 
bécsi marhahústól és pesti „sólettől” híztak Európában oly sárgára, mint a kappanok; csak a 
költők, színészek és ledér nők utánozzák vénségükre is ifjúkori karikatúrájukat, rendes ember 
változik a korral és az időjárással; a magyar urakhoz oly szívesen jártak vizitbe az Orient-
expresszen, mint a kaukázusi főurakhoz a muszka nagyhercegek; túzokként gunnyasztó 
otthoni semmittevés után vadászattól, kártyától és dáridótól hangos magyar vendégeskedés 
következett) -, a spleen divatját múlta; miszter H. oly álmodozó volt, mint egy másvilági 
ember. Egy ócska képről jött valamely templom sötétségéből, ahol legigazibb imáikat 
mondják el a nők, vagy a céltalan tömegből került ide, ahol medve-táncoltatók és kardnyelők 
együtt ballagnak a polgárokkal? 

Vagy tetszhalott volt egy kriptában, és az utolsó lélegzetvétellel találta meg az utat kifelé a 
koporsóból, miután körmét lerágta: és odakünn többé már nem csodálkozik semmin, azaz 
mindenen csodálkozik? 

Rezeda úr a könyvtárszoba tornyában aludt, amely olyan magasan emelkedett a polcok felett, 
hogy onnan a vaskapcsos bibliákkal és furfangos lakatú kódexekkel egy sereg ördögöt agyon 
lehetett volna verni: talán azért is választotta e helyet, amelyről a regebeli határszéli hegyek 
füzérét lehetett látni; itt futott a csodaszarvas, és egy völgyi malomban reszkető éjszakának 
idején kacagányos lovagok döngették meg a kaput, akik elmaradtak egy régi 
vadásztársaságtól; míg másrészről a keskeny csigalépcsőre nem merészelt feljönni a kísértés 
elhomályosult szemű, ménnyerítésű bakkecske kopogásával. 
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R. K. úr egy biblián ült, amelynek belső felírása szerint a másvilág annyi ártatlan leánylelket 
köszönhetett, hogy angyalbőrükkel be lehetett volna kötni a könyveket. 

A karjára fektetett fejjel nézte az angol urat, amint a napsütéses könyvtárszobában letelepedett 
a karosszékbe, amelyre párducbőr volt vetve, és olyan tornyos háta volt, hogy bízvást 
meghalhatott volna benne egy keleti fejedelem. 

A szék karján egy szattyánbőrbe kötött könyv hevert (a régi hóbortos könyvtáros belső lapra 
írt megjegyzése szerint „Fatime háremhölgy” csillagos papucsából vették a kötéshez a bőrt, 
ámde a könyvtáros, egy kicsapott pataki deák, nem mindig írt igazat a dédelgetett könyvekbe, 
meg is ették a farkasok egy télen, midőn mélyebben nézett a kancsóba), miszter H. fölvette a 
könyvet, és abban lapozgatott. Az Ezeregyéjszaka meséi voltak a papucsbőrbe kötve, 
Vörösmarty fordításában. 

A kandalló lángja és a téli délutáni napfény megaranyozták az angol szőke, ritkuló fürtjeit, 
valamint körszakállát. R. K. úr félig behunyt szemmel azon gondolkozott, hogy látta már 
valaha ennek az arcnak a hasonmását. Biztosan tudta, hogy látott ilyen szőke, kék szemű, 
elhalványuló, a közelségben is messzeségben látszó arcot, amelyen úgy aludtak az 
arcvonalak, mint az emlékpénzen, amelyet a híd lába alatt elásnak. 

R. K. úr megcsavarta a memóriáját, amikor is szálló darumadár alakú ráncok keletkeztek a 
homlokán, és a földabrosz módjára kiteregetett esztendők emlékezetén sejtve járt a 
mutatóujja, mintha valamely kis falut keresne. Aztán egy nagy városnál állott meg. 

Bécs! - mondta a memória. 

Most már könnyebben tájékozódott a botorkáló emlékezet. 

Látta magát: amint bandukol rózsaszínű télben vagy vizes tavaszon a belváros nyurga, fehér 
ablakos bérházai között. A rozsdás lámpavason lila frakkos, fehér nadrágos, magas 
cipősarkas, szalmával tömött gavallért lógat a szél, ahová egy farsangon vetélytársát óhajtotta 
elhelyezni. Egy régi emlékkönyv barnaságával nyílnak föl a mellékutcák, és az elsötétedett 
ablakokból, mint az ódon fényképalbum egykor krémszínű kéregpapirosáról, alig sejthető, a 
múltba, fehéredett szellemalakok virrasztanak. 

Már a nevét sem tudta az utcának, ámde mályvaillatra emlékezett; szőke asszonyi hajszálon 
összehajtogatott papirosszelet lógott egy zsalugáterről, és violaszínű tintával, mint egy 
remegés, egy napszak és egy óra volt a hártyára írva. A randevú ideje. 

Más utcákban tűnődve állott kapubejárat alatt, és a kikoptatott kövek mélyedéseiről azt 
szerette volna megállapítani, hogy melyiket okozta a császárzsemlyés pék és melyiket a 
grófné párizsi cipősarka. Ezek a kőbe vájt nyomok évekig érdekelték az ódon városrészben, 
úgy szimatolt felettük, mint egy rendőrkutya. Mária Terézia császárnő korában hordták 
először a nagyon magas cipősarkokat a nők. Bizonyosan akkor kezdtek kopni a kövek, mikor 
a dámák fehér harisnyás lábukat sűrűn lengették a magyar testőrök után. És a régi 
mélyedésekbe új lábak léptek. Ugyanazon az úton járt a belvárosban a dédanya és unokája; 
talán ugyanazon kilincset fogták meg az élettelen és az izgalmas, ujjhegyeiben is vágyat, 
termékenységet és az élet csodálatát remegő kezek; a grádicsfordulónál felsóhajtott a 
nagymama és az unoka, és a sóhajtások a magasban összenéztek, mint az öreg pók a fiatallal, 
mielőtt megenné; régi, világos szalmakalapok ellengtek, míg a szegény nők a viharban 
kiterjesztett karral, siránkozva kapkodtak ifjúságuk után, és megható volt, hogyan meredtek 
tükrükbe órákon át, arcuk rózsáit kétségbeesve keresve, míg az unoka gyorsan a kamarába 
zárta őket, mert alulról hangzott a lovag új cipőinek nyikorgása. 

A múltba merülve állott a régi belvárosi utcákon Rezeda úr, természetesen, végtelenül 
sajnálta, hogy nem lehetett jelen az első kőkopogtatásoknál, és ha nem fél vala a büntetéstől, 
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már régen feltörte volna egy hercegi család sírboltját, hogy a képekről és amulettekről ismert, 
gyöngyházfényű delnőt, S. hercegnőt koporsójában megháborítsa, amint egyszer titokban 
lyukat szúrt egy képtárban M. A. királyné rokokó szoknyájára. 

Aztán megpillantott egy embert a háztetőn, aki közömbösen állott az egész Bécs városa felett, 
a cserepeket javította, és egyetlen pillantással nem törődött, az alant hempergő és összevissza 
kuszált élettel. Pipázott, aztán vizet öntött le a háztetőről. A regényes mélyedések megteltek 
vízzel, és a kényes dámák, a múltak elképzelései ijedten kapták nyakukba habcsipkés 
szoknyájukat. 

Most egy új kép tűnt fel az álmodozó Rezeda úr előtt. A Hofburg kapuja, amely olyan tágas, 
hogy nemzetek sora szénásszekereken is megérkezhetik, és a kapuval szemben egy múlt 
századbeli ház, barokk, mint a legtöbb bécsi épület, és Metastesio Pietro építette. A házban 
egy képkereskedés, amelynek kirakatában a helyi festők cukrászda ízű elképzelésében 
jelennek meg az előkelő hölgyek és urak arcképei. Schwarzenberg, Fürstenberg, Kaunitz 
hölgyek miatt nyugtalankodik a járókelő, hosszan bámészkodik a diák és tenyeres-talpas 
alföldijét felejtő magyar, és a hercegnők sohasem tudják meg, hogy hasonlatosság alapján 
szerencsét csinált egy polgárleány. 

R. K. úr világosan emlékezett. 

Ebben a képkereskedésben látta először miszter H.-t. Akkor világoszöld kesztyű és fehér 
ezredesi kabát volt rajta. Cinóberpiros nadrágján aranyos sáv és világoszöld szalag a mellén. 
Ferenc Józsefnek hívták, és 1859-ben festette egy akadémiai piktor. 

Mikor ezt a fölfedezést megállapította Rezeda úr, mélyebben nyomta a fejét a miséskönyvbe, 
és lélegzetét is visszafojtotta. 

Apránkint szemügyre vette az idegen úr hosszúkás kezét, amelyeken az ujjak visszafelé 
hajoltak, és inkább asszonyhaj simogatására és írótoll forgatására látszanak teremtve lenni, 
mint gyeplőfogásra; bizonyosan tud ez a kéz érintéseket a női testnek is nevezett hegedűn, 
aminthogy a legnemesebb férfikéz tud a legkegyetlenebb lenni. Vajon szorított már torkot ez 
a kéz? Az Ezeregyéjszaka meséi halkan simultak el az ódon lapokon a kéz érintésére, mint a 
fátylak. 

Majd a lábat vette szemügyre Rezeda úr. Ennek egyforma idoma volt a kézzel. Hosszúkás 
volt, és kengyelben megnyúlt e lábnak már ősapja véres tornákon és fáradhatatlan 
vadászatokon. 

A származás különösségét még az apró, szinte nőies fülek is jelentették; a fülcimpa az archoz 
volt nőve, rabszolga régen nem volt a családban, aki karikát viselt volna, és a szembetegség 
miatt sem kellett megfúrni a fület. 

A homlok úgy dudorodott előre, mint egy márványeresz, és a ritkás hajzat között mély 
sebesülés nyoma látszott, villám vagy kard beforrott helye. 

Az ajkak nem ástak csatornát a környéken, amelyen eltűnjenek; csak némaság ült az ajkakon, 
mint a sírkertekben a szobrokon. 

Talán ez az az ember, aki a legmélyebb erdőségbe megy, midőn beszélgetni akar önmagával? 
Talán nem is ő volna az többé, aki az alig hallható, elejtett szavakon kívül egyéb 
mondanivalóra is felnyitná a száját. Ez a száj egyformán unja a parancsolást, mint a céltalan 
beszélgetést. Ámde megvetés nélkül megy el a tájon, mert megvetni is fáradságos az életet. 
Az ajtó felnyílott. 

- Kismadár! - szólalt meg miszter H. magyar nyelven. 
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A küszöbön hajadonfővel, koszorúba kötött hajjal, fehér zubbonyban, fekete szoknyában 
Vecsera kisasszony jelent meg. Nedves, szomorkás szeme és nagyon fehér arca tündöklött, 
mint egy jelenésé. Hegyi patak friss illata ömlött a válláról. A félcipőjén két pillangó volt, 
azok hozták idáig. 

A hóna alatt rajzkönyv volt. 

Letelepedett egy zsámolyra, és egy megkezdett vázlatot folytatott, amely miszter H.-t 
ábrázolta. Ügyesen és formásan rajzolt. 

- Az „emlék” holnapra elkészül - mondta bizonyos idő múlva, miután némán rajzolt. 

Miszter H. felemelkedett, mosolyogva a rajzra nézett, aztán elhagyták együtt a 
könyvtárszobát. 

R. K. úr a vén miséskönyvet összecsapta: 

- Mit szólsz a kis kígyóhoz? - kérdezte. 

Ám a könyv nem felelt. 

Rezeda úr elhatározta, hogy nyitva tartja a szemét, mint többnyire mindig, midőn valamit 
későn tudott meg. 

  

Ámbátor R. K. úr ez idő tájt még meglehetősen el volt foglalva a saját szomorúságával, 
amelyről semmi érdemleges feljegyzést nem talált az álmoskönyvekben, amelyeket a 
vadászkastély korábbi tulajdonosa láthatólag nagy szenvedéllyel gyűjtött össze az ország 
minden tájékáról. 

Holott azt hihette, hogy már oly gyakorlott szenvedő a szerelemben, mint a gyomorbajos 
ember, aki frakkja hátulsó zsebében hordja állandó orvosságát. Minden kígyómarásnál elölről 
kell kezdeni a gyógyító eljárást, és sohasem lehet biztos a beteg, hogy pontosan meggyógyul. 

R. K. úr már többszörös kiadásban láthatta magát szembejönni lehorgasztott fővel a nagy 
állótükörben. És sohasem tudott a drága hölgy gyomrának belsejébe nézni, ami jó szer 
ábrándozás ellen. Csak az álmoskönyvet nézte, amelyben magos süvegű csalók a felejteni 
kívánó leánynak tiszafüredi bajuszpedrőt, míg a legénynek a „Rote Lampe” krinolinos 
szolgálóit ajánlották. Csépcsanaki, egy múlt századbeli naptár kiadója, a szívfájásban 
szenvedő gavallérok figyelmét a szűk csizmaviseletre és „földre szállott angyal”, Hermine 
szépjuhászné bájaira hívta fel. 

Krónprinc kisasszony három napja részt vett a főúri vadászatban, szánkón, lóháton és hajtó 
hátán közlekedett az öles havakkal borított erdőségben, mint egy örömet, falut és természetet 
kanalazó pesti úrhölgy, aki még Vendéghegyi úrnak is elhitte, hogy a „dzsentri” mind 
nemesember, és hivatása a zsidók üldözése és az úri tempó gyakorlása. 

„Ah, dzsentri urak!” - sóhajtotta Krónprinc kisasszony. 

A vadászat széles kedvvel folyt a medveházi erdőségben. A vadászok többet kürtöltek, mint 
lövöldöztek. Esténként bíróságot tartottak a hanyag hajtók felett. A tétlen hajdúk nagy 
buzgalommal osztották ki a megszabott botütéseket. Egyetlen hajtó sem vállalkozott, hogy a 
gyertyaszentelő óta barlangjában alvó medvét kizavarja. Néhány kopott, csonttá aszott farkas 
a fegyverdurrogástól a völgyekbe menekült. Vendéghegyi Algernon volt az egyetlen, aki 
mindennap látott farkast, sőt hiúzt. Szilveszter úr varjakra lövöldözött. Míg Alvinczi Eduárd 
meg sem töltötte fegyverét. Krónprinc kisasszony úgy lovagolt mint egy cirkuszművésznő. 
Olykor szánkón ereszkedett le a hegyoldalban, lobogott a haja, ruhája, kedve. Csodálatos 
változáson ment át az egykor oly merengő hölgy. A szabad levegőn lármás és nyugtalan volt, 
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mint egy rabságából szabadult madár. Mámoros lett a tél levegőjétől, az erdőtől, hűséges 
szolgáktól, a kastély duruzsoló kályháitól. 

- Nem csoda, hogy a grófnők oly szépek és egészségesek - mondotta. - A sportok fiatalítanak. 

Alvinczi dermedten és bundáiban alig mozogva bólongatott a tüzes hölgynek. Aggódott érte, 
ha a leány bemerészkedett az erdő belsejébe. A száraz kis fő vadásznak volt elég gondja, hogy 
Krónprinc kisasszony nyomából el ne maradjon. 

Egy napon miszter H. is megunta a semmittevést, fegyvert vett vállára, és egy parasztfiú 
társaságában az erdőbe kalandozott. 

Délután a legény visszatért a kastélyba. Miszter H. a Bicskának nevezett vadászháznál egy 
nagy medvét ejtett el. 

Faderekakból készült szánkókra ugrott a társaság, és a vastag bundájú parasztlovacskák nagy 
vígsággal elindultak a Bicska felé. 

Rezeda úr a kocsis mellett foglalt helyet, és Alvinczi felhívására egy katonafegyvert 
szorongatott az ölében, mert a medvének párja vissza szokott térni. 

Alvinczi úr, Szilveszter és Vendéghegyi urak megrakodtak fegyverekkel és kulacsokkal. 
Szilveszter úr egy vaddisznótőrt is derekára csatolt, amellyel előbb próbát tett otthon: fél 
térdre ereszkedett, és tőr markolatát a térdkalácsának feszítette; nincsen olyan vad, mely 
megmeneküljön a szuronytól. Az állig fegyverzett vadászok egy farkascsordával felvehetnék 
a küzdelmet. Az öreg kis fővadász lövésre tartott puskával ült a saroglyában. Krónprinc 
kisasszony otthon maradt. 

- Nem szeretem az idegen urat - mondta kedvtelenül. 

Míg a Zöldvári hölgyek az izgalomtól magukon kívül voltak, és nem tudtak az eseményhez 
illő komolysággal viselkedni. Negyedóránkint felmentek a vadászkastély keleti tornyára, 
ahonnan messzilátón át figyelték a néma erdőséget. - Vecsera kisasszony hímzése felett ült, és 
egyetlenegyszer sem emelte fel a fejét. Mikor olykor egyedül maradt, a Zöldvári hölgyek 
ismét felsiettek a toronyba, mert Izabellának csengett a füle: egy Mária-képet vont elő 
kebléből, amilyent a vizsgákon osztogatnak, és az aranyos, szelíd nőhöz beszélt valamit 
összefont kézzel. Lépések hangzottak a folyosón. A képet helyére dugta. Csak annyi ideje 
volt, hogy keresztet vessen, Krónprinc kisasszony lovaglóruhában, lakkcsizmában, 
ezüstsarkantyút pengetve ment át a napfényes termen. 

- Nem volna kedve, Mária, a társaság elé lovagolni? - kérdezte unatkozva. 

Vecsera kisasszony szelíden megrázta a fejét, és hímzésébe merült. 

Már az alkonyat szállott lefelé, mintha mind sötétebb kerekek futnának lefelé a 
hegyoldalokon, amelyek végül az erdőkben csapatba gyülekeznek. A kályhafűtők kettőzött 
buzgalommal fűtöttek, kék kötényes legények hordót gurítottak fel a pincéből, a konyhán 
izgalommal láttak a vacsora főzéséhez, és a sohasem használt lámpásokat is felgyújtották. 
Majd szilaj ebek és kiáltozó parasztok kíséretében fáklyás emberek bontakoztak ki az erdőből, 
a szánok meggyorsították futásukat, a Zöldvári hölgyek az udvarra rohanták. 

Az öles termetű medvét deszkákra fektették. 

A megölt erdei óriás úgy feküdt ott összefont lábbal, mint egy alvó gyermek. Nagy bolond 
feje szomorú lemondással hanyatlott hátra. Biztosan megbánta, hogy elhagyta csendes 
rejtekhelyét. 

Körülállották, és csodálkozva nézték. 
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- A talpát majd én elkészítem, mert értem a módját - jelentette ki Zöldvári Izabella. 

- Hová kapta a golyót? - érdeklődött Krónprincné, aki abbahagyta napok óta tartó főfájását. 

Szilveszter úr kijelentette, hogy verset ír a medvéről. 

Vendéghegyi Algernon felemlítette a vadászregulát, hogy a puskavesszővel néhány avató 
ütést kellene mérni miszter H.-ra a diadalom alkalmából, de Alvinczi úr elhallgattatta. 

Vecsera kisasszony sokáig szótlanul nézte a barna állatot. Aztán megsimogatta a medve 
vastag bundáját. 

- Szegény mackó! - mondta alig hallhatólag. 

- A medvebőr a kisasszonyé - szólalt meg miszter H., és megemelte kalapját. 

A Zöldvári hölgyek a következő napon megzavarodottan és gyanakodva suttogtak, amikor 
Vecsera kisasszony hímzésébe merült. Nem is nyugodtak mindaddig, amíg V. Mária 
jelenlétükben kijelentette miszter H.-nak, hogy az ajándékot nem fogadhatja el, mert arra nem 
szolgált rá. Az idegen itt szelíden bólintott. 

- Akkor menjen vissza az erdőbe! - dörmögte. 

A medve a legközelebbi éjszakán eltűnt a színből, ahol a boncolást és megnyúzást várta. 

Az angol úr tétlenkedve ült a könyvtárszobában, de Mária nem nyitotta fel az ajtót, pedig 
Rezeda úr végleg elrejtőzött méteres nagyságú régi könyvek mögé. 

Ebédnél és vacsoránál Lányi bandája szolgáltatta a zenét. Esténként a hölgyek báliasan 
felöltözködtek, és minden igen előkelő volt. Alvinczi úr a változatosság kedvéért az egész 
nagyságában felszolgált vadkan combját gyakran mártogatta egy régebbi bordói medoc 
nedvébe, és juhásznótákat vonatott, mikor is Bakai, a dudás kitett magáért. 

Szilveszter úr az öregemberek hűségével ragaszkodott egy szerencsésen puha vesztfáliai 
sódarhoz, amelyet a kamarában felfedezett; míg Vendéghegyi Aldzsi mindennap 
megemlékezett egy régen megholt főzőasszonyról, aki úgy ismerte az ember gyomrát, mint 
egy doktor, és főztjével olyan jókedvre hangolta a vendégeket, mintha csupa nászutas foglalt 
volna helyet az asztalnál. 

Az idegen úr papirosszeletre írta fel a nótáját (még ma is őrzi egy vén cigány): „Édesanyám is 
volt nékem…” szólt a nóta. S a napok oly unottan folytak, hogy Rezeda úr elhatározta, hogy 
folytatja azt a lombfűrészmunkát, amelyet a kastély egyik szobájában felfedezett. 
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET • Különböző rejtelmes ügyek 

Az angol úr meglátogatta a környékbeli parasztokat, és furcsa pénzdarabokat felejtett az 
asztalon, ablakpárkányon, küszöbön. 

Egy tallért a kastélyba hozott egy ijedt orosz paraszt. - Talán elvesztette az idegen uraság, és 
ezért majd ő kerül bajba. Alvinczi úr, a házigazda meghallgatta a paraszt fogyatékos 
előadását, amelyből Kiderült, hogy már néhány beteget is meggyógyított az idegen úr a 
völgyben elterülő faluban. Ránézett a betegekre, és megparancsolta nekik, hogy egészségesek 
legyenek. 

Zöldesszürke tekintetére összerázkódtak az öregek, a gyermekek, és a kutyák a köpenyegéhez 
húzódtak. 

A rongyos kis falusi temetőben világosságot láttak a sírokon, amikor az idegen úr egy este, 
beteggyógyítás után arra elhaladt. Aztán ismét elsötétültek a sírhantok. Cservenka, a falubéli 
féllábú katona, aki a sírásó teendőjét szokta ellátni, ha valaki éppen meghal Medveházán, 
esküdözött, hogy mióta az idegen úr a faluban megfordult, a temetői halottak között 
nyugtalanság észlelhető. A múltkor is, holdas este, a sírdombjára ült a harmadéve eltemetett 
kovácsmester, és azon iparkodott, hogyan szökhetne el a temetőből. (Szerencsére, lábai már 
elszoktak a járástól.) 

Alvinczi úr füléig belebújt bundájába, amikor tudomására hozták a falusi híreket. Fél 
szemmel vizsgálta az aranytallért, mintha valamely bűvös pénzt tartana a kezében. Viktória 
császárné arcképével díszített jó aranyfont volt az. Tömör, alapos, jó zengzetű; mint az 
angolok pénze. 

Ezután a parasztok még azt a mesét is kitalálták, hogy hiába adtak túl a talléron Ungvárott a 
rőfösnél. Mire visszatértek a hetivásárról, az aranypénz már odahaza volt, az asztal szélén 
vagy a küszöbön, ahova egykor az idegen úr dobta. 

Egy napsütéses délben Krónprinc Irma azt a különös felfedezést tette egy udvari ablakból, 
hogy az idegen úrnak nincsen árnyéka a havon. 

Miszter H. az öles hóember mellett állott, amelyet az udvar közepén emeltek a cselédek, egy 
ócska hajdúsüveget nyomtak a fejére, amelyet leemelt a hóember, midőn az idegen úr mellette 
elhaladt. A hóembernek kellő árnyéka volt a napsütötte havon, míg miszter H. alakja 
árnyéktalanul haladt tova az udvaron. Az idegen úr a falu felé tartott a völgybe. Amint az 
erdőhöz ért, füttyentett, és a múltkori hatalmas medve fénylő szemmel kibaktatott a 
sűrűségből, és az idegen úr sarkához dörzsölte nagy bozontos fejét. 

Máskor - ezt viszont Krónprincné mesélte később Budán, és a Mátyás-templom melletti 
cukrászdában a kiszolgáló kisasszony hallotta egy alkonyattal, a medveházi napok alatt, két 
piros nadrágos, lakkcsizmás, derék és fej nélküli lábszár futott fel az országúton, és levelet 
hozott az idegen úrnak. 

A keresztútnál egy kápolna állott, bolthajtásos, kis sárga épület, amelyben egy fára festett 
Mária-kép előtt vetett keresztet a föld népe. 

Olyan volt a behavazott tájon a kis épület, mint egy túlvilági emlék, amelyet égi utasok 
hagytak hátra, miután egy éjszakát e vidéken töltöttek. 

A falak vastagok voltak, és a terméskő nem repedezett. Nyári, jó szagú fagallyak és 
rozskoszorúk maradványai emlékeztek áhítatos imákra, amelyek azóta bizonyosan 
beteljesedtek. Egy vándorlegény bocskorát, szegény asszonyok zöld krajcárkáikat, egy 
régente erre utazott dáma pillangókesztyűjét ajánlotta fel a nyugodalmas Máriának; a kántor, 
ha erre járt, énekelt egy ködös melódiát, Amerikából visszatérő parasztok elérzékenyedtek. A 
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vándorpiktor, aki valamikor pókhálós szemével, reszkető kezével a vonalakat és színeket 
felrakosgatta, bizonyosan sokat álmodott fiatal korában fekete asszonyokkal. A bibliai 
asszony karcsú volt és aranypiros arcú, kék palástja elrejtette kezét, pedig azt sokan keresték. 

Vecsera kisasszony néha eltűnt déltájban a kastélyból, korcsolyával karján a folyóra sietett, 
amely kanyarogva húzódott az országút mellett, mint egy üvegkígyó. Barna és áttetsző jég 
fedte a folyót, sisteregve futott rajta az acéltalp. A megfagyott kökénybokrok, öregesen 
álmodozó fenyők között, moha és száraz levél fedte ösvényen a kápolnához lehetett jönni a 
folyóról. 

(Rezeda Kázmér úr a kökénybokrok körül úgy figyelt, mint egy vadmacska.) 

A kápolnánál a boltozat alól miszter H. lépett elő, és kezét nyújtotta a leánynak. 

Áhítatosan és hosszadalmasan nézett a leány arcába, miután két kezét fogta, és mély 
meghatottság tükröződött a máskor közömbös arcon. 

Mintha már nagyon régen ismerték volna egymást e találkozás előtt, de a múltról egyetlen 
szóval sem tesznek említést. 

Elfoszlott az, mint a virágszirom; felleg lett napnyugaton; csillag egy távoli égi tájon; 
imádságos por a templom lámpásán. Múlt: a tegnapi hang. Régmúlt: a tegnapelőtti 
kézszorítás. Messzi, drágalátos emlék, egy tekintet, amely sohasem ismétlődhetik többet. 

- Én elmegyek ma innen, mert időm lejárt. De majd egyszer még visszatérek hozzád, Mária - 
így szólt a különös idegen, és közel hajolt a leány lehunyt szemeihez, amelyen a pillák nem 
remegtek, és a fehér arcocska mozdulatlan volt, mint a halottaké. 

- Vigyen magával - mondta Vecsera kisasszony. 

- Ahová én megyek, te oda nem jöhetsz. Én a másik világba megyek vissza, ahonnan eljöttem, 
hogy téged lássalak. így tudtalak mindig: fiatalnak, kedvesnek, szívringatónak. Dalnak, 
amelynek nincsen hangja. Névnek, amelynek nincs betűje. Álomnak, amelynek, nincsen teste. 
Ismerlek, mióta először jártam e tájon, és a magyar urakkal Kun László módjára poharat 
ürítettem. Ugyanez voltál: az én lelkemnek a húrja, szívemnek kiválasztottja, akivel 
bizonyosan kellett találkozni, amíg éltem és szenvedtem. A kürt zengett az erdőn, és mi már 
akkor is szerettük egymást, amely időre te nem emlékezel. Ilyen volt a hajad, a szemed, az 
arcod és lábod. A homlokodon csillag volt. Nagyon szerettelek, és visszatértem hozzád. 

- Vigyen magával - ismételte Mária, és felnyitotta a szempilláit. 

A vadászruhás szőke ember csendesen mosolygott. 

- Ha megérinteném a homlokod, ha lezárnám a szemed, ha a szívedre lehelnék: halott lennél 
te is, mint én vagyok. 

- Úgy is halott leszek, ha nem láthatom. 

- Mi, halottak, csak az élőket szeretjük, mert ők még szenvednek, mikor mi már régen nem 
ismerjük a szenvedést és a nyugtalanságot. Szánjuk őket, és egyengetjük útjaikat. Nem 
hallottál még hangot álmodban? A halottak hangja az, akik körülülik az álmot, és 
megmutatják magukat szép és különös ruháikban, szenvedés- és ráncmentes arcukkal, 
pehelykönnyű érintésükkel és a földet többé nem érintő lábukkal. Szegény élők! Mily 
nehezen tudnak elaludni! 

- Én többé sohasem fogok álmodni. 

- Nagyon sok álmod van még, Mária. A két szemed mögött a sötétségben láthatatlanul élnek 
az álmok, mint a pusztában a szellemek. A hajfürteid között kis árnyak laknak, amelyeknek 
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meg kell növekednie, hogy valóságos álmokká váljanak. Az ujjaid között láthatatlan 
rózsalevelek vannak, amelyeknek le kell hullani, hogy utadat bevégezhessed. A füledben 
zenéknek kis hegedűsei telepedtek, akiknek melódiáit végig kell hallgatnod. És fogaid 
sövénye mögött élnek a hangok, mint a leheletek, amelyeknek még életre kell ébredni, mint a 
virágok magvainak. 

- Sokáig kell élnem, hogy téged elérhesselek? 

- Messzi még a fogadó, amelyből már nem utaznak tovább a vendégek. Térj vissza, 
kisleányom, az apácákhoz, és majd egyszer ismét várni foglak Pozsonyban egy régi utcában, 
amint iskoláskönyveiddel sietve mégy a hóesésben. Én előrelépek, és te felismersz. 
Megfogjuk egymás kezét, és egy percig vagy egy óráig azt hisszük az ódon, sárga épületek 
között, hogy szeretjük egymást, tehát jogunk van az élethez. 

- Miért hagy itt? 

- Mennem kell… Már nem maradhatok. Megáldalak, Mária. 

A leány térdre ereszkedett, összekulcsolta a kezét. 

Az idegen úr keresztet vetett a leányra, aztán önmagára. Csöndesen megsimogatta Mária 
fürteit. A leány lehunyt szemmel, halálra készen térdepelt. 

Mire feleszmélt, már csak a halk déli szél simogatta az arcát. 

A leány sokáig térdepelt az útszéli Mária előtt, gondos megbeszélést folytatott nőtestvérével, 
és aztán láthatólag megnyugodott. 

Tűnődve indult el a kastély felé, miután korcsolyáit lecsatolta. A fejét lehajtotta, és kerek kis 
vállai összehúzódtak. Mind lassúbb lett a lépése. Láthatólag nehezen viselte el a különös 
élményt. 

(Rezeda úr ez idő tájt már a naplóírást is beszüntette. Megállapította azonban, hogy némi 
csókot, minden órát, minden nőt pontosan feljegyzett, a helyeket és címeket, utcákat, 
házszámokat, csalódásokat és későbben megvetésre méltó hazugságokat, soha be nem váltott 
ígéreteket és csalfaságokat, gombokat, szoknyákat és kalapokat. Egy boldogtalan élet. Ez volt 
a naplókönyvre írva, és bölcsességekkel volt teli, mint az elhervadt férfiúk gondolatai, akik 
szanatóriumban laknak, és végképpen megszabadultak a nőktől; mielőtt elbúcsúznának a földi 
léttől, egy-két napig oly világosan látják a disznóságot, amely velük itt történt, hogy 
megelégedetten fordulnak a fal felé. 

Ez idő tájt már oly messzire vélte magát a fájdalmas élettől, hogy elmulasztotta a 
tanulságokra való feljegyzéseket. Azt gondolta, hogy már semmi baj nem érheti többé az 
életben, miután távol tartja magát annak szélmalomvitorláitól, csendesen ül egy gödörben, és 
magának fújja a tilinkót. Tehát a naplóírást is beszüntette. Elhatározta azonban, hogy némi 
följegyzéseket tesz a Vecsera kisasszony ügyéről, amelyet halála után a nemzeti Múzeumnak 
hagyományoz; hadd csóválják a fejüket a tudósok.) 

Alvinczi Eduárd úr ebéd közben ünnepélyesen felemelkedett a fejedelmi karosszékből. 
(Szilveszter úr a háta mögé állott poharával, hogy majd elsőnek koccinthasson, és kellő 
időben jelt adjon a tus elvonására. Vendéghegyi Algernon levette az asztalkendőt nyakából, és 
hátradőlt székén, miután néhány „halljuk!”-ot kiáltott.) 

- Nem mulaszthatom el az alkalmat - kezdte Alvinczi remegő hangon, miután tekintetét 
végigjártatta a társaságon -, hogy poharamat a szép nők egészségére ürítsem. Idézem nemes 
honfitársamat, Szemere Miklós urat ezen alkalommal: Igyunk, urak, mert nem boldog a 
magyar. 
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Taps és pohárcsengésbe mordult a bőgő, és rengett a cimbalom. 

Az idegen úr helye üres volt az asztalnál. Senkinek sem tűnt fel távolléte, mert máskor is 
elmaradt szó nélkül az ebédtől. 

Délután Szilveszter úr egy udvarmester komolyságával egyenkint felkereste a vendégeket. 
Meghatottan jelentette: 

- Elhangzott a búcsú-pohárköszöntő. A medveházi szép napok befejeződtek. Reggel indulnak 
vissza Magyarországba a postakocsik. 

Krónprinc Irma kisasszony estig hiába kereste Rezeda Kázmér urat, hogy véle a legközelebbi 
programját megbeszélje. A megbízhatatlan fiatalember szürkülő bajusza alatt tollszárat rágott 
egy bezárt szobában. Fekete selyemsapkát tett a fejére, mikor elhatározta, hogy ismét felveszi 
az írók tollát. Apró betűkkel írt, mint Tóth Bélától vagy Gáspár Imrétől látta fiatal korában, 
akik már jóformán teljesen megszűntek érző és mindennapi emberi életet élni, elgörbült ujjú 
írók voltak, akik félelmetes rendszeretettel hajoltak papirosaik fölé. S egészen mindegy volt 
nekik, hogy odakünn tavasz van vagy tél. (Egy időben minden író Balzac Honoré szeretett 
volna lenni életmódjában is.) 

A mű, amelynek kidolgozásába fogott Rezeda Kázmér úr, ezt a címet viselte: „Rudolf királyfi 
megjelenése Észak-Magyarországon.” 
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET • Madame Louise kártyái 

Pest ebben az időben, tavasz kezdetével már majdnem olyan rossz szagú város, mint nyáron. 
A dohos, régi házak kapualjából télen megrekedt levegő ömlött ki; az ablakokat kinyitották, 
és betegszobák levegője áramlott. 

Öregemberek bújtak elő, akiket télen nem lehetett látni, csontfejű botokra támaszkodva, 
zöldre kopott ruhákban ténferegtek a napfényben, amely a belváros utcáit hűvössé és nedvessé 
tette. Serházszag, mint útonálló, régi pincék, bolthajtásos földszintek, csodálatosan zárt 
udvarok és gyanús lépcsőházak szaga, mint megannyi odvából előmászó szarvasbogár volt 
feltalálható a városban. 

Mintha sohasem szellőztetnek vala a negyedik kerületben, csak tavaszi napon, ebéd után, 
mikor már mindenki megebédelt, és lefeküdt szunyókálni. A régi hordár a sarkon életuntan 
guggolt kis zsámolyán, a zálogház pádimentumára nyolcasokat locsolt a tulajdonos, és a 
szerelmi levelezésre váró dáma még lompos slafrokban és mezítelen lábára húzott papucsban 
olvasta a regényfolytatást a hírlapban. 

Régente Pest ebéd után mindig elaludt egy órácskára, nyugodt emberek voltak itt, csak az 
üzletükbe igyekvő iparosok, nőszabók és fűzőkészítők játszottak egy kéglipartit a „Koroná”-
ban, Péchy Andor még a „Korona” kávéház belső szobájában bóbiskolt, a púpos markőr, 
Fridolin, ügyet sem vetett a feketéjüket gyorsan fogyasztó pasasérokra. Ebéd után csak a 
kölcsönkérő sietett végig az utcákon. Az urak a Nemzeti szállóban késő délután keltek, és 
előkészítették, megbeszélték az elmúlt éjjel afférjait, párviadalait. 

A város területén egy csomó úriember ásítozott, aki más gentlemanek bajából, részeg 
indulatából, kártyanyereségéből óhajtott megélni. 

A titkos kártyabarlangokban estefelé kezdődött az élet, fényesen berendezett lakásokon 
jelszóra nyílott meg az ajtó a mellékutcában; Bodh Elek roulette-bankja, a „kis doktor” nasi-
vasi asztala, Somosy Károly délutáni ferblipartija, majd a Terézváros felé „Slió” bankja: a 
város pénztelen semmittevőit a szerencsekerék közelébe csalogatta. Sárkány, a vidéki földesúr 
még négy lovon jött Budapestre, és a Császárfürdőtől a „Fehér Ló”-ig, a lóvasúton elvesztett 
tízezer forintot azon elmés játékon, hogy „fej vagy írás”. A belvárosi kaszinóból dr. Dick 
hazaküldött a múlt héten viselt harisnyájáért, mert abban szerencséje volt. Az Erzsébet téri 
kioszkban Lányi Manó adta a bankot, és már Thaisz kapitány idejében tudták, mivel kell 
elhallgattatni a rendőrséget és öreg Szvobodát, a német újság reporterét. A „Tigris”-ben, 
„Európá”-ban, „István király”-ban - e régen letűnt szállodákban - kedves vidéki emberek 
vártak, hogyan adhassanak túl pénzükön. A bűncselekményesek közül: Spangát, Pitélit és 
Berecet, a posztkisztli tolvaját, Farkas Menyhértet, a temesvári lottóst és későbben 
Kecskemétit volt szokásban emlegetni mint jeles férfiakat; a Szarvas téri és újpesti bankrablás 
még ismeretlen volt a pestiek előtt, a legnagyobb tekintély Papakoszta, aki a biztos 
wertheimszekrényeket fúrni kezdte. 

Kitartott nők és feleségek ébren várták a kártyás éjszakák eredményeit, míg a Rostély utcai 
„Folies Caprice”-ban, a Hajós utcai „Herzmann”-ban vagy az „Imperiál”-ban türelmesen, 
egymás között kártyázgatva virrasztottak az éj művésznői; a zenekar várakozólag hallgatott; a 
pincérek és a ház elé érkező fiákeresek jelbeszédet folytatnak; az „Ármin” pincéjében, a 
„Dobler” bazárban, a „Ferenczi” kávéházban (az éjjeli szerelem helyén vagy a nappali 
szerelmi találkozóhelyen, a budai „Elipsz” kávéházban); Blau bácsi, mint egy éjféli 
főfelügyelő minden éjszaka ébren volt, és pontosan tudta, hogy mi történik a város különböző 
részeiben, ahol az úri társadalom megfordulni szokott (míg a Nemzeti Kaszinó 
kártyacsatáiról, mulatságairól Madame Louise-hoz mentek a posták a Belvárosba) -, amíg 
hajnalodni kezdett, és a legizgalmasabb kártyázások is véget értek. 
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Némely kártyacsatánál, midőn naponta újult erővel mérkőztek az ellenfelek, mintha az egész 
város érdekelve lett volna. Zsákokban hozták a vidékiek és a bécsiek a játszani való pénzt 
Pestre, a kártyaasztalról a földre esett egy százas vagy egy ezres, nemigen törődtek vele. 

Az első felületes pillantásra úgy nézett ki Pest ez években, hogy itt senki sem akar a 
munkájából megélni; gazdag emberek megkopasztásán töri fejét mindenki a városban; 
lutrizók, akik Frankl Móric nevű csodagyermek útbaigazítása nyomán nemegyszer ternót 
ütnek és lóversenyjátékosok hemzsegnek; Göndöcs Benedek békésgyulai apátplébános a 
Képíró utcai ablakból lógatja le csibukját Luft Rézi házában, ahová vendégként betévedt; a 
Ciánkáli című élclap kiírja a városbeli hamiskártyásokat; Eduárd, a „Kontinental” szálloda 
portása először mutat ajtót a bécsi vagabundoknak; Gály Lajos, az egyiptomi kedive váltóival 
megjelenik az Aranykéz utcai kis kocsmában; Szirmai Imrét pezsgőben fürdeti a vörös 
milliomos lány; megindul A Nap című újság, és némi ijedtség észlelhető az elszánt városban; 
a régi szép kastélyban, a Magyar utcában délig szól a muzsika a tükörszobában; Österreicher 
úr elválik, és egy fekete pincérnőt vesz feleségül; a Gyapjú utcai német színház egykori 
művésznője, Forinyákné, tábornokné korában is megjelenik a „Bellevue” teraszán; Carola 
Cecília elpusztul Pestről, és szép asszonyokból öregasszonyok lesznek; ügynökség rikoltoz, és 
mosolygó csendben dolgozik a nőkkel való kereskedelem; az életben való boldogulás egyik 
fontos körülményének látszott, hogy ki melyik kávéházba jár, és mennyit hitelez a szabója. 

Bánatos, szélhámos, üresfejű Magyarország, amely a nadrágja szabásából és a kártya 
keveréséből akart megélni. Mégiscsak tiszteletre méltóbbak voltak e kor nagy svindlerei, akik 
legalább dolgoztak is valamit, hogy vállalatuk sikerüljön. 

Nagyon érthető, hogy ebéd után mindenki aludt a Belvárosban, a felgyűrt nadrágos 
fiatalemberek, valamint szélesujjú dámák pihentették arcuk vonalait, a hordár legfeljebb 
kölcsönpénz után rohan, szundít a pék és fűszeres, megkopaszodott ügyvédek a Tarnóczy-
csőd iratai felett törik a fejüket; Eötvös Károly és Polónyi Géza a szép Brunkaláné pöréről 
álmodoznak, és a barátságos kiskocsmákban már elfogyott az utolsó főzelék is „feltéttel”, ami 
húsz krajcárba került. 

Nem volt könnyű élete a régi világbeli magyarnak a Belvárosban már a peleskei nótárius óta. 

Konok német fészek volt a Belváros harminc esztendő előtt, a Hatvani utcában nem értette 
meg a boltos a vidéki jogásznak a szavát, aki magyar nyelven kért kokárdát a nemzeti 
ünnepélyhez, a Váci utcában német volt minden boltfelírás; a „Zrínyi”-ből már kipusztultak a 
jurátusok és hamiskártyások, és a magyar nem is nagyon csodálkozott azon, hogy a kellner 
nem tudott magyarul a „Vadászkürt”-nél vagy az „Angol királynő”-nél. Erős vára volt a 
németségnek a régi Belváros; Isten nyugosztalja régi városatyáinkat, bizony akadékosan 
forgatták a szájukban a magyar szót. A sajtó Eszlárral meg az öreg Tiszával volt elfoglalva, 
szunnyadt a magyar érzés a városban, míg a Janszky-féle tüntetés után egyszerre megváltozott 
a világ. Hirtelen, váratlan erős magyar áramlás futott végig a városon, elfelejtik a zsidókat, 
Verhovayt; az ifjúság zajongani kezd a Kecskeméti házban, a sajtó lármásan agitál a 
névmagyarosítás mellett, és Feleky Hugó dr. leszakítja az első német cégtáblát a Belvárosban. 

Valamely különös láz támad a városban, amely napról napra, évről évre emelkedik, mint egy 
második forradalom, amelyet március tizenötödike és ócska lőfegyverek nélkül visz véghez 
az ifjúság, a sajtó és a jóravaló terror. 

Magyarosodjunk! 

Ez a jelszava a korszaknak. Az Egyetértés-nél Csávolszky Lajos lobogva és szangvinikus, 
rövid felkiáltásokkal fut görbe lábain, ha tüntetés vagy lárma keletkezik a németség ellen a 
városban; új lapok alakulnak, amelyeknek egyetlen céljuk az erőszakos magyarosítás; a 
pincérnek kiütik kezéből a német újságot, és nemzeti hősként jár minden verekedő, aki az 
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osztrák tisztekkel skandalumot rendez az orfeumban a Kossuth-nóta vagy egy német szó 
miatt. Vérmes, erőszakos, szinte a megfélemlítésben örömét lelő korszaka ez Pesten a 
magyarságnak. A sajtó vérbe borult szemmel uszít, mindennaposak a csetepaték a belvárosi 
spiszbürgerek és a lelkes ifjak között, amely harcok többnyire hatósági beavatkozás nélkül 
érnek véget; Carola Cecília is kibontja az orfeum színpadán a trikolort, mikor a 
Hölgyzászlóalj utolsó kvadrillja következik; az egész ország tapsol, mikor kísérlet történik a 
Hentzi-szobor felrobbantására. Közeleg az idő, midőn az egyetemi kör egy zsidó fiatalembert 
választ alelnökéül, bizonyos Veiszfeld Vilmost, aki (V. V.) jel alatt írogatja demokrata 
vezércikkeit a Pesti Hírlap-ba. Majd ünnepélyesen Vázsonyira magyarosítja a nevét. 

De amíg idáig jutottunk, két kézzel dolgoztak Pesten a hazafiak. 

Ezt a régen letűnt korszakot Pesten lehetne az asztaltársaságok korszakának is nevezni. 

Ezt a német eredetű szokást hajdanában a spieszek gyakorolták a Belváros kiskocsmáiban; 
jelvényeiket még láttuk, az elnöki kalapot, a perselyt és a különböző szertartási eszközöket. 
Nagyokat ittak, és ünnepélyesen elénekelték nótáikat; a bor jó és olcsó volt a Belvárosban, 
éjfélig mindenki megihatta a maga porcióját. 

Nos, a komolyabb hazafiak is, akik nem jártak az utcára meg az orfeumba verekedni a 
magyarságért, asztaltársaságba gyülekeztek. Tetszetős, ízléses és kényelmes alakulás volt az 
ilyesmi. Gyorsan népszerű lett a városban. A német polgárok egyszerre azon vették észre 
magukat, hogy a saját kocsmáikból, megszokott sarkaikból és az önállóan befüstölt 
bolthajtások alól: Kossuth-nótával, magyar pohárköszöntővel, hazafias, harsogó lármával 
küldik őket hazafelé. Már alig lehet németül megszólalni az „Uhr”-ban vagy a „Komló”-nál, 
hogy rá ne dördülne egy erőszakos hang valamerről: 

- Magyarul! 

A „Pipá”-ban, a „Kiskoroná”-ban, „Buda városá”-nál, a „Zenélő órá”-nál, „Csalányi”-nál, 
„Szikszay”-nál, Vörösmarty egykori kocsmájában, a „Komló”-ban, a „Szőlőtőké”-nél, végig 
az egész Belvároson lelkes tanárok, ügyvédek, hírlapírók, költők tréfálkoznak egymás között, 
de a havas kosárral belépő kucséberre is rákiáltanak: 

- Magyarul, az ebadtát! 

(Ugyanebben az időben a Vígszínház német színészeket szerződtet, akiket csaknem a testi erő 
fensőbbségénél fogva távolít el a Keglevich színpadáról a magyar közönség; a tüntetést 
Bartha Miklós rendezte, miközben egy szürke cilinderes urat és Neszmély hírlapírót 
tizenhétszer vezetett ki a színházból Sajó rendőrkapitány.) 

A belvárosi hazafiak sikeres működése éreztette hatását a még félig felépített körutak tájékán, 
amerre lámpással járt a rendőr. A Józsefvárosban és a Terézvárosban egymás után alakultak 
hazafias bizottságok, mint Carlyle forradalmi Párizsában. (Gyakran a nők is kokárdát tűznek a 
mellükre, és Damjanich Jánosné több egyesületnek a vezetője.) 

A terézvárosi „Tyúkketrec” vendéglőben hangzik fel először az erőszakos, követelő kiáltvány, 
régi időknek jelszava: 

- Magyarul! 

A fogadós, kellnerek, veinbursok, csaposok és vendégek rémülten néznek körül. A Terézia 
városrész még olyan sült német, hogy germánul ugatják az idevaló kutyák a holdat. 
Legfeljebb a tolvajnyelvet ismerik még ebben a kerületben, magyarul itt utoljára a lövészek 
ünnepélyén beszélt egy becsípett jurátus. A hónapos szobákat hirdető német cédulákat kezdik 
letépni egy idő óta, a cégtáblákat földhöz verik, a boltokban, kocsmákban megdördül az 
ismeretessé váló jelszó. 
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A „Tyúkketrec”-beli hazafiak félelmetes lármája felveri a sötétbe merült városrész csendjét. A 
polgárok ijedten húzzák fejükre a hálósipkájukat, mint akár egy emberöltő előtt, amikor az 
utolsó jurátusok rángatták meg itt a csengettyűket. Márkus József, a későbbi főpolgármester 
magyar nótákat énekel a „Tyúkketrec” német törzsvendégeinek, az öreg Baintner Imre találja 
ki a tréfa nevű fröccsöt. Örley Lajos, Dezsényi József, Sümegi Vilmos, Takács Gyula ülik 
körül az asztalt, és nemegyszer tettlegesen részt vesznek a magyarosítás munkájában. 

  

A néptelen Belvároson hosszú léptekkel sietett át Rezeda Kázmér úr, és egy emeletes barokk 
épületen, amelynek földszintes ablakait csipkés függönyök fedték, és oly csöndesnek látszott 
a ház, mintha lakói messze délen töltenék a tavaszt, meghúzta a régimódi csengettyűt. 
Posztópapucsos csinos házmesterné az orra alatt köszönt. 

- Mit csinál a nagyasszony? 

- Amit ilyenkor szokott: kártyát vet. 

Madame Louise a korai délutáni órákban, midőn körülbelül bizonyos volt arról, hogy senki 
sem háborgatja, kártyát vetett a szalonban, önmagának, a kisgyereknek, akit örökbe fogadott, 
Elemér grófnak, Jankovichnak, Szemerének, Milán királynak és a perzsa sahnak, emelt 
helyettük, és kártyáiból sorsukat nézte. 

Szerdai nap volt, és ez különösen kedvezett a kártyavetésnek. 

- No, maga vén csámpás! - kiáltott fel harsogó kacagással, amikor Rezeda úr betolta a fejét az 
ajtón. - Jöhet, szabad az út. Öreg grófjaim még a dezsönénél ülnek. Az aranyparaszt jön 
leghamarabb, mert korán elálmosodik. Azt majd beteszem a kis szalonba. Ott elalhat. Mi 
pedig kibeszéljük magunkat. Azon rejtelmes téli éjszaka óta úgysem láttuk egymást, amikor 
meg akart ölni. 

Madame Louise teli tüdőből kacagott, megmutatta ép fogait (valamennyi megvolt), és a 
kártyavetőszékben megigazította magát, hogy jól szemügyre vehesse R. K. urat. A kezét is 
felemelte szeméhez, és alaposan megnézte vendégét: 

- Azt mondják, valami kancsi kisasszony szoknyájára ültél. Féltékeny vagy, mint egy török. 
Az ördögbe, úgy lóg az orrod, mint a szerb királyé, amikor Kecskó Natália elkergette, és 
idejött vizet inni. 

R. K. úr nyugodtan helyet foglalt, feketekávét kért a szobaleánytól, rágyújtott egy cigarettára, 
és megvárta, amíg a Madame a hosszadalmas kacagás után alaposan kiköhögi magát. 

- Csődöt mondtam, asszonyom. Tennivalómat a hölgyek körül befejeztem. 

- Tehát ismét megcsaltak. 

Rezeda úr elpirult: 

- Azt nem mondhatnám. 

A Madame nevetett, és legyintett: 

- Ismerlek benneteket. Amikor az a bizonyos némber, akit ti hölgynek, istennőnek, életemnek 
szoktatok nevezni, természetszerűleg unatkozni kezd, és rajt felejti a szemét más férfiak 
mellény gombjain is, hazudik és szórakozott, a kalapját olyan hosszadalmasan próbálgatja a 
tükör előtt, mintha ti nem is volnátok a szobában, olykor ismeretlen helyre mereng a tekintete: 
ti, férfiak, akik egész életetekben tilosban jártok, az ujjatokat az orrotok hegyére teszitek. 
Hopp, baj van, szakítani kell az egész női nemmel, mielőtt valami szégyenbe keverednénk, 
mondjátok nagy bölcsen. 
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Hányan jönnek ide a város távoli részeiből, még Budáról és faluról is, akiknek sebesülése 
halálosnak látszik, a lépcsőn alig tudnak feltántorogni, és a pisztoly csöve kilátszik a 
zsebükből - folytatta Madame elmerengve. - „Louise, unatkozom, Louise, beteg vagyok. 
Louise, nem tudok aludni.” Így kezdik, és gyakran az időjárásról is beszélnek, mikor már 
dobog a szívük a vágytól, hogy a nővel folytatott csata lefolyását elmesélhessék, ahol a 
sebesülést kapták. Nevetnek, cinikusak, helyeslik furcsa élceimet, és arra kérnek, hogy 
könnyelmű nőknek mutassam be őket, akiket nem kell elvenni feleségül. Én csak csendesen 
szánom őket… Hol rúgott meg a kanca? A hiúságodon vagy a szíveden? 

- Az ifjúságomon! - felelt Rezeda Kázmér. 

Madame Louise oly szelíden mosolygott, mint egy öregasszony, aki már túlesett az élet 
valamennyi bolondságain, és harisnyakötésének mondja el nézeteit a legfontosabb dolgokról. 

- Az ifjúságodnál sértett meg, fiam? Mi, régi asszonyok, azt tartjuk, hogy nincs is ifjúság a 
férfiaknál, legfeljebb a nőknél. Bár meg kell jegyeznem, hogy a fiatal nők sokkal 
komiszabbak, mint a tapasztalt és fájdalmat próbált nők. 

- Ezek a mohó fiatalok - tudja, kedves Rezeda úr - mindinkább tűrhetetlenné teszik az életet. 
Alig bújtak ki a tojásból, még jóformán körül sem néztek a világban, néha repedt a sarkuk, a 
kezükön, a fehérneműjükön a szegénység szaga, a házmesterrel még fenntartják az 
atyafiságot, és vasárnap délután rokonaik körében ülnek a cukrásznál vagy a kávéházban: - és 
már élni akarnak, mohón, szomjasan, szemtelenül, zsarolva és fenyegetőzve. Nem is 
csodálkoznak, ha egy gróf szóba ereszkedik velük, mint akár én, aki negyven esztendeje élek 
a magyar mágnások között, és nemegyszer szerencsém volt az öregebb grófnékkal 
beszélgetni, midőn házamban megforduló fiuk vagy férjük magaviselete aggodalomra adott 
okot. A boldogult Wenckheim Krisztina grófné elhívatott a palotába, és így szólt hozzám: 
„Louise lelkem, én azt hallottam magáról, hogy jó és okos teremtés, megérti egy anya 
aggodalmát fia miatt, ismerni akartam önt.” Kezet csókoltam a grófnénak, és sohasem 
felejtem el, mily megelégedéssel vette tudomásul nem mindennapi műveltségemet, jeles 
eszemet és lelkem nemes vonásait. - Manapság minden elszánt kóristaleány mindjárt a 
palotába akarna beköltözni. Mondhatom, nagyon arcátlan lett a világ azóta, mióta én a 
Szervita téren virágot árultam, és mindig őszintén és igazán szerettem. Csak az öreg nőknek 
higgyél, savanyú lében úszó barátom. 

Rezeda úr összefonta kezét: 

- Hisz nemrégen azt hittem, hogy én vagyok a legöregebb ember Pesten, már mindent tudok a 
hölgyvilág rejtelmeiből, még azt is, amit magukban gondolnak, midőn a tükör előtt fűzik a 
derekukat. 

Madame Louise beszédes kedvében volt: 

- Egyikünk sem tud semmit - felelt. 

A fogadott gyermek eközben kiskutya módjára bekúszott a szomszéd szobából, kis piros 
sapka volt a fején és kék ing, mint a parasztgyermekeken. 

- Tunyi! - kiáltotta repdesve Madame Louise. 

- Ez lesz az én falusi földeimnek az örököse. Parasztnak nevelem. Ez a kis lélek boldog lesz 
általam. Hisz körülbelül mindenkit boldoggá tettem, akit szerettem. Az első fogadott fiam, 
akit felneveltem, már bajuszos kereskedő és házasember. Vigyáztam az erkölcseire. Rendes 
fiatalember lett belőle. Csak addig éljek, míg Tunyit is embernek láthatom. Az eke szarvát 
fogja odakünn a tanyán, és boldogan danoljon. Az én szívem olyan, Rezeda barátom, hogy 
szeretet nélkül nem élhetne egy napig sem. 
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R. K. úr szomorkásan bólongatott. 

Madame Louise ölébe vette a gyereket: 

- Talán kölcsönpénz kell, te szomorú lovag? Régi barátaim gyakran fordulnak hozzám 
pillanatnyi pénzzavarukban. Kellemetlen dolog, de utóvégre az ember a társadalomban él. 

- Már előbb észrevettem, hogy azért igyekszik szórakoztatni, hogy a nehéz kérést ne 
merészeljem kimondani - felelt Rezeda úr. - Pedig most csalt az éleslátása, Madame. Pénz 
dolgában oly korrekt lettem, mint az Osztrák-Magyar Bank. 

Madame kezét nyújtotta és nevetett: 

- Bocsáss meg, sokat csalódtam az emberekben. Csalódtam? Rosszul fejeztem ki magam. 
Mindig tudtam, hogy milyenek, csak nekem hazudoztak, mert szép, fiatal és előkelő voltam. 
Hízelgett a személyem a szemüknek és hiúságuknak, olykor a vágyakozásuknak; lehet, hogy 
sokan igazán szerettek. Legalább a falon az a sok merengő, fodrászfrizurás, színészkedő 
fotográfia, amelyekkel a férfiak megajándékoztak, azt látszik mondani, hogy a fényképész 
csöve előtt reám gondoltak ők, halni kész lovagjaim. Sohasem csaltam meg őket; tán ezért 
szerettek… Megajándékoztak ritka aranyaikkal, és aranynál is ritkább érzéseikkel. Aztán 
egyszerre - nagyon hirtelen jött ez a dolog, még bőgtem is miatta, mint valami kellemetlen 
meglepetésen, a pénzeket kezdték visszavenni a férfiak. 

A kis szerb újságíróért tartottam akkor lakást egy garniszállóban, míg napközben itt kellett 
ülnie valamelyik sarokban, hogy legyen valaki, akivel ebédeljek, kártyázzak, és a 
rosszkedvemet a fejéhez vágjam. Esküszöm… Ugye, mily furcsán hangzik ez az én 
szájamból? Esküszöm még egyszer, egy szó sem volt igaz, amire most te is gondolsz… Hisz 
éppen ezért mérgelődtem annyit… Ha legalább egy olyan férfiúnak veszek nadrágot, bort, 
szivart, akit némileg is elviselhetőnek találok: egészen rendben lett volna az ügy. Madame 
megöregedett, Madame unatkozik, Madame nem tud néha éjszaka aludni… És a többi. Már 
hallottam ilyesmit. De a szerbnek olyan szaga volt, mint egy ócska pipaszurkálónak. A 
kedélye olyan volt, mint egy részeges vén házmesternek. Anyósom, gyilkosom és titkárom 
volt. Vidéki gavallérok kezdtek a ház körül leskelődni, csinosak, festett bajuszúak, 
gácsértollasok, minden héten megkérte valaki a kezem… Ilics Iván mindenkit elmart a háztól, 
mint egy régi jogaira féltékeny házibarát. Kinyomozta adósságaikat, a családjukban előfordult 
gyilkosságokat, börtönben töltött éveik számát, és a kést, amellyel falun elmetszik a torkomat. 
Elmondott mindennek: vén bolondnak, megzavarodott ledér nőnek, aki nem nyughatik a 
biztos hajlékában, hűséges öreg barátja társaságában. Mindenki gazember, aki engem 
feleségül akar venni… 

Egyszer a fejéhez vágtam a névjegytartó ezüstdarut. Maga gazember, mondtam neki, maga az 
első férfi, akinek nadrágot vettem. Legalább viselkedjen tisztességesen. Elment, és hónapokig 
sétált a ház előtt a gyalogjárón, leveleket írt éjszaka a szomszéd kávéházban, és ígérte, hogy 
felköti magát. Ehelyett azonban visszatért, kiéhezve, fázva, lerongyosodva, beszimatolt a 
konyhába, kikérdezte a cselédeimet, rám uszította a régi házmesternémet, felbontotta a 
leveleimet, és szidalmazta az asztalomat. Már javában félni kezdtünk tőle öreg 
nőcselédeimmel, vártuk mindennap, hogy melyikünket ver meg először… midőn az ördög 
egy vidéki jegyzőt vetett az utamba. 

Odakünn találkoztam vele az öreg bolond embernél a Zugliget végén, ahová eljárogattam, 
mert az öreg bolond húrtalan zongorán játszott nekem, és érctelen hangon énekelt, télen híres 
befőttel kínált, és ígérte, hogy meggyógyít, ha egyszer beteg leszek. 

A jegyző zöld kalapos, sárga bajuszú, derék külsejű özvegyember volt, és füvekért jött a 
remetéhez, mert a dereka néha fájt időváltozás előtt. 
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Nem mondtam meg az okát: mindig a remeténél találkoztunk csak a jegyzővel, amíg 
megismertem és eljegyeztem vele magam a „Vörös Béká”-nál, Budán. 

Ilics Iván semmiről sem tudott. 

Ez idő tájt a házmestert akarta kitenni a házból, aki goromba volt egyszer. 

Másnap beállít a jegyző, és bemutatom őt Ilics Ivánnak mint vőlegényemet. 

Ilics Iván elzöldült, kalapját vette, és soha többé nem láttam. 

Így mentem én férjhez, Rezeda úr. Egy vidéki birtokomba került, amíg aztán végérvényesen 
el tudtam válni a jegyzőtől, aki az esküvő napján megvert. 

A tanulságos történet előadása alatt Rezeda úr elkomolyodva hallgatott, és bólintott a kellő 
helyeken. 

- Nem jobb lett volna Ilics Ivánt megtartani? - kérdezte csendesen… 

- Az ördögbe! - pattant fel a Madame. - Hisz ő, a gazember, került harmincezer forintomba. 
Az ő bosszantására mentem férjhez. Sohasem tudtam neki megbocsátani, hogy ő volt az első 
férfi, akinek a nadrágját én fizettem. Bele is öntettem az aranyamat, ezüstömet a falum 
templomának a harangjába. Azt lator férfi nem látja többé. 

Rezeda úr beleegyezőleg bólongatott. 

Madame még elmerengett egy percig az eseten: 

- Csakis Ilics Iván az oka mindennek. Ha ő nem viselkedik olyan alattomosan, sohasem 
vonhatja le nadrágszíját a nótárius, hogy engem megcsapjon, engem, akinek szalonjában 
Európa legelső gavallérjai fordultak meg!… De hát utóvégre kihez mehettem volna 
férjhez?… Pest megyei lány vagyok… Nem mehetek férjhez Erdélybe. 

Rezeda úr ismét bólingatott, mire Madame némileg megsértődve vonta végig rajta fekete 
szemét: 

- Hát neked mi bajod van? 

R. K. úr a cipősarkának intett a szemöldökével. 

- Én - kezdte - olyan bajba keveredtem, amiért tíz esztendő előtt (ma van a napja) 
katonapuskával a mellembe lőttem. Jelenleg azonban eszem ágában sincs a halál, mert úgy 
látszik, már megvénültem. Beleszerettem, meg kiszerettem… Kissé komiszul bánt velem egy 
hölgy. 

- Állj bosszút - kiáltott fel a Madame, és fekete szeme nagyot villant. - Én mindig hűséges és 
jó teremtés voltam. Gyűlöltem a céda nőket - pedig jóformán nem is láttam mást Pesten. 

- Én már öregember vagyok - felelt csendesen Rezeda Kázmér. Ezután lesütött szemmel és 
röviden előadta szerelmi történetét, a medveházi utazást, Alvinczi Eduárd váratlan 
szerelmét… 

Madame Louise mind közömbösebb arcot vágott az elbeszélés alatt, holott élt-halt a szerelmi 
pletykákért. Elővette kártyáit, és kevergetni kezdte. 

- Ismerem az esetet - felelt, ásítást nyomva el. - A minap itt volt Alvinczi úr. Lefeküdt a 
díványra, és meggyónt mindent, ami azóta történt vele, hogy utoljára erre járt. Kijelentettem 
neki, hogy sohasem vénül meg, és ma is oly fiatal, mint harminc esztendő előtt, midőn a 
földszinti ablakon menekültem előle egy szál ingben; megölni akart, a bolond, 
féltékenységből, vagy az ördög tudná már, hogy miért. És egy kosár déligyümölcsöt, epret, 
ananászt és narancsot küldött, miután eltávozott. 
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R. K. úr hümmögött. 

- Ami pedig a hölgyet illeti - folytatta Madame elbeszélő hangon -, nem adok neki fél 
esztendőt, hogy megjelenik szalonomban, és arra fog kérni, hogy vezessem be az előkelő 
világba. Rendezzek vacsorát, és hívjam meg X-et vagy Y-t, grófot vagy herceget, főpapot 
vagy színházi kritikust. Ez már így szokott történni azokkal, akik a High Life fogalmát nagy 
betűvel mondják gondolatban. Előkelő világ! Istenem, mily csábító ő messziről. Palota, orosz 
bunda, jó kocsi, operai páholy, különös parfőm, kígyótermetű grófok és Festetichek, akik 
évszázadok óta egyforma szakállt viselnek! 

A vörös milliomoslány a haját odaadta volna egy grófért. Leveleket kaptam unatkozó 
tisztességes dámáktól, akik a barátságomért esengtek, hogy a révemen megismerkedjenek egy 
valóságos királlyal. Jó családból való kisasszonyok suttogtak a házmesternémmel, és a 
népszínházi művésznők a nyakamba borultak, ha néhanapján színházba mentem. Bolondok a 
nők, Rezeda fiam. Hölgyed majd néhány évig vágyakozik Medveházára, az előkelő életbe, 
Szilveszter urat és Vendéghegyit hívogatja vacsorára, olyan kalapokat fog hordani, mint a 
grófnők, és talán lakást fogad a Belvárosban, mert közel akar lenni a Kaszinóhoz. Aztán majd 
férjhez megy valakihez. Én sohasem avatkoztam más nőknek a dolgaiba, rég bajom volt 
mindig a magam szívével. A fehér kaméliás hölgy a saját életét tette tönkre, magamért majd 
felelek egykor Isten széke előtt. Könnyelmű voltam, ifjú voltam, szerelmes voltam. Kérdezd 
meg az öreg férfiakat: azt mondják mind, akik ismertek: „jó nő volt Lujza, az Isten áldja meg 
őt, ahol van”. - Te költő vagy, fiam, bámulj a csillagokba. Van egy Leányszem nevű csillag. 
Van Szépasszony-csillag. Tündérek tánca és Sellő-csillag. Ott keresgélj az égboltozaton. De 
van a Kocsmának is csillaga. 

- Orvosságot még mindig nem mondott a bajomra, nagyasszony - mormogta Rezeda úr. 

Madame Louise emelésre kínálta a kártyát vendégének. 

- Utazz el valahová. Valami nőhöz - felelt odavetőleg. Aztán kártyáiba mélyedt. 

Pár percnyi hallgatás után felvetette a szemét. 

- Tudod-e, hogy háború lesz a világon? A kártyáim, babonáim, csillagaim már egy fél 
esztendeje mutatják a háborút. A Gellérthegy felett hajnalonként a Halley-ről elnevezett 
üstököst bámulja a pesti nép, ámde senkinek sem jut eszébe, hogy a farkos csillag 
megjelenése a világ fennállása óta háborút jelent. A falusi fáim nyaranta különösen zúgnak a 
hátam körül, és gyakran szinte érthető nyelven beszélnek hozzám. A temetőben, ahol a 
nagyapám sírja van, gyermekkoromban ismert halottak sírján megszólalnak a forradalmi 
férfiak. Az elhagyott, régi kút piros vizet mutatott, és a padláson megint kísért az a dzsidás 
kísértet, aki Königgrätz óta nem mozdult ki a kéményből. Nem veszed észre, hogy az 
égboltozatnak nem olyan színe van esténként a pusztai táj felett, mint azelőtt volt? A mezei 
állatok komolyabbak, csendesebbek. A falusi kutyaugatásnak esténként nincs az a 
megnyugtató hatása, mint azelőtt volt; vadul üvöltenek az ebek, mintha ördögöt 
szimatolnának a holdban. A lovak harapnak az istállóban, és javakorabeli meg fiatal falusi 
parasztok arcára látom felírva a halál különös jelét. Az öregek sietnek meghalni, a tél helyett 
tavasz lett, a nyár szomorú, mint az ősz, és a vándormadarak, a régi világ e pontos órái 
rendetlenek és megbízhatatlanok. Valami igen nagy dolog készül. Vége a régi magyar életnek, 
rózsám. Csak az vigasztal, hogy a világ, főként ez az ország megérdemli baljóslatú sorsát. 

Madame végigsimogatta kerekre kopott kártyáit, amelyeket drága pénzen vett, amely 
figurákkal állítólag Napóleon és a nápolyi királynő keze játszadozott már. 

- Háború áll! Ugyanezért melletted van a Kaszás és a Katona. Még tán katona leszel. 

Rezeda Kázmér kicsinylően végigmustrálta a híres kártyákat. 
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- Öreg katona - dörmögte. 

Madame megsértődött, összepakolta kártyáit, és a fiókba rejtette. 

- Róza! - hallatszott a szomszéd szobából a bezárt ajtón át egy álmos, rekedt, öreg hang. 

- Itt van már az aranyparasztom. A vén bolond Rózának nevez, mert a Louise nevet nem tudja 
kimondani. 

Rezeda úr felemelkedett. 

- Tehát… 

- Igen. Utazz el. Ha van valami régi nőd, a múlt időben, akire nem voltál féltékeny soha: jó 
orvosság lehet. 

- K. Lujzát, Ferenc József csalogányát és a budai vár fehér asszonyát, akinek képét szívemben 
hordoztam, nem találhatnám? - kérdezte lesütött szemmel R. úr. 

- Tehát ezért jöttél hozzám! Itt már nem lelheted fel őt többé, mert hazudott, és mint jó 
barátnőhöz illik: öreg grófjaimat akarta elcsábítani. 

- Róza! - szólalt meg az előbbi hang. 

- Nem tud elaludni, amíg nem olvasok neki újságot. 

Madame Louise felkapott egy régi megsárgult hírlapot a sarokasztalkáról. A Vasárnapi Újság 
volt, 1857-ből. 

- Nézzük csak, van-e benne kakasviadalról és régi, öreg fákról szó - mormogta Louise, és 
feltette a pápaszemét. 
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TIZENHATODIK FEJEZET • A vörös postakocsi pihenése 

Zúzmarás tavaszi nap vándorol az égboltozaton, a Kos ballag ki a világmindenség hóval 
borított mezőire, éjszakánkint hideg kis csillagok hullnak a magasból, a háztetők Budán kékek 
és fehérek, a Vízivárosban egy magányos ablak virraszt: Rezeda Kázmér úr a levelezését 
megsemmisíti, mintha bársonyzekés sbirrek ólálkodnának lenn az utcasarkon, hogy 
mindenáron birtokába jussanak a monogramos papirosoknak, amelyekre nők írtak régi 
bolondságokat s elfelejtett álmokat, találkozásokat és esküvéseket. R. K. úr egy éjszakán mind 
visszaadta az esküket a tűznek. A regényíró tartozik annak kijelentésével, hogy a 
sablongentleman meghatottságából mit sem érzett Rezeda úr. Csak a költők és a 
vénkisasszonyok fantáziájában érzékenykednek a kopasz agglegények. A falról bicskával 
lekaparta a női neveket, amelyeket az esztendők folyamán oda felírt korommal, véres ujjal, 
fogai között tartott irónnal. Reggel találkozásra készült Krónprinc kisasszonnyal, s nem is 
igen gondolt már arra sem, hogy mit fog mondani a búcsú percében Irmának, akivel 
tagadhatatlanul boldog volt. „Majd eszembe jut valami!” - gondolta, és szokása ellenére 
elfújta a gyertyát, hogy a budai ház sötétségében mélyet és alaposat aludjon, mint egy halott a 
sírjában. S álmában egy ismeretlen, kövér, barna nő hajolt szája felé asszonyos 
kíváncsisággal. Olyan piros volt a barna nő melle és válla, mint az ecetfa dércsípte virága. 
Savanykás és üde volt a lehelete, mint a francia pezsgő íze. Turbékolt a hangja, mint egy 
édesanyáé, aki atyja szerelmét mesélgeti fiának. Gömbölyű volt, mint a földgolyó a 
tanulószobában, ahol gyermekkorában Rezeda úr a világ teremtését tanulta, és arról volt szó, 
hogy Isten szolgái közé lép, miután nőies volt, és félő, hogy a vívótőrrel való gyakorlatban 
nem fogja magát kitüntetni. A földgolyó megfordult tengelyén. R. K. úr nagyot lélegzett, és 
fél szemmel utána nézett az utazó nő fátyola módjára eltávolodó álomnak. Még látta a kövér 
nő mezítelen alsó lábszárát, amint kilép a küszöbön, ahol hirtelen nőni kezdett, mint Alice a 
csodák világában. Felugrott, és a hideg vízbe dugta a fejét. Odakünn nap ragyogott, mintha 
ma kezdődne az élet a világon. Az álomról már csak annyit gondolkozott, mint amennyi 
szalonnázás közben elfért a bicska hegyén. 

- Ha hitvallásom nem tiltaná a szerencsejátékot, megtennék némely számokat a linzi kislutrin. 

A szalonna ropogott, mint a szűzies jég a hegyi folyón, a kenyérnek olyan illata volt, mint az 
édesanyja kezének, a Sas-hegy piros nedve, mint az új életet hozó hűvös vér ömlött le torkán. 
Fekete ruhát vett fel, és a velencei doktor elefántfejű sétapálcáját a kezébe. Derülten, éber 
agyvelővel lépett a tavaszi utcára, mintha húsvét napja volna. 

A Gellérthegy szerpentin útján, ahol tiszta életű, nyugalmazott katonatisztek, elhízás ellen 
védekező, jómódú agglegények, hosszú élet felé áhítozó idős gavallérok járnak-kelnek az óra 
pontosságával a reggeli időben, egy sarkig érő bundás, egyetlen fácántollal ékesített, párizsi 
kalapkás, lila fátyolos, cobolykarmantyús, karcsú hölgy jött szemközt Rezeda Kázmér úrral, 
mint egy regényhősnő. 

- Ó, ön nobilis tünemény! - szólt derülten R. K., s kalapját diákos kedvvel megemelte, mintha 
észre sem vette volna a hölgy ajkának vonaglását. 

- Beszélni akartam önnel, talán utoljára. Ugyebár, mindketten megérdemeljük, hogy 
megnyugodva, szenvedés és félreértések nélkül váljunk el? - monda Krónprinc Irma, és oly 
szép és nemes volt e reggelen, mint az előkelő hölgy, akinek ismeretségére a szegény költő 
vágyakozik. (Antilop kesztyűjének olyan jó szaga volt, hogy R. K. egy percig a kezében 
felejtette a kis kezet, amíg Irma gyengéden, de határozottan visszavonta.) 

- Hallom Gráciásztól, akit az ön tanácsára apámnak, gyámomnak, vagyonom gondozójának 
választottam, miután szegény édesapám aligha lesz valaha egészséges odafent a Sas-hegyen, 
hallom tőle csöndesen, hogy barátja utazni készül, messzire, talán nem is jön vissza Budára. 



 213 

- A nehezen szállítható holmim egy részét már beraktároztam egy szállítónál. 

- Miért nem küldte hozzánk? A padlásunkon megőriztük volna könyveit, bútorait, kedves 
képeit. Még Gráciásznál is jobb helyen lett volna holmija. 

- Elég gondot okoztam barátaimnak eddigi életemben - felelt csendesen R. K. - Más ember 
lettem. Tisztelem az életet és embertársaimat. Azelőtt példának okáért mindig kárörömet 
éreztem, midőn arra gondoltam, hogyan is lesz az, ha meghalok. Ki fizeti a koporsót, kántort, 
harangozót, sírásót és a többieket, akik a Halál borravalósai? Szegény öreg Gráciásznak 
bizonyosan sok lótást-futást okoztam volna, amíg a szükséges papirosokat összeszedi; 
valamint megkönnyebbülést is szereztem volna neki, amint végre egy csöndes őszi délután 
leül a sírhalmom mellé. - Manapság immár rendben vagyok a szénámmal. Beléptem egy 
veteránegyletbe, mely Albrecht főherceg indulóját fogja játszani koporsóm mögött, a tabáni 
és vízivárosi házmesterek katonásdit játszanak temetésemen, és mikor kivonul a menet, a 
járókelők azt fogják hinni, hogy egy elnök halt meg. 

- Önnek talán gondjai vannak? - kérdezte szemérmesen Krónprinc kisasszony. - Gráciász 
barátjához bizalommal fordulhat. Én tudom, hogy feltárhatja előtte helyzetét, amely miatt el 
akar utazni innen. Anyámnak nagy megnyugvására szolgálna, ha ön továbbra is a 
Vízivárosban maradna. Gráciász már öregember, nemigen érti az életet. És nekünk nincsenek 
barátaink. 

Rezeda Kázmér könnyes szemmel megcsókolta a kezét Irmának. 

- Ismerem jóságát, kedves Irma. - Mindenki gazember, aki a nőket szidalmazza. Én egész 
életemben azt tapasztaltam, hogy a nők érthetetlenül, szinte rejtelmes módon jók voltak 
hozzám. Mily nemesek, lemondok, önfeláldozók és gondoskodók voltak! Igaz, hogy nem is 
igen kerültem rossz nők kelepcéjébe, szent anyám ezt kiimádkozta részemre a Máriától. A 
nők az életem ösvényén olyan áldottak voltak, mint őszkor a gyümölcsfák. Almák, körtvék, 
aranyszőlők hullottak gallyaikról a kalapomra. Majd elsimították a homlokomról a ráncokat, 
mint a zene, amely jó szívükből hangzott. Kis karácsonyfák voltak, amelyek lámpásaikkal 
szeretetet, megértést, családias érzést sugároztak. Amikor távolról olyan árnyékuk volt, mint 
az akasztófának, amelyen majd befejezem reménytelenségeimet, céltalanságaimat, akkor is, 
midőn a dombot félénken megközelítettem, kitűnt, hogy gonosz boszorkány varázsolta elém a 
képet, orgonavirág nyílott a fán, és alatta csermely futott, amelynek vize meggyógyította 
szívemet. Védelmező lombok voltak, amelyek alatt sokszor megpihentem. Jószívű kutak 
voltak, amelyeknek tükörében megnemesedve, megszépülve láttam arcom mását. Déli szelek 
voltak, amelyek elhessegették a szívemből a fájdalom dongóit. A szeretőim egyben 
édesanyáim is voltak. Ha még egyszer kezdeném az ifjúságomat, kedvesebb úton nem 
haladhatnék. - Ámde most nincs gondom, sem bajom. Tavasz van. Kóborolni vágyom. 

- Messzire megy tőlünk? - kérdezte némi hallgatás után Irma, mialatt hibás szemét a tavaszi 
földre szegezte, és foxterrier kutya első lábaihoz hasonló lépése álmodozó és merengő volt a 
kis szürke betétes cipőcskében. 

- Annyira megyek, mint a szél. 

- Látni fogom néha? 

- Ha behunyja a szemét. 

- A hangját hallom? 

- Ha fülére tapasztja a két kezét, és arra figyel, hogyan dobog a szíve a magányban. 

- Megszoríthatom a kezét? 

Rezeda úr nem felelt. 
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Irma megismételte a kérdést. 

- Megfoghatom a kezét? 

- Majd egyszer… Talán még visszatérek a régi budai házak közé, ahol boldog, boldogtalan, 
de ifjú voltam. 

- Ha bajba jutok, szerencsém elhagy, szívemben kígyók laknak és az álmomban szörnyetegek: 
megtudhatom magától azt a szót, amely megszabadít szenvedéseimtől? 

Rezeda Kázmér felemelte a fejét. A tekintete nyugodt, derült és éber volt. 

- Azt a szót már most megmondhatom önnek. Talán hasznát veheti. Egy vándorló szerzetes 
volt ő Indiában, és a neve: Buddhó. 

Krónprinc kisasszony reménytelenül csóválta a fejét: 

- Önök, férfiak, tele vannak babonákkal, rögeszmékkel, jó és rossz ideálokkal, amelyek az élet 
keserves bajaiban kikötőcölöpök, amelyekre kötelet vetnek. Politika, tudomány, költészet, 
gyűjtés és játék: mind megannyi rögeszme, amelynek falai közé elvonulnak a mindennapi élet 
szenvedései elől. De mi, szegény nők, gyengéd, nyitott, szinte mezítelen szívvel járunk-
kelünk az életben. Az egyetlen hely a templom, ahol bizonyos időre gyógyító írt találunk 
szenvedéseinkre. 

- Buddhó éppen azt a vallást alapította, amely megszabadít a szenvedésektől - felelte Rezeda 
úr. 

Krónprinc Irma halkan, szinte bocsánatkérőleg folytatta a maga mondókáját: 

- Én még élni szeretnék, hisz május havában leszek huszonegy esztendős - szólt 
szemérmesen. 

R. K. úr gyengéden megfogta a leány karját, és egy útszéli padra vonta maga mellé. Halkan, 
szenvedély nélkül és mégis derülten beszélt: 

- Tíz esztendő előtt öngyilkosságot követtem el, mert még nem voltam harminc esztendős. 
Egy régi Corvin házban vártam a gyógyulást a Tabánban, és mellettem volt a nő, aki miatt a 
tettet elkövettem. 

„Olykor vendégük is volt a kis Bonifácz Béla személyében, aki hosszadalmas kóborlások 
után, gyalog, vonaton, tutajon a Dnyeperen, Dideri-Dir leányaival hazaérkezett Szibériából. 
Tuberkulózist és Buddhó imádatát hozta a földgolyó túlsó feléről. Egy hétig tehervonaton 
juhokkal, lompos lovacskákkal és buddhista papokkal utazott Bonifácz Béla kirándulása alatt 
valahol a kínai határon, ahol kozák helyőrségek voltak, és a leányok magyar csikóstáncot 
lejtettek az unatkozó tisztek mulattatására. A tehervonaton Béla megtért, kínai imádságot 
tanult, és Budára érkezve azon mesterkedett, hogy Buddhónak új híveket szerezzen ebben az 
országban, ahol az igazi öreg Istent sem imádják már elegendően. A napkeleti isten csodálatos 
ékesszólással ruházta fel boldogtalan kis hívét, aki tán rongyosabb volt, mint valaha. De most 

már tudta, hogy miért rongyos.”* 

A szerpentin út fordulójánál Irma visszanézett. Rezeda úr ekkor már keresztbe rakott lábakkal 
ült a tavasz közeledését kékes árnyékkal jelző hársfa alatt. S miután reggel volt éppen, két 
kezét feje fölött összekulcsolva tisztelte a hat világtájat: keletet, delet, nyugatot, északot, a 
nadírt és a zenitet. Pesten és Budán harangoztak, mintha valamely készülő nagy 
hangversenyhez stimmelnék össze hangszereiket a toronyőrök. Gazdag embert temetnek 
délután. 

A buddhista emelt fővel, boldogan ült a tavaszi földön. 
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VÉGSZÓ 

Egyszer Hietzingben töltöttem a májust, midőn a csillagkeresztes hölgyek Schönbrunn felől 
templomi zászlók alatt közeledtek, rendes évi búcsújukat tartották a hietzingi kápolnához, 
amint Mária Terézia szokásba hozta. A két ország előkelő hölgyei egyházi éneket mondva 
vonultak a napsütéses, zöldfás úton. A ruhájukon a jelvény, arcukon a meginduló áhítat, 
emlékezetem szerint Mária Jozefa főhercegasszony vezette a menetet, amely éppen olyan 
lassan haladt, mint Mária-Pócsra a földmívesasszonyok csapata. A nők mind egyformák a 
templom közelében. Hercegnők, grófnék az áhítatban lehajtották a fejüket, és szívükben az 
áhítat kivirágzóit. 

Egy orgonabokor mellől néztem a csillagkeresztes nők csoportját; némelyik magyar grófné 
arcát felismertem az arckép után. 

A karinges udvari plébánoson kívül még egy férfi ment levetett föveggel a menetben. 
Alvinczi Eduárd volt ez a férfiú, aki lassan és meghatottan ballagott, mintha egész életében 
búcsúra járt volna. 

A szokatlan, jó szagú menet elvonult. A hercegnők messze énekeltek, mint az ég angyalai. A 
zászlók mint a bárányfelhők lengtek. Áldott május volt. 

Nemsokára ezután olvastam egy bécsi újságban, hogy Alvinczi Eduárd ismét megjelenhetett 
Bécs előkelő társaságában, amelyet Ferenc József haragja miatt nélkülözni volt kénytelen. 
Eduárd ettől fogva nem volt haragban Ferenc Józseffel. 

(Pesten, A. D. 1917. Kos hava.) 
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Nagy kópé 
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ELSŐ FEJEZET • Május 

Tegnap este tíz órakor érkeztem meg a gőzhajóval, és még csak annyit ismerek Budapestből, 
amennyit az állomás melletti kis vendégfogadóban, a „Piros almá”-ban láttam; kedves arcú 
öreg korhelyeket, magukban mosolygó sörivókat, forró szájukat hideg borral öblítgetőket… 
Valamint nem ismerek többet a városból, mint a cipőket, amelyeket éjjel a szálloda folyosóján 
láttam a bezárt ajtók előtt, és ezek a cipők külsejükkel elmondták, hogy alvó gazdájuk boldog, 
vagy boldogtalan - gondolta magában Rezeda Kázmér borús reggeleken, amikor szomorú 
álmából felébredt, és ezüstlakodalmat ülhetett volna a bánattal… 

Huszonöt esztendeje lakott Pesten, és akkor érezte magát legjobban, amikor feltette magában, 
hogy csak ezután ösmerkedik meg a várossal, a városi emberekkel. Rossz álom volt minden, 
amit Pestből látott. Új szempontból, új látószögből kellett nézni az embereket és a világot, a 
pesti körutakat, a boltokat, a nőket. Félre kell tenni a gyanakvást, az embergyűlöletet, a 
fölényt, az unalmat, amellyel hosszú pesti tartózkodása alatt felvértezte magát a mindennapi 
élet kellemetlenségei ellen. Meg kell fiatalodni, elölről kell kezdeni mindent, el kell felejteni 
dolgokat, amelyeket huszonöt esztendő előtt sikerült megtudni az emberekről… Oly naiv 
bizalommal, gondtalan jókedvvel, sugárzó életörömmel kell kilépnie reggel az utcára, mintha 
valóban csak tegnap érkezett volna a Tisza mentéről Biasini úr gyorskocsijával, és a várost 
olyan állapotban leli amint régi metszetekről ismerte. Egy reggelen mindent le kell rázni, ami 
addig történt, ki kell seperni a szobából az embergyűlöletet, az életuntságot, olyan inget kell 
felvennie, amely eddig nem volt a testén. Fiatalnak és jámbornak kell átváltoznia, hogy 
tovább folytathassa az életet. Tudniillik: végét járta. 

Lehet, hogy más ember életében is előfordulnak olyan reggelek, amikor megbánás nélkül, 
pusztán feláradó életösztönből egyszerre felejteni akarja a múltat; Rezeda úr oly komolyan 
vette ezeket a ritka reggeli hangulatokat, mint a szerelmesek kedvesük levelét, vagy borisszák 
a rózsaszínű mámort, amelyben elfelejtik minden nyomorúságukat. 

Rezeda úr úgy érezte, hogy az esőcseppek olyan régi hangon kopognak az ablakon, mint fiatal 
korában hallotta az esőt, az udvaron ugyanaz a régi levélhordó tudakozódik utána, aki első 
szeretője leveleit hozta. 

A háztetők, a kémények, az ablakok, amelyeket ablakából látott, egy idegen város 
tartozékai… 

Talán nem is Pesten van, hanem Bécsben vagy egy más nagyvárosban, ahol rövid ideig 
tartózkodott, és úgy gondolt vissza a városokra, amint a házasságtörők a nászútjukra. 

A kapun kilépve egy napsugaras várost lát, amely most szárad a májusi nedvességtől. 

A Dominó utca - egy régi belvárosi utca, amely nem sokat változott a 48-as forradalom óta - 
különösen jó szagú e reggelen. 

A fehér függönyöket a földszintes ablakokon tegnap vasalták, a boltosok felvidámodva 
tekingetnek kis boltjaikból, amelyeknek többnyire péksütemény- és szalámiszaguk van, a 
háztetőkön át a dunai gőzhajó oly sokatmondólag, fantáziásan tülköl, mint Rezeda úr 
ifjúkorában, mikor még azt hitte, hogy a gőzhajóval csupa szerelmesek, boldog emberek 
utaznak. 

A pénzügyi tanácsosék ablaka nyitva van, és virágcserepeit rendezi Zefi, a vörhenyeges hajú 
kisasszony. A házmesterek megborotválkoztak, a mély belvárosi udvarokon a szivattyús kút 
maradványa körül zöld növényzet látszik; a kikoptatott kockaköveken ugyanazok a lábak 
járnak; akik már egyszer meghaltak, most visszajöttek, hogy folytassák félbenhagyott 
szerelmeiket. (Rezeda úr ezeken a reggeleken úgy képzelte a régi Pestet, hogy benne 
mindenki szerelemmel töltötte az időt.) Megelégedettnek, vidámnak látszott mindenki, akivel 
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az utcán találkozott. A nyugdíjas öregurak harmonikás nadrágjukban, fehér gallérjaikban, 
tekintélyes sétapálcáikkal mendegéltek a sétatér felé, ahol ebédig eltöltötték az időt; s 
kedélyes leereszkedéssel fogadták Rezeda úr köszöntését, mintha az valóban nagyon ifjú 
ember volna. A piacról hazatérő szakácsnak kosarából üdén zöldellt a petrezselyem, piroslott 
a kakas taréja, és a szobalányok úrnőiktől tanulták a kecses járást, amidőn a tőlük ajándékba 
kapott francia sarkú cipőben siettek a fűszereshez, és frufrus fejükkel észrevették a csinos 
fiatalembert. (Rezeda urat.) A jó álomtól felüdült arcú polgárasszonyok régi kesztyűvel 
kezükön rázták ki a portörlőt a tegnapi bánattal, és itt-ott már megszólalt a zongora a nyitott 
ablakok mögött, ahol kisasszonyok gyakorolták magukat a billentyűk fogásában. 

Reggel kilenc órakor és májusban olyannak látszott a Dominó utca, mintha senki sem töltötte 
volna benne álmatlanul az éjszakát, bortól, vagy szerelemtől betegen, hogy egyéb testi 
nyavalyákról ne is beszéljünk … A régi Pest boldog, vagyonos polgársága lakott itt, a 
bútorokat még a nagymamák tették helyükre, a képeket régen elporladt kezek akasztották a 
falra, és levendula (a bolhák ellen) s egyéb ártatlan illatok voltak a szekrényekbe zárva. Ha 
elvisznek egy terítéket az asztalról, darab idő múlva ujjal pótolják. A plébániahivatalban nem 
apad a hivők száma, annyian házasodnak, ahányan meghalnak. 

Rezeda úr boldog áhítattal nézett fel az ablakokra. Itt laknak azok az ódivatú, cilinderkalapos 
férfiak, bőszoknyás, kis kalapos, karcsú derekú dámák, akik a régi fametszeteken egyebet sem 
csináltak, mint mindig a Múzeum előtt vagy a Duna-parton sétálgattak. 

Itt maradtak ifjan, redőtlen ábrázattal, éberlasting cipőben, régi korok divatos dalait 
dúdolgatják magukban, és a házibálon a negyvenes évek táncait lejtik. Erzsébet királyné 
koronázásakor részt vettek a pesti iparosok és kereskedők bálján, és mostanában is oly 
áhítatosan mosolyognak, mint akkoriban, amikor Andrássy Gyula bemutatta őket Ferenc 
Józsefnek. Ha véletlenül el is költöztek volna darab időre a temetőkbe, mindig visszatérnek, 
ha unokáik a fennmaradott régi képeket nézegetik, az albumokban lapoznak. Daguer 
fotográfiáit előveszik, ahol díszruhájában áll a nagyapa vagy a nagymama. Ó, ezek az 
emberek nem ismerték az észbontó szenvedélyeket, a csúf bűnöket, a házasságtöréseket, az 
őrjöngő, féktelen vágyakat… legalább ilyesmit nem jegyez fel róluk a méla emlékezet; 
mindig illatosak és áhítatosak voltak ők, mint a virágok, úrnapi oltáron. 

Ezekhez a férfiakhoz és asszonyságokhoz indult el egykor, huszonöt év előtt Rezeda Kázmér 
a Tisza mellől Budapestre. Ezeket a pestieket kereste mindig, akikről egy vidéki udvarház 
őszi bolthajtásai alatt a könyvekben és régi újságokban olvasgatott. A múlt század gyönyörű 
és ábrándos Pestjét kutatta a Belváros szűk utcáiban. S boldog volt némely májusi reggelen, 
amikor néhány kis hangulatot vélt lepkevadászként elfogni az ódon házak között. (Ó, bár 
jönne szamaras kordéjával a vízárus, és Duna-vizet kínálgatna nyitott kapuk előtt!) 

Mindig úgy érezte magát, hogy megcsalták, amint az évek folyamán mind messzebb tűnt az 
utcákról a régi Pest. A sok kiábrándulás, az életuntság, a magányban érkező bús gondolatok 
berozsdásították lelkét, mintha végképp eltűnt volna az élet folyamának lerakodó fövénye 
alatt az ifjú Pest és Rezeda úr. De jöttek májusi áradások, amikor a negyvenesztendős Rezeda 
úr felébredt, kiemelkedett lelke a porrétegből, és megifjodva látta magát tükrében, mint egy 
lomtárból elővett képet, amelyet ügyes kéz lemosott. 

Hazugság volt minden, ami eddig történt vele, amit eddig látott. Csak az utcák változtak, a 
boltok szaporodtak, a házak nagyra nőttek, új palotákat építettek, és régi utcákat eltűntettek… 
de odabent a házak belsejében, a befüggönyözött ablakok mögött tovább él a régi Belváros, 
ápolják az ódon erkölcsöket, szokásokat. A boltok mélyében láthatatlanul üldögélnek az 
egykori kereskedők, és az órások ugyanúgy igazítják az órákat, mint a hatvan év előtti Pesten. 
A légsúlymérő se mutat mást, valamint a kalendárium hónapjai is a régi rendben következnek. 
Májusban bizonyára kirándul képzeletben minden régi polgárcsalád a Gellérthegy 
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orgonabokrai alá, a nagy elemózsiás kosarakkal, és a gyepen visszamaradó újságlapokat 
Emich Gusztáv betűivel nyomtatták. Az asszonyok fürdeni a Rudasba járnak, és a víg 
kisasszonyok a Császár fürdő aranyárnyékos platánjai alatt találkoznak a fiatalemberekkel. 
Sokan csodálkoznak, hogy nem hallják déli tizenkettőkor Budáról az ágyúlövést, de a 
harangok ugyanazon hangon kondulnak meg a temetésekre, délben és este; a budai 
harangoknak új lendületet ad a hegyvidék és valóban olyan messzi utat futnak be, mire 
átérnek Pestre, mintha a múlt századból hangoznának. 

Reggeli sétájában Rezeda úr az Andrássy útig ért, és azokon a helyeken, azok előtt a modern 
paloták előtt, ahol nem tudta maga előtt felidézni a régi Pestet, és vele a múlt idők hangulatait, 
szinte lehunyt szemmel ment el. Az Andrássy út elején azonban jól kinyitotta szemét. 

A májusi ragyogásban fürdőző út Bécset juttatta eszébe, ahol darab ideig boldog volt, és a 
Ringen karonfogva sétálgatott az ismeretlenek között. 

A faburkolaton robogó kocsik között, az operai szfinxek előtt, a csinos ruházatú, gondtalan 
arcú járókelők mellett valóban olyan hangulatot érzett Rezeda úr, mintha egy ismeretlen 
jókedvű, boldog városba tévedt volna; húszesztendős, pénz van a zsebében, szerelem a 
szívében, és tegnap hallott egy dalt, amely öt percenként visszatér az emlékezetébe. 

A Bajza utcáig ment, és senki sem zavarta meg jóízű hangulatában. A leveleikkel legyező fák 
új levegőáramlatokat hoztak az esőben megfürösztött városba, a Körönd palotái ragyogva 
állottak, mint a soha el nem múló gazdagság. A kitárt kapukon nem járt be a gond szürke 
vándorlegénye, mosolygó nők jöttek le a házak lépcsőin, hogy kesztyűiket gombolgatva 
tavaszi sétára induljanak. A falombokon úgy ragyogtak az esőszemek, mint a madárszemek. 
Mintha senkinek se volna otthon betege, szegénysége, szívtépő gondja: oly boldogan 
mendegéltek a sétálók az Andrássy úton. Minden szerelmes megtalálta párját, egyetlen 
menyasszonyt sem hagytak cserben, mindenkinek ki van fizetve a házbére. 

Egyike volt azon csodálatos napoknak, amikor az ember nem látja meg a szenvedés és bánat 
konokul üldögélő fekete madarait a szemben jövők vállán. Az arcokat kivasalta a tettető 
szabólegény, a gyomrok elfelejtették a korgást, a zsebekben erszények vannak, amelyek 
kifogyhatatlanok. Tétovázó járásával senki sem írja fel az aszfaltra legbúsabb gondolatait, a 
cipősarkok hetykén kopognak, a fogatokban milliomosok nyájasan ülnek, és bizonyosan 
szerelmes dolgokat beszélgetnek egymás között a járókelők, hisz mindig mosolyognak. 

Rezeda úr más alkalommal tán fontolóra vette volna, hogy a város leghazugabb negyedébe 
tévedt, ahol az illemtanároktól tanulták meg a lakosok a kellemes magaviseletet, míg 
bensejükben éppen úgy szenvednek, szomorkodnak, jajonganak, mint a legnyomorultabbak. 
Észrevette volna, hogy a nők ruházkodásának gyakran gyanús az eredete, a férfiak éjjel a 
börtönre gondolnak… a szegény pesti gazdagság mutogatja itt szélhámos selymeit. De ezen a 
napon Rezeda úrnak jókedve volt… A kétférjes asszonyságok mellett, akik e májusi 
délelőttön mindkét férjüket, valamint ölebeiket is sétálni vitték, tiszteletteljes arckifejezéssel 
haladt el, holott tegnap még gúnyos megvetéssel nézte ezeket a mindenki által ismert pesti 
dámákat, akik többnyire büszkébbek voltak a szeretőjükre, mint a férjükre. Ámde ma 
megbocsájtás van a szívében. 

Bizonyosan besorozta őket azon szegény, sajnálatra méltó régi delnők közé, akik a temetőben 
így védekeznek a sírhalmukra telepedett vádaskodó emlékezet előtt: „Bocsássatok meg, hogy 
vetkeztem, nem tehetek róla, az uram meg nem értése, ridegsége, durvasága, hidegsége 
kergetett, hogy egy megértő meleg szívet keressek… Bocsássatok meg, hogy nem áldoztam 
fel fiatal életemet az önzésnek és szomorúságnak!” Amint a házasságtörő asszonyok 
évszázadok óta védekeznek. Nem haragszik a legismertebb szélhámosokra sem, akik 
szemérmetlen mosollyal ültek a nyitott fiákerekben. Víg és elmés gavallérok ők, a híres 
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Zrínyi kávéház hőseinek maradékai. A mohó, erőszakos tekintetű és szemtelen magaviseletű 
fiatal nők, akik szerencséjüket az utcán keresik, nem mérgesítették, mint tegnapelőtt. A jó 
Isten árva lánykái ők, akik a negyvenes években költőket szerettek és ápoltak. Tavaszi nap 
volt, Rezeda úr elandalgott, boldognak szerette volna magát érezni… A világháború előtt 
voltak ilyen tavaszi napok Pesten, megifjodtak az emberek, midőn a városerdő 
vadgesztenyefái kivirágzottak; álomvárossá lett Budapest áldozócsütörtök napján, amely 
napon mindenki azt álmodhatta, amit akart. Öregek ifjúnak gondolták magukat, asszonyok 
megszépültek, ablakok fénylettek, tornyok ragyogtak… Lám, még az öreg Rezeda Kázmér úr 
is boldognak érezte magát. Elhatározta, hogy délután lóvasútra ül, végigutazik a budai 
utcákon, meghallgatja a földszintes kocsmaházak udvarairól kihangzó harmonikákat, 
megnézi, hogyan piroslik a bor és az emberek arca a veres terítékes asztaloknál; majd 
végigkocsizik a Zugligeten, amely ünnepnap délutánokon szerelmespárokkal és vak 
hegedűsökkel van telve, stációt tart a város legszebb mulatóhelyén, az öreg „Fácán”-nál, és 
végiggondol régi ifjúságán. 
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MÁSODIK FEJEZET • Pünkösd 

A „Fácán”-nál majális volt. 

A tabáni és vízivárosi tornyok litániai harangszava, valamint a Retek utcában kiragasztott 
zöld cédula közölte a fiatal nőkkel, hogy ezen a délután táncmulatság van a „Fácán”-nál, 
amelyhez Piros Flórián zenekara szolgáltatja a tánczenét; a kitűnő italokról és ételekről az 
ismert vendéglős gondoskodik. 

Eljöttek tehát a rózsaszínű és kék ruhák a budai utcák öreg házikóiból, s az ifjú fürge lábak 
ugyanazon nyomokba léptek a kopott kövezeten, az erdei avaron, a kanyargó gyalogúton, 
amelyet egykor a nagymamák hagytak hátra. A vak hegedűsök, lábatlan harmonikások, akik a 
keresztutaknál úgy helyezkedtek el, mintha a várostól örök időkre kibérelték volna helyüket, 
ugyanazon nótákat vonták, amelyeket a majálisi fiatal nők anyáinak húztak, amikor azok 
először jártak májusban az erdőn. A szőke és barna kontyok, a hullámos hajak, a szívben 
repdeső jókedvek, a pajkoskodó nyelvek, a játékos szemek, a bérmálás tömjénillatát őrző 
fehér harisnyák, vállalkozó kis cipők, felhevült szalagok, pontosan illeszkedő harisnyakötők, 
álmok, szerelmek, ismeretségek, találkák és rügyező vágyak eljöttek a „Fácán” ódon 
udvarára, végigjárták a bolthajtásos folyosókat, felszaladtak a ropogó lépcsőkön, belenéztek a 
kopott aranyozású tükrökbe, amelyekben régi dámák arcai rejtőznek, mint a folyam mélyében 
az eldobott gyűrűk, amulettek… 

Felcsattogtak a kedvek, mintha egy láthatatlan karmester tapsolva jelt adott volna a mulatság 
megkezdéséhez, a varrógép mellett töltött éjjelek remekművei, a lengedező szoknyácskák 
valamely fuvalom révén megmozdultak, és repkedni kezdtek; a gondban, házi munkában, 
ódon padlók járásában megszokott leánylábak meginogtak, mint az alkonyi szélben a 
virágszálak: számtalan kis hegedűs telepedett a falombokra és a szívekbe, és egy meleg 
lehelet szétfújta a „Fácán” felett azokat a tavaszi virágmagvakat, amelyekből a szerelem 
terem. A hűvös kis kezek, amelyek tán még a délelőtti mise imakönyvétől voltak hidegek, 
vagy fáradtak a főzőkanáltól, felmelegedtek, amint kinyúltak a táncosok felé. A jó táncosnők 
oly elbizakodottan vetették magukat a tánc áramlásába, mint az úszók a hullámokba. Lángban 
állott a szende szűz, fogak lezárt sövényei megöl visszafojtott hangok törtek elő, és Karmolin, 
egy öreg budai kéjenc már ott guggolt a lyuk mellett, amelyet annak a kamrának a 
deszkafalába fúrt, ahová a leányok ruháikat mennek megigazítani. 

Eljött a majálisra Damasztiné is a leányaival, és ott szokás szerint feltűnést keltett. 

Damasztiné, „igazgató özvegye”, mint névjegyein olvasható, azoknak a negyvenes évekbeli 
öreg, előkelő úri asszonyságoknak a hivatását választotta életpályául, akik egykor a régi 
Pesten és Budán minden utcában feltalálhatók voltak: vidéki kisasszonyokat fogadott el 
kosztra és kvártélyra, atyafiságos indulattal vezette a lányok nevelkedését. Zenére, francia 
nyelvre, illedelemre és nagyvilágias társalkodásra oktatta Damasztiné a gondjaira bízott 
leányokat. Soha sem szökött meg egyik se színésznőnek vagy légtornásznőnek, ámbátor a 
fiatal hölgyeknek nagy kedvük van e pályákhoz. Inkább némi kis szerelmet vittek haza 
tornyos falusi otthonukba a Damasztiné leányai, amely szerelmek gyakran házassággal is 
végződtek. Sok szegény budai fiatalember, istentől elhagyott kishivatalnok, városi tisztviselő 
(különösen, ha már „kinevezett” volt) köszönhette Damasztinénak, hogy módos feleséghez 
jutott. Az asszonyság tekintélynek s megbecsülésnek örvendett a Vízivárosban, holott a budai 
anyák nem mindenben helyeselték Damasztiné nevelési módszerét. A Damasztiné 
kisasszonyai - a vízivárosi vélemények szerint - sokkal többet engedtek meg maguknak, mint 
más polgári kisasszonyok. Az „igazgató özvegye” bizonyos mágnásos allűrökhöz szoktatta a 
falusi virágszálakat, különösen öltöztette őket, megengedte, hogy vasárnap délutánonként 
fiatalemberek jelenjenek meg a háznál, és a zongora körül megforgassák a kisasszonyokat; 
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Damasztiné aranyos fejkötőben, és bombassin selyemruhában trónolt az összejöveteleken, és 
nyomban észrevette, ha a kisasszonyok a fiatalemberrel a mellékszobába vonultak. A 
litániáról jövő budai asszonyságok megjegyzést tettek, midőn a zenétől, énekszótól, vígságtól 
hangos vízivárosi ház mellett elmentek. De Damasztiné azzal pipálta le őket, hogy minden 
esztendőben férjhez adott egy-két lányt a gondjaira bízottakból. 

Természetesen a „Fácán”-beli majálison is a Damasztiné kisasszonyai voltak a nyertesek. Ők 
tudták legjobban a polkát, nem hibázták el a négyest, a valcert úgy táncolták, mintha hatvanas 
évekbeli katonatiszti bálokon tanulták volna. Szemükkel és legyezőjükkel úgy játszadoztak, 
mint a legelőkelőbb dámák az operai páholyban. A frizurájukat készítette, és ruhájukat 
mindenféle szalagokkal díszítette Damasztiné, amihez csak neki volt ízlése. 

Négy leánya volt ez idő tájt az asszonyságnak. „Akármelyik megér egy második kerületi 
házat vagy akár egy állami tisztviselőt!” - mondogatta Damasztiné. Ám a leányok között volt 
egy bizonyos Antónia nevezetű, akiről némelyeknek (így Rezeda úrnak is) az volt a felfogása, 
hogy a budai ház mellett még egy sas-hegyi szőlőbirtokot is felér értékében. 

Antónia ötven esztendeje járt a „Fácán”-ba majálisra. 

Ő volt az, akiért párbajokat vívtak kék cilinderkalapos, lila színű gérokkos, fehér pantallós 
gavallérok (akik manapság a családi arcképalbumok ábrándos fotográfiái közül nézegetnek) 
fehér köpenyeges katonatisztekkel. Ő ment végig pillangós cipőiben azoknak az 
öregembereknek a mellényén, akik manapság félig megvakulva és szótlanul tartják kezüket 
poharaikon a Szarvas és Kereszt téri kis kocsmák sötét, pókhálós sarkaiban. Ő hagyta ott 
ibolyaillatát a Fő utcai templom előtt a padokon, hogy még napjainkban is megszerelmesedik 
a fiatalember. A Bástyasétányon ő andalgott alkonyatokon, míg lenn egy kis udvari 
kocsmában a Säckingeni Trombitás dalát fújja valaki. Az ő lábát érezték a régi cukrászda szűk 
asztalkáinál a gavallérok. Ő jutott eszükbe a magányos férfiaknak, midőn a Mátyás-
templomon toronyzene volt. Ő pergette a varrógépet zöld cserepes növénnyel berakott ablak 
megett, a félig földbe süllyedt tabáni házikóban. Őróla álmodtak szegény, kopott költők, 
midőn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő ment fel szelíden a holddal a Gellérthegyre, 
az ő szava hangzott a tabáni torony harangzengésében, ő könyökölt ki a magas ablakon, 
midőn az őszi bortól boldoggá és boldogtalanná lett fiatalemberek éjszaka énekeltek a mély 
utcában, ő csalogatta maga után a bolyongókat a Jezsuita-lépcsőn, ő kapta azokat a szerelmes 
leveleket, amelyeket csendes délutánokon valakinek írni szeretnének a költők, ő ment oly 
illatosan vasárnap délelőtt a templomba, mint a májusi oltárok, őt dicsérték a régi terek, 
kanyargós utcák, mohos házak a pestiek előtt, akik némi kis romantikát szívni mennek át 
Budára (nővel a karjukon vagy nő nélkül a szívükben), ő jutott eszükbe a köszvényes öreg 
uraknak a Császár fürdő platánjai alatt, amikor a bosnyák katonazenekar déli zenét játszik, ő 
volt az a nő, akit sohasem lehet elfelejteni, és mindig ifjan, üdén, bájmosollyal áll a férfiak 
szíve oltárán. 

Rezeda úr azt hitte, hogy már nagyon régen ismeri Antóniát, vagy legalábbis anyját vagy 
nagyanyját vitte sétálni, táncolni, kísérte templom után, csalogatta a meredek erdei úton, 
amely a Sváb-hegyre visz, és kellő időben megtalálta a vigasztaló hangokat, vagy a 
mulatságos szófordulatokat. 

Tudott-e Antónia e régi szerelemről? 

A nők, bármily fiatalok és tapasztalatlanok, mindent tudnak, amikor egy öreges, rajongó 
gavallért bemutatnak nekik, mint Rezeda úrral tette Damasztiné, midőn szünet lett a táncban, 
és Antónia hízelkedő mosollyal kereste fel nevelőanyját. Egy pillanattal tovább felejtette 
kezét Rezeda úr kezében, s szemével végigsimogatta a gavallér fehér mellényét (amelyet 



 223 

egykor egy hölgy hímzett), és öntudatlan kacérsággal perdítette rózsaszínű szoknyáját Rezeda 
úr térdéhez, mintha régi szerelmi viszonyt óhajtana felújítani. 

- Valóban nem tudnám megmondani, hogy mi lett abból a leánykámból, aki iránt érdeklődik, 
Rezeda úr. Annyi bizonyos, hogy nem volt boldogtalan, mert a boldogtalanságról én 
leszoktatom a gyermekeimet - folytatta a beszédet Damasztiné. 

(„Ó, én már tudom, mi lett belőle” - gondolta magában Rezeda úr, és hosszasan Antónia 
sugárzó szemébe nézett, mintha ekkor látott volna először életében leányszemeket.) 

Antónia még a távolból is visszanézett, azzal a titkolatlan érdeklődéssel, amely zavarba szokta 
hozni a legokosabb férfiakat is. Rezeda úr fél füllel hallgatta Damasztiné előkelő szavait: 

- Az én házamnak olyan hírneve van, hogy a nagymamák is hozzám kommendálják 
unokáikat, nem felejtenek el, midőn fehér hajjal, merengő fővel andalognak az emlékezés 
kertjeiben. Ó, én megtanítottam őket, hogyan kell sétálni, járni, fejet tartani, arcot választani, 
hogy mindig érdekeseknek tűnjenek fel a férfiak előtt. Az egész élet nem jelent egyebet, mint 
annyit, hogy mindig érdekesek legyünk. Azt hiszem, korunkban az a divat, hogy a nők 
szerelmi boldogtalanságot öltenek magukra, és így hódítják a férfiakat. Mit hallott Rezeda úr 
a mostani divatról? 

Rezeda úr bár nem volt barátja a felesleges beszélgetésnek, a régi ismeretség révén felelt 
Damasztinénak. 

- Azt hiszem, a harangszoknya a divat… s a bánatos arckifejezés a magános sétán jobban illik 
a nők arcára, mint a hideg közöny. 

- Tehát azt gondolja, hogy leányaimat neveljem bizonyos mélabús magatartásra? Azt hiszi, 
hogy a férfiak még mindig szentimentálisok, mint a mi időnkben voltak? Emlékszik, mennyit 
szenvedtünk, sírtunk egymásért, mert az volt a módi?… 

Rezeda úr veszélyesnek ítélte a társalgás folytatását, azt indítványozta tehát, hogy üljenek 
uzsonnához, amit a jelenlevő kisasszonyok helyeseltek, míg Damasztiné sóhajtott: 

- A férfiak sohase áldozzák fel a fehér asztalukat a legszellemesebb nő kedviért sem. 

A „Fácán” árkádjai alatt volt terítve (míg az udvaron a tánc folyt). A kocsmáros még abból az 
időből ismerőse Rezeda úrnak, mikor szerelmeit télen is a „Fácán”-ba hordta szánkán, és a 
meleg vendégszobából ábrándozva nézegették a sűrű hóesést, s lélegzetetvisszafojtva 
figyeltek, ha idegen száncsörgés hangzott fel az erdőben. 

A rántott csirke olyan ízes volt, mintha nem is kocsmában készült volna, hanem azoknak az 
asszonyságoknak az elemózsiás kosarából való, akik egykor háznépükkel a budai hegyek 
közé kirándultak, és a zöld gyepen zsíros papirost hagytak hátra. A frissen csapolt sárga ser 
habja úgy ment fel és alá a füles poharakban, mint a harmonikát húzzák boldog népies 
mulatságokban. A bor piroslott a talpas poharakban, és boldog mámort ígért kacsintó 
szemével, amely mámortól egykor már a régiek is elfelejtették mindennapi gondjaikat, 
szerelmesek lettek az öregek, pajkosak a dámák, önfeledkezők a kisasszonyok. Retkek 
vöröslöttek, mint falusi kisasszonyok. Fagylaltok illatoztak, mint ifjú delnők. A sajt, mint egy 
elővigyázatos öregember, cúgos cipőben, meggondoltan ballagott mindenféle ennivaló után. 
Damasztiné, mint afféle vérmes asszonyság, elment igazítani a fűzőjén. Rezeda úr bonvivánt 
hangulatokban ringatózott, a tánc szakadatlanul tartott az udvaron, mintha csak így volna 
érvényes a tavasz, a szerelem, a sóhajtás, a vágy, amely nagyobb szekereken jött a városból a 
„Fácán”-hoz, mint amilyenen a söröshordókat szállítják. A bomladozó kontyok, az izzadt 
nyakszirtek, a megzavart toalettek egykor mind emlékei leendenek a majálisnak; a levetett 
ruhácskák és ingek szerelmes szavakat potyogtatnak ki magukból, midőn lefekvés előtt otthon 
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kirázzák őket. A szoknyák, bár még ez idő tájt hosszúak és bővek voltak Pesten (a háború 
hosszadalmasságában rövidülnek meg évről évre a szoknyák), mikor aludni mennek, 
elmondogatják egymásnak, hogy mit hallottak és láttak a majálison; még a szemérmetes 
alsószoknyának is van ilyenkor regélnivalója, hisz ő is többször kivillogott a forgatagban 
titkos helyéről. A cipők ezernyi lépésről tudnak (midőn fáradtan hazakerülnek), amely 
lépésekhez eddig nem voltak szokva, tudnak sétákról a tánc után, az erdő rejtett részeiben, 
tudnak heves és kiszámíthatatlan mozdulatokról - egy kis füles (egy fehérke) a padra állott, 
hogy elérhesse a fiatalember száját… Az erdő meghallgatja a csókokat, legfeljebb a madarak 
éneklik el másnap, akiknek úgysem érti senki a szavát Pesten. 

Lám, Rezeda úr is merengett az asztalmaradékok felett, egyedül maradván a tornácon egy 
sajthéjjal és a kiürített sereskriglivel, midőn is tavaszi esőfürgeségű léptek hangzottak fel a 
háta megett, pántlikás kis cipők oly gyorsan hoztak erre valakit, mint a bárány szalad a zöld 
mezőn, ibolyaillat jött egy nagy nyitott ablakon át az erdő mélyéről, és valaki hátulról befogta 
Rezeda úr szemét, és gyorsan megcsókolta bal oldalról az arcát. Édes kis csók volt; melegebb, 
mint a fülemülefészek, és mohó, amint a kis hal ugrik fel a folyóból a napsugár után. 

Rezeda úr nyomban sejtette, hogy a csókolózó nem lehet más, mint az egyik jól nevelt 
Damaszti kisasszony. Ámde Antóniára nem mert gondolni, holott mégiscsak ő volt a kis 
bűnös, amint Rezeda úr hirtelen hátrafordult. 

- Kérem, ne haragudjon rám - szólt a leányka szemérmetes, fojtott hangon. 

Rezeda úr fölényesen mosolygott, de mikor megszólalt, észrevette, hogy csuklik a hangja. 

- A világért sem, gyermekem… Köszönöm, hogy eszébe jutottam, mert én kegyedet nagyon 
szeretem. 

- Én is szeretem - felelt Antónia, és kezét gyorsan kiszabadítván Rezeda úr kezéből, elillant a 
tornác üvegajtaján át, hogy senki sem vehette észre megjelenését. Egypár perc múlva egy 
kefehajú hadnagy karján lejtette a csárdást, és táncosa vállán át többször és titokzatosan 
pillantott az egyedül maradt Rezeda úrra, holott a kefehajú meglehetősen tartotta szóval: még 
a levegőbe is emelte, amint ez divat volt. 

Rezeda úr öreg gavallér módjára először mély megindultságot érzett a fiatal hölgy 
megfeledkezésén (néha sajnálta a nőket, a szegény áldozatokat, akik mindenüket odaadják a 
férfiaknak, míg ezért többnyire a bókok és hazugságok hamis pénzeit vágják zsebre). 
Későbben elfelejtette korát, tekintélyét, deres haját, bölcsességét, és a kisasszony harmadik 
titokzatos pillantására számolni kezdett azzal a gondolattal, hogy vénségére bizonyos szerelmi 
kalandba keveredett. 

Természetesen hallott ő is, mint minden vénülő férfi, az igen fiatal hölgyek titokteljes 
vonzalmáról az öregebb férfiak iránt. Így van az oroszlánoknál is. A legöregebb hím oroszlán 
veszi feleségül a fiatal nőstényeket. Ámde magánéletében még nem tapasztalta, hogy őszülő 
fürtéinek különösebb varázsa lett volna. S bolond férfi módjára (ahelyett hogy megtöltötte 
volna a poharát a sashegyivel, hogy felejtse a világi élet hiábavalóságait), félig behunyta a 
szemét, és tünde képeket festett maga elé Antónia bájairól. A Rezeda úr lelkével ismerősek 
sejthették, hogy Antónia szemeit azon régi szép nők élveteg szemeihez hasonlította, akik 
manapság már csak olajfestményekről vagy amulettek kis képeiről nézegetnek vissza soha el 
nem múló kéjes mosollyal; férfisorsokat fújtak el az ajkak egy lehelettel; a nyak vonalai 
éjfélkor is kirajzolódnak a sötétségben az álmatlan szemek előtt; a tenyérnek kis fészkei 
évekre melegséget hagynak a férfiak kezében, és a lágyan domborodó lábszárakat semmiféle 
táncosnő lába nem tudja elfelejtetni. 
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Rezeda úr néhanapján hitt az álmokban, a nők boszorkányos tudományában, a jó és a rossz 
szemekben, a szavaknak varázslatában, a hangoknak másvilágias eredetében. Ugyanezért 
feltette magában, hogy szívesen átengedi magát Antónia varázslatának, akinek alakjában 
most, negyvenedik évén túl bizonyosan egy régi nő jön bocsánatot kérni, akit egykor hiába 
várt a János-hegyen. Talán a postamesterné lesz ő, akihez hiába utazott el egykor a 
Verhovinára öles hóban, moszkvai télben… Tán inkább a kereskedőné lesz, aki hajszálat 
ajándékozott egy vidéki állomás várótermében, és nem jött el a megbeszélt napon a Császár 
fürdőbe. Vagy… ez vagy amaz, a nők közül, akik szemmel, szájjal, kézzel és lábbal mindent 
ígértek, és semmit sem tartottak meg, amint az más férfiak életében is előfordult, nem csupán 
Rezeda Kázmér úréban. Antóniának egy ilyen régi nő vétkéért kell vezekelnie, és ifjúságát 
feláldozni. Lehetséges, hogy talán anyja volt az, aki egykor bolonddá tartotta hősünket… 
Rezeda úr elhatározta, hogy gyöngéd és tisztességes lesz, ha a várt szerelmi óra elkövetkezik, 
és a kis lábak majd elhozzák drága terhüket a megbeszélt találkozóra. 

Alkonyodott, és a pincérek, vendégek, cigányok többé-kevésbé leitták magukat; mindenféle 
nótákat gajdoltak borvörös arcú öregemberek, mintha a kakukkos óra szólalna meg, a 
söröshordókat úgy gurítgatták elő a jégveremből, mint cinkostársakat; a kucsébert 
barátságosan fogadták az asztaloknál, mint egy várva várt vendéget, idegen emberek 
koccintottak egymással, míg a női ruhatár táján elcsattant egy pofon, amelyet sűrű 
egymásutánban több követett azokon a helyeken, ahol féltékeny vagy sértett férfiak 
tartózkodtak, a táncmulatságot nem zavarta semmi. Boldog kacaj viháncolt, midőn egy törpe 
szolgalegény a lampionokat kezdte felgyújtani, és Piros Flórián oly andalogva és 
szemforgatással gyújtott rá egy keringőre, amint azt Pesten jártában megleste az Emke 
kávéház ablakán át fővárosi kollégáitól. (Akkoriban kezdtek a pesti cigányprímások mint 
amorózó színészek mutatkozni hallgatóik előtt.) 

De nemcsak a „Fácán” udvarában andalgott a zene, hanem megszólaltak hangszereikkel azok 
a láthatatlan muzsikusok, akik csábító dallamokat vonnak, azzal a célzattal, hogy fiatal nőket 
és férfiakat sötét erdei utakra, elhagyott padokra, bokrok sűrűségébe, fák lombjai alá 
hívogassanak, és ott megismertessék őket a magányban felébredő bátorsággal, az addig 
sohasem képzelt vakmerőséggel, álomból is alig ismert gyönyörrel. Az erdőben, a sötétben 
nincsen tükör, és így a nők nem látják, hogyan lesz csapzottá a hajuk a bátran viszonzott 
öleléstől, hogyan bomlik fel ruhájuk, amelyet a vasárnap délutáni óraketyegés mellett oly 
gondosan és figyelemmel adtak testükre öreg asszonyságok, hogy még azt se vették volna 
észre, ha a szájukban tartott gombostűt lenyelik. Nem láthatták, hogy máskor nyugodt, sőt 
visszautasító tekintetük mikor válik kancsalítóvá, mintha e váratlan kancsalsággal a mohón 
élvezett csókok, kiszáradt ajakkal felszürcsölt kéjek, többé el nem felejthető szerelmi emlékek 
hagynák itt nyomukat… Rezeda úr régi ember volt: igen jól tudta, hogy mit jelent a nők 
kancsalítása, midőn az erdőből előjönnek; a vetőkártyában ettől az órától fogva mutatkozik 
mind gyakrabban a pap és a bába figurája, mind közelebb kerülve ahhoz a kártyához, amely 
saját magát az embert jelenti. 

A táncosnők eltünedeztek táncosaikkal a lampionok alól, amíg odafent az árkádok alatt az 
öregek arról beszélgettek, mi történt 1848-ban vagy még régebben. Damasztiné is ezt 
cselekedte egy vajszínűre festett bajuszú gavallér társaságában, akit a jó szerencse hozott elő 
valahonnan, hogy Damasztinénak ékes szavakban magasztalja férjét, az egykori igazgatót, 
valamint ennek jóságát, béketűrését és megbocsátását. Damasztiné jól nevelt kisasszonyai 
felhasználták az alkalmat, és eltünedeztek a közeli erdőben, és ezt előre nem jelentették. Csak 
a Rezeda úr éles szeme volt helyén, és nyomban észrevette, midőn Antónia kiválott a 
táncosok forgatagából. 
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- Ismét megcsalnak a nők - gondolta magában az okos Rezeda úr, és szíve a torkában 
dobogott. 

S nyomban elindult az erdei úton, amelyen eldobált cukorkapapiroskák (Nefelejts! felírással), 
félig lerágott almacsutkák, elhullajtott hajtűk, lepattant ruhakapcsok, elveszített fodrocskák és 
elhányt zsebkendők (amelyekbe susztercsirizt sírt valaki), alig elszívott cigaretták, tarkabarka 
kucséberdobozok jelezték, hogy erre kell járni a szerelmeseknek. 

A bokrok megrezzentek, mint bűntársak, a haraszt zörgött, mint lesbe állított szolgáló, a 
sötétségben mormoló hangok elbujkáltak, mintha nyitott késsel jönne valaki a felkutatásukra. 
Ha nem alusznak vala ez idő tájt a vadgerlék, azt lehetett volna hinni, hogy ők búgnak közel 
és távol az erdőben. („Nem” - mondták itt-ott világosan, de mindenki tudta, hogy ez a nem 
„igent” jelent. „Ne bántson!” - szóltak valahol ijedt suttogással, de a legkisebb vadsóska is 
sejtette a Zugligetben, hogy ez az ijedelem gyorsan elmúlik.) A padok, e régi cinkosok, 
amelyek napközben oly közömbösen mutatják a beléjük vésett szíveket, neveket, emlékezetes 
dátumokat, mintha öreg bogarászok unalmukban vésték volna testükbe a hieroglifeket, 
megmelegednek ölükben pihengő szerelmektől. (Vajon, mit érez egy családanya, amikor 
gyermekei társaságában letelepedik a zugligeti padra, amelyekbe az ő monogramja van 
belevésve?) 

Antónia mint egy meleg álom ütközött a leskelődő Rezeda úr karjaiba. 

- Engem keres? - rebegte. - Vártam. Annyi sok jót és szépet beszélt önről nagyasszonyunk az 
elmúlt tél hosszú estéin (midőn tollfosztás helyett a saját élete történetével ismertetett meg, 
amit nem lehet tőle rossz néven venni, mert már olyan öreg, hogy nincsenek titkai), annyi 
nagyszerűt mondott, hogy már ismeretlenül szerettem önt. 

- Köszönöm, gyermekem - felelt Rezeda úr bánatos hangon. - De vajon ki az a fiatalember, 
akivel az erdőben bujkálsz? 

- Ó, senki. Táncosom. Nem is tudom, csak úgy gondolom, hogy Engelbertnek hívják. 

Az erdei út sötétjében úgy tapadt Antónia Rezeda úr karjaiba, mintha éppen most csalta volna 
meg Engelberttel. Rezeda úrnak borús sejtelem szállongott a szíve körül, mint öregember feje 
körül a pipafüst, csak reszkető kézzel simogatta a leánykát. (Ez a reszketés nem volt igazi, 
bármely pillanatban végét vethette volna, de Rezeda úr régimódi gavallér volt, aki úgy 
tanulta, hogy a nőkhöz remegve illik közelíteni.) 

- Jönnek. Isten vele! - rebbent fel Antónia, és álomszerű gyorsasággal hagyta egyedül Rezeda 
urat. 

Senki sem jött az úton, a vadgerlék tovább mondogatták imádságaikat, a bokrok tovább 
titkolóztak, és Rezeda úr úgy állott lehajtott fejjel a sötétben, mint aki nem győzi 
végiggondolni mindazt, ami vele történt. Mert már a régi Antóniával is ugyanez a balesete 
volt. A régi Antónia is mindig megcsalta, és mindig jobban szerette. Házasságtörő asszonyok 
régi szokása ez, akik férjeiktől titokban így kérnek bocsánatot. 

Rezeda úr helyén maradt, mint egy sétapálca, amelyre a kalapot akasztották, amíg az ifjak az 
erdő belsejében ibolyát keresnek. (A régi Budán vagyunk, Rezeda úr nem kerülhette ki a 
németes hangulatokat.) De a sétapálcának még nem halt meg végleg a szíve, és fájdogált, 
sajgott, és még nem is egészen úgy, mint az öreg csontok szoktak időváltozás előtt, hanem 
rendesen, akár a költőké, akik ilyenkor költeményből készítenek kenőcsöt, hogy vele az égő 
sebet enyhítsék. Rezeda úr nem volt költő, de értett valamit a kuruzsláshoz, s ezért ezt mondta 
magában: 
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- Eh, csak egy szőke volt, mint a vanília fagylalt, amelyet Valériával, Krisztinával és más 
osztrák főhercegnőkkel a várbeli cukrásznál fogyasztottam. Igaz, hogy ezek a szőkeségek 
hónapokig megvilágították a szívem éjszakáját, mint az őrjárat lámpásai, amelyek létünk 
felett őrködnek, de végül mégiscsak mécsesekké váltak a harangozó kezében, aki az utolsó 
kenetet feladó papot kíséri. Nem akarok többé meghalni szőke nő miatt, elég volt e 
macskacsalfaságú fajzatból. 

(Ne csodálkozzanak olvasóim, hogy Rezeda úr itt-ott oly régies szavakban és képekben 
gondolkozott. Bár a kalendáriumokon az évszámok nem mutatnak nagy mennyiséget a 
jelenből, a boldog múltban járunk mindig, amelyre a lábtöröttek és a divatból kimentek 
mindig oly áhítattal gondolnak vissza, mint a búcsújáró Máriájára.) 

És midőn Rezeda úr néhány lépést tett, hogy elhagyja az erdőt és a szőke nőket, ismét csak 
eléje lebbent Antónia. 

- El akart menni? Pedig arra kértem, hogy megvárjon. Nem érzem magam biztonságban az 
erdőn, ha ön nincs velem. És nagyasszonyunk is sokkal nyugodtabb, ha önt a közelemben 
tudja. Miért akarja, hogy sírjak, szenvedjek ön miatt, egyetlen drága jó barátom? - monda 
Antónia oly hévvel, hogy Rezeda úr elfelejtette előbbi feltevését. Boldogan szorította ismét 
karjai közé a visszatért szerelmet, és hajfodrocskáival olyan játékot kezdett, mintha egy 
sohasem érintett, csak messziről csodált és forrón kívánt nőt és annak drágalátos hajzatát adná 
kezére a véletlen. Igen, ő volt a régi Antónia, akinek lengő fehér szoknyájától nyár szakán 
mindig hajlandó volt megbolondulni, akinek fehér harisnyás bokái után úgy nézett, mintha a 
susztert ítélné Pest legboldogabb emberének, aki e lábakról mértéket vesz, ő volt, akit mindig 
szeretett volna megérinteni, megszagolni a templomokban, ligetekben: ő volt az ismeretlen, 
elérhetetlen nő. 

- És ki az a fiatalember, akivel az erdőben bujkál? - kérdezte Rezeda úr olyan félénken, 
mintha halálos ítéletét várná. 

- Senki. Unokatestvérem, azt hiszem, Balthazárnak nevezik, de ez nem is fontos. Ám lépteket 
hallok, vigyázzunk. 

S Antónia ismét eltűnt az erdő sűrűjében, amelyből úgy sóhajtott a szél, mint egy leányiskola 
hálóterméből. 

Nem, többé nem kezdek ki barna nőkkel - védekezett Rezeda úr a szívfájdalom ellen, 
amellyel hirtelen ismét szemközt találta magát, a bánattal, mint egy madárijesztővel. - Nem 
kellenek a barnák, akik külsőleg oly méltóságteljesek, mint a Halál angyala a tragédiákban, 
míg szívükben paráznák, mint a keleti zene, amelyet lélegzetfogytáig, csurgó verejtékig, 
végkimerülésig fújnak szájjal, megdolgoznak kézzel és lábbal, csörgővel és önfeledt asszony 
módjára sikkantó fuvolával a zenészek, akik a szertartáshoz olyan nagy sárga süveget 
nyomnak a fejükbe, mint a lámák Ázsiában… De megálljunk csak, már ezentúl azért sem 
kellenek a barnák, mert szemük oly alázatosan tekint mindenkire, mint a cigány táncosnőé, 
amint őt házadba bocsátottad, ott aztán összeszed minden megmozdítható tárgyat… Egy 
kézmozdulattal sem hívom őket többé, hogy árnyékos orrlyukukon át elszívják a levegőmet, 
melyben oly könnyedén mozogtam, mint egy lyukas szívű táncos; nem akarok álmodni se 
göndör fürtű nyakukkal, se lágy ölükkel, se játékos térdükkel, se lábukkal, se cserebogár 
hátukkal, amelyet úgy rengetnek, mint valamely jelvényt a férfiak előtt… Elég volt nyugtalan 
kezükből, sóvárgó lábérintéseikből, hosszadalmas szembenézésükből, amikor a szemük 
szivárvány hártyáján mindég az utolsó órámnak a mutatóját látom, amely lassúdan lefelé 
hajlik. Búskomoly férfiú leszek, aki nem fordul a másik oldalára sem, ha nyári éjszakán barna 
nők kacagása és fehér harisnyás lépte hangzik fel az ablaka alatt. 
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Rezeda Kázmér úr most már elindult, hogy megvalósítsa elhatározását, a kis nóták, amelyek 
láthatatlanul fújdogáltak a pünkösdi éjszakában, fájdalommal, irigységgel töltötték el a szívét. 
Eszébe jutott, hogy milyen régen nincs már jókedve, mily hosszadalmas évek óta ül nyakán a 
gond és szomorúság lovagja, mily régen gyűlöli azokat, akik bátran és ifjan felkacagni 
tudnak. Mily régen nem nézett bátran az erősebbek szemébe! Mily régen nem találkozott egy 
arccal a városban, amely örömöt okozott volna. Íme, most Antónia is megcsalta, holott már 
azt kezdte hinni, hogy végre valahára találkozott azzal a nővel, aki el tudja véle hitetni a 
legnehezebbet: ifjan, könnyed szívvel, háládatos szemmel, áhítatos füllel egy másik korszak 
másik Pestjében él, ahol csupa kedves és naiv emberek mászkálnak, ahol a szemek szelídek, 
lesütöttek, szemérmetesek, mint a szoknyák, ahol a harangok boldogan csengnek-bongnak az 
orgonavirágillatú vasárnapi miséhez. Nem, többé nem bocsátja meg Antóniának, hogy gúnyt 
űzött hiszékenységéből. 

Ezentúl csak a fürdőház deszkafalán át nézegetem a nőket, mikor egyedül és láthatatlanul 
hiszik magukat, ugyanezért természetesek, mint pártfogóm, az öreg Karmolin tanácsolta. 

Lehetséges, hogy hangosan beszélt Rezeda úr, mint a régi színdarabokban mondják a 
monológot, mert hirtelen szétnyíltak a bokrok, és Antónia lépett elő, méltóságteljesen 
kiegyenesedve, és sértett hangon így szólt Rezedához: 

- Uram, ön máris megcsal, mielőtt valóban megajándékoztam volna szerelmemmel; 
bizonyosan tudom, hogy más nők képeit forgatja a képzeletében, új ismeretségekre vágyik, 
leskelődni arra a helyre jár a nők után, ahol a szegény nők kénytelenek megfeledkezni a 
társadalmi illemről, ahova a király felesége is gyalog jár. Menjen tehát békével, köszönöm 
önnek, hogy idejében kiábrándított illúziómból, adja vissza a legyezőmet, amelyet a mai éj 
emlékére önnek akartam ajándékozni. 

Rezeda úr a váratlan cseles támadástól némileg megzavarodott, és nem jutottak eszébe a kellő 
szavak, amelyekkel megtorolhatná e női igazságtalanságot. Különben sem volt erőssége a 
szóharc, hölgyekkel szemben pedig megbénult nyelve minden igaz szóra. 

- Királynőm, nem tudok önnek mást válaszolni, mint azt, hogy gyanúsításával Pest 
legszerencsétlenebb emberévé tesz. 

- A legyezőmet! - felelt erőszakosan Antónia, és levette Rezeda úr karjáról a selyemcsipkéből 
és illatos fából való kis szerszámot, amelyet vékony aranyzsinórral csuklójára akasztott. 

Mikor a legyezőtől megvált, akkor érezte Rezeda úr, mily illatos, különös, izgalmas gyönyört 
veszített el, amelyet bizonyosan megnyer vala a legyező tulajdonosnőjénél, ha okosabban 
viselkedik, és nem bőszíti maga ellen a kancsi Antóniát, aki hosszú szempillái alól 
gyűlölködve, megvetéssel, dühtől remegve mérte végig. 

- Én a komoly, megbízható, bátor férfiakat szeretem, nem pedig a szerelmi koldusokat. Én 
akarok sírni, én akarok szenvedni, én akarok a megcsalt, kifosztott áldozat lenni a 
szerelemben. Én írom a könyörgő, könnyes leveleket, mert én vagyok a gyönge. De ha 
magamnál gyöngébbet találok, azt kegyetlenül felrúgom, eldobom. Az kellene, hogy egy 
siránkozó férfit vegyek a nyakamba! 

Így szólt Antónia, és a legyezővel olyan mozdulatot tett, mintha arcul ütni akarta volna 
Rezeda urat, aki nagy élettapasztalata mellett sem tudott eligazodni e váratlanságban. 

- Majd, ha leszokik arról, hogy utánam leskelődjék, hogy féltékeny legyen minden vándorló 
legényre… Majd, ha megtanít sírni, álmatlanná, boldogtalanná lenni… Majd, ha 
öngyilkossággal fenyegetőzöm, és felelet helyett pisztolyt ád ajándékba… Ha megtanít az 
édes, keserves szenvedésekre, a templomjárásra, a karácsony előtti, alkonyatig tartó hímzésre, 
a naplóírásra, más férfiak megvetésére, az ön által eldobott gyufaszál megőrzésére, az 
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utcasarkon való álldogálásra, amerre önnek kellene elhaladni, de nem jön… Majd, ha gúnyos 
mosollyal mutat be fiatal gavalléroknak, és szélesen hátat fordít, amikor a fiatalemberekkel az 
erdőbe megyek… Majd, ha nem nyit ajtót a lakásán, ahova egy zivataros délután látogatóba 
akarok jönni… Majd, ha leszakítja a körmöm, amellyel görcsösen kapaszkodom kabátjába… 
Ha ajándékba ád egy szót, s kijelenti, hogy más nőre gondol, mialatt engem ölel… 

Rezeda úr megmerevedett nyakszirttel, kitágult szemmel hallgatta a szenvedélyes szavakat. 
Olyan férfi volt, kinek jólesett a korbácsütés a női kézből. Nyelve is felmondta darab időre a 
szolgálatot, remegő lábszárain lépni sem tudott. 

- Ó, Antónia, nem bánom, ha többé sohasem látlak, de most engedd meg, hogy a szoknyád 
szegélyét megcsókoljam, hogy térdedhez vessem a fejem, hogy örökre velem maradjon 
testednek jó illata - rebegte Rezeda úr. 

Antónia válasz helyett felemelte kis lábát, amelyet oly ártatlan cipőcske fedett, mint azokét a 
régi asszonyokét (galanddal a bokához kötözve), akiket napjainkban mind szenteknek, 
megdicsőülteknek, legártatlanabbaknak ítélünk, felemelte a lábát, mint egy balerina, és 
könnyedén megrúgta középen Rezeda urat. S ezután nyomban ott hagyta a rajongót. 

- Ő az, Margaréta! - kiáltott fel Rezeda úr, és elmúlt életéből elébe állott egy fekete, 
kondorhajú szenvedélyes menyecske, aki ugyanezt tette vele a Császár fürdőben, mikor végre 
megjelent a szerelmi légyotton. Úgy látszik, a nők nem változnak. Egyformán csókolnak és 
rúgnak az unokák az ősanyákkal, vagy az is meglehet, hogy bizonyos nők, akik egy férfi 
változatos életében előfordulnak, többször cserélnek ruhát, külsőt, hajzatot és arcot, hogy 
vissza-visszajárjának megkínozni ugyanazon férfit. Rezeda úr szintén meg volt győződve, 
hogy a legyezőt nem a szelíd és odaadó Antónia csavarta ki kezéből, hanem egy bizonyos 
Margaréta nevű hölgy folytatja szerelmi bosszúállását, és néhány percre kölcsönkérte a mit 
sem sejtő Antóniától annak ruházatát, hajzatát, hangját, és egyéb jelvényeit, amelyek által a 
nők megkülönböztethetők egymástól. 

(Margaréta, ez a kancsal szívszerelem, aki többet kínozta Rezeda urat már akkor is, mikor 
még szerette és kincseivel megajándékozta, már sokszor lecsapott Rezeda úrra az élet 
folyamán, midőn más nők szoknyája, rokkája és tollas kalapja mellett védelmet keresett, és 
biztonságban hitte magát. Margaréta volt az egyetlen nő, akivel Rezeda úr szakított, akit ő 
hagyott el, mintegy elmenekülve észvesztő varázslatából. Nem rettent meg Rezeda úr a 
névtelen levelektől, amelyekkel Margaréta mindazokat a nőket elárasztotta, akiknek a 
társaságában Rezedát látta, nem jött meg az esze a „dühös emberek” támadásaitól, akik úton-
útfélen megtámadták Margaréta biztatására, sőt akkor sem tért vissza Margarétához, midőn az 
álöngyilkossági kísérletet követett el barátnőjénél, aki kéznél volt, hogy az öngyilkost levágja 
a kötélről. Margaréta tehát nem hagyott fel Rezeda úr üldözésével, és igyekezett mérget 
keverni örömének poharába. Most is Antónia alakját öltötte magára, hogy bosszút álljon. Hisz 
az igazi Antónia szelíd és alázatos, rosszra képtelen.) 

Majd elválik minden a reggeli harangszóra, gondolta babonásan Rezeda úr, aki már hosszú 
évek óta a reggeli harangszótól tette függővé kedvét, életét. Amíg csilingelve, bugyborékolva, 
dalolgatva érnek el hozzá a reggeli harang hangjai, addig nincs baj. Ám ha egyszer majd nem 
hallja e jótékony ébresztőt süket fájdalmában vagy csukló zokogásában, akkor… 
remélhetőleg még messzire van ez az időpont. 

Némileg megnyugodva tért vissza az erdőből, és Damasztinéhoz tartott, akit néhányszor 
megölelgetett és meghallgatott, mintegy hálából a múlt időkért. Damasztiné nagy keble 
megremegett, ajkszéle meggörbült, hangja megcsuklott, amikor közölte Rezeda úrral, hogy 
elvesztette az egyik harisnyakötőjét, és szeretné megtalálni azt az erdőn. 
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- Későbben - felelt Rezeda úr sokat ígérően, és egyelőre a borozásnak szentelte magát, amint 
mindig, amikor valamely árnyék volt a szívén. Bár a borital mértéktelen élvezete sok zavart 
idézett elő életében, lelki és testi depressziók okozója volt, szégyenletes emlékek költötték fel 
mély álmából, és boldogtalanná tették napját: amíg itta a bort, addig nem érzett semmi 
kellemetlenséget. Ifjúkori szerelmei és sikerei oly közel látszottak, hogy csak a kezét kellett 
utánuk kinyújtani; egykori kóborlásai most érdekes kalandoknak tűntek fel; boldog utcákat 
látott, ahol könnyed, gondtalan szívvel nyitott be barátságos házakba, ahol a ház hölgyei évek 
óta várták, és minden más kérőt visszautasítottak; asszonyok csókját és gyengeségét, leányok 
elerőtlenedését és megadását, férfiak áldozatkész barátságát, a kártya szerencsés fordulatait 
szinte erőfeszítés nélkül lehetett elérni a bor segítségével; nem fájt semmi sem a múlt időkből, 
tréfának látszott mindaz, ami a háta mögött maradt, és a jövő tündöklött. 

Ekkor hazafelé készülődött a fájdalmas arcú Damasztiné, miután hiába várta Rezeda Kázmér 
urat, hogy a szép múlt időket megbeszélje vele: a nagy keblű asszonyság pityergősen állott 
szemben Rezeda úrral, mint egy megsértett gyermek: 

- Hazamegyünk már, nem kísérne el? 

Eközben Damasztiné leányai összegyülekeztek, mint csirkék a kotló körül. Valamennyinek 
felhevült volt az arca, csak Antónia volt sápadt, mint egy halálfő. Merev és fagyott volt arca, 
amilyen egykor a koporsó párnáján leend. Szép, üde arcbőre alól eltűntek a zsírpárnácskák, a 
csontok kisárgultak, és a szemgödrök mélyében síri setétség ült. Oly csúf és ijesztő volt 
Antónia, hogy Rezeda úr nagy elégtételt érzett. - Meg fog halni a nyomorult, mert megcsalt! - 
gondolta magában, és nem sajnálta Antóniát, midőn az szédülve, tántorogva kapaszkodott 
Damasztiné karjába. 

- Mi a manó ütött beléd? - kérdezte mérgesen az asszonyság. 

- Nagyon rosszul vagyok - felelt a lány. 

- Úgy! - dörmögte magában Rezeda úr, és elfordult. Megelégedetten hajtotta fel borospoharát, 
és egy régi ismerősére gondolt, aki a bábától jövet ugyanilyen sápadozó arccal, halálra váltán 
kereste fel, és a bérkocsi ernyője alatt bevallotta, hogy megcsalta őt… Hogy is hívták? Ahá, 
Izabella volt a neve, és egy adóhivatalnokhoz ment végül férjhez. 
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HARMADIK FEJEZET • Kioszkban 

A postások zenekara az emelvényen Rip van Winkle dallamait játszotta, hogy mindenki 
elandalodott egy percre a Várkert kioszkban, a vaníliafagylalt édesebb lett az asztalkákon, és 
az ostya oly lágyan mállott szét a szájakban, mint tegnapi szerelmi emlék. 

Damasztiné így gyúrta Rezeda urat: 

- Nézze, Kázmér, nekem nincs sok időm cukrászdában vagy kávéfőzőnél üldögélni, a 
leányaim egyedül vannak odahaza, és az utóbbi időben annyira megfeledkeznek magukról, 
hogy beengedik a házba az énekeseket és muzsikusokat az én távollétemben is. Röviden 
feleljen tehát: él még az a doktor, és hol található? 

Rezeda úr konyakot kevert a fagylaltba, és oly ravaszkodva nézett az asszonyságra, mint a 
fogságba került borz. 

- Gondolhatja, hogy ok nélkül nem adtam magának randevút ezen a helyen, ahol már tíz 
esztendő óta se fordultam meg. Nem járok randevúra. Fontos okom van, hogy itt magával 
beszéljek. Életbe vágó dolgok… Becsületem, hírnevem, jövőm forog kockán - erősködött 
Damasztiné. 

Rezeda úr bólogatott. Sajátságos, hogy az asszonyok akármilyen korosak, nem szoknak le 
azokról a szavakról, gesztusokról, amelyeket találkáikon használtak. Mindig a becsületüket, a 
jó hírnevüket emlegetik, amikor az egész városrész elfelejtette már ifjúkorukat. 

- Él még az a doktor? - ismételte erélyesen Damasztiné. 

- Miféle doktor? 

Damasztiné kezébe vette a Wiener Bilder című képeslapot, és ahhoz beszélt. 

- Tudom, hogy már nem vagyok fiatal, uram, de én sohase fogom elfelejteni, hogy egykor 
szerettem önt, és ön is azt mondta, hogy szeret. Nos, emlékezzen csak, mikor lánykoromban 
mindenféle csábító sétákra vitt, de én nem hagytam magam elcsábítani, beszélt nekem egy 
doktor barátjáról, akinek olyan nagy a tudománya, hogy meg nem történtté tudja tenni a 
leányoknál azt, ami megtörtént. Még arra is emlékezem, hogy a vízivárosi régi katonai 
temetőben mondta ezt nekem egy major sírdombján. 

- És maga nem hitte el. 

- Nem voltam olyan hiszékeny, mint a többi hölgyek, akik utánam következtek. Mindig sokat 
adtam a becsületemre, vallásosan neveltek szegény szüleim, és sírba vitt volna a szégyen, ha 
rosszat cselekedtem volna… Sajnos, későbbi szerencsétlen házaséletemben nem találtam meg 
azt a gyöngédséget férjem oldalán, amely gyöngédségre áhítoztam. És ez a magyarázata egy 
és más dolognak, amiről önnek tudomása van. Ámde esküszöm, hogy magán kívül soha senki 
se férkőzött a szívem közelébe. Szerettem, Kázmér, és a másvilágon megbocsátja ezt nékem a 
jó Isten, mert annyit vezekeltem a földön bűnömért. Talán ennek a mélységes bűnbánatnak 
volt a következménye már az is, hogy férjem, az igazgató nem sejtett semmit… 

Rezeda úr felsóhajtott: 

- Nagyon szeszélyes volt, asszonyom. 

- És ön faképnél hagyott, midőn egész éjszaka vártam ablakomnál férjem távollétében. Ön 
akkor is azon férfiak fajtájához tartozott, akik szeretni csak kényelmesen, mezítláb tudnak. Az 
jólesett önnek, ha ezer kockázat és veszedelem közepette, halálosan dobogó szívvel, a 
szégyenkezéstől megvakulva, félig ájultan felkerestem lakásán, de ön egy lépést sem tett 
értem. 
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- Bestia voltál, megcsaltál - felelte meggondolt udvariassággal Rezeda úr, és szelíden nézett 
özvegy Damasztinéra. 

- Esküszöm… De minek esküdnék? Csak a szemembe, az arcomba kell nézni: ilyenek a csalfa 
asszonyok? Annyit imádkoztam érted, mint az apámért, anyámért együttvéve nem 
imádkoztam. Annyi könnyet hullajtottam érted, hogy darab időre elgyengültek szemeim. 
Szegény barátnőim alig tudtak visszatartani az öngyilkosságtól; eljártam minden budai bálra, 
mert azt hittem, hogy veled találkozhatom; bolyongtam azokon a helyeken, amelyeken veled 
sétálgattam, és kísérőim nem tudták mire vélni, miért fog el görcsös zokogás a 
gyalogösvényen, amely a Zugligetből a Sváb-hegyre visz… csak én hallottam az erdei avaron 
a maga lépteit, én láttam a fák őszi leveleire írva a maga szavait, én hallottam a messziségbe 
az erdő mélyében sóhajtásait… és ha voltak is gavallérjaim, ugyan melyik asszonynak nincs? 
- csak azért kellettek, hogy elkísérjenek azokra a helyekre, ahol magával boldog voltam… 
Sohase varrtam inget másnak, csak magának. 

Rezeda úr az utolsó mondattól elérzékenyült. 

- Finom, lenvászon ingek voltak. 

- Finomabbak, mint az uramé, pedig az igazgató sokat adott a fehérneműjére. Mikor meghalt, 
egy Ivanics nevű hordta el a lábravalóit, és ehhez az Ivanicshoz nekem semmi közöm sem 
volt. Egy szép kis városi bundát azonban mai napig őrzök. Éppen olyan bunda, mint az 
egykori polgármesteré volt, együtt varratták az urammal. Néha az a bolondos gondolatom 
van, hogy ezt a városi bundát egykor még maga viseli, Rezeda úr, mikor megfehéredik a haja, 
és a hó lehullott a Szentháromság térre. 

Rezeda úr elgondolkozva hallgatta a zenekar játékát. Régi valcerokat fújtak, és a Kioszk 
ismeretlen arcai úgy tünedeztek fel Rezeda úr előtt, mintha egy régi korból visszamaradt 
vendégek foglalnának helyet a kerek asztalkáknál, mikor ezek a melódiák még újak voltak. 
Az asszonyok (nyár lévén) pünkösd óta levetették a térden alul érő barchetnadrágot, és a 
jezsuita lépcsőn a szél belekapaszkodik lengő bő szoknyáikba. A férfiak előkeresték a hímzett 
fehér mellényeket, és a megsárgult szalmakalapokat, málnapiros az ajkuk a kiborotvált 
császárszakáll között, nagy meggondolással olvassák esti lapjukat, és mindnyájan tudják, 
hogy mi lesz vacsorára… Nem is volna olyan rossz dolog öregségére Budára költözni egy 
vastag falú, meleg házba, ahonnan tekintélyes léptekkel menne az utcára, ha litánia után a 
kocsmajárás ideje elkövetkezett. 

- Mit akar tehát azzal a doktorral, aki visszadja a leányoknak, amit elveszítettek? 

Damasztiné keserves arculatot vágott: 

- Amit most elmondok, azt meggyónni se merném, igaz, hogy még messzire van kisasszony 
napja, amikor gyónni járok Máriabesnyőre. Maga tudja minden titkomat, ismerje ezt is. 

Rezeda úr nagyot nyelt. Az utóbbi években többször észrevette, hogy az asszonyok szokatlan 
bizalommal voltak hozzá, mintha a nagybátyjuk lenne. Még szerelmi keserveiket is 
elpanaszolták neki, tanácsot kértek a férfi visszahódítására, furfangos levelet fogalmaztattak, 
és elkísértették magukat hűtlen szeretőiktől kierőszakolt utolsó találkozóra; így többször 
méregette a Szarka utcát, ahol a titkos legénylakások bújnak meg varrónők műhelyei mellett, 
üldögélt bágyadtan a Császár fürdői platánok alatt, amíg odafent valamely szobában az utolsó 
találka könnyes, viharos, szenvedélyes jelenetei lefolytak; néha megjárta Rezeda úr, a 
kilátásba helyezett jutalom elmaradt, mert a szerelmesek kibékültek a végsőnek hitt randevún, 
és karonfogva távoztak egy másik ajtón. De Rezeda úr nem esett kétségbe, bizonyosan tudta, 
hogy néhány nap, vagy hét múltán ismét szükség lesz az ő bölcsességére, és kétszeres 
jutalmat élvez a féltékeny, fájdalmas hölgytől. 
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Vajon miféle szerelmi cselszövény kibogozását óhajtja rábízni a koros Damasztiné, hogy 
városi bundát ígér előre? 

Damasztiné könnyes hangon beszélt: 

- Sohasem engedtem el őket hazulról lábszárvédő nélkül, nyáron is nadrágot kellett nekik 
viselni, magam fésültem a hajukat, ha bogarakat hoztak haza az iskolából, hetenként 
fürösztöttem őket, beléptem a hálószobáikba, mikor aludtak, elfogdostam a szerelmes 
leveleiket, résen álltam, ha holdfényes éjszaka az ablakban könyököltek, kikémleltem, hogy 
kivel beszélnek az utcán, amikor az iskolába mennek, megfigyeltem, milyen zenedarabokat 
játszanak a zongorán, utánanéztem az imakönyvükben, melyik lap van begyűrve, és tollat 
fosztottam velük téli estéken, amely módszer mindig beválik, ha titkot akarunk megtudni. És 
mégis… 

- Mind a négy? - kérdezte felvillanva Rezeda úr. 

- Antóniáról nem tudom bizonyosan, mert ez a lány oly ravasz, mint a kaméleon, mindennap 
másnak mutatja magát. Egyszer Engelbert nevét mondja álmában, máskor Baltazárét; néha 
még az ön nevét is sóhajtotta, midőn éjfélkor lábujjhegyen ágya mellé léptem. Nem akart 
vallomást tenni, bármint fenyegettem a másvilággal, jövendőbeli férje haragjával, szüleinek 
keserűségével. Agyafúrt, különös teremtés. Nevetni szokott, ha vallatom, és kijelenti, hogy ő 
ártatlanságát már ötven esztendő előtt elveszítette, amikor az álarcosbálról megszökött a 
kaszárnyába egy osztrák katonatiszttel. Majd fordít egyet szaván, és kijelenti, hogy ő az a 
Palota téri kísértet, aki csuklyában, lefátyolozva járkált az én gyermekkoromban a Tabánban, 
és viharos éjszakákon szeretkezni hívta a magános fiatalembereket a rétre, ahol a kecskéket 
legeltetik. Majd ismét újabbat hazudik; ő az előkelő úriasszonyság, aki besurran a diákok kis 
szobáiba, midőn azok szegényes vackukon úrihölgy szeretőről álmodoznak. De nekem 
hazudhat, amit akar. Én ismerem ezeket, a nagyravágyásukban, beteges hiúságukban egyetlen 
igaz szót sem tudnak kiejteni, regényes hazugságokat mondanak akkor is, ha az életük függne 
az igazságtól. Ezek azok a leányok, akik kiugranak az ágyukból, midőn a bakter éjfélt kiált, és 
másnap megesküsznek, hogy éjszaka előkelő gazdag úr jött értük postakocsin, hogy Itáliába 
repítse őket, de vasrostély volt az ablakon. Ismétlem, Antóniával nem tudok eligazodni, bár az 
orvosi vizsgálatot ő sem kerülheti el, mielőtt ősz jöttével visszaadnám őt végleg vidéki 
szüleinek. 

- Ellenben a többiek?… 

- A többi három megtört ügyesen alkalmazott szavaimra, és vallott - szólt magasra húzott 
szemöldökkel Damasztiné. - Nemhiába mondta mindig „az igazgató”, hogy én vagyok a 
legügyesebb asszony Budán, nemhiába foglalkozom leányneveléssel húsz esztendeje, 
megkérdezhetik az anyákat, akik maguk is nálam nevelkedtek, mint leányaik… 

- Remélem, asszonyom, hogy a szőnyegen forgó esetet nem sorozza dicsőségei közé? 

Damasztiné hangja megcsuklott. 

- Ilyesmi még sohase fordult elő házamban - szólt siránkozó hangon -, nem tudom, hogyan 
kerülök ki a bajból a maga segítsége nélkül, Rezeda úr. 

- Teljes őszinteséget kérek. 

- Jól van. Elmondom önnek, mit vallottak a leányok. Mánya, egy csontos, izmos, nyugodt, 
falusi hamvasbarna, akinek oly dús a haja, mint a vad bozót, és a szülői háznál korán 
megtanult lovagolni, cselédekkel bánni, gazdálkodni, józanul számolni, lelkiismeret-furdalás 
nélkül vallotta be, hogy virág vasárnapján délután templom helyett egy jósnő lakásába 
látogatott el, ahol már várta a házunkban lakó kacsafark bajszú fűszeres. Ennél a fűszeresnél 
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ostobább embert nem ösmerek a városrészben; mint a rigó, a cselédlányokat a boltja raktárába 
csalogatja, a lábát rázogatva áll az ajtóban, és vakmerően néz minden nőre. 

- És a jósnő lakásán megtörtént a baj? 

- Úgy van - felelt könnyes szemmel Damasztiné. - Egyike azon érthetetlen talányoknak, 
amelyeket az élet produkál. Kétszáz nőnek hiába fütyörészett a fűszeres, a kétszázegyedik, 
szegény Mánya gondolkodás nélkül lépett az utcára, hogy a fütyülő ember után menjen. 
Csődöt mond itt minden tapasztalat, minden lélekbúvárlat… S a legszomorúbb, hogy a 
fűszeres elvette Mánya ingét, magával vitte a jósnőtől, s az inget majd nekem kell 
visszaszerezni. Mily szégyenletes dolog! 

- És Mánya? 

- Közömbös, mintha kihalt volna belőle minden érdeklődés. Eltunyult minden iránt, ami 
azelőtt érdekelte. Szótlanul üldögél, megkövülten bámul az utcára, ha a fűszeres odalent 
fütyörészni kezd. Étvágya kitűnő, álma mély és nyugodalmas. Mit akar még tudni Mányáról? 

- Nem szokott sírni? 

- Ismétlem, hogy az elcsábított lányok nem éreznek boldogtalanságot, mint a regényekben 
van. Teljesen közömbös nekik, ami velük történt. A legtöbb elfelejti másnap, különösen, ha 
jól tud imádkozni. Csak kérdezze meg az öregasszonyokat. Alig emlékeznek a dolgokra, 
amelyek lánykorukban történtek velük. Nagy szerencséjük a szegény nőknek, hogy a 
természet úgy alkotta őket, könnyen és alaposan tudnak felejteni. Mányát ezért nem nagyon 
féltem. Sohase hozza zavarba jövendőbeli élettársát azzal, hogy egy sohasem hallott férfinevet 
mond ki álmában. 

- És a többiek? Az ő lábuk is kifelé görbül már? 

- Nagyjában véve: mindennapi dolgok, csak mi csodálkozunk ismét, amikor újra halljuk az 
élet e hétköznapi tragédiáit. Aranka egy lusta, körmét rágó, szeplős, fekete leány, aki 
egyébként csak az édes tésztákért rajong, valamint a füzetes regények hőseiért, akikről a 
konyhán titokban olvasott. Szemtelen szokott lenni, ha megintem, örül, ha lyukas harisnyát 
húzhat a lábára, a tükörbe nem szeret nézegetni, mert csúfnak tartja magát, megmerevedik az 
egyik szeme, ha mélyen gondolkozik, és holdváltozáskor oly forróság áramlik a szoknyájából, 
hogy szinte süt, hosszas nógatásra varr fel egy gombot, fésületlenül, kibontott hajjal ül 
óraszámra az ágy szélén, keresztet vet, ha eltörik egy pohár, a párnát a fejére szokta húzni, és 
hanyatt fekve álmodik, ingerlékeny, és szívesen elmulasztja a reggeli mosakodást, 
rajtacsíptem, hogy rossz illatú helyen élvezettel üldögél, megszagolja a kezét, rábeszélte 
egyszer Mányát, hogy engedje magát tőle meglocsolni, megleste a szomszéd házmestert, 
midőn az vasárnap délután élete párjával játszadozott, szinte megbűvölve figyeli a tavaszi 
utcán szemérmetlenkedő ebeket, elolvassa, és nem felejti el azt, amit a házak hátulsó 
kerítéseire szoktak írni az utcagyerekek… 

- Elég, asszonyom, látom, jól ismeri növendékeit. 

- Arankával tehát a „Fácán”-beli majálison történt meg a baj, ahol ön is jelen volt, én is nyitott 
szemmel ültem, és egyikünk sem vett észre semmit. Csak annyit tudtunk, hogy az erdőben 
dalolgattak, bújócskát játszottak, futkároztak, amint az már fiatal népeknél szokás. Ugyan ki 
akadna fel azon, hogy a fiatalság jókedvű, nem lehet mindenki olyan mormogó, dörmögő 
öreg, mint mi ketten, Rezeda úr. 

- Ha nekem lányom lenne, sohase engedném bújócskát játszani. 

- Húsz éve vagyok ezen a pályán, tudom, hogy mi esik jól a fiataloknak. Utóvégre a 
majálisokat az ő kedvükért tartják, nem pedig a borissza öregeknek vagy kimustrált 
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vénasszonyoknak. A fiatalság nem azért gyülekezik a „Fácán”-nál, hogy szalámival, retekkel, 
hagymával, túróval megtöltse a gyomrát, és reá spriccert öntsön. A savanyú bor csak azokat 
édesíti, akiknek az életben nem jut már egyéb cukrosság. 

- Tehát a „Fácán”-nál történt? 

- Szerettem volna, ha a leány szájából hallaná a vallomást, de ugye: ez lehetetlenség? 
Megpróbálom tehát röviden elmondani a dolgokat. Egy elvetemült, rettenetes gazember jelent 
meg azon a táncmulatságon, akit Budán Növényi úrnak neveznek, de egészen bizonyos, hogy 
Pesten más és más név alatt leskelődik a tapasztalatlan fiatal leányok körül. Egy vámpír ez, 
aki szemtelen bizalmaskodással szólítja meg a lányokat, és bár már szürkül a haja, olyan 
ocsmányságokat sugdos a nők fülébe, hogy azok a megrettenésükben felelni sem tudnak. 
Kényszeríti a fiatal nőket, hogy ismételjenek bizonyos szavakat, amelyekre tanítja őket. 
Megingatja a szemérem gyönyörű templomát, először a szavakkal, tekintetekkel, 
mozdulatokkal e leányok lelkében. Arcpirító suttogással mond költeményeket, amelyeket 
nyomtatásban nem olvashatni. Dong, mint a piaci légy, s elviszi a lányokat a ház végébe, ahol 
szemérmetlen rajzok vannak a falon, ocsmányságot mutató játékszerek vannak a zsebében, és 
kábító parfőm a zsebkendőjén. Mindig víg és vállalkozó görbe mosoly a száján, 
fáradhatatlanul követi kiszemelt áldozatát. A férfiaknak kellene összeállnia, hogy az ilyen 
Növényieket ártalmatlanná tegyék. Hisz minden sikerüket szemérmetlenségüknek 
köszönhetik. 

- Asszonyom, igen jól tudja, hogy az igazi nőhódítók azok a férfiak, akik férfiak társaságában 
közutálatot ébresztenek. 

- Ó, mily gyávák a férfiak, hogy eltűrik ezeket a léhűtőket, akik feleségeik, leányaik füléhez 
bizalmaskodva hajolnak, suttognak, és a hamiskártyás szemével lesik az elért hatást. 

- Kérdezze csak meg a nőket - felelt Rezeda úr -, milyen más véleményük van e vakmerő, 
sólyomként támadó rablókról! Talán Aranka megbánta, hogy Növényi úr az erdőbe csalta, és 
visszaélt tudatlanságával? 

- Szegény csak azért sóhajt, hogy Növényi urat azóta nem látta. Írt levelet is, amelyre persze 
választ nem kapott. Ki tudná, merre jár azóta a lelketlen gazember! De én résen vagyok, és 
leöntöm az emeletről, ha házam körül észreveszem őt. 

- Késő bosszú. Halljuk a negyedik leány történetét! 

- Ó, a szemüveges lány. Erzsébetnek hívják, és külsejében, mozdulataiban hasonlít azokhoz a 
leányokhoz, akiknek az arcukra van írva, hogy mindvégig pártában maradnak, mert mit sem 
törődnek a férfiak meghódításával. Pápaszemét, amely nagy és kerek, tüntetőleg veszi elő, 
pedig jól tudja, hogy nem szolgál előnyére a tanárnői viselet. Ha legalább lornyettet hordana, 
mint Szép Heléna a Budai Színkörben, vagy elegáns csíptetőt, amely némely arcnak oly 
helyes kifejezést kölcsönöz! Erzsébet azonban ragaszkodik a nagymamás pápaszemhez, olyan 
nesztelenül jár-kel, mint egy árnyék, napokig nem hallani a szavát, elüldögél a sarokban, és 
isten tudja, miről gondolkodik. Két esztendeje van nálam, de sohase tudtam vele tisztába 
jönni. Mindig egyforma a kedve, akár beteg, akár egészséges, sohasem nevetett, nem 
szomorkodott, nem játszott, egykedvűen vette az időjárást, és mikor tizenhetedik évét 
betöltötte, ősz szálak mutatkoztak hamvas, barna hajában. Szülei módos gabonakereskedők a 
Tisza mentén, akik nem sokat törődtek Erzsébettel, igaz, hogy pénzzel bőven ellátták. S 
Erzsébet addig nem nyugodott, amíg pénzét cselédeknek, barátnőknek el nem ajándékozta. 

- Erzsébetnek van egy nagynénje Pesten, aki eleinte ritkábban, később sűrűbben meglátogatta. 
Divatos, elegáns asszonyság, bizonyosan gazdag, fekete szeme mindig könnyes a jókedvtől és 
a szomorúságtól, kacér és alázatos, és férje nem sokat törődik vele. Gondoltam is néhanapján, 
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hogy ez a nagynéni bizonyosan az a pesti asszony, akiről a regényeket írják, udvarlókat tart, 
örökös mulatság az élete, és előbb-utóbb megszökik az urától egy színésszel vagy egy 
muzsikussal. A nagynéni harmincöt esztendős, és minden negyedórában frissen púderozza az 
arcát abból a bőrtáskából, amit kezében hord. Sok baja volt széles karimájú kalapjával, 
fátyolával, kesztyűjével, blúzával, szoknyájával. Néha csak azért látogatta meg Erzsébetet, 
hogy a velencei tükörben megnézze magát; véleménye szerint ez volt a legjobb tükör a 
fővárosban. 

- Bizonyos idő előtt észrevettem, hogy a nagynéni nem mindig egyedül jön át Budára. Egy 
feltűnően magas, őszes hajzatú, barna képű gavallér várta a nagynénit a ház előtt, amíg a 
látogatás tartott. A nagynéni az ablakból nevetve, tréfálkozva mutogatta Erzsébetnek a híven 
ácsorgó lovagot, és nagyokat kacagtak azon, hogy a gavallérnak úgy meggörbült a nyaka, 
mintha színházi zenekarban szolgált volna, és reménytelenül szerelmes lenne a primadonnába. 
Emlékszem, mily nagyokat nevettek az úriemberen, aki nem bosszankodott, nem 
türelmetlenkedett, csak nyugodtan járkált a hóesésben. Mint a nagynéni szavából értesültem, 
az úriembert bizonyos Mukinak hívták, és hírlapíró volt. Eddig azt hittem, hogy a hírlapírók, 
legalább itt, Budán, csupa fehér szakállú, meggörbedt vállú boroskancsók, holott Muki néha 
virágot viselt a kabátján, hosszadalmasan nézegetett a rácvárosi lányok után, és én nem 
eresztettem volna be házamba, mert volt valami a szemében, ami a nőknek tetszeni szokott. 
Szerette a nagynéni Mukit, vagy csak játszott vele, mint ezeknek a pesti asszonyoknak mindig 
kell valami férfiember, aki rajongásával, bókjával, elragadtatásával, izgékonyságával őket 
körülvegye? Mi, budaiak, igen rossz véleménnyel vagyunk a pestiekről; erről a púderos 
asszonyságról nem tudtam elhinni, hogy valakit szeretni tudna. 

- Tavasz felé történt, hogy megérkezett Erzsébet apja, egy közönyös, kövér ember. 
Kijelentette, hogy leányát júniusban hazaviszi, mert Erzsébetnek férjhez kell menni a 
szomszéd kereskedő fiához. Erzsébet szokott egykedvűségével vette tudomásul apja akaratát. 
„Tehát már júniusban?” - kérdezte, midőn atyjától búcsút vett. „Úgy van, júniusban!” - felelt 
a kövér ember. 

- A tavasz korán beköszöntött, és a pesti nagynéni mind sűrűbben kocsikázott Budán Muki 
társaságában. Szavaiból kivettem, hogy a gumikerekű kocsi gyakran hordja őket a Várkert 
kioszkba, és onnan mindenféle kiskocsmákba, ahol halat szoktak enni, és pezsgős bort isznak 
rá. Erzsébet egy napon kijelentette, szeretne nagynénjével és Mukival részt venni ily 
kiránduláson, hisz júniusban úgyis férjhez kell mennie. A néni örömmel segített Erzsébet 
öltözködésénél, és az ablakból láttam, hogy Muki a két nő között foglal helyet a bérkocsi 
ülésén, és igen megelégedettnek látszik e változatosságon. Erzsébet megfogta kezével a 
kalapja karimáját, midőn a bérkocsis a lovak közé csettintett, a nagynéni nagyot csípett Muki 
karján, és felkacagott, hogy a járókelők a kocsi után néztek. 

- A kirándulások mind gyakrabban ismétlődtek. Muki mind bizalmasabban terpeszkedett a 
bérkocsi közepén, és estefelé, mikor Erzsébetet hazahozták, hosszan szorongatta a lány kezét. 

- Egy májusi hajnalon (idáig maradt távol nagy kétségbeesésemre Erzsébet), a leány 
pápaszem nélkül jött haza, és azóta se tette fel többé a szemüveget. Váratlanul megjavult a 
látása, a legkisebb betűt is el tudja olvasni, és olyan messzire lát, mint akár én vagy ön. Hiába 
vallattam a leányt, hol járt hajnalig, egykedvűen felelt: „Róza nénivel voltam!” 

- Míg e napokban, a vallomások idején, kiderült, hogy azon az éjszakán előbb a nagynénit 
kísérték haza pesti lakására; Muki és Erzsébet kettecskén vágtak neki Budának, és Muki egy 
rossz hírű szállodába csalta a leányt. Muki azóta nem mutatkozik, a nagynéni egyedül jön az 
egykedvű Erzsébethez. 

- Most már tud mindent, Rezeda úr. 
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Rezeda úr elgondolkozott a hallott történeteken. Egy darab ideig bólongatott, mintha nagyon 
helyeselné a dolgok állását, későbben felébredt benne a kételkedés. 

- Fiatal koromban, harminc és negyvenedik éveim között, midőn tudvalevőleg a legkönnyebb 
a férfiak helyzete, a fiatal nők meggondolatlanul dobják magukat az érett, komoly férfiak 
karjaiba: néhányszor, kétszer vagy háromszor megadatott nekem is a szerencse, hogy sikerült 
ártatlan nők kegyességét megnyerni. Ámde azt tapasztaltam, hogy egyszeri vagy kétszeri 
találkozás heve mit sem hervasztja el a fiatal nők mirtuszkoszorúját, csak a regényekben 
olvashatni kalandokról, amelyek percek alatt befejeztetnek. Lehetséges, hogy bennem volt a 
hiba, gyöngédebb és óvatosabb voltam, mint kellett volna, és nem egy kisasszonyról tudok, 
aki hibátlanul férjhez ment, bár nem mulasztotta el az alkalmat a hiba elkövetéséhez. Az ön 
esetei, asszonyom, mind egyszeri találkozásról szólnak. Engedje meg, hogy kételkedjem a 
helyzet tragikus voltában. Azt hiszem, hogy a kisasszonyok képzelete felülmúlja a valóságot. 

Damasztiné megcsóválta a fejét. 

- Nő vagyok, tudom a magamét, bár „az igazgató” korántsem viselkedett úgy, hogy a 
nászéjszakámon sürgősen doktort kellett volna hívatni, varrótűvel és selyemfonállal, mint 
mostanában néhányszor megesett a Vízivárosban. A régi férfiak gyöngédebbek voltak. Ámde 
én mégse tudom elhinni, hogy leányaim ártatlanok (mind a négynek kiadom az útját nyáron), 
és azt a bizonyos csodadoktort akarom, akiről ön egykor beszélt. 

Rezeda úr így felelt: 

- A csodadoktor nem mese. Itt él Pesten, az óbudai oldalon, és már sok házasságot tett 
felhőtlenné, sok szemrehányásnak és elfelejthetetlen keserűségnek tette be az ajtót néhány 
ügyesen alkalmazott öltéssel. Több tekintélyes és erényességére hiú, előkelő úriasszony tudja 
az adresszát a doktornak, mint hinnénk. Sok kis fazekat megdrótozott ez a drótos. A 
legfinomabb csecsebecséket összeragasztotta. Áldani kell nevét, mint az emberszeretet 
apostoláét. Csúf válópörök, botrányos házaséletek, szégyenletes asszonyéletek múltak a 
doktor varrótűjének munkálkodásán. Férfiak büszkeségét, asszonyok nyugalmát, családi 
tűzhelyek melegét növelte ez a férfiú. Pesten a nőorvosok többet tudnak Balzacnál, ha ugyan 
hallotta már valaha hírét ez írónak, asszonyom. 

Rezeda úr és Damasztiné ezután megállapodtak, hogy milyen körülmények között keresik fel 
a csodadoktort, és mily furfanggal vizsgáltatják meg a leányokat. 

Bealkonyodott, a zenekar már elhagyta emelvényét, megritkultak a Kioszk vendégei, csendes 
budai házakba mentek a boldog asszonyságok, akiknek sohase volt szükségük csodadoktorra, 
valamint a polgárok, akik lassú sétát tettek a közelgő vacsora előtt a Duna-parton. A 
gesztenyefák alatt olyan nyugodalmasan mendegéltek a járókelők, mintha örökre elfújta volna 
a szél a szerelmet, az égő könnyet, a boldogtalanságot a világról. Ki látná e közömbös emberi 
arcok alatt a jajt és kacajt, a kéjvágyat és a csikorgó boldogtalanságot? Talán nem is igaz, 
hogy a nők e tájon a Dunába ugranak, miután a Rác-templom órája elütötte a találkozóra 
kitűzött óranegyedeket, és az sem igaz, hogy a padokon éjfélkor férfiak ülnek, akik könnyes 
szemmel hívják vissza a hullámokból elmerült szerelmesüket. 

- És Antóniáról valóban jó véleménnyel lenne, asszonyom? - kérdezte Rezeda úr odavetőleg, 
de hangja kissé megremegett. 

- Azt hiszem, az egyetlen okos leány, aki az én elveim szerint éli életét - felelt kitérőleg 
Damasztiné, és megengedte Rezeda úrnak, hogy darabig elkísérje. 
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NEGYEDIK FEJEZET • A régi királyság 

Rezeda úr XIX. századbeli feljegyzései között egy helyen ezt a passzust találta: 

„A doktor rájött a titokra, hogy a meggondolatlan fiatalság elhamarkodott lépéseit minden 
aggály, minden feltűnés és utólagos leleplezés félelme nélkül el tudta tüntetni.” 

XIX. században, I. Ferenc József uralkodása alatt nem sokat jövedelmezett a doktor titka. 
Lehetséges, hogy a leányok jobban vigyáztak egyetlen hozományukra, szemérmükre, 
másrészt olyan kevesen tudtak még a doktor találmányáról, hogy éppen azok nem találtak el a 
doktor lakására, akiknek szükségük lett volna a titok felhasználására. 

Általában a középosztály hölgyei szívesebben hittek a rejtett adresszű bábaasszonyoknak, és 
egyéb kuruzslóknak, mint a tanult nőorvosoknak. Sok szegény megtévedt úrileány inkább 
ugrott imádkozásra kulcsolt kézzel a hidakról a Duna hullámaiba, mint bevallotta volna 
tévedését, pláne egy orvos előtt, aki a férfinemhez tartozik. Szemérmetes korszak volt ez; az 
úrinők lesütött szemmel járnak az utcán, a divat a hosszú szoknya, amely eltakarja a bokákat; 
a mély érzések, regényeskedő szerelmek, önfeláldozó hűségek jellemzik a pesti úrhölgyeket. 
A királyság hölgyei olyan dobogó szívvel mentek a randevúra, hogy másnap betegek voltak 
az átélt izgalmaktól, és némelyek ágyban töltötték az időt, és a paplan alatt rózsafüzért 
csavartak a csuklójukra. 

Rezeda úr a régi királyság éveiből ismert hölgyekért többnyire meghalni akart; viszont 
szívesen megtették volna ezt a nők is miatta, ha rákerül a sor. A városban voltak szent életű 
úriasszonyok, akik tíz-tizenöt esztendeig elbírták a házibarát áhítatos udvarlását, anélkül hogy 
megtántorodtak volna; férjhez mentek a kitartó szerelmeshez, midőn özveggyé lettek, vagy 
elváltak férjüktől, midőn többé nem tudták titkolni érzelmeiket. Ilyenformán lehetséges, hogy 
Ferenc József uralkodása alatt kétszer és háromszor ment férjhez egy-egy pesti úriasszony, és 
mindig a legszentebb szerelmet érezte házasságában. E régi szeretők nem képzelték el az 
életet törvényes házasság nélkül. 

Rezeda úr e korszakban ismert egy úrihölgyet, aki már háromszor ment volt férjhez, és 
harmadik házassága sem volt boldog; ugyanezért Rezeda úrral megállapodott, hogy ismét 
elválik, és negyedszer is férjhez megy IV. Henrikhez (mint Rezeda urat becéző nevén 
emlegette). 

Még ma sem lehet teljes bizonysággal tudni, hogy mi volt az oka, hogy a városligeti és budai 
séták tervezgetéséből nem lett valóság. Rezeda úron nem múlott, hogy nem lett negyedik férje 
a vállalkozó menyecskének, aki oly ügyesen válogatta meg férjeit, hogy azok tovább szerették 
őt, mikor már régen férjhez ment másokhoz, és térdepelve kérték visszatérésre. (Rezeda urat 
meglehetősen féltékennyé tette a tudat, hogy bizonyos napok a volt férjeknek vannak 
szentelve a csodálatos lelkű nő életében. Az asszony pontosan referált másnap Rezeda úrnak, 
hogy mit mondott első, második vagy harmadik férje; beszámolt első férje (ez volt a 
legöregebb) térdepléseiről, amelyeket az a bérkocsiban véghezvitt, amely bérkocsi a körvasút 
elhagyott helyein kocsikázott. Részletesen feltárta második férje vonzalmát, aki bizonyos 
napokon a váci Kúria szállodában, vagy az alagi vendégfogadó kertről nyíló, vadszőlővel 
sűrűn befuttatott szobájában szokta várni, ahová gyakori vonatközlekedés folytán könnyen 
megérkezhetett Rozina; de nem titkolta el a szerelmi jeleneteket sem, amelyek jelenlegi 
férjével folytatódtak, midőn Rezeda úr vacsora után engedélyt kapott a távozásra az úri 
lakból. Rezeda urat a végsőkig izgatta Rozina a szerelmi élmények előadásával, és tragikus 
féltékenységek ismétlődtek, midőn Rozina módfelett csodálkozott, hogy Rezeda úr féltékeny 
volt férjeire. „Hisz mind törvényes volt! - monda méltatlankodva -, míg te csak afféle titkos 
szeretőm vagy, akivel félnem kell őszidőben a Sváb-hegyen kettesben sétálgatni. Hátha 
meglát valaki az ismerőseim közül!” Rezeda úr mit sem felelt, mert Rozina ekkorára már 
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elhitette vele, hogy titkos szeretőnek lenni valami igen megalázó foglalkozás, holott 
egyébként Rozina igen nemes lelkű nő volt, sohasem említette azon apró segítségeket, 
amelyekkel Rezeda urat támogatta életküzdelmeiben.) 

Rezeda úr, mint ez már a férfiak ostoba szokása: dicsekedett Rozinának barátaival, akiket 
mindenféle dicső jelzőkkel és tulajdonságokkal felruházott, holott praxisból már tudni kellett 
volna Rezeda úrnak ama régi tapasztalatot, hogy az asszonyokat a férjek szívén és hiúságán át 
hódítják meg a feleségek későbbi szeretői. 

E nagyszerű barátok felsorolása közben nem felejtette ki a geniális orvost sem, aki rájött a 
titok nyitjára, amellyel vissza lehet adni a nőknek első ártatlanságukat. Rozina ettől a naptól 
kezdve mindenáron ismerni akarta a doktort. Sűrűbben emlegette, mint valaha, hogy most 
már véglegesen elhatározott szándéka férjhez menni Rezeda úrhoz, akit ártatlanságával 
ajándékozhat meg a doktor találmánya révén. Rezeda úr esendő volt, mint minden férfi, és 
egy napon elvezette Rozinát az orvoshoz. A doktor, midőn értesült arról, hogy Rozina 
negyedszer készül férjhez menni, elutasította magától Rozinát. „Elég bajt csinált nekem 
Sasiné, aki bár fél esztendeig volt férjnél, törvényszéki orvossal hivatalosan megállapíttatta 
ártatlanságát, és ez ok volt a házasság felbontására! - mondta a doktor bizalmasan Rezeda 
úrnak. - Nem tehetem tönkre találmányom hírnevét vénasszonyokkal.” 

Rezeda úr ezt belátta, de nem Rozina. Heves jelenetek voltak a szerelmesek között az orvos 
makacssága miatt, míg eljött a nyár, Rozina tengeri fürdőre utazott, ahonnan egy 
katonanótával és szívében hidegséggel érkezett haza, amely hűvösség segített meggyógyítani 
a komolyan szenvedő Rezeda urat. 

Különben ekkor már elmúlt a tizenkilencedik század, és a nők kevesebbet okoskodtak 
szerelmi bajaikkal, mint annak előtte. Nemcsak a gyóntató atyáknak, de az idegorvosoknak is 
nyíltabban vallották be álmatlanságuk vagy egyéb nyavalyájuk okát; a jó barátnők az 
összejöveteleken szabadabban megbeszélték titkos viszonyaikat, mint azelőtt; bizonyos 
frivolság mutatkozott a társalgási hangban; a szeretőket nem rendelik az asszonyok a Páskál 
malomhoz, hanem az operettszínház páholyába, ahol nyíltan mutatkoznak velük: a királyság 
vége felé közeledett… 

Világra szóló házassági botrányok töltik meg a pesti újságokat, cigányprímások és 
főhadnagyok szöktetnek meg hercegnőket, akik újságíróknak nyilatkoznak szerelmi 
kalandjukról; pesti bankárok válnak el nejüktől izgalmas tanúvallomások után; a 
legénylakáson mérget vesznek be úriasszonyok, és a szanatóriumban virágcsokrokkal veszik 
őket körül a tisztelők; Siófok skandalumai és szeretkezései újságban megbeszéltetnek; pesti 
korzón a szoknyadivat mind szűkebb és rövidebb; előkelő, divatos úriasszony nem is 
képzelhető állandó „barát” nélkül, és a félvilági nőket utánozzák manierban és ruházkodásban 
az elegáns pesti asszonyságok, mintha csak azoknak udvarlóit elcsábítani volna legfőbb 
céljuk; nyíltan beszélnek a szerelmi kicsapongásokról a jól öltözött dámák a cukrásznál vagy 
az utcán; a színpadokról csiklandozó érzékiséget hirdetnek a pajkos szerzők; a szalonokban 
apostolai a szabad szerelemnek tartanak előadásokat, és a nőorvosnak, ha divatba akar jönni, 
leginkább a magzatelhajtáshoz kell értenie. Közben minden erkölcsös embert farizeusnak 
neveznek; kigúnyolják, aki megretten a pillanatnyi élvezet következményeitől, mind 
ritkábban szöktetik meg az asszonyokat, hogy a válóper után valóban feleségül is vegyék 
őket, diadalmenetben jár a szemérmetlenség. A királyság vége felé jár. Ferenc Józsefről 
szerelmi összeköttetéseket pletykáznak, a főhercegnőket az utca veszi szájára, a női 
ártatlanság csak az öreg kéjencek csemegéje a gyanús házaknál, míg a divatos kupié arról 
zeng, hogy rafinált úriasszony-szerető nélkül nincsen boldogság Pesten. Az erkölcstelen 
Párizs költözik Budapestre - a francia finomság és kultúra nélkül, és abban nyilvánul itt Párizs 
imádata, hogy az úrinők szemérmetlen mosollyal ugratják a férfiakat, hogy ők jól tudnak 
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franciául. Különös korszak ez: babiloni erővel ébred fel az érzékiség Pesten, azoknak a 
férfiaknak van sikerük a társas életben, akik a legnagyobb disznóságokat tudják. 

A doktor ismét nem sok hasznát vette titkának, leginkább olyan nőket választottak feleségül a 
férfiak, akikről köztudomású volt, hogy ártatlanságukat már rég elveszítették. 

Az „úgynevezett tisztességes nők” mellőzésének e korszakában Rezeda Kázmér úr (bár nem 
volt a divat bolondja) ugyancsak megtalálta szerencséjét. A nők sorában, akik Rezeda urat 
húsz esztendő óta pártfogolták Budapesten, egy Maci nevű negyvenéves asszonyság foglalt 
helyet, aki eleinte nagy tisztelője volt Rezeda úr elmésségének, férfiasságának, hívője színes 
hazugságainak, míg később zsarnoka és bolondja lett. Maci természetesen lelkesedett a 
természetfölötti doktorért, bár felnőtt gyermekei voltak. Maci ugyanis asszonyi észjárással azt 
gondolta, hogy ártatlanságával, amelyet feláldoz, erősebben láncolja magához Rezeda urat, 
akit úgy szeretett, mint a huszár a lovát, vadász az ebét, hajós a csónakját, lelketlenül, hiún, 
bolondul és ördögi féltékenységgel. 

Maci oly erőszakosan viselkedett, hogy még férje is kénytelen volt beleegyezni a „kis 
operációba”, melyet a doktor cinikusan, de remek kézfogással egy pesti szanatóriumban 
végrehajtott. Szanatóriumra, fekvésre, betegségre természetesen nem lett volna szükség a 
doktor csodálatos műtéte után, hisz éppen az volt a találmányban rendkívüli, hogy a doktor 
szobájából egyenesen a korzóra mehettek sétálni a hölgyek; ám Maci alapos asszony volt, 
szerette az érdekes és feltűnő dolgokat, teátrális volt minden cselekedetében, és élete egyik 
legboldogabb napja volt, midőn a szanatórium hűvös folyosóján kopaszodó homlokát 
törölgette mit sem sejtő férje, midőn Macit hordágyon az erős szolgák a fehér ajtós 
műtőterembe cipelték, és letették az operáló asztalra. Az operációnál senkit sem tűrt a doktor 
maga mellett, találmánya érdekében egyedül dolgozott, míg odakünn az ajtó előtt 
összegyülekeztek Maci gyermeket, jó barátnői (virágcsokrokkal), rokonai, köztük Rezeda úr, 
a bús barát. Maci könnyes szemmel fogadta operáció után a szerencsekívánatokat, 
összemosolygott bizalmas barátnőivel, könnyezve csókolta meg gyermekeit, és hosszú, 
meghatott pillantást vetett Rezeda úrra, amíg hordágyával a szolgák visszamentek a folyosón. 
Másnap és harmadnap minden ismerőse gratulált Macinak, szobája a szanatóriumban megtelt 
virággal, látogatókkal, az „egész város” a betegről beszélt, csak a doktor szívta fogát 
káromkodva, aki találmánya használhatóságának megrontását vélte ebben a színpadiasságban. 
Maci egy hétre tervezte a szanatóriumi ünneplést, de három nap múltán felkelt, mert Rezeda 
úr nem mutatkozott betegágyánál. 

Rezeda úr felhasználta az alkalmat, megszökött pártfogója és zsarnoka karmaiból. 

A királyság utolsó éveit élte, minden jel azt mutatta, hogy Pest a fulladásig jóllakott 
gyönyörrel, bűnnel, étellel és itallal. A polgárság asszonyai és leányai kilépkedtek jól elzárt 
házaikból, és megismerkednek a mámorító színházzal, a végképpen érzékiségre alapított női 
divattal, a flörttel és az ingerlékenységet előidéző modern zenével. A legkülsőbb 
Ferencvárosból is lábszárhoz simuló szoknyában jönnek be a hentesnek, vendéglősnek a 
városba, míg a korzón megjelenik az első nadrágszoknya, mintha az egész évtizedet az 
foglalkoztatná, hogy milyen szabású legyen a nők szoknyája Pesten, a királyság utolsó 
éveiben. Míg végre győz a rövid szoknya (amelyben aztán a népköztársaság és a kommün 
hölgyei minden eddig tapasztalt változatot felülmúltak). 

A „szépfiúk” gomba módra nőnek ki a pesti aszfaltból, minden héten hallani megzsarolt 
úriasszonyokról, akiknek hiszékenységével elszánt fiatalemberek visszaéltek. A „szépfiúk” az 
alakuló új világ regényhősei, ők csábítják el az úriasszonyokat, őket pénzelik az idősebb és 
jómódú asszonyságok (néha több is), ők keltenek feltűnést a siófoki strandon, és ők adjak meg 
a korzó divatját. Egy előkelő, római arcú fiatalembernek nem lehet gondja Pesten a 
megélhetésre. Vannak úgynevezett uzsonnázó kávéházak, ahova az úriasszonyok betérnek, és 
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ismeretséget kötnek; vannak kávéházi asztalok, ahol a szép fiatalemberek naphosszant úgy 
ülnek, mint a kirakati tárgyak; vannak női zsúrok, ahova a háziasszony azzal csalogatja 
asszony vendégeit, hogy egy ismert szépfiú ül a zongoránál, vagy bemutatja a legújabb 
szalontáncokat. 

Ezek a szépfiúk nagy pusztításokat visznek végbe a pesti asszonyok szíveiben. Rezeda úr 
ismert egy úriasszonyt, aki minden szerelmi szakítás után bánatában megoperáltatta magát. 
Először természetesen a vakbelét vétette ki Herzel professzorral, mint a legtöbb asszony 
Pesten, aki a társaságban szerepet vitt. (A jó doktor urak ebben az időben még a 
legváltozatosabb elméleteket állították fel a vakbélről. A bánatos úrinő citrom- vagy 
cseresznyemagvat nyelt, hogy célját elérje.) Mikor második szerelmével is szakított a fentebb 
említett úrihölgy, nehezen lélegzett az orrán át, ugyanezért egy divatos orrspecialistára bízta 
magát, és szanatóriumba vonult. Harmadik csalódása után lábát egy ortopéd gondjaiba adta; 
míg negyedszerre egy kozmetikushoz fordult, mert balszerencséjét annak tulajdonította, hogy 
testének olyan részén is van hajzat, ahol nem szükséges. 

A szerelmi bánat ellen találhatók voltak még a városban különféle kártyevetőnők, jósnők, 
kuruzslók, akiknek címét nagy titokban közölték egymással az asszonyok. 

Mindenki szerelmes volt a szépfiúk korszakában, különösen a Balzac-korabeli asszonyok 
ragaszkodtak mindig utolsónak hitt szerelmükhöz, és nyíltan hangoztatták, hogy szerelem 
nélkül nem élhetnek. Mint valami jóindulatú járvány vonult végig az öregedő asszonyok 
szerelme, határozottan divatban voltak a negyvenéves nők, akármilyen valláson voltak, de 
mégis inkább a rafináltabb vagyonos izraelita hölgyek tudták korukat így leplezni, hogy 
szíves imádóra akadtak: hol meghíztak keszeg udvarlóik kedvéért, hol meg lesoványodtak, 
midőn valamely külföldi énekesnő vagy táncosnő a soványság divatját hozta Pestre; 
fehérneműjük olyan hódító, hogy a férfiak szívesen fogadják emlékbe nadrágocskáikat, 
ingecskéiket; a negyvenes nők mohó szomjúsága és perverz élvhajhászata sok fiatalembert 
tett a városban cinikus bölccsé. 

Rezeda úr, bár már koránál fogva sem versenyezhetett a divatos szépfiúkkal, a királyság 
utolsó éveiben több sikert könyvelt az érettebb nők között, mint fiatal korában. A leányokkal 
ez években nem sokat törődött, hisz a leányok csoportját elfödték az esengő tekintetű kövér 
asszonyok, így az elhagyott Maci legjobb barátnői, néhány festett hajú és vágyakozó szívű 
úriasszony vette Rezeda urat nagy titokban pártfogásba. Felkeresték lakásán azon ürügy alatt, 
hogy a bánkódó Macival akarják kibékíteni, és kancsal mosollyal, „Maci meg ne tudja!” 
szavak kíséretében engedtek Rezeda úr támadásának. Majd bemutatták Rezeda urat olyan 
asszonyságoknak is, akik ugyancsak állították a regényes szerelmet, de környezetükben nem 
akadt megfelelő férfiú. Rezeda úr a „Hotel Habsburg” negyedik emeletén, hol hónapos 
szobácskában lakott, egy télen át, kékesszürke délutánokon több úrihölgyet látott megjelenni 
gyalogszerrel, akik egyébként ekvipázsukban hátradőlve szoktak végigrobogni az Andrássy 
úton. 

A doktor tehát hiába fedezte fel a titkot, Rezeda úr egyetlen valamirevaló esetet sem 
szállíthatott a barátjának; legfeljebb néhány hisztériás öregasszonnyal közölhette a doktor 
adresszát, akiket a tudós a legmodernebb tudomány szerint, Freud professzor elvei szerint 
órákig vallatott, szerelmeik, bánataik, gyermekkori élményeik felől. Általában e korszak 
felfedezése, a vallató gyógyítása az idegeknek: csaknem annyi férfit és asszonyt vitt Pesten az 
orvosok szobáiba, mint egykor a gyóntató baráthoz, a rácsos székhez (különösen, ha idegen 
országból jött, és idegen országba távozott a misszionárius). Mily boldogan hazudtak és 
vallottak igazat az izgalmas életben hajótörést szenvedett férfiak és nők az idegorvosok 
szobáiban: azt csak az öreg orvosok tudnák megmondani, akik a pesti divatos osztály minden 
titkát összegyűjtötték magukban. Kevesebb kéjt okozott az a szerelem, amely titkos volt, mint 
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az a bűnös viszony, amelyről hangosan beszélhettek az enervált idegzetű férfiak és nők, ha 
máshol nem: az idegorvos szobájában. 

Rezeda úr ugyancsak a doktor mesterségében kontárkodott. A „Habsburg” negyedik emeletén 
a pásztorórázó asszonykákat vallatóra vette múltjuk iránt, és mily nagy volt meglepetése, 
amikor azok szemlesütés nélkül vallották be régi szerelmeiket. 

A „Habsburg”-beli összejöveteleknek Maci megjelenése vetett véget, aki parázs botrányt 
rendezett a bezárt ajtó előtt, mikor éppen legjobb barátnője csalta meg Rezeda úrral… „Gyere 
ki, te…” - kiabált Maci torkaszakadtából, és öklével verdeste az ajtót. Majd a telefonhoz 
rohant, és nyomban felhívta a jó barátnő férjét, akivel közölte, hogy feleségét hol lelheti. A 
férj hitetlen bágyadtsággal tette le a kagylót. 

A királyság még egyszer akkor lendült fel régi tollforgós pompájával, méltóságteljes 
magatartásával, midőn IV. Károlyt Budán koronázták. 

Úgy tűnt fel, hogy a doktor tudományára ismét szüksége lesz Pestnek. A hatvanhetediki 
divatújságokat keresték elő a Nemzeti Múzeumban, a fehér lovak igen kelendők lettek a 
lóvásáron, díszmagyart vagy legalábbis tribünjegyet a Várba igyekezett szerezni minden pesti 
gavallér, és a nők aranyhímzéses pártát tettek a fejükre, mint ősanyáik. Általában a fátyolos 
párta, az ápolónői ruha, a szalagos kitüntetés a bal mellen volt akkor a divat a városban, mert 
hiszen javában benne voltunk a háborúban. A lovagok és lovagnők körülbelül két hétig tették 
színessé december havát, amíg a lucskos, hófödte városból elutazott a királyi pár, és mindenki 
megörökíttette magát a fotográfusnál. A nemes fejtartás, a magas homlok, a koronázási áhítat, 
a királyság iránt érzett hódolat, a lovagi méltóságteljesség valóban csak oly teátrális volt, mint 
egy színházi előadás, mélyebb nyomokat nem hagyott az emberek lelkén. 

Az Operaház intendánsa igen ügyelt arra, hogy az általa rendezett koronázási ünnepség 
stílszerű legyen, valamint arra is volt gondja, hogy ott legyen egész Pest, mint valami 
szenzációs premiernél. A Várhegy csatakos, sáros oldalán a még alig szürkülő téli reggelen 
másztak felfelé a frakkos urak és kiöltözött asszonyságok. Kocsi és egyéb jármű csak 
kiváltságosoknak jutott, és még ők sem tehették meg az utat kijelölt helyüikig. Bizonyos 
utcatorkolatoknál megállították a főispánok, püspökök, grófok hintóit, a bankárok 
automobiljait, pesti szépek fiákereit, a vidékről beözönlő bricskákat, homokfutókat, és a 
hulldogáló ködben összekeveredett a gyalogjöttek sáros menete a hintók büszke 
tulajdonosainak csoportjával. 

Az öreg, álmatlan hírlapírók a cilinderkalapjuk mellé tűzték fehér belépőjegyüket, a kordonok 
szabályszerűen zárták el a különböző emelvényeket, pontosan ment minden, mint akár I. 
Ferenc József temetésén, mintha a bécsi gyászmenet tért volna vissza a muzsikáló óra lapján, 
de más ruhát vett az öltözőben. 

A főhercegnők hintóikkal a kijelölt percben érkeztek a Mátyás-templom sekrestyéjéhez, a 
csepegő esőben utánozhatatlan kézmozdulattal (mintha gyermekkoruk óta tanulnák), magasra 
emelték brokátuszályaikat vékony lábszáraik felett, és a szoknyaránc mint virágharang fogta 
körül térdüket, amíg a sekrestye ajtaján eltűntek, mint csodálatos jelenések, akik a kedvetlen, 
nedves reggelen a bécsi Hofburg képcsarnokából vizitbe jöttek Budára. Vajon mikor keltek 
fel ők, hogy idejében megérkezzenek? Vajon tegnap fésülte meg már őket is Pürcher és 
Fritsch, mint a legtöbb pesti dámát, vajon setét éjjelen kezdtek már öltözködni?… ilyen 
kérdéseket váltottak a doktor és Rezeda úr, akinek sikerült darab ideig a Mátyás-templom 
sekrestyéjében tartózkodni, midőn oda a főhercegnők megérkeztek, és a hideg 
szenteltvíztartóba dugták fehér kesztyűs kezüket. Rezeda úr oly melegséggel dörgölődött a 
főhercegnők szoknyái, mentéi, fejkötői közé, mintha legalábbis udvari funkcionárius volna. 
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Habsburg főhercegnő volt élete álma a sok pesti izraelita asszonyság pártfogása után. Hívják 
bár Annunciátának vagy Eleonórának, legyen bár hervadt, mint a József császár Burg-
szárnyában az ablakok, vagy csinos arcú, mint a kertek Schönbrunnban, ostoba vagy okos, 
skroflis vagy egészséges: csak habsburgi vér járjon az ereiben! Ó, hányszor nézte őket 
megfakult képeken egy dervis rajongásával. Ó, hányszor bámult hintójuk után, amelyekben 
lila és rózsaszínű fátyolok alatt üldögéltek, hányszor merengett a kirakatok tükörablakában a 
bécsi Grabenen, ahol az imént zefírt vagy szalagot vásároltak a Burg hölgyei egykedvű, fehér 
kabátos udvari tisztek vagy elsavanyodott kedvű, gyönyörű kesztyűs udvarhölgyek 
társaságában! Sohasem tudta még csak a parfőmjüket sem megérezni, sohasem láthatta őket 
setét boltozatú termeikben, lefüggönyözött ablakaikban, bár annyit csavargott keresztül-kasul 
a bécsi Hofburgon, mintha betörést tervezne a néma, pókhálósnak látszó emeletekre. Járt ott 
nyári reggeleken, mikor az első harangszó csilingelt középkorias harmóniával a Burg 
templomtornyában, figyelő szemét a függönyökre irányította ebben az órában, amikor minden 
nő a világon, szűz vagy férjes szerelemmel álmodik; talán valamely ablakból jelt ád az udvari 
lakáj, és titkos lépcsőn vezeti az elszánt gavallért; járt ott szeles nagyböjtben, amikor a József-
udvar szoborcsoportozata mellett foglalt állást, mert bécsi ismerőseitől hallotta, hogy 
nagyböjti litániára a József császár egykori folyosóin suhannak cl a főhercegnők, hogy az 
udvari kápolnába juthassanak, hol magas karzataikról bűnbánólag hallgatják a zsolozsmát; 
végignézte a déli csengő óraütésre lejátszódó katonai parádét, midőn az alföldi bakák oly 
feszesen lépnek az udvaron, mintha fából volnának faragva, irigyelte a fehér nadrágos jól 
táplált Burg-zsandárokat, akiket jeles koszton tartottak, hogy szép férfipéldányok díszítsék a 
várat, hatalmasok, mint akár a kapuboltozatokat tartó mezítelen szobrok, a három-négy 
embernyi nagyságban alkotott lovasok; sőt irigyelte a bronzba öntött régi tábornokokat is, 
akikről azt rebesgeti a história, pletyka, hogy közeli ismeretséget kötöttek Mária Teréziával. 
Lett volna női szabó vagy cipész, ha ilyen módon megközelíthette volna az imádott 
hercegnőket. Úgy rajongott e magas rangú, elérhetetlen nőkért, mint egy középkori lantos, aki 
korgó gyomorral énekel a bástya alatt. Ó, Rezeda úr buzgó királypárti férfiú volt, szívesen 
tartotta volna hátát, hogy azon végighegedüljön egy hercegasszony. 

Most pedig itt állott közöttük, barátjával, a doktorral (aki azon törte a fejét, vajon hogyan 
ajánlhatná fel találmányát Éva e kiváltságos, de bizonyosan normális életet élő leányainak), 
míg Rezeda úr remegő orral, verejtékező homlokkal, tágult szempillával vette vizsgálat alá a 
habsburgi hölgyek hosszúkás, apácás orrát, keskeny ajkát, üvegházi növények bágyadt 
színével hasonlatos arcpírját, szőkésbarna haját, amely mintha attól a fénytől lett volna tompa 
színezetű, amely a szentképet mindig körülveszi, derekát és keblét, a lábszárát és kezét, amit 
egy izgult férfiú észrevehet a nőkön. Nem tudott választani közülük, mindegyik megnyerte 
férfitetszését, még az idősebbek is. A kesztyűik oly simulékonyak voltak, mint semmiféle 
színésznőé; a szemük oly tiszta és hűvös volt, mintha még sohasem ereszkedett volna 
látásukra a kéj bíborpiros és álomban látott képekkel behímzett függönye; a nyakszirtük oly 
méltóságteljes volt, mintha sohasem görnyedt volna férfi izmos karján. A fülük kicsiny és 
érintetlen tisztaságú, mint a kagyló rózsaszíne; ha tudtak is e fülek szemérmetlen szavakról, 
szeplőt nem hagytak a hallomások, és a kezük mily tiszta lehet! - mintha sohase nyúltak volna 
tisztátalansághoz, csak imakönyvhöz vagy selyemhez! Ó, bármiként fürösztik, csiszolják, 
borotválják, nyírják, frissítik magukat a divatos fekete orrlyukú és fehér testű pesti nők, 
sohasem közelíthetik meg e nőket, akik ámbrát lehelnek, és nem azt, ami gyomrukban van. És 
a szerelem hevében sem ismétlik az unalomig azokat az izgatóan közönséges szavakat, 
amelyekre romlott férfiak tanítják a pesti nőket, hogy már az első pásztorórán meg lehet 
állapítani, hogy kinek voltak azelőtt kedvesei, ki volt az a gavallér, aki e különös szavakra, 
kifejezésekre tanította őket… 
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A főhercegnők kivontatták uszályaikat, mint napsütésben a pávák. A Mátyás-templom 
sekrestyéje mindenféle illatokkal telt meg, leheletekkel, rizsporokkal, parfőmökkel, amelyeket 
Rezeda úr sohasem érzett a pesti cukrászdákban, ahol holdváltozáskor olyan jellegzetes 
illatuk van a helybeli szenvedélyes úrnőknek, hogy a kandúr bejön a konyhából, a lusta 
tűzhely mellől, és a szoknyához dörzsöli tüskés hátát. 

A veres bajuszú detektívfőnök vetett véget Rezeda úr ábrándozásának, karonfogva kivezette 
őt a sekrestyéből, mint nem oda valót. Rezeda úrnak ezután meg kellett elégednie azzal, hogy 
a templom bejáratánál segédkezzen ismeretlen úrnők uszálya kibontásánál (mintha erre a 
célra volna rendelve), és boldog volt, ha megérinthette egyik-másik előkelő asszonyság 
bokáját. 

A doktor rosszkedvűen dörmögött. 

- Vajon mikor lesz értéke találmányomnak, ha már a koronázási szertartáshoz se igyekeznek 
visszanyerni a nők ártatlanságukat! 

A koronázási szertartás után, midőn a budai utcákban déltájban hömpölygött az előkelő nép, 
Maci egy utcafordulónál elcsípte Rezeda urat. 

Maci szenvedélyességében kipirultan, lengő tollbokrétával, apró léptekkel közelgett Rezeda 
úrhoz, és hatalmasat csípett a karján. Rezeda úr megijedt az esetleges botránytól, ezért így 
kezdte beszédét: 

- Hova lett a mai nőkből az idealizmus, amely ősanyáinkat díszítette? Ilyen napon, mint a mai, 
minden honleánynak felmagasztosult szívvel kellene hálát adni a mindenhatónak, hogy új ifjú 
királyunk van az öreg helyében. A nemzeti históriának ily piros betűs napján felejthetné 
minden honleány a maga apró-cseprő ügyeit. A történelem kerekei forognak felettünk. Bezzeg 
a régi, gyönyörű nők együtt éreztek a hazafiakkal, együtt dobogott a szívük a nemzeti 
lelkesedéssel, együtt imádkoztak nemzeti jobblétünkért a férfiakkal. A Szentháromság téren 
még csak most kezdik a Himnuszt énekelni, nagyságod pedig már itt van? 

- Távolról követtem. Mert ön engem szerencsétlenné tett. 

- Mily boldogtalan korszakban születtem én! - fakadt ki Rezeda úr. - Lettem volna egy-két 
nemzedékkel előbb, midőn a magyar nők szívét a honszerelem világította, és idealista lelkek 
gyönyörű eszméket ültettek a nők szívébe! Lettem volna bár akkor, midőn nemzeti öltözetben 
mutatkoztak hölgyeink, a haza bús gondjait megosztották a férfiakkal, együtt búsultak a 
búsulókkal, együtt reménykedtek a hajnalcsillag keresőkkel, könnyes szempillával énekelték 
Lavotta dalait, és rejtegették a bujdosókat hálókamráikban. Lettem volna az ötvenes években, 
midőn szerelmeseiket az úrnők azzal biztatták, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér, midőn a 
költőknek kivételes helyzetük volt, midőn a nőknek nem jutott eszükbe a maguk jelentéktelen 
bajaival megzavarni a hazafiak elmélyedését. Az idealizmus, az önfeláldozás korszakába való 
vagyok én, nem pedig e sivár évekbe, midőn a világ háborúságában és királykoronázás napján 
egy úrnő azzal merészel megszólítani azon az úton, amelyen egykor Virág Benedek andalgott, 
hogy én szerencsétlenné tettem őt! 

Maci keserveseket nyelt, és égő szemét tigrisként szegezte Rezeda úrra: 

- Nem akarok kitérni szenvedéseimre - szólt mindig emelkedő hangon. - Nagyon jól tudja, 
hogy még mindig szeretem önt, ámbár ezt nem érdemli. Csak néhány szóval akarom vázolni 
nyomorúságomat. Férjem tudni sem akar azóta felőlem, mióta ördögi barátja ama jól sikerült 
operációt végezte. Más férfiak… Engedje meg, hogy ne valljak be önnek pásztorórákat, 
amelyek eredménytelenül végződtek, és súlyos megszégyenítések maradtak emlékbe. Azt 
hittem, hogy csodálatos szerencse történt velem, midőn ártatlanságomat visszanyertem, holott 
azóta olyan vagyok, mint a megátkozott. Mindenről le kellett mondanom, ami eddig kárpótolt 
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elhibázott házasságomért, meg nem értő férjemért. (Hisz tudja, hogy férjem indolenciája 
kergetett egykor a maga karjaiba!) Az, ami más asszonyoknak egy percnyi habozás és 
meggondolatlanság után rendelkezésre áll, az a pár pillanatnyi öröm, amellyel a legtöbb 
barátnőm (hisz tudja!) elviselhetőbbé teszi az életet a saját számára a sok szomorúság 
közepette: gonosz barátja közbelépése óta részemre elérhetetlen. Vágyaim, álmatlan 
éjszakáim, reggeli elképzeléseim, ábrándjaim, izgalmas gondolataimnak kielégítései oly 
elérhetetlenek, mintha egy öles falú apácakolostorban őriznének. Nincsenek már férfiak 
Pesten, hogy izzó, lüktető szívvel hagynak szaladgálni egy javakorabeli, csúnyának sem 
mondott asszonyt?… Itt önnek kell segíteni, Rezeda, akiért feláldoztam magam. 

- Majd beszélek a doktorral - felelt Rezeda úr, és lesütött tekintettel fogadta Maci 
mélységesen megvető pillantását. 

Rezeda úr igen boldognak érezte magát, hogy a következő utcasarkon sikerült a tömegbe 
vegyülnie Maci félelmetes tollforgói elől. Hálát adott istenének, hogy nem lett nagyobb 
botrány a találkozásból, csupán néhány vidéki méltóságnak akadt össze ijedten a sarkantyúja, 
midőn Maci meglehetős hangos szóval előadott panaszát hallotta. 

A doktor Rezeda úr könyörgésére néhány nap múlva valóban lerombolta nagyszerű 
találmányát, és ezzel körülbelül vége is lett Pesten annak a lelkesedő hangulatnak, amellyel a 
királyságot ünnepelte a publikum. A díszmagyaros, méltóságteljes férfiak, akik a régi 
Magyarország pompájával és emelt fejtartásával jöttek át néhány hétre a múltból, hogy a 
históriai színpadon statisztáljanak, mint Shakespeare lordjai, hamarosan kimentek a divatból. 
Az aranyos és gyászos fejkötőket még darab ideig viselte néhány facér színésznő, amíg jobb 
kalapra szert tett. A kiegyenesedett derekú, uszályukat páva módjára illegető dámák, akik a 
koronázási templomot olyan illattal töltötték meg, mint I. Ferenc József idejében, fáradtan, 
meggörnyedve ültek hintóikban, vagy szürkén, megvetéssel elsuhantak a bástya sétányán. 

Tulajdonképpen egy napig tartott csak a hosszú fűző divatja Pesten, a barhentalsókat is csak a 
lucskos, inflenzás decemberi reggelre vették elő a nők, akiknek órák hosszáig a Mátyás-
templom kövezetén vagy a szabadban emelt tribünön kellett tartózkodni. Az éjjeli és nappali 
munkában félig megvakult varrónők, hímzőnők, fűzőnők, izgalomtól megbetegedett szabónők 
ismét a párizsi divatlap mustráit vették elő. A főhercegnők nem töltöttek még egy éjszakát 
Pesten a Vár hideg vendégágyaiban, bár a szertartás végeztével kimerültebbek voltak, mint 
bármely udvari bál után; a különvonatot befűtötték, és az egykedvű udvari tisztek Bécsbe 
kísérték Rezeda úr szerelmeit; egyik-másik földöntúli dáma itt felejtett tán egy harisnyakötőt 
vagy egy ruhakapcsot, egy álmatlan éjszakát vagy egy türelmetlen szót a hajnali 
fésülködésnél, egy pletykát, hogy a Vár fürdőszobáit nem lehetett kellően kifűteni, ezért csak 
Zita fürdött ezen a reggelen, ami sok megjegyzésre adott alkalmat az udvar többi hölgyeinél. 
Elmentek anélkül, hogy keskeny cipőiknek talpát letették volna a pesti aszfaltra. A térdig érő 
míder ismét csak a negyvenes nők viselete maradt, akiknek testi hibákat kell elfedni a 
halcsontos páncéllal, a barhentnadrágot azok a nők viselték továbbra is, akik nem féltek sem 
villamoskocsi balesettől, sem egyéb vak véletlentől. 

A háború tovább tartott, a zsidók mérhetetlenül gazdagodtak, a keresztények nem akarták 
eladni a borukat, a hírlapírók hazug haditudósításokat írtak, a frontok mögött levő tisztek 
érzelgős dalokat énekeltek, vándorszínészeket vendégeltek, míg odakünn a vesztőhelyen, a 
lövészárkok közelében némán, hosszan elgondolkozva néztek a vigasztalan setétségbe a 
katonák: mit gondoltak magukban, megmutatták a későbbi esztendők. 

A doktor valóban megsüthette találmányát. Egy-két menyasszonyon kívül, aki történetesen 
vőlegényét várta vissza a harctérről, senki sem kereste fel őt segítségért. Maci rémületesen 
mesélte barátnőinek a két operáció viszontagságait, és szert tett egy nagy ádámcsutkás, zörgő 
lábú gavallérra, akinek pártolásában sok időt eltöltött. 
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ÖTÖDIK FEJEZET • Égi lény a Borz utcában 

Rezeda úr nemes barátja és pártfogója, Alvinczi Eduárd engedélyével több nyári laknak bírta 
kulcsát, amely nyári házak a főváros különböző részein foglaltak helyet. így: szabad bejárása 
volt Rezeda úrnak a Svábhegy ódon kerti házába, amelyben egykor Kemény Zsigmond, a 
regényíró bujdosott el az emberek elől, és oly szomorú volt a ház, mintha a regényíró 
eltávozása után is itt maradtak volna a kísértetek, amelyek éjszakánként a különböző 
regényeket mondták tollba az írónak. Kulcsa volt egy zugligeti és egy margitszigeti villához, 
amelyek évek óta lakatlanul állottak. Ámde található volt a Borz utcában is egy földszintes 
ódon ház, amelynek alacsony kapuján egykor Alvinczi úr besurrant hölgyekkel, akiket a régi 
álarcosbálakról szöktetett meg, és most már évek óta legfeljebb Rezeda úr látogatott el a néma 
házba, hogy meghúzogassa a muzsikáló óra zsinórját. Ezeket a házakat és villákat a gazdag 
Alvinczi úr még abban a korban szerezte, mikor Magyarországon a romantikus szerelem volt 
divatban, és az előkelő urak kedveseiknek házakat, földbirtokokat ajándékoztak. Egy későbbi 
szegény korszakban el sem képzelhető, hogy voltak szeszélyes dámák, akik egyetlen 
pillantásukkal megparancsolták a férfiaknak, hogy érettük könyökig nyúljanak 
pénzeserszényükbe. Sőt ebben az időben nem ritkaság, hogy becsületet is áldoznak a férfiak a 
nők tiszteletére; szegény sikkasztók elmélkedhetnek erről a börtönökben és Amerikában. 
Alvinczi házai is természetesen női szeszélyből kerültek a régi birtokosok kezéből az új 
birtokoséba. A hetvenes és nyolcvanas években, amikor a női divatban a turner szerepelt, 
hatalmas strucctollak lengenek Rembrandt kalapjain, a kaméliás hölgy szentimentalizmusa a 
szívekben, és az osztrák birodalom koronahercege jár elöl jó példával, hogyan kell nőkért 
szenvedni és meghalni. Alvinczi Eduárd is hódol a divatnak, és olykor rabszolgájává szegődik 
egy-egy dámának, bár természete inkább a rideg parancsoláshoz szokott. Öregasszonyok és 
memoárok őszinte vallomásaiból tudjuk, hogy a pesti turf zöld gyepén, a jótársaság nagy 
virágú selyemmel bevont bútorzatú szalonjaiban, a Stefánia út lovaglók részére fenntartott 
útján, az akkoriban divatos drótsziget majálisain, a Hatvani utca aszfaltján, a Szervita tér 
virágosboltjaiban, Monasterly és Kuzmiknál, ahol a legszebb ruhákat a legszebb varrónők 
varrják, a népszínházi kórusban és a józsefvárosi házmesterlakásokban: mennyi nagyralátó és 
nagyravágyó fiatal nő szerepel, aki a ponyvaregények hercegeiről álmodozik, és szerencséjét 
formás bokája révén véli elérni. Ártatlanságukat nem adják olcsóbban, mint egy házért; 
regényességükben (miután már nem küldhetik a férfiakat az oroszlánketrecbe), áldozatok 
megtételével teszik próbára a férfiakat. Leginkább házakat kértek ajándékba a nők ez idő tájt. 
Senki se gondolta, hogy nem messzi a korszak, midőn meg kell elégedniök egy kék bársony 
tokban villogó ékszerdarabbal, amely ugyan „jól fest” a Váci utcai ékszerész esti kirakatában, 
de a zálogos alig ad rá valamit; még későbben egy ruhácska tarka rongyai vagy egy pár cipő 
jelentik, hogy a férfiak áldozatkészsége hanyatlóban. 

Alvinczi természetesen ugyancsak nők részére vásárolta a különböző villákat és házakat. Vett 
házat Pesten és környékén, vásárolt Bécsben és Badenben, amint ezt a hölgyek szeszélye 
parancsolta. Egyik szerelme olyan házat akart a pesti munkásnegyedben, amelyben csupa kis 
lakás van, és jó áron lehet bérbe adni a szegény embereknek; egy másik delnő a 
Margitszigethez kötötte magát, ahol majd öregségére meghúzódik, és Szent Margit történetét 
olvassa, de addig is jó áron bérbe adja nyaranta gazdag pesti polgároknak. Egy harmadik 
úrhölgy csak oly feltétel alatt hallgatta meg Alvinczi Eduárd esengéseit, ha a Borz utca táján 
gondoskodik szerelmi fészekről, mert ezen a tájon lakik a varrónője, tehát feltűnés nélkül 
mehet végig a belvárosi utcán. A negyedik szerelem a késő őszi napokban a Sváb-hegy 
aranylevéllel behintett útjain kívánta ernyője hegyére tűzni Alvinczi szívét, az ötödik Badenba 
vágyakozott. Alvinczi gáláns férfiú módjára szívesen eleget tett a nők kívánságának, utóvégre 
ez volt a divat, a Kaszinó-erkölcs. Ámde Alvinczi szeszélyesebb volt, mint a nők. Többnyire 
kiábrándult a nők bolondságaiból, elmenekült orsójukról, mielőtt végképp felgombolyították 
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volna. A házvételek után gondolkozóba esett: vajon a házak tulajdonjogát valóban átírassa-e a 
nők nevére, és ha Alvinczi gondolkodott, mindig józan esze győzedelmeskedett. S így ez idő 
tájt, mikor Rezeda úr gyertyácskájának fénye szűrődött ki a leeresztett redőnyök közül a Borz 
utcában vagy a sváb-hegyi ódon villából: elmendegéltek arra öregasszonyok, akik azt 
regélték, hogy e házak az ő tulajdonukban lehettek volna, ha botor ifjúságukban nem 
hallgatnak a szívük szavára; vajon kinek világítja meg szerelemtől önfeledt arcát odabent a 
gyertyácska? 

Rezeda a kulcscsomagból azt a kulcsot kereste elő, amelyen kereszt volt, mint a családi 
kripták kulcsán, és a Borz utcai ház kis kapuját nyitotta. Ezt a házat valamikor egy erdélyi 
uraság építtette, aki hetekig utazott ide hazájából forsponttal, postakocsival, hogy itt az 
esztendő bizonyos napján egy külföldi énekesnővel találkozzon. Az énekesnő néha egy 
messzi külföldi városban hagyta abba szereplését, hogy pontosan Pesten lehessen. Egy napot 
töltöttek az ódon kis házban, aztán az egyik utazott kelet felé, a másik nyugatra. A múlt 
században voltak ilyen regények, amelyeknek hallatára ma érthetetlenül csóválja a fejét az 
ember. 

Alvinczi, mint hű királypárti, a mayerlingi katasztrófa óta nem fogadott vendéget ebben a 
házban. Aludtak a szobák. Alvinczi gyászolta Rudolfot. A szalon egyik asztalán ugyanis 
Rudolf saját kezűleg aláírt arcképe állott, amelyet Alvinczi egy vadászaton emlékül kapott a 
trónörököstől. Az ezredesi egyenruhába öltözött szőke férfiú most már örökké kihunyt 
szemmel nézett az elhomályosított szobába. A régi királyság utolsó nagy regényese, a 
szerelmében tragikus halált lelt koronaherceg: úgy ment el a Monarchiából, mint az utolsó 
habsburgi lovag, a második József császárok, Miksa császárok, Orth Jánosok utóda. A pesti 
pékek még sütötték darab ideig a Stefánia-kifliket, majd azok is kimentek a divatból. 

Rezeda úr szerelmes korszakában szeretett a Borz utcai ház csendességében elüldögélni. A 
hegyes lábú íróasztalkáról lefújta a port, és az írómappából megsárgult színű, lobogós címerű 
levélpapirost vett elő. (Az itatóspapiroson még nyoma látható a delnő ideges kézírásának, aki 
itt utoljára hiába várta Alvinczi Eduárdot.) Rendesen itt írta meg hosszadalmas leveleit nemes 
barátjának és pártfogójának, Eduárdnak, aki már több esztendő óta Bécsben tartózkodott. 
Ezekben a levelekben szó volt magyar politikáról és a pesti nők magaviseletéről, a Váci utcai 
divatról és az ismerősökkel történt eseményekről, a városi pletykákról és a nagy kártyások 
sorsáról, zsidó asszonyokról, akik legújabban kikeresztelkedtek, és kokottokról, akik 
merészségükkel és botrányukkal feltűnést keltettek, a legújabb párbajokról és bravúrokról, 
Reiszné ezerkoronás kalapjáról, amely napokig közszemlére volt téve egy belvárosi 
kereskedésben, Daisyről és K. grófnőről, a legújabb kuplékról és utcai kifejezésekről, amely 
dolgokról Bécsben Alvinczi úr bízvást értesülhetett, akár a Pesti Hírlap-ból, de ő régi 
emberek módjára: inkább kedvelte a levelezést, mintha delizsáncok vinnék a híreket 

napjainkban is.* az ön első szeretőjének a neve napja - szólt csendesen Antónia. 

- Szilvia - mormogta Rezeda úr, és a homlokára szorította a kezét. Antónia a vállára hajolt: 

- Én tudom az ön egész élettörténetét. Hosszúak voltak Budán a téli esték, amikor 
Damasztinéval a vasrácsos ajtójú porcelán kályha mellett ültünk a szőnyegen, és a parazsak 
úgy hamvadtak el a kályhában, mint azoknak a történeteknek hősei, akikről Damasztiné 
regélt. Több férfi és nő élményeit ismertük meg a hosszú téli estéken, mint ahányról az 
Ezeregyéjszaka tud. Mikor az ön történetére került a sor, a parázs nem hamvadt el a 
vasoroszlán mögött a kályhában, hanem tovább égve maradt az a szívemben, de úgy, hogy 
lehunyt szemeimen át is láttam, mintha ettől az időtől fogva ön nézegetne rám éjjel és nappal; 
olykor szürke és szomorú a tekintete, midőn betegesen búcsúzott a nap a Gellérthegy mögött; 
máskor oly vidáman tekingetett rám, mint a kovácsműhelyben a láng. Én az önről hallott 
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történeteket annyiszor megismételtettem a bóbiskoló Damasztinéval, hogy végül büszke lett 
az öreg hölgy, hogy ismerősei közé tartozhatott. 

- Vajon miket álmodott ez a szegény öregasszony? - kérdezte szerényen, de nem minden belső 
büszkeség nélkül Rezeda úr. 

Antónia elmerengő hangon beszélt, miközben két mezítelen tenyerébe vette Rezeda úr arcát. 

- Akkoriban különböző színű ruhában járatott bennünket Damasztiné; egyik leány világoszöld 
szoknyát kapott, a másik kék ruhát, a harmadik fehéret. Én leginkább a kék pettyes 
ponzsiruhámat szerettem, mert ilyenben járt Fátyol Szilvia, akit az ön első kedvesének 
mondanak. Kalapomhoz fácán tollat tettem, mert a mese szerint ugyanilyen kalapja volt 
Krónprinc Irmának, a legszeretettebb leánynak Budán, aki ugyancsak az ön vonzalmát bírta. 

(Altató mesék, amelyeket öregasszonyok találnak ki, midőn összekavarják a valóságot az 
álmokkal. Hajdanában minden öreg rokkant szerelmes volt Elisabeth császárnéba, a 
vénasszonyok meg Andrássy Gyulával járták a kontratáncot. A vén férfiak képzeletében fehér 
harisnyás lábbal, őzléptekkel jönnek az ifjúkori emlékek a múlt sűrű bokrai mögött, míg az 
asszonyok minden repedt fazék hangjában sarkantyúpengést hallanak.) 

- Ne mondjon ellent, uram. A végzet akarta így, hogy azok legyenek a legboldogabb téli 
estéim, amikor Damasztiné mesemondásaiban az ön kalandjait sorolta fel; néha féltékenység 
és bánat gyötört, amikor a tyúkeszű nőkről hallottam, akik megcsalták önt legszentebb 
érzelmeiben, máskor fél éjszakákon át sírdogáltam ágyamban, amikor Casanova Jakabbal, a 
Hadnagy utca egykori lakójával vont párhuzamot Damasztiné, és hideglelést kaptam a 
gondolattól, hogy egykor én is csak egy elmosódott emlék leszek az életében, akiről az öreg 
budai asszonyságok majd fogatlan szájjal beszélnek, mikor a téli szél süvöltözik a Tabánban, 
és a felhők bujkáló félholddal rémítgetik az ifjú nőket, akik már nyakukba kerítették a 
nagymama kendőjét, hogy elmenjenek az első szerelmi találkozóra. 

Rezeda úr sóhajtott: 

- Én már nem lehetek válogatós a szerelemben, mert időm lejárt. Te, drága lény, akit a jó Isten 
küldött nekem, hogy őszbe boruló fejemet ismét hálatelten emelhetem az ég felé, te földre 
szállott angyal: te lesz utolsó legnagyobb szerelmem. Letérdeplek, és úgy adok hálát a jó 
Istennek, hogy kegyelmes volt lángot gyújtani a szívedben, a templom kövére helyezem 
alázatos fejemet, hogy megajándékozott egy olyan kinccsel, amelyért érdemes tovább 
folytatni már-már megunt életemet. Idáig csak szerelmi bánataimban kerestem fel a csodatevő 
képeket, a délutáni templomok elhagyatottságában, a mellékfülkékben, hogy elsírjam nekik 
csalódásaimat. De mától fogva a főoltárnál talál a déli napsugár, hogy felmagasztosult szívvel 
mondjak köszönetet Teremtőmnek, hogy téged nékem adott. Engedd meg, hogy 
megcsókoljam a lábodat, amely utánam, értem hozott. 

A leány csendesen felemelte Rezeda úr alázatos fejét: 

- Még ne, drága párom, hadd mondom el neked, hogy mióta megismertelek: sokat változtam. 
Hajamat azelőtt homlokomba fésültem, míg mostanában kifésülöm a hajamat arcomból. 
Szerettem úgy lépkedni, mint a huszártisztek, akiket szorít a nadrág, és ugyanezért lábukkal 
néha különös mozdulatot tesznek. Nem dicsekszem többé azzal, hogy fiatal lány koromban 
leugrottam az emeletről, magas keréken bicikliztem, férfinyeregben lovagoltam, és emiatt 
bizonyos fogyatékosságban szenvedek, amely miatt szemrehányást kapok a házasságomban. 
Nem kérkedem többé, hogy én Casanova Jakab szeretője voltam, hogy más név alatt éltem a 
földön, de a lelkem ma is egy démoni nőé, aki királyok, költők és koldusok szeretője volt… 
Ó, én már felhagytam a balgatag gyönyörrel, mely elfogott, midőn barátnéim bámész 
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tekintetét láttam. Ó, én már nem hazudok többé romlottságot a szememmel és derekammal, 
büszkén és boldogan mondom, hogy ártatlan vagyok. A tiéd lesz ártatlanságom. 

Amíg beszélgettek, belopódzott a boldog ifjú este a szobába, és körös-körül fonta őket 
füstbarna selyemfonalával. 

- Húsz éve várok erre a napra - rajongott Rezeda úr. - Akkor gondoltam először arra, midőn a 
pesti aszfaltra tettem a lábam, gyümölcsszaga volt a Dunának, ser és szaftos virsli illata a 
Korona utcának, és a nők tarkabarkaságaikban úgy libegtek előttem, hogy a szívem 
meghasadt utánuk; jön egyszer egy nap, amikor igazán boldog és győzedelmes leszek az 
idegen, kőarcú városban. A Dunából felszálló nyári párázatokon át elmosódott Buda, fátyol 
mögé állott Mátyás temploma, olyannak tűntek fel a messzi háztetők, mint egy álomváros 
díszletei, ahol a varázslót várja mindenki, aki az elátkozott lelkeket érintésével vagy szavával 
felébresztgeti. Az emberek közönyös arcai alatt egy másik arc lakik, az utcai járókelők 
baromfilelke helyett egy másik lelket is tartogatnak valahol eldugva, a mindennapi szavak 
kárpitja mögött gyönyörű mondások remegnek, a bazáros női szemek alatt más szemek is 
rejtőznek, amelyek lehetnek oly éjsötétek, mint Sevillában, vagy ragyogók, mint északon… 
Húsz évig kerestem e megsejtett arcokat, hangokat, szemeket, várva várt perceket a lakosság 
álarca mögött. Néha elcsüggedtem, mert azt hittem, hogy tévedtem feltevésemben. Közönyös, 
életunt és értéktelen emberek városába jutottam, amelyet elkerülnek vándorútjukban az álmok 
színes madarai. Évek múltak évek után, és nem hallottam egyetlen hangot sem, amely 
szívemig hatolt volna. Sok nővel fogtam kezet, váltottam szót és tekintetet, jártam bújócskát 
és szalont, leveleztem, csókolóztam, szeretkeztem, de sohasem éreztem, hogy megérkezett 
volna az, akit áhítva vártam, akiért a városba jöttem. Mind zordonabbak lettek körülöttem az 
arcok, mind hidegebbek a szemek, közömbösek lettek az ismerősök, mint a sokszor látott 
cégtáblák a boltok felett, a hangokat már nem is hallottam, mint a kovácsműhelyek mellett 
lakók nem hallják a kalapácsok csengését. Már bohó ifjúkori ábrándnak véltem, hogy valaha 
boldog leszek ebben a városban… amikor a Mindenható elküldött téged hozzám, hogy 
megbocsássak húszesztendős fogságot, alvatag közönyt… sok nőt, aki elment mellettem, 
anélkül hogy észrevett volna. 

Antónia csendesen simogatta Rezeda úr arcát, és könyörögve nézett rá. 

- Én senki se vagyok… Kérem, hallgasson, nem érdemlem meg ezeket az imádságos 
szavakat, amelyeket hozzám intéz. Én csak egy mindennapi lány vagyok, és szerencsém az, 
hogy maga észrevett a sok közül. 

- Mily sokat gondoltam rád, Antónia, mikor a muzsikáló órát meghúztam itt magányos 
délutánokon. Még nagyon kis lány lehettél, amikor már itt jártál előttem hercegnőként, 
kokottként, apácaként. Te voltál az, akit mindig vártam, amikor szomorú voltam. Te súgtad a 
fülembe búskomoly órákban, hogy legyek víg, még minden megváltozhat. Te kopogtál az 
ablakon, midőn oly mélyen lehajtottam a fejem, hogy többé tán fel sem emelhettem volna azt 
nélküled. Te vagy az a szerelem, akinek jönni kellett, hogy a járókelők a kedvesebb arcukat 
mutassák felém az utcán, hogy muzsikásabb legyen a hozzám szólók hangja, hogy megint 
érezzem az ifjúkori Duna nyári illatát, lássam a háztetők színeit, halljam a kocsikerekek víg 
pörgését, az Andrássy út távolát, a nők fehér harisnyáját, a férfiak lovagiasságát, az élet 
gyengédségét… 

Rezeda úr felzokogott elragadtatásában. Kinyitotta a két kezét, a szék, amelyben Antónia ült, 
üres volt. A falon a muzsikáló óra régi valcert pengetett, mintha valaki elmenőben megvonta 
volna a szerkezet zsinórját. 
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HATODIK FEJEZET • Partrészlet az óbudai Dunán 

Azok a múlt századbeli, hegyes bajszú, tisztességes szakállú férfiak, akik csigába 
göndörítették a hajukat, a „bakombartjukat”, s az ideáljaik arcképét a nyakukban viselték, 
akik általában Rezeda úr barátai és ismerősei voltak a városban: nem tudtak a doktorral való 
összeköttetéséről. De nem az asszonyságok sem, akiket valóban tisztelt Rezeda úr; e múlt 
századi virágszálak, akik szemérmetességből inkább betegek voltak, legfeljebb Parád, Füred, 
Csiz vizével gyógyították magukat, mintsem doktorhoz forduljanak. Ugyan hol van az az 
arcátlan asszonyféle, aki a doktor előtt mezítelenre levetkőzik e korszakban, amelybe Rezeda 
úr még harminc-negyven év elmúltával is képzelte magát, hogy életét baj nélkül folytathassa? 

A doktor nem volt idealista, de gonosztevő sem. 

Bizonyosan sokan látták őt Pesten, mert szeretett csavarogni: a házak fala mentén szemügyre 
vette az embereket: mert utálta őket, és sohasem tételezett fel senkiről se valamely becsületes 
dolgot. 

Körülbelül negyvenesztendős volt ekkor a doktor, de jókedvében néha száznegyvennek 
mondta magát. 

Vidéki fotográfusok megsárgult kirakataiban látni ily elfelejtett embereket, akiknek már a 
nevét sem tudja senki, ám ők régi szalonkabátjukban tovább figyelik a piac eseményeit, 
szembenézegetnek a kíváncsi nőkkel, bár már a temetőbe vagy egy másik városba költöztek. 
A doktoron minden sárga és fakult volt, mint az arcképeken, amelyeknek a napsugár szívta ki 
a fényét. Egyszer Rezeda úr megtalálta a doktor fiatalkori arcképét, Óbudán, a Flórián téren. 
Egy fotográfus ablakában fedezte fel a doktort óbudai lányok és férfiak között, akik addig le 
sem telepednek a lakodalmi ebédhez, amíg a fényképésznél nem jártak. Karonfogva állnak itt 
fehér ruhában és fekete kabátban akár ötven esztendeig, holott a valóságban azóta sem fogták 
egymást karon. Itt ül a doktor magyar ruhában, rojtos kis nyakkendővel, és kopaszodó 
homloka alatt, füle mellett haja éppen úgy előre volt kefélve, mint a régi magyaroké. 
Akkoriban a doktornak még az volt a vágya, hogy osztályvezető orvos legyen a békésgyulai 
kórházban, terve azonban nem sikerült, öreg napjaira a harmadik kerületben fekvő Virág-
zugba költözött, és nagyon elrészegesedett. 

Kisilonka Jácint, ez volt a doktor neve, olyan családból származott, ahol a férfiak 
kisbőgőztek, hegedültek, vagy legalábbis valami fúvóhangszerhez értettek, amelyeket őszi 
délutánokon megszólaltattak. Egyetlen módos ember élt a családban, egy Jácint nevű 
veszprémi kanonok, hősünk keresztnevén kívül egyebet sem örökölt a kanonoktól. Kisilonka 
fuvolázni tudott, és esős napokon, amikor a Virág-zug ódon, törökhódoltságból itt maradt 
házai felett vastagon összegyülekeztek a fellegek, az esőszemek úgy kopogtak a kövezeten, 
mintha régi lakók járnának vissza temetőből, valamint elduruzsolták mondanivalóikat az 
egyébként néma házereszek, a kivénült esőcsatornák fontoskodva végezték feladatukat, mint 
régen nyugdíjas hivatalnokok, ha álláshoz jutnak, köd jött a Dunáról a hegyoldalba, az 
öregasszonyok még piszkosabbak és rongyosabbak voltak a tenyérnyi udvarokon, mint 
valaha, gurnyasztó vénemberek várták a félrecsapott kalapú Halált az ablaknál, hátha 
véletlenül erre kocsmázik (az óbudai Halál mindennap leissza magát, nem lehet józan fejjel 
űzni ezt a csúf mesterséget), a gyermekek oly sárosak voltak, mint a patkányok: Kisilonka 
Jácint egy-két pint bort készített az ágy elé, azzal a feltett szándékkal, hogy nem megy el 
hazulról, ábrándjainak él. S így is tett mindaddig, amíg a bor és a fuvola tartott. A fuvola 
hangján ellátogatott bíborpiros királyi udvarokba, ahol nagy orrú fejedelmek ültek 
udvarhölgyeiktől körülvéve és kedveseiknek birtokot, valamint (a doktor meghívása útján) 
ártatlanságot ajándékoztak, midőn azoknak kedvük kerekedett férjhez menni. A szorgalmasan 
hajtogatott borospoharak ugyancsak kellemetes dolgokról győzték meg Kisilonkát, így a többi 
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között azt is elhitették vele, hogy ő még egy nagy reményű ifjú ember, akinek legszebb napjai 
ezután várhatók. Nemcsak a doktori pályán vár szép jövendő hősünkre, de valójában inkább 
mint zenész érvényesül, híre messzire terjed a Virág-zugból. Ezeket a tündéri gondolatokat 
nem viselhette el magányában a doktor, útra kelt, hogy cimborákat találjon, akikkel zenéről és 
művészetekről váltson néhány szót. Gyakran, sőt leggyakrabban a reggel vetette haza a 
doktort kirándulásaiból, és ugyanezért a Virág-zugban egyetlen hideglelős beteg sem fordult 
hozzá tanácsért. 

A doktor cimboráit a pesti bohémek között találta, éjszakai kiskocsmákban, mulatóhelyek 
szobáiban, eldugott kávéházakban, valamint a „Családi Kör” című klubban, ahol egész 
éjszaka kártyáztak és ittak a bohémek. Barátai voltak fiatalemberek, akik még semmit sem 
veszítettek egy átvirrasztott éjszakával, ismerősei voltak az öregek, akik már semmit sem 
nyertek egy ébren töltött nappallal. S ezeknek az éjszakai alakoknak nem voltak olyan 
barátnőik, akiknek szükségük lett volna ártatlanságra, haszontalanságra. A doktor klientélája 
tehát nem nagyon szaporodott se a „Paradicsom” kávéházban, se a „Macskagumi” 
vendéglőben, se a „Családi Kör”-ben, de még a „Jó Sógorok”-hoz címzett éjszakai női tanyán 
se, legfeljebb mindennapos női betegségek ellen vették igénybe segítségét. A nagy, valódi, 
aranyhegyeket érő találmányra senkinek se volt éjszaka Budapesten szüksége. 

S a doktor, bár egy nagy titkot hordott zsebében, kezdett elfakulni, mint egy régi kép 
valamely arcképalbumban. Szeme körül mind véresebbek lettek a karikák, mind kevesebbet 
hederített kartársaira, akik veszett hírét költötték a városban. Most már csak fuvolázással 
foglalkozott, mindig zenéről beszélt, görcsösen átölelte a muzsikusokat, akik éjszaka reggelig 
a maguk mesterségéről kifogyhatatlanul, szünet nélkül beszélnek, és a világból más nem 
érdekli őket, csak a saját foglalkozásuk: falusi cigányok és világhírű zenészek örök 
tulajdonsága. Legjobb barátja egy elcsapott operai hegedűs volt, aki éjjel-nappal részeg volt, 
és ilyenkor képzeletében a legszebb zenéket játszotta, holott keze már nem volt biztos. „Más 
országban másképp volna!” - mondta Kisilonka, mikor lelkiismeret-furdalásai voltak. S ezzel 
mindent elintézett jelenéről s jövőjéről. 

Kisilonka meglehetős örömmel fogadta Rezeda urat, hisz e férfiú is egyike volt azon 
kiválasztottaknak, akikkel hosszú éjszakákon át lehetett üldögélni, iddogálni és kellemetes 
dolgokról beszélni. 

- Drága Rezeda bácsi - kiáltott a doktor, és nagyon megszorongatta a vendég kezét. 

Rövid idő múltán egy közeli kocsmában üldögélt a két férfiú, ahol Rezeda úr alaposan előadta 
látogatása célját. Segíteni kell a leányokon, megígértem nekik. 

Kisilonka legyintett: 

- Olyan egyszerű dolog az egész, mintha azt mondanád a szabónak, hogy varrjon fel egy 
gombot. 

- Helyes - bólongatott Rezeda úr -, azonban a pacienseknek ezt nem kell tudni. Mindig az volt 
a bajod, hogy nem tulajdonítottál elég fontosságot a tudományodnak. Ha legalább szakállad 
volna! 

- Azt szeretnéd, hogy én is mindenféle hókuszpókusszal kezeljem a betegeimet, mint a pesti 
nőorvosok? Én már nem változók meg, Rezeda bácsi; megvizsgálom a beteget, aztán: fogj be, 
János. 

Kisilonka hóna alá csapta műszeres táskáját. 

- A szerszámokat éppen tegnap főztem ki, mert megálmodtam, hogy szükségem lesz rájuk. 
Még ugyanabban a vízben vannak, amelyben főttek. 
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Kisilonka kinyitotta a táskáját. A pléhdobozban valóban ott csörögtek az acélok, amelyek 
rejtelmes alakjukkal úgy meg szokták ijeszteni a beteg nőket, hogy azok nyomban javulást 
fogadnak magukban. 

A doktor nevetve, könnyű szívvel ment a Duna-part felé, ahol a lankás, gyepes, szakadékos 
partokon kecskék legeltek, boldogtalan vének üldögéltek a vasúti vágányok mentén, bujdosó 
pesti szerelmesekre füttyentett rá a szentendrei vonat masinisztája, tarka rongyokba burkolt 
gyermekek dugták lábukat a Dunába, hátha belekapaszkodik egy pecsenyének való hal. 

A doktor derülten nézett körül a tájon, mintha tíz év előtti szerelmes levelét kapta volna vissza 
ma. 

- És melyik érdekel a kisasszonyok közül, Rezeda bácsi? 

- Egy feketés, göndörhajú… 

- A hajakat csak akkor nézem a nőknél, midőn le kell nyírni vagy beretválni. 

- Antóniának nevezik. 

- Név szerint pláne eltévesztem őket. Fiatalabb éveimben, mikor három, négy, öt asszony volt 
egyszerre a barátnőm, hogy kalendáriumot kellett róluk vezetni, betűkkel és mindenféle 
jelvényekkel írtam tele a noteszemet, mint egy pedáns férfiúhoz illik: akkor kerültem bajba, 
amikor a sötétben vagy szerelmi hévben eltévesztgettem a nők keresztnevét. 

- Megigézett ez a lány… Feleségül veszem. 

- Ó, Rezeda bácsi, még mindig hiszel az igézetekben! Ismét házasodni akarsz, társulni 
valakivel, akivel semmid sem közös, minden idegen? Egy nőt akarsz már megint, aki 
mangalica módjára alszik melletted, amíg te álomtalanul bámulsz a sötétségbe? Ismét olyan 
egyedül akarod magad érezni, mint a magányos varjú a fatetőn? Az igazi, borzalmas, 
fagyasztó egyedüllét nem az agglegények átka, hanem a házasembereké, akik esténkint 
asszonyukkal bezárkóznak a hálószobába! Ők vannak aztán magukban, midőn álomtalanok, 
ők szenvednek leginkább a betegségükben, mert hiszen egyedül kell azt viselniök egy 
közönyös, hideg lény szeme láttára… s egyedül vannak, ha szomorúak, mert senkinek se 
mondhatják el szomorúságuk okát: házasok, férjek, nem lehetnek őszinték barátaikhoz, sem 
feleségükhöz… És senki oly egyedül nem érzi magát a halál órájában, mint a házasember. 
Inkább egy kecskét vegyél, mint asszonyt. 

Rezeda úr élénken csóválta a fejét. 

- Még ráérek agglegénnyé válni, szürke napernyő alatt, bársonykabátban sétálgatni; próbálni 
akarok egy és mást az életben. Sohase volt otthonom, mindig csak olyan megszálló vendég 
voltam azokon a helyeken, ahol letelepedtem, mint a vándorló legények a maguk 
herbergjében, mint az utazók az éjjeli mulatóhely hölgyeinek szívében. Negyven esztendős 
vagyok, és még nem aludtam szívfájás, riadalom nélkül egyetlen éjszakán sem. Minden éjjel 
azt gondolom magamban két és három között, hogy hajótörött vagyok, egy gerendába 
kapaszkodom a viharos tengeren, mindenféle zord veszély és setétség… majd meg azt 
hiszem, hogy egy kút fenekén ülök egy kopár pusztaságon, és oly mély elhagyatottságban, 
hogy még a szelet sem hallom, amely a kút szája fölött elsüvölt, mázsányi teherrel nehezedik 
a szívemre az éj… Nem tudok már többé gőgösen büszke lenni az egyedüllétemre, nem 
vagyok már többé hiú, hogy oly magányos vagyok, mint egy száradó fa a pusztaságban, 
senkivel sem közlöm gondolataimat, nem kérek tanácsot, jóságot, gyengédséget az 
emberektől, dölyfösen egyedül vagyok… ez a nagy erő kiszállott a lelkemből, a tagjaimból, a 
gondolkozásomból. Valakire szükségem van, aki mellettem legyen. 

- Végy egy kutyát, Rezeda bácsi. 
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- Mindig sötétebbek, vigasztalanabbak lesznek az éjszakáim. Nem jutnak eszembe vidám 
gondolatok, mulatságosságok nappali életemből, amelyeken azelőtt éjszaka nevetgéltem. 
Sohase látom már az embereket, ismerőseimet természetes, valódi alakjukban, amint azelőtt 
megvigasztalódtam felettük. Láttam első Ferenc Józsefet álmatlanul, nyögve forgolódni, mint 
egy nyűgös gyermeket. Hálás voltam sorsomhoz, hogy nem lettem császár. Majd hálóingben, 
papucsban, a bútorokba kapaszkodva ment végig szobámon a tekintélyes öreg polgár, hogy az 
ifjú szolgálóleányokat meglesse éjjeli álmukban; egyik-másik ifjú nő kitakaródzott álmában, 
és a tekintélyes férfiú nem fordította el a szemét. Láttam elérhetetlen úrnőket kiszállni 
ágyukból és leguggolni, mint faluvégen a cigánylányok. Láttam szentkép arcú leányokat 
bolhára vadászni, papucsban járni, cselédeikkel bizalmaskodni… Szép éjszakáim voltak, 
amikor jóízűen elgondoltam, hogy mit csinálnak az emberek négy fal között, midőn az ajtót, 
ablaktáblát bezárják magukra, és azt hiszik, hogy senki se látja őket. S addig csak elviselhető 
volt magános életem, amikor féltékenységtől gyötrődő, szép feleségű, öreg férjeket láttam 
álmatlanul virrasztani, vagy kutya módjára vinnyogni. De bölcsességem elhagyott. Hasfájós 
szép asszony (akit tegnap este páholyában láttam cukrozott barackot enni) nem siet át 
magányos szobáimon, gazdag ember (akit fogatában láttam az elmúlt délután) nem guggol 
éjjeliedényen ülő kisgyermeke mellett aggodalmas homlokkal, polgárkisasszony (aki a 
Ferenciek templomában szép lábával megigézett) nem foltoz fehér harisnyát… és nem láttam 
többé a hideg tekintetű, büszke homlokú, megközelíthetetlen szigorúságú, erényeikre gőgös 
úrnők álomalakjait sem; pedig mily mulatságos volt elgondolni, hogy egy-egy hercegnő falusi 
kutyával vagy rőtvörös hajdúval álmodik, holott még kezén a rózsafüzér… És nem hallottam 
többé a titokzatos szavakat, amelyekkel a megszokott házaspárok egymást ösztökélik a 
szeretkezéshez: városvégre nyúló deszkakerítésre írott szavakat… Egyedül vagyok éjszaka, 
mint a béka a kút fenekén. 

Kisilonka doktor úr sajátságosan mosolygott: 

- Akkor léssz csak egyedül, ha asszonyt fektetsz magad mellé. Akkor aztán ülhetsz, mint a 
megbilincselt rab. Vége a jókedvnek, vége a szabadságodnak, és irigyelni fogod azokat, akik 
egyedül járnak éjszaka az ablak alatt; irigyeled, akik éjfélkor könnyed szívvel mennek át a 
hidakon és dalt dudorásznak; boldognak hiszed azokat, akik felgyűrt kabátban sietnek a 
viharos éjszakában, és egy utcasarkon istenhozzádot mondanak egymásnak a jó barátok; 
mindenki boldogabb lesz, mint te. Szíved megkötözve, féltésed felébresztve, erőd 
gyöngülve… és a vidám gondolataid, amelyek most csak vándorúton vannak, hogy egykor 
visszatérjenek még hozzád, ezek a szajkóhangú, harkálytarka elképzelések, a magános 
embernek kincsei végképpen elvesztek, amint egy asszony széles hátával rátelepedik a 
szívedre. 

Az óbudai Duna-parton elérték azt a helyet, ahol a hajógyár felett oly szakadékos a folyam 
partja, mintha az öngyilkosjelöltek erre koptatták volna legtöbbször a csizmáikat. A zsidó 
templom mellett sikátorok lapulnak, mint Eugen Sue regényeiben, és a szél csendes időben is 
lóbálja az ablakokra akasztott rongyokat. A kapuk alatt szenny folyik, a grádicsokat az eső 
mossa, döglött patkányt húznak az utcagyerekek, és ezen az omladékos tájon sétálnak a titkos 
szerelmesek, akik Pestről ide menekülnek. Hány úrihölgy tette már gondosan varrott cipőjét 
erre a földre az önfeledt szerelmi sétában! Ha megszólalnának a sikátorokban maradt 
lábnyomok, hány előkelő pesti asszonyság nevét mondogatnák! A legrégibb randevúhely az 
óbudai partnak ez a része, már a nagymamák ide jártak, ha nem bírtak a szívükkel. 

Most is egy ifjú pár andalgott a keskeny utcán, a földbe süllyedt házikók között. A nő oly 
elszántsággal karolt az ifjúba, mintha az imént esküdtek volna meg, hogy örökké szeretik 
egymást. 
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- Antónia! - kiáltott fel Rezeda úr elsápadva, midőn a hölgy táncos lépteit messziről 
észrevette. 

Kisilonka nyugalomra intette: 

- Nem Antónia, Rezeda bácsi. Ezt, a patkányfogó eb lábával hasonló lábú hölgyet ismerjük 
már Óbudán. Mindig ide hozza a gavallérjait sétára, mikor nagyon szerelmes. Azt mondják, 
három férjet szerzett már magának az itteni hangulatok segítségével. 

- Akkor csak Margaréta lehet - dühöngött Rezeda úr. - Egykor engem is itt sétáltatott, mikor 
kettős öngyilkosságot terveztünk. 

Kisilonka ásított. 

- Az bizony meglehet… Általában a pesti nőkben kevés a fantázia, meg a város környéke sem 
alkalmatos rá, hogy minden új szerelmükhöz új randevúhelyet találjanak. Ezeknek a 
szeretőtartó és szerelem nélkül boldogtalan asszonyoknak megvannak a maguk padjai, ahol 
már tizenöt év előtt is üldögéltek a Városligetben, pontosan tudják a hajók menetrendjét az 
újpesti kikötőbe vagy Vácra, minden szeretőjüket elviszik őszidőben a Normafához, 
kirándulnak a „Kutyavillá”-hoz, boldogan néznek körül új kedvesük társaságában a Flórián 
tér kofasátrai között, mintha akkor látnák először, felkeresik a tabáni templomokat, és nem jut 
eszükbe, hogy tavaly vagy a múlt hónapban ugyanazon fekete képű szent előtt tettek 
fogadalmat egy másik gavallérnak; némelyek csak a Császár fürdő 100-as számú szobájában 
érzik jól magukat, mások legénylakásokon, és többnyire ugyanazon szövegű névtelen levelet 
írják, ha a férfiú elpártol tőlük. Szeretném már hallani, hogy csak egyetlen pesti asszony is 
kifelejtette volna programjából a Kacsa utcát. 

Rézveres arcú, bocskoros öreg csónakos állott a parton, mint Charon, aki lelkekre vár. 

- Itt van Drapcsik, hajósom - szólt Rezeda úr, és a doktorral csónakba ülve, a sziget felé 
indultak. 
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HETEDIK FEJEZET • Sárga ház a fák között 

Rezeda úr egy régi házat ismert a Margitszigeten, ahol meghúzódni vélt öregségére, midőn a 
városi élet többé nem érdekli. 

Ma már hiába keresnénk a régi lakot, elváltozott annak külseje, belseje, mióta a Margit-híd 
szárnyát felépítették, és Szent Margit ájtatos útjait elözönlötték a pestiek. Rezeda úr, a múlt 
idők barátja és a régi hangulatoknak kedvelője, természetesen akkoriban legfeljebb testileg 
lakott a Margitszigeten, amikor a kalendárium a jelen időt mutatja; lelkileg abban a gyönyörű 
korszakban maradt ő vissza, amikor a Fecske és a Hattyú nevű karcsú hajók közlekedtek a 
várossal, és hétköznapokon olyan csend volt a fák lombjai alatt, hogy szinte hallani lehetett a 
nyár lélegzetvételét. Vasárnap katonai zenekar jött a hajóval, és ezért a betegek, akik a 
szállodában laktak, tolókocsijaikon messzire eltolatták magukat a sziget belsejébe, ahová csak 
a szerelmesek bátorkodtak. 

Öregemberek búcsúzkodnak itt az élettől az egyik padon, midőn a lombok között besárguló 
napsugarat fogdossák fáradt szemükkel, hosszasan, mintha emlékbe akarnák magukkal vinni, 
figyelik a rezgő leveleket, betegségeikről oly szakértelemmel beszélgetnek, mintha jobban 
tudnák azt a doktornál; bár erszényük telve, mindennapi gond előttük ismeretlen, rettegve 
várják az őszi időszak közeledtét, midőn el kell hagyni a szigetet, hol életüket vélik 
meghosszabbítani, mintha a halál nem tudna utánuk jönni a vízen át. Vörös öves, ezüstfejű 
papok és elhájasodott, fáradt szemű öreg bankárok köszöntik egymást reggelenkint azzal a 
kérdéssel, hogy milyen volt éjszakai nyugodalmuk; gazdag zsidó asszonyok és szürkülő hajú 
grófnék andalognak a gyalogutakon, mintha öregségükre apácák lettek volna maguk is, akik 
ezen a földön romfalak alakjában kísértenek a holdvilágos éjjeleken… és a nyugodalmas, 
lemondott arcú, de még sajgó szívű vénség mellett tomboló és meggondolatlan fiatalság 
reszket szerelmi vágyban, ahol sűrű a bokor, elhagyott a sétaút, magános a pad, titokteljes a 
rom. A margitszigeti alkonyatoknak és estéknek vágyteli költészetét az Ezeregyéjszaka 
meséskönyvében találjuk fel, ahol öntudatlan szemérmetlenséggel tárgyaltatnak emberi 
dolgok, amelyekre közönségesen leplet szokás vetni. Minden fának és fa alatt álló padnak: 
annyi mondanivalója volna, hogy író élete végéig nem írhatná le, csak egy keresztút történetét 
sem. Langyosan sóhajt a szél a lombok között, kerítő énekét zengi a fülemile, csábítást 
mormognak a folyam hullámai, és a kápolna lezárt ajtaja előtt meg lehet esküdni tanú nélkül; 
a pillanatnyi boldogság felhasználására integet a sárgarigó flótája a fa tetejéről: mély 
zöldjében a bokroknak csókokat legyeznek a levelek; a holdvilág csalóka képét mutogatja a 
jövendőnek; a szerelem szúnyog kitartásával döngicsél a fülek körül, és a nők fehér ruháját 
szent Margit vize fehéríti mindennap, hogy felejtsenek, és újra szeressenek. A kéjek 
görbítették itt meg a fák ágait, az édes bűnök vontak görcsöket a fák derekára, a paráznaság 
liheg azokban a pinceodúkban, ahová sok száz esztendő előtt a magukról megfeledkezett 
apácákat zárták. 

Csak kérdezzétek meg az öregembereket és öregasszonyokat, akik már ki merik nyitni a 
szájukat, mennyi erkölcsrendészeti kihágást tudnak ők a Margitszigetről! Kérdezzétek meg az 
öreg rendőröket, a nyugalomba vonult portásokat, fa tetején üldögélő varjakat, Gyuri bácsikat, 
Balog néniket, hogy elmenjen a kedvetek hinni mindazon tévedésekben, amelyeket női 
erénynek neveznek. Lehetséges, hogy megfordulnak itt ártatlan sétálók is, ámbátor Rezeda úr 
sohasem hitt azoknak a nőknek, akik hosszadalmasan időztek a romoknál. 

A pletyka itt bő talajra lelt, a nők rágalmazóinak nem sokat kellett törni a fejüket 
mondanivalókon; nagyon beteg embernek kellett annak lenni, akinek a nyári hónapok alatt ne 
akadt volna valami eltennivalója a szigeti estékről a zord téli napokra. Ám mindent meg lehet 
bocsátani, midőn abból már csak emlék lesz. Ne zavarjuk a halottakat. 
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Rezeda úr Alvinczi Eduárd régi házát bocsátotta Damasztiné és leányai rendelkezésére, és a 
hölgyek nagy ruháskosarakkal költöztek a szigetre, hogy ott néhány napot töltsenek. Ezt a 
házat valamikor a boldog emlékezetű nádorispán építtette, és öles falai között vígan töltötte 
napjait: rózsákkal vette körül a házat, és hallgatta a fák zúgását. Későbben más lakók is 
megfordultak itt, akik egyéb szórakozásokat is felvettek programjukba. Egy úri hölgy a 
hatvanas években fehér patkányokat tenyésztett itt, és abban gyönyörködött, hogy mezítelen 
férfiak éles karddal vívtak a ház egyik szobájában, majd színes kendőjű pesti nyaralók 
konyhája füstölgött. A ház éppen annyi történetet tudott, mint akármelyik régi ház Pesten; 
emberi szenvedésekről, betegségekről, örömökről, csalódásokról. Rezeda úr azért kedvelte a 
régi lakot, mert itt éppen úgy ábrándozhatott, mint a Borz utcában. 

Kisilonka Jácint műszeres táskájával eltűnt a házban, amíg Rezeda úr a csónakban várt a 
Dunán. A budai tornyok elütötték a négy órát, a doktor azt ígérte, hogy egy óra múlva 
visszatér, ennyi idő éppen elég neki akár négy meggondolatlanság jóvátételére. 

Mily nagy volt Rezeda úr csodálkozása, mikor a doktor alig negyed óra múlva megjelent a 
parti homokbuckákon. 

- Csak vénasszonyokra és féltékeny férfiakra ne hallgasson soha az ember! - dohogta, amíg a 
csónakban helyet foglalt. - Semmi tennivalóm nem akadt. A vén bolond asszony készpénznek 
vette a leányok szokásos hazugságait. Az a falusi szépség, akit Mányának neveznek: oly 
ártatlan, mint a Flórián szobor. A másik, aki Aranka néven mutatkozott be, példa lehetne arra 
nézve, hogy öregember akkor se merje nőül venni, ha doktor Dávid kínálja neki megfiatalító, 
erősítő piruláit. A szemüveges Erzsébet pedig elmehet még sok randevúra, amíg erényét 
komoly veszedelem éri. Szinte megcsaltak, hogy nem akadt semmi tennivalóm. Ezentúl 
óvatosabb légy, Rezeda bácsi, a nők hazugságaival. Igen gyakori eset, hogy teljesen ártatlan 
nők, félrevezetésül, úgy viselkednek a férfiakkal szemben, mint tizenhárom próbás 
örömleányok. 

- És Antónia? - kérdezte alig leplezett izgatottsággal Rezeda úr. 

- Ő sokkal okosabb volt, nem hagyta magát vizsgálat alá venni. 

- Te hatökör! - kiáltott fel magából kikelve Rezeda úr. - Mit gondolsz, miért csónakáztattalak 
át Budáról Pestre? Azt hitted, hogy érdekel engem a falusi kisasszony erénye vagy a 
szemüveges hölgy kalandja? Érdekel engem Damasztiné egész nevelőintézetéből bárki, mint 
az egyetlen Antónia? 

Kisilonka szemhunyorítás nélkül felelt: 

- Én pedig reád nézve a legjobb esetnek éppen azt vélem, hogy Antóniáról nem tudunk semmi 
bizonyosat. Nem hinnéd se az egyik, se a másik lehetőséget, mert szerelmes vagy. A 
szerelmesek a saját szemüknek sem hisznek, hát még egy doktornak! Drága Rezeda bácsi, 
teljesen tőled függ, hogy mit gondolsz Antóniáról. Azt vélem, hogy bármit tapasztaltam 
volna, te tovább is imádnád, mint ez már a férfiak szokása. 

Rezeda úr megragadta az orvos kezét: 

- Észrevettél valamit? 

- Nem vagyok bolond! Hogy majd a Dunába dobjál. 

Rezeda úr a folyam közepéről hosszadalmasan nézte a zöld lombok között sárguló régi házat 
ott a sziget közepén. Világoszöld zsalugátereivel, cserepes tetőjével, sárga falával a ház is 
utánanézett, mintha hívogatná magához. „Hová mégy, te bolond, sehol jobb helyed nem lehet, 
mint itt”, szólt utána az öreg lak. De Rezeda úr csak a dobogó szívére szorította a kezét. 
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- Nem hittem, hogy még ilyesmi előforduljon az életemben! - rebegte. - Hol vegyem az erőt, 
hogy lebírjam magamat? Hol vegyem a kedvet más nők fehér lábai után, mikor azt az egyet 
látom mindig? Csak legalább jól megvertem volna azon az éjszakán a „Fácán”-nál, amikor 
megcsalt. Vagy talán nem is csalt meg, csak igen kacérkodott? 

Kisilonka felvette az egyik gazdátlan evezőt, és segített az öreg csónakosnak messzire vinni 
Rezeda urat a sárga háztól. A Duna közepén járt már a csónak, amikor egy nyúlánk, barna 
hölgy megjelent a parton, és fehér kendőjével búcsút intett. 
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NYOLCADIK FEJEZET • Séta a varos kapuin belül 

- Emlékszel Menczellre, a szitásra, aki akkor szerette legjobban a lányait, mikor azok 
örömlányok lettek? - kérdezte Rezeda úr azon ösmeretlen férfit, aki a házak falához tapadva 
kísérte őt sétáiban, s egyetlen percig sem maradt el; csak éppen a nevét tudta e hű barátnak. 
Árnyéknak hívták. Ő járt vele a Szerb utca ódon kerti fala mellett, amely fal mindig 
leányszöktetéseket juttatott Rezeda úr eszébe, amely szöktetésekről régi kalendáriumokban 
olvasott. Igen, ilyenek voltak azok a kerítések, amelyekhez a megzavarodott kisasszonyok a 
kertész létráját támasztották, míg az utcai oldalon kitárt karral várakozott a gavallér; a 
szomszéd utcában öreg bérkocsis takargatja lovait a hűs éjszakában. Ugyanott volt egy régi 
szép kapu a kerti falon, amelyet a ház gazdája befalaztatott, miután arra valaki utoljára 
eltávozott. Az árnyék megállt a kapunál, és így szólt Rezeda úrhoz: „Lásd, mindig azokat a 
nőket szerették, akik csalfák voltak! Kinek jutott eszébe valaha: törődni a tisztességes 
nőkkel?” Régen bezárt zsalugáterek alatt, elhagyottnak látszó régi házak mellett intett az 
árnyék: „Ezek is mind a csalfa nők emlékei; csak egy nő kegyetlen szeszélyéből tud így 
meghalni egy ablak vagy egy ház, hogy nemzedékeken át fel nem támad.” A Pintér utcán, 
ahol az árnyék a földbe ereszkedő ablakokra vetődik a járókelőről, és a házak belsejében, az 
elhagyott emeleteken, a kitört szárnyú vagy örökre elhomályosult ablakok mögött szomorú 
szegénység gunnyaszt, Rezeda úr társával azokról a boldog pesti családokról beszélt, akik itt 
laktak a nagy árvíz előtt. Hova lettek a jómódú polgárcsaládok, megelégedett emberek a félig 
rommá válott házakból? Miért nem építették fel a házakat, amelyek Pest legdrágább telkein 
öreg, elzüllött korhelyként könyökölnek félrecsapott tetőik alatt? Hová lett a pianínó, 
amelynek hangjai mellett a szép aranyművesné a Fegyverkovács című opera dallamait 
énekelgette Rezeda úr fiatal korában? Hova lettek a bojtos házisapkás, gömbölyű arcú 
polgárok, akik alkonyattal kikönyököltek az ablakba, és szíves szóval hívták fel ismerőseiket 
egy baráti szóra, baráti pohárra? Hová lett a megelégedett csend a régi házak környékéről, 
midőn a téli szélben zörgő gázlámpa egyedül virrasztott az utcában, és a hó vastag, meleg 
takarót borított reggelre a háztetőkre, hogy fénylőbbek legyenek az ablakok, színesebbek a 
függönyök, kívánatosabb a göndör füstű kémény?… Az árnyék felelt Rezeda úrnak: „Elvitték 
a nők a megelégedettséget, elvitték a csendet, a göndörödő füstöt a fülük mellé ragasztották, a 
függönyt szenvedélyesen letépték, a gömbölyű polgárt keszeggé aszalták, a zörgő gázlámpát 
leöntötték az emeletről, az ablakot beverték, miután szükségük több nem volt rá, hisz úgysem 
üldögéltek többé odahaza … Az egész városrésznek pusztulása arra magyarázható, hogy nem 
volt többé oly szükség a családi otthonokra, mint a régi világban. A háziurak nem javíttatták 
meg a grádicsot, hisz a nők úgyis le tudtak jönni az emeletről, hogy az utcára menjenek 
sétálni. A Belvárosban nem az történik, ami egyéb városokban, hogy kikapós, frivol nők 
kedvéért palotákat, villákat, aranyos fészkeket építettek volna a férfiak. Ellenkezőleg: hagytak 
tönkremenni mindent, ami a múlt idők boldogságait eszébe juttatná a jelennek.” 

- De Menczell, a szitás mégiscsak akkor volt boldog ember, amikor leányai örömlányok 
lettek? 

Az árnyék nyugodalmasan mendegélt Rezeda úr mellett, és odasimult a házak falához: 

„Nem tudjuk ám teljes biztonsággal, hogy miféle emberek laknak a háztetők alatt, még ha 
ismerjük is a lakók névsorát. Azok a szürkén hangzó nevek a kapuk visszhangos boltozatai 
alatt (amely nevek gyakran úgy megsárgulnak az időtől, mint a temetők felírásai), megannyi 
emberi titkot fednek, amelyről sohase lehet tudomásunk; minden névnek van valamely titka, 
amelyet a halálos ágyán se vall be. Mit tudunk mi a világról, Rezeda úr? Mit tudjuk mi, hogy 
dugárusok szemérmetlen képecskéket árulnak a városban, amelyeket öreg férfiak fiatal 
nőknek példaadás céljából mutogatnak? Mit tudunk mi az érzékenységekről, a szemmeresztő 
álmatlanságokról, amelyek az éjszaka csendjében a házmester megkérdezése nélkül mennek 
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be a házakba? Tudod te, mit álmodik egy tekintélyes polgár, midőn bőséges vacsora után 
hanyatt fekszik ágyában? Gondolja valaki, hogy a vasárnapi miséből az idős polgárné 
álmában csupán az a kép maradt meg, amelyet a Kishíd utcában látott: két kutya üzekedett?… 
Tudjuk is mi, hogy mit gondolnak magukban a fiatal szüzek, akik lerúgják magukról a 
takarót, és lábukat az égnek emelik? Az álmoskönyvek nem mondanak mindig igazat, 
öklendező öregemberekkel, bikával, lánccsörgéssel ritkábban álmodnak az emberek, mint a 
tilos dolgokkal, amelyeket a gyóntatójuknak se merészelnek bevallani. Vannak aztán 
emberek, mint Menczell, aki a porosz hadjáratból rézkarikát hozott a fülében, aki a 
„Zenélőórá”-nál az asztalt verdesi esténkint, a Párizsi utcából összegyülekező suszterek 
asztalánál, vérben forgó szemmel politizál, és egyszerre hajtja fel a söröskriglit. Semmivel 
sem mutatja, hogy az özvegy Menczell mily gyöngéd érzelmekkel viseltetik leányaihoz, akik 
ugyanebben az időben a Drótsziget bokrai alatt, vagy a legénylakás lámpása alatt mulattatnak 
szegény diákokat, szomjas katonatiszteket vagy gazdag öregurakat. Menczell imádja a 
leányait, de különösen azt kedveli, aki esténkint a legtöbb szerelmi hódítással dicsekszik, 
midőn a vacsorát feltálalják. S ez az ember, ez a gazdag szitás néhány hónap óta, mióta 
leányainak sikerült megszabadulni ártatlanságuktól, oly boldogan él, mint fiatal házasember 
korában, szerencséje van üzletében, egészsége, kedve, ifjúsága visszatért. Nem törődik vele, 
hogy öregasszonyok majd megrugdossák a sírját a temetőben. Sokan hordanak rézkarikát a 
fülükben, míg mi tudatlanul csavargunk az utcákon, Rezeda úr.” 

Rezeda úr a Duna-partra ért, amelyről a párás folyót, a boldognak tetsző budai házakat, a 
kiránduláshoz készülődő fehér hajókat lehetett látni. Gyümölcsillata volt a partnak e júniusi 
reggelen, a kofák sátraikban oly komolyan üldögéltek, mint a város jóságos anyái, a halászok 
bibliai serénységgel mutogatták izmos karjaikon a farkukkal csapkodó halak hosszát, 
csikorgott a mérőlánc, és a frissen lépegető szakácsnék között piaci kalapjukban, nyári 
ruhájukban feltünedeztek az úriasszonyok, akiknek jó gazdasszonyi hírük volt a városban. 
Arcukon a friss hideg víz, szemükben az éjszakai nyugodalom jótékony üdesége, merő gond 
és hozzáértés minden szavuk, amíg az ebédhez való eledelekkel megtöltik kosaraikat; a 
petrezselyem zöldjéből kipiroslik a kakas vérpiros taréja, kiint a potyka csillogó farka, a 
vörösrépák megannyi testrészei a Priapuszoknak, amelyek a klasszikus országutakon 
vigyáztak a mezőkre, a karalábék hatalmas gömbölyűsége hasonlatos a ménlovak 
jellegzetességéhez. A húsok piroslanak, mint vágyak, a vajak olvadoznak, mint csókok, a föld 
drága terményei, a cseresznyék, meggyek, málnák üde nedveiket felkínálják a petyhüdt ízek 
megédesítéséhez. A Duna-partról a vásárcsarnokig tolonganak a nők, hogy gondoskodjanak 
családjaik táplálékáról. E szent helyen bizonyára nem gondolt volna Rezeda úr a 
szorgalmaskodó nők erkölcseire, ha árnyéka erre nem figyelmezteti. 

A férfiak sokat megbocsátanak azoknak az asszonyoknak, akik maguk járnak a piacra. A jó 
gazdasszonyoknak majdnem oly erkölcsi privilégiumuk van, mint a jó torkú énekesnőknek. A 
jó feleség, amellett, hogy férje gyomrát ellátja, nem feledkezik meg annak szerelmi 
kielégüléséről sem. Ezek a megtelt gyomrú férfiak szívesen veszik, ha feleségük udvaroltat 
magának, egyben azért, hogy felmentődjenek a megszokott, megunt bókolástól, részben azért, 
hogy nejüktől több szerelemben részesülnek, ha az eléggé felizgult az udvarlók suttogó 
szavaitól. Ezért van az, hogy némely férj elvárja nejétől, hogy az szeretőt tartson. Csak más 
férfiak pásztorórája után izgul fel a vágy a férj ereiben. S ezek a házastársak a legboldogabban 
élnek, mint a galambok bújnak össze, miközben az asszony kigúnyolja iménti kedvesét, a férj 
barátját, akitől alig egy órája vált el. Mily jólesik ezeknek a nyújtózkodó férjeknek, ha 
feleségük rosszat mond legjobb barátjukra, akivel titokban gyanúsítják őnagyságát!” 

- Mi közöm ehhez? - kérdezte Rezeda úr. - Én nem vagyok férj, se házibarát. 

Árnyék csendesen nevetett: 
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„Le kell tenni arról a régi szokásról, hogy a hűtlen vagy kacér nőket megöldössük, Rezeda úr. 
Úgy kell venni a nőket, mint szolgálóinkat, akik ingünket vasalják, ebédünket megfőzik, 
rendelkezésre állnak szerelmi kívánságainkban, elmulattatnak unalmas óráinkban, 
megvigasztalnak gondjainkban, ámde, ha szemünk letéved róluk: nyomban álmodni, 
ábrándozni kezdenek, más férfiakra gondolnak, mint mi más nőkre, hisz alkotásuknál fogva 
több és vadabb vágy bizsereg ereikben, mint a férfiakéban. Mit jelent az, hogy testükkel mást 
is szeretnek? Semmit se jelent, ha lelkük a mienk. 

Ezek az úrihölgyek, akik bevásárlásaiknál arra is gondolnak, hogy ebédlőasztaluknál esetleg 
barátjaikat is üdvözölhetik, a legjobb, leggondosabb feleségek. Nézd meg őket, mily csatát 
vívnak a kofával, halásszal, húsvágóval néhány krajcárért. Nézd meg őket, mily örömteli 
arccal süllyesztik kosarukba a jó falatokat, amelyekkel háznépüknek örömet okoznak. Nézd 
meg őket hazafelé siettükben megállni, ha valamit elfelejtettek. Nézd meg őket konyháikon 
sürögni, aztán mondj rosszat a nőkre! El kell választani a szerelmi állatot és az emberi lelkes 
részt; mindjárt érthetőbb, hogy miért a legjobb feleségek, a leggondosabb élettársak, hírneves 
jó gazdasszonyok tartanak szeretőt. Ezzel is férjük kedvében ki vannak járni, megkímélvén 
őket a fáradságoktól. Ó, csak ne rejtélyeskedjünk az emberekkel. A férjek rendesen magukat 
érzik megcsalatva, midőn feleségüket a megszokott, a társadalmi törvényszéken bejegyzett 
szerető elhagyja. Nem emlékszel Maci férjére, Rezeda úr, aki csaknem pisztolyt szegezett rád, 
mikor feleségét végérvényesen elhagytad?” 

Rezeda úr dühöngött. 

- Mi közöm az emberi romlottsághoz és aljassághoz? Mi közöm a piaci úrhölgyekhez, akik 
azért vesznek kakast, mert szeretőjük a kakaslevest szereti? Én szerelmes vagyok, és 
megvetem az egész világot. Tisztaságot akarok magam körül. Azt a levegőt akarom szívni, 
amit az aprószentek, akik jóságban, isteni félelemben töltötték életüket. 

Árnyék csendesen ballagott, mintha valami ravaszságon törné a fejét: „Megengedem, hogy 
szükséges néha a tiszta szerelem, amely körülbelül háromszor látogatja meg a férfit élete 
folyamán. Ki nem esett el az első és második szerelemben, aki épkézlábbal jön vissza a 
búcsúról, ahova összetört szívét vitte megoperálni, akinek kétszer megkegyelmezett a sors, 
hogy nem halt bele a szenvedélybe, féltésbe, szomorúságba, boldogtalan házaséletbe, 
amellyel minden tiszta és nagy szerelem végződik, az valóban bolond, ha újra belépked abba 
a házba, ahol az éjszakák álomtalanok, a nappalok kínteljesek, nagyobb nyomorúság van, 
mint a rokkantak tanyáján, gyötrelem, mint a purgatóriumban, féltés, mint a vadállatok 
ketrecében. Okos ember tudja azt, hogy harmadszor nem mászik ki ép bőrrel a nyavalyából, a 
harmadik szerelem földhöz veri a legokosabbat, legbátrabbat, ezután már nem szedi magát 
össze a jóravaló férfiember; ha életben marad: lesz belőle légycsapó vagy vonalzó, görnyedt 
vállú, megráncosodott nyakú, aggodalmasan alázatos hivatalnok, nem nézhet többé bátran az 
erősek szemébe. A harmadik szerelem elviszi a férfit, mint az ősz a mellbetegeket.” Rezeda úr 
rajongott: 

- Van szebb dolog a világon, mint igaz szerelem miatt meghalni, választhat dicsőbb halált egy 
férfiú negyvenedik évén túl, mint a szerelmi boldogtalanság halálát? Újra átérezni a kínt, 
amely ifjúkorában fegyvert adott a kezébe, és öngyilkossági kísérletbe vitte? Ismét 
megállapítani, hogy mindaz, ami idáig történt, amit eddig érzett a szív, susogott a gondolat: 
mind hazugság, elképzelés, az igazi színdarab most következik? Most szólalt meg a bibliai 
medve az erdőben emberi nyelven a tévelygő emberhez. Most következik el annak az ideje, 
hogy összeadjuk, hány R betű van a Miatyánkban, mert ráérünk imádkozni. Most látjuk égi 
jelnek, ha a körtefáról lábunkhoz hull a körte. Most járunk el a metodista templomokba, 
Budára és Pestre, a prédikálások bölcsességét és harmonium játékát hallgatni; meglátjuk 
szombat este a baptistákat a Wesselényi utcai imaházukban, és a félhomályban megremeg a 
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lelkünk a pap istenes szavaitól. Mi vallás után áhítozunk, amely vallást eddig nem ismertünk. 
Mert új szívet kaptunk az igaz, mély szerelem által, és azt érezzük, hogy Szent Antal módjára 
képesek volnánk Páduából Lisszabonba repülni, mert életünk új fluidumot kapott az új 
szerelem talajából, amely nedv azonos a barackfa nedvével, amely megkeményíti a 
barackmagot… 

„Ha így haladunk - vélekedett Árnyék - nemsokára eljutunk oda, hogy kenyérbélből 
levelibékát gyúrunk, és azt reméljük, hogy valamely csoda révén megelevenedik a béka. 
Csendes elmebetegekkel barátkozunk, és az ő fehér szakállukat bámuljuk, ahelyett hogy az 
asszonyok lábszárai közé néznénk, midőn a szél belefúj tengerzöld szoknyájukba. Lenézzük 
majd a pesti nőket, akik harminc-negyvenszer képesek igazán szeretni, mindaddig, amíg csak 
el nem hervad ifjúságuk és gyűlölködve gondolnak a legénylakások buzgó látogatóira; régi 
szeretőinkre, akiknek magunk mutattuk meg először a pornográf fotográfiákat és képecskéket, 
hogy ez ábrák alapján eltanulják a szerelem művészetét. Gőgösen megyünk el az úrnők kihívó 
mosolya mellett, amely mind kíváncsibb, amely mind biztatóbb, amint arról értesültek, hogy 
szerelembe estünk. Valóságos nemzeti hősökké leszünk rövidesen Pesten, bolond 
szerelmesek, akiket hátuk megett ugyancsak kinevetnek a város cinikus hölgyei és férfiai.” 

- Majd messzire megyünk Antóniával - felelt Rezeda úr, oly lágyan ejtvén ki Antónia nevét, 
hogy maga is csudálkozott a gyöngéd hangsúlyon. - Elmegyünk, ahová nem ér a párizsi 
szőkére festett hajú, porcelán arcú úrnők gúnyolódó tekintete, ahol nincs gyalogjáró, amelyen 
fehér lábukat és fehér harisnyáikat mutogatnák, ahol nem rázzák rövid szoknyájuk alatt 
hátukat, ahol nem lobban fel a kéj vágy a széniekben, mint a pisztoly lángja… 

„Ahol mindig az eső esik, hogy nem lehet kilépni a régi házból - nevetett Árnyék -, 
ajánlanám, Rezeda uram, hogy vess véget a tiszta szerelemnek, amely csak arra való, hogy a 
férfiak erejét sorvassza. Keresd fel régi szeretőidet, a budai főhercegnőket és a pesti zsidó 
asszonyokat, látogasd meg az ingerlő Margarétát, aki egykor egyetlen kancsal tekintetével, 
amelyet mellényed gombjaira vetett, a hetedik tűzbe dobott, amelyben acéllá keményedik az 
akarat; igyekezzél találkozni a Gozsdu ház zegzugos udvarán Rozinával, aki gyakran megy át 
délidőben az átjáróházon, mióta az egyik lépcsőházban vad hévvel megigazítottad 
harisnyakötőjét; üzenj a szenvedélyes Macának, hogy a „Habsburg” szállodában várod őt; 
újítsd fel az azóta férjhez ment Böskével szerelmi kirándulásaidat a budai vendégfogadókban, 
a „Fehér Farkas”-nál még vár a félszemű szobalány… Hidd el, a hosszú szünet után ők 
valamennyien újnak és kiválónak tűnnek fel. Meghallgatod őket, hogy mit tanultak azóta a 
férfiaktól, az élettől, megtudod a legújabb városi pletykákat, az újabb keletű szerelmi 
viszonylatokat, a készülő házasságokat, kártyanyereményeket, családi botrányokat, a 
pásztorórán megláthatod a legújabb divatot az alsó ruhák terén, és a ráncokat, amelyeket 
azelőtt nem vettél észre; ismét hallod az ő különös babonás szavaikat, amelyeket úgy 
mondanak szeretkezés közben, mint az imádságot. Megcsókoljátok egymást, mielőtt elváltok, 
s újabb találkát adtok, amelyre egyikőtök sem megy el. 

Általában a bölcs férfiú, ha már betöltötte negyvenedik évét, Pesten, bízvást elmulatgat azzal, 
hogy a régi kedveseihez hében-korban ellátogat. Nagyon néha szabad valakit észrevenni a 
még ismeretlen nők közül, de ezeknek is ugyanarra a tanfolyamra kellett járniok a 
tánciskolában, amelyben mi végeztünk, de valamely véletlen folytán kimaradtak, így ajánlom: 
régi kedveseink régi barátnőit, akik bizonyosan gyöngédséggel és kíváncsisággal gondolnak 
reánk a múlt időből, és náluk biztos sikert remélhetünk. Ajánlom: régi kedveseink 
nőtestvéreit, akikről feltehető, hogy tudtak a szerelmi viszonylatról, amely vérrokonukhoz 
fűzött bennünket; ajánlom esetleg régi kedveseink leányait, akik látták mamájukat 
kétségbeesetten sírni, sápadozni… Remélhető a siker a szobalányoknál, akik úrnőjük titkait 
ismerték, mikor mi álltunk a szín közepén. Nincsen olyan nő, akinek környezete ne volna, 
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amely környezetre egykor átsugárzott az irántunk érzett szerelem, és ott kielégítetlen emléket 
hagyott. Így volt az lehetséges, hogy jókedvű férfiak egyes postahivatalok valamennyi 
hölgyével, varróiskolák valamennyi növendékével, sőt leánynevelő intézetek sok tanulójával 
megismerkedhettek, ha egyet sikerült már kiragadni a csokorból. A megszokott utakon kell 
maradni, Rezeda úr, sohasem kell természetfeletti tulajdonságokat feltételezni a nőkről, nem 
kell csodákat várni a szerelemben, és akkor életben maradhatunk.” 

- Antónia - sóhajtott Rezeda -, meghalok érted. 

Egy régi utcában állott ekkor bolyongásaiban Rezeda Kázmér. Egy nyitott ablak mögött 
a Fegyverkovács áriáját énekelte egy behízelgő hang: „Nem adnám oda egy hercegért!” 
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KILENCEDIK FEJEZET • Szent Margit tisztelete 

- Szeretlek - mondta Antónia egy napon Rezeda úrnak -, és szeretnélek meggyőzni 
hűségemről, hogy elváljanak fejedről azok a kígyók, amelyek a megcsattanásig szorongatják 
homlokodat. Szeretném, ha végre hinnél nekem, megbíznál bennem. Ugyanezért engedd meg, 
hogy ma délután elmehessek a Borz utcai házba, ahol Engelberttel óhajtanék találkozni. Meg 
akarom mondani ennek a fiatalembernek, hogy reménysége hiú. És senki mást nem szeretek, 
csak téged, Rezeda úr. Kérlek, add át a ház kulcsait. 

Antónia e napon barna volt, hogy Rezeda Kázmér önkéntelenül egy granadai légtornásznőre 
gondolt, akit személyesen látott, vagy csak festményen találkozott vele. 

Vannak fiatal nők, akik tetszelegnek maguknak azzal, hogy változik a szemük színe. Gyakran 
nézegetnek férfiak szemébe, az ősi tükörbe, és láthatják szemüket olykor sötétnek, máskor 
világosnak. Az álmatag szemek nem mindig valódi virrasztás kifejezői, és a könnyes 
szemekben annyit csalódtak már a férfiak, ahány könnyes szemet láttak. Antónia barnasága 
azon örök törvény által jött létre, amelynél fogva a nők annyiféle alakban tudnak mutatkozni a 
szeretett férfiúnak, amint az megkívánja. Nem hallottátok még, hogy operaházi 
balettelőadások után, lefekvés előtt tánclépéseket próbálgatnak a komoly családanyák 
hálókamrájukban? Nem láttátok még a szigorú erkölcsű nőket a szeretett férfiú kedvtelésére 
kurtizánná változni? Nincs értesüléstek arról, hogy a férfiak petyhüdt érdeklődését oly 
szavakkal izgatják fel nemesen ívelt ajkú asszonyságok, amely szavakat utcákon csatangoló 
nőktől hallhatni? A körültekintő asszonyok megelőzik a férfiak rejtett kívánságát, és ha kell, 
felveszik az apácák szigorú öltönyét vagy a táncosnő rövid pendelyét, mindenesetre ügyelnek, 
hogy melyik kosztüm illik jobban nekik! 

Antónia barnasága megzavarta a szerelmes Rezeda urat a regattán, ahol ez a beszélgetés folyt. 
A Duna két partját ellepte az a pesti előkelő nép, amely érdeklődni szokott az 
evezősversenyek iránt. Különösen sok volt a púpos férfi a közönség sorában, de a sánták sem 
maradtak otthon. A divatlapszerkesztők tudatták jó előre olvasóikkal, hogy az úrinők a 
regattán mutatják be azt a toalettjüket, amelyben a nyári fürdőzés idején hódítani akarnak. A 
margitszigeti töltésen felvonultak a legújabb cipők és harisnyák, néhány előkelő asszonyság 
mögött csaknem ott lépkedett a hírnök, aki mindenkivel tudatta, hogy a feltűnő ruha melyik 
divatterem ízlését dicséri. Minden férfi humoristának képzeli magát, amikor kiöltözködött nők 
társaságába pottyan. A legtöbb férfinak nincs érzéke a női szabászat remekművei iránt, hiszen 
a nők egymás kedvéért öltözködnek, ám ez nem zárja ki, hogy a nők öltözködésének nem 
volnának férfi szakértői. A gúnyolódók, epések, rágalmazók nagy csoportjában meghúzódik 
egy kisded férfitársaság, amely éppoly beavatott a női ruházkodás titkaiban, mint akár a 
parfőmök és cukrászsütemények változatosságaiban. Nemcsak a rendjel adja meg a férfiak 
tekintélyét, hanem a ruha is, amelyben feleségük nyilvános helyen megjelenik, mondták ők, e 
gáláns ifjak és öregek. A pesti regatta az előkelő világ utolsó találkozása volt a fővárosban, 
nyár elején. Külföldi fürdőhelyek neveit ropogtatták vagy selypítették a női ajkak; amely 
fürdőhelyeken már várja őket a nagy szakállú doktor. Mások azzal hűtötték le barátnőik 
hencegését, hogy az idei nyarat falusi birtokukon töltik. A Balatont és a Tátrát még kevésbé 
emlegették; Füredre legfeljebb azok az agglegények ígérkeztek, akik vidéki kisasszonyt 
szemeltek ki élettársuknak; míg Siófokra a könnyed kalandocskák barátjai készülődtek. Ez 
elegáns és előkelősdi tömegben járván a parti töltéseken, az ember azt gondolhatta magában, 
hogy Pesten csupa milliomosok laknak, akiknek legfőbb gondjuk a maítre d’hotel-ek és 
szakácsok ismeretsége külföldön, mint a Rudas fürdőben a tyúkszemvágó és másszor 
barátsága. Azok a régebbi emberek, akik azzal dicsekedhettek, hogy a füredi Eszterházyban 
vagy a parádi vendégfogadóban húsz esztendeje húzza le lábukról a csizmát ugyanazon 
bérszolga, azok a régi törzsvendégek, akik személyes ismeretségben voltak a poprádfelkai 
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vasúti portással vagy a palicsi omnibuszkonduktorral, mint akár a „Vadászkürt” vagy az 
„Aranysas” kapusával, a regényes magyarok, akik legfeljebb akkor utaztak Marienbadba, ha 
egy dalmos menyecske hívta őket maga után; akik Bécsbe, a „Matschakerhof”-ba akkor tették 
be a lábukat, ha nagy titokban egy Pestről elszerződött táncosnét kísértek odáig; akik egyszer 
etették meg a Szent Márkus galambjait, mikor első feleségükkel nászúton voltak; akik ebéd 
utáni álmukból felébredve, azért nyitották ki a Császár fürdői fogadón a zsalugátert, hogy 
onnan kidugják a pipájukat: azok a régebbi emberek már eltünedezőben voltak a pesti 
társaságokból, grófok és zsidók ünnepeltették magukat a Cook-iroda jegyfüzeteivel, és a 
polgári kisasszonyok, akik a tisztviselőtelep besötétített házaiban mezítláb töltötték a forró 
nyári napokat, ősszel Franzensbadot emlegették. 

Rezeda úr, aki természeténél fogva nem nagy kedvelője volt a modern, szerinte elaljasodott, 
hazug emberi életnek, sietve vitte Antóniát karjánál fogva a fecsegő tömegből… Öreg Don 
Quijote módjára öklelő pillantást vetett azokra, akik Antóniáját megbámulták, és magában 
megismételte a fogadalmat, hogy egykor, ha Antóniát magáénak mondhatja, bezárt ajtó 
mellett tartogatja a zugligeti villában, ahová télen tán a farkasok ugatása is elhangzik a 
hegyekből. Hordó bort guríttat a pincébe, disznót ölet, karácsonyra legfeljebb öreg pártfogóját 
és barátját, Alvinczi Eduárd urat látja vendégül. Forró volt neki ez a levegő, ahol nem 
gondolkozhatott kedvére szokásos bolondságairól. 

- Nem értettem, mit mondott az imént Engelbertről, Antónia? - kérdezte naiv 
hevülékenységgel Rezeda úr, midőn a parti töltés olyan helyére jutottak, ahol egyedül állottak 
a derékig érő vad növények között. 

- El kell búcsúzni Engelberttől, mert később terhemre lehetne ez a fiatalember - felelt 
nyugodtan Antónia. - Ez a maga érdeke, jövendő boldogságunk egyik megalapozása. Nem 
szabad megtagadnia kérésemet. Holnap ide adja a kulcsokat, a többit bízza rám. 

A sziget csúcsáról sípszó hangzott, zászló lebbent, a versengő evezősök a pesti part mentén 
suhantak tova a Duna tükrén, ahol mélyebb a folyam medre. Péter és Pál napja volt. A 
napsugár ragyogott a vízen és az evezősök tarka ruháján. A csónakok végén ülő kormányosok 
élénken, szakadatlanul vezényeltek a teljes erejükből dolgozó evezősöknek. 

- Hoopp!… Hoopp!… - kiáltotta a szélső csónakon egy éles tenorhang. 

- Hallja Engelbertet? - szólt Antónia, és közelebb simult Rezeda úrhoz. Sőt karját lassan 
Rezeda úr dereka köré csúsztatta, és gyönyörűséges arcát Rezeda úr vállához simította. - Azt 
akarom, hogy lásson… hogy torkán akadjon a hang. Hogy elveszítse a versenyt, pedig a 
Poseidon egyletnek vannak a legjobb junior evezősei. Csupa budai fiúk. 

Három négyevezős futott a Duna sárguló síkján, mint sirályok, amelyek versenyre kelnek a 
széllel, és messzire elhagyják a lusta habokat. A színes evezők oly erővel merültek a vízbe, 
mintha nőrabló vikingeket kellene utolérni. Acélsodronyos, megmunkált karok és hátak 
vágták a tempót. Az alkonyodó nap megaranyozta a fiúk fedetlen fejét, megbarnult arcát. 
Mintha egy álomvilágból rohantak volna elő a sok felöltözött úrinép közé, szárnyaló 
csónakjaikon, fehér ingeikben. A csónakok hegyes orra szinte kinyúlni látszott a víz tükörén, 
mint versenyparipák nyaka a zöld mezőn. Az ifjúság hevületében kinyújtott lábak a világot 
megrengették volna, oly erővel feszültek az evezőpadoknak. Regatta! Álom, amely késő 
öregségig elkíséri a férfiakat a füstös irodákba, a zsákokkal teli raktárakba, az emlékezés 
óráiba. S a pesti nők szeme, bár ez idő tájt már meglehetősen romlott volt azoktól a 
látványoktól, amelyeket a világváros mutogatott a huszadik században, e férfias versenyeknél 
kitágult, csodálkozással megtelt, mint a sziklapartokon tunyán heverésző hableányoké, akikért 
vakmerő csónakosok jöttek el egykor északról. 
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És nem vonta olyan kar a lapátot a Duna síkján, amely ne érezte volna, hogy egy bizonyos női 
szem rátapad a partokról, aggodalommal vagy büszkeséggel, amilyen helye a csónak orrának 
van a versenyzésben. 

Engelbert, ha ugyan ő volt, lekapta fejéről piros és kék csíkos kormányosi sapkáját, és 
meglobogtatta Szent Margit kápolnája felé, ahol Antóniát megpillantotta. 

- Most meg fogom csókolni, Rezeda úr, itt, nyilvánosan. Akarom, hogy a fiú kiábránduljon - 
mondta nyugodtan Antónia, és már át is ölelte két karjával Rezeda úr nyakát, lábujj hegyre 
emelkedett, és kétszer-háromszor ajkon és arcon csókolta Rezeda urat, miközben hátát 
fordította a versenyzők felé. 

Rezeda úr úgy látta, hogy a Poseidon egylet eddig veretlen négyevezőse megingott verseny 
közben, és mintha egy csónakhosszal elmaradt volna a többitől. Ám ez lehetett optikai 
csalódás is. A csónakok tovább futottak a Margit-híd felé, kísérve a parton álló biztatók 
kiáltásaitól: „Neptun!” 

- Sirály! - kiáltottak a lelkesek. 

- Poseidon! - harsant fel Rezeda úr hálatelt szívvel. 

Szent Margit kápolnája mellett voltak, ahol rengeteg kőbe karcolt, fába vésett felírás, jel, 
monogram beszélt arról az időről, amikor a pesti nőknek még jámbor tekintetük volt, és 
óraszámra elnézegették, hogyan karcolja szerelmesük a bazaltba a kezdőbetűket. A 
csónakosok, akik ifjú nőket vittek álmodozó nyári alkonyon a Dunán, itt kötöttek ki, miután a 
nők virágos, szalagos kalapjukat karjukra akasztották, és elénekelték a víznek, amit róla 
tudtak; nem sértődött meg senki sem, ha a folyamot néha Rajnának nevezték azok a nők, 
akiknek német műveltségük volt. Ugyancsak ide igyekeztek a sziget minden tája felől a 
férfiak, akik egy délutánon rájöttek, hogy nagyapjuk vagy valamely egyéb ősük 
vándormuzsikus volt, és hirtelen megszólaltak a szívükben az örökségbe kapott melódiák. És 
a kápolna táján a nők is megenyhültek, engedtek a férfiak esengéseinek. Ez a hely a pesti 
Velence, ahol a legridegebb szívnek is illik néhány negyedórára szerelembe esni. Előkelő 
hölgyek gondosan felemelték a finom ruhájukat, mielőtt leguggoltak volna a földre, hogy az 
egykori apácák kincsei után kutassanak a pincefalak között. Esti időben igen kellett vigyázni 
ezen a helyen, hogy bele ne botoljon a lábuk valamely szerelmespárba, amely a besötétedést 
illedelmesen várta meg egy padon. Ha valakinek megadatna, hogy megfejtse az itt emlékbe 
hagyott monogramokat, szív közepibe rajzolt betűket, semmitmondónak látszó évszámokat és 
napokat: többet tudhatna meg Pest történetéből, mint bármely tudós könyvből. 

A kápolna erős faajtaját csak ritkán nyitotta fel az óbudai plébános, hogy az egyház törvényei 
szerint is megeskesse azokat, akik itt szerelmi hevülékenységükben örök hűséget fogadtak 
egymásnak a küszöbön. „Halálom napjáig”, „Mindörökké”, „Még a másvilágon is”, és 
hasonló fogadalmaktól süketültek meg itt a kövek, a tanulékony sárgarigók napközben mindig 
ezt fújták, míg a cincogó denevér az esti homályban megelégedetten cikázott, midőn fáradt 
léptekkel, imbolyogva távoztak innen a párok, hogy a hídnál már unottan elbocsássák egymás 
kezét. Ismétlem, a főtisztelendő úr Óbudán alig egyszer egy évben kéretett fel arra, hogy 
Szent Margit kápolnáját esküvőhöz megnyissa. 

- De mi itt esküszünk - rebegte Rezeda úr, és szinte könnybe borult szemmel nézett 
Antóniára, mint a férfiak szokták ezt sok száz esztendő óta. 

Antóniát előreengedte a romok között, a leány megemelintette szoknyáját, és Rezeda úrnak 
alkalma nyílt gyönyörködni Antónia remek lábában. Karcsú alabástrom oszlopok voltak ezek 
a lábak, amelyeket a vak Sámson döntött tán össze a bibliában, de másolatai megmaradtak 
minden szeretett nő alakján. A cipőcskék oly finomak voltak, mint a rugékony szöcskék, 
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amelyek csupán azért érintkeznek a földdel, hogy a fű növését hallgassák. Ezen lábak láttára 
Rezeda úr bízvást elhihette a régi költő azon mondását, hogy vannak lábak, amelyek sohasem 
érintkeznek a föld sarával, máshová lépnek ők, mint az emberek… Valamely alig látható köd 
ül a füvek felett, a férfiak égő szívének a füstje, amelyben ezek a lábak könnyedén tovább 
mennek. Boldogság, vidámság, gondtalanság és álmok apró manói ugrándoznak az Antónia 
lába körül, amely bizonyosan megtalálja a szerencse ösvényét is. És tisztességes volt ez a láb 
formájával, mint a szőlőtaposó szüzeké, amely mustból az a bor erjed, amely bor késő 
öregségükre is felvidámítja a férfiakat. Nem, ez a tiszta láb sohasem vetemedhetik annyira, 
hogy férfiak pipaszagú szájába nyomuljon. Ez mindig csak azokat az utakat járja, ahol a 
nevető és jámbor emberek járnak. Bizonyos, hogy a cipőcske új korában először egy templom 
kövezetén ment végig, amelyre az imént hullott a szenteltvíz. 

Antónia bokája oly enyhén domborodott, mint a megadó szerelem. Ezek a bokák nem 
látszanak tudni arról, hogy csalékonyan összeperdülnének, mint a táncosnőké. Valamint nem 
gondolnak arra sem, hogy kacéran megzavarjanak öregurakat a sétatéren, akik ott esti lapjukat 
olvasgatják. Karcsúk és mégis teltek voltak ezek a bokák, mint azoké a lányoké, akik régi 
lépcsőkön felfelé mendegélve, amelyen már anyjuk és nagyanyjuk járt, nem libbentik meg a 
szoknyát, hogy a lépcső aljáról szemügyre vegye őket valaki. Ilyenek azok a bokák, amelyek 
sohasem sóhajtanak azért, hogy elfelejtettek kellő időben táncolni, férfiak kezébe 
nyomakodni, legfeljebb azért sóhajtanak elhervadásuk idején, hogy nem adatott meg nekik az 
alkalom, hogy éjszaka az ágyból síró gyermekük mellé igyekezzenek. E bokának már korán 
kezdik kötögetni a fehér harisnyát az öregasszonyok, hogy férjhez menésük után örökre 
láthatatlanokká váljanak a szoknyák sövénye mögött. A házi gond, az ebéd körüli topogás, az 
aggodalom a hozzátartozók egészsége miatt: korán megduzzasztják a bokákat, és férjhez 
menésük után az ily asszonyok szelíden néznek bokáikra, mint révbe ért vándorokra: nem, ők 
többé sohasem jöhetnek abba a helyzetbe, hogy bortól felhevült férfiak kérésére kinyúljanak 
az ablakon. A táncosnők bokája gépecske, amely mindenki szeme láttára motollál, míg a 
tisztességes nők bokája éppen olyan házi áldás, mint az imakönyvbe rejtett szentkép, amelyet 
a szent névnapján megcsókolnak. Bármint változik a világ: ez aprószentek, e láthatatlan 
bokák soha se mennek ki a divatból, és a kesernyés kedvű férfiakat megnyugtatják. 

Hát még a liliomszál, amely Antónia csipkés szoknyája alól kivillant, midőn az egykori 
apácabörtön falára fellépett, majd leugrott. A hím madarak mind megszólaltak a bokrokban és 
fákon, verset mondtak, mint az árva költők vagy rabok, akik évek óta epednek egy női térd 
látása után. Halkan domborodott felfelé ez a lábszár, mint akár a rokka nyele, amelyet 
ősanyák hajtottak lábuk közé szorítva. Ez az a lábszár, amelyet haldokló férfiak látni kívánnak 
utoljára, mielőtt búcsút vennének a világtól. Férfiak, akik megcsömörlöttek a kéjjel eltelt női 
meztelenségektől, akiknél lejáratták magukat a szemérmetes nők: ilyen rejtett, egy 
másodpercig látható lábszárak láttára eszmélnek arra, hogy még van keresnivalójuk a megunt 
női bájak körül. Ezek a titokzatos csipkék és barchetek mögé bújtatott lábszárak adják vissza 
a férfiak jókedvét és önbizalmát, amit a szemérmetlen nők már elvettek tőlük. 

A barna Antónia ezen a napon meggyőzte Rezeda urat arról, hogy még vannak tisztességes 
nők, akikre nyugodtan rábízhatjuk az életünket, nemcsak a kapukulcsunkat. 

- Oly nagylelkű vagy, mint egy király - szólt Antónia a régi laknál, midőn Rezeda úr átadta a 
Borz utcai ház kulcsait. Hosszan és hálásan mosolygott a zöld zsalugáterek mögül, míg 
Damasztiné vidám szakácsnéhangja hallatszott az emeletről: 

- Lányok, vacsorázni. 

A lugasokban, bokrokban, a gyalogutakon e harsány hangra felrebbentek Damasztiné 
kisasszonyai, mintha a zárda esti harangját hallották volna. Az ábrándozásnak vége szakadt. 
Erzsébet és társnői búcsút vettek azoktól a férfiaktól, akikkel gondolatban eddig együtt voltak. 
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A lovagok az óbudai tornyok felett feltünedező félhold felé igyekeztek, köddé, párává lettek a 
Duna felett. Az esti széllel csörögtek tova a bokrok alján. Belebújtak a trombitás csizmájába, 
aki esténkint a Säckingeni trombitás dalát fújta a kikötőnél. Felmásztak a régi házat körülvevő 
nagy fákra, hogy a sűrű lombok közül integessenek a lányoknak, ha azon éjszaka álmukból 
felébrednek. Elszaladtak a városba ruhát váltani, hogy tetszetős külsővel jelenhessenek meg 
éjfél után, midőn lemenőben van a hold. 

Az élő lovagok közül csak Rezeda Kázmér állott sokáig az ablak alatt, és hálásan emlegette 
mindazon szenteket, akiknek neve eszébe jutott. Különösen Szent Margitnak tett örök 
fogadalmat, hogy tiszteli. 
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TIZEDIK FEJEZET • A nagy kópé 

Nőül veszem, még ha megcsal is, hisz annyira szeretem - dörmögte magában Rezeda úr ezen 
az estén. 

Bár a nyári éj még nem szívta fel az őszibarackok illatát a pesti utcákról, a nyitott 
kávéházakból kiáradó női parfőm és érzéki zenélés nem győzte le Rezeda úrban a szigeti 
szent érzeményeket, a mellékutcákban, ahol a földszintes ablakok mögött szerette 
polgárcsaládok horkolását hallgatni; valami azt súgta Rezeda úrnak, hogy ne feledkezzen meg 
negyvenedik évéről, amelyet már betöltött. Mászkált már ő máskor is ezeken a mellékutcákon 
(hol nem találkozhatik emberrel), mióta szíve telve volt. Csak emlékezzünk két régi nagy 
szerelmére, amely egy-egy évtizednyi pihentetés után úgy rohanta meg, mint a tífusz. 
Húszéves korában ott sírdogált egy nőért, ahol senki sem látta. (Még egyik pártfogóját, egy 
okos asszonyságot is megtisztelt azzal, hogy néha felzokogott arra a bizonyos hűtelen nőre 
gondolva.) Harmincéves korában majdnem öngyilkos lett ugyancsak egy kacér nőért. Most, 
negyvenedik évében ugyan mily viszontagságok várnak rá? A névtelen belvárosi utcák 
hallgatnak egy darabig. Majd valahol felhangzott egy baktató korhely öreges, dadogó 
éneklése, akit tán az imént vetettek ki a kocsmából… Rezeda úr megborzongott, mintha a 
saját sorsát hallotta volna a részeg ember danolásában. 

Ment-mendegélt, és az éjszakai nyitott ablakok alatt most nem jutottak eszébe azok a finom, 
elefántcsontarcú belvárosi nők, akik hálószobáikban álmodoznak, akikre mindig gondolt, ha a 
Régiposta utcán befordult. Az árnyéka csak itt-ott csatlakozott melléje, ahol éjfél után gázláng 
libegett az utcasarkon. És az árnyék most nem adott semmi tanácsot, mintha örökre elhagyni 
készülne őt, mint a siralomházban estefelé végbúcsút vesznek az atyafiak az elítélttől. Úgy 
látszik, mind közelebb jön az az óra, a fájdalom órája, amelyet minden embernek egyedül kell 
végigküzdeni, legyen bár annyi barátja, ahány fűszál a mezőn. Az árnyék meg-megállott, 
darab ideig ránézett, de többé tanácsot nem adott, mintha felesleges volna minden 
beszélnivaló azzal, aki már lenyelte a halálos mérget. 

Rosszabb már nem következhetik, még ha szemem láttára szeretkezik is Engelberttel a Borz 
utcában, mint eddigi életem - szólongatta Rezeda úr az árnyékot a Szerb utca sarkán, ahol egy 
hosszú kerti kőfal kezdődik, az árnyék tehát nem vonulhatott el a kapumélyedésbe. Ha 
mindennap tízszer is erőt vesz rajta áradó ifjúsága, hogy előzetes bűnbánattal, madonnái 
fájdalommal csalna meg, akkor sem tennék egyebet, mint eddig: megszámolgattam, hány 
lépésnyire van a Kerepesi-temetőbeli Saxlehner kripta a lakásomtól. De nélküle már nem 
élhetek. Inkább legyek cégéres bolond Antónia mellett, mint magányos csacsi, aki szeles 
időben a szélmalom mellől egyedül bőgte be bánatát a városba. A Borz utcai ház felé (amely 
holnap oly nagy dolgoknak lészen tanúja, hogy Rezeda úr meggyőződése szerint ilyesmit még 
nem is láttak talán Pesten) nem merészelt ez estén ellátogatni Rezeda úr. Bár megfordult a 
fejében, hogy illendő lenne megnézni a karos gyertyatartókat, vajon megtudák-e a 
gyertyaszálak, hogy Antónia és Engelbert utolsó találkozójához világítanak? De mégsem volt 
elég ereje elmennni arra a helyre, ahol holnap tán megcsúfolják szerelmében, vagy 
felmagasztalják. Elhatározta, hogy reggel minden megjegyzés nélkül, kék pecsét alatt elküldi 
a réz kapukulcsot Antóniának; aztán történjen, ami akar. 

Az est hátralevő részét a Matskássi-féle pincében töltötte a Józsefvárosban, mint annyiszor, 
mikor szerelmes volt. 

Ebben a pincében néha a nagyopera zenekara játszott, pálmaerdőként lengedező, hajladozó 
külföldi operákat, a nagyralátó és előkelő Rozina idején Sámson és Delilá-t, míg a 
szentimentális Maci idejében Tosca búcsújelenetét, máskor csak egy okarina fújdogált 
keservesen, amint a nagy hasú bohóc bő ruhájából elővette a hangszert, és belisztezett arcán a 
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csorgó könnyek gyalogösvényekként futottak. A Matskássi-féle pincébe járt átgondolni 
azokat a szavakat, amelyeket napközben nőkkel váltott. Olyan volt ez a polgári kedvű, dohos 
pince a Rezeda úr életében, mint a gyóntatószék, ahol egymaga volt a barát és a bűnbánó. 
Miközben a feje felett, a nyitott ablakon át látni lehetett a lábakat (hallani lehetett a 
kopogásokat), amelyek itt elmendegéltek, hogy soha többé vissza ne térjenek. Nyári estéken 
Rezeda úr jól láthatta a lábakat, amelyek oly félénken mentek el a pinceablak mellett, mint az 
erdei őzek járnak az emberek között a vadaskertekben, de itt tapostak aszfaltot a 
medvetáncoltatók nehézkes léptei, erre lengtek a kóklerek hintázó lábai, szerencsétlenek 
magukba roskadtak, ténferegtek, vonakodók gyalogoltak ijesztő sorsuk felé, bűnösök futottak, 
szenteskedők csoszogtak, ragadozók lopakodtak, és bátrak jöttek azzal az elhatározással, hogy 
meghódítják a várost. A Matskássi-féle pince ablakán át látni lehetett a város lábait, amelyek 
mind különböző, néha alig megérthető célok és állomások felé mendegéltek, majd céltalanul 
vagy megrettenve bokáztak. 

Ezen az estén, míg Rezeda úr borospohara felett könyökölt, kétszer is látott olyan női lábakat, 
amelyek Antónia lábaihoz voltak hasonlatosak. Ama tündéri lábakhoz, amelyekről még 
nemrégen azt hitte, hogy egyedüliek a városban, és ha elveszítené őket, hát nagy 
szerencsétlenség érné. Az Antónia lábai felett (a Matskássi-féle pince ablakából nézve) 
egyszer örömleány tarkabarka szoknyája libegett, mintha jó előre közelegne a vigasztalódás 
arra az időre, midőn Rezeda úrnak megnyugvást kell keresni csalódásában; a másodszor látott 
Antónia-lábak polgári alsószoknyák vasalt fehérségéből mutatkoztak, és szelíden 
mendegéltek a Józsefváros ama tája felé, hol esténkint a „bakfis korzó” felvonul, a 
ferencvárosi és józsefvárosi lányok, akik besötétedés után az Üllői út és Baross utca között 
sétálgattak gondtalan, hangos ifjúságukban, örömére a szegény hadnagynak és jogásznak (e 
tájon olcsó süteményt és cukrot árultak, és nyári estéken ingyen szólt a muzsika a nyitott 
kávéházakban). Rezeda úr a sors jóságos közbelépését látta e lábak megmutatkozásában. Hisz 
így találta már meg életében ama nőknek másolatát Budapesten, akikért egykor csalódásában 
meghalni akart. A városban annyi a könnyelmű sorsú, ledér szép leány, hogy a 
legtisztességesebb pesti nőnek is akad olajnyomata (másodpéldánya) az utcákon, 
mulatóhelyeken, rejtett kis házakban, akik a férfiakat mindig szerelemmel várják. A szeretett 
pesti nők két példányban jönnek a világra. Az egyik napközben templomokba jár, a másik 
örömtanyákon található. 

Körülbelül éjjel volt már, amikor a szenvedő gondolatokat végre lerázta válláról Rezeda úr, és 
a pince lépcsőjének vette útját, hogy néhány órára lenyugodjon. Nehéz napja lesz holnap, 
szüksége van az idegeire. Vajon boldogítók lesznek az álmok, amelyeket a vetőkártyabeli 
piros ablakú házikóból, a kocsmáról magával elvisz? 

A Borz utcai ház kulcsát reggel elküldte Antóniának. 

Napját azzal töltötte, hogy Kisilonka Jácintot hallgatta az óbudai parton egy hajóroncson 
üldögélve. Az orvos sötét kedvű volt, mint a gubacs, amelyből a tintát főzik. Szemöldökével 
integetett, amikor Rezeda úr bevallotta neki szerelme legújabb eseményeit. Bár Rezeda úr 
nem tartozott ama gyönge jellemű férfiak közé, akik nyomban eldicsekednek egy kapott 
csókkal, vagy egy megtagadott ölelést panaszba öntenek, e kritikus napon Kisilonkánál 
keresett vigasztalást. 

- Mondj el minden rosszat, amit tudsz a nőkről! - esengett gondolatban Rezeda úr a 
doktorhoz. 

A doktor méltatlankodott: 

- Szégyellhetnéd magad, Rezeda bácsi, hogy azt hiszed, veled történik először a világ 
fennállása óta, hogy a nők megcsalnak. Csak az ostoba férfiak fújják fel a dolgot, életkérdést 
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csinálnak belőle, holott az egész üggyel annyit sem kell törődni, mint a madárpiszokkal, 
amely egy nagy fa alatt kalapunkra hullt. 

- Ez különben gyakori dolog, hogy a nők éppen kedvesüktől kérnek kulcsot ahhoz a szobához, 
ahol másik kedvesükkel találkozhatnak. Meg kell köszönni a bizalmat: ennyi az egész. 
Általában sokat kell járni a napon, akkor nem történhetik semmi baj. Azok a férfiak, akik 
korán kelnek, korán lefeküdnek, alig szenvednek a nők tűszúrásaitól. Csak nyisd ki mind 
korábban az ablakot, hogy ráeszmélj, mily bolondságokat álmodtál az éjszaka. Azt álmodod, 
hogy te vagy az egyetlen férfi, aki bizonyos nőknek bizonyos szavakat tudsz mondani, és ha 
reggel józanul kitekintesz az ablakon, láthatod, hogy más férfiak is járnak az utcákon, akik 
éppen úgy birtokában vannak a cseles szavaknak, a mulattató fordulatoknak, a hódító 
perceknek, mint jómagad. Egy öszvérhajcsár néha jobb helyen találja el a nőket, mint egy 
miniszter. A női test és lélek tele van ellenállhatatlanul gyenge helyekkel, amely helyeket nem 
mindig a legokosabb emberek ismerik. Egyik nőnek elegendő bizonyos kézfogás, hogy 
szerelemre gyulladjon. A másikat a füle tövén kell megcsókolni, a harmadik a nyakszirtjét ért 
lehelettől bódul. A negyediknek a ruhája alatt van az a hely, amely nem tud védekezni. Az 
ötödiknek bizonyos szavakat kell mondani, hogy megfeledkezzen magáról, a hatodik a 
szaglószervében hordja az érzékiségét, a hetedik a verést kedveli. És így tovább az egész 
misztériumon át, minden női szentélyhez megvan a kulcs, amely biztosan nyitja a zárat. A 
nők legtöbbször maguk vallják be, hol van gyenge bástyájuk. Én azt hiszem, hogy te még nem 
ismered az utat Antónia szívéhez, mint a költők mondanák. Az evezős tán jobban megfejti a 
rejtélyt. Nem ártana, ha meglesnéd őket, hogy magad is okulhass. Kérlek, ne dobj a Dunába. 

- Szörnyeteg! - lihegte Rezeda úr. - Azt hiszed, tudnék tovább élni becstelenül, meggyalázva, 
egyetlen igaz érzelemben megmérgezetten. Tudnám azután szeretni Antóniát, ha másnak a 
karjai között látnám? 

- Hevesebben, sokkal tüzesebben - felelt Kisilonka Jácint. 

- Utolsó szerelmem is aljas legyen? 

- Regény - dohogott az orvos. - A férfiak örökké csak gordonkáznának, ha komolyan vennék 
mindazt, ami velük szerelem idején történt. Megengedem, hogy vannak férfiak, akik lehajtott 
fejjel járkálnak, szívük búval teli, gondolkozásuk szélütött, lelküket kerüli a vidámság isteni 
sugara, a bor, az országutak, az éjszaka a tanácsadójuk, de nem ezekről a tehetetlenekről kell 
példát venni, nem a mártírok életét kell utánozni, a regényhősök nyomdokaiba se kell lépni. 
Nézz körül, hogy milyen sokan vannak a jókedvűek, a boldogok, a mélyalvók, a jó étvágyúak, 
akik éppen olyan sebeket kaptak, de nem törődnek vele. 

- Többen vannak a szomorúak, mint a vígak. 

- Azt senki sem tudja, miután a férfiak hallgatagok. A börtönök, az őrültek házai, az 
öngyilkosok temetői nem bizonyítanak többet, mint azt, hogy vannak gyönge, nem életrevaló 
emberek. Míg maga a nagy élet szakadatlanul, szünet nélkül pezseg, bármit tesznek a nők a 
férfiakkal. Napsütésben kell felülni a háztetőre, Rezeda bácsi, és onnan nyitott szemmel 
körülnézni, nem pedig éjszaka, a hold és álmok csalékony világánál. 

- Ó, engem ne taníts az életre, barátom. Én minden esztendőben vetettem és arattam, néha 
sárkányfogat és boldogtalanságot termettek mezőim, néha azonban olyan füveket gyűjtöttem 
össze, amelyeknek teájáról egészséget nyertem - felelt Rezeda úr. - Sohasem következtek rám 
egyforma esztendők. Tavaly például csak negédes úriember voltam, aki a negyedik emeleten 
lakik, és kacérkodik a boldogtalansággal, betegséggel. Míg ez évben valóban úgy érzem, hogy 
valami baj fenyeget. Nem tudok örülni szerelmemnek, amelyet olyanformán találtam, mint a 
bolond a drágakövet. Nem tudok örvendezni, hogy megifjodtam, száraz fává lett szívem 
hangot ád, mert a közelgő vihar szele az, amely megrázza a gallyakat. Szomorú vagyok én, 
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mint ahogy ez illik is egy negyvenéves férfihoz. Ne gondold, hogy végleg megvakultam, és 
nem látom a tükörben ősz hajaimat, hervadó szemeimet, fogyatékos kedveimet. Jól látom, 
hogy utolsó szerelmem olyan tragikus, mint a cirkuszi bohócok hülye játéka, amelynél búsabb 
emberi tragédiákat nem találtak ki a színpadon. És nem tudok többé fölényes, megvető, bölcs 
lenni az eseményekkel szemben, amelyek körülvesznek. Többé nem néző vagyok, mint 
negyvenesztendős koromig voltam, hanem ott ugrálok magam is a porondon, és seprő van a 
kezemben, amellyel magamat és másokat ütlegelek. Elgyengültem, pajtás. Nem tudok többé a 
hamisjátékosok és bölcsek nyugalmával bólongatni a kutyaugatásos szenvedélyeknek, 
amelyek megrohannak. Nem tudok többé legyűrt kalap alól, közömbös kedvvel nézegetni, 
mikor a legnagyobb tétem van elveszendőben, nem értek már a kártyakeveréshez, okos 
emberek gondolkozásához, úgy lengek érzelmeimben, mint az akasztott költő a szegen. 

- Idáig álarcoskodás, színészkedés kedvéért rajongtam a múlt századbeli érzelmes életekért, 
manírokért, szerelmekért, bohóságokért, kék frakkért és krinolinokért. Magamban mindig 
tudtam, hogy a régi vízivárosi temetőben fekvő öngyilkos-szerelmesek egy elhibázott korszak 
szentimentális és képzelgő hatása alatt végezték ki magukat. Komédiás kedvem okozta, hogy 
azt prédikáltam: legjobb megszökni otthonukból a fiatal nőknek az éneklő lovaggal, és 
padlásszobában tengetni életüket a szerelem mindenhatóságából. Bennem rejtőzött gonoszság 
vezette a szavakat, amelyeket hiszékeny, beteges hajlamú nők fülébe eregettem, hogy 
válasszanak titkos szeretőt, mert ugyanígy tettek már a nagyanyáik. Utánoztam múlt 
századbeli érzelmes férfiakat azoknak szíve nélkül. Az állatszelídítő tekintetével mutogattam 
véres húst az állatoknak, amikor bűnös gondolatokra és kívánságokra tanítgattam a nőket. 
Mindig tudtam, hogy hazudok, színészkedtem még akkor is, midőn szerelmi szenvedést 
játszottam. És most végre itt állok festék és paróka nélkül, megvetett helyzetben, mint azok a 
férfiak, akiket mindig kinevettem: szerelmes vagyok egy érdemtelen nőbe. A ravaszság hídja, 
amelyen az élet meredélyeit eddig jártam, hirtelen véget ér, és lehet, hogy lezuhanok. Úgy 
ugatnak a bensőmben szenvedélyem ebei, hogy sikolt megrémült szívem, mint a 
koldusgyermek. Mit tegyek, hogy visszanyerjem régi jó eszemet, kényelmes, hűvös 
önzésemet, hogy megtaláljam álruhámat, amelyben eddig az emberek között jártam? 

- Olyan ez a szerelem az én életemben, mint az utolsó postakocsi, amely egykor elindult 
megrakodva múlt századbeli utasokkal a fogadó udvarából. Holdvilágképű nők, beesett arcú 
férfiak, érzelmes szívek, régimódi szerelmek sírig tartó hűségek foglaltak helyet a 
postakocsin, amely utoljára hagyta el a várost. Elment a postakocsival a múlt század minden 
regényessége. A kocsis fején az utolsó postillonkalap. A kocsi tetején az utolsó táska, amelyet 
ripszből, virágos szövetből varrtak nagyanyáink. A kocsi belsejében az utasok, az utolsó 
érzelmes, rajongó férfiak és nők, akik elmenekültek a városból a közelgő modern élet elől. 
Erre az utolsó kocsira pakoltak fel mindent Pesten, ami szentimentális gyöngédség, finom 
érzelmesség, bölcsődal enyheségű álomszerűség, önfeláldozó hűség volt a városban. Ez a 
kocsi vitte el a városból azokat a nőket, akik utoljára szerettek… 

Kisilonka Jácint csendesen füttyentett: 

- Fogj be, János. A gyógyulás útján vagy. Menj a Borz utcába, és nézd meg, mit csinál ott 
szerelmed. 

A kapu kéznyomásra engedett. Rezeda úr dobogó szívvel macskaléptekkel haladt végig a 
szőnyegeken, mert eszébe jutottak azok a nők, akik itt évtizedek alatt megfordultak. Hogy 
csuklottak az ijedezéstől, hogy repültek a félelemtől, hogy dugdosták a fátyoluk alatt 
kétségbeesett zokogásukat, azután úgy elfelejtettek mindent, mint egy régen hallott vakért. De 
most nem tudott e régi szépekre gondolni, se mosolyogva, se megbocsátással. Friss 
parfőmjük, hófehér ingük, választékos szavuk, ünnepélyes harisnyakötőjük, titokzatos 
fátyolkájuk gyűlöletes volt előtte, mert úgy érezte, hogy ő az a férfi, akit ezek a régi nők 
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odakünn hagytak a Duna-parton ácsorogni, amint „szabónőjükhöz” egy percre felsiettek, ő az 
a férfi, aki Nagy Kristóf szobránál türelmetlenül nézegeti az órát, vagy a suszterszagú Párizsi 
utca kirakatait szórakozottan szemlélgeti kedvesére várván… Ő volt most mindazon férfiak 
eggye, akiket ebben a házban megcsaltak. 

A szerelmesek teljes biztonságban érezték magukat. Sokáig nem vették észre, hogy Rezeda úr 
a lakásban tartózkodik. Átadták magukat annak a mohó szerelemnek, amelynek emlékeit 
Pompeji és Herkulánum házaiban is feltártak már az ásók, találván a romok alatt 
összeölelkezett párokat, akik nem vették észre bűvöletükben, hogy a Vezúv lávája szakad be a 
háztetőn. 

A fali szőnyegeken a vadászok és kutyák tovább űzték a szarvast. Alvinczi Eduárd olajban 
megfestett képe keleti büszkeséggel állott. A karosszékek, asztalok a legnagyobb közönnyel 
maradtak helyükön, a szőke osztrák ezredes arcképe mindig a távolba nézett, a fehér 
cserépkályha szobornyugalommal hallgatott arról, hogy előtte téli délutánokon borongó férfiú 
üldögélt, a régi metszetek el voltak foglalva a maguk korával, a maguk korabeli emberekkel, 
akiknek hajlamait és szenvedéseit ki kellett szolgálniuk mindaddig, amíg élnek. Gavrani 
rajzain mindvégig sétálgatnak az ópestiek, lengő szoknyákban a nők és kürtőkalapban a 
férfiak a Múzeum előtt vagy a borús Duna-parton, és a kutyák is gondtalanul szaladnak a 
járókelők lábai között… Állt itt a világ kereke e csendes házban, és ügyet sem vetett a csend 
arra a jelenetre, amely isten tudja, hányadszor játszódik le a falak között, siket volt itt a 
pamlag a szerelmes szavak, kacajok, édeskedések iránt, mint egy régiségtől megfeketedett 
gyóntatószék a mindennapi bűnök iránt. A szétvetett lábú fotelek nem csodálkoztak az 
észbontó csókokon, a szőnyegek szürkén nyúltak el, mint a sivatag, amelyen éppen az imént 
vitték át teveháton a földkerekség legszebb nőjét. A versenyparipák és zsokék képmásai a 
levegőbe bámultak, megszűnt részükre az élet, mióta utolsó versenyüket nyerték. Az 
asztalfiókban heverő halott levelek nem zizegtek, hisz tudták ők azt régi időből, hogy mily 
bolondok a férfiak, mily önfeledtek a nők. 

Rezeda úr, aki a spanyolfal megett üldögélt, oly mozdulatlan volt, mint egy indiai bálvány. 

Végre eltávozott Engelbert, fütyörészve, búcsú nélkül, a folyosóról behallatszott köhögése, a 
kapu zárult. 

Antónia kerekre nyitott szemmel bámulta a spanyolfal mögül előlépő Rezeda urat. Nem ijedt 
meg, nem takarta el az arcát, sem mezítelen keblét, csak piros papucsát kapta le lábáról 
védekezően. 

Rezeda úr hosszú léptekkel ment végig a szobán. Nem mert a leányra nézni, nem merte 
felvetni a fejét, lélegzetét visszafojtotta, öklét szorongatta, a szíve úgy nyilallott, mint a 
gyönyör szenvedése, amelyet a vértanúk érezhették, az ajka csaknem kirepedt a szomjúságtól. 
Szótlanul odavetette magát Antónia lábaihoz, hevesen, őrjöngve, hörögve kapta el a leány 
mezítelen lábait, nem lehetett tudni, megöli vagy megöleli a leányt… Antónia mindenesetre a 
fejére ütött a papucsával. 

- Te átok! - üvöltött Rezeda úr. - Te átok gyermeke. 

A leány zokogva, kétségbeesetten védekezett Rezeda úr ellen. 

- Nem bántalak - szólt Rezeda úr oly hízelkedve, mintha megverték volna. - Törjön le a 
kezem, ha egy ujjal is nyúlok hozzád. Pusztuljak el, ha kívánom halálodat. Szeretlek, mert 
megtébolyítottál. 

Antónia e napon szőke volt, és úgy világított kék szemével, hattyúvállával, mint a drágakő, 
amelyet hosszú rabság után elővesznek a láda sötétjéből. Fényesség áradt az ujja hegyéből, a 
kebléből rubin villant elő, üvegharang csengett a feltörő zokogásából, paradicsomi bűn 
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párázott a térdén, Vénusz-kontyából füstölgött a bűn, a lábhajtásán vékony selyemszálak 
voltak, amelyekre szakállas férfiak felakasztják magukat. Nő volt, vampírélességgel nyílott fel 
a szája, midőn Rezeda úr félőrülten zokogni kezdett a térdei között. 

- Ne sírj, nem történt semmi, hisz téged szeretlek egyedül az egész világon - húzta a gyönyörű 
hegedűhangot Rezeda úr fülébe. 

Rezeda úr elhomályosult tekintetét felvetette. Az ujját a leány kinyitott tenyerébe tette, 
végigsimogatta az ujjait, és zokogva mondta: 

- Ez elment vadászni - mondta az Antónia nagyujjának. - Ez meglőtte - szólt a mutatóujjhoz. - 
Ez megsütötte - folytatta tovább a gyűrűsujjhoz intézve szavát. 

- Emez pedig megette - nevetett közbe Antónia, mint a csengettyű. - Te nagy kópé! 

Rezeda úr elhallgatott, mintha nem jutott volna eszébe a játék további folytatása. 

Antónia segített neki, figyelmesen a Rezeda úr szájába tette a kezét, mint egy jó tanítónő. 

- Kerekecske, dombocska… 

Rezeda úr alig hallhatóan ismételte: 

- Kerekecske, dombocska… 

- Tovább, te nagy kópé! - folytatta pajzán kedvvel Antónia. 

- Nem tudom. 

- Figyelj, majd megtanítlak. 

Szótagolva folytatta Antónia: 

- Kere-kecske, dom-bocska, merre szaladt a nyulacska? 

Rezeda úr felnevetett, és ismételte Antónia szavait. 

Aztán elnémult, és Antónia bámulatába fogott. Mintha ez az egy női lény egyesítette volna 
magában mindazokat a nőket, akik Rezeda urat szerették és megcsalták, mindazokat a nőket, 
akiket Rezeda úr szeretett, és soha el nem felejtett, az érzelmes barnákat, könnyed szőkéket, 
kék szemű vöröseket. Kerekre nyitott szemmel nézte a leányt, mint a női szentképet nézegetik 
elhagyott kolostorokban világtól elvonult szerzetesek. Rámeredt, mintha e naptól kezdve élete 
végéig többé nem láthatna szemeivel más nőt, mindig csak ez egyetlent, e gyönyörűt, e 
tragikust, napsütésben és éj setétjében, a sárga őszi fák alatt és hulldogáló hópelyhekben, az 
utazás elsuhanó tájain, valamint az elmebetegek csendes házában. 

(1921) 
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Velszi herceg  
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ELSŐ FEJEZET • Költő és királyfi 

A kaszinó pengő huszárja hajnali négy órakor a következő levelet vitte a szomszédos Újvilág 
utcába: 

Kedves Róza néni! 

A velszi herceg adja a bankot, én már elsvarcoltam. Kérem küldjön még ötszáz forintot. 

Kezeit csókolja 

Pincédi 

A borítékból egy ötszáz forintos váltó hullott ki. 

„Róza néni” széles Mária Terézia-ágyban feküdt; befejezte előbb pasziánszát, amelyet 
álmatlanság ellen kezdett. A kis alakú kártyák szokatlanul jól viselték magukat ezen a 
hajnalon. Pontosan kijött a kártya. A házmesterné, aki a levelet a huszártól átvette, válaszra 
várt. „Róza néni” az ágyból a szekrényhez lépett, és kivette onnan pénzestáskáját egy 
csontkoponya mellől, amelyet azért tartott a szekrényben, hogy cselédei ne merjenek 
belenyúlni. 

A táska olyan nagy alakú, amilyen nagyot akkoriban csak a bábaasszonyok, vagy a 
sürgönyhordók viseltek Pesten. Behelyezte a váltót anélkül, hogy egy pillantást vetett volna 
rá. Pincédi be szokta váltani a váltóit. Ügyes kézzel, mint a harisnyát, kifordította a kaszinói 
levélborítékot, a hosszúkás alakban összegyűrt bankjegyeket a borítékba helyezte, aztán 
aranyos pecsétviaszkot tartott a gyertyához, a pecsétre ötágú koronát és R. betűt nyomott. 
Gazdasszonyos nagy betűkkel, ceruzával írt a borítékra: 

Pincédi méltóságos úrnak. 

A levelet egy darabig kezében tartotta: 

- Hol alszik ma éjszaka Bimy úr? - kérdezte a házmesternét. 

- A herceg szobájában vetettem meg az ágyat. 

- Holnap kitakarítani, mert a herceg Pestre jön. Bimy úr darab ideig a fejedelem szobájában 
lakik. 

A házmesterné átvette a levelet, de az ajtónál még megállította „Róza néni” szava: 

- Mondja, Klebákné, Bimy úr nagyon részeg volt, amikor hazajött? - kérdezte különösen lágy 
hangon. 

- Egy kicsit boros volt. 

„Róza néni” felsóhajtott, és a házmesterné kilépett a hálószoba tapétaajtaján. 

  

„Róza néni” ismét a pasziánszot rakta a bíborvörös paplanra, közben halkan fütyörészgetett, 
mint mindig, ha valami bánata volt. 

„Róza néni”-t harmincesztendős korában - mikor az akkor divatos nyelvjárással: Pest rózsájá-
nak nevezték - két férfi érdekelte ez idő szerint a városban. 

Az egyik férfi fehér szalagos, szürke cilinderkalapban érkezett, és az angol királynőnek, akiről 
tengeröblöket, aranytallérokat, szigeteket és hintókat neveztek el, volt az elsőszülött fia. 
Közönségesen a velszi hercegnek szólították, míg ő a levelei alá, amelyet hébe-korban 
Viktória anyjának küldött, Edwardnak írta magát. 
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A másik férfi, aki jelenleg odalent aludt az Újvilág utcai ház földszintjén, Odescalchi herceg 
szobájában: sokkal kevesebb poggyásszal érkezett a városba. Tarka, világos szövetű táskával, 
amellyel valamikor egy bizonyos nagymama szökött meg egy komáromi honvédkapitány 
után, a táskában egy félig kész regény passzusai, amely regénynek inspirátorai hol Dickens, 
hol meg Turgenyev író urak voltak régen megírt műveikkel. A család, amelyből származott, 
korántsem volt olyan előkelő, mint az angol királyi ház. „Hétszilvafás”-nak mondják 
Magyarországon az ilyen családokat, de ez még nem jelenti azt, hogy valóban rendelkeznek is 
a hét szilvafával. Az apját e fiatalembernek, amíg fiától leveleket kaphatott e földön, Ipolynak 
hívták, a levélíró Eduárdnak írta nevét alá. 

Ebben a házban, ahol senkit sem szólítottak az igazi nevén, mert mindenkinek volt 
valami spitznáméja, amint abban az időben mondták a becézőneveket: a velszi 
herceget Ödön-nek szokták emlegetni, míg a hétszilvafa koronahercegét Bimy-nek nevezte el 
a ház tulajdonosnője, mint valami kedvenc ebét, vagy a szeretőjét, akinek az ember néha 
minden indoklás nélkül ad valami furcsa nevet. 

„Róza néni”-t se emlegették a barátai az igazi nevén. A távolabbi ismerősei „Pest rózsájá”-
nak mondták. Nevezték őt Nagyasszonynak is, akik kérni jöttek hozzá, míg bizalmasabb 
barátainak megengedte, hogy az öregesítő „Róza néni”-nek szólítsák, holott még nem töltötte 
be a harmincadik évét. 

A velszi herceget négylovas kocsin hozták a ház elé pesti ismerősei egy Stefánia úti 
kocsikázás után, míg Bimyt úgy szedte fel valahol a világszép asszony, mint valami eltévedt 
kutyát, amely gazdátlanul kuncsorog az utcákon. 

És Róza néni, amikor álmatlan éjszakáiról számot adott magának, okos nő létére kénytelen 
volt bevallani, hogy az álmatlanságot nem a herceg okozta. Sőt az örökös pasziánszkártya 
sem azért terült ki az ágytakarón a csendes éjjelen, hogy a herceg dolgairól számot adjon, 
hanem Bimy sorsát mutogatta legtöbbször a kártya. A hercegről majd csak gondoskodik a 
nagy hatalmú anyja ott a messzi Angliában, de vajon ki fog törődni Bimyvel, ha egyszer 
megint az utcára kerül? 

És a halk, bánatos fütyölgetés okozója vajon nem odalent alszik-e a földszinten e percekben, 
egy francia duplaágyban, és az alvó lélegzetétől apránként megtelik a háromszoros 
függönnyel ellátott szoba rácürmös és belvárosi kiskocsmák fokhagymaszagával? 

  

Reggel a herceg szobájából a király szobájába költözködött Bimy. A király szobája nem 
messze volt a herceg szobájától, a kapubejárat másik oldalán. Az ajtó rézlapján királyi korona 
volt kivésve, alatta e név: Gróf Takova. Minden pincér, fiákeres és feslett életű hölgy tudta 
Pesten, hogy ez a név Milán exkirályt jelenti. 

Bimy most is csak a virágos szövetű, kopott nagymamatáskát vitte magával a hurcolkodásnál. 
Az ingeit, amelyeket rávarrott keménygallérral és kézelővel tucatszámra rendelt meg részére a 
legjobb kereskedésben Róza néni, a házmesterné cipelte utána. Ugyancsak nem törődött a 
ruháival sem, amelyeket az a szabó varrt, akinek címét a kaszinói urak közölték Róza nénivel. 

Bimy a király szobájában egy nihilista egykedvűségével nézegette a bútorokat, szőnyegeket. 
Ritka műdarab valamennyi, századok elfinomult ízlését hozza tudomására a lakónak. A 
mosdótálban francia királyok szeretői mosakodtak meg a tánc után, az ágyban Pompadour 
nyújtózkodott, selyemdíványon ártatlan szüzek hallgatták valamikor az öreg nagyurak bókjait. 
Bimy az aranylábú piros fotelben, amelyet a budai királyi palota trónjának a mintájára 
készített egy asztalos, a bütykös lábú ragyás szerkesztőre gondolt, aki megígérte, hogy majd 
ha ideje lesz, elolvassa regényét. 
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„Róza néni” takarítókesztyűben, menyecskésen bekötött fejjel és fehér pongyolában nyitott be 
a vendégéhez. A sűrű függönyökön át májusi napsugár világította meg a tündöklő fehérségű 
arcát, mint valami látományét. 

- Arra akarom kérni, hogy délig ne menjen el hazulról, ma jön Rosenberg bácsi, a francia 
nyelvmester. Ideje, hogy megtanuljunk franciául. 

Bimy fejfájósan nézett kivörösödött szemével. (Más tervei voltak délelőttre.) 

- Róza néni azt hiszi, hogy kellner vagy idegenvezető lesz belőlem? 

- Azt akarom, hogy művelt ember legyen, akit ne nevessenek ki a társaságban. Idegen nyelven 
mondják a legnagyobb gorombaságokat annak, aki nem érti. Délután aztán kocsizni megyünk 
a Zugligetbe. Visszafelé jövet megállhatunk a „Vörös Béká”-nál, ahol a koma borral vár. 

Bimy felsóhajtott. 

- Ismét az elhagyott Zugliget, ismét az a rossz szagú csárda. Miért nem jön ki velem Róza 
néni sohasem a lóverseny térre? 

- Majd azt is megtudod egyszer, fiam. Én veled nem mutatkozhatom olyan helyeken, ahová az 
én barátaim járnak. Majd egyszer, ha nagyon művelt ember, nagyon híres író leszel! Addig 
csak járjunk a Zugligetbe az öreg vallásalapítóhoz. 

- A vén bolondhoz, aki fatetőkre mászik! 

Róza néni szelíden mosolygott. 

- Nos, meg vagy elégedve az új szobáddal? Őfelsége most Párizsban van, nem jön vissza ősz 
előtt. Sok volna annyi király egyszerre ennek a kis városnak. A velszi herceg mellé 
nemsokára megérkezik a perzsa sah is. Itt van már az egész osztrák főnemesség a májusi 
versenyekre. Alvinczy minden este ebédeket ád a Kaszinóban. El is nevezték 
Traktárovicsnak. Mi tehát a Zugligetbe megyünk. 

Bimy alapjában véve jó fiú volt, megadta magát sorsának. 

- Csak arra kérem, Róza néni, hogy ne menjünk a kirándulásra ismét azzal az öreg papi 
batárral, amelyen a kanonokok szoktak utazni. 

- Jól van. Mindjárt megrendeltetem a házmesternével Lucziánovicsot a Barátok teréről. És 
most megengedem, hogy írjál a regényeden, de a tintát ki ne döntsd a király szőnyegeire. 

Róza néni könnyű, anyáskodó csókot lehelt az ifjú hosszú fürtös homlokára. Bálványszépségű 
arcán őszies felhő halk árnyéka suhant át. 

- Istenem, néha úgy érzem, hogy te vagy az a fiú, akit Párizsban Madame Thébe nekem 
megjósolt. Akire büszke leszek még valamikor az életben. 

Kiment a király szobájából, mint valami jóságos szellem. 

Bimy pedig kihúzta az íróasztalka fiókját, ott találta az egykori szerb király aranykoronás 
levélpapirosát. Bocsánatkérő, lángoló levelet írt Josephine-nek, akivel déli tizenkét órakor a 
városligeti tónál találkozója lett volna. 

„Aki téged örökre szeret, Eduárd.” - Ezt írta a levél végére. 

  

A ház kapuja előtt az első gumiabroncsos kocsi állott meg, amely Pesten járt. A bécsi Planner 
kocsija volt, aki a májusi versenyekre a Jockey Club urai után Pestre jött. 

A velszi herceg Károlyi Pista gróf kíséretében szállott ki a fiákerből. 
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„Róza néni”, akit viharvert, elnyűtt korú tisztelői, akik a falka mögött már meggondolva 
vették az akadályokat: Laborfalvi Rózához hasonlították, míg a fiatalabb urak Blaháné sírva is 
mosolygó, tulipános tekintetét vélték a szemében, mély meghajlással, halk térdhajlással, 
alázatosan összekulcsolt kézzel várta vendégeit az aranyozott karfájú lépcső első fordulójánál. 
Az Újvilág utcai barátságos házban tudták az illendőséget, amikor az egyemeletes palota állott 
még ott a mai Gentry Casinóval (az akkori „Arany Sas”-sal) szemközt. 

  

A királyfiakat Pesten ez idő tájt még nehéz volt elképzelni egyenruha nélkül. Hozzájuk 
tartozott az aranyos kabát, mint a népmesebeli tündérekhez a szárny. A velszi herceg kabátja 
pedig nem különbözött ama Koronaherceg utcai szabóétól, aki a legújabb férfidivatokat 
mindig a saját öltözködésében akarta bemutatni. Persze az urak húzódoztak attól, hogy 
egyforma ruhát viseljenek a Stüccer snájderral. Nem is lett itt divat addig semmi, amíg a 
Hatvani utcai kastély kapuján át nem lépett az aszfaltra. 

Galambszürke felöltője volt a velszinek, amely térden felül végződött, nagy, kerek 
gyöngyházgombok voltak a kabáton, amelyek közül a legfelső talán feledékenységből nyitva 
maradt. 

(Egy év múlva minden valamirevaló úriembernek ilyen nagy zsebű kabátja volt Pesten. Két 
év múlva ebben hajtottak a fiákerosok, és ebben érkeztek meg a vadkacsatollas kalapú vidéki 
urak a Pannoniába.) 

Fején valamivel világosszürkébb, gömbölyű keménykalap, amelyet hívtak pincsnek is. Fehér 
selyemszalag a kalapon. (Később Pesten, e kalapdivat korában persze fekete szalagot varrtak 
fel a kalaposok, mert ez feltűnőbb volt.) 

Mondják, hogy ennek a szürke keménykalapnak az őse az a fehér süveg volt, amelyben 
Stanley hírlapíró Livingstone felkutatására ment a legsötétebb Afrikába, amely süveg az angol 
gyarmati katonaság felszereléséhez tartozott. 

Hát a cipőjére nézve mit találtak ki a suszterei otthon, Angliában, mielőtt világ körüli útjára 
engedték volna, hogy az egész földön évtizedekre biztosítsa a párizsi és a Made in Germany 
felett az angol férfidivat szupremáciáját? - A cipője oldalt gombolt, igen alacsony sarokkal és 
gömbölyű orral (mintha csak a franciák ellen volna ez is kitalálva), a kabát színéhez 
alkalmazkodó szürke betéttel. 

Pepita nadrágja már egyezett Károlyi Pistáéval, aki ugyancsak könnyű fekete zakót viselt, 
amelynek úgynevezett gyufazsebéből vadgalambszínű bőrkesztyűk fityegtek. Míg a zakó 
szivarzsebében alig látható fekete monogramos, nagy, fehér zsebkendő - minél nagyobb, 
annál előkelőbb. 

Manapság az efféle öltözködés nem állítana meg senkit az Újvilág utcában, hogy utána 
bámuljon a kapun bévüli színes üvegajtó mögött eltűnő uraknak. De akkor Pesten a bécsi, 
úgynevezett gigerli divat uralkodott. A gavallérok májusban olyan keskeny karimájú Girardi-
szalmakalapot viseltek, hogy azt csak két ujjukkal tudták megfogni. Tarkabarka színű szalag a 
kalapon és ugyanilyen színű hosszú nyakkendő, valamint deréköv, amely ruhaneműek akkor 
voltak a legkedvesebbek, ha valamelyik ismert delnő alsószoknyájából varrattak. A 
kecsegeorrú lakkcipőkbe bokrétás szalagok voltak fűzve, és a nadrágszár magasan felgyűrve a 
kockás harisnya felett. 

De elvégezte a divat dolgát Pesten a herceg, jobban, mint egy kereskedelmi utazó. 

Fel volt-e gyűrve a velszi herceg és Károlyi Pista nadrágja? 
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Legyen szabad a végleges megállapítást kimondani ez évtizedes vitában. Komoly, félig 
árnyakká váló szemtanúk szerint: fel volt gyűrve a pepita nadrágjuk, bár esőnek nyoma sem 
volt a májusi utcán. De csak annyira volt az a nadrág felhajlítva, hogy a sarokkal ne érje a 
földet. Manapság nyugalmazott, öreg katonatisztek hajlítják fel ilyen módon harmonikás, 
königgrätzi csatát látott, bő nadrágjukat, de a velszi herceg igazat adott az elnyűtt hadfiaknak. 

Még valami igen fontosat kell feljegyeznünk, mielőtt követnénk hősünket az Újvilág utcai 
barátságos házba. 

Ekkor nem volt kesztyű a herceg kezén. 

Lehetséges, hogy más időkben India jövendőbeli császárja nem mert mutatkozni kesztyű 
nélkül a nagy nyilvánosság előtt, de éppen e kesztyűtlenség jelezte a délelőtti látogatás 
bizalmasságát. Hogy a zsebében volt-e valahol kesztyű? Erről nem tud a krónikás. 

„Róza néni” alattvalói térdhajtással állott a lépcső kanyarulatánál. 

  

Az urak oly délcegen jöttek fel a lépcsőkön, mint olyan férfiakhoz illik, akik még a nemes 
paripát is megülik, és nemcsak Szent Mihály lován nyargalásznak. 

„Róza néni” természetesen úgy beszélt angolul, mintha egész életében pofaszakállas, kockás 
kabátú turisták jártak volna az Újvilág utcai Montblacra. 

- Íme, Pest rózsája, fenség - szólt Károlyi Pista. 

- Hallottam szépségéről és szelleméről - mondá a királyfi. 

- Most már vén vagyok, fenség. A hírnév jelenti a megöregedést - felelt Róza néni, és oly 
tündökölve nézett vendégeire, mintha élete legszebb napját élné. 

Az urakat abba a kisszalonba kormányozta a háziasszony, amely szalonban a falakról az urak 
ismerősei tekingettek alá. Itt herceg Festetich falkavadászaton, amott Rezső trónörökösnek 
arcképe a görgényi vadászatokról. Férfiak, mindenütt férfiak, akik előkelő hűvösséggel 
nézegettek most a szalonban, ahol egykor bizonyára élénkebb gesztusokkal mozgolódtak. Már 
azon sem csodálkoztak, hogy mennyien gyűltek össze. 

És rozmaringillat volt a szalonban, mint akár faluhelyen. 

Egyszerű, természetes, szinte rafinériamentes női lényt lehelt ki magából minden bútordarab. 
Itt nem hazudott a csipkefüggöny, őszinte tekintetet vetett a pamlagra tűzött kézimunka. 
Holtig tartó hűséggel helyezkedett a karosszék a látogató alá, és a szőnyegek oly üdék voltak, 
mintha sohasem lépett volna rájuk más, mint mezítlábas cseléd. Házőrző komondor 
nyújtogatta nyelvét az óra ketyegésével együtt. Ezüst darulábakon állott a névjegytartó, 
amelyen legfelül Kneipp páter, a wörishoffeni plébános látogatójegye feküdt. 

- Fenség bizonyára meg van elégedve a pesti koszttal? - kezdte a társalgást szemérmetes 
mosollyal Róza néni. - A hús nálunk többnyire fehér és kövér. Még a Dunából is olyan 
halakat fognak ki nálunk a nagyuraknak, amelyekben nincsen szálka. 

- És a forrásaink! - mosolygott a kicsit himlőhelyes Károlyi Pista, akinek az arca egész barna 
volt, mint valami ázsiai káné, de ha mosolygott, megszépült a kedvetlenséget mutató arckép. 

- Forrásainkban kevés a só, mert a magyar a könnyeit inkább hullajtja Somló vagy Tokaj 
borába. Itt a források többnyire arra valók, hogy megfehérítsék a nők kezét, hogy azokon 
szebben csillogjon a gyémánt - mondta Pest rózsája. 

Bár királyfi volt a vendég, mégis ez volt első megjegyzése: 
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- Pesten a nők lába igen kicsiny. 

(Persze, a nagy lábú nők országából jött a fejedelmi utas.) Róza néninek nem remegett meg 
magas szárú cipőkbe bújtatott lába. (Volt neki aranyozott papucsa is, de most a fehér 
pamutharisnyához fekete cipőt választott.) Zavartalanul nézett tündöklő szemével: 

- Különösen azok a lábak kicsinyek, amelyek görbe utakon járnak. 

A velszi herceg hirtelen Róza nénire vetette a szemét. Különös fejmozdulattal (amelyet élete 
végéig megszokott), felfigyelve szólalt meg: 

- Úgy gondolja, asszonyom! 

Róza néni könnyedén sóhajtott: 

- A legtöbb láb csak addig szép Pesten, amíg lyukas talpú cipőben jár. 

Mezítlábas szobaleány nesztelenül nyitotta fel az ajtószárnyat. (Valami orosz regényből 
tanulta ezt Róza.) 

Az urak az asztalhoz telepedtek, Róza néni természetes mosollyal jelölte meg a helyeiket. 
Jobbjára a herceg, baljára Károlyi Pista. A szobaleány villámgyorsan, de zajtalanul tett az 
asztalra egy befödött ezüsttálat. 

- Ez virsli! - kiáltott fel Károlyi Pista. 

Róza néni szelíden mosolygott: 

- Tudom, hogy lesz nevetés a Kaszinóban. Róza néni virslivel traktálja a vendégeit. De csak 
nevessenek. Én tudom, hogy ez az igazi villásreggeli, a Karlnál, az „Arany Palack”-nál vagy a 
„Kiskoroná”-ban ezt eszi ebben az időben minden fiákeres. És a fiákeresek jól élnek. 

Bár nagyúri asztalnál nem szokás az ételek minőségéről beszélgetni, Róza néni túltette magát 
a törvényeken. 

- A virslit Bécsből hozattam, de a szaftját a „Kiskoroná”-ban csináltattam. Nem tudják annak 
a módját, csak a kövér sörházi szakácsnék. 

A következő fogás főtt marhahús volt. Csontos, omlós, zöldséggel körítve. Ecetes torma 
fehérlett, paradicsommártás piroslott. 

- Ha ízlik, ne engem dicsérjenek, hanem Szikszayt, a restoratőrt, akinek itt van a kocsmája a 
legközelebbi sarkon - jegyzé meg szelíden Róza néni. 

A királyfi úgy evett, mint egy kiéhezett vándorló. És evés után kinyitotta és nyitva felejtette a 
mellénye alsó gombját, ami azóta is divat Pesten. 

- Mint egy vanderburs - mondta Róza néni egy fertály óra múlva, mikor a vendégek 
eltávoztak, a szobát kiszellőztette, és azon a helyen ahol az imént az Indiák hercege ült, 
letelepedett Bimy, a költő. 

- Ne panaszkodj, hogy egyedül kell az asztalnál ülnöd, végigeszem veled még egyszer az 
ebédet - szólt Róza néni, és saját kezűleg szolgálta ki Bimyt a virslivel. 

De Bimy nem szívesen nézett a virslire. 

- Ha láttad volna, hogyan nyitotta kerekre szemét a herceg! - lelkendezett Róza néni. - Az 
ilyen hercegféle ember nem tudja, mi a jó, azt eszi, ami már a szakácsoknak sem kell. Én 
legjobban földön ülve szeretek enni a falusi szőlőben. A születésnapom szüret idejére esik, ott 
tartjuk meg. 

De Bimy még aggodalmaskodott: 
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- És nem várta a herceg a jégbe hűtött zöld dinnyét, amit ebéd előtt szoktak szervírozni az 
uraknak? Nem várta a lengyel levest? 

Róza néni két ujjával a zaftba mártott egy Breslmayer-zsemlét: 

- Így evett, miután megismerkedett a paprikás lének az ízével. A vöröses bajsza, bár nyírva 
volt, piros lett a létől. Bár nem mondható sovány embernek, mert némi hasacskája is van már, 
mint valami fiatal kanonoknak Vácott, szemmel láthatólag kidudorodott. A keménygallérja, 
amelyet maholnap a Bécsi utcában árulnak Prince of Wales név alatt, két lyukra szól. 
Bizonyosan azt is kinyitotta, amikor nem láttuk. 

- És a keze, a lába, a haja? Utóvégre egy királyfi… - tudakozódott Bimy. 

- A keze nem nagyobb, mint egy svájci kártya. Csak a hüvelykujja vastagsága mutatja, hogy 
ez a kéz evezőt, vívókardot, kantárt is szokott fogni néhanapján. 

- Nem nagyobb, mint egy kártyalap, és mégis birodalmi almák férnek el benne! - ábrándozott 
Bimy. 

- Kicsit szőrös a keze, mint a gazdag embereké - folytatta elbeszélő hangon Róza néni. - A 
tenyere hűvöskés, mert még nem melegítették fel eléggé a pesti nők. De azt már tudja, hogy 
kézfogásnál a mutatóujját ki kell nyújtani, és annak a hegyével meg kell kopogtatni a nők 
ütőerét. 

- És mit ivott, mikor megszomjazott? 

Róza néni komikus pátosszal felelt: 

- Dupla márciusi sert, amit te is mindjárt inni fogsz, amint a házmesterné megérkezik a 
kancsóval a Szikszayból. Sör után, a húshoz, az én pilisi savanyú boromból hajtott fel egy 
pohárral. Jó vizes ez a bor. Bernula koma, a vincellérem, gondoskodik róla. 

- Velős csontot is evett? 

- Mégpedig, mint egy szakember a „Kispipá”-ban. A bal kezével fogta a csontot, a jobb 
kezével ráütött a bal karjára. Aztán belenézett a csontba, hogy nem maradt-e benne valami: 
így! 

- Bocsásson meg, Róza néni: volt valami szaga a ruhájának? 

- Azt hiszem, pipafüstszaga volt. Igaz, hogy nem olyan, mint a pesti uraké, akik abból a füstös 
Kaszinóból hordják ide a büdösséget. Lehet, hogy havannaszivar szaga volt. Habár evés után 
virzsinia szivarra gyújtott, mint Ferenc József vagy a bakakáplár. 

- Én úgy hallottam, hogy az uralkodóknak külön szivarokat és cigarettákat gyárt egy havannai 
szivarkereskedő. 

Róza néni legyintett: 

- Az Alvinczi is külön szivarokat csináltat magának Hollandiában. Majd, ha ide vetődik 
„Nárcisz”, aki amióta szegény lett, cigarettaügynökséggel foglalkozik, rendelek a neveddel 
ellátva egyiptomi cigarettát. De annyit mondhatok, hogy Eszterházy Niki csak a vendégeinek 
ád külföldi szivart; ő igen jól érzi magát egy belföldi jó portorikóval. 

A hangulatos, vidám csevegés mellett Bimy lassacskán eszegetett, mire Róza néni rászólt: 

- Az igazi nagyurat elsősorban az jellemzi, hogy olyan étvágya van, mint egy ökörhajcsárnak. 
Azért bírják ki a nagyurak késő vénségükig az éjszakázást, a sportot, a mértéktelen ivást, és 
azt a sok rongy nőt, aki beléjük akaszkodik, mert kétszer-háromszor annyit esznek, mint a 
rendes polgárember. Az oroszlánnak is több hús kell, mint a macskának. Húst kell enni, 
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behunyt szemmel, nem gondolva semmire, csak az evés gyönyörűségére. Falni kell - te kis 
velszi herceg! 

Bimy megszédült, és bár „össze volt zsugorodva” a gyomra a régebbi nélkülözésektől és az 
ivástól, nagy falatokat eregetett le a főtt marhahúsból, amelyet egyébként, mint a szegénység 
eledelét, megvetett. 

- A jó étvágy, fiam: az megvigasztal minden sérelemért, amely velünk az életben történik. 
Egy jó ebéd - és bőghet valahol az elhagyott szerető. Egy bőséges vacsora - és haldokolhat az 
is, akit legjobban szeretünk. Enni kell, étvággyal, falánkan, zabálva, mint a krokodilus. A jól 
táplált emberrel nem történhetik semmi nagyobb baj. Most pedig nyisd ki a legalsó 
mellénygombodat - te kis velszi herceg! 

  

Bimy kéjelegve foglalt helyet Lucziánovics fiákerében. 

Még az sem zavarta, hogy Róza néni felhajtatta a kocsi ernyőjét (ő tudta, hogy miért). 
Repültek, mint a nászutasok! Csak sohase állna meg a hintó. És mindvégig találkoznának - 
gondolta Bimy - skatulyát cipelő varróleányokkal, akik szeplősen, kerekre nyílt szemmel 
bámészkodnának a hintó belsejébe! A Vérmező táján Róza néni egy szikár öregúrra mutatott, 
aki látszólag csak arra fektetett súlyt már életében, hogy katonás tartása legyen: 

- Sván gróf, volt fővadászmester. Most is mezítlábas cselédleányok után futkos. Régi 
susztertallérokat burkol ezüstpapirosba, és azokat nyomkodja a pesztonkák markába. 

Bimy álmélkodva nézett az öregúr régimódi cilinderkalapja után. 

A Zugligeti úton, ahol ilyentájban az öngyilkosok méregetik a fákat, szerelmes szökevények 
ugranak be a sűrűségbe, Róza néni megállította a fogatot. A piros képű, fekete bajszú kocsis 
kesztyűs kezében tartotta a keménykalapot, amíg az utasításokat átvette, hol várjon az 
uraságokra. 

- Ezentúl neked kell a férficselédséggel rendelkezni, Bimy, nem való ez asszonyhoz - mondta 
Róza néni. 

Bimynek egy vers és Josephine jutott eszébe: 

- Tavasz, szerelem idénye, jöttöd mily bánatos nekem! - írta Puskin. 

- Igen, az feltétlenül szükséges, hogy jó könyveket is olvasson, barátom - mondta Róza néni, 
amint szürke lódenruhájában, falusias kék csókatollas kalapjában, sűrű, kék fátyolban, 
esernyőre támaszkodva, Bimy oldalán ballagott. - Én csak tudatlan asszony vagyok, nemigen 
ismerem az irodalmat, legfeljebb azokat a divatos, többnyire pornográf regényeket, amelyeket 
el kell olvasnom azért, hogy a kaszinói látogatóimnak, a grófjaimnak tudjak mit mesélni. De 
hében-korban megfordul nálam egy öreg íróbácsi, aki átlag minden házbérnegyedkor meghal, 
és a kisfiú engem keres fel temetési költségek végett - ezt az öreg vadásztarisznyást majd 
vallatóra fogom, ha ugyan el nem itta még azóta az eszét. 

- Hogy hívják az illetőt? 

- Perecznek vagy Berecznek, én bizony sohasem láttam nyomtatásban a nevét. Azt mondja, 
hogy ünnepelt férfiú volt a maga korában. Majd beiratkozunk a Lauffer-féle 
kölcsönkönyvtárba, ahová engem is beíratott fiatalkoromban Artúr gróf, amikor a Szervita téri 
virágkereskedésből kivett, és művelt úrihölgyet akart belőlem nevelni. Igaz, hogy Lauffer 
könyveiből semmit sem tanultam, annál többet utazásaimban. Nyáron mindig megváltottuk a 
Cooknál a körutazási jegyet - szlíping-kárban aludtunk, és Artúr fejből tudta az európai 
vonatok menetrendjét. 
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- Én azt hiszem, hogy Róza néni nagyon művelt asszony - mormogta Bimy. 

Róza néni szerényen, szelíden, bocsánatkérőleg mosolygott a fátyol alatt. A szeme, mint az 
őzé, a hangja mint a galambé… 

- Bocsáss meg, fiam, hogy nem vagyok elég művelt. De majd kipótolom, ha az Isten 
megengedi, hogy te az enyém legyél. Amit tudok: a nagyuraktól tanultam, akik fiatalkorom 
óta felkaroltak. Akárcsak valami kedvükre való pincért, inast vagy fiákerest. Isten ne vegye 
bűnömül: nagyon utálom a grófokat és hercegeket! Ó, milyen ordináré tud lenni egy mágnás! 

- Róza néni! - kiáltott fel Bimy. - Ők kiválasztott emberek. 

Róza néninek a fátyola alatt mosolygott az arca, mint Újházié, mikor bölcs öregembert játszik 
a színpadon. 

- Az úgy van, fiam, hogy aki bundapálinkát iszik: az közönséges korhely; aki francia 
pezsgőtől részegszik le napról napra: az előkelő úriember. Aki felakasztja magát a szegre 
lelkiismeret-furdalásból: az megérdemelt sorsot ért gonosztévő, aki a legszennyesebb 
bűnökkel terhelten is mosolyogva, fölényesen tud szemközt nézni a világgal: az tiszteletre 
méltó, okos ember. így vannak a nagyurak is. Nekik még az is szabad, amiért más embert 
agyonütnek, de én utálom őket. Ha egyszer fiam lenne, mindig csak arra nevelném, hogy 
egyszerű, ártatlan ember maradjon, mint Pilisen a kukoricacsősz, a komám komája. Az nem 
ismer ilyesmit… 

Róza néni a szürke kabátja zsebébe nyúlt, és egy marék aranypénzt vett kesztyűs kezébe. 
Angol aranyak voltak, Viktória képével díszítve. India napja, Anglia gazdagsága az érettbúza 
színű tallérokon. 

- A herceg hagyta a tálcán mai ebédje után. Azt hiszi, hogy engem meg lehet fizetni néhány 
csikóval - kiáltott fel szenvedélyesen Róza néni. 

Meglóbálta a kezét, és a maroknyi aranyat az erdő sűrűjébe dobta. 

A sárga pénzdarabok úgy hullottak a bokrok zöld leveleire, mint valamely hirtelen jött ősz 
hírnökei. Bimy elsápadt, és az eldobott aranyak után szökkent két kinyújtott kezével, de Róza 
néni hirtelen rákiáltott, mint valami vadászkutyára: 

- Bimy! 

Az ifjú szégyenkezve, vérpirosan tért vissza az árok túlsó oldaláról. 

- Menjünk a kocsihoz! - szólt Róza néni, és igen elszomorodott, hogy Bimy egész úton 
hátrafelé kapdosta a fejét, mintha a helyet akarná megjelölni, ahol az aranyak elhullottak. 

Róza néni halkan és bánatosan fütyörészett magában. Azon gondolkozott, hogy megmondja-e 
Bimynek, hogy játékpénzek (tantuszok) voltak azok, amelyeket a bokrokba dobott, vagy 
pedig megvárja, amíg Bimy holnap maga jön rá a keserves csalódásra. 

Azt határozta, hogy nem szól, további próbáknak veti alá Bimyt. 

- Azt ígértem neked, hogy elviszlek a komám kocsmájához, a „Veres Béká”-ba - kezdte Róza 
néni, amikor a hintó a Vérmező tájékán járt. 

- Én azért buktam meg az életben, mert meztelenül sétáltam a budai bástyán - kezdte nevetős, 
reszelős, duhajkodó hangon a piros mellényes öregember, akit a kocsmában találtak. 

Szilveszter volt ő, most már nyugodalmas pipaszárrágó, tekintélyt tartó, mint a betlehemes 
játékban az öreg juhász. Arca zúzmarás, mint késő ősszel a piros szőlőlevéllel befutott 
présház fedele. Egykor író, most titoknok egy úriember mellett, aki esténként szabadságot ád 
neki. 
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Hamisan csippentett véres szemével Bimyre. 

Most már úgy beszélt a kalandjáról Szilveszter úr, mint valami igen mulatságos dologról, de 
Róza néni jelt adott lábával az asztal alatt Bimynek, mire az nem mert kérdezősködni az öreg 
kalandjáról. 

Általában Bimy ünneplés központja volt a „Veres Béká”-ban. Ünnepelték őt Róza néni miatt, 
akinek íme kedvence lett, és most mutatják be a kis trónörököst először a „világnak”. 

A „világot” még egy furcsa öregember és még furcsább öregasszony képviselte a félig földbe 
szakadt csárdában. Az öregember így mutatkozott be: 

- Második Artúr vagyok. 

A hölgy viszont „Csitt grófné”-nak mondta magát. 

Az öregúr fia volt ama híres hadvezérnek, akinek nevéhez fűződik a szabadságharc bús 
befejezése. Míg a hölgy egy ausztriai főherceg törvénytelen leányának mondta magát. 
Délutáni előadáson voltak a Népszínházban, és most hazafelé igyekeznek a lipótmezei 
Elmegyógyító Intézet megfigyelőjébe, ahol körülbelül húsz esztendeje tartózkodnak. Nem 
volt más senkijük, semmijük, mint az elmeháborodottságuk. Ebből kellett valami szűkösen 
megélni. 

Szilveszter piros spriccerrel kínálta a vendégeit. De csak „Csitt grófné” ivott, a tábornok fia 
kijelentette, hogy a bor ártalmas az egészségre. Kopottan, lemaradottan, elfelejtve üldögéltek 
a szállóban, és irigyen, alázatosan, tisztelettel nézegették Bimyt, az élet vőlegényét. 

Ámde Róza néninek más dolga volt itt, mint ünnepeltetni magát az ötödik kerekekkel. 

- Úgy tudom, hogy ebben az évben tölti be keresztlányom tizenhatodik évét, komámuram - 
kezdte Róza néni Szilveszterhez intézve a szót. - Az anyátlan leány kend mellett nem 
maradhat. Úgy hallom, hogy a minap is egy tűzoltó kísérte haza a színházból. 

- Csak egy önkéntes tűzoltó. Ott lakik a házunkban! - felelt mentegetőzve Szilveszter, és 
nyakát vállába húzta. 

- Magamhoz veszem a leányt. Majd megtanul egyet és mást az életből. Nem fog tűzoltókkal 
barátkozni. Megcsinálhatja szerencséjét! - mondta Róza néni, és valóban oly jóságos 
kifejezése volt arcának, hogy a jelenlévők csendes meghatottsággal néztek rá. 

Szilveszter kezet akart csókolni: 

- Megyek - mondta. - Hisz csak itt lakunk a harmadik házban. Elhozom a leányt. 

Pár perc múlva olyan léptekkel jött vissza Szilveszter, mint a madárijesztő, amelyet a szél fúj. 

- Az a leány anyja szerencsétlen természetét örökölte - kiáltott fel kétségbeesetten. - 
Bezárkózott a kamrába, és onnan kiabálja, hogy inkább felköti magát a ruhaszárító kötélre, de 
nem engedi magát elvinni. 

Róza néni arcán őszinte szomorúság ömlött el. Felsóhajtott: 

- Bizonyosan rosszakat mondtak annak a leánynak a keresztanyjáról. Szegényke, még fiatal és 
tapasztalatlan, nem ismeri a jó szívemet. Menjünk a leányhoz. 

Róza néni talpra állott; a két megfigyelőbeli vendég ugyancsak kötelességének tartotta, hogy 
Szilveszter barátjuknak a lányát a boldogsághoz és szerencséhez hozzásegítse. Szintén 
felemelkedtek az asztaltól, és Róza nénit körülvették. 

- Gyerünk, komámuram! 

De Szilveszter eltakarta síró arcát, öklébe fogta könnyeit: 
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- Ismét rám jött a betegségem. Nem tudok lépni. Mindig így vagyok, ha baj ér. 

Róza néni tehát Szilveszter nélkül indult el. 

Kis budai házban akkora lakás, mint egy mogyoró belseje. Az ajtók sírtak, mint a szegényház 
lakói. Az ablakok az esőcsatornát hívták, amikor a szokatlan társaság megjelent a dohos, 
koporsószagú szobában, ahol még mindig olyan csendesség volt, mint mikor sok év előtt az 
ebédlőasztalon volt kiterítve a ház asszonya. Ez a holt asszony állott most is szemközt a 
benyomulókkal, és kísértetlepedője alá dugta a leányát. 

- Csina! Csina! - kiáltott Róza néni, mint a kis csikónak szokás. De felelet semerről sem 
érkezett. 

Végigkopogtatták az ajtókat. De azok a holt asszony szolgálatában állottak, és nem adtak 
választ. Benézegettek az ágyak alá, de ott nem leltek egy porszemet sem. Végre előkerült az a 
fiatalember, aki a kis ház udvarából darab idő óta figyelte a történteket. Az önkéntes tűzoltó. 

Most ő kiáltott: 

- Csina! Kis Csina! 

Mire az ő hangjára valamerről sóhajtás és nyögés hallatszott. 

Ott álltak valamennyien a kamraajtó előtt, és sorban megpróbálták a kilincset. De a kilincs 
nem engedett se Róza néninek, se a tábornok fiának. 

Az önkéntes tűzoltó verejtékező homlokkal rázta meg az ajtót, de többé már ő sem kapott 
feleletet. Fejszéért rohant, és úgy rontott az ajtóra, mint tűzveszedelemkor. 

Az ajtó felrepedt, mint a vadgesztenye héja. A kamra sötétjében egy fehér zsák himbálódzott, 
mint valami órának az ingája, amely az utolsó másodperceket mutatja. Az önkéntes tűzoltó a 
leány holtteste alá állott, és vállával felemelte. 

- Vágja el valaki a kötelet - kiáltotta torkaszakadtából. 

De oly fejvesztettség vett erőt a társaságon, hogy senki se talált kést vagy ollót. Végre Róza 
néni észrevette az ablakzáron azt az öregasszonyos, megbámult ollót, amely bizonyára a holt 
asszony ollója volt. A tábornok fia lehajolt, és talpra állította azt a kis fekete zsámolyt, amely 
az öngyilkos leány lába alól kifordult, és most úgy feküdt a küszöbön, mint egy hátán 
hentergő kiskutya. 

A farkasszakállas öregember kopasz fején verejték csurgott, amíg a rozsdás ollóval a kötelet 
nyiszálta. 

Így vették le Krisztust a keresztről… 

A tűzoltó nyögve, zokogva csúsztatta vállára a kis holttestet. Tántorogva vitte a kamrából a 
szobába, és ott az ebédlőasztalra fektette, ahol az a régi asszony feküdt valaha, és most 
másvilági ujjaival a leánya szemét eltakarja. 

- Miért tetted? - kiáltott megrendítő hangon a tűzoltó. 

- Az apja, az apja! - kiáltott fel az ötvenéves, kis kalapot viselő „Csitt grófnő”, és úgy szaladt 
ki a szobából, mint egy szürke egér. 

A tábornok fia eldobta a kezében tartott kötelet, és ugyancsak a társnője után menekült. 

Róza néni nagy, fehér zsebkendőjébe takarta arcát, és Bimy karjára támaszkodva zokogott. 

Csak Bimy állott megrendülés nélkül a szerencsétlen házban, mint egy járókelő, akinek szeme 
láttára idegen hullát húznak ki a folyóból. A leány puffadt, veres arcát figyelte, amely úgy 
fakult, halványodott, mint a múlt idő. 
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- Szegény komámuram - rebegte Róza -, ismét visszament a Svarczerbe, ahol már annyi időt 
töltött. 

A holttest mellett nem maradt más, mint az idegen fiatalember, aki összekulcsolt kézzel, 
lehajtott fővel állott a leány fejénél. 

Lucziánovics, a piros képű kocsis, leugrott a bakról a kék és sárga kockás kocsitakaróval, 
betakargatta az uraságok lovait. Róza néni egész úton görcsösen kapaszkodott Bimy karjába, 
mint egy fuldokló. Végre lélegzethez juttatta egy hirtelen gondolat: 

- Én fogom eltemettetni a leányt, és síremléket állítok neki - kiáltott fel, és mélyet, hosszút 
lélegzett a május este hűvösségéből. 

A Dunában megszokott unalommal fénylettek a parti lámpások. 

  

- Valaha én is ilyen szegény leány voltam. Nem volt egyebem, mint az a hat akácfám, amelyet 
a nagyapó a születésemkor a ház körül elültetett. Más lányoknak a hozományául néha ötszáz 
nyárfát is elültetnek. Nekem csak akácom volt - mondta melankolikusan Róza néni, amikor 
kettesben megvacsoráztak, olyan bús hangulatban, mintha temetésről jöttek volna. 

Bimy korán lement az emeletről a király szobájába, és az égkék színű selyempaplan alatt, a 
hattyúpehellyel töltött ágymelegítő alatt, a rendkívül széles ágyban, a panorámásan színes 
csillár alatt nem tudta megtalálni azt a biztos jó érzését, amely az utóbbi időben, mióta Róza 
néni végleg a kegyébe fogadta, mindig nyomába jött, amikor elnyújtózkodott a felséges 
ágyban. Az akasztott leány, a medvehangon bömbölő fiatalember árnyai belépkedtek ebbe a 
szobába, ahol egyébként oly csendesség volt, mint a búvárharangban a tenger fenekén. 
Valami ellenséges hidegség huzakodott a lelkébe, mint valami nyitott ablakon: Róza néni 
iránt. Éppen azt álmodta, hogy Josephine, szerelme, felköti magát egy hintázó akácfára, 
amikor halk, majd erősbödő kopogtatás hallatszott, mintha a zöldharkály kopogna a fatetőn. 

Bimy felfigyelt. Felcsavarta az éjjeliszekrény lámpáját, és az ágy mellett pihenő papucsába 
ugrott. Az első percben azt hitte, hogy a király érkezett váratlanul haza: most aztán lesz 
nemulass… 

A tapétaajtó mögül Róza néni hangja hallatszott: 

- Én vagyok, Bimy, ne ijedj meg! - Fehér pongyolában, piros papucsban, bekötött fejjel 
surrant be Róza néni. 

- Itt van a nyakamon az egész Kaszinó. Részeg a herceg, részeg a Tizenkét szemű gróf, 
részegek még a cigányok is. Kiugrattak az ágyból, én pedig megszöktem előlük. 

Az emeleten éppen akkor gyújtott rá Berkes bandája egy szomorú magyar nótára. 

Bimynek kirepült az álom a szeméből, amint hirtelen jövő megalázkodással hallgatta a távoli 
zeneszót és pohárcsengést. 

- Miért hagyja ott őket, Róza néni? Majd megsértődnek, megneheztelnek… - hullott ki az első 
hang Bimy száján. - Nagy urak haragja nagyot üt. Menjen vissza hozzájuk, Róza néni, amíg 
keresni kezdik. 

Róza néni az ágy szélére telepedett: 

- Bánom is én az ő haragjukat! - kiáltott fel dacosan, elszántan, őszinte mérgelődéssel. - Ez a 
Tizenkét szemű gróf hozta őket a nyakamra, aki, ha többet ivott a kelleténél: mindig feleségül 
akar venni. Német verseket ír hozzám, és a cipőmből iszik pálinkát. Nem bírom el a 
butaságukat, az erőszakos magaviseletüket. A múltkor is úgy megszorították a derekamat, 
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hogy napokig beteg voltam. Nem megyek vissza közéjük, mert attól félek: felpofozom őket. 
Csak részegen jutok eszükbe… 

A cigánymuzsika andalogva szüremlett, mint valami éjjeli zene. 

- Ezekben a cigányokban több tisztesség van, mint az urakban. Otthon hagyják a cimbalmot 
meg a klarinétot, mikor hozzám jönnek. Tudják, nem szeretem a duhajkodást meg a lármát. 

- Róza néni, nem lesz baj? 

Róza néni hirtelen kerekre nyitott szemmel nézett pártfogoltjára, és hűvösen fütyörészett. 
Gyermekes melankólia íródott az arcára: 

- Neked kellene mondani, hogy itt maradjak. És te küldesz a részeg urak közé? 

Bimy nyomban a kezét kezdte csókolgatni Róza néninek, és őszinte megbánással beszélt: 

- Róza néni sokkal okosabb, mint én. Jobban tudja, hogy mit csinál. Nem is tudom, hogyan 
adhatok én tanácsot Róza néninek. 

- Én azt szeretném, ha te erélyesebb volnál - vallott Róza néni. - Azt szeretném, ha te vezetnél 
engem, hisz annyi esztendeje vagyok egyedül, szegény, gyenge asszonyeszemre 
támaszkodva! Az mind csak látszat, hogy én olyan eszes, elszánt, bátor vagyok. Végül 
mégiscsak én sírok, amikor senki sem lát. 

Asszonyi visítás, pohártöréshez hasonló kacaj, üres vihogás futamodott szét a folyosón, mint 
a patkánycsapat. 

- Hát mégis elhívatták a balerinákat, hiába tiltottam meg! - pattant fel Róza néni. 

Bimy olyan izgatott lett, hogy csaknem kiugrott az ágyból. A viháncolás felkavarta az agyát s 
lelkét. A halántékára nyomta a két tenyerét. Táncosnők vannak a házban, és ő nem láthatja 
őket! Mit adna, ha most kimászhatna az udvari ablakon, és végignézhetné a hercegek és 
grófok mulatságát! Minden idege megnyúlt. Merev nyakkal feküdt az izgalomtól. 

- Talán csak nem szűk neked a király hálóinge? - kérdezte Róza néni, amint szemügyre vette 
Bimyt. Az egyik kezével hirtelen felpattantotta a hálóing gombját, és a keze végigsimogatta 
Bimy nyakát és arcát. 

- Hogy szeretnék ilyenkor messzire lenni innen! - sóhajtott Róza néni. - Ott falun, az én 
házikómban, és az őszi szél zúgását hallgatni. Az ablakok előtt az udvaron hajtja a szél az őszi 
nyájat, a faleveleket, az ördögszekereket, a kitépett bokrokat. Nagy robajjal hullanak le a 
fatetőkön elrejtőzött diók és a vadgesztenyék, amint a szél rájuk akad. Elviszlek innen ősszel, 
Bimy. Remélem, ez lesz az első ősz életemben, amikor nem akarok majd meghalni, mert nem 
leszek egyedül. 

- Bort szűrünk - mondta Bimy, hogy ő is szóljon valamit. 

Róza néni összekulcsolta a két kezét térde felett, és végtelen bánatosan ejtegette szavait: 

- Engem tulajdonképpen senki se értett meg eddig, mert azok a férfiak, akik nálam 
megfordulni szoktak, nem hisznek az érzelmességben. Azt gondolják, mindenkinek csak 
léhaságon jár az esze, mint nekik. Nevettetni szoktam őket, és ők nem veszik észre, hogy én 
nem nevetek velük együtt. Tréfákat, léhaságokat mondogatok nekik, és ők azt hiszik, hogy ez 
a természetem. Harmincéves vagyok, és úgy érzem magam, mintha hatvan volnék. Nincs 
senkim, csak megunt barátaim, ismerőseim, pártfogóim. Mindig egyedül, mindig magamban. 
Ha kinyújtom a kezem: nem találok egy kezet, amely megfogná. Ha vigasztaló szóra 
áhítozom: a bolond kártyához kell fordulnom. Az álmaimat legfeljebb a házmesterné hallgatja 
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meg… Isten bizony, igaza volt annak a lánynak, aki délután felkötötte magát. Mi lett volna a 
sorsa? 

Bimy a két kezét a feje alá helyezte, és úgy hallgatta Róza néni szavait. Eddig azt hitte, hogy 
csak a regényekben vagy a színpadon beszélnek így. 

- Pest rózsájának meg fehér kaméliás hölgynek neveznek. És én legjobban szeretném, ha 
valaki Rózsinak szólítana, mint egy cselédet. Vagy egy feleséget. 

Bimy jó darabig törte a fejét, amíg az elszomorodott nőnek szavakat tudott mondani: 

- Drága Róza néni, én nem hagyom el soha. Mindig itt maradok a király vagy a herceg 
szobájában, és magára várok. 

- De nekem már elég volt a királyból is, a hercegből is, mindenkiből, aki most odafent 
összeöntözi a bútoraimat. Ábrándi Róza nincs itthon, ezt szeretném végre a kapura kiírni. 

- Mondok én mást. Van nekem falun egy édesanyám. Olyan szent, mint az a virág, amelyet a 
kis falusi templomokban az oltárra tesznek. Fehéredő haja van, mint ősszel a pókfonál, amely 
a levegőben úszik. Imádság minden lépése. Jótett az ébredése. Gyógyítás van az ujja 
hegyében. Őt majd magunkhoz vesszük, és ő lesz Róza néninek is az édesanyja. 

- Mit csináljak én egy asszonnyal? Sírni tanítsam? Ahogy én sírok? - mormogta Róza néni. 

- Tudok még jobbat. Lapot fogunk alapítani. Szépirodalmi hetilapot, amelynek én leszek a 
főszerkesztője. A munkatársak a legelőkelőbb magyar írók, minden vasárnap nálunk 
ebédelnek, de azonkívül is mindig lesz egy-két költő a háznál, akinek kvártélyt, kosztot 
adunk. 

- Költők ugyan, de mégis idegen emberek. Semmi közünk sincs egymáshoz, amint kiteszik a 
lábukat a kapun. Amíg enni és inni kapnak, addig itt lesznek, de aztán elszaladnak a szeretőik, 
a kocsmárosleányok, bukott nőszemélyek után. 

- Menjünk utazni! - vélte a legbizonytalanabb hangon Bimy. (Mi lesz Josephine-nel, ha 
elmegy a városból?) 

- Hogy azt mondják rám: megöregedtem és elszöktettelek? A világ nagyon rossz. Sokat 
beszélnek az emberek. Nem lehet úgy viselkedni, hogy mindenkinek kedvére tegyünk. Itt 
akarok boldog lenni, ahol annyi évig boldogtalan voltam. Ezeknek a falaknak kell látni engem 
újra mosolyogni, felvidulni. A lépcsőnek, ahol roskadozó, kétségbeesett léptekkel jártam, kell 
hallani a kacagásomat. A tükrömben akarom látni, hogy ismét boldog, elégedett és szerelmes 
vagyok. 

És Róza néni, mikor ezt kimondta, váratlan zokogással odahajtotta szegény, búbánatos fejét a 
párnára, Bimy feje mellé, és szép teste megrázkódott a kíntól és fájdalomtól. 

Odafent az emeleten a táncosnők rúgták a port, részeg nagyurak bomlottak, cigányok 
lábujjhegyre állva muzsikáltak. A ház ünnepelt úrnője boldogtalanul zokogott egy földszinti 
szobában, és egy Bimy nevű jelentéktelen fiatalember szájából várta a megváltó szót. 

Az pedig csendesen, komolyan, ünnepélyesen feküdt a király ágyában, mintha ő volna az 
igazi velszi herceg, nem pedig az, aki odafent a kánkánt vezényli a púderezett lábú és arcú 
baletthölgyeknek. 

- Jön az ördög! Itt van a bon-gyűjtő is, a „Traktárovics”! - riadt fel Róza néni, amikor az ablak 
felől kocsirobogást hallott a hajnali órákban. - Ez az ember, aki abból él, hogy adósságokat 
gyűjt. Kis adósság, nagy adósság: neki mindegy. Összeszedi és elrakja a bon-okat, mint a 
bogarász a rovarokat. 
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Róza néni már kisírta magát akkorára. A király mosdószekrényéből egy nagy üveg kölnivizet 
vett elő, és letörölte vele arcát. Haját megigazította a rózsaszínű velencei tükör előtt. Bimy 
ezalatt az ablakhoz lopózott, és a függönyön kis rést feszített. 

Odakünn az Újvilág utcában, a lámpás alatt az ördög állott. 

Bár májust mutatott a kalendárium, az ördög vastag télikabátban állott, amelynek a gallérját is 
felgyűrte, mint valami garabonciás. Ámde nagy zsebei tele voltak ajándékkal. Az egyik 
zsebéből egy borosüveg feje kandikált ki, a másikból aranypiros szivarskatulya és 
cigarettadoboz. A hóna alatt egy egész kucséberkosarat tartott, amelyet akkor nyert valahol az 
éjszakában… A kocsin még egy nagyobb fajtájú kosár látszott, éppen most emelte le a kocsis, 
francia pezsgőgyárosnak a neve volt a kosár fehér vesszőoldalára festve. 

Cselédség nem nyithatott ajtót „Traktárovics”-nak - ha cselédet látott megjelenni a küszöbön, 
azt olybá vette, hogy a házban nem látják szívesen -, Róza néni tehát maga vette a 
kapukulcsot, amely kulcs hasonlított azokhoz a furfangos szerkezetekhez, amelyekkel a 
wertheimszekrényeket és őrülteket lezárják. 

„Traktárovics”-ot a herceg szobájába kormányozta Róza néni. A vendég saját kezűleg vitte be 
a pezsgőskosarat, a kucséberkosarat. Már nem volt valami fiatal ember, ugyanezért lassan és 
óvatosan lépegetett. 

Róza néni visszasurrant Bimyhez: 

- Most a kezét mossa Traktárovics. Nem szereti, ha ilyenkor nézik. Tudtam én előre, hogy 
eljön. Elhozza a kíváncsiság. Mert mindent szeret tudni. Szereti tudni, hogy mit beszélnek 
ivás közben az urak. 

- De hiszen Róza néni nem volt az ivók között! 

- Baj is az. Mindig ugyanazt beszélgetik. „Traktárovics”-ot szidják, mert elnyeri a pénzüket. 

Bimy a király hálókabátját - nagy virágos, törökös, selyemtapintású, vattával kivarrott kaftánt, 
amelyben bizonyára országa dolgain szokott gondolkozni -, a király papucsát, amely 
egyenesen az ezeregyéjszakából jött, kapta fel. 

Miután a herceg szobájában darab ideig lakott, jól ismerte annak berendezését. A fürdőszobát 
egy tapétaajtó választja el a szobától, a fürdőszobába pedig az udvarra nyíló ablakon át is be 
lehet jutni. A földszinten nem jár senki, macska módjára beugorhat az ablakon egy 
fiatalember, aki még nem töltötte be a harmincadik évét. 

…A tapétaajtóhoz szorította a fülét. Odabentről Róza néni patakként csengő hangja 
hallatszott: 

- Igenis, nagyúr, már éjfél után részegek voltak. A Tizenkét szemű grófnak mind a tizenkét 
szeme kancsalított. Borovicskaszaga volt, mint egy tót napszámosnak. Tudjuk róla, hogy a 
legfinomabb pezsgő mellett sem tud megmaradni. A konyhára szökdösik a cselédleányok 
után, és borovicskától vesz bátorságot. 

- A herceg? - kérdezte egy lusta, fáradt hang. 

(Bimy elképzelte magában azt a nagy, aranykarmos karosszéket, amelynek falusias 
kézimunkáján maga is eleget nyugtatta a fejét, amíg a szoba lakója volt.) 

- A herceg nem részeg. Ezek az angolok rettenetesen győzik az italt. Telerakják a bendőjüket 
véres marhahúsokkal, salátákkal, mustárokkal, ecettel, olajjal, elbai halikrával, nantes-i 
ajókával, és sokkal kevesebb kenyeret esznek, mint a mi uraink. Ilyen táplálék mellett 
jóformán csak arra való az alkohol, hogy a gyomor gőzeit eloszlassa. 
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- Hm. Nem vette észre a ráncokat a herceg halántékán, asszonyom? - kérdezte ugyanaz a 
hang. - Nem lehetséges, hogy a szívének van baja, amin nem segít Karlsbad? 

- Az én véleményem szerint a herceg szokatlanul erős férfi. Többet evett életében, mint az 
egész Hatvani utcai kaszinó. Ökörszíve van, mint a legtöbb angolnak. De kell is ilyen 
hatalmas szív azokhoz a testi fáradalmakhoz, amelyeknek mindennap aláveti magát a 
trónörökös, de majd hazamegy Európából, és a hajón kifújja a szél fejéből az itteni gőzöket. 

- Hm. Azt hiszi, hogy a beleivel sincs semmi baja? 

- Bocsásson meg, nagyúr, hogy ismét a régi teóriámat hajtogatom. Ezek a külföldi nagyurak 
jobbféle csontokból és izmokból vannak összerakva, mint a mi uraink. Több bennük a 
vérkeveredés. A mi grófjaink többnyire egymás közül házasodnak. Legfeljebb a Lajtántúlra 
mennek feleségért. Míg a külföldön a nagyúri famíliákban gyakori a vértisztítás. Ha majd a 
vörös Lányi Manó terve sikerül, és néhány gazdag és egészséges amerikai lányt ad férjhez 
grófjainkhoz, akkor nálunk is új csontok és izmok keletkeznek. 

- A beleihez mit szól, asszonyom? - ismételte az a fáradozó, de elég érces hang, amely 
megremegett, amikor a betegséget említette. 

Más hölgy Pest rózsája helyén és a hajnali órákban bizonyára csodálkozna azon, hogy a 
herceg beleiről beszélgetnek vele, holott mulatságosabb témák is akadnak. De Róza néni már 
régen leszokott arról, hogy barátai furcsaságain csodálkozzon. 

- Nagyjóuram, én azt hiszem, hogy a Térdszalagrendnek valóban olyan hatása van, hogy 
egészségessé és hosszú életűvé teszi a lovagjait. Nálunk is tovább élnek a valóságos belső 
titkos tanácsosok, mint más közönséges emberek. Az arany gyapjasok pedig, akik ezen a 
réven rokonságba keverednek a császárral, sohasem halnak meg. 

Traktárovics „haragban volt” Ferenc Józseffel. A császári és királyi kamarásságon kívül 
nemigen várhatott nevezetesebb kitüntetésre. R. et Imp. Chambellan marad, amíg Ferenc 
József él. 

- Hm. Én azt hiszem, a jó embereknek semmi közük sincs a rendjelekhez. Néha elég egy 
karcolás, teszem azt, az ételbe keveredett tojás héjától vagy egy csontdarabkától, hogy az első 
osztályú Lipót-rend lovagja is ellovagoljon az őszi ködbe. Nem gondolja, asszonyom? 

- Én azt hiszem, hogy a Térdszalagrend kapitányának olyan jó belei vannak, hogy egész 
marhalábat lenyelhetne, akkor se kapna vakbélgyulladást - felelt Róza néni. 

(Akkor még úgy értelmezték a vakbélgyulladást.) 

- Ezek az angol trónörökösök furcsa emberek - vélekedett némi elgondolkodás után 
Traktárovics. - Nagy Imre szokott játszani a Nemzetiben valamely Henriket, aki koronaherceg 
létére Falstaff és más tolvajok barátja. Az égő lámpa lovagja volna ő? Gondolja, hogy ez 
lehetséges? 

- Minden lehetséges. Az is, hogy a velszi herceg belei és a színház között valami összefüggés 
van. Nagyjóuram csak akkor szokott az egészségével törődni, amikor szerelmes. És színházba 
se szokott ok nélkül járni. 

- Boszorkányos! Az eszének! Róza, maga okosabb, mint valaha. Vagy talán pletykázott 
valaki? Sejtenének valamit a Kaszinóban, és nevetnének rajtam? 

- Esküszöm, nagyjóuram, hogy senkinek sincs sejtelme a dologról. Csupán az én furfangos, 
gazdasszonyos észjárásom találta ki. Értek én a kiskakasok megkappanolásához, jobban, mint 
az egyetemi tanárok. Miért ne találnám ki a férfiak gondolatait? 
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Traktárovics néhány aranypénzt csörgetett nadrágzsebében, amint fel és alá járt a szobában. 
Ha elgondolkozott, nem tudott erről az árendás szokásáról. 

- Hm. Hát mit tagadjam, a maga eszére van szükségem, asszonyom. Sohase felejtem el, hogy 
egyszer a szerelmet a Vezúvhoz hasonlította - kitör az, amikor a föld mélyében, a földrétegek 
között előrecsúszó láva a tűzhányó hegy alá érkezik. Így csúszik lappangva a szerelem patakja 
is az emberi erekben. Mikor a szívhez ér a tűz, halált vagy őrültséget idéz elő. Így mondta, 
asszonyom? 

- Lehetséges. Azelőtt én is másképpen néztem még a szerelmet. Azt hiszem, hogy nem lehet 
ellene védekezni - felelt Róza néni olyan vidoran, mintha nem is ő volna az, aki fehér 
kaméliák között óhajtana meghalni. 

Traktárovics tovább csörgette az aranyait: 

- Tudja, asszonyom, én mindig különb embernek gondoltam magam, mint az ismerőseimet, 
akik az én koromban legfeljebb egy táncosnő papucsából isszák veres borral és pezsgővel 
keverve azt az érzelmet, amit szerelemnek vélnek. De legtöbbször csak egy gondosan 
elkészített böftökbe szerelmesek. Én mindennap veszek vívóleckét az öreg Keresztessytől, és 
nagyra becsülöm a költőket, akik emlékkönyvbe való verseket írnak. Hiszen Tompa Mihály 
az én családom falujában paposkodott. Én lelkes lénynek, kemény férfinak, bátor embernek és 
rajongó fiatalembernek tudom magam. Miért ártana meg nekem, ha szerelmes volnék egyszer 
istenigazában? 

- Most azon az úton van, nagyjóuram - felelt szelíden Róza néni. 

- Hm. Azt gondolja, asszonyom? - kérdezték az aranyak a nadrágzsebből. - Van valami jel az 
arcomon, ami ezt elárulja önnek? Talán tétovázó vagyok, talán szenvedőnek vagy betegnek 
látszom? Azt gondolja, hogy jobban tenném, ha én is odafent volnék most az emeleten, ahol 
az operai tánckar első négyesét pezsgőben fürdetik a barátaim? 

- Valóban, ez nem pászolna nagyuramhoz - felelt komoly hangon Róza néni. 

- Hm. Hát mi illik hozzám? - kiáltottak fel az aranyak. - Talán az illik, hogy estéről estére 
bejárjam a színházakat, és a páholysorban egy felejthetetlen arcot keressek? Szokásom 
ellenére sétálok a Váci utcában, beülök a divatos cukrászdába, vacsorázni járok a 
„Tyúkketrec”-be, és mindig egy női arcot keresek? Hm? Ez illik? 

- Hm - tört fel a vígság Róza néniből. - Miért ne illenék nagyjóuramhoz, amikor bátor, 
kemény, életerős, jó étvágyú, jól emésztő, bő erszényű, fejedelmi férfiú? 

- Azt gondolja, hogy még belém szerethetne egy asszony? - kérdezték egy darab idő múlva a 
lesben álló tallérok. 

- Hiszen egykor magam is… - kiáltott fel egy könnyes, fájdalmas hang. 

Az aranyak most oly csörgést vittek véghez, hogy mindent elnémítottak. Bút, keservet, múlt 
időket. 

- Maga másféle asszony! - kiáltott Traktárovics. - Maga eszes, művelt, szabályos, mint egy 
kronométer. Magától nem kell félni, Róza, hogy fájdalmat vagy szerencsétlenséget vagy 
katasztrófát okoz. Magához bizalommal lehet közeledni. Megmutathatja az ember éppen úgy 
az erszényét, mint a szívét. Nem lesz az ismeretségnek olyan vége, hogy az egyik 
felakaszthatja magát. 

- Sohasem okoztam senkinek fájdalmat. Legfeljebb magamnak - felelt halk, nyugodt hangon 
Róza néni. 
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- Maga ilyen! - kiáltottak az aranyak. - De ki biztosít engem arról, hogy ugyanilyen nemes 
lelkű a többi nő is? Mi, jobbfajta férfiak, mindig az édesanyánk vagy a testvérünk 
jellemvonásait keressük abban a nőben, akit szívünk királynőjének választunk. Nos, 
megtalálhatjuk ezt egy zsidó nőben, mondjuk? Egy régiségkereskedő nejében? 

- Tehát egy boltosné volna az a bizonyos? - kérdezte Róza néni. 

Az aranyak hevesen tiltakoztak: 

- Ne gondoljon valami ócskaruha-árusnéra, asszonyom. Pest legelső régiségkereskedője a 
férje, és inkább valami professzorhoz hasonlít, mint zsibárushoz. És az asszony olyan, mint 
valami királynő egy ritka talléron, amelyet száz esztendők óta rejtegetnek a lengyel gettókból 
a spanyol kék tengeröbölig menekülő zsidók, Montefiorék, Rotschildok. 

- Hol látta őt, nagyjóuram? - kérdezte a vallatás száraz hangján Róza néni. 

- Az Operában. A színpadon Lundi Camilla, a híres énekesnő, a Zsidónőt énekelte, és egy 
első emeleti páholyban egy másik Lundi Camilla. Mintha testvérek vonának ama zsidó nővel; 
mindig azt vártam, mikor folytatja a színpadon leénekelt áriát ama testvér ott a páholyban… 
A Wulff-cirkuszban szoktak ilyen bohóságot játszani. Egy artista civil ruhában elbújik a 
közönség között, aztán kötekedni kezd a bohóccal, a manézsba ugrik, és mindent jobban tud, 
mint a cirkuszművészek. Végre a műlovar helyére, a cirkuszlóra ugrik, vágtatás közben 
ledobálja kabátját, nadrágját, és az ámuló közönség előtt ott áll aranyos ruhájában maga 
Eduárd Wulff. - Én is azt vártam, hogy mikor emelkedik fel a páholyban az a nézőtéri Lundi 
Camilla, hogy csengőbben tündöklőbben végigénekelje a Zsidónő áriáját. 

- És nem a színésznőbe lett szerelmes, nagyuram? 

- Hm. A színésznők bennem nemigen tudnak már illúziót kelteni. Ők valójában a nagydobost 
vagy a tenort szeretik. Nekem még sohase volt kedvesem úgynevezett civil nő. Milyen lehet 
az, ha egy olyan asszony szereti az embert, aki hű a férjéhez, a tűzhelyéhez, gondja van az 
ebédre, a vacsorára, a lyukas harisnyára, a befőttesüvegére, és mit tudom én, miféle 
gazdasszonyi dolgokra… 

- A káposztás hordóra és a kamrára - kiáltott fel Róza néni. 

- Lehetséges az, hogy egy ilyen háziasszony kezében megálljon a kötőtű, amikor mélyen 
elgondolkozik valamin? - töprengtek az aranyak Traktárovics úr nadrágzsebében. 

- Hogy hívják őt? 

- Hosszas utánjárás után sikerült is megtudnom, hogy Fehérnének hívják. A keresztneve 
Josephine. 

Róza néni elgondolkozott. 

- Sokat kell enni, nagyjóuram. A velszi hercegről azt hallottam, hogy egy ültő helyben 
megeszik egy kiló vesepecsenyét - monda a beálló csendességben Róza néni komoly, 
megfontolt hangon. 

Bimy ugyanebben a másodpercben kiejtett a király kabátjából egy érctárgyat, amely nagyot 
pendülve esett a fürdőszoba kövezetére. A kapukulcs volt. 

- Akár a norfolki hercegnő, ön is férfiakat rejteget a házában, akikből aztán kísérteteket 
csinál! - kiáltott fel gúnyosan Traktárovics, amint a tapétaajtón hirtelen benézett. Az ajtót 
ismét bevonta. 

Róza néni nem vesztette el lélekjelenlétét. Térdre borult. 
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- Kegyelem, nagyjóuram. A szeretőm, a vőlegényem, akit más híján itt dugtam el, amíg az 
urak a házamban mulatoznak. 

- Lássuk őt! - dörmögte Traktárovics. - Akit maga szeret, asszonyom, azt én is szeretem. 
Barátom lesz ő, akárki legyen. 

- Ennek a fiatalembernek ügyeinkben még sok hasznát vehetjük - súgta Róza néni zavarodott, 
de összeesküvő hangon. 

- Gondolja? - felelt a vendég. 

Róza néni Traktárovics jelleméhez válogatta meg szavait. 

- Lehet a neve: Pisztoly vagy Kardvas. De lehet lantosunk vagy tőrünk, mert ifjú író ő. 

- Családi tradícióm a költők pártfogása - felelt a nagyúr. 

Róza néni intésére Bimy a szobába lépett. 

Korántsem hasonlított azokhoz a lovagokhoz, akik életük jó részét szekrényekben, ágyak 
alatt, rejtekszobákban töltik, és ha megjelennek, rémületet és félelmet keltenek. Bimy félénk 
és szemérmes buksi volt, bár termetre nézve lehetett volna olyan cilinderes ember, aki az idő 
tájt Pesten a kalapján különböző boltok reklámjait hordta. Most még a szokottnál is 
meghatottabb volt… a házban a velszi herceg tartózkodott… a koronaörökös levegője áradt… 
az angol Szent György címere látszék a függönyökön. (Bimy még messzi volt attól, hogy 
okosnak és cinikusnak mondhatná magát.) 

A szoba közepén álló Traktárovicsot ebben az órában Bimy azon urak közül valónak látta, 
akik az angol királyfiakat már évszázadok óta kísérik, mint tavasszal a fiókjaikat féltő varjak a 
vércsét. Surrey hercege, York lordja vagy Northumberland grófja, az úriember aki a kezét oly 
lekötelezően nyújtja felé, mintha már régen várt volna erre a találkozásra. Nem volna csoda, 
ha azon a nyelven szólalna meg, amely nyelven Shakespeare-ben a királyi udvar tagjai 
beszélnek. 

Holott Traktárovics egy sötét képű férfi volt, aki legfeljebb epével és sértett gőggel 
világosította arcát, mint púderükkel a nők. Válla szétszaladt a nyakából, mint valami faluvégi 
kovácsmesteré, aki az utazó grófnők paripáit patkolja, de ezért a szép nők még köszönetet 
sem mondanak. Modorában volt valami a száműzöttekéből, akik azt akarják elhitetni, hogy 
nem a király űzte el őket országából, hanem a dögvészes levegő és az egészségesebb vidék 
utáni vágy. S ötvenesztendős volt, mint valami fanyar kökénybokor a magányos hegyoldalon. 
A kabátját havannai dohánykereskedők füstölték be moly és ócskaság ellen. És szakálla volt, 
mint azoknak a régi harcosoknak, akik a Coventry téren, Szent Lambert napján karddal és 
dárdával a becsületért vívtak. 

Bár ajka összeszorítva, mintha lantját, hárfáját örökre elveszítette volna, oly nyájas volt arca, 
mint egy dúsgazdag nagyúré vagy ezer veszéllyel küzdő hamiskártyásé. Lustának látszott és 
álmosnak, mintha véletlenül töltené ébren az éjszakát, holott józan és tiszta fejjel szokott ő 
ébren lenni a Kaszinóban mindaddig, amíg az utolsó borgőzös lámpás ki nem alszik a terített 
asztalok felett, vagy addig, amíg az utolsó kézilámpás el nem bódorog a Belváros kanyargós 
sikátorain arrafelé, ahol az ódon kapukra szív alakú leslyukak vannak vágva, és éjjel-nappal 
piros papucssarkok kopognak a lépcsőkön. Fiatalkorában lehetett volna Henrik velszi herceg, 
de nem volt mellette nő, aki érte imádkozzon, csak donna, aki guzsalya nyelével arrafelé 
mutogatta az utat, amerre Falstaff járt - amint a legtöbb úriember ötvenedik éve felé inkább 
gyűjti kitanult perszónák kezéből a szerelmi bájitalok receptjét, mint önfeláldozó kisleányok 
szerelmes leveleit. 



 294 

Bimy kezén egy sima, indulat nélküli, de barátságos kéz szorítását érezte, mintha különös 
ajándékot kapott volna ebben a percben a sorstól, a véletlentől. 

- Engem Alvinczi Eduárdnak hívnak. 

(Mindenki Eduárd ma éjszaka! - gondolta Bimyben egy vérhullám.) Róza néni elfordította a 
fejét, amikor Bimyhez beszélt, mert nem tudta még leküzdeni neheztelését Bimy 
hallgatózásáért. 

- A méltóságos úr megígérte pártfogását a részedre, Bimy. 

- Reméljük, hogy a nemes fiatalság hevével és bátor önfeláldozásával fog ragaszkodni 
hozzánk, író uram, végig az egész életen át - vette át a szót Alvinczi Eduárd. - Mi pedig nem 
feledkezünk meg önről, hisz olyan úrihölgy vette pártfogásába, akit mindnyájan tisztelünk és 
szeretünk. Csak bátornak kell lenni, író úr, és akkor minden sikerül az életben. A gyáva 
embernek kell alulmaradni. 

Bimy azt gondolta magában, hogy hallgatózásáért immár megvan az első jutalma. Bátorság-e 
hallgatózni? 

Majd elválik - vélekedett magában, amikor végre ismét a király szobájában volt, megállott a 
tükör előtt, és hosszan, fájdalmasan nézett az üvegbe, miután levetette arcáról a tettetés 
álarcát. 

Vajon sikerülni fog-e a második velszi hercegnek az ő Josephine-jét elhódítani? - járt fel és 
alá a torkában a gondolat, amely csak azért nem tört ki sírásban, mert még nem volt bizonyos 
benne, hogy a király szobáján nincsenek-e leskelődő lyukak, ahonnan őt szemügyre vehetik, 
mikor egyedül hiszi magát. Ilyen rejtélyes házban minden lehetséges. Álarcban kell aludni is. 

…Az éj további részében az történt, hogy a vendégek eltávoztak, mire Róza néni pattogó 
veszekedéssel szedte össze a borravalókat a cselédektől, amelyeket az urak elég bőkezűen 
osztogattak. 

Róza néni a borravalóknak csak egy bizonyos hányadát szokta átadni a cselédeinek. Az volt 
az elve, hogy a cselédséget megrontja a sok pénz. 
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MÁSODIK FEJEZET • Az álkirályfi 

Mikor másnap reggel Róza néni a király szobájába belépett, Bimy mint jól kigondolt 
haditervvel fogadta: 

- Én ismerem azt a nőt, akibe a Traktárovics úr szerelmes. Ismerem Josephine-t, a 
régiségkereskedő feleségét. 

Róza néni elsápadt, mintha nem tette volna fel Bimyről, hogy valakit ismerhetne a városban. 
Különben is józan reggel volt, mint gitáros, mámoros éj után ébredni szokott a reggel. Róza 
néni arca friss hidegvíz szagú volt, fogai olyan fehérek, mintha ezen a reggelen kapta volna 
őket ajándékba a teremtőtől, és fehér ruhája is oly üde, mintha először volna testén. A 
kezének, melyet Bimy szájára tett, tejszaga volt, mint a csecsemőknek. 

- Ne törődj te senkinek a dolgával, semmi közöd a férfiakhoz, nőkhöz, akiknek ebben a 
házban a nevét hallod. Távoli idegen világ az ő világuk. Ők nem ismerik a bánatot, mert 
kikacagják. Ők nem tudják a fájó szívet, mert pázsitnak nézik az egész életet, amelyen 
gondtalanul lépkednek át. Ők olyan messzire esnek tőlünk, mint akárcsak a holdbéli emberek. 
Nagyuraknak nagy kedvük, nagy egészségük, nagy étvágyuk van. Mi pedig csak amolyan 
szegény falusi emberek vagyunk, akik mécsvilágnál megelégszünk a falusi kannával, a falusi 
tollfosztóka mesemondásaival. 

Bimy a mennyezetre bámult: 

- Hát álom volt az egész tegnapi nappal és éjjel? A hercegek, a grófok, akik az örömök 
hajlékává tették a házat? Álom a király is, akinek az ágyában alszom? Álom volt a 
cigányképű méltóságos úr, aki úgy beszélt hozzám, mint második apám? Az a valóság, hogy 
ismét szegény fiatalember vagyok Pesten, aki úgy akarja kenyerét megkeresni, hogy magyar 
parasztlegénynek öltözve táncol egy ruhásbolt kirakatában? 

- Hallottál a bibliából Lóth feleségéről, aki sóbálvánnyá lett, mert hátranézett? - kérdezte most 
nagyon elkomolyodva Róza néni. - Ebben a házban sem szabad visszanézni az elmúlt napra, 
az elmúlt éjre. Minden nap úgy kell felébredni, mint a kertben a fának, amely elfelejti, hogy 
tegnap diadalmasan virágzott, vagy leveleit hullatta. Mint ahogy az itt megforduló nagyurak 
sem gondolnak addig erre a házra, amíg ismét bolond kedvük kerekedik, vagy 
idekormányozza őket az ismeretlen szomorúság. 

- És Traktárovics? 

- Az a legnagyobb bolond közöttük, mert nem akar megöregedni. Minden hónapban halálosan 
szerelmes valakibe. Hol egy grófnőbe, hol egy színésznőbe, hol meg belém. Ha el nem árulod 
magad hallgatózásodban, még sírt is volna, mert ez a szokása hajnal felé. 

- A büszke úriember sírt volna? 

- Csitt. Az orvosok már régen tudják, hogy az alkohol vagy nikotin megmérgezi az 
embereket, és ideggyöngeséget idéz elő. Ilyen állapotban a legbüszkébb úr is könnyedén jut 
sírógörcshöz. De ezt illik másnapra feledni. Traktárovics a földre szokta vetni magát, és a 
fejét verdesi. Vagy végrendeletet ír kusza betűkkel, amelyet másnapra ő maga sem tud 
elolvasni. Ám déltájban, amikor felébred, menj át hozzá az „Arany Sas”-ba, köszönd meg, 
hogy kezet fogott veled, mert ez jól fog esni a hiúságának. De a nőről ne merj szólni, mert 
szégyenletében ledobat az emeletről a háziszolgával… Holnap aztán falura utazunk. 

Az „Arany Sas” szemközt volt Róza néni házával. Ódon szálloda, ahol a bolthajtáson Pest 
megyei urak törték össze a cigány hegedűjét, a poharat és a szívüket. A lépcsők úgy 
nyikorogtak, mintha mindegyik alatt valamely régi ember volna eltemetve, aki bűnei teljében 
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forgolódik. Az emeleten Szilveszter titoknokot találta Bimy kisírt szemmel és piros 
mellényben. Nagy gyászkravátli a nyakában. Reszkető kézzel írt: élete regényét… 

- Mondd meg Rózának, fiam, holnap lesz a temetés - szólt suttogó hangon, mintha titkolni 
akarná még a falak előtt is a bánatát az akasztott leány miatt. - Kérd meg nevemben, hogy ne 
szóljon senkinek arról, ami történt, mert sajnos, nekem még tovább kell élni, és kenyeret 
keresni. 

Meghatotta-e Bimyt a szegény öregember alázatos félénksége a kiszámíthatatlan életről? 
Türelmetlen volt, szeretett volna már Alvinczi Eduárd előtt állni, untatta az öregember suttogó 
hangja. 

- Sohase mondtam el senkinek, ha bánatom, szomorúságom vagy csalódásom volt, egyedül 
Rózának, mert ő az egyetlen megértő lélek ebben a társaságban. Nagy szív, nagy jellem, nagy 
asszony! Különben várnod kell a méltóságos úrra, mert éppen a tengerészkapitány van itt. 

Ámde az „Arany Sas” szobáit olyan keskeny falak választották el egymástól, hogy a 
szomszédban Alvinczi meghallotta Bimy hangját. 

- Fiatal barátomnak itthon vagyok mindig jegyezd meg, Szilveszter - így szólt ki az ajtón a 
tegnapi Traktárovics. 

Bimy belépett a szobába, ahol olyan rossz levegő ütötte meg az orrát, mintha évek óta nem 
szellőztettek volna. 

- Nos, hogy van kedves közös barátnőnk, Róza nagyasszony? - hangzott egy firhang mögül a 
kamarás hangja. 

- Remélem, hogy jókedve van, mert gyomra, szíve egészséges - felelt ugyanaz a hang 
magának, és a kéz most oly barátságos szorítást adott, mintha évek óta tartó barátság zálogát 
nyújtaná. 

A függöny hasadékán át csakhamar megpillantotta a vendég a házigazdát is. 

Térdig érő vörös, úgynevezett Garibaldi-ingben, mezítelen lábakkal állott a szoba közepén, és 
apró labdákkal dobálózott egy tengerészképű, lakatszakállú öregemberrel, akinek arca tán 
embervérrel volt bemázolva, és valamely érthetetlen nyelven vezényszavakat kiáltozott. A 
labdázás pár percig tartott. A kannibál alázatosan köszönt és távozott. Traktárovics 
gladiátorként nyújtózkodott Bimy előtt: 

- Ajánlom ezt a sportot önnek is, fiatal barátom. Élesíti a szemet. 

Bimy egy láda tetején foglalt helyet. 

Általában a szoba berendezése olyan volt, mintha lakója örökké útra készen állana. A 
legkülönbözőbb bőröndök, ládák mindenfelé. Ezüsttel kivert kézitáskák, amelyeknek olyan 
titokzatos zárjaik voltak, mint a diplomaták, futárok táskáinak, amelyekben hadüzeneteket 
visznek át a határon; másfelé hatalmas vásáros ládák, aminőkben a csizmadiák vagy a 
mézeskalácsosok hordják portékájukat. Őszpiros bőrtárgyak, préselt tárcák halomba rakva, 
mintha tulajdonosuk egy mappagyár utazója volna. Alvinczi Eduárd könnyed mozdulattal 
nyúlt a pénztárcák közé, mintha csak úgy találomra tenné. Aranysárga, ezüstfehér címerrel 
ékes levéltárca került a kezébe: 

- Tegye el tőlem emlékbe! - mondta, és máris elfordult, hogy a szoba sarkában keresgéljen. 

(Bimy, mikor későbben megnézte a fejedelmi pénztárcát, nagyon meglepődött, hogy annak 
rekeszei vadonatúj bankókkal voltak megtöltve, ezer forintnyi értékben. Vajon a többi 
pénztárcában is ennyi bankó volt?) 
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A szoba sarkában különböző borosüvegek voltak felállítva. Alvinczi kiválasztott egy dupla 
pezsgősüveget Pomery et Greno pincéjéből. 

- Azt hiszem, ez itt a legrégibb. Az évszám 1833-at mutat - monda, szakértelemmel forgatva 
az üveget. Aztán Bimyre villantotta szemét, amely nappali világításban szurokfeketének 
látszott. - Egy régi mondás azt tartja, hogy a pezsgőből és a bosszúból csak a régi jó. 

Az ajtón a vívómester, egy táncmesterképű olasz perdült be. Néhány „menetet” csinált 
Alvinczivel, számtalanszor bravózott a kardok csattogása közben. Alvinczi, mikor kibújtatta 
fejét a rostélyos kosárból, kék és sötétvörös volt, mintha guta környékezné. Egy darabig 
elfulladva tapogatta a szívét, amíg a táncmester bravózva elfutamodott. 

- A kardvas már kimerít - monda darab idő múlva. - Tud ön vívni? - kérdezte hirtelen, s a 
sarokból egy keresztes fejű, pallos nagyságú, meztelen kardot vett elő. - Őseim még ezt 
hordták az övükön, én már könnyű olasz pengével sem állom a sarat. Ha nem volna biztos a 
vívásban, szívesen felajánlom önnek mesteremet. Kicsit hevesen támad, de az öreg 
Keresztessy már nem bírja a tempót. És a pisztolylövéssel hogy állunk, fiatal barátom? Ebben 
tán én is lehetek tanítója. 

Bojtos végű csengőzsinórt húzott meg, odakünn a folyosón megkondult egy harang, mire 
villámgyorsan a szobában termett egy fehér kötényes, felgyűrt ingujjas inas. 

- Bodnár, a pisztolyokat. 

A legény áhítatosan hozott elő egy bőrtáskát, aztán felnyitotta a szomszédos szobák ajtajait, a 
harmadik szobáig, ahol a falra golyófogó párna volt szegezve, a párna előtt kis háromlábas 
asztalka. Az asztalkán égő gyertyaszálat helyezett el a Bodnárnak nevezett férfi olyan 
gondossággal, mint a bűvészinas. 

Alvinczi ezalatt pisztolyaiban gyönyörködött. Hosszasan tartogatta fehér kezében a fekete 
agyú, fekete és arannyal kivert csövű fegyvereket, mintha kezet fogna velük, mint hű 
barátaival. Aztán csendben felemelte az egyik pisztolyt, amelyre a két jó barát közül e napon 
választása esett. A gyertyára célzott, halk durranásra a gyertyaláng lobbanva elaludt. És kissé 
rózsaszínűen nézett Bimyre: 

- Nos, akar ön tanítványom lenni? Én már csak ilyen dolgokra taníthatom, nem szerelmi 
cselszövésre. Őszi falevelet hordok a kalapom mellett. 

Hogyne akart volna Bimy ilyen mester tanítványa lenni. Az álarc már pontosan befödte 
arcvonásait, amelyek tegnap tán még födetlenek voltak. Ha szokásban lett volna ez idő tájt 
piros karinget viselni, mint a régi orgonataposók a kántor háta mögött: Bimy karingben áll 
vala mestere mellé, így csak arca áhítatosságával fejezte ki mindazt a rajongást, bámulatot, 
lelkesedést, amelyet a különös férfiú iránt érzett. Ezüstderekú nyárfa ő, aranysárga őszi 
lombok alatt, mint családai színei is bizonyítják. A kertekben boszorkányok jártak fiatal nők 
alakjában, akik keringő körtáncba viszik a kis faleveleket, de az ezüstderekú fa babonás 
nyugalommal áll helyén, bármily édes álmatagságot dúdol a déli szél. Ilyen férfi csak férfiak 
barátságát kívánja igazán. A női ismeretség csak éppen egy-egy kis- vagy nagybetű a 
könyvben, amelyben élettörténete össze van írva. 

Hát még aztán, amikor beljebb vezette a vetélytárs Bimyt mindennapjai misztériumában! 

Szilveszter vérvörös arccal lépett be. Eduárd ráförmedt: 

- Megint sok pálinkát ittál az éjszaka, pedig ezt nem állhatom! 

Szilveszter némán bólintott, és egyetértő pillantást váltott Bimyvel. 

Inkább a pálinkára fogta kiveresedett szemét, mint a szakadatlan sírásra, amely fojtogatta. 
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- Itt vannak a lóverseny-zsidók. Bebocsássam őket? 

Eduárd némán intett. És magára rántotta nevezetes „szerencsenadrág”-ját. 

Két titokzatos férfiú lépett be oly ünnepélyesen, mint végrendeleti tanúk. 

- Nos, mért oly borúsak, kedves uraim, mintha temetésre invitáltam volna önöket? - kezdte 
olyan barátságos hangon Alvinczi, amely feltűnt Bimynek. - Pedig egyébről sincs szó, mint 
arról, hogy elszívjunk együtt egy jó szivart, és megkóstoljuk ezt a konyakot, amellyel 
Hollandia megajándékozta Európát. 

Bimyt szertartásosan bemutatta az újonnan jött vendégeknek. 

- Fiatal barátom előtt nincs titkom, szabadon beszélgethetünk tehát. 

L. és H. bukmékerek voltak az újonnan érkezettek. L. magas, szakállas ember volt, mint a 
középkorban a bécsi hóhér. H. kövér, kis termetű és félszemű ember volt, mintha verekedés 
közben kiverték volna valahol a szemét. L. gyorsan felvidult, mint egy hiszékeny nyárspolgár, 
ellenben H. mindvégig savanyú, óvatos és keserű maradt. 

A „szerencsenadrág” azonban akkor mutatta meg, hogy mit tud igazánban. Voltak ezen a 
nadrágon foltok Európa minden országából, amely foltokkal a szerencséjét vagy 
balszerencséjét varrta bele Alvinczi Eduárd a nadrágba. Egyébként vastag, vásott, kopott 
nadrág volt, és úgy pengett-csengett, mint a kutyadudásé, aki sarkával is tud csengetni. 
Marékszámra kerültek elő a nadrág feneketlen zsebéből a különböző aranypénzek, 
amelyeknek most az volt a tennivalójuk, hogy segítsenek elbűvölni a két bukmékert. 

A bukmékerek darab ideig védekeztek, mert hiszen a pénz drága volt ezekben a kezekben is, 
amelyek eszkamotőri gyorsasággal szokták azt táskájukba rejteni. Mandelbaum Mózsi, a híres 
pesti fiákeros, nem hajtott oly gyorsan, mint amilyen sebesen ledarálta H., a félszemű, 
azoknak a kaszinótagoknak a névsorát, akik adósok maradtak fogadásaikkal. 

- Miért nem kérik a pénzüket? 

A zsidó nevetett: 

- Szabad azt nekünk tenni? 

A hóhérkülsejű L. viszont arról panaszkodott, hogy a zsokék az orruknál fogva vezetik őket. 
Sohasem lehet megtudni előre a nyerő lovat. A szerencsenadrág úgy csörgedezett, mint patak 
partján a fuvola. 

- Belátom, hogy nehéz foglalkozásuk van, uraim. Maholnap rongyos szoknyában fog járni L. 
úr barátnője, a Hédi-Dédi a Somosyban. H. úr pedig elveszti hitelét, amelyet eddig korlátlan 
mértékben élvezett a bécsi kávésoktól és tanyatulajdonosoktól. 

A két bukméker zavarodottan hallgatott. L.-nek minden büszkesége az volt, hogy barátnője 
viselte a legszebb toaletteket a Télikertben, míg H. úr rosszul lett, ha hitelezőiről hallott. 

- Tehát melyik lovával akar nyerni a méltóságos úr? - kérdezte L. úr üzleti hangon és bécsi 
német nyelven. 

- Eltolival az István-díjat! 

H. úr nyomban rá vágta: 

- Négy és pari. 

- Rövid - felelte a szerencsenadrág. 

- Legyen öt és másfél - javított L., és megrázta vöröses szakállát. 
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- Tíz az egyhez. Helyre pedig három az egyhez. Ebben az esetben százezer forint a tétem - 
monda felvillanva Alvinczi. 

- Százezer és százezer? - kérdezte izgatott kétkedéssel H. úr, és mind a két szemére 
megvakulni látszott a hallatlan összegtől. 

- Legyen kétszázezer és kétszázezer - kiáltotta a szerencsenadrág. 

A bukmékerek egymásra néztek. 

- És a fiatal barátom részére külön ötven-ötven körmöci csikó! - tódított Alvinczi, hogy a 
bukmékerek ne gondolkozhassanak kellő hidegvérrel a szédítő nagyságú fogadáson. 

De azok csak mereven néztek egymásra, mintha varázslat érte volna őket. A szájuk 
hangtalanul járt, amint magukban számoltak. A belső zsebükből előkerültek a kis 
jegyzőkönyvek, és azon a gumiszalagot pattogtatták. A szerencsenadrág úgy csörgött, mint 
bohócsapka. 

H. úr (aki később a tébolydában halt meg) homlokán kidagadt erekkel számolt, anélkül hogy 
eredményre tudott volna jutni. L. úr lassan az ajtó felé húzódott, hogy kiugorjon, ha Alvinczi 
még valamit mond. De a törökbasa képű úriember felvont szemöldökei alól egykedvűen 
nézett, csak szája széle remegett. 

(Az izgalmas percek alatt Bimy mozdulatlanul ült. Félig sem értette az előtte lefolyó üzleti 
tárgyalást, csak azt látta, hogy pártfogója, Traktárovics úr, hallatlan fölényben van az üzleti 
emberek felett. Krőzusként dobálózik a nagy számokkal, amíg azok lassan meggörnyednek a 
teher alatt.) 

H. úr végre nagy nehezen felnyitotta az ép szemét. 

- Eltoli… Cleminson… István preisz… - dörmögte. - A monarchiában még nem kötöttek 
ilyen fogadást. A könyvünket ezzel úgy félrecsapjuk, mint Mikulik báró a kalapját. 

- Kerek legyen a könyv, mint az alma - sóhajtott az ajtóból L. úr. 

A szerencsenadrág türelmetlenül szökött fel Alvinczi derekáig. 

- Önök csak nyerni akarnak, de reszkírozni nem! Jól van, nem teszek egyetlen fillért sem 
önöknél. Sem most, sem máskor. Majd Angliába küldöm az öreg Grimmet, az talál ott 
bukmékert, aki a fogadást tartja. 

- Kegyelmes úr! - kiáltott közbe L. - Grimm egy csaló. Éppen a múltkor csalta meg Ferenc 
József braganzai herceget hatvanezer forint erejéig. 

- A herceg megbocsátott neki, az öreg a piacon van! Ha jól látom, éppen odalent sétál az 
Újvilág utcában, és azt várja, hogy intsek neki az ablakból. 

A bukmékerek az ablakhoz ugrottak. Valóban odalent járkált fel és alá az utcán egy kövér 
öregember, a híres Grimm, a bécsi és a budapesti lóversenyek ismert alakja, nagydarab ember, 
mint egy zsákhordó, kezében vékony lovaglópálca, fején keskeny karimájú fiákerkalap. Sétált 
Pesten is, éppen úgy, mint Bécsben, a szállodák előtt, ahol az urak szoktak megszállni 
lóverseny idejében. A legjobb tippet és a legszebb szeretőt ő ajánlotta. 

- Az áruló! - fenyegetőzött az öklével H. - Nyomunkba jött. 

- Nos, tartják a fogadást, vagy nem? - kérdezte a szerencsenadrág. 

- Az összeg oly nagy, hogy társakat kell vennünk hozzá. És a társak fedezetet szoktak kérni - 
aggodalmaskodott L. úr, és nagyon szégyellte magát. 

Traktárovics úr németre fordította a szót. 
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- Koldusok! Kéregetők! Alamizsnagyűjtők! 

Aztán szótlanul az íróasztalhoz lépett, és valamit írt. Fehér papírlappal állott a bukmékerek 
elé: 

- Ne mondhassák, hogy Alvinczi nem segített magukon, mikor pénzzavarban voltak. Íme egy 
utalvány százezer forintról a bécsi Rothschildhoz. Beváltási napja az István-díjat követő első 
hétfő. 

A bukmékerek hajlongtak ültükben, mint fiákeresek a bakról. L. úr, mint tipikus bécsi ember, 
a kalapját kereste fején, hogy azt is megemelje. A gumiszalagok pattogtak a 
jegyzőkönyvecskéken. Mind a három úr egyszerre írt be valamit a maga könyvébe. 

H. úr Bimyre csippentett ravaszdi szemével: 

- Azt hiszem, a legjobb lesz, ha a kis méltóságos úr részére nyomban kiállítjuk a tikettet. 

- Nem - kiáltotta rákvörösen Traktárovics -, a könyvbe megy ő is. 

- Becses neve? - kérdezte H. 

Traktárovics felelt: 

- „A kis Eduárd!” 

(Bimy a beszélgetés alatt nem vette le szemét Traktárovicsról. Érezte, hogy valami különös 
dolog történik körülötte, de miután nem volt járatos a lóversenyfogadásokban, nem értette 
meg a dolgot. Csak azt jegyezte meg nagy csodálkozással, hogy H. bukméker könyvében „a 
kis Eduárd” néven szerepel. Miért? Hogyan? Ki az a kis Eduárd? Talán a kis velszi herceg, 
amint Róza néni mondja? Vagy talán e különös jelenetben is Róza néni messzire érő keze 
van?) 

- Most menjenek önök, és hirdessék ki, hogy Eltoli verhetetlen az István-díjban. 

- Másfél az egyhez nálam a heréit! - felelt L. úr. 

Alvinczi úr az „Arany Sas” ablakából sokáig nézett az eltávozó bukmékerek után. Az Újvilág 
utcában valóban a legkülönösebb emberek léptek elő a kapuk alól, amikor a bukmékerek az 
utcára értek. (Bimy nem ismerte őket, de kalapjuk, ruházatuk azt mutatta neki, hogy ezek a 
várakozók úgynevezett turfemberek. A malommunkás termetű Grimm futólépésben jött át az 
utca túlsó oldaláról. Kis karimájú kalapokban, pepita nadrágokban, piros nyakkendőkben, 
lovaglóvesszővel jöttek öreg és fiatal urak, akik körülvették a bukmékereket.) 

- Ezek mind arra kíváncsiak, hogy mit fogadtam! - nevetett különösen Traktárovics úr. - Azt 
hiszem, a mai napra eleget dolgoztunk, ebédelhetünk. 

Ebben a percben olyan formának látta őt Bimy, mintha a bukmékerek eltűnése után ő maradt 
volna meg a szobában az az örökös üzletember, aki magában kacag, magában töpreng, 
magában számolgat. A bukmékerekkel való tárgyalás alatt eltűnt a gőgös nagyúr a szobából, 
mintha szabadságra ment volna, és darab ideig nem is tud visszatérni ide. Talán ki kellene 
szellőztetni a szobát, hogy elmenjen a bukmékerek szelleme? 

Bimy távozni akart, hisz Róza néni várta ebédre. 

- Semmi szín alatt nem engedem el, velem fog ebédelni, mert úgy veszem észre, hogy 
jelenléte nincs rossz hatással a sorsomra, szerencsémre. Persze ezt önnek nem szabad 
észrevenni. De régen nem sikerült oly pontosan a pisztolylövés, mint éppen ma. És a 
bukmékerek? 
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Ismét nevetett. Hangtalanul, magában, mintha még mindig látná azt az öregembert, akinek 
nadrágja hátul lecsüngött, mint valami kimustrált hivatalnoké, amint az utcán a bukméker 
után szaladt. Azután beszólította a paradicsomszemű Szilvesztert, hogy menjen és jelentse 
Róza néninek Traktárovics hódolatát és azt, hogy Bimy az „Arany Sas”-ban ebédel. 

- Várj, Szilveszter. Itt van ez a nagy télikendő, még Londonban vettem. Vidd el Rózának, tán 
hasznát veheti. 

Gyapjas, hosszú, hatalmas kendőt akasztott az öregember karjára, hogy az szinte meghajolt a 
terhe alatt. 

Nagy bajszú pincér futott be az asztalterítővel, és olyan nesztelenül kezdett teríteni, mint 
valami ezeregyéjszakai szellem. Egy utazóláda tetején volt az ebédlő. Traktárovics a 
mosdótálnál állott, és különböző kefékkel dörzsölte szappanos kezét. Még mindig a 
bukmékereken morfondírozott. 

- L. fiatalkorában fiákeros volt, a bécsi Bristol előtt volt a standja, még most is érzik a kezén a 
lóhulladék, amit a tiszta Bécsben a kezével kellett elkapnia, mielőtt a kövezetre ért volna. A 
félszemű? Az pedig tipikus örömlegény még ma is. 

Szilveszter lihegve, kalimpáló lábakkal jött vissza, egy kis üveg befőttet szorongatott a 
kezében: 

- A nagyasszony küldi. Savanyított paprika van benne azon recept szerint készítve, amelyet a 
nagy Alvincziné hagyatékában találtak. Olyan erős, mint a méreg. 

Alvinczi anyja említésére elmerengett, aztán gyorsan körülnézett a szobában. Egy kisebbfajta 
ezüstcímeres táskán akadt meg a szeme. 

- Délután küldjétek el a derék Rózának a táskát. Bizonyosan kell neki az aprópénzhez. 

Falusias nagy tálban hozta a kellner a levest, amelyhez Alvinczi a nyakába tűzte az 
asztalkendőt. Hosszú tészta volt a levesben, amelynek aranyszínét sáfrány pirosította. 

- Igaz, hogy hizlal a leves, de mi, régi magyarok, mégsem tudunk lemondani róla. Az 
asszonyaink ettől voltak kövérek, és a levesek tették, hogy a férfiak öregségükre sem 
soványodtak meg. 

Így beszélt Alvinczi, mialatt olyan nagy kanalakkal nyelte a levest, mint egy falusi ispán 
utazás után. 

- Csak tegyen bele kenyérhéjat, fiatal barátom, ha úgy szereti. Én szeretek egyszerűen, de 
bőségesen étkezni. 

Most két hatalmas, csontos marhahús vonult fel, mint két levágott rabszolgafej, amelyet a 
vezér elé tesznek. A csontokból ügyes kézimunkával kaparta ki Alvinczi a „legfinomabb 
húsrészeket”. Egy üveg mustárt vett elő a szekrény tetejéről: 

- A váci államfogházban ül egy Pucér nevű férfiú, akit azért tettek be, mert a parasztokat 
heccelte az urak és zsidók ellen. Ez készíti a legfinomabb mustárokat Magyarországon, 
vetekedik az angollal. Szilveszter minden hónapban meglátogatja, és hoz tőle néhány üveggel. 

Sem bor, sem sör nem került az asztalra, ellenben egy kosár narancs fejezte be az ebédet. 

- Ejnye, elfelejtettem a Róza néni paprikájából enni, de meg ne mondja neki, fiatal barátom. 
Ne szegjük kedvét a derék nőnek. 

  

Délután a Stefánián futamodott Holczer fiákeros kocsija. A kocsiban Traktárovics és Bimy. 
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(Bimy a délután folyamán gyónást tett „atyai barátjának” szerelméről, Josephine-ről. Alvinczi 
szemrebbenés nélkül hallgatta… Miért tette ezt Bimy? Sok év múlva sem tudott magának 
számot adni erről a délutánról. Valószínűleg annyira hatalmába került a különös úrnak ott az 
„Arany Sas”-ban, hogy tán az apját is elárulta volna.) 

- Tehát itt szokta várni? - kérdé Traktárovics. 

- Ha vár, akkor itt kell lennie valahol a tóparton. 

- Sok szerencsét, fiatal barátom! - szólt Alvinczi, és olyan melegen szorította meg Bimy 
kezét, hogy az a meghatottságtól csaknem megcsókolta „atyai barátja” kezét. 

Holczer elrobogott, Bimy pedig futott pörgő, dobverő lábbal a városligeti tó partjára. 

A csónakház mellett egy padon napernyőjével titkos jeleket írt a földre egy úrnő, aki oly 
merengő volt, mint a messze szálló gondolat. 

Josephine volt - Fehérné volt -, a régiségkereskedőné volt - szerelem, élet, halál Bimy 
jelentéktelen életében. 

A félcipője olyan nyelven beszélt, mint tavaszkor a szarkaláb. 

A bokájában ezeréves tánc, szerelem útjain való vándorlás és örök női alázatosság 
gömbölyödött és térdelt. 

A lábszára harangnyelv, amely a selyemfalakon az örök nászhoz csenget. - A dereka 
izgékony, mint a kőrisbogárnak az öve, ahol a világ teremtése óta a szerelmi ingerlékenység 
mérge rejtőzik. - A két keblén merengve könyökölhet öreg és ifjú tudós, mint földgolyón. - És 
az arca tündöklő, mint az első hó, amely az ablak előtt elsuhan. - Hosszú szempillái seprők, 
amelyekkel útjában elsöpörgeti a bánat sárga faleveleit. - Haja fekete göndörülésébe álmok, 
ábrándok vannak elhelyezve, és hosszú ez a haj, mint a lajtorja, amelyen Jákob az égbe ment. 
- Az orra kissé hajlott, mint a vitorla, amelyet messzi szigetekről jövő széláramlatok, 
illatfelhők dagasztanak, és orrcimpái oly remegők, mintha a képzelet mindig egy különös 
virág izgalmas illatú kelyhét szagoltatná velők. - Vértelen, keskeny ajkán ama bánatos jel, 
amely messziről mutatja a női arcokon, hogy a kéj skorpiója költözött be szívük gödrébe. Ez 
az a bánatos jel, amely felbátorítja a gyáva férfiakat: - az ajakra költözött Vénusz-öv. 

És van valami drágalátos hervatagság ezen az arcon, amely csak annyi madárlépésnyi nyomot 
hagyott itt, mint egy álmatlanul eltöltött éjszaka, mégis bölcs tapasztalatról, hangfogóval 
tompított zenéjű szívről, a homlok eresze alá költözött bánatmadárról ád hírt. Olyan volt ez az 
arc, , mint a tündöklő napsugár alatt a virágoskert, amelyen azonban már átvonult az első 
korai dér. A csalódás, a kiábrándulás, a tegnap hintett alig látható porszemeket e képre. És a 
hangjában a melankólia fanyar méze, melytől nyugtalanok lesznek a legbölcsebb férfiak. 

- Hol járt annyi idő óta, kedves kis barátom? - szólalt meg Fehérné, mint egy emlékkönyvbe 
tett virág beszél a boldog napokról. 

Bimy nagyúri barátai fesztelenségével felelt: 

- Társadalmi kötelességeim voltak. 

Különös lágyságú, fehér kelméből készült kerti kalapja alól mamás elgondolkozással nézett 
Bimyre. 

- Ugyan, Eduárd, miféle társadalmi kötelességei volnának magának? - és fehér, kövérkés 
kezét, amely arra is alkalmas lehetett, hogy az öreg férfiak hátából kinyomkodja a csúzt, de 
alkalmas arra is, hogy fiatal férfiak nyaka alatt megkösse a nagy kravátlit, Eduárd vállára 
tette. 
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A fiatalember fölényeskedve felelt a polgári asszonykának: 

- A druszámmal, a velszi herceggel kellett együtt lennem. Nagy korhely az öreg. Dőzsöl, mint 
egy török. 

Josephine olyan fürkészve nézett Eduárd arcába, mint a gazdasszonyok nézik a kenyeret, 
vajon megkelt-é? Ha az előbbi merengésében, ülésében, magatartásában volt is valami 
nagyvilágias, most egyszerre aggodalmas ráncok - mint gondterhelt őszidőt jelző 
vándordarvak alakjai - jelentkeztek homlokán, és szavai úgy hulldogáltak, mint számolás 
közben az aprópénz. 

- Eduárd?… maga?… a velszi herceg? Mi is olvasunk otthon Journalt, és abból tudjuk, hogy 
az angol trónörökös miféle urakkal szokott mulatozni. 

- Igen, akár a Becsali-csárda kocsisaival is, ha kedve úgy hozza magával. 

(Miért hazudott Bimy? Talán csak nagyzási hóbortból, mint sok jelentéktelen fiatalember 
titkolni véli szegénységét a nőkkel közölt hazugságok álruhájában? Vagy tán vérmes 
fantáziáját annyira megzavarta a környezet, amelybe darab idő óta pottyant, hogy valónak 
vélte álmát?) 

- Nem kapott tőlem levelet, asszonyom, királyi koronával díszítve? - kérdezte fojtott hangon 
Bimy. 

- Őszintén megvallva, én nem néztem a koronát a levélpapiroson, csak a maga fiatalos 
rajongását olvastam. Azt hiszem, valamikor jó költő lesz. 

Bimy még titokzatosabb hangon folytatta: 

- Nem beszéltem még önnek pártfogómról, amaz előkelő, gazdag asszonyságról, akit 
tollammal meghódítottam? Nem mondtam el még új lakásomat: a király szobáját, ahol 
koronás paplan alatt alszom, és aranytollal írok olyan tintával, amely megszáradása után 
aranyporszemecskékkel fénylik? 

Josephine csendesen bólintott. Aztán felsóhajtott, mintha egyszerre búskomor ősz lett volna 
körülötte. 

- Beszélt nekem ilyesmit, Eduárd, de én mindig azt hittem, hogy valamely készülő regényét 
mondja el, és engem tesz próbára, hogy majdan olvasói tetszését kiérdemelje… 

- Pedig az mind igaz volt, amit mondtam. Csak egyszer megmutathatnám magának a király 
hálóingét, amelyben alszom! 

Josephine elmosolyodott; 

- Megint csak azt gondolom, hogy a fantáziája működik, Eduárd. Előbb-utóbb minden férfi 
ilyen fantasztikus lesz, akit szülei különös, szokatlan névre keresztelnek. Legjobb Jancsinak 
vagy Józsinak lenni. 

- Miért nem mondja mindjárt, hogy Nácinak? 

- A Nácik gyakran boldogabbak, mint az Eduárdok. A Nácik megelégednek azzal, ha 
sétálgathatnak az erdei úton azzal a nővel, akit állítólag a világon legjobban szeretnek. 
Megelégednek, ha gondosan összeszámolt aprópénzecskéjükből kifutja egy ozsonna a „Szép 
Juhászné”-nál. A Nácik szívesen ülnek a máriaremetei omnibuszra, és az erdő zöld pázsitján 
jobban érzik magukat, mint királyi ágyakban. 

Bimy elgondolkozva hallgatott, mintha megtért volna. Pedig azon törte a fejét, hogyan 
alázhatná meg az egyszerű asszonyt, aki mindig csak jó volt hozzá: 
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- Azt hiszi, hogy emelkedésemhez nincs szükségem új ismeretségekre? Elfelejtette már, 
Josephine, hogy mind a ketten szegények vagyunk? Hiszen, ha maga gazdag volna, régen 
elválasztottam volna férjétől! 

- A férjemet ne bántsa. Jó, derék ember, aki magának nem vétett. 

- Tudom, tudom - felelt izgatottan Bimy. - De ugyebár, ő sem lehet segítségemre a pályámon. 
Hiszen sokszor megbeszéltük, hogy több tehetségem van, mint azoknak az íróknak, akik 
mostanában népszerűek, „fent vannak”, míg engem senki se ismer a városban. Ha férje, 
Josephine, egy befolyásos kritikus vagy egy laptulajdonos vagy főszerkesztő volna - akkor 
nekem is könnyebb volna a helyzetem. Sajnos, Fehér urat csak az ócska csészék, régi edények 
érdeklik. 

Josephine nem sértődött meg az ifjú szavain, sőt csillapítólag simogatta meg a kezét. 

- Tehetséges ember saját magának a pártfogója. 

- Így tanították ezt a tanítóképzőben, de a világ mást mutat. Az én pályámon el van zárva az út 
azok előtt, akiknek nincsenek barátaik, emeltyűik. Egy maffia van az írók között, amely 
maffia áttörhetetlen gyűrű idegennek. Nem vesznek be maguk közé senkit, csak azt, akinek 
pártfogója van. Szigorúbb felvételi szabályok vannak itt, mint a Nemzeti Kaszinóban. Nos, 
tehát a Nemzeti Kaszinón keresztül fogok kitörni, a bütykös lábú, öreg szerkesztőkön 
átgázolva; az asztal alá fogják dobni főúri pártfogóim a vén salabaktereket, akik kiskocsmák 
piros asztalainál döntik el, hogy kinek van helye az irodalomban… Csak nagyurakkal fogok 
barátkozni, mert így lehet valamire vinni. Barátom, a Traktárovics, majd megsegít. 

Josephine a napernyő hegyével valami betűt írt a homokba. És csendesen így beszélt: 

- Én nem vagyok érzéki nő, és nem irigykedem a maga testére, de féltem ifjú, ártatlan lelkét, 
amely olyan szép virágzásnak indult, mint a cseresznyefa. Magamban mindig azt hittem, hogy 
maga az az ifjú vándor, akiről valamelyik német költő verset írt: a vándor mindig dalolva jár, 
lelke oly üde, mint a rétek virágai, jelleme pataktiszta… És most garabonciás akar lenni, aki 
ráolvasással indítja meg a tehenek elapadt tejét. Nem, Eduárd, maga nem eléggé ravasz, sem 
élelmes ahhoz, hogy a romlott nagyurak között boldoguljon. Maga lehet hűséges, mint a 
kardvas, bátor, mint a pisztoly… 

Josephine egy percig elhallgatott, álmodozó, ópiumfátyolos szemével hosszan nézett az 
elsápadó Eduárdra, aki Róza néni szavait vélte ismét hallani, mint az elmúlt éjszakán. Az 
angyal ismételte az elkárhozott lélek szavait, de megtoldta a magáéval: 

- Elvetemült azonban nem tud lenni, akármily nagy a csábítás. 

- Gondolja? - kérdezte olyan hangon Bimy, mint Traktárovics úrtól hallotta e szót kiejteni. - 
Hm… Gondolja? 

Josephine remegő szempillákkal merengett az ifjú csúfolódásán. 

- Menjek tán valami ruhásbolt kirakatába? 

Josephine csendesen felemelkedett, mint az esti szél. Távozni akart, de Eduárd megragadta a 
kezét, és kimondhatatlan megbánással csókolgatta azt. 

- Ne hagyjon elkárhozni, Josephine… Maga az a szentkép ebben a nagy, gonosz városban, 
akihez imádkozni járok, ahol néha kinyithatom a lelkem. A kocsmárosok, a húsvágók, a 
szatócsok úgysem kíváncsiak arra, hogy mit hord a kabátja alatt az idegen fiatalember, aki 
boltjaik előtt elhalad. Aranyat vagy sárgöröngyöt? Legfeljebb a gömbölyű, talpas 
feleségeiket, pesztonkahajú leányaikat féltik az idegen mohó tekintetétől. 



 305 

Aztán Josephine Rothschild-kék ruhafodraira került a sor, azokat árasztotta el könnyeivel, 
csókjaival Eduárd. 

- Ne hagyjon el, asszonyom, mert pokolra juttat. Nem lesz erőm megállani ebben az idegen 
városban, ahol mindenkinek oly dölyfös a pillantása, a könyöke, mintha egyedüli ura volna a 
városnak. Az ablakok becsukódva, mintha csupa gőgös várkisasszonyokat rejtegetnének. 
Mindenki sehonnai koldus, aki a fehér vagy zöld ablakokon kívül van. És a kapuk hogy 
tudnak becsukódni esténként! Mintha mennyországot zárna el mindegyik kapu, ahol a boldog 
emberek laknak, akiknek minden sikerül, akik mindig önérzetesek, mindig készek gőgösséget, 
lenézést mutatni egy szegény, ismeretlen fiatalemberrel szemközt. Pesten csak a svindlerek, a 
zsebtolvajok nyájas emberek, a lakosság többi része olyan dölyfös, mint a velencei 
patríciusok. 

Az ifjú csaknem letérdelt az asszony előtt, amint szenvedélyes szavai megállás nélkül 
bugyborékoltak ajkán: 

- És a boltok cégtáblái mily gyanakodva néznek ilyen magamforma ágrólszakadtra! Ha tudná, 
asszonyom, hogy mennyit szenvedek a boltosoktól, akik mind olyan portékát árulnak, 
amelyeket én nem vehetek meg! A Párizsi utcai kis suszterbolt pápaszemes cipészei 
valószínűleg megvetőleg nézik a lábbelimet, amelyet készen vettem. A telt keblű kalaposnék, 
az előkelő fűzőkészítőnők és az elérhetetlen szabónők nem törődnek velem, akármeddig állok 
kirakataik előtt. Itt nem szokás mosolyogni, csak az ismerősökre. Boldog vagyok, ha egy 
piros sapkás hordár vagy fiákeros köszönt az utcán, és oly hévvel viszonzom köszönésüket, 
mintha földiim volnának. És mind gőgösek a cégtáblák a belváros utcáin! Pórfi, Brachfeld, 
Várady, Laky ékszerész és mások, ahol én sohasem vásárolhatok: mily dölyfösen nézegetnek 
rám a magosból. Nyilván nem is számítanak arra, hogy valaha üzletükbe én is beléphetek. És 
a Váci utca járókelői, az idétlen uracsok és ostoba nők olyan pillantást vetnek rám, mint 
valami betolakodottra… Pedig énbennem több gőg-ördög lakik, mint bennük. Ha egyszer le 
mernének ereszkedni hozzám: majd megmutatnám nekik, hogy kinek az ereiben folyik 
nemesebb vér!… Sajnos, még eddig nem kerültem abba a szerencsés helyzetbe, hogy 
éreztethetném velük megvetésemet. Még sohase mertem végigmenni a Váci utca közepén, 
csak a fal mellett suhanok el, mint valami kísértet… - Ne hagyjon el, asszonyom, mert én 
félek, és megőrülök ebben a városban, ha nem lesz többé senkim, akivel őszintén, álarc nélkül 
beszélhetek. 

Eduárd hangjában annyi fájdalom rezgett, hogy Fehérné szeme könnybe borult. 

- Uralkodjon magán, fiam. Még sírógörcsöt kap. 

- Pedig nem élvezem se az alkoholt, se a nikotint oly mértéktelenül, hogy az megzavarná 
idegrendszeremet. 

Így szólt Bimy, és Róza nénire gondolt, akitől ezeket a szavakat tanulta! De mégis úgy 
kapaszkodott Fehérné kezébe, mint haldokló az életbe. 

Az angyali nő kisimította Eduárd homlokából a zilált hajfürtöket. A kezének varázslatos 
érintése volt, mint valami ereklyének. Jóságos nők adománya ez a tulajdonság. Fájás és 
szívszomorúság múlik el ilyen kéz érintésére. De előkerült valahonnan egy kóborló macska is, 
amely Josephine szoknyája mellett babonásan helyet foglalt. 

- Íme, itt van a macska. Akármerre jár, mindenütt megtalálják a macskák - kiáltott fel Eduárd. 

Josephine csöndesen elpirult: 

- Én valóban nem tehetek róla. Azt mondják, hogy a macskának van a legfinomabb szaglása. 
De hát milyen szagom lehet nekem, hogy a macskák messzi vidékről utánam jönnek? 
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A macska nyűtt, kóbor, bitang állat volt, amely eddig csak véletlenül menekült meg a rossz 
gyermekek kezéből. 

Felálltak és tovább sétáltak. 

Josephine-nek olyan lábtartása volt, mint egy lovastisztnek. Egyenes, párhuzamos vonalakban 
érintették lábai a földet. Eduárd szerette ezt a járást utánozni, akkor is, ha egyedül járt, mert 
azt hitte, hogy a drága asszony közelebb van hozzá. De most nem utánzá a hölgy lábfekvését. 
Nem tudta eldönteni magában: vajon elegáns dolog-e így lépdelni. (Traktárovics úr oly 
csendesen, totyogva járt, mintha életunt lábai nem vinnék szívesen.) 

Május vége volt, és a ligeti tavon szitakötő-szerelem csónakázott. Ügyetlen, kedves 
csónakosok bolyongtak piros és kék ladikokban; valamerre a katonabanda verte a taktust a 
mámoros szívekhez. Szarkalábtermetű lányok mentek a tóparton, míg Josephine szoknyáját 
oly bőségesen lobogtatta a szellő, mint valami fehér felhőt a kék égboltozaton… mint a fehér 
tó körül a fák lombjait… 

Eduárd boldog volt, mint gyónás után szoktak boldogok lenni a fiatalemberek. Lehet tovább 
folytatni az életet… Elővette címeres pénztárcáját, amelyet Traktárovics úrtól ajándékba 
kapott. 

- Mi van ebben a címerben? Sárga táskán kék oroszlán vagy vörösben vajnál fehérebb lúd? - 
kérdezte Josephine elkomolyodva. - Nekem öreg férjem van, aki esténként Dante Poklá-
t szokta felolvasgatni, ha odakünn zúg a szélvész. Abban a körben, ahol a kerítők és csábítók 
lelkei tanyáznak: ott viselnek ilyen címereket az elátkozottak. Ne mutassa nekem, Eduárd! 

Eduárd ismét megsértődött, amint visszatette zsebébe büszkeségét, a pénztárcát. Josephine 
még tartalmára sem volt kíváncsi. 

- Akarja látni barátomat, a velszi herceget? - kérdezte Eduárd Josephine-t, miután újabb 
hazugsági rohama támadt. 

Fehérné csendesen ingatta a fejét, mint a nádszál virágát. 

A tóparton, ahol legsűrűbb volt a hínár és a békanyál és a homály, lesben ült Alvinczi Eduárd, 
mint a „zöld vadász”. 

A szerelmesek látszólag gondtalanul közeledtek; - útjuk vihetne őket a barátságos mezőkre, 
ahol a szellő szabadságról és ünnepről beszél; - gondolatuk lehetne szitakötőkönnyed léghajó, 
amely felszáll a piros tetőjű házbörtönök felett a kék azúrba; - hangjuk lehetne önfeledkezett, 
mint két madáré, amely az álmokról beszélget, amelyek a zöld lombok alatt meglátogatták 
őket: - és ők mégis szomorúak, csüggedtek, mintha a sírásó járna nyomukba, aki az 
órakongatást várja, hogy megássa sírját szerelmüknek. 

Eduárd tüntetőleg megemelte kalapját amaz öreg Eduárd előtt… Josephine, mintha veszélyt 
sejtene, gyáván megkapaszkodott a karban, ahol védelmet és bátorságot vélt. Az öregebb 
Eduárd, könnyedén, mint a leopárd, nagyúri vakmerőséggel közelgett: 

- Mutasson be, kedves fiatal barátom, a legtündöklőbb pesti hölgynek, aki tán még szebb ama 
vizek felett ülő Nőnél is, akiről Dante írt… 

Mi ez? Varázslat? Alvinczi Dantét idézi, holott kisujjnyit se ment az óramutató azóta, hogy 
éppen Josephine emlegette a halhatatlan költőt?… Bimy tán egy bohózat hőse itt, ahol 
mindenki tudja a szerepét, egyedül ő áll útmutató nélkül?… De még mindig hajába 
kapaszkodott a nagyravágyás ördöge, ezért Alvinczi úrra mutatva, csak ennyit szólt: 

- Eduárd úr, nemes pártfogóm. 

Jutalma egy elismerő pillantás lett az úriember részéről. 
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Josephine eleresztette a kart, amelyben eddig oltalmat keresett, és szembefordult a bemutatott 
úrral, hidegen, nemesen, félig lesütött szemmel, mint egy szentkép. 

Az öregebb Eduárd úr pedig úgy gyönyörködött szépségében, mint ritka műtárgyat 
szemérmetlen szemmel nézdel a képtári látogató. Tetőtől talpig végignézte a ritka asszonyt, 
mintha sohasem akarná többé elfeledni. Emlékezete birtokába akarná venni a ruhaszegélyétől 
kezdve kontya sötétjéig minden tulajdonságát. És végig a hosszú életen át kísértetni akarná 
magát ezzel a felejthetetlen műélvezettel. 

- Végtelenül örvendek, asszonyom, hogy megismerhettem. Nem alkalmatlankodom tovább, 
mert hiszen önöknek bizonyára jobb mulatságuk van, mint egy magamfajta őszi ember 
társasága. Kérem, fogadja még egyszer hódolatomat! Isten önnel, fiatal barátom. 

Mélyen megemelte sárga szalagos fehér kalapját, és úgy távozott el, mint a gavallér valamely 
szegény leány életéből. 

Fehérné, minden szentimentális tulajdonsága mellett, okos pesti nő volt: 

- Nem is hittem, hogy még megelevenednek Pesten a mesék. Álkirályfiak járkálnak a 
városban. Köszönöm, hogy álkirályfival megismertetett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 308 

HARMADIK FEJEZET • Az álköltő 

Az ispánt Bernulának hívták, és ősei az orosz regényekben szolgáltak. 

Vasárnap délelőtt megérkezett, a Lövész utcai szerb borbélynál megborotválkozott, mint 
huszonöt esztendő óta mindig, falusias kispadot tett Róza néni háza elé az Újvilág utcában, ott 
szemlélődött és köpdösött, amíg az úrnő hívatta. 

Vajon Bernulával is volt szerelmi viszonya Róza néninek? - kérdezte magában Bimy, amint 
az időses, csirkefogóan ravaszdi férfiút szemügyre vette. 

- A falumba kell menni, mert a keresztlányom megszökött egy legénnyel - szólt Róza néni 
Bimynek, amikor az ispán kihallgatása véget ért. - Neked is jót fog tenni a levegőváltozás. 
Traktárovics is ezt mondta - tette hozzá nyomatékosan. 

(Traktárovics napi vendég volt a háznál. Órákig bezárkózott Róza nénivel a legbelső 
szobában, ahol Bimy nem hallgatózhatott.) 

P. tót falu a fővárostól negyven kilométernyire. A vonaton mindig hallani egy-két Förster 
Aurél-féle borsos adomát, amelyet a Szerző, vagy távollétében egy barátja mond el a 
szárnyvasút publikumának. A falu közepén a Beleznayak kísérteties kastélya - az 
állomásfőnöknek kipödrött bajsza van, mint egy vidéki vőlegényjelöltnek, aki gazdag 
házasságon töri a fejét. (Talán Róza nénire gondol? - vélekedett magában Bimy, amikor a 
főnök leemelte a poggyászokat.) 

A vaskosaras ablakú, úrias külsejű házban a Thék Imre bútorai. Mintha kissé minden új volna 
itt, mint a frissen sült gazdagoknál. De Róza néni megmutat egy szobát a ház udvari részében, 
ahol olyan öregek a bútorok, mint a negyvennyolcas honvédek. A falon félrecsapott piros 
sapkában ezüstfejű férfiú arcképe. A székek oly meghatóak, mint az őszidő. Piros levelű 
vadszőlő hintáz be az ablakon… 

- Ezen az ablakon szöktem meg tizenhat esztendős koromban - mondja Róza néni ellágyulva. 
- Az ablakon még nem volt vaskosár, Fritz csak főhadnagy volt a pikásoknál, de a vadszőlő 
már ugyanaz volt. 

Erről a Fritzről különben már többször hallott Bimy. Róza néni előadásában F. jelenleg 
nyugalmazott őrnagy, Linzben lakik az édesanyjánál, és mindennap hatoldalas levelet ír Róza 
néninek. Tíz esztendeje folyik a levelezés. És ki tudná, hogy meddig tart még? Mert Fritznek 
ama fiatalkori csínytevése óta (midőn Róza nénit elszöktette a nagyszülői háztól) tilos Róza 
néni előtt mutatkozni. 

Ebben a szobában aludt Róza néni, itt hallgatta ki cselédeit, akik olyan öregek voltak, mint a 
történelem. „Nyanya”, „Bátykó”, „Öcskó” és más családias hangzatú neveket viseltek. A 
kertben ribizlibokrok és terebély-kőrisfa alatt lugas. Öreg szomszéd átdugja a pipaszárat a 
kerítésen, és fogatlan szájával azt kérdi, mi a legújabb balett Pesten. Hat kisleány, mint az 
orgonasíp, áll a kapuban: ezek Róza néni keresztlányai. 

- Ó, szent Oroszország! - gondolja magában Bimy, mert faluhelyen hajlamos volt a 
romantikára. 

A fogatlan szomszéd még mindig a legújabb balettot tudakolja, de Róza néni már parasztos, 
cifrán kivarrott bőrködmönkét öltött… „Igaz, hogy már többször kellett toldani tizenhat 
esztendős korom óta” - mondja gyengén elpirulva Róza néni, amire az öreg cselédek csuklani 
kezdenek. Az Öcskó csézába fog, és kövér, pohos kancákat hajt végig a falun. A zsidók 
köszöngetnek, a parasztok a kalapjuk alól nézelődnek, az asszonyok ölben ülő gyermekeiket 
mutogatják a kapukból. Fekete ruhás öregember, mint lesántult szentmihálylova igyekszik 
egy sikátor felől, hogy köszönését átadhassa. 
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- A volt jegyzőnk, akihez férjhez kellett volna mennem. 

A szőlőben a présházon olyan régi évszám, mint a lőcsei kalandáriom, lábatlan malomkő 
körül tölgyfa pad, amilyenen a régi tekintélyes emberek növesztették szakállukat. Vén 
diófában szív és gót betűk vannak vésve… 

- Itt találkoztam először Fritzcel. 

A furfangos házőrző komondor, amely valamiképpen a kocsi után szökött, nagyot ásítva kap 
egy dongó után. Bimy is jobban szeretné már, ha Fritz nem alkalmatlankodna. 

Zavaros bort hoz a présházból az összeszáradt dohányzacskó nagyságú vincellér. Szlávos 
áldást mond az idegen fiatalemberre. Ő vette észre legelőször, hogy ez a fiatalember több, 
mint egyszerű vendég a háznál. De mire az ebédhez terítenek, már a többi cseléd is tudja. Az 
öregebb asszonycselédek bizalmaskodva súrlódnak Róza nénihez, és tótul dicsérik neki 
Bimyt. A férficselédek katonás magatartást vesznek fel, amint Bimy feléjük fordítja a 
tekintetét. Ebéd közben tiszteleg a falusi cigánybanda, és tust von az udvaron. 

- Adj nekik egy kancsó bort. Te vagy a férfi a háznál - mondja Róza néni, és gyönyörködve 
nézi, amikor Bimy házigazdás léptekkel kinyomul a cigányok közé. 

Ebéd után mindenféle óemberek jönnek látogatóba - a szomszéd zsidó boltos, mintha valami 
népszínműből lépne ki -, lutheránus hasú, görbe fésűs hajú parasztgazda, Róza néni földjeinek 
bérlője, vasúti bakter, aki borra alkuszik… Bimy észreveszi, hogy a látogatók üzleti tárgyalás 
közben mind megnézik őt fél szemmel, mint az új gazdát, sőt a szemtelen bakter már a 
támogatását is kéri a borvételhez. Bimy, ha ezentúl végigmegy a p-i ákácfás utcákon, már 
lesznek ismerősei, akikkel parolázhat. A kutyákat is lecsendesítik, ha nadrágjába 
haraphatnának. És ha van olvasókör vagy kaszinó a faluban, ott bizonyára szívesen látott 
vendég lenne a helybeli intelligenciánál. 

Bimy már azon gondolkozott, hogy csizmahúzót állít az ágya alá, amikor az esti vonattal pesti 
vendégek érkeztek. A kocsi megrakva jött velük, és Róza néni fehér kötényben, tűzfényes 
arccal szaladt elébük a konyhából. A saroglyából az ezüstszakállú Szilveszter mászott ki a 
szokásos piros mellényben. A többi „szerkesztőt” még nem ismerte Bimy, de nem sokáig 
maradtak előtte titokban. 

Ott volt egy sánta, de annál élénkebb modorú szerkesztő, akinek olyan nagy pofaszakálla volt, 
mint Ferenc Józsefnek. Zebraszínű ruhája volt, távcsövet, turistakulacsot, írómappát és plédet 
hozott magával, és elég harsány hangon tudakolta Róza nénitől, hogy kik azok az 
„álszerkesztők”, akikkel kénytelen volt egy kocsin utazni. 

- Csak csillapodj, Neszmély. Szilveszter a Keresztények Lapjá-t szerkeszti. Van olyan jó 
újság, mint a te zsidó lapod. 

Két másik szerkesztő is jött, akik mindjárt az első pillanatban oly elválhatatlanoknak 
látszottak, mint Cox és Box. 

Az egyik szomorú és fekete volt, mint a gazdag temetkezési vállalkozó szolgálatában álló 
hullamadár, aki most gyászjelentéseket hord szét a városban, míg fiatal korában az operette-
színtársulat piros és zöld céduláit ragasztgatta. 

A másik kicsiny volt és köpcös, mint egy polgárhoz illik, aki negyvenesztendős korában 
elhatározza, hogy már többé nem dolgozik, boltja vezetését rábízza mindentudó feleségére, ő 
maga abban a kocsmában üldögél, ahová a kerület tekintélyesei, öreg polgárai szoktak betérni, 
és naphosszant a munka tiszteletreméltóságáról beszél. 
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A szomorút Nagy úrnak nevezték közönségesen, a kisebbet Kis Bácsinak, és Nagy úr, mint 
egy betegápoló segédkezett Kis Bácsinak a kocsiból való leszálláskor. Spanyolfalat csinált az 
egyik tenyeréből, és Róza néni fülébe súgta: 

- Ő ismét nagyon beteg. Egy-két nap alatt meg fog halni. 

- Kis Bácsi - akiről itt szó volt - úgy hömpölygött Róza néni felé, mint egy kocsiról lehullott 
káposztafej. Cinegehangon beszélt: 

- Eljöttünk, hogy minden jót kívánjunk neked a harmincadik születésnapodra. Térdig 
rózsában járj, te drágalátos, fehérkaméliás hölgy. 

Nagy úr - aki olyan nagy cilinderkalapot viselt, mint a Dickens-regényekben a 
postafullajtárok - fekete szalonkabátot, kesztyűt és nyakkendőt - haragosan nézett barátjára. 

- Egész úton azon panaszkodott, hogy végét járja, most pedig itt az udvar közepén kezd 
felköszöntőt mondani! - beszélt Róza néninek magyarázatul útitársa magatartása miatt. 

Kis Bácsi oda sem hallgatott barátja szavaira, úgy szorongatta Róza néni kezét, mint valami 
kortes. 

- Te vagy a legszebb virág az Úristen nagy kertészetében. Verset akartam írni rólad, de félek, 
hogy ezzel már mások megelőztek… 

- Csak a kocsmárosoknak tud már ő verset írni - magyarázott bánatos pillantással Nagy úr. - 
Ilyenformát: „Hasa ellen vét, Ki nem iszik Pétkainál vébét”. Vébe tudniillik azt jelenti: Valódi 
bor. 

- Indali, Reviczky, Barna I. gazdagították a te albumodat; míg énbennem már régen elnyomta 
a lant szavát hat neveletlen gyermek bőgése. 

- Igen ám, elvágta a nyakad a spirituszfőzők sakterkése - segített Nagy úr. - Nem is értem, 
miért nem fordultál vissza Pestre? Itt akarsz meghalni Róza néni nyakán? Kozma Andor, azt 
hiszed, vidékre is utánad küldi a temetési illetéket? Mért nem vesz el egy ilyen ember olyan 
nőt, akinek apja vagy nagyapja temetésrendező? De ő egész életében a kövér kasszírnők után 
bomlott. 

Nagy úr méltatlankodó szavait kellő fejrázásokkal kísérte, mire a jó Róza néni csaknem 
ölében vitte fel a verandára a haldoklóhírű Kis Bácsit. 

- Nem lesz addig Kis Bácsinak semmi baja - monda vigasztaló szóval -, amíg a levélhordók 
meg a kéményseprők új esztendőben verses üdvözletet hordanak. Kis Bácsi megírja nekik a 
szükséges verset. 

Bimy Szilveszterrel volt ismerős a vendégek közül, ezért az ő üdvözlésére sietett. Az öreg 
titkár szeme még mindig paradicsomszínű volt. 

- Becsüld meg magad itt! Lásd, én milyen árva lettem - monda sírógörcsös hangon. - Én már 
többet nem is tudok az emberekkel beszélni. Ó, hogy irigylem a nagybátyámat, aki bölcs 
emberképpen kukoricacsőszséget vállalt Nyáregyházán! 

Bimy nemigen érdeklődött az öregember fájdalma iránt. 

- Hogy van a méltóságos úr? 

Szilveszter piros szemeit megvert kutya módjára Róza néni felé fordította: 

- Bizony nem lennék itt ennek a jó asszonynak a pártfogása nélkül. Angyal ő; kikért egy napra 
hivatalomból. Igaz, hogy tíz kemény forintot meg egy német szivart veszítek. De már 
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menekülnöm kellett, mindig úgy hallottam, hogy valaki jön felfelé a lépcsőkön az „Arany 
Sas”-ban. Az a szegény holt. 

Szilveszter aztán nem is mozdult el a konyha mellől. Kis zsámolyt állított az ajtó mellé, 
rövidszárú pipáját szívogatta, és a tűzhely körül sürgölődő Róza nénit váltig kérdezgette: 

- Nincs valami megüresedett állás a háznál, komámasszony? Disznópásztor vagy tizedes nem 
kell a házhoz? 

Nagy úr és Kis Bácsi a kőrisfa alá ültek. Nagy úr sokat látott bozontos ősz fejét, agyonráncolt 
arcát, keserű homlokát az asztallapjára nyomta, mintha előre siratná barátja halálát. Kis Bácsi 
pörgén ült egy kis kerti széken, mint malac a köszörűkövön. De bánatos pillantásokat vetett 
maga körül, sokat krákogott, és kezét oly fáradtan eresztette le hosszú papírszipkából szívott 
szivarjából, mintha ez lett volna utolsó szippantása. 

- Adj nekik bort. Te vagy a férfi a háznál! - súgta Róza asszony Bimynek. 

Kis Bácsi messziről komikus torokköszörüléssel üdvözölte a teli kancsót, míg Nagy úr 
riadtan, méltatlankodva emelte fel gyászos fejét: 

- Mi az? Megint bort adnak neki? Irigylik azt a pár óráját is, ami az életéből hátra van? Nem 
bánom, üljünk be a siralomházba! 

A kancsó olyant kottyant, mint ez gyakorlott férfiaknál szokása. 

Az elegáns Neszmély ezalatt kézi fotográfiamasinát vett elő valahonnan a nyakára illesztett 
szíjazatról. (Csak kulacson szép a szép szíjazat, emberen nem! - dörmögte Szilveszter.) 
Kiállott a kapuba, és minden arra menő tótot, kutyát gépe elé állított. 

- Maholnap megérem, hogy kikeresztelkedel! - kiáltott Neszmélynek Róza néni, mire Nagy úr 
(egy antiszemita lapocska szerkesztője) hosszú idő után először nevetett a lugasban, buffogó, 
komondorhangon, mintha nem is ő nevetett volna, hanem valaki más, a háta mögött. De aztán 
haldokló barátjára pillantott, és úgy elkomolyodott, hogy vacsoráig szavát sem lehetett 
hallani. 

A vacsora pedig már nyomába jött Róza néninek, amint az elszaladt a hátulsó szobába, hogy 
friss fehér ruhát öltsön magára. 

Róza néni bizonyosan hallott más zenét is életében, mint amilyent a p-i malacbanda 
produkált, de talán sohasem volt olyan mulatni vágya, mint harmincadik születésnapján. 
Szokása ellenére, a vendégek kurjongatása közben, felhajtott néhány pohár bort. 

- A falusi nők nem félnek az itókától. Komámasszony pedig falusi nő marad világéletében - 
helyeselt Szilveszter az asztal végén. 

Előbb csak a szokásos, csendes füttyszóval kísérgette Róza néni a cigányok muzsikáját. Az 
urak sem igen duhajkodtak, kivéve Kis Bácsit, aki haldokló létére már az első nótánál falhoz 
vert egy poharat. Mire Nagy úr kijelentette, hogy tüstént eltávozik. Nem tudja nézni, hogy egy 
holtbeteg ember erőszakkal tönkretegye magát. 

- Mégis csak Kis Bácsival táncolnék, ha még tudnék táncolni! - vágta oda Róza néni hamis 
szemhunyorgatással. 

Felkapta a poharát, és felköszöntötte - saját magát: 

- Igyunk annak a vénasszonynak az egészségére, aki az elvesztett ifjúsága után, harmincadik 
születésnapján belátja hibáit, és javulást ígér. Javulást ígér, de nem a templomban, ahol a vén 
ledérek szenteskedve imádkoznak még hosszú életért és szép, ifjú szeretőért; javulást ígér itt, 
a falusi disznóól mellett a malacainak, hogy ezentúl az ő gondjukat viseli, nem pedig a 
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grófokét. Javulást ígér Brenyulának, hogy két harangverő lábszárát ezentúl jobban szemügyre 
veszi, mert tudni akarja, hogy merre lógatja azokat a vén csont. Javulást ígér Bátykónak, 
Öcskónak, Nyanyának meg az összes többi vén tótoknak, hogy ezentúl jobb gazdasszonyuk 
lesz. Javulást ígér az egész világnak, hogy nem repül buta gőggel a grófok kocsiján, nem önt 
pezsgőt a vén hercegek csizmaszárába, nem hazudja a királyoknak, hogy a józsefvárosi 
házmesterleány szerelmes beléjük. És nem lesz szerelmes ő maga sem… soha… soha többé… 
se templomfestő piktorba, se zsoltáros költőbe, se öreg püspökbe, se szívtolvaj 
rózsalegénybe… soha… soha… Különben fulladjon meg ettől a pohár bortól, aki ezt hiszi! 

A poharak összecsendültek. Bimy hiába igyekezett elkapni Róza néni tekintetét, az nem 
nézett rá, hanem valahová az eresz alá, ahonnan leröpült a tüzet hordó madár: a duhaj kedv. 

A felköszöntő után a cigányok olyan vadul estek neki hangszereiknek, mintha hirtelen 
megbolondultak volna. Az arcok úgy emelkedtek fel az asztal körül és az ámbitus végén, mint 
széles alkonyon a tó száraz hullámai. Rotyogás és retyegés keveredett a szavakba, amelyek 
ekkor megrészegedtek. Csak Bimy ült lehajtott fővel és arra gondolt, akit, úgy látjuk, örökre 
elveszített Rózával együtt: - a velszi hercegre gondolt, aki ilyenformán mulatgathatott Falstaff 
cimboráival a Vadkanfőnél. Vajon lesz-e még valaha egy fedél alatt ideáljával, a herceg úrral? 

Róza néni duhajkodása nem ért ám véget e felköszöntővel, csak most következett a kopogós 
része. Hirtelen talpra állott, és vállon ragadta Kis Bácsit, mintha őt szemelte volna ki annak a 
férfinak, akinek karján akar maradni a hosszú életen át. 

- Utoljára a perzsa sahhal táncoltam! - vetette fel szilajan fejét Róza néni, és úgy ölelte át Kis 
Bácsit, mint egy boroshordót. 

Aztán járni kezdte Róza néni a csárdást a cigány előtt. Cifrán és kopogósan, mint Blaháné a 
Népszínházban. Andalgósan és remekbe, mint Pálmay Ilka. Ártatlanul és félszegen, mint egy 
falusi lány, akit először visznek táncba… Ami asszonybáj lehetséges a magyar táncban, azt 
mind megmutatta Róza néni ezen az estén. Öreg cselédei megriadva futkostak az udvaron. 
Ördögi dolog az, ami az ő mélabús asszonyukkal történik! 

És a tánc után ismét nem volt pillantása Róza néninek Bimy részére. A fiatalember most már 
véglegesen feleslegesnek érezte magát. 

- Megöli, mondom, hogy megöli - kiáltozott Nagy úr, de kiáltása nem Bimyre vonatkozott, 
hanem Kis Bácsira, aki támolyogva állott lábán a tánc után, és két karját a levegőbe emelte, 
mintha ütött volna utolsó órája. 

De Róza néni vad kedve erre sem csillapodott. 

- Vén vagyok, mint az országút? - kiáltotta. - Vén vagyok, mint egy bocskor? Feleljetek! 

A cimbalomhoz ugrott, és letaszította az asztalról, hogy az csengve-pengve, rekedt ordítással 
zuhant az ámbitus kockaköveire. A cimbalmos egy pillanat alatt az asztal alatt termett. 
Ismerte ő már a szokást. A cimbalom után ő következik. - De menekült a banda is, csak a vén 
nagybőgősnek nem volt ideje a kertbe kiugrani, azt utolérte Róza néni, és elkapta vonóját, 
azzal néhány jót húzott a keshedt, zöld kabátjára. 

Mindenki azt várta, hogy most a vendégekre kerül a sor. A sánta szerkesztő úr már lódult is a 
konyha felé. De Róza néni hirtelen elnevette magát, mint egy eszeveszett: 

- Jaj, de bolond kedvem van! - kiáltotta, és sírva, nevetve födte el arcát két tenyerével. 

Szilveszter gyilkos pillantásokat vetett Bimyre, aki véleménye szerint okozója volt ennek a 
skandalumnak. Bimy is jónak látta, hogy észrevétlenül elkotródjék. 
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A kapufélfát az utolsó szegénylegény támogatta odakünn a júliusi éjszakában. Mély hangon 
szólalt meg: 

- Csakhogy végre eszedbe jutottam! - monda az utolsó szegénylegény. 

Bimy megzavarodva bámult a sötétségbe, mintha kísértetet látna. Kinyújtotta a kezét, de a 
jövevény eltávolította magától a kezet, és ezt dörmögte: 

- Te is csak olyan széllelbélelt figura vagy, aki jó dolgában elfelejtkezik a barátjáról. 

- Bocsáss meg, bocsáss meg, Pongrác. Csak még ez egyszer bocsáss meg - szólt Bimy, és 
csaknem sírva fakadt. 

Ki volt az „utolsó szegénylegény”? 

Apja volt a garabonciás diák, nagyapja a világjáró katona, aki mindenütt harcolt, ahol 
megélhetését megtalálta. Cimbora volt és pártfogó. Szegényebb a koldusnál, de mindig 
hordott magánál egy szót, amely csak az övé volt, és egyedül ő ajándékozhatta el. Nem 
ismerte a vetett ágyat, de városvégi szobájában újságpapiroson mindig adott pihenőhelyet 
olyan embereknek, akiknek lakásuk sem volt. Ijesztő volt a nyomorúsága, és csábító a 
szabadsága. Szánandó volt rongyos köpenyege, de imádni való a bátorsága, amellyel elindult 
villamos, zivataros éjszakába. 

Az utolsó szegénylegény volt Bimynek a pártfogója, mielőtt Róza néni, Traktárovics és a 
velszi herceg pártfogásával dicsekedhetett volna. Az utolsó szegénylegény adott kvártélyt 
Bimynek a Tabánban, az Aranykakas utcában, régi Egyetértés-ekből vetett ágyat az 
elárvult fiatalember alá, és megosztotta vele bátorságát, valamint darabka szalonnáját. És 
levetette a kedvéért a rongyos köpenyegét, ha Bimy fázott. 

Különben az utolsó szegénylegény is költő volt, mint Bimy. Azzal a különbséggel, hogy 
tenyere durva volt, mert nem restellte nehéz testi munkával megkeresni kenyerét, ha nagyon 
éhes volt. 

Az utolsó szegénylegény felleghajtó köpenyegében, fokossal kezében, vadvirágos kalapjában 
végzetesen állott Bimy előtt. 

- Tudtam, hogy elszököl előlem, mikor jó dolgod lesz. De én nem sajnáltam a fáradságot, 
utánad jöttem: vajon nincs még szükséged a barátságomra, az Aranykakas utcára? Selymes 
ágyban alhatik még a grófok és a grófnők szeretője? Bizony soká kellett várakoznom, amíg 
megérezted, hogy idekint állok a kapu előtt. De végre mégiscsak eszedbe jutottam. Különösen 
akkor, midőn őnagysága a cigányok után téged készült megverni! 

Fel és alá sétálgattak a falusi utcán, Bimy visszafojtott hangon beszélt: 

- Pongrác, barátom vagy még? De hát minek is kérdem, hiszen jól tudom, hogy te vagy a 
leggazdagabb ember, a legdúsabb és legpazarlóbb: Margitta Pongrác, mert még sohase kértél 
vissza egy szemernyit sem abból a szeretetből, amelyet kölcsönbe adtál az egész világnak… 

- Nono - dörmögte a szegénylegény. - Csak ne érzelegjünk, én már elfelejtettem mindent. 

És olyan érdeklődéssel kezdett figyelni, mint ez azoknak a ritka embereknek szokása, akik 
mindig kéznél vannak, ha más embernek ég a háza, fuldokló gyermeket kell a folyóból 
kimenteni, terhes asszony elé ugrani, mielőtt az elájulna a veszett kutya előtt, koporsót 
segíteni vinni, mikor az özvegy tehetetlenül néz körül… 

- Elfelejtettem megkérdezni, hogy nem vagy éhes, Pongrác? Bizonyosan gyalog jöttél Pestről, 
mert a vonattól sajnálod a pénzt. 
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- Szoktam én valaha éhes lenni? Hallottál már ilyent az én számból? - felelt mogorván a 
szegénylegény. - Azért vagyok itt, hogy halljam: miben segíthetek rajtad. 

- Segíts, hogy megtaláljam magamat! - kiáltott fel Bimy, és a szegénylegény karjába mind a 
két kezével belekapaszkodott. Aztán, mint a megcsapolt hordó, öntötte a szavakat: 

- Nincs barátom, és én nem tudok férfibarátság nélkül élni, egyedül gyenge vagyok. Lépten-
nyomon megtántorodok. Hazudni kezdek. Álmatlan leszek a félsztől. Szívdobogásom van a 
gyengeségtől. Bezzeg az Aranykakas utcában nem féltem senkitől és semmitől, mert ott voltál 
te. 

- Hát voltaképpen mitől félsz? - kérdezte a szegénylegény, és karjával megszorította Bimy 
összekulcsolt két kezét. 

- Magamtól félek! Nem tudom kiszámítani, hogy mit teszek a következő percben. 
Határozatlan vagyok, mint egy romlott ember. Hazug vagyok, mint egy kitartott nő. Attól 
félek, hogy máris elvesztem, mert gyakran vannak sírógörcseim. Tegnap azt hittem még, hogy 
Josephine-ért fogok végül meghalni. Most azt hiszem, hogy Róza néni miatt kötöm fel 
magam, mert azt hiszem, hogy már nem kellek neki. 

- Ismét nőket emlegetsz, holott tudod véleményemet a nőkről - felelt sötéten a kalapja alól a 
szegénylegény. 

- Hiszen ezért merek veled őszintén beszélni, mert nem szereted közös ellenségünket, a nőket. 
Hogy irigyellek ezért, Pongrác! Milyen tiszta a te homlokod, mert sohasem érintette a nők 
szennyes csókja, csak a tiszta hideg víz, mikor felkelt a nap! S gondolataidban nem zavarnak 
a nők apró csapdái, kézimunkái, kiszámított hurokvetései. Én pedig tízig sem tudok számlálni, 
hogy ez alatt az idő alatt valamelyik nő eszembe ne jusson. Fújja őket felém valami szél, mint 
ősszel a faleveleket. Kísérteties kezükkel ajtót nyitnak a fejemben, hogy majd 
megbolondulok, mikor hallom az ajtót nyikorogni. 

- Úgy látszik, mégis inkább költő vagy, mint én - felelt minden irigység nélkül, sőt bizonyos 
elismeréssel a szegénylegény. - Én sohasem hallok semmiféle ajtót nyikorogni. Tán azért nem 
lesz belőlem semmi. 

- Hiszen csak volnál így elhanyagolva istentől, embertől, mint én! Feküdnél álmatlanul 
éjszaka. Küszködnél a nyelveddel, hogy az ne hazudjon, hanem merje kimondani az igazat! 
Ha rettegnél, amikor a szél zörgeti az ablakot, erősebb hangot hallasz az utcán, zsiványt 
érzenél a szekrényben, aki majd éjfélkor kilép, és megfojt „a király” helyett. Ha gyáva volnál, 
mint én vagyok - kiáltott fel Bimy, és ismét sírógörcs lepte meg. 

Az utolsó szegénylegény darab ideig hallgatagon nézte barátját. Hagyta, hogy az kisírja 
magát. 

- Mindez azért van, mert költő vagy. Igazi költő vagy - mondta röviden, és szavainak megvolt 
a kívánt eredménye: Bimy felhagyott a sírással. 

- Itt sohase mondja nekem senki, hogy igazi költő vagyok. 

- Mert haszontalan emberek - felelt Pongrác mély meggyőződéssel. - Egy költőnek nem arra 
van szüksége, hogy megtömjék a bendőjét, bundát akasszanak a nyakába, hanem mindig 
olyan gyengéd szóval kell hozzá közeledni, mint valami elmebeteghez. Az Aranykakas 
utcában a földön aludtál, de legalább tudtad, hogy költő vagy: azért nélkülözöl. Bimy 
mindinkább magához tért a gyógyító szavakra: 

- Most is megszégyenített ez az asszony. Táncolt egy olyan költővel, aki még utolsóbb Hazafi 
Verainál is: a kéményseprőknek írja az újévi verseket. 
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- Mi a vendéglősök lapjában írunk. Nem nagy különbség van a két szakma között. Egy 
orvosság van a részedre, vissza kell térni az Aranykakas utcába. 

- Megyek. 

- Még ma éjszaka és gyalog. 

- Nyomban indulhatok! 

Ebben a percben kinyílott a kapuajtó, amely mögött Róza néni jó falusiasszony-szokás szerint 
kihallgatta a férfiak beszélgetését. 

- Majd megmondom, hogy hová mégy a részeg fejeddel! - kiáltott fel erélyes hangon. - Tán 
azért vigyáztam rád, hogy megint visszaengedjelek a züllésbe? Tán azért ápoltalak, hogy 
megint kockára tegyed egészségedet a kocsmai hentergésekkel? Itthon maradsz. Érted: itthon, 
mert itt minden a tied. És ha barátod, akit eddig nem volt szerencsém ismerni, megtisztel 
azzal, hogy éjjeli hajlékot fogad el a fedelünk alatt, nagyon boldog volnék. 

Az utolsó szegénylegény Róza néni szavaira nem is felelt. Csak katonásan állott helyén, és 
szemét Bimyre szegezte. 

Bimy megzavarodva nézett hol barátjára, hol Róza nénire, amíg Róza néni feléje nyújtotta a 
kezét, és csendesen vonni kezdte befelé a kapun. 

Az utolsó szegénylegény felhördült: 

- Hát cserbenhagysz, Eduárd? Nem jössz velem? 

A falusi kapu becsapódott Bimy és Róza néni mögött. Az utolsó szegénylegény fogát 
csikorgatva, farkasként toporzékolt, vadul kiáltozott: 

- Nem is vagy te igazi költő. Te álköltő! 

Bimy kiszakította volna magát Róza néni kezéből, de az erősen fogta őt. 

- Holnap a falusi jegyzővel végrendeletet íratok, és mindenemet rád hagyom, te drága 
álköltőm! - suttogta Róza néni, és átölelte Bimyt, mint valami kincset. 

A vendégek már lefeküdtek. Az utolsó szegénylegény hosszú, gyalogló léptekkel ment vissza 
Budára, az Aranykakas utcába, és lépteit két pár álmatlan szem kísérte. A Róza nénié és a 
Bimyé. Mind a ketten sóhajtottak. 
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NEGYEDIK FEJEZET • A fehérkaméliás hölgy 

Bimy, mint afféle vidékről felszármazott fiatalember, félt Pesttől, ezért nem szívesen mozdult 
el Róza néni szoknyája mellől. 

Bimy arról a vidékről jött, amely éppen ellenkezője a rákosi mezőn emelkedő fővárosnak: 
zöld hegyekről jött, amerről a Tisza ered, amerről Rákóczi tárogatóinak a hangját fújja a szél 
most, négyszáz esztendő múlva. Az avarok itt pirosak a barátságtól, a bor erős, mint a hű 
szövetség, az állomásokon pénztelen, de büszke urak feszítenek. Bimy felvidéki fi volt, tehát 
volt magához való esze. Sohase ment többé az ablakhoz, amikor az Újvilág utcában 
titokzatosan felhangzott Margitta Pongrác zsiványos füttyjele. A füttyszó mind búsabban 
hangzott esténkint, de a garabonciás még mindig nem mondott le arról, hogy barátját 
visszahódítja. 

Bimy ellenben napjait az „Arany Sas”-ban töltötte. Boldog volt, ha Traktárovics úr 
előszobájában ülhetett, mert a nagy úr nem fogadta mindig, ellenben Szilveszter mindig 
szolgálatára állott, és régebbi regényeit olvasta fel, amely alkalommal Bimy hallatlan 
érdeklődést színlelt. 

Traktárovics, mint mondani szokták: szeretett „kibabrálni” az emberekkel: - amikor Bimyt 
magához szoktatta volna, mint egy jó kutyát, hirtelen hátat fordított neki. Eltelt egy hét is, 
hogy Bimy nem tudott bejutni a nagyúr szobájába, csak éppen a szokásos szivart és pohár 
pálinkát hozta ki Szilveszter a bejelentés után. 

- A méltóságos úr azt üzeni, hogy tessék jó egészséggel elfogyasztani! 

Bimy az ilyen esetek után vérveres arccal rohant el az „Arany Sas”-ból, megfogadta, hogy 
oda többé be nem teszi a lábát, de másnap már ismét ott volt, mint valami nevetséges 
szerelmes. 

- Talán ma lehetne reményem a méltóságos úrhoz bejutni? - kérdezte szívdobogva 
Szilvesztert. 

A titkár már előkészítette azt a régi beszélyt, amelyet Bimynek felolvasni szándékozott. Bimy 
aggódva nézte az elsárgult újságpapirost, amikor a belső szoba ajtaja hirtelen felpattant, és tárt 
karokkal lépett ki Traktárovics: 

- Csakhogy ismét láthatom, kedves fiatal barátom! - szólt elbűvölően, és Bimy vállára tette a 
kezét, ismeretes szobájába tuszkolta. Bimy ilyenkor oly boldognak érezte magát, mint valami 
menyasszony. 

Egy nagyon sötét képű, rác szemű, dagadt úriembert talált Bimy Traktárovics szobájában. 

- Bertalan bátyám, a volt pesti detektívfőnök - mondta Traktárovics. 

A lógós bajszú, krákogó úriember kezében egy pakli kártya volt, és a hamiskártyások 
fogásaira tanította Traktárovics urat. 

- A világhíres Lui így csinálja! - szólt az egykori titkosrendőr, és kettős voltot vágott a 
kártyacsomaggal. 

Traktárovics darab ideig hiába próbálta megcsinálni a világhíres Lui fogását, de Bertalan 
bácsi szelíden biztatta: 

- Nem kell csüggedni. Lui a saját bevallása szerint fél esztendeig tanulta Varsóban, a 
hamiskártyások akadémiáján a fogást. 

Bimy kimeresztett szemmel nézte a leckét. Ő odáig csak a huszonegyes játékot ismerte, 
amelyet az iskolai padban játszott. Csattogtak a kártyák az egykori rendőr földszínű kezében. 
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(A detektív nyugalomba vonulásával kertészkedéssel foglalkozott a főváros környékén.) 
Traktárovics szokásos hangtalan nevetéssel hallgatta a Bertalan bácsi megjegyzését, 
amelyekkel az a hamiskártyásfogásokat kísérte: 

- Ez a „kis volt” a legrégibb. Ezt talán egyidőben találták fel a kártyával. Thaisz főkapitány 
idejében minden kávéházban ezt játszották. A tűszúrásokkal megjelölt kártya csak a jobb 
körökben van szokásban. Ugyancsak előkelőbb emberek használják azokat a kártyákat, 
amelyeken a hátulsó oldal cifraságai árulják el a kártyát. Ezt csak a jobb kaszinókban ismerik. 
Manapság, amikor az egész világ bakkarázik: nem sok jelentőségük van ezeknek a 
kunsztoknak, de nem árt őket tudni. 

Traktárovics helyeslően bólingatott, míg Bertalan bácsi egy professzor komolyságával 
folytatta: 

- Magyarországon körülbelül minden vidéken másféleképpen kártyáznak hamisan. Van „nyíri 
alsó”, amelyet tizenkilencre szokás levenni a döntő pillanatban. Ezt egy nyíregyházi 
járásbírósági írnok tudja legjobban. Van „debreceni négyes”, amely a makaójátékban 
szükséges a bankár bevágásánál; ezt a környékbeli kávésok, vendéglősök tudják a legjobban. 
Nem szabad elfelejtkezni a „szabadkai cvikliről” sem, amelyet teljes biztonsággal 
gyakorolnak a szabadkai kávéházakban; aki Szabadkán nem kap cviklit a disznójára, azt el 
lehet ereszteni a világba. 

Traktárovics hangtalanul, de teljes odaadással nevetett. Majd hirtelen Bimy csodálkozó arcára 
pillantott és elkomolyodott: 

- A magamfajta embernek, aki sokfelé megfordul a nagyvilágban, tudni kell ezeket a 
dolgokat, nehogy megpuffolják valahol - mondta magyarázólag. 

Bertalan bácsi összerakta a kártyáit, mint egy jósnő. 

- Különben mindez csak elméleti tudomány. Legjobb volna a hamiskártyásokat a tanyáikon 
felkeresni - álöltözetben. Úgy tudom, hogy a Ferenczi kávéház extra szobájában még áll a 
fáraóbank. 

- Estére elmegyünk - kiáltott fel lelkesedéssel Traktárovics úr. - Fiatal barátunkat is 
magunkkal visszük, nem árt neki, ha tanul valamit az életben. Éjfélkor itt találkozunk nálam. 

Bimy e napon boldogan hagyta el az „Arany Sas” gulyásillatú kapuját, mintha valami 
nevezetes, hasznos összeesküvésben kapott volna helyet. 

Róza néni ebédnél elgondolkozva hallgatta Bimy elbeszélését a készülő kirándulásról. 

- Ez a mi Traktárovicsunk ülhetne már csendesen a fenekén. Vénségére még agyonverik 
valahol - mondotta Róza néni elgondolkozva. - Ámde, mert Bertalan bácsi is ott lesz, 
megengedem, hogy velük tarts. Csak arra figyelmeztetlek, hogy ha valami botrány vagy 
verekedés kerekedik a Ferencziben, nyomban keresd meg az ott tartózkodó éjjeli hölgyek 
között Amanda kisasszonyt. Ő majd pártodat fogja, ha kimondod előtte a nevemet. 

Éjfélkor, mint a régi francia regényekben: három denevérköpenyeges férfi nyomult be a 
Rostély utcai Ferenczi kávéházba. 

Ez a kávéház az akkori ártatlan Pesten a hírhedtséget, az elvetemültséget, a cédaságot 
jelentette. Anyák azért imádkoztak a templomokban, hogy fiaik elkerüljék e rossz hírű 
kávéházat; feleségek válópört nyújtottak be férjeik ellen, ha azok a Ferenczibe jártak. 

Pedig mily jámbor gyülekezet volt e helyiség a mai Pest éjszakai tanyáihoz hasonlítva! 
Szegény, tévedt nők találkoztak itt éjfél táján a város különböző részeiből, hogy barátaikkal 
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mindennapi megbeszélésüket elvégezzék. Volt valami polgári rend ezen a helyen, amit 
megtanultak a Ferenczi kávéház látogatói. 

Egyik asztalnál a sápadt gázlángok éjszakai hírlapírók halovány arcát világították meg. A 
fiatal szerkesztők itt írták beszélyeiket, verseiket, feltalálták ideáljaikat. Reviczky Gyula, a 
későbbi híres költő, itt írta nevezetes szerelmi vallomásait. Sok lelkes, ifjú arc hevük itt 
kalandos szerelemtől, sok nemes homlok hervadt itt korán kicsapongásban és végzetes 
szenvedélyben. 

Másik asztalnál női kalapok nyíltak Pest ez éjszakai részén. Pipacspiros, aranysárga, 
levelizöld és bársonyfekete színekben, amint a mindenkori kalapcsinálónék meghatározzák a 
divatszíneket. De a kalapok alatt csaknem egyforma arcok, megjelölve azzal a kereszttel, 
amely az egész földkerekségén ugyanolyan alakú a szerencsétlen könnyelmű nők arcán. A 
különbség csak annyi, hogy az egyik arc fokhagymás pirítós kenyértől és pálinkától hízik, a 
másik arc párnáit halikra és pezsgő növesztette kövérre. Ylang-ylang és pipabagó szaga a 
púdertől zsíros arcok körül, valamint fiákeres káromkodás és költemény szavai szálldostak. A 
szemek nyitva, mint a lidércek; csak egy életében szomorú fűzfává változott nőalak 
gondolkozik lehunyt szemmel az asztal végén, hogy masinával vagy a Dunával pusztítsa el 
megunt életét. 

Bolond kis öregasszony jár a hölgyek körül kosarával, és rossz külsejű süteményeit kínálgatja. 
Kezében zsongléroz lottós zacskóival. Karvalyképű, valaha örömlegénységet szolgált markőr 
dicséri egy ispán külsejű vidéki embernek a Ferenczi kávéház nevezetességeit. Elszántan 
szólal meg a zene a sarokban, mintha a három betoppanó úriembertől várná a bágyadt éjszaka 
fellobbanását. Reviczky Gyula, egy uborkaképű fiatalember, négykrajcárossal koppant a 
márványon, hogy szokásos pálinkáját kiöntse az életunt kasszírnő, aki húsz esztendeje várja a 
Károly-kaszárnya felől a gyalogsági hadnagyot, aki kedvéért a kardbojtot letegye. 

Ó, hogy világítottak a kalapok mindenfelől Bimyre, amikor a kávéház közepén tétovázva 
megállott. Más talán elbizakodott volna a hölgyi tekintetek e svadronjától, de Bimy hűséges 
volt Róza nénihez, és a kaszinópincértől Amanda kisasszony iránt érdeklődött. 
 

A kávéház sarkában felállott egy dragonyos külsejű, káplárhangú hölgy, és cigarettája megöl 
így kiáltott: 

- Kit hagyott el már megint a szeretője? A Pejocsávicsot vagy a Gárolyi Pestát? 

Amanda művelt nő volt, szerette a mágnások neveit emlegetni, csak éppen rosszul ejtette ki 
őket. 

Bertalan bácsi és Traktárovics egyenesen az extra szoba felé indultak, mintha mindennapi 
ismerősök volnának. Bimy árván várakozott egy asztalnál, amíg Amanda majd megkönyörül 
rajta, és asztalához telepedik. 

Az élet állt itt, mint a falióra. Kék falióra, amely a fiatalemberek szemeiben mutatkozott, azon 
fiatalemberekéiben, akik az idevaló hölgyek pásztorai voltak. Bátor arcuk volt, mint a 
gladiátoroknak. Biliárddákóra támaszkodtak, és szemükbe lógó hajzatuk alól fölényeskedve 
nézegették a kávéház vendégeit. Ők voltak itt a hercegek. Magasan felgyűrt pepita nadrágjuk 
alól kivillogott lakktopánjuk. Más szép fiúk az asztalnál ültek, és bágyadtan, álmodozva 
nézegettek egyiptomi cigarettájuk füstjébe. Legfeljebb a kezükre vetettek néha egy pillantást, 
a halálfejes ezüstgyűrűkre, amelyeket a kisujjon viselni nagy divat volt, a karperecekre, 
amelyek a csuklókon csörögtek, valamint a tarka zsebkendőkre, amelyeket a kabátujjba dugva 
viselt minden valamirevaló gavallér. Akinek csak „Franzensbad” feliratú gyűrű volt a kezén, 
mint például Bimynek, az nem sokat számíthatott ebben a társaságban. Piros nyakkendős, 
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választékos, pomádés cupringerek mellett bőven helyet foglaltak az ifjú magyar Jefgenij 
Anyeginok is, miután a Puskin-költemény éppen ez idő tájt volt divatos Magyarországon. 

Ki volt ebben a társaságban Bimy? Cupringer vagy Anyegin? Kivel válthatott volna szót az 
asztalok mellett? A Néró-képű elszántakkal vagy a lúgos hajzatú merengőkkel? 

Hol találhatott volna egy baráti szívet, amely gyanakvás és gúny nélkül meghallgatná 
vallomásait, amelyek a fiatalember szájára szoktak tolakodni? Ki lett volna itt a bajtárs, 
akinek karjába fogódzhatott volna, hogy gyengeségében támogatást keressen? 

Egyedül érezte magát… Legfeljebb tán Holczer, a szomszéd utcában várakozó fiákeres, vagy 
egy betévedő komornyik lehetnének barátai! Akinek a társaságában ismét költőnek erezhetné 
magát, garabonciás Margitta oldalán, az most innen messzebb van, mint a száműzöttek 
hazájuktól! 

Amanda ezalatt kipótolta hiányzó metszőfogát gyertyából gyúrt foggal, s vidám mosollyal 
jelent meg a fiatalember asztalánál. Biztos és nyugodt volt a hölgy a dolgában, mint akár a 
híres Turf Karolin, amikor lovakat kellett megkoszorúzni. 

- Nos, mi újság a kaszinóban, méltóságos uram? Emlegetik még néha az öreg Amandát? A 
grófjaim, a csirkéim nagyra nőttek, és vén kakas lett az Ichtritz. A szép Hadik Sándor… 

Így kezdte Amanda előadását, és minden szégyenkezés nélkül igazgatta hiányzó hamis foga 
helyén a gyertyadarabot. Olyan egészséges volt, mint egy hentesné. Bujálkodó ajka szélein 
félig ásott sírgödör alakú ráncokkal és nagyra nyitott, hamuszürke szemmel nézett végig a 
kávéházon. Bátor volt, hogy Bimy leginkább kezet csókolni szeretett volna neki, és fölkérni, 
hogy védelmet nyújtson pepita szoknyája mellett, mint valami kiskutyának. (Szívében úgy 
dobogott a félsz, mint a zöld harkály a faderékon, míg Amanda arcán az a nagyvilági térkép 
mutatkozott, amely térkép a Waggon Lits kocsijaiban függ a falon: élet, öröm, bátorság, 
utazókedv. Vajon hová vinné el ez a nagyszerű nő, ha komolyan megszeretné, és hóna alá 
venné, mint egy ölebet?) 

- Adta boszorkányosát! - kiáltotta Amanda, amikor az elgondolkozó Bimy elfelejtette őt 
cigarettával megkínálni. 

Az extra szoba felől ekkor lárma hallatszott. Asztalt toltak, székeket emeltek. Egy izzadt 
homlokú ember, mintha a pokol tornácából menekülne, tölcsért formált a két kövér 
tenyeréből, és a kassza mellől hangosan kiáltotta: 

- Itt van a hé! A hé! (A rendőrség.) 

Csak kevesen távoztak el a kávéházból, amíg a dulakodás odabent a különszobában tartott. 
Néhány fiatalember szökkent ki, mint a szitakötő; a kabátjuk gallérját úgy gyűrték fel, mintha 
ezzel örökre ismeretlenek maradnának. A többiek inkább cirkuszi érdeklődéssel figyeltek a 
bezárt ajtó felé. Bimy azonban gyávaságában nyomban átadta vallomását Amandának: 

- Kisasszony, engem az Újvilág utcai Róza néni pártfogol, kérem, hogy semmi bajom ne 
essék. 

A gránátos fanyarul elmosolyodott: 

- Jól van, kisfiú! - felelte csendesen. 

Az extra szoba ajtajához lépett, és nyugodtan kieresztette onnan Bertalan bácsit, valamint 
Traktárovics urat, akiket ugyancsak szorongattak a játékszoba vendégei. A felemelt székek 
meghajoltak a hatalmas hölgy előtt, a karvalyképű pincér izgatottan lóbálta szalvétáját. 

- Valami tetten ért hamiskártyások - mondta a szerkesztők asztalánál Reviczky Gyula, amikor 
a hármas társaság a kávéházból kifelé tartott. 
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A Ferenczi kávéház Anyeginjeivel és a hölgyek örömeit szolgáló bajnokaival már másnap 
elmerült Bimy emlékezetében, mikor Traktárovics úr az „Arany Sas”-ban nyomban 
kihallgatáson fogadta, midőn a fiatalember a titoknoknál jelentkezett. 

- Párizsban éjjel a hidak alá is bementem! - monda Traktárovics úr csendes kézlegyintéssel. - 
De ezalatt elhanyagolják az ön dolgát, fiatal barátom. Azzal a bizonyos szépasszonnyal! 

Bimy nem merte bevallani, hogy amaz erőteljes falusi jelenet óta ismét csak Róza nénit 
szereti, alázatosan hallgatta Traktárovics szavait: 

- Magamról tudom, hogy milyen élhetetlenek a fiatalemberek, amikor szerelmesek! Eszük 
ágában sincs a cinkefogót felállítani. Pedig ez szükséges, a hölgyek elvárják, hogy csapdával 
fogják meg őket. 

Bimy szomorúan bólogatott. Traktárovics vívóállásba helyezkedett: 

- No, igen, értem én az efféle szerelmet; a Nemzeti Színházban is játsszák valamelyik 
színdarabban. A hölgy előkelő és gazdag, az ifjú szegény, mint a templom egere. A 
fiatalembernek eszébe sem jut, hogy már bölcs királynőnk, Mária Terézia, megmondta, hogy 
a szoknya csak szoknya marad hercegnén és mosónén is. Bátornak kell lenni - csak bátornak, 
mindig… A legtöbb szoknya csak egy zsinórral van megkötve, az erény annyival sem. 

(Ebben a korban az igazi úriemberek aforizmákat mondtak.) 

Alvinczi mindenféle tornaeszközökkel foglalkozott, miközben beszélt. Nyújtóztatta a 
gumikötelet, forgatta a buzogányt, a vasgolyók koccantak a kezében. 

- Egyébként tudom, hogy fiatal barátom elég bátor ember, ott a Ferencziben elég jól 
megállotta a helyét. No, majd egyszer kimegyünk verekedni a Müller Karcsihoz, a goromba 
vendéglőshöz, a víztorony mellé. Még nem akadt olyan erős fiákeros, aki ezt az embert 
megverte volna. Pedig az nagy karriert csinálna Pesten, mint az öreg Polónyi, aki azzal kezdte 
közpályáját, hogy a Flóra-teremben földhöz vágta Sánit, az erős csapost. 

Bimy lesütötte a szemét, nehogy Alvinczi úr valamiképpen észrevegye azt a rettenetes 
gyávaságot, amelyet minden idegében érzett. Különösen az utóbbi időben lett nagymértékben 
rettegő, mióta Róza néni védelme alá költözött. Az orvosok ezt úgy hívják, hogy neuraszténia. 
Egyik férfit elszánttá teszi az asszonyi szerelem, a másik elveszíti kis maradék szívét is. 

Alvinczi gőzölgött, fújt a torna után. Pedig még hátra volt az olasz vívómester. 

- Hát mi van azzal az éjszemű menyecskével ott a Városliget környékén? - kérdezte, homlokát 
törölgetve. 

- Mostanában nem láttam őt. Szokása az neki, hogy eltűnik egy-két hétre. Azt mondja, 
ilyenkor férjének segít az üzletvitelben. A régiségeket jobban érti bármely antikváriusnál. 

- Ez nagyon becsülésre méltó. Magam is kedvelem azokat a nőket, akik valamely 
tudományban járatosak. A kis tanítónők, a könyvelő kisasszonyok, Zirzen Janka növendékei 
sokszor meghatottak - felelt komolyan Alvinczi. - De végeredményében engedelmességgel 
tartoznak ezek a művelt kékharisnyák is, mint akár azok a buta kis libák, akik után Musset 
költeményeit hordják. Az engedelmesség éppen olyan női erény, mint a többi erények. 

Bimy sóhajtott. Ha tudná Alvinczi, hogy mily megalázó szolgaságot vállalt Bimy a 
szépasszonynál, tán hősi szobájába se engedné be. 

Alvinczi a kardtokot bontogatta a közelgő vívóleckéhez. Aztán úgy rázogatta kezében a 
kardot, mintha valakinek nekimenni akarna. 
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- Meg kell törni a büszke nőt! Utóvégre barátnője, azért, mert nem lyukas a harisnyája, éppen 
olyan esendő, gyenge teremtés, mint Éva anyánk valamennyi leánya. Itt van egy kulcs. Ez a 
zugligeti villámat nyitja. Annak kertjében kedvükre szerelmeskedhetnek, fiatal barátom. 

Bimy átvette az aranyozott kulcsot, amely hasonlított valamely kripta kulcsához. 

Az olasz mester a szokásos felhevüléssel rohant be a leckére. 

- Van abban a kertben egy lugas, ahol egy orosz hercegnő árnya bolyong. Elég szép mesét 
lehet róla mondani hölgyének - szólt Alvinczi, és a vívás elkezdődött. 

Ebédnél Bimy óvatosan vallatóra vette Róza nénit Traktárovics zugligeti villája felől. 

- Ismerem - felelt gyanútlanul Róza néni. - Az anyjának vette valamikor Traktárovics. Az 
öregasszony itt lakott mindaddig, amíg meg nem halt. Azóta Traktárovics szokta itt 
lebonyolítani szerelmi találkozóit, ha ugyan akad olyan bolond nőre, aki elmenjen vele a 
vadonba. Volt valami féleszű ismerőse, akit menyasszonyi ruhában, mirtuszkoszorúval a 
fején, aracsokorral a kezében sétáltatott itt a kertben. Ő maga frakkba és cilinderbe öltözött, 
mint valami vőlegény… 

Róza néni nem fejezte be a történetet, mert jelentették, hogy „a király” megérkezett. 

- Ó, a vén bolond! - kiáltott fel. - Legalább sürgönyözhetett volna! Lógós arcbőrű, füstsárga, 
lecsüngő bajszú, szomorú szájú, ötvenéves úriember állott fekete, papos kabátban a 
lépcsőházban. A lábán szandálok voltak, de így is terhére esett a járás szívbeteg lábai miatt. 
Az első pillanatban, a karján tartott utazópléddel, valami fürdővendéghez hasonlított, aki 
éppen most szállott le az omnibuszról. 

Csendes, egykedvű léptekkel ballagott felfelé a lépcsőn, mintha hazamenne. Még a lábát is 
megtörölte az ajtó előtt a szőnyegen, a fekete kemény kalapját megszokottan akasztotta a 
fogasra, és benyitott az ebédlőbe. 

Róza néni ugyan zavarában széttárta a fehér, kék virágos szoknyáját, hogy a mögé bujtassa 
Bimyt, de a fiatalembernek nem volt ideje elbújni. 

A király meglepetten állott meg a küszöbön a váratlan férfi láttára. Róza néninél nem szoktak 
férfivendégeket találni a látogatók. 

Róza néni nagyszerű térdhajlással előrelépett, és alattvalói hódolattal kezet csókolt a 
királynak. 

- Nos, nos? - kérdezte a király asztmatikus hangon. 

- A fiam, felséges úr! - mondta könnyes, sírós hangon. 

A király fáradt pillantást vetett Bimyre. 

Róza néni hátba vágta Bimyt, és anyáskodva szólt rá: 

- Fiam, menj játszani, ne zavard anyádat. 

  

Dehogyis ment most ki Bimy Róza néni házából, amióta a király oda beköltözött! Mégis, egy 
királlyal egy fedél alatt lakni nem mindennapi élmény. Valamivel több, mint az Aranykacsa 
utcában régi újságpapíron aludni. 

Igaz, hogy csak exkirály volt: Takova gróf a hivatalos neve, de azért mindenki tudta róla, 
hogy valamikor Obrenovics Milán név alatt Szerbia megkoronázott királya volt. És 
voltaképpen nem is Róza néninél volt hivatalosan megszállva az exkirály, hanem a 
Hungáriában, de nappalai és éjjelei jó részét többnyire Róza néninél töltötte. Ezt a barátságos 



 322 

házat szokta meg a régebbi időkből Pest városából. Ötvenedik éve felé az ember, még ha 
király is, a szokásai rabja. Milán Pesten csak azon a kanapén szeretett jóízűen heverészni, 
amelyet Róza néni jelölt ki a számára. Bágyadt, dagadt szemével figyelemmel kísérte Róza 
néni ropogós lépteit, mint az ápolónőét a beteg. Fásultan heverészett, és egykedvűen nagyokat 
hallgatott, mintha csak azért jött volna Párizsból Pestre. 

Ha a karosszékben ült, akkor kitette maga elé nagy bőrcigarettatárcáját, amelyben trombita 
alakú, igen lágyan tömött szivarkák voltak gondosan elhelyezve. Nagy doboz gyújtót vett elő, 
amelyben arasznyi gyufák csörögtek. Rágyújtott a cigarettára, egyet szippantott, a füstöt 
búskomolyan maga elé fújta. A szippantás után a cigaretta a vizes tálcába repült, mint egy 
alattvaló, aki pontosan elvégezte dolgát. Az ezüsttálcáról felvett egy poharat, nyelt egy korty 
vizet, és a nadrágzsebéből egy aranypénzt csúsztatott a tálcára. Így ment ez tízszer, 
tizenötször, egymás után, amíg a király elunta az üldögélést a karosszékben, és a kanapéra 
kívánkozott. 

- Mindennap új zsebet varrnak a király nadrágjába - mondta egy este Róza néni Bimynek. - 
Mert a király mindenből, az aranyból is csak az újat szereti. 

Ezenkívül tett-e egyebet is a király Róza néni házánál? Azt már Bimy nemigen láthatta, mert 
az óvatos Róza leeresztette a fürdőszoba kulcslyukán a nyelvet, Bimy a sötét lyukba 
nézhetett, ha kedve tartotta. 

Az exkirály asztmatikusan horkolt a kanapén, nyugtalanul forgolódott, nyögött, sóhajtozott, 
mintha máris a túlvilágon járt volna, ahol a királyok és alattvalóik egy sorban megjelennek. 

Bimy ellenben kimondhatatlan izgalommal figyelte még azt is (a mellékszobából), amikor a 
király kezét vagy a száját mosta. Hol vannak azok a kalligrafiák, amelyeket ez a kéz papirosra 
vetett: - a halálos ítéletek és dicső kinevezések, amelyeket ez a kéz aláírt? Hová szállottak 
azok a szavak, amelyeket a száj az isteni megbízatás révén a villámcsapás erejével kiejtett? 

A király fertályóráig dörzsölte fogait különböző kefékkel, gurgulázott, mint egy passzionátus 
száj mosó agglegény vagy beteg ember, közben elfáradt, leült, és bénultan hallgatott. Majd 
újra visszafeküdt a kanapéra, mintha kimerítette volna a sok teendő Róza néni házában. 

Estefelé megjelent a háznál egy tizedeskülsejű inas, barna egyenruhában, amilyent a 
nemzetközi hálókocsik alkalmazottai viselnek. A tizedes ráadta a királyra a télikabátot, és 
elvitte valamely ismeretlen helyre, ahonnan éjféltájban a király gumikerekű kocsin 
megszökött. Ismét csak a kanapéra feküdt, és keservesen nyögött, mintha gyomrát rontotta 
volna el. 

Éjfélig tehát Róza néni szokott patience-kártyáit kevergette a nagy függőlámpa alatt, és halk 
káromkodással hatalmasakat ásított: 

- Az ördög vigyen el minden lump vénembert. Ez az öreg totyakos is, ahelyett hogy 
lefeküdne, előbb bejön meresztgetni a szemét. Azt mondja, nem tud addig elaludni Pesten, 
amíg velem nem beszélt. És aztán még mindig szerelmes az egykori királynőbe. A fene ismeri 
ki magát ezekkel a vénemberekkel. 

Róza néni szép barna szemeit Bimyre függesztette,és szelíden kérdi: 

- Hát még mindig szeretnél király lenni? 

Bimynek volt magához való esze, hogy mit feleljen: 

- Árendás P.-n. 

Róza néni letette kártyáit, és üdvözült mosollyal csókolta meg Bimy homlokát a vacsora utáni 
csendes együttlétben. 
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- Látom, hogy valamit fog rajtad a nevelésem. Örülök, hogy kezded észrevenni, hogy nincs 
unalmasabb élet a nagyurak életénél. Már maga az, hogy este mindig át kell öltözködni, akár 
tetszik, akár nem: unalmasabb a favágásnál. Ha én reggel felveszek egy inget: szeretem még 
másnap is. Az ing hozzámelegszik, hozzáidomul az ember testéhez. Megbarátkozik vele az 
ember, rájön, hogy végeredményében nincsen mása, mint az inge. A friss ing, amit ezek az 
emberek folyton magukra húznak, olyan, mint a halottra húzott ing: hideg ing, bánatos ing, 
amely eloltja a szív tüzet. Az esti ing pláne lecsillapít minden vérhullámot… Mintha temetni 
vinnék az embert! Az a boldog ember, aki csak akkor vesz új inget magára, ha már a régi 
piszkos lett. Hozd elő azt a nagy fadobozt az előszobából, amelyet régen fásládának 
használtam. Majd megmutatom belőle, hogy milyenek azok az emberek, akik este tiszta inget 
vesznek magukra! 

Bimy a meghitt ebédlőbe cipelte a ládát. Színültig tele volt az régi levelekkel, írásokkal. Róza 
néni találomra nyúlt a levelesládába, mint a tojásos kosárba. 

- Ha jól nézem, ez itt ismét egyike Artúr grófom leveleinek. Nyolc oldalon oktat, hogy 
vallásos legyek, és a gyónást hetenként ne mulasszam el. Artúr: - bűbáj, mint az első 
imakönyv, amellyel a leánykát megajándékozzák. Vonásai határozottak, mint akár az 
egyházatyáké. Ezzel a nemes férfiúval nem bírtak el az ördögök, akárhogy húzogatták is a 
szakállánál fogva. 

- Szerette? - kérdezte Bimy oly váratlanul, hogy maga is meglepődött a hangjától. 

- Szerettem. Most már csak az egyetlen férfi, akit tisztelek - felelt komoly hangon Róza néni. 
- Sohasem hazudott. Ha azt mondta egy kalapomra, hogy az nem illik nekem, akkor erre 
mérget lehetett venni. 

- Róza néni! 

- Igazad van. Elléhásodtam, amikor királyokkal, grófokkal van érintkezésem. Hát én másért 
tisztelem Artúrt. Azért, mert mindig úgy bánt velem, mint egy állatszelídítő… mint egy apa a 
leányával. 

- És ezek a többiek mind Artúrok voltak? - kérdezte féltékenykedve a fiatalember. - Én azt 
hittem, hogy engem szeret először. 

Róza néni az utóbbi időben gyakran könnyezett, amikor Bimyre nézett. Különösen így 
estefelé, amikor a függőlámpa megvilágította Bimy sűrű, fekete haját… Róza néni glóriát 
látott Bimy fején. 

Az asztal felett kinyújtotta a kezét, és megsimogatta Bimy arcát: 

- Én is azt hiszem, hogy téged szeretlek először, mert még egyik kedvesemet se neveztem 
fiamnak. A levélírók között vannak olyanok is, akik még évek múlva is meghalni akartak 
értem, amikor itt-ott, színházban vagy bálban találkoztunk. Katonák és szerkesztők, színészek 
és papok. Ha egyszer meghaltam, és nem maradna utánam semmi: megélhetsz abból, hogy 
visszaviszed a leveleket, a verseket, a vallomásokat a tekintélyes öregurakhoz. Nem hiszem, 
hogy kidobna Vészi József, ha annak a magyar versnek a kéziratát elvinnéd hozzá, amely 
verset sok év előtt hozzám intézett. Csak rendelkezzél mindennel, mintha valóban a fiam 
volnál. 

Bimy amúgy vidékiesen felelt: 

- Jobban szeretném, ha Róza néninek volna gondja az én szentmihálylovammal. 

Róza néni a függőlámpába nézett: 

- Pedig én nemsokára meghalok. 
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Elhallgatott, megturkálta a leveleket: 

- A levélhordó elnyűtte azt a csizmáját, amely arra volt szánva, hogy benne nekem leveleket 
hordjon. De nem is szeretnék már senkitől leveleket kapni, csak Fritztől, az én öreg osztrák 
levelezőmtől. A Fritz levelei külön vannak. Abban a szekrényemben, ahol a pénzemet tartom, 
meg azt a koponyát, amely lovaglás közben egyszer elém gurult. Égesd el olvasatlanul a 
leveleket. Nincs bennük ugyan semmi titok, csak egy öreg kamerád érzelmessége, de nem 
szeretném, ha mások megtudnák, hogy mily gyöngéd szív dobogott egy szürke 
kanavászzubbony alatt, így teszel, Bimy? 

- Róza néni! - kiáltott fel Bimy, és őszinte könnyeket hullatott a fehér kézre, amelyben e 
percben sorsát érezte. 

- Nincs semmi bűnöm, nem kell meggyónnom halálom előtt egyetlen olyan vétkemet se, 
amely nehézzé tenné a földet felettem. Mindig jó voltam, mindenkihez jó voltam… Nem 
engedtem, hogy egyetlen férfi is meghaljon értem, inkább szereztem nekik szeretőt, ha már 
nagyon fenyegetőztek szerelmi búbánatukban. Elküldtem őket Amandához, a Ferenczi 
kávéházba, ő meggyógyította őket. - Én ha szerettem, mindig igaz szívből szerettem. Miért 
büntetne ezért a jó Isten? 

- A király is szerette Róza nénit? - kérdezte Bimy oly izgatottan, mint egy vőlegény. 

Róza néni búsan legyintett: 

- A király? Őt még a régi divat sodorta felém, amikor nem fordulhatott meg Pesten úriember, 
aki nem tisztelgett volna nálam. A király öregember, azt hiszi, hogy még mindig a turner van 
divatban. 

Az állóóra éjfélt vert a sarokban, odalent a kapun csengettek. 

Róza néni sóhajtva rendezte össze kártyáit. 

- Kezdődik a hivatal! Hazudhatok akár reggelig, amikor az álmatlan öregembernek eszébe jut 
a fal felé fordulni. 

Bimy lengedező léptekkel kísérte le Róza nénit a földszintre, a sarokban egy fekete embert, 
akár az ördögöt, pillantott meg. 

Margitta Pongrác volt. 

  

A garabonciáson ugyanaz a felleghajtó köpönyeg, kezében fokos, kalapja mellett mezei virág. 

- Hogy kerültél ide? 

- Mi közöd hozzá! - felelt mogorván a vendég. - A kulcslyukon vagy a kéményen át. Az 
Aranykakas utcában úgyis az a hírem, hogy a kakasok csak akkor kukorékolnak, ha én 
megengedem. Érted jöttem, miután elfelejtetted már a füttyjelet, amelyet bezzeg megértettél 
máskor. 

- Csendesebben beszélj. A király a szomszédban van. 

- Bánom is én a te királyodat, nekem nem királyom. Csak horkoljon a teli bendőjén, ha ugyan 
tud aludni a bűnei miatt. Nekem veled van dolgom. 

Bimy összefonta a mellén a két karját. 

- Itt vagyok, Pongrác. A régi vagyok. 

- Dehogy vagy te a régi! - kiáltotta a garabonciás. - Meguntam már nézni züllésedet napról 
napra. Meguntam már az úrfiskodást. Nem azért neveltelek az Aranykakas utcában, hogy 
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most elveszítselek itt a paloták között. Itt sohasem lesz belőled semmi, csak selyemfiú, amíg 
ki nem dobnak. 

- Nem dobnak ki! - felelte csendesen Bimy. 

- Tudod is te azt. Pondró se vagy még te az életben. De én már láttam ebből a házból mezítláb 
és sírva kimenni fiatalembereket, amikor a ház úrnőjének ilyen volt a szeszélye. 

- Az én úrnőm a legderekabb, legjobb teremtés, nem engedem, hogy bántsad. Nincs még ilyen 
jószívű nő Pesten. Fiának tekint… 

- Jobb szeretném, ha apjának mondana. De még akkor is az volna a tanácsom, hogy hagyjad 
el ezt a házat mindörökre. Röst, ízetlen itt a lég, hempergő az ágy, nesztelen a papucs, állott 
víz van a mosdótálban. Nem férfinak való ez a sok szőnyeg. De olyanok is azok a férfiak, 
akik idejárnak: kocsin jönnek - monda a legnagyobb megvetéssel a garabonciás. 

- Nem mindenki szeret gyalog járni. 

- Persze, te is megszoktad a hintózást! Elterpeszkedni, a beleket hintáztatni, a hátgerincet 
megtámasztani. A kocsisnak indulást vagy megállást parancsolni. Végignézni a gyalogjárókat. 
Persze, ezt szeretnéd te is. Azért olyan löttyedt már a karodon a hús, azért olyan sápadt az 
arcod, mint a bűn. Egy fél esztendő alatt éppen olyan öregember leszel, mint a pártfogóid. De 
akkor aztán már nem is kellesz senkinek. 

- Huszonnégy esztendős vagyok. 

- Mióta ebben a házban vagy, mióta mindennap megterítik előtted az asztalt, minden este 
felvetik az ágyadat: tíz esztendőt öregedtél. Csodálom, hogy még ép a fogad, nem hullott ki a 
hajad. De a te szervezeted sincs vasból, tönkremegy ebben a tunya életben. 

- Szerinted jobb a koplalás… 

A garabonciásnak nagyot villant a szeme: 

- Koplaltál, amikor az én barátom voltál? Nesze, hoztam ennivalót most is a részedre, tudom, 
hogy ebben a házban nem kapsz ilyent. 

A garabonciás benyúlt köpönyege mélységes zsebébe, és egy darabka szalonnát vett elő. A 
másik zsebéből egy karéj kenyeret, fiatalhagymát kotorászott elő. Só és paprika volt a két 
mellényzsebében. 

- A kulacsom se üres - mondotta, és jól megkotyogtatta az iccés jószágot. 

Piros, fanyelű bicskát nyújtott Bimy felé. 

- Ma fentem meg. Jó éles - mondotta, és a kést Bimynek nyújtotta. 

A fiatalember ez estén olyan vacsorát evett, amelyet Róza néni a Nemzeti Kaszinóból hozatott 
át. Mégis hallatlan étvágy fogta el, amikor a garabonciás kibontogatta papirosait. A 
szalonnának valósággal téli zamata volt, mint Disznóölő Tamás napja körül az időnek. A 
fiatalhagyma úgy recsegett-ropogott a fogai között, mint a jó egészség. A cipó madárlátta 
volt, áldott volt az az asszony, aki ezt sütötte. A kulacsból úgy csurgott a bor, mint a balzsam 
az égő sebre. 

- Nagy ember vagy, Pongrác. 

A garabonciás legyintett: 

- Hátha még a lakásunkat látnád. Szereztem neked egy ágyat. Igaz, hogy azelőtt hordágy volt 
a Szent János-kórházban, de viszont olcsó volt az ára. Nem kell már a földön aludnod. 

- És te? 
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- Én? - nevetett Margitta. - Én most is ülve, széken szoktam aludni. 

Bimy ezalatt úgy jóllakott, mint egy utas. Rágyújtani akart, amikor a garabonciás milliomos 
mozdulattal elővette a dohány zacskóját: 

- Van nekem dohányom is. Valódi, finom faddi. Magam jártam érte a múlt héten. Ezt nem 
látta finánc. 

Cigarettát sodortak, és vígan pöfékeltek. 

Szótlan meghittséggel nézett egymásra a két régi csavargó cimbora, míg a szomszédban a 
király álmatlanul sóhajtozott. 

  

A herceg szobája megtelt füsttel, odakint hajnalodott. Bimy éles füleivel hallotta, hogy 
Traktárovics úr kocsija már megérkezett az „Arany Sas” elé. A nagyúr mögött hosszú 
köhögéssel záródott a fogadó kapuja. Valahol a szomszédban boldogtalanul kukorékolt egy 
fogoly kakas. Bimy levelet írt a hercegi koronával díszített levélpapiroson Josephine-nek, a 
garabonciás fél lábon állott a szoba közepén, hogy nagyon mélyen el ne aludjon. Ebben a 
házban még aludni sem akart. 

- Észrevétlenül add a kezéhez - figyelmeztette Bimy a barátját. 

- Megbízhatsz bennem. De aztán te is tartsd meg az ígéretedet. 

- Egy hét múlva otthon leszek az Aranykakas utcában. 

A garabonciás kinyitotta az ablakot. Néptelen volt a hajnali utca. Olyan könnyedén ugrott a 
vendég, mint a mókus. Valahol, egy kapu alatt felébredt egy bakter. Hangos kiáltással 
üldözőbe vette a garabonciást. De hol volt már az akkorára. 

Bimy bezárta az ablakot, amikor a fürdőszobából kilépett Róza néni. Halotthaloványan, 
némán állott darab ideig. Az asztalon maradt szalonnás papirost, hagymahulladékot nézegette. 

- Rossz az én kosztom? - kérdezte csendesen. 

Bimy a meglepetéstől darab ideig felelni sem tudott. Nem tudhatta teljes bizonyossággal, 
hogy mióta hallgatózott a tapétaajtó mögött Róza néni. Csak a levelezést ne vegye észre! De 
észrevette, szótlanul összeszedte az asztalon maradt levélpapirosokat, és a fiókba zárta. De 
semmi megjegyzése nem volt. Az ajtó felé ment, amikor csendesen, megtörten így beszélt: 

- Ismerem Budán azt a hentest, ahol ilyenformán pácolják a szalonnát. Holnap majd magam 
megyek át szalonnáért. 

Behúzta a tapétaajtót maga után. 

- Róza néni! - kiáltotta Bimy kétségbeesve. 

De Róza néni nem jött vissza. 

A király másnap Párizsba utazott. Bimy most már ráért a maga kalandjai után járkálni. A 
Zugligetben pontosan várta őt Fehérné abban az órában, amint ezt Bimy levelében kérte. 

- Nos, mi az a fontos dolog, amiért beszélni akart velem, kedves Eduárd? - kérdezte Fehérné, 
olyan csendes hangon, mintha már tollpihe se maradt volna torkában a szenvedélyek 
vándormadaraiból. 

Bimy hazudott… Akárhányszor ezzel a higgadt, komoly nővel beszélt, mindig 
szenvedélyesen hazudott. 
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Vannak nők, akik a férfiakat hősökké vagy rablógyilkosokká teszik. Ez a merengő, nyugodt 
asszony, a látszólagos egykedvűségével szenvedélyes szélhámossá tette Bimyt. Azt szerette 
volna megérni, hogy az asszony egyszer csodálkozzon valamin. De nem csodálkozott… 

- Egy villát kaptam itt a környéken ajándékba a velszi hercegtől. Azt akarom magának 
megmutatni. 

- Lássuk - felelt csendesen Fehérné. 

- Még magam sem láttam belülről. Azt mondják, nagyon szép. 

- Különösen, ha antik bútorokkal van felszerelve. 

Bimy megtalálta az elhagyott villát, miután már előző napon tett egy próbakirándulást. 
Zordon, komor ház volt, amilyenben a gazdag elmebetegeket dugják el, mert a család 
szégyellne a tébolydai ápolást. Az ablakain évek óta le voltak eresztve a zsalugáterek szemei, 
mint a regényekben az utolsó mondatok. A kéményei körül télen-nyáron sárga leveleket 
kergetett a szél, mint az elátkozott lakó itt maradt gondolatait. A kert rácsozata olyan sűrű 
volt, mint egy rövidlátó asszony hosszú szempillája. Éjfélkor bizonyosan fehér lepedőben 
sétál a kerti úton egy megfojtott öregember. Még az augusztusi délutánban is hűvös áramlat 
lengett a kert felől, mintha odafent a fák csendesen könnyeznének. 

A kulcs csikorgására egy vadgalamb röppent fel a falombok közül; évek óta gyülekező avaron 
lépkedett Josephine szarvaslába. Oly higgadt volt, mint egy kereskedő, aki tönkrement 
családhoz megy vásárolni. De mégis - legalább Bimy így látta - vadgalamb volt, szürke, telt 
begyes, mint egy szerelmi kesztyű. 

A kapukulcs nyitotta a veranda ajtaját is. Angol regényekben nyílnak így az előcsarnokok - de 
a hölgyek most nincsenek jelen, valahol a szénaillatú szobákban teniszhez öltözködnek 
habfehér szoknyákba, az urak vörös frakkot öltenek a rókavadászathoz. A falon fenyőfa rámás 
vadászképek; a hintaszéken egy indiai kendő, mintha az imént rebbent volna fel innen a ház 
úrnője. Az ablakokon bágyadt világosság szüremlett be a kertből, ahol már szálldos egy-két 
korai levél, mint az első szerelem emlékezete. 

Fehérné egy nagy, vasalt szekrény előtt megállott, amely szekrény oly terjedelmes volt, 
mintha benne generációk ruhaneműi volnának koporsóba zárva. 

- Ez lőcsei munka! Az ottani asztalosok használták ezeket a vasalásokat, kapcsolásokat. 
Merényben, a Mednyánszky kastélyban láttam hasonló szekrényeket. 

Bimy egy kerevethez vezette Fehérnét. Imádkozva tette össze a kezét, mint farsangban, 
álarcos bálban könyörögnek a férfiak a nőknek, hogy mutassák meg igazi arcukat. 

- Úgy szeretem, Josephine, mint egy illavai rab, aki azért van elzárva, mert szerelemből 
gyilkolt… Legjobban azt szeretném, ha a harisnyakötőjével megfojtana, hogy ne kellesen 
tovább szenvedni magáért. Vesse le a kesztyűjét, hogy ismét láthassam a kezét, amellyel majd 
előbb-utóbb megöl. 

Fehérné elgondolkozott: 

- Különös, hogy a fiatal férfiak mindig meghalni akarnak a nőkért… Igaz, hogy nehezebb 
értük - élni? 

És csendesen, nyugodtan levonta a kesztyűjét. Bimy hosszú, néma pillantással figyelte: 
miként válik el a szürke szarvasbőr a fehér, határozott kéz fehérjétől, mintha egy kagyló 
nyílna szét a szeme láttára. 
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- És ha a kiskabátját is levetné? Letenné a kalapkáját, amely lelkemnek bóbitája? Érezze 
magát otthonosan, Josephine, hiszen azt reméltem, hogy egykor nemcsak úrnőm, de 
feleségem is lesz. 

Josephine sóhajtott, de engedelmeskedett Bimy kérésének. A kalapját, amelyre a titkok 
fátyola volt kötve, csendesen leemelte a két kezével fejéről, miközben a kalaptűt szájába 
vette. A kalapkát nem messzire helyezte el egy asztalkán, és a kalap onnan figyelte az 
eseményeket - mint valami királynői korona. 

A kabát selyemsuhogással libbent alá. Az ember szívesen elhiszi, hogy egyetlen kabát sem 
tud ily hangon beszélni Magyarországon. A varrónők, miután ezt a kabátot megvarrták: 
nyomban megvakultak, hogy a kabát párját el ne készíthessék. Ki hinné el ily percekben, 
hogy ez a kabát valamikor zöld lesz a kopottságtól, és valamely szegény rokon gondterhelten 
fog benne végigsietni a téli utcán? 

Bimy fiatalember létére nem képzelte másképpen, mint úgy (mint ebben az időben a minden 
rosszra tanító lantverők is előírták), hogy ilyenkor térdre szokás ereszkedni a hölgy lábai előtt. 
Térdre hullott, és bőségesen áradozó szavakkal fejezte ki háláját. Fehérné a térdére 
könyökölve hallgatta az ifjú szavait. Úgy figyelt, mintha idegen nyelven beszélnének előtte, 
amely nyelvből csak egyes szavakat ért. Talán esztendők is elmúlnak, amíg az antikváriusné 
megtanulja a szerelmi nyelvet, mert választ adni nem tudott, csak remegő kézzel simogatta az 
ifjú fejét. Egy hajfürtből határozottan kacsafark formát pedert. 

… Amíg így beszélgetnének: váratlanul lépések hangzottak az elhagyott emeletről. 

Kopogás és sóhajtás, mintha egy szekrényből lépett volna ki valaki, aki idáig be volt zárva. 

Fehérné zavarodottan felugrott, és a fogashoz lépett. A fogasról egy fehérszürke, 
gyöngyházgombos, úgynevezett „velsziherceg kabát”-ot kapott le, amilyen kabátot akkoriban 
még csak az igazi urak viseltek Pesten. A fiákerosok csak egy év múlva kezdték hordani. 

A kabátba ijedten bújt bele az asszony. Bő, puha és finom kabát volt, csaknem térdéig ért a 
menyecskének… 

- Kié ez a kabát? - kérdezte Fehérné, amint összegombolta gallérját. 

- Nem enyém! - monda Bimy tragikusan. 

És a különös csoszogás, lépdelés tovább hangzott az emeletről, ahová lépcsők vezettek a 
haliból. 

Rabló vagy kísértet jár odafent? 

Egyik sem. Alvinczi úr csendesen megjelent a lépcső kanyarulatánál, és figyelmesen nézett 
előre a magasból. A szeme úgy fénylett, mint valami bikaviadoré. 

  

A szemsugarán szállott le, mint valami Jákob-lajtorján. Mire az előcsarnokba ért: már a régi 
előkelő Alvinczi volt. Csak a hangja remegett, mint valami fáradozó patak. 

- Bocsánat a zavarásért, hölgyem és uram… A magamfajta öregúr már annyit sem számít, 
mint valamely tuskó a nászutasok szobájában. Csak öleljék egymást tovább is, kedveseim, 
amíg kedvük el nem múlik. Én már csak elgondolkozom a múlt időkön, amikor az én 
nyakamat is mindenféle karok tartották átölelve, mint a fuldoklóét. Most csak a kabátomért 
jöttem. Aztán mulassanak jól. 

Fehérné egyik arca fehér volt, másik piros. A hosszú pillájú szemével különösen nézegetett 
Alvinczira, mintha titkos szemrehányás volna tekintetében. Sőt szeme mintha kancsalított 
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volna zavarodottságában. Szégyen!… Megaláztatás!… A szürke kabát úgy égette, hogy szinte 
fizikailag szenvedett. De nem állott fel a helyéről, sőt két kezét is eldugta a kabát mély 
zsebeibe. 

Alvinczi egy darabig mozdulatlan arccal állott a terem közepén. 

- Ha éppen akarja… magának adom a kabátomat! 

Pár lépést tett az ajtó felé, sóhajtva, lemondva, gyengén elszomorodva, mintha valami nagyon 
sokat veszített volna ebben a negyedórában. 

De még az ajtóig sem ért, amikor Fehérné talpra állott, és lekapta a kabátot a testéről, és gyors 
mozdulattal átnyújtotta azt Alvinczinek. Aztán két tenyerével eltakarta arcát, amint 
visszazuhant a díványra. 

Alvinczi meghatottan elballagott. 

- Te siheder! Tönkretettél! El kell mennem ebből a városból. 

Így szólt Fehérné érctelen hangon, mintha nem is ő beszélt volna, hanem valaki más… egy 
kósza szellem vagy egy bujdosó lélek. 

Bimy védekezett: 

- A szürke kabát mindennek az oka! Miért kellett azt magának felvenni, Josephine. A kabát 
idecsalta gazdáját, mint a kígyótojás a kobrakígyót. 

Josephine csendesen felvette a kabátját, befátyolozta arcát kalapja fátyolával. Olyan 
meghatott csendben mozgott, mintha holt volna a háznál. Bimy nem merte megszólítani. És 
az asszony csendesen cselekedett tovább, amilyen nesztelen az éji lepke mozgása. 

Kesztyűjének mind a négy gombját begombolta, mintha messzi útra készülődne. Láthatólag 
szenvedett attól a tövistől, amely a szívében volt. 

Aztán még egyszer körülnézett, mintha sohasem akarná elfelejteni e helyet. Az ajtó felé 
indult, Bimy kitárt karral futott feléje. 

- Josephine, ne hagyjon itt! 

Az asszony arra sem érdemesítette a fiatalembert, hogy ránézett volna. Csak csendesen és 
határozottan félretolta őt az útból. Aztán hangtalanul kilépett az ajtón. 

Alig tett néhány lépést a villa kertjében, a bokrok közül egy eddig nem látott, parasztruhás nő 
lépett elő. Karcsú, inkább magas, mint alacsony volt a falusi menyecske. A kendője mélyen a 
szemébe volt húzva. Egyenesen Fehérné felé lépett, és tiltólag felemelte a két kezét. Tompa, a 
sírgöröngy dobogásához hasonlatos hangon szólalt meg az idegen nő. 

- Legalább hadd látom azt a nőt, aki a fiamat elcsábította. 

Josephine hátrahökkent, védekezőleg emelte fel a karját. 

- Nem fogom önt bántani, asszonyom, csak tudni akarom, hogy milyen ízlése van a fiamnak! 

A reszkető kezével Fehérné fátyola után nyúlt a parasztnő. 

- Mit akar tőlem? - kiáltotta magából kikelve Josephine. 

- Maga körülbelül egykorú velem - boldogtalan harmincéves, amikor az az idő következik, 
amikor a nők mind többet szenvednek, mind kevesebbet nevetnek. Cifra kalap, 
selyemszoknya, parfőm… Ez a mindennapi gyötrődésük, hogy még a férfiak tetszését 
kiérdemeljék. Mutassa meg az arcát, aztán továbbmehet. 

Josephine hátrált a bágyadt, égető tekintetű nő elől: 
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- Maga bolond! Segítségért kiáltok, ha el nem hagy. 

Ebben a pillanatban Bimy rohant végig a kerti úton. Halálra váltan ismerte fel a paraszti 
öltözetben Róza nénit. Értelmetlen szavakat kezdett kiáltozni, mintha eszét vesztette volna. 

- Hagyja őt, hagyja őt, Róza néni… 

De Róza néni a fiatalember láttára újult erővel csapott le Josephine-re. Az arcfátyolát akarta 
leszakítani a vetélytársnőnek. Közben sírt, káromkodott és könyörgött. 

- Csak egy pillantást vessek az átkozottra… 

A két nő küzdelme ott, az elhagyott kerti ösvényen félelmetes és megindító volt. A kezükkel 
hadonásztak, támadtak és visszavonultak. Josephine mindenáron kijutni akart a kertből, de az 
útját elállotta Róza néni. Másfelől sűrű fák és bokrok, amelyek között legfeljebb eltévedhet az 
idegen. 

Aki ezt a küzdelmet látta, az sohasem hiszi el többé, hogy előkelő úrinők vannak a világon. 

Bimy végre megelégelte a nők birkózását, hátulról elkapta Róza néni kezét: 

- Meneküljön! - kiáltotta. 

És Josephine apró, gyors léptekkel futamodott végig a kerti úton. 

- Átkozott légy! - kiáltott utána Róza néni tajtékzó szájjal. 

És megfordult, hogy a karját csavaró Bimyvel számoljon le. De Bimy nem várta be, hogy 
szembekerüljön Róza nénivel. Egypár elszánt ugrással odakünn termett a villa kertjéből. 

- Bimy! - kiáltotta Róza néni kétségbeesetten, és ha tőle függött volna, vadrózsa tövisévé vagy 
kökénybokorrá változtatja a hangját, hogy Bimyt feltartóztassa. De szívesen lett volna árok is, 
amelyben Bimy futamodó lábát kitörje. 

- Bimy! Szeretőm, öcsém, fiam! - siránkozott az elhagyott kertből Róza néni, mintha 
megtébolyodott volna. - Itt hagytál azért az átkozott hitványért. 

Holott Bimy a zugligeti villától jóformán megállni sem merészkedett az Aranykakas utcáig. 
Ott bezúdult a garabonciás otthonába, és verejtékezve esett az egyetlen székre: 

- Talpra, garabonciás, nagy szerencsétlenség történt! 

A garabonciásnak huszonnégy óráig sem kellett ólálkodni az Újvilág utcai ház körül, amikor 
odabent a ház belsejében elkezdődött a rémület, a zűrzavar, a kétségbeesés, amely a 
katasztrófákat kísérni szokta. Jajveszékelő szobalányok futottak ki a házból, akik a 
garabonciást szinte erőszakkal cipelték be a kapun. Betaszigálták a király szobájába, ahol a 
mennyezetes ágyon felöltözködve feküdt Róza néni, kebléből csörgött az élet folyama, a 
habos vér. A földön mellette a kilőtt pisztoly. 

A garabonciás madártollas, vadvirágos kalapját is fején felejtette zavarában. Elámulva nézte a 
szegény Róza nénit, akinek arcán mennyei mosolygás ragyogott, mint a vértanúkén. Mindaz a 
jóság, nemesség és az élet áhítata, amely e szegény asszonyszívben az élet folyamán 
összegyülekezett, mindez arany a mosolyát, az arcát színesítette, mint a szentképet. 

Felnyitotta a szemét, és a szeme is mosolygott, amikor a garabonciást felismerte: 

- Mondja meg neki, hogy a fehérkaméliás hölgy az utolsó percben is áldotta! 

A hangra megrázkódott a garabonciás. 

- Orvost! - kiáltotta, és sápadva ért ki az utcára. 
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Miután nemigen volt ismerős a Belvárosban, orvost nem talált, zavarában befutamodott a 
Korona kávéházba, amely még akkor a Váci utcában volt. Fridolin, a vörös markőr, jött vele 
szemközt, amikor az ajtón beugrott. 

- A fehérkaméliás hölgy mellbe lőtte magát - kiáltotta. 

A kávéházban hirtelen zavar keletkezett, a vendégek felugráltak az asztaloktól, körülvették a 
furcsa fiatalembert, aki kézzel-lábbal magyarázott. 

- A fehérkaméliás hölgy… itt, az Újvilág utcában… 

Egy dákós úriember megszólalt a biliárd mellől: 

- Szegény Róza néni lesz… 

  

Róza néni sokáig járt a halál mezsgyéjén a mell-lövés után, de egészséges természete 
győzedelmeskedett, lassan gyógyulni kezdett. Bimyt eleinte az orvosok nem engedték a 
közelébe, később ő maga sem kívánta már látni a fiatalembert, akiért az életét akarta eldobni. 

Közben Alvinczi úr Eltoli nevű lovával megnyerte az István-díjat. Igaz, hogy csak fejhosszal 
nyert a ló, az angol zsoké belebetegedett az izgalmas küzdelembe, de Alvinczi úr vagyona 
mentve volt. A jó úr a verseny után Bécsbe tette át lakását, és magával vitte Fehérnét, de 
Fehér urat is, akinek némi elégtétellel tartozott. Közbenjárására a bécsi Jockey Club 
palotájában jutottak bolthelyiséghez, ahol virágzó régiségüzletet alapítottak. 

Bimy szép összeget nyert az Eltoli révén, így darab ideig volt pénze felejteni. Mulatóhelyre és 
lóversenyre járt, mint valami pesti herceg, olyan kabátot varratott magának, amilyent a velszi 
hercegen látott, és a lóversenyen távcsövön nézte a paripákat. 

Ősz felé, a kancák versenyében a gyepre állt egy „Róza” nevű ló is. Bimy babonásan fogadta 
„Róza” győzelmét. „Róza” azonban nem nyert: 

- Már nem szeret - mondta csendes lemondással. És tovább élt, mint annyi pesti fiatalember. 

(1920. Margitsziget) 
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Rezeda Kázmér szép élete 
• Regény a szép Budapestről •  
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ELSŐ FEJEZET • Késő Fáni 

Azon a szilveszteri éjszakán - a háború előtti években - nagyon vígan voltak a „Király”-hoz 
címzett pesti szállodában. 

A poharak összekoccantak az asztaloknál, és a felhevült vendégek mindenkit éltettek, aki 
éppen eszükbe jutott. 

- Éljen Ferenc József, dicső uralkodónk, aki ezt a jó napot adta nekünk. 

- Éljen a szakács, aki a vacsorát főzte. 

- Éljen a malac, az újévi malac. 

- Éljen Késő Fáni úrnő. 

Ez utóbbi kiáltással hangzott el egyidőben egy tompa, szinte föld alól jött hang: 

- Éljen a háború! 

Bár nem volt kellemetesnek mondható a hang, amely a háborút köszönté a vidámságnak 
szentelt, a pestiek által szabályszerűen megtartott szilveszteri éjszakán - mintha egy elhagyott 
sírból üvöltött volna valaki -, a két egymásba nyíló étterem publikuma, különösen a nagyon jó 
megjelenésű és erre az alkalomra legjobb ruháikba öltözött pesti dámák emelgették 
pezsgőspoharaikat. 

Utóvégre nem volt ritkaság, hogy Ferenc Józsefet éltetni kellett; nem tartozott a 
nevezetességek közé, hogy egy-egy lakodalmi ebéd után Koch urat, a „Király” szálloda 
főszakácsát előhívták konyhájából, hogy vele poharat koccintsanak menyasszony és 
hozzátartozói; az új malacnak szívből éljenzett mindenki, ha találkozott vele. Késő Fáni úrnőt 
megéljenezni pedig könnyű volt, mert szép, fiatal és igen divatos pesti asszonyka volt, aki 
akkoriban mutatta meg a világnak, hogy mit kell áldozni az igaz szerelemért, gondolkozás 
nélkül ott hagyni egy gazdag öreg férjet, aki a tenyerén hordta és megszökni egy szegény kis 
hírlapíróval, akinek az ambícióján kívül nem volt egyebe. 

De a háborút nem ismerte ez a nemzedék. 

Azért éljenezte, amikor a sok között erre került a sor. 

Rezeda Kázmér kíváncsian nézett körül, hogy ki volt az a különleges ember, aki ebben az 
életvidám, a pesti élet legragyogóbb, leggondtalanabb éjszakáját töltő társaságban a háborút 
éljenzi, amelyről annyit olvasott régi könyvekben, de újakban is, például Zola Emil 
könyvében, aki még akkor divatban volt. 

A két éttermet elválasztó ajtók és ablakok tárva-nyitva voltak, hogy az úgynevezett „fehér 
terem”-ben is éppen úgy hangozzék a cigánybanda szakadatlan muzsikálása, mint a nagy 
étteremben. A „Király” szállodában bizonyos hagyományos szokások voltak. A „fehér 
termet” csak ünnepélyes alkalmakhoz, így például lakodalmakhoz vagy ünnepélyekhez 
nyitották ki, mintha az aranyozott fehér falakat védelmezték volna. A fehér teremben ülhetni 
kitüntetés volt. (Rezeda Kázmér természetesen a fehér teremben foglalt helyet társaságával.) 

És ott ült „egész Budapest” a „Király” szállodában szilveszteri éjszakán. 

Az a Budapest, amely ebben az időben „vezetett”, amelynek hazája félig a Lipótváros, félig a 
Terézváros, de az Erzsébetváros is volt. Az Andrássy úti palotákból jöttek a mulatságra 
hangolt éjhez a felhevült polgárcsaládok, de elindultak a Bálvány utcából is az ottani 
kereskedők famíliái. A Nagykörút, amely ebben az időben a város ütőerének számított: vénája 
javát a „Király” szállodába szállította, mert az volt a legelőkelőbb hotel a Körúton, tágas 
csarnokaival, perzsaszőnyegeivel, megkülönböztetett udvariaskodásával, a Körúton addig 
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ismeretlen, figyelmes személyzetével a nagyvilágot jelképezte. Ilyennek kellene lenni Pesten 
mindennek, hogy valóban világváros legyen, mondták azok az emberek, akik gondtalan 
életükben ráértek a főváros atmoszférájával és hol boldog, hol boldogtalan életével 
foglalkozni. 

Itt, az egész Budapesttel megtelt szállodában is, mint mindenütt ez idő tájt: a nők voltak a 
legfontosabbak. 

Csodálatos nőkultusz volt a világon a háború előtt, és így volt Pesten is 1912-ben, Szilveszter 
éjszakáján, amikor szemügyre vettek minden nőt, aki a „Király” szállodában ez estén 
megjelent. 

Itt volt az Andrássy úti boltosné, aki délidőben szokott férje üzletében tartózkodni, és 
ilyenformán sok ismerősre és udvarlóra tett szert, bár rosszat a legelszántabb gonosz nyelvek 
se mondhattak róla. A bolti asztal mellett is úgy tudott viselkedni vevőivel szemközt, mintha 
szalonjában ülne. Miután közel volt az Operaház, tisztában volt az ottani előadásokkal. Látta a 
legújabb divatokat boltja előtt elvonulni, és a mindennapi útjába eső könyvkereskedésben 
megvásárolta a legújabb kottafüzetet vagy regénykönyvet, amelyről divat volt beszélni. Most 
Szilvesztert tartott és pezsgőspohár volt keze ügyében, hogy koccinthasson, mintha nem is 
volna bolt ezen a világon, amelyre gondolni szokott. 

Itt volt a terézvárosi ügyvédné, aki hétköznap ugyancsak férjének szokott segíteni az 
irodában, mint valami „irodakisasszony”, de értett ahhoz is, hogy pereket szerezzen a 
férjének, ha valamerre társaságban megfordult. Ezenkívül a „német kisasszony” mellett a 
gyermekei nevelésével is törődött, a háztartás után is kifutkározott a konyhába, a kliensekkel 
kacérkodott, és vasárnaponként, ha a „Király” szállodában vacsorázott a társaságával és a 
cigány szerelmes nótát húzott, elmélázott, hogy milyen lehet az az állapot, amikor szeretője 
van egy asszonynak, mert a közvélemény szerint minden pesti asszonynak van szeretője. 
Pezsgőspoharából arra az ismeretlen férfira ivott, aki majd valamikor az ő szeretője lesz, ha 
ideje elérkezik. Ám eddigi dolgait azután se hanyagolja el, fogadta fel magában a legnagyobb 
komolysággal. 

Most már bevallhatjuk annyi esztendő után, hogy ebben az időben nagy divat volt a pesti 
asszonyok között a szeretőtárs. 

Valami járványszerű állapot volt ez, egyik asszony elrontotta a másikat. Néha egész 
asszonytársaság ült együtt a meghitt szalonban, amely nem beszélt másról, mint a szeretőkről. 
Úgy látszik, hogy a férjeknek csak reprezentatív és kenyérkereső szerepük van ebben az 
életben. Az asszonyszív és gondolat a szeretőé, aki nem is volt már titkos, mint hajdanában, 
hanem megvolt a maga helye az ebédlőasztalnál, a külön ruhafogas, bal oldala az asszony 
mellett, széke a színházi páholyban és a megfelelő délutánja, amikor az asszonyságot 
szórakoztatni kell. Szinte természetesnek látszott, hogy délben az asszonyok a Váci utcában a 
szeretőjükkel sétálnak, velük járnak a lóversenytérre vagy kártyázni a barátnő zsúrjaira. Ezek 
a boldogított gentlemanek, akik egyes férjes asszonyok szívét bírták, nem csodálható 
életunalommal tették fel a monoklijukat, amikor egy szegény leány szerelemmel közeledett 
feléjük. 

Szilveszterkor a „Király” szállodában természetesen a szeretők voltak a legboldogabbak, mert 
hiszen tudták, hogy az éjféli percben megrendezett lámpaoltásnál, a sötétben bizonyosan 
csókot kapnak kisütött bajuszukra. És a szeretőnők talán odaadóbban ringatták a fejüket 
Zerkovitz dalaira, amelyek ebben az édesdedség, önfeledkezés, szerelem után kívánkozó 
városban egy egész korszakot jelentettek. Meg kell adni Budapest történetírójának, hogy 
„Cerkó” sok mézre vágyakozó szívet kalapált össze a buta kis dalaival. 
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Ebben az atmoszférában, a lágyság, az odaadás, a vágyakozás szilveszteri levegőjében 
hangzott el az a kiáltás, amely a háborút említette. 

- Éljen a háború! - kiáltotta a pincebeli hang, és a poharak éppen úgy összecsendültek, mintha 
az új esztendőt vagy a menyasszonyt éltették volna. 

- Ki lehetett ez az ördög? - kérdezte magában Rezeda Kázmér, és újra végignézett a „Király” 
társaságán: a tündöklőre rizsporozott női vállakon, a fodrásznék hajcsodáin, a 
pezsgőspoharakat tartó, fénylő gyűrűs kezeken, az estélyi nyakszirteken, a mosolyra nyílt 
szájakon, a szerelmet sugárzó női szemeken: Pesten, a jól öltözött molett nők világán. 

- Valószínűleg sok osztriga, kaviár és pezsgő fogyott el ma este, ezért nem férnek a bőrükben 
az emberek, akik ehhez a táplálkozáshoz nincsenek hozzászokva - mond hangosan Rezeda 
Kázmér annak a két úriembernek, aki az asztalnál helyet foglalt. 

- Tengeri rákot láttam vinni, persze Korompaiék társaságához, mielőtt az öreg Korompait a 
Smaragd bányarészvényekért végképp becsuknák - felelte az egyik asztaltárs, bizonyos Muki, 
az egész világ Mukija, egy kis termetű, korán kopaszodó és korán igen komoly hangon 
beszélő hírlapíró, teli szájú beszéde miatt is arra volt teremtve, hogy előbb-utóbb szerkesztő 
legyen, mert az igazi szerkesztőnek születni kell. 

Egy Heine-képű, Heine-vallású és Heine-utánzatú sápadt fiatalember volt a harmadik 
asztaltárs, aki mindent írt az újságba, a vezércikktől kezdve a hirdetésekig, mert viszont azok 
közé tartozott, akit az Isten is hírlapírónak teremtett. Nem lehetett volna se püspök, se bankár, 
csak hírlapíró, aki mindenhez értett egy kicsit, tudott úgy írni, mint egy miniszter vagy egy 
„hang a népből”. Fanyar, vadalmamosoly az arcán, ecet a beszédében: 

- Én mindamellett azt hiszem, a társaságot tekintve, hogy titokban több töltött libanyak és diós 
potyka fogyott el, mint ezek a tüntetőleg körülhordozott homárok. Az igazi kaviárevők, akik 
az eredeti skatulyából kanállal eszik a halikrát, nemigen törődnek az asztalneművel, zenével 
és szervizzel. Nekik a maguk csemegéje a fontos, míg ezek a körúti polgárok inkább a 
dekórum miatt fogyasztanak ismeretlen ételeket. Dióval töltött potykát, felebarátaim, akkor 
nem lesz baj! - mond az ifjú Heine, és azzal a cinizmussal nézte a gyönyörűen felöltözött 
asszonyokat, mintha már látta volna valaha őket anyaszült meztelenen is. Van olyan férfi, 
akinek nincs érzéke se a legszebb toalett, se az ünnepélyes perc iránt. A pesti Heine ilyen volt. 

- Nekünk legfeljebb szanatóriumi vágyaink vannak a jó egészségről, a jó emésztésről, a 
tízórás álomról, a gazdasszonyról, aki megkenegeti a hátunkat, a kényelmes cipőről, amelybe 
beugrani lehet, és az inggombról, amely sohasem vész el, amikor valahová sietve öltözködünk 
- szólt Muki, a kis kopaszodó Muki, mintha ő lett volna Budapest legöregebb embere, aki 
valóban már csak ezekkel és hasonló természetű dolgokkal törődik. - De nézzétek meg Késő 
Fáni férjét, Hüvelyk János urat, hogyan rendezi be ő magának az életet! (Semmitmondó 
ember volt, ezzel az erővel lehetett volna Fehér vagy Fekete: de Késő volt.) 

Pest Heinéja csak fogait mutatta, mintha mosolygott volna, kezével legyintett, mintha valami 
érdektelen dologról volna szó, míg Rezeda Kázmér a maga természetes őszinteségével 
szólott: 

- Szép felesége van! 

- De mindennap megveri, ha nem jelenik meg az újságban valamely költemény alatt a neve. A 
„Mama” azt szokta mondani, hogy ő nem egy névtelenül dolgozó lapíróhoz, egy közönséges 
Zeitungschreiberhez ment nőül… 

- Pardon, elszökött vele - mond belyesbítőleg az ifjú Heine, akinek kezdett tetszeni a téma. 
(Késő Fániék ugyanis alig néhány lépésnyire ültek és „mulattak” a nagyteremben.) 
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- Nem egy szivarozó, pálinkaivó, éjjeli kávéházban hentergő reporterrel, hanem egy lírikus 
poétával szökött meg, aki éppen lírájával csavarta el a fejét. És azzal, hogy új nevet adott 
neki. Amíg első ura, a gazdag zsákkereskedő komoly hangon „Franciská”-nak szólította, 
megbeszélte vele üzleti ügyeit, bemutatta üzletbarátait, addig Hüvelyk (Késő) János egy 
bizonyos Fánihoz írta verseit, és a versek hősnőjére ráfogta, hogy azonos Franciskával. 

- Ha írnokhoz akart volna menni, mehetett volna doktor Stuxhoz, a szilenciumos ügyvédhez, 
aki darab ideig udvarlója volt - szólt Muki vérfagyasztó komolysággal elmondott előadásába a 
heinei fintor, amely láthatólag zavarni kezdte a nagyteremben ülő szilveszteri társaságot, mert 
a gúnymosoly „Heine” arcán pontosan elárulta, hogy éppen Késő Fániról és társaságáról van 
szó. 

A jövendőbeli szerkesztő öblösen folytatta: 

- Miért lett Franciskából Késő Fáni? Ezt csak maga Késő János tudná megmondani. Nagy 
gazember ám ez a Hüvelyk-Késő! Nem kell ám hinni annak az ábrándos tekintetének, 
amellyel a szivarfüstbe bámul. Ezt tanulta valami öreg költőtől, a vak Cholnokytól vagy 
magától Kiss Józseftől a kávéházban. Nem látjátok, hogy nehéz pálinkát iszik, mert a 
„Mama” úgy olvasta valamely költői életrajzban, hogy a költők Verlaine és Wilde Oszkár óta 
arról nevezetesek, hogy abszintot isznak. 

- Csak törköly, ami Késő előtt áll! - mond a pesti Heine, és még ördögibben mosolygott át a 
túlsó asztalra, hogy az ottani úriember, a sokat emlegetett Késő János végre nem állta a 
tekintetét, és legbarátságosabb mosolyát öltve arcára, felemelkedett, hogy megvizitelje a 
kollégákat. 

Lassú, tekintélyeskedő lépésekkel, jobbra-balra köszöngetve az étteremben, közeledett. Úgy 
látszott, sok ismerőse gyűlt itt össze e napon - Pest összes tekintélyes férfiai. (Muki úr 
megfigyelése szerint, mint később mondotta, Késő olyanoknak bólintott némi leereszkedéssel, 
akiket nem ismert. Ezeket a köszöntgetéseket a „Mama” miatt kellett elhelyezni, hogy emígy 
is emelje tekintélyét őnagysága előtt… Sok ismerőse van!) 

Csíkos nadrág és zsakett volt öltözéke, mint általában akkor a pestiek öltözködtek. Csak a 
nyakkendőjébe elhelyezett tekintélyes antik tű (mint „Heine” megjegyezte, ezt a tűt a „Mama” 
még első férjének vette születésnapjára, de a becsületes kereskedő azt visszaadta a válás után), 
csak ez a hitelképes, kirakatba való tű, valamint beillatosított, fodrozott, keménynek látszó 
szőke haja, valamint ugyancsak fodrozva eresztett vörösesszőke bajsza, kék szemének örökké 
figyelő nyugtalansága (mintha mindig valamely ismeretlen veszélytől tartana), az arcát néha 
elöntő pirosság, tekintetének váratlan elkapkodása az akkoriban még sűrűn látható, gúnyolódó 
pesti arcokról: mutatja, hogy valami nincs rendben a közelgő úriembernél. 

- Egy makró, aki még nem tanulta meg a mesterséget - mondta a pesti „Heine”, aki a fehér 
teremszoba nagy falitükréből látta hátulról közelegni Késő Jánost. 

De éppen csak befejezhette szavait, mert a következő pillanatban Késő hátulról a vállára tette 
kezét. 

- Csak szidjál, Spektátor, egymás között vagyunk, nem törődöm vele; csak az idegenek előtt 
dicsérj - mondta kedélyes, dörögtető hangon, mintha máris pocakja nőtt volna a felesége 
vagyona mellett. 

Spektátor - a pesti Heine egyik írói álneve - a legszívélyesebben nevetett: 

- Lupus in fabula, mint atyáink mondták. Éppen arról beszélgettünk, hogy miért szüntetted be 
a költeményeket? 
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- Van az úgy néha, hogy elmúlnak a vágyak - felelt Késő János, és ugyancsak antik 
gombokkal kivarrott fehér mellényére vetett egy figyelmeztető pillantást. De nem volt még 
potrohos, akárhogy akarta ezt a pesti Heinéval megértetni. 

Muki ezalatt szokásos mosolytalan komolyságával nézdelődött, majd magyarázatként 
mondta: 

- A hírlapíró klubban bál van, az embernek nincs otthona, azért vetődtünk erre a helyre. 

Késő láncon függő kulcscsomót csörgetett zsebre dugott kezével, mintha a ház összes kulcsait 
magával hozta volna. (Talán a felesége pénzesszekrényének kulcsai is köztük vannak - 
gondolta magában Rezeda Kázmér.) 

- Azt hiszem, hogy ti itt hármasban előbb-utóbb megunjátok a világot és az embereket szidni, 
mert ez nem sokat ér. Legjobb volna, ha átülnétek a mi asztalunkhoz. Velünk van a 
Képviselőné, a Tejigazgatóné, a Nagykereskedőné, csupa irodalom iránt érdeklődő hölgyek, 
akik Spektátornak például minden cikkét elolvasták a Szemlé-ben. 

- A Szemle olvasónői? - kérdezte a pesti Heine hitetlenül, de megfelelő gunyorossággal. - 
A Szemlé-t csak egy öreg kávés olvassa a Rákóczi úton, aki vendég hiányában az összes 
lapokat végigolvassa. 

Így szólt a pesti Heine, ámde magaviseletén érezhető volt, hogy Késő János megjegyzése 
talált. Spektátor ugyanis a Szemlé-ben írott cikkeire volt a legbüszkébb. 

De most az öblös hangú Muki vette át a szót, a legnagyobb komolysággal mondván: 

- Látom, a Koronaügyész is ott teszi a szépet az izraelita hölgyeknek. Nincs teteje a dolognak, 
hogy mi is odamenjünk, hogy összetoljuk az asztalt, mert a Koronaügyész a legjobb 
csárdástáncos az országban, csak idő kérdése, hogy mikor rúgja ki a széket maga alól, és 
táncba vigye az asszonykákat. 

- Nohát egy kis hangulat van a társaságunkban - mond Késő János. 

- De legalább engedjétek el Rezeda Kázmért, akit a feleségem nagyon szeretne megismerni, 
miután annyit beszéltem furcsa kalandjairól. 

- Az én kalandjaim? - szólt fanyaran és élményei iránt való bizonyos megvetéssel Rezeda 
(amely „nihilista modor”-t ebben a társaságban tanulta, miután komolyan vette barátait). - Az 
én kalandjaim legfeljebb arra valók, hogy vonaton, harmadik osztályon fokhagymás kolbász 
fogyasztása közben beszéljen róluk az utazó. 

- Nem úri társaságba való kalandok - mond a teli szájjal beszélő Muki, és hamisan villant a 
szeme. - Éppen ezért lesz sikerük - mond, és azzal a határozottsággal felemelkedett, amellyel 
megszokta társasága tagjait mint alattvalóit kormányozni. 

- Menjünk át Későékhez, már csak azért is, hogy Jánoson segítsünk - indítványozta, mintha 
valami kollegiális akcióba kezdene egy jobb sorsra érdemes hírlapíró érdekében. (Mindig 
felkarolta a bajba jutott kollégák dolgát.) 

…De mielőtt elindulhattak volna a Pesten szokásos szilveszteri barátkozáshoz (mikor néha 
jókedvükben teljesen vadidegen emberek virradtak meg egymás mellett), az óra éjfélt ütött, és 
a termek pillanat alatt elsötétedtek. így rendezték ezt minden nyilvános helyen, hogy valami 
meglepetés is érje a vendégeket. Malacvisítás hangzott fel a pillanatra beálló csendben, a 
konyhai kukták futamodó négylábúakat eresztettek a közönség közé. De a malacvisítást, 
emberi kacajt és sikolyt felülmúlta az a föld alatti hang, amely úgy hangzott, mintha egy 
csontváz állna valamely sarokban, és szívtelen melléből pohárköszöntőt mondana: 

- Éljen a háború! - szólt álmában a csontváz. 
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Rezeda Kázmér megint csak megrázkódott erre a baljóslatú és szokatlan pohárköszöntőre, 
amely a sötétben hangzott el, mintha még az új esztendő pillanatában se volna más öröme az 
illetőnek, mint a háborút köszöntem. 

- A fene egye meg a bolondját! - dörmögte Rezeda. 

De most a pesti Heine borotvált arcát érezte az arcához simulni, és hallotta kígyósziszegését: 

- Csak azt ne felejtsd, hogy a „Mama” már sok mindent tapasztalt. Nyugodtan beszélhetsz 
vele. 

(Rezeda Kázmér ettől a perctől fogva valamely kiábrándulásfélét érzett, amikor a jövőben a 
pesti Heineval itt-ott találkozott. Nincsenek ennek az úrnak nőtestvérei, hogy mindig csak 
rosszakat tud mondani a nőkre?) 

Közben a sötétségben megjöttek a pillanatnyilag elakadt kedvek, és a lassan megszokott 
félhomályban a „Király” szálloda előkelő publikuma úgy zajongott, mint a Buzelka-féle 
táncterem közönsége. Női visítások, pörköltízű férfinevetések és kétes hírű helyeken szokásos 
kiszólások engedtettek maguknak. 

Azonban hirtelen fellobbantak a villanylámpák, tejfehéren és pirosan, nagyvilágiasan 
ragyogva, minthogy Pest szerette ez idő tájt égi arcát világítani. 

A zsongó teremben egy hölgy magasodott ki a tömegből. Késő Fáni volt, amint egy széken 
állott, térdig felhúzott fekete selyemszoknyában és fekete harisnyában, csodálatos kis 
cipőkben. 

- A malacok, Kilenc - kiáltotta férje felé őszintének látszó rémülettel. (Négyszemközt a férjét 
valamely babonás okból Kilencnek szólította.) 

Késő Fáninak valóban olyan lábai voltak, amelyeket megirigyelhetett volna bármely balerina, 
akit a Vénusz vagy Magyar Figaró című lapokba rajzoltak. Megfelelően teltek voltak ezek a 
fekete harisnyás lábak, hogy esős időben, szoknyaemelintés idején a nedves utcákon a 
szakértők utánuk menjenek. (Nagy divat volt Pesten a szép lábak után való járkálás.) Míg 
Későné lábtartása hasonlított a foxterrier kutya első lábainak állásához is, amint felhúzott 
szoknyával a széken állott, ahová nyilván a lábai között futamodó malacok elől menekedett. 

Mielőtt a segítségül hívott „Kilenc” vagy bárki intézkedhetett volna a hölgy „megmentésére”, 
Rezeda Kázmér utat tört magának, és a komoly ijedelemben látszó hölgy segítségére sietett. 

- Az igazi lovag! - dörmögte Spektátor. 

- Csak hadd menjen! - felelt Muki úr, némileg megvetve a helyzetet, amelybe a hölgy 
keveredett. 

Rezeda Kázmér valóban mindenkit megelőzve érkezett a hölgy megmentésére. Két kezét 
nyújtotta neki, és nyájasan szólt hozzá: 

- Ugorjon le, maga Fruzsina - mond tréfásan. 

Késő Fáni már akkor gyengéden megszorította a férfi mindkét kezét, mikor megragadta őket. 
Később, földre érésekor, még egyet, egy hosszadalmasabbat, kiadósabb, felejthetetlen, szinte 
sorsdöntő kézszorítást alkalmazott, amikor igen finom kezeinek melege belopózott a férfikéz 
csontjai közé, mint valami varázslat. 

- Nem történt semmi. Üljön le mellém! - mondta turbékoló és mély hangon, amelynek 
hallatára Rezeda Kázmér úgy érezte, hogy valami történik vele. Kiegyenesedett, vállai 
szétfeszültek, a mellénye szűk lett, kakas módon lépett azért a székért, amelyen az imént Késő 
Fáni állott, hogy azon foglaljon helyet. 



 339 

A cigány persze közben egy akkor divatos keringőt játszott már réges-régen, amely 
keringőben volt egy édes refrén; csak ennyi: 

- A szerelem… 

Késő Fáni azok közé a nők közé tartozott, akik a különböző dalokból csak a nekik tetsző 
részeket hangsúlyozták. Most is, amint a cigányra figyelt, szinte önmagában dúdolta: 

- A szerelem… 

Aztán szív alakú arcát, hosszú pillájú lesütött szemét hirtelen Rezeda úr felé fordította: 

- Mondja, miért szólított engem Fruzsinának? Gyermekkorom óta nem szólított így senki. 
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MÁSODIK FEJEZET • Császár Fruzsina megjelenik 

Milyen volt a Késő Fániból lett Fruzsina? Vannak egyes jelenségek, amikor azt kell hinnünk, 
amit a régi romantikus írók vallottak, hogy nők és férfiak megszerelmesedés idején egy 
pillanat alatt tudnak megváltozni. Mintha testestül-lelkestül kicserélődtek volna, mintha egy 
másik énjükkel találkoztak volna, amelyet eddig hiába kerestek. 

Egy új hölgy ült a régi Késő Fáni helyén, aki eleinte oly bizonytalankodva viselkedett, mintha 
önmagát nem találná. Igen hosszú pillájú szemét lesütötte a társaság előtt, hogy az észre ne 
vegye a változást, ami vele történt. Az arca még a púder alatt is elfehéredett, mintha nőies 
rosszullét lepte volna meg. A halovány ajka - mert festéket nem használt - néha megremegett, 
a hangját pedig letompította az alig hallhatóságig, mintha valami váratlan hírt kapott volna, 
amely visszafojtotta darab időre a szíve dobogását. 

Talán kissé szomorú is lett, ami nagyon pászolt előbbeni hangos jókedve után, amikor ő 
mulattatta egymagában az egész társaságot. 

Spektátor az asztalhoz telepedve, Muki úrral a lesütött szemű, elcsendesedett asszony láttára 
megrúgta az asztal alatt Muki lábát, mintha azt mondta volna: „Ki van vetve a háló a 
barátunkra.” Pedig Rezeda úr megesküdött volna, hogy az asszonyon beállott változás nem 
más, mint gyermekkori emlék hatása, amikor véletlenül gyermekkori nevén szólította. 

- Maga jó barátja az uramnak? - kérdezte Fruzsina. 

Rezeda megtüzesedett fejjel bólintott. 

- Nos, hát akkor ígérje meg, hogy nem mondja meg senkinek, hogy én ebben a társaságban, 
ebben az egész úgynevezett királyi fogadóban unatkozom. Legjobban szerettem volna otthon 
tölteni a Szilvesztert, egy-két jó barát között vagy pedig valamely olyan kisvendéglőben, ahol 
az embert nem ismeri senki, de senki. 

És úgy folytatta, mintha már nagyon régen tartozott volna ezzel a vallomással Rezeda úrnak. 

- Van Óbudán, a hajóállomás közelében egy kisvendéglő, úgy hívják, hogy Ginderle. Nincsen 
abban a kisvendéglőben semmi, csak egy öreg pincér és néhány vadászkép a falon. Itt 
szoktam találkozni az urammal legénykorában, és sehol olyan jól nem éreztem magam, mint 
ebben a kiskocsmában. 

- Fehér terítékes? - kérdezte Rezeda úr, mert más kérdést nem mert feltenni a váratlanul 
elbánatosodott hölgynek. 

- Emlékezetem szerint: fehér terítékes - felelt az mély, érzelmes hangján, és hosszú szempillái 
alól elgondolkozó pillantást vetett Rezedára. 

Majd két kezét összekulcsolva ejtette az ölébe, és nagyot sóhajtott. Darab idő múlva megint 
megszólalt azon a letompított hangon, amelyet csak régi ismerősök használnak egymás 
között, amelynek értelmét Rezedán kívül más nem hallhatta. 

- Tudja, mért fohászkodtam most? Azért, hogy bár akadna megint valaki, aki úgy szeretne, 
mint hajdanában az uram szeretett. Én nem tudok szerelem nélkül élni, szeretni, mindig csak 
szeretni. Nem értem az embereket, akik jönnek-mennek, rostélyost esznek, krákognak, 
lefeküsznek anélkül, hogy szenvednének vagy örülnének - nevezetesebben. 

- Nevezetesebben - ismételte Rezeda Kázmér, és gondolkozott, hol tanulta ezt a szót az 
asszonyság. Talán még az első urától maradt rá emlékbe? Kereskedőknek lehetnek ilyen 
kifejezéseik. 

Késő Fáni megint lesütötte a szemét, mert érezte, hogy Rezeda Kázmér pillantása rajta van. 
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„Párizsiasan” vörös haja volt. 

Akkoriban állítottak ki a Műcsarnokban és más tárlatokon ilyen őszi falevélhajú nőket, akik 
talán a festők képzeletvilágában éltek addig, de amikor képbe megfestették őket: akadtak 
eleven másaik is. Nem az óbudai kiskocsma pinceszaga, hanem az előkelő nagyvilág odőrje 
áramlott erről a hajról. Látszott rajta, hogy nem futkározó fodrásznak kezei turkálnak ebben a 
hajban, hanem komoly borbélyok, akik értik a mesterségüket. Minden hajszál a megfelelő 
helyén volt, még az is, amely libegni látszott volna. Tudta, hogy miért libeg… Öntudatos volt 
ez a „párizsi szőke” hajkorona, mintha egy jó portréfestő festette volna valamely képére. 

- Sokat utazott, nagyságos asszony? - kérdezte Rezeda a francia ősz hangulatát varázsló haj 
megtekintése után. 

- Régebben… Svájcban… Klímaváltozás végett, mert az orvosok mellbetegségtől féltettek - 
felel az alt hang, és Rezeda úgy vette észre, hogy valamely könnyes íze van a hangnak, 
mintha belesírtak volna, mint valami zsebkendőbe. 

De amíg a hang így bogarászott Rezeda füle körül, addig a szemek rá-rátévedtek az 
úriemberre, és minden vizitjüknél mondtak valamit. 

A színüket itt a lámpa világosságánál nem lehetett határozottan megállapítani. Néha 
sötétkékeknek látszottak, mint egy templomi énekesnőé, hangja révén általában templomi 
énekesnőnek szerette volna elképzelni Rezeda a most megismert hölgyet, aki zsidó nő létére 
is a Bazilika karzatára jár énekelni az ünnepi misékre; kék szemű Szűz Anyánkra függeszti a 
szemét, amely az áhítattól aztán megkékült. Máskor barnának látszott a szem, mégpedig ama 
veszedelmes barnának, amely tud csalogatni, csábítani, bolondítani. Általában, ha barna 
szemét „vette elő” Késő Fáni, akkor kissé kancsalított, és mindenképpen egy rafinírozott, 
hazug nőnek látszott, akinek minden szava kiszámított és nem őszinte. Barna tekintetével egy 
polgári ruhába bújt hetérának, romlott nőszemélynek, férfiak démonának tűnt fel Késő Fáni. 
Szempillái seprői alól úgy tudott nézni, mint egy nő éjszaka az ablakból, aki mindenáron 
szeretőt keres. 

(Rezeda úr csodálatosan ezt a bűnös, barna tekintetét szerette meg Késő Fáninak. Amikor 
morfiummámor és mindenre elszánt kacérság barnította a szemét.) 

- Szokott sírni az élet változásaiban? - kérdezte Rezeda az új ismeretségtől, mint ahogy 
általában a nőkkel szokott beszélgetni, mintha minden apró-cseprő ügyük iránt érdeklődnék. 

- Vajon találkozott olyan nővel, aki nem szokott sírni? Mi, szegény nők, komoly vigasztalást 
a sírásban találunk. Ha akarja tudni, ordítani szoktam sírás közben - mond Késő Fáni, és 
kancsalító, barna tekintetét vetette Rezedára, mintha annak különös örömet akart volna okozni 
a vallomásával. - Két napig van bedagadva a szemem egy kiadós „bőgés” után. De nem 
bánom. 

Legfeltűnőbb volt a szája a szív alakú arcocskának, amely oly száraznak, szinte kissé 
hervatagnak látszott, mint a szent életű apácáké, mint az eső után kívánkozó virág, amely 
bánatában lehajtja a fejét. (Gondolta Rezeda.) Mintha nagyon régen nem ízlelte volna meg 
senki ezt az aszúédessé válott gyümölcsöt. Amely kicsiny volt és szentimentális, mint egy 
még mindig leányálmaival elfoglalt nőé. 

- Pedig hogy ég néha! - mond váratlanul Késő Fáni, amikor észrevette Rezeda tekintetét. - 
Magam sem tudom, mire szomjazom. Valami igen nagy dologra, amiről nincs szó se a 
színpadon, se a regényekben. Ha egy Isten csókolna meg egyszer: az volna a vágyam. 

- Fiatal görög isten - vetette közbe Rezeda. 
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- Nem. Egy magam korú. Én harmincöt esztendős vagyok, megelégednék egy harmincöt 
esztendős istennel - mond váratlan őszinteséggel Késő Fáni, és ajkait összeszorította, mintha 
csakugyan tartogatná valakinek azt a csókot, amelyet még nem adott senkinek. (Rezeda úr 
titkon kiszámította magában, hogy ő sem több harmincöt évesnél, igaz, hogy néha olyan 
öregnek érzi magát, mint egy aggastyán, de talán ez még megváltozhat.) 

- Tehát azt mondja, hogy még nem csókolózott életében? 

Késő Fáni némi szemrehányással felelt: 

- Hogy lehet kérdezni ilyesmit egy asszonytól, akinek két eleven férje van, mert természetesen 
az első uram is életben van, és sokszor kocsikázik a ház előtt, ahol lakunk… Szegény Józsi! 
Nem szeretem a Józsikat. Hogyan is hívhatnak egy férfit ilyen nőies néven? A Jánosokat, a 
Mihályokat, az Andrásokat gondolom férfiaknak. No, és a Kázmérokról az a véleményem, 
hogy mindig van bennük némi kis szélhámosság. Egy Kázmér véleményem szerint csak a 
tenyerén hordozhat egy nőt, még ha néha megcsalja is. 

Most Kázméron (Rezedán) lett volna a sor, hogy a Kázmérok nevében tiltakozást jelentsen be 
az asszonyság felfogása ellen, de még ekkor elég higgadt volt ahhoz, hogy hallgasson. 

Bizonyos nőies babonákat úgysem lehet eloszlatni puszta szóval. 

Késő Fáni most az orrát fordította szimatolva Rezeda úr felé, mintha csak arra lett volna 
kíváncsi, hogy mi a véleménye az orráról az úriembernek. Kicsit húsos, tehát érzéki orr volt, 
itt-ott valami gyenge szeplők nyomai látszottak rajta a púder alatt, mint leányságának 
emlékei, holott Késő Fáni saját bevallása szerint harmincöt esztendős volt. (Vagy talán 
lódított ebben is ez a kacér asszony? - kérdezte magában Rezeda úr, aki bár alig tudta levenni 
szemét Késő Fáni arcáról, pontosan látta a különböző női cselfogásokat, amelyeket az asszony 
felállítgatott. Tetszeni akart, és ez éppen elég volt ahhoz, hogy Rezeda figyelmét lekösse.) 

Az orra formásabb is lehetett volna: lehetett volna olyan, mint például Viktória császárnőé, 
akinek aranytallérjai leginkább tetszenek az összes európai pénznemek közül Rezeda úrnak: - 
a császárnőnek hosszú és egyenes orra volt. Lehetett volna olyan, mint a pisze Pálmay Ilkáé, 
akiért még mindig rajongtak néhányan. De Késő Fáni orra egy finom úriasszony diszkrét orra 
volt, amely nem csinált se színésznőies fintorgásokat, se pedig nem állott előre hegyesen, 
mint egy nevelőnőé. Jól táplált, egészséges, kissé keleti orr volt, amely jó ételek szagaira, 
kellemes illatokra volt teremtve. 

- Milyen parfőmöt szeret? - kérdezte konvencionálisan Rezeda úr, mert a hölgy nyiladozása, 
kezdődő bizalmaskodása ellenére is tovább a mindennapos szürke udvarló pozíciójában akart 
megmaradni. (Meg aztán Rezeda úr félig-meddig életművésznek akart felcsapni életének 
ebben a korszakában, mikor bizonyos okból kissé aggodalom nélkül, igazi gondtalansággal 
élhetett, mint majd később kiderül, hogy miért. Élvezni akarta az élet apró örömeit, így azt is, 
hogyan történik az, amikor egy úriasszony akar elcsábítani egy férfit. Ezt még sohasem 
próbálta.) 

- Milyen parfőmöt szeret? - ismételte a hétköznapi udvarlók hangján. 

- Én a magam, a saját testem illatát szeretem legjobban. Néha felemelem a karom vagy a 
lábom, és megszagolom. Annál jobb illatot nem tudok - felelte váratlanul Késő Fáni. És 
orrcimpája kissé megremegett, asszonyos, de igen arányos kebleire buktatta állat, mintha a 
kivágott ruhán át egy szippantást akarna élvezni az öntestéből származó illatból. 

…Az asztalnál bizonyos lárma kerekedett, mert Spektátor a maga sziszegő nyelvén az 
irodalomról szavaztatta meg a hölgyeket: a Képviselőnét, a Tejigazgatónét és a Kereskedőnét. 
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Ki a kedvenc írójuk? - volt a kérdés (1912-ben), amiből a pesti Heine következtetni akart a 
hölgyek műveltségére. 

A Képviselőné, aki barackszínű arcával, jércebegyével, el nem rontható idealizmussal ma is 
olyan volt, mint vidéki lány korában, elsőnek ugrott be Spektátor társasjátékának. 

- Természetesen Herczeg Ferencet olvasom legszívesebben. Udvarias író, összes művei az 
uram könyvtárában vannak. 

- Hát Flaubert, Balzac, Dosztojevszkij? - kérdezte a pesti Heine, idealizálva a külföldi írók 
neveit, akikéit ez idő tájt rajongott. De aztán választ sem várva fordult a Kereskedőnéhez, egy 
kis termetű, szőkésbarna, igen dús hajú és igen ábrándos tekintetű asszonykához, akinek apró, 
vöröses bajuszkája volt, lelkes hangja, mintha gondolatban mindig egy másik világban lett 
volna. 

- Én a zenét szeretem. Egy Bach-szonátáért odaadnám a világ minden regénykönyvét. Úgy, 
látásból, az ősz fejű Bródy Sándor tetszik nekem, mert van a megjelenésében valami a 
Carmen torreádorából. Néha el is olvasom műveit az újságokban. Kár, hogy nem lett 
muzsikus. 

- Akármilyen ősz ember, kiforratlan tehetség. Meglátszik rajta, hogy valamikor ügyvédi írnok 
volt - mond Spektátor azon a fölényes hangon, ahogy ebben az időben az irodalomról 
beszélgettek. - Az ő hősnői a nyolcvanas években éltek, amikor a gavallérok panyókára vetett 
kabátban, mint valami szűrben, egy csárdással hódították meg őket. 

Most a Tejigazgatóné került volna sorra, akinek feltűnően nagy keblei voltak, mintha kebel 
lett volna az egész asszonyka. (Igaz, hogy nyolc gyermeke volt, akit maga szoptatott.) De nem 
voltak ártalmára keblei, mert még javában élnek férfiak, akik rajongói a nagy keblű nőknek. 
Mindig akadtak szemek, amelyek sóváran nézegettek a Tejigazgatóné keblei felé, amelyek 
olyanok voltak, mint valami ősasszonyé, aki a földet benépesítette. És a keblek felett 
aranykereszt függött, arcán a polgárasszonyok hideg vize érzett, kicsit pöszén beszélt: 

- Kedvenc íróm Hock János főtisztelendő úr, aki imakönyveket írt - mond „Rézi” (mert ez 
volt a barátnők között a neve). - Ezenkívül csak azokat a könyveket szeretem, amelyekben 
sok szerelem van. Én nő vagyok, csak szerelemről szeretek olvasni - folytatta Rézi 
természetes egyszerűséggel, mire Spektátor fanyaran, bizonyos életunalommal mosolygott, de 
a szakállas, igen férfias külsejű úriember, akinek olyan dohos szaga volt, mint valami régi 
törvényszéki irattárnak, nem tartóztathatta többé magát, és táncra kérte Rézit. 

Ez az úriember volt az a bizonyos Ügyész, aki nevezetes volt arról, hogy mindig ő 
kezdeményezte a táncot, mint valami vidéki gavallér. Ha éjfél elmúlt, az Ügyész már nem fért 
a bőrében. 

- Ha már virrasztunk, legyen valami értelme! - mondta most is, amikor a félig-meddig kiürült 
étteremben derékon kapta nagy tenyereivel a galamb formájú, de fürge lábú Tejigazgatónét, 
aki az első csárdáslépések után oly mereven nézett az Ügyész szeme közé, mint valami 
regénybeli bácskai kisasszony. Hinni se lehetett volna a nagy keblű asszonyról, hogy így tudja 
a módját! 

- Ez a legjobb válasz az irodalmi kérdésekre! - mond most Muki úr, mintha valamely örök 
igazságot hirdetne ki a felhevült szilveszteri éjszakában, ahol éjfél után mindennel inkább 
lehetett törődni, mint irodalommal. Ezek az igazi regényfejezetek, nem pedig azok, amelyeket 
Flaubert összefirkált. 

A teli szakállú, nagy bajuszú Ügyész tánc közben helyeslően bólintott Muki úr felé. 
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- Sose halunk meg! - kiáltotta, míg az aranykeblű asszonykát amúgy vidékiesen megpörgette. 
És mingyárt énekelte is a dalt, amelyet a huncut szemű Balog Károly cigányprímás játszott: 

Azért mert a szita, rosta kerek, 

Én vagyok a keménykarú gyerek… 

Amely dalocska akkoriban csárdásra rezegtette a táncosok lábait. 

A „Király” szállodában nem volt ritka a tánccal végződő vacsora, pláne Szilveszterkor, hisz 
Pest aranykorát élte, boldogabb volt, mint Van Zanten a vademberek között. De mindenesetre 
megmaradt a lakosság kedves emlékezetében, hogy ezen a Szilveszteren éppen a királyi 
ügyész kezdte meg a táncot, amelyet csakhamar folytattak más társaságok is, hogy a 
cigányprímás alig győzte kapkodni a fejét. 

Rézi csipkés zsebkendőcskével legyezgette magát, amikor az ügyész a régi udvariassági 
szabályok betartásával karonfogva a helyére vezette, és meghajolt előtte, mintegy köszönetét 
fejezve ki az élvezet felett, amelyet Rézi nyújtott. Az asszony meghatottan bólintott vissza, 
mint aki feláldozta magát. 

- Úgy táncol, mint Müller Katica, az opera prímabalerinája - mond az udvarias Ügyész, és 
most a Rézi szomszédnőjét, a dús hajú Kereskedőnét vitte táncba. Az asszonyka alig ért fel a 
szakállas férfi szívéig, mint mondani szokták, de fürgeségével bizony elég munkát adott 
táncosának: 

…Éjjel, a Tiszán… 

Énekelte a hölgy az akkoriban divatos ábrándot, amely szerelmet lehelt magából. 

Késő Fáni aranynyelű lorgnettet vett elő, amelyen tagadhatatlanul jóakarattal, visszafojtott 
vidámsággal nézdelte barátnői szórakozását. 

- Maga miért nem táncol, Kilenc? - fordult hirtelen az urához, aki zsebre dugott kezekkel, 
hosszú szivarszipkába dugott szivarral terpeszkedett az asztal mellett, pálinkáspohár állott 
előtte, mint valami igen komoly férfiú előtt, aki megveti az élet hiúságait. 

Szivarja mögül dörcögtetve nevetett: 

- Majd ha maga is táncol, kedves Fannym! - felelt, és egy korty pálinka elfogyasztása végett 
kihúzta egyik kezét nadrágja szárából. 

- Lássa, ilyen az én uram - mond félig tréfásan, félig komolyan Rezedához fordulva Kilencné. 
Aztán megint elővette azt a mélyebbik hangját, amelyen a nők talán utazó szerájokban, 
keleten vagy európai vékony falú hálószobákban szoktak beszélni. - Ha engem kérdez Heine 
úr, hogy ki a kedvenc íróm, habozás nélkül megmondtam volna: Senki más, mint maga, 
Rezeda. 

- Aoh - felelt Rezeda inkább tréfásan, mint zavartan. (Mert hisz a mondat zavarbahozatal 
végett volt elmondva.) - Én még sok mindennel tartozom azért, hogy igazi író lehessek. Kiss 
Józsefnek, A Hét szerkesztőjének sincs a legjobb véleménye felőlem, habár regényt rendelt 
nálam, amelyet új esztendőtől kezdve akar közölni lapjában. 

- A Hét-ben? Leánykorom óta előfizetője vagyok. Sehol oly cikkeket nem lehet olvasni, mint 
ott - felelte Késő Fáni, és pezsgőspoharát Rezeda poharához érintette. - Erre már iszunk egyet 
- szólt kissé emeltebb hangon, mintha valami nagyon jó hírt hallott volna Rezedától. 

Ebben a korszakban valóban tekintélyes hetilap volt Kiss József lapja, leginkább fiatal írók 
emlegették, amely lapba írhatni némi kitüntetésszámba megy. Habár anyagi előnyökért is 
közölt arcképeket a borítékon az örökké pénzzavarokkal küzdő szerkesztő, minden írónak 
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álma volt egyszer-másszor A Hét-ben megjelenhetni. Lám, Rezeda úr annyira vitte, hogy egy 
egész regényt írhat A Hét-be… 

- Éppen ezt ünnepeltük barátaimmal ma este, hogy öreg Kiss József teret, érvényesülést 
nyitott nekem - mond Rezeda úr egyszerűen, mintha barátait semmiképpen se akarná 
kifelejteni a dicsőségből, amely érte. 

- Maga jó fiú, de ne bízzon annyira barátaiban, mint önmagában. A legjobb barátokban is 
lappang valamely irigység, ezt ne feledje. 

(Ahá, gondolta Rezeda úr higgadtan, a nők örök furfangja! A barátaimtól akar elszakítani!) 

De tett még többet is Késő Fáni. 

Mintha csak véletlenül tenné: az asztal alatt finom harisnyás lábával, amelyről a kis 
papucsszerű cipőt észrevétlenül letolta, megérintette Rezeda lábát. Talpának lágy hajlása 
érzett az úriember bokáján, mintha villámütés érte volna. A kis láb csaknem térdéig 
elkalandozott, hogy Rezeda úrnak visszafojtódott a lélegzete ettől a vakmerőségtől, mintha 
valami lidérc ült volna a mellére. 

Késő Fáni ilyen módon is rá akarta venni, hogy ne bízzon barátaiban. 

Rezeda még alig tért magához meglepetéséből, amikor a térdén is érzett egy érintést, de ez 
már Fáni kezétől származott… S ugyanakkor összeszorított fogakkal, mintha erőszakosan 
megtudni szeretne valamit, kérdezte: 

- Azt akarom tudni, hogy miért nevezett engem először Fruzsinának, mikor megszólított, mert 
így gyermekkorom óta nem szólítottak?… egyik uram, egyik udvarlóm se… Csak maga. 
Honnan vette azt a vakmerőséget, hogy megszólítson, megszorítson, még szép, hogy meg 
nem ölelt itt nyilvánosan, mint valami szakácsnét! 

Rezedának tetszettek ezek a szenvedélyesen, halkan elmondott szavak, úgynevezett testi 
élvezetet nyújtó szavak, amelyek megbizsergették a vérét, mert azt árulták el, hogy Késő Fáni 
komolyan foglalkozik vele. (Habár más jelből is észrevehette volna, de az úriember azok közé 
tartozott, akik a szavaknak nagy jelentőséget tulajdonítanak: elsősorban lelkileg akarta élvezni 
női ismeretségeit: „A Miatyánkot kell nekik tudni”! mondogatta.) 

Késő Fáni tovább beszélt összeszorított fogsora mögül, mintha maga is élvezné, nyelvével 
megforgatná, szűzsültté a saját szavait: 

- Leánykoromban demi-vierge voltam. Félszűz, mint Marcel Prévost akkor divatos 
regényében írta. Ez volt ambíciója minden leánynak az én társaságomban, lenéztük azt, aki 
nem vallotta magát demi-vierge-nek. Akkor is Fruzsinának hívtak. Honnan tudta ezt maga? 

Rezeda úr képzeletében látta az elkényeztetett vörös hajú, rövid ruhás kisasszonyt az 
Andrássy úti leányiskolából jönni és iskolatáskáját lóbálva, vakmerőén tekingetni jobbra-
balra. „Demi-vierge!” Ő még akkor vidéken ült egy őszi házban, és egy öreg korhely 
beszélgetéseit hallgatta a szolgálók, gazdasszonyok, kocsmárosnék furcsa tulajdonságairól, 
amikor Pesten már félszüzek jártak! Be kár az időért. 

- Fruzsinának szólított a házitanító, akinek a nyakába ültem vagy letérdepeltettem az asztal 
alatt. Nem is lett belőle tanár, zongoramester valamely kétes hírű házban, és fekete 
pápaszemével néha elsétál a házunk előtt - folytatta Késő Fáni. 

- De még egy fehér reverendás pap volt, akitől katolikus imádságokat tanultam, mert azt 
hiszem: kissé szerelmes voltam belé, aki ugyancsak Fruzsinkának szólított. Később civil lett, 
és egy traktérosnét vett feleségül. És most maga megint Fruzsinának szólít, holott nem adtam 
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erre jogot! - dudorászta Késő Fáni, és úgy villogott elsötétült szeme, mintha komolyan 
haragudnék. 

- Nem is gilt, hogy magát másképpen nevezik, mint Fruzsina! - felelt Rezeda olyan 
egyszerűen, mintha egy bevégzett tényt közölne az asszonnyal. 

Késő Fáni összeszorított fogai lassan engedtek, egy pillanat alatt elpárolgott felindulása, és 
most váratlanul nyöszörgős, sírós, könnyes hang hallatszott szájából: 

- És a szanatóriumban, ahol operáció miatt feküdtem, találkoztam egy irgalmas nővérrel, aki 
ugyancsak Fruzsinának szólított. Gyermekkori barátnőm volt valaha, árva lett és szegény, és 
felvette az apácák fátyolát. 

Ezen aztán majdnem elsírta magát a különös asszony, mire Kilenc, azaz Késő János indíttatva 
érezte magát, hogy felkeljen ünnepélyes helyéről, ahonnan a két hírlapíró beszélgetését 
hallgatta, akik a „Király” szállodában jelenlevőkről, a virágokkal díszített fehér asztalok és 
riviérai villamosfények, valódi perzsaszőnyegek és jégpálya simaságú parketták vendégeiről, 
ezekről a szilveszteri boldogsággal mosolygó vendégekről egyenként kisütötték, hogy a 
legnagyobb gazemberek és elvetemült nőszemélyek, rablókapitányok és ringyók. „Ezer 
esztendőt ki lehetne osztani közöttük, ha már el nem múlott volna a millennium”, mond a teli 
szájú Muki úr, mire a pesti Heine megjegyezte, keserű nyállal a szájában: „És helyettük 
Cervantesnek és Wilde Oszkárnak kellett ülni.” 

Kilenc úr tehát megállott neje széke mögött, még mindig szájában tartva hosszú szipkájú 
szivarját, és megkérdezte, hogy mi a baja őnagyságának. 

- Először is vegye ki a szivarját a szájából, mert majd kiégette a szemem. Másodszor menjen 
vissza pálinkát inni - felelt előbb szigorúan Késő Fáni, majd megenyhülve tette hozzá: - A 
szegény Soror Ilonáról beszélgettünk, akit Rezeda úr ismert. 

- Hja, a sashangú nővérről, aki engem akart gyógyításába venni a szanatóriumban a 
pálinkaivás miatt! - kiáltott fel Késő János úr, mint valami vidám emlékre, és visszament 
helyére. 

- Halálos operáción estem túl, és ő csak nevet - mond gyermekes duzzogással „Fruzsina”. 

- Milyen operáció volt? - kérdezte Rezeda, hogy gyöngédebbnek mutatkozzon Kilencnél, ami 
az udvarlók régi rossz szokása. 

- Ritka vakbél-operáció volt. Herzl professzor azt mondta, hogy esztendők óta nem fordult 
ilyesmi elő. De a metszés nyoma oly láthatatlanul beforrott, mintha akár a fejemen, a hajam 
között vágtak volna - mond Késő Fáni bizonyos kihívó szemességgel. - Néha én magam sem 
találom meg a vágás helyét. 

S rábízta Rezedára, hogy gondoljon, amit akar. 

Az asztal végén Késő János éppen hahotázva beszélt a hírlapíróknak Soror Ilonáról, aki a 
pálinkaivásról akarta leszoktatni, holott az egész modern magyar irodalom „brandtwein”-t 
iszik, mióta Molnár Ferenc divatba hozta. 

- Mit tudja azt egy ilyen apáca, hogy mi van egy pohár „broneff”-ben, amit az ember nyári 
hajnalon az Andrássy úton, a „Millennium” kávéház előtt iszik meg, és már hozzák a friss 
reggeli lapokat! - kiáltotta lelkesen Kilenc, mert határozottan tudta élvezni a békebeli 
újságíróélet hangulatait. - Egy ilyen hajnalt nem adnék oda egy főispánságért. 

A Verbőczy-szakállú ügyész már a Képviselőnét is megpörgette. A cseresznyebefőtt arcú 
asszonyka vidékiesen, Anna-báli hangulattal rakta a táncot, és néha kendőcskéjét 
meglobogtatta. 
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- Bérlő volt az apja a Felső-Tisza mentén - mond Spektátor, aki mindent tudott. - A nagyságos 
asszony maga is birkát nyírt kisasszony korában, mert birkanyírás idején dadai Weisznál 
mindenkinek dolgozni kellett. Tízezer pengőbe került a magyar nemessége, ezt a család 
tagjainak is be kellett hozni. 

De végre a Képviselőné, született dadai Weisz Sári is kifáradt, de nem úgy a rettenthetetlen 
Ügyész, aki a „Király” szállodában azt akarta látszólag bebizonyítani, hogy nemcsak kiváló 
közjogász, hanem mint táncos is megállná a helyét. 

Késő Fánit kérte fel táncra. Mondván: 

- Nem akartam eddig a nagyságos asszonyt zavarni, mert láttam, hogy nagyban diskurál a 
szerkesztő úrral. Most már azt hiszem, megbeszélték a feminista kérdéseket. 

(Az Ügyész valamely okból azt hitte, hogy a nők csak feminista kérdésekről szoktak beszélni 
a férfiakkal.) 

- Nem, nem akarok feminista lenni, csak nő akarok maradni - felelt, s szeretetre méltó 
ellenkezéssel és egy bocsánatkérő pillantást vetve Rezeda úrra: táncba indult a csupa szakáll 
Ügyésszel Késő Fáni. (Mint később bevallotta, egész idő alatt attól félt, hogy hozzáér a 
szakállával.) 

Tehát táncolt Késő Fáni. És Rezeda úr nem lett volna erre a világra való ember, ha észre nem 
veszi, hogy Fáni (illetőleg Fruzsina) neki táncol, mint Salome Heródesnek. 

- Az iskoláját! De már ezt megnézzük! - mond Kilenc, és hátat fordított az asztalnak. Hangja 
ugyan tréfásan hangzott, de némi mélabú volt benne. Talán egyetlen férj sem szereti, ha a 
felesége más férfival táncol, gondolta magában Rezeda. Pláne, az ilyen hamis asszonykára 
vigyázni kell, mint a csíkra. 

És azon vette magát észre, hogy némi féltékenységet érez az Ügyész iránt. Alig várta az 
alkalmat, hogy Kilenc poharához nyúljon, borospoharát megértő barátsággal 
hozzákoccintotta. „Nincsen abban semmi virtus - Verje meg a Jézus Krisztus!” - idézett a régi 
versből, és szokása ellenére gúnyos mosollyal nézte az Ügyész toporzékolását. 

Hogy táncolt Késő Fáni? Előbb andalogva, mintha most lépett volna ki az őt eddig fogva tartó 
szerelem bűvköréből; úgy igyekezett történelmi csarnokból való szakállas táncosa karján 
elhelyezkedni, hogy mindig láthassa a magára hagyott Rezeda urat. Szempilláit álmodozva 
félig lehunyta, mintha a tánc alatt is mindig csak arra az egyre, a szerelemre gondolt volna. 
Talán még fehérebb volt az arca és még szenvedélyesebb, mint előbb. Kis lábain a 
lakktopánok alig látszottak érinteni a parkettet, nem maradt meg a helye, mint a tündéreknek 
se, ahol táncolt. Hátrahúzta derekát, kifeszítette Ceres görög istenasszonyhoz méltó 
mellecskéit a kormos tekintetű Plútó karjai között. Szűzies mozdulatai, ártatlan andalgásai 
szinte lányosak voltak (legalábbis ilyeneknek látta őket Rezeda úr), mintha tánc közben, 
idegen férfi karján minden eltűnt volna belőle amaz asszonyi kacérságból, amellyel az imént 
Rezeda urat babonázta. Rezeda úrnak rá kellett eszmélni, hogy a csábítás, a kedveskedés, a 
tetszésnyilvánítás a társaságból egyedül őt illette meg. Lám, a viharosan lejtő Ügyésznek nem 
jutott már belőle semmi. Még csak egy kancsalító mosoly sem. 

- Így táncoltak az Anyegin-ben Tatjánáék - gondolta vagy mondta magában Rezeda úr az 
ártatlan tánctól elragadtatva. 

De az illúzió éppen úgy eliramlik, mint az élet. 

Az andalgás, amelyet tán a „Cserebogár, sárga cserebogár” magában dúdolgatott dallamára 
járt Sába királynő (bármit muzsikált a cigány), apránként elandalgott, mint egy régi-régi 
szerelem, és Rezeda egyszerre csak azon vette magát észre, hogy királynője a két vállára 



 348 

feszíti két karját táncosának, és jól belenéz az Ügyész bozontos arcába. Több se kellett a 
kipróbált táncosnak. Megérzi az ilyen régi majálisrendező, hogy mikor jön el a pillanat, 
amikor istenigazában táncoltatni kell a gondjaira bízott hölgyet. Mint a vén csatalónak a 
trombitaszó, olyan a régi táncosnak egy női szempillantás. Elkezdődött hát a kopogós!… Az a 
derékriszáló, kebelhevítő, szívgyullasztó, orcát lángba borító csárdás, amilyent tán Tamási és 
Blaha Lujza jártak valamikor a színpadon. (Az Ügyész későbbi önvallomásából.) Most 
mutatta meg Késő Fáni, hogy kell táncolni, mintha minden percben az égbe akarna röppenni. 
Könnyű lett, mintha szíve minden gondját elfelejtette volna. Életveszélyes volt, ahogy 
megpördült, és együtt énekelte a cigánymuzsikával: 

…Fészket rakott az ágra… 

Belebolondultam magába… 

Aztán hirtelen eleresztette a fáradozó Ügyészt, és rákiáltott az urára: 

- Talpra, gazduram. Zabba mentek a lovak. 

Kilenc úr a zsakettben és az antik gombos mellényben bizony gyorsan felugrott, hogy 
szolgálatára legyen a feleségének. Csárdást mindenki tud táncolni, így tudott Kilenc is, de mi 
volt az ő tánca a felesége táncához mérve! Hamar el is eresztette őt Késő Fáni, és Rezeda úr 
vállára csapott, a régi népszínházi stílusban szólt rá: 

- Adj’ Isten. Nem reszket az úrnak a lába? 

- No, pupák! - dörcögtette kedélyesen Késő János, amikor tudomásul vette felesége új 
vállalkozását. 

Rezeda úr felállott… Éppen csak a szívéig ért a táncosnője, de odáig aztán kétségtelenül elért. 

Rezeda úr a föld alatti mulatóhelyen, az „Olimpiá”-ban tanult meg valaha táncolni; 
tudományának, annak a levegőbe való emelgetéssel együtt járó, hölgy előtt néha letérdepelő, 
máskor a hölgyet szinte leteperő tánctudománynak, ahogy a föld alatti mulatóhelyen tanították 
a táncot, éppen hasznát akarta venni, amikor a már ismert, mások által nem hallható alt hang 
megszólalt: 

- Csak úgy ábrándozva, kedves. Ne siettessük a perceket, amíg együtt lehetünk. Tudja, hogy 
én holnap is gondolni fogok magára. Abból tudom meg, hogy maga is gondol rám, ha Császár 
Fruzsina néven poste restante levelet ír a főpostára. 

- Miért Császár? 

- Mert ezt a házat „Király”-nak hívják, ahol megismerkedtünk - mond a szívig ható hang. 

De egy titokzatos hang megint kiáltott valahol, valamerre: - Éljen a háború! 

Rezeda úr az est további folyamán nem tehetett egyebet, mint leült Kilenc mellé, és segített 
neki pálinkát inni. Jó az néha hajnalban, mint Kilenc újólag kifejtette. Mindjárt hozzák a 
reggeli lapokat. 
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HARMADIK FEJEZET • Bulyovszky utcai álmok 

Császár Fruzsina úgy nézett fel Rezeda úrra a Stefánia úton, mint egy görögkeleti 
templombeli szentkép az égre. 

Megbeszélt találka volt, és Császár Fruzsina mégis elhozta magával a társalkodónőjét, egy 
Gréte nevű, kis termetű hölgyet, aki inkább német volt, mint francia, de Fruzsina mindig 
franciául szólt hozzá. 

Kora tavasz volt, mint ebben az időben mondták: szerelemre nyíló tavasz, amikor a városbeli 
úri népeknek illett néhányszor végigmenni a Stefánián, mintha Budapest hagyományaihoz 
tartozott volna ez a szokás. Itt sétált karra vetett szürke felöltővel Lánczy Leó, a déli órákban 
erre vágtatott Krausz Simon. 

A déli órák a városligeti villanegyed lakóié voltak, akik ide lassú lépésben elballagtak, mintha 
a saját kertjükbe mentek volna ki a házból. Bankárok és gyermekek, nyugalomba vonult 
kereskedők és gyermekkertésznők népesítették be a Stefánia útnak azt a részét, amely közel 
volt a szökőkúthoz. Pest ráért tavaszonként a természettel barátkozni, feleslegesen, minden 
különösebb haszon nélkül, csak úgy régi szokásból sétálgatni, nem kellett egész nap kenyér 
után futkosni. Ki lett volna olyan ostoba, hogy ne élvezze az idények gyönyöreit? 

Tehát ezen az előkelő tájon, előkelő órában, mikor még híre se volt az úgynevezett „vasárnapi 
publikum”-nak, amely délutáni órában tölti meg a Stefániát, a kávéházi kerteket és 
tejcsarnokokat, sétált társalkodónéjával Császár Fruzsina, mint a francia regényekben 
(gondolta Rezeda). 

Igen választékos volt sétaruhája, lehetett volna benne Nagy János utcai bankárné vagy 
Andrássy úti háztulajdonosnő (ameddig Rezeda fantáziája terjedt a vagyonos hölgyekről), de 
semmi esetre se Késő János „szerkesztő” felesége. A szerkesztők feleségei ebben az időben, 
mint Rezeda tudta, mosdatlan gyermekeket nevelnek, és ebben az órában lompos slafrokkban 
járnak a konyhájukon Budán. 

Ám Késő Jánosék, persze az asszony kívánságára, a Bulyovszky utcában béreltek lakást, 
mégpedig erkéllyel, mert az egykori nagykereskedőné nem akart „lejjebb csúszni”, bár egy 
költőhöz ment nőül. Így a francia társalkodónéhoz is ragaszkodott (habár Késő János az ő 
félig tréfás, félig komoly, de leereszkedő modorában néha célzást tett arra, hogy még Arany 
Jánosnénak se volt társalkodónéja, s ezért a társalkodónéért egykor még felfalják szőröstül-
bőröstül az irigy kollégák. Mire Fruzsina azt felelte, hogy csak törődjön a maga dolgával, 
örüljön neki, hogy kiszabadította az elzüllésből, az éjjeli kávéházakból és mocskos hajnali 
kocsmákból, ahol a „lapírók” és lapszedők együtt isznak). 

Gréte, ez a kövérkés, mindig kicsit náthás és bolondos kedvű lány már ismerte Rezeda urat, 
amikor az egyszer komoly vizitet tett a háznál - „státszvizitet”, mint ezt Fruzsina tanácsolta -, 
ugyanazért figyelmeztette úrnőjét: 

- Der Herr von Rezeda. 

- Der Herr von Rezeda - kiáltott fel tehát mélabús sétájából magához térve Császár Fruzsina, 
mintha csak most vette volna észre a kérdéses urat, pedig hamarább látta mindenkinél a 
Stefánia úton. 

- Hogyan? - kérdé ezután, miután megengedte, hogy Rezeda úr megcsókolja tenyerén azt a 
helyet, amelyet nem födött királynői kesztyűje. - A kisasszony még mindig annyit tud 
magyarul, mint legutóbb tapasztalhatta. Semmi fogékonysága nincs nyelvünkhöz. Azért 
beszélhetsz nyugodtan - mond gyorsan, halkan, szenvedélyesen, tegezőre véve a szót (pedig 
még csak meg se csókolta addig Rezeda). 
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Különös varázsa van annak, ha egy előkelő úriasszony, egy ilyen párizsi szőke, egy ilyen 
finom, választékos élettől, kultúrától és ruhaneműektől kirafinálódott hölgy tegezni kezdi a 
férfit, mintha Isten tudná, mióta a szeretője volna. Ez a varázs Rezeda úrra is hatott, 
ugyanezért darab ideig megmerevedett térdekkel, visszafojtott lélegzettel - „mint Essex gróf 
Erzsébet királyné mellett” - haladt Császár Fruzsina oldalán. 

A hölgy féloldalra fordított fejjel, a tavalyról itt maradt faleveleket nézegetve lábainál (mintha 
Szikszay, a párizsi festő ecsetje alól, amely akkor divatban volt, származott volna ide a 
Stefániára), lépegetett foxterrier könnyedségű és állású lábain. Nem volt fátyol az arcán, 
amilyent a szerelmi vallomások átvételéhez szoktak feltenni, csak egy furcsa, bolondos 
kalapka figyelt fejéről. A kalap rozsdabarna volt, mintha az ősz és a tavasz színeiből volna 
összerakva. De Rezeda úr nem élt vissza az engedelemmel, a Stefánia út jó szagait kezdte 
dicsérni, mint valami kezdő udvarló, holott a hölgy bizalmassága révén: már messzibb kellett 
volna tartania. 

- Általában Budapest minden kerületének, talán minden utcájának más és más szaga van - 
folytatta. - Párizsban járt finom emberek szaglási emlékeikben a „Metro-szagot”, a 
metropolisillatot hozzák magukkal, és erről ábrándoznak. Véleményem szerint a Budapesten 
megforduló előkelő idegenek leginkább az Andrássy út szagára emlékeznek. Arra a kátrányos, 
parkettos szagra, amely különösen az Operaház környékén jellemzi ezt a várost. Én legalább, 
ha valamikor elkerülnék Pestről: mindig ezt a szagát érezném a városnak. Felbontják a 
fakockákat és bekátrányozzák - mond Rezeda úr egy idegenvezető ékesszólásával. 

De Fruzsinától választ nem kapott. 

- Persze, az Andrássy út mellékutcái, amelyek tagadhatatlanul a fővárost jelentik, egészen más 
szagúak. A szép nevű Vasvári Pál utca, a titokzatos Szerecsen utca, másik oldalon a 
boldogtalan nők Ó utcája nem arravaló szagúak, hogy emlékbe eltegye őket, aki Pestről 
valamely okból messzire bujdosott. Például boldogtalan, nem viszonzott szerelem miatt. 

A vörösbegyszínű kalapka felfigyelt, valahol messze az úttól megreccsent, károgó hangot 
adott egy öreg fa, mint a vének szokták, amikor tavaszkor a nedvkeringés újból megindul 
bennük: oá, boldogtalan szerelem! - mondták. - Hányszor hangzott el már ez a mondás ezen 
az úton. 

Rezeda úr bölcs önmérsékletére vall, hogy nem vette figyelembe a madárka módjára 
felfigyelő kalapkát, sem az ügyletbe beleavatkozó vén fát, szokásos hangján folytatta tovább. 

- Persze, nem az Andrássy út minden mellékutcája ereszt magából svábbogarakat, 
patkányokat, amelyek a lakók túlzsúfoltsága miatt a házakban már nem kapnak helyet. A 
Köröndön túl, ahol a föld alatti villamos ürül, de annál többen ülnek az omnibusz imperiálján, 
ahol a Nagy János, Kis János, Benczúr Gyuszi utcák kezdődnek, ahol Lendvay, a színész jár 
éjszaka Lendvay-köpenyben a virágzó hársak alatt: ahol Bulyovszky Gyula, ez a hajdani 
versíró és Bulyovszky Lilla, a gazdag Lilla férje éldegélt felesége jóvoltából, amíg a pálinka 
megölte: ott megint más világ van. Kertek, pasztellképek, a nagy Pesttől merőben idegen 
városrész illatait hozza el magával az ide vetődött idegen. Sohasem öntenek ki semmit a 
házak elé, csak kristálykorsóból csordítják halkan a vizet az idetévedt vadnövényekre is. Hát 
még a Bulyovszkyakra, akik itt úgy élnek, mint a légyevő növények a kertben, várják az 
aranylegyet, amelyet elnyelhessenek. Mindenki jókat álmodik ebben az utcában. A 
szegényszagú koldusálmok nem találnak ide. Csak a jó szag… 

Császár Fruzsina most váratlanul felemelte a fejét, és olyan mosollyal nézett Rezeda úrra, 
mint egy nagyvilági kokott: páván, ostobán, kifejezéstelenül („mint egy felöltöztetett 
viaszbábu a konfekciós üzlet kirakatából”, gondolta később Rezeda). 
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- A mi sétaidőnk letelt, kedves uram, haza kell mennünk, el kell válnunk a kellemes 
sétapartnertől. Arevoá. A viszontlátásra. 

Így szólt Császár Fruzsina („mint valami maszkabálon, ahol ő a hercegnő, én a csavargó”, 
gondolta ugyancsak Rezeda). És a két hölgy meggyorsított léptekkel hagyta ott a Stefánia úti 
lovagot, aki egy padra ülve elgondolkozott, hogy milyen ostobaságokat is beszélt. 

De délután már a hírlapírók klubjának a telefonjához hívta a tréfás klubfiú a szokásos gamin 
modorában: 

- Egy kapucínerbarna női hang a telefonhoz kéreti Rezeda szerkesztő urat. 

Telefonon át tudott csak játszani hangjával istenigazában Császár Fruzsina. 

Olyan volt a hangja, mint a régi Mum-pezsgőnek az íze, kicsit fanyar, kicsit szomorú, kicsit 
lemondó. 

- Nem hittem volna, hogy ilyen hamar elveszítem magát. Hiszen még jóformán meg sem 
ismerhettem. Vártam, hogy utánam jön ma délben. Az ön által említett Lendvay utca sarkán a 
társalkodónémmal sokáig álldogáltunk egy villa előtt, amelyre az volt ráírva, eladó. Mintha 
venni akarnék valamit, holott minden gondolatom ott maradt magánál a Stefánián. Mondja, 
bizonyos benne, hogy nem hallgatózik valaki a telefonban? Gyanús recsegést hallottam. 

- Magam vagyok a fülkében. 

- Igen, de bekapcsolnak mindenféle türelmetlen nőket, mert ott a klubban sok férfi van. Azért 
nem is beszélek tovább, pedig sok mondanivalóm lenne. Mit csinál ma délután? Van valami 
programja? Talán barátaival?… 

- Barátaim elfoglalt emberek. Nekem pedig soha sincs programom, mert úgyse volna időm 
megtartani. 

- Érdekes, hogy így él valaki program nélkül - dúdolt a hang, mintha valamely rendkívüliséget 
hallana. 

- Sajnos, nem vagyok már olyan naiv, hogy hinni tudnék az előre beosztott időben. 

- Mondja inkább úgy, hogy nem elég öreg még ahhoz, hogy az idejét beosztaná. Mindenre 
ráér, és ha nincs kedve, semmire se ér rá. Volna kedve feljönni hozzám délután egy kis 
négyszemközötti magyarázkodásra? 

- Tessék velem rendelkezni - felelt hirtelen a régi olvadékonysággal Rezeda (holott 
regényfolytatást kellett volna írni Kiss Józsefnek, de ő is azon az állásponton volt, hogy a 
regényeket nem írni, hanem csinálni kell). 

- Ne így feleljen, mint valami kalaposnénak… Azt mondd meg, hogy eljössz délután hozzám, 
mikor egyedül vagyok idehaza? 

Rezeda úr a durcás, nagyon mély és nagyon szívből jövő hangra megint csak a térdében, a 
nyakszirtjében, a hátában érezte azt a merevséget, amelyet a női varázslat szokott nála 
előidézni. Összeszorult torokkal kérdezte: 

- Mikor? 

- Egy félóra múlva! - hangzott a válasz, és a kagylót letették, hiába hallgatózott tovább 
Rezeda úr. 

Nem mindennapi fűszereket érzett a szájában. 

- Milyen nap van? - kérdezett egy fiatal hírlapírót az előcsarnokban, aki Párizsba készülődött, 
és már franciául gondolkozott: 
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- Csütörtöque! - felelt az ifjú. 

- Pedig ez nem is volt eddig szerencsés napom. Inkább a péntekek és szerdák tettek ki 
magukért. 

Határozottan kábult volt. Nem is ment vissza a nagyterembe, ahol a hírlapírók kártyáztak, 
hanem az olvasószobának irányította lépteit, ahol úgysem talált senkit, csak Sántha bácsit, egy 
nyugalmazott színészt, aki flastromokat ragasztgatott a nyakára. 

…Nem gondolt arra, hogy ilyen rakétaszerűén „menjen a dolog”. Azt gondolta, még el kell 
bíbelődni az elég rafinált asszonykával egy két hétig. Ugyanezért eszébe se jutott régebbi 
ismeretségeit feladni. Éppen tegnap töltött kedves perceket Musynál, a Bálvány utcai ügyvéd 
feleségénél, aki mindig zsebkendőt köt az ablakra, ha a déli órákban egyedül van az irodában. 
Rezeda úr pillanatok alatt odafent terem a második emeleten. Musy házias ruhában várakozik 
az ajtó mögött; az irodában egy csók, egy ölelés, egy felejthetetlen perc… „Szeretsz?” 
„Szeretlek.” Musy kis termetű, kövérkés asszonyka, de nagyon tud ölelni, bár az arca olyan 
polgári, mint egy ügyvédné arca, akinek négy gyermeke van a harmadik szobában. És Rezeda 
úr már megy is a titkos találkozóról, hogy az utcán, társaságban, színházban vagy a Király 
étteremben csak szemtekintettel üdvözöljék messziről egymást, ha véletlenül találkoznak. 

Ez a jó szerető! - gondolta néha Rezeda, amikor a Bálvány utcai kapun kifordult, anélkül 
hogy bárkivel is találkozott volna. - Senki, senki, se barát, se barátnő nem sejthet semmit. A 
jó Isten adta őt nekem, nem vehetik el. 

Valósággal lelkendezett az ilyen pár percnyi találkozások után. 

Musy visszavette a zsebkendőt az ablakból, és ő is dúdolgatva kezdett öltözködni a délutáni 
vizitjeihez. 

- De ez most komolyabb dolog - mond Rezeda, miután Sántha bácsi felragasztotta a 
flastromokat, és egyedül maradt. Ez az asszony nem olyan fából van, aki megelégedne egy 
lopott, titkos csókkal. 

  

Kora tavaszi délután volt, amikor legjobb volna egy kormos, fekete mozdonyon a kék 
Velence felé utazni és számlálni az állomásokat, amelyek még tőle elválasztanak. 

- De nekem Pesten kell lenni, pénztelenség és szerelem miatt - gondolta magában Rezeda, és 
beszállóit a hírlapírók klubjának kétfogatú fiákerébe, amelynek privilégiuma volt, hogy a 
klubház előtt állhasson, a Dohány utcában, és a klub tagjait olcsó pénzen fuvarozta. 

- Lajos bácsi, a Lendvay utca sarkára megyünk, ahol egy eladó ház van. Talán megveszem - 
mondta Rezeda a kocsiban helyet foglalva, mert az okos embernek mindig kell gondoskodni 
alibiről, ha valamely ritka veszélyes útra indul. 

A nyáron vadszőlővel befuttatott, szinte láthatatlan falú lugassá vált Lendvay utca most olyan 
kopárnak látszott, mint bármely pesti utca. A lombos kertek elszöktek az utcából, a női 
neműek eltűntek az erkélyekről, egy bőrkabátos házmester seperte a havat az udvaron, és két 
öregúr sétált az utcában. Az egyik Weisz Fülöp volt, a nagy bank igazgatója, és kertész 
módjára nézegetett be az udvarokba, hol kezdték el a kerti munkát. 

Miután Lajos bácsi elhajtott, Rezeda úr nem sokáig időzött a Lendvay utcában, ahol semmi 
keresnivalója nem volt, átment az Andrássy úton, éppen akkor hajtott erre Freystädtler fekete 
lovaival, mint Fülöp spanyol király, aki próbatemetést rendezett az igazi temetés előtt. Az 
aranyozott fekete hintó mögött lépett át az úton Rezeda. És már a jó szagú Bulyovszky 
utcában volt, megnyomta egy emeletes ház kertjének kapuját. A kilincs engedett, holott 
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máskor zárva szokott lenni a kapu. (Rezeda önkéntelenül Musyra gondolt, aki ugyancsak ily 
körültekintéssel végzi el dolgait a randevúk előtt.) 

Későék az emeleten laktak, míg a földszinten egy gazdag harisnyakereskedő családja, és az 
ablaknál egy hegyes orrú német nevelőnő nagyon csodálkozott, hogy az idegen úr csengetés 
nélkül jött be az udvarra, és már ment is fel a lépcsőn, ahelyett hogy a harisnyáshoz jött volna. 
(Az ilyen kertes házakban kora tavaszi délutánokon nagyon unatkoznak a nők.) 

Az ajtó megint csak engedett, Rezeda az ismert úton, a neszfogó szőnyegeken egész a 
szalonig jutott előre. („Betörő?”) 

A szalon közepén szokott vidorsággal, amelyről Rezeda úr élete végéig nem tudhatta meg, 
hogy ál vagy valódi, állott Császár Fruzsina. 

- Jól megvárakoztatott. 

- Egy félórát mondott. 

- A félórákat nem kell komolyan venni. Miféle nőkkel volt magának eddig dolga? 

Rezeda úr csak most jutott hozzá, hogy két oldalról, kézfejen és tenyéren megcsókolja 
Fruzsina kezét. 

- Olyan nőkkel volt dolgom, akik magának a cipősarkáig sem érnek fel. Amilyenek egy 
szegény hírlapíró útjába kerülhetnek. 

- De ha megengedi, mégiscsak kíváncsi volnék egyes dolgokra élettörténetéből. Mielőtt a 
szívemet odaadnám… - tette hozzá vidoran, mintha valami színdarabot idézne (ami szokása 
volt, mert jó memóriával és utánzóképességgel rendelkezett). 

Helyet mutatott Rezedának a szalonban, mint egy úrnő. A régi szalonja volt ez, amelyet még 
az első házasságába vitt hozományba, és valószínűleg úgy ismerte minden bútordarabját, mint 
a gondos háziasszonyok szokták. Rezedát egy tekintélyes, aranyozott fotelbe ültette, ahová 
bizonyára a legkiválóbb vendégeit szokta. Ő maga szembe helyezkedett el, egy úgynevezett 
puffon, és keresztbe tett lábbal figyelt. 

- Hát hogyan parancsolja ezt az egész dolgot, nagyságos asszony? 

- Te! Ha még egyszer nagyságos asszonynak nevezel, pofon ütlek, úgy segéljen az… 

De vallásos nő létére ilyen apró-cseprő dologban nem mert Istenre hivatkozni. 

- Arra vagyok kíváncsi, hogy ki a kedvese, a babája, a háziasszonya, a lánya, aki az ingét 
mossa, aki a nyakkendőjét megköti, aki a cipőjét lehúzza. 

Rezeda kissé felhevültebben, fantáziásabban gondolkozott, mint általában az utóbbi időben 
mindig, amikor ezzel az asszonnyal együtt volt. Máskor tán tagadott volna - egyszerűen. De 
erről a telivér, minden női jó és rossz tulajdonsággal rendelkező asszonyról azt hitte, hogy 
többet kibír, mint a többi. 

- Igen, Jánoska valóban lehúzza a cipőmet, ha részeg vagyok. És úgy lódít az ágyba, a fal 
mellé. 

- Jánoska? 

- No, eredetileg Johanna, de nem szereti ezt a nevet, amelyen már annyi férfi szólította. 
Leginkább azt kedveli, ha Maminak nevezik, mert azt hiszi magáról, hogy ő a „sajtó 
öreganyja”. 

- Jó kis foglalkozás. A lapírók öreganyjának lenni? 
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- Én természetesen nem szólítom Maminak, részint, mert az édesanyám él, részint mert 
életkorom se engedi meg az ilyen tréfálkozást. De a fiatalabb generáció megtartja a szokást, 
nem fizet rá senki, aki a Mamival jóban van. 

- Micsoda boszorkány lehet! - kiáltott fel Császár Fruzsina, és valóban úgy látszott, mintha 
bizonyos felindulás vett volna rajta erőt, amikor a „sajtó öreganyjá”-ról hallott. („Talán az én 
Kilencemnek is ő az öreganyja?”) 

- Nem boszorkány egészen, de rokonságban van a boszorkányokkal - szólt hátradőlve Rezeda 
úr, kényelmesen körülnézve a jó polgári vizitszobában, ahol csupa olyan bútorok álltak, 
amelyeket valaha alapos családi tanácskozás választott ki a férjhez menendő lánynak. Hetekig 
járták öregasszonyok, öregurak a bútorkereskedéseket, amíg „összehozták”, kiválogatták a 
bútordarabokat. A jókora perzsaszőnyeg tán egy vénkisasszonyé volt, aki többé nem 
szándékozott férjhez menni. 

Ebben a családi atmoszférában beszélni Jánoskáról valóban az ínyenc Rezedához való élvezet 
volt, meg is mondta mindjárt, hogy miért. 

- Mert Jánoska tulajdonképpen leánykereskedőnő, és már esztendők óta szerelmes belém, nála 
is lakom. 

- Mondja, ne mondja - felelt hitetlenkedve, vidoran Császár Fruzsina. - Talán ki is van valahol 
írva a cégtábla: „Jánoska és Társa leánykereskedők.” Maga természetesen: a Társ. 

- Bár öt esztendeje tart ismeretségünk, annyira még nem vittem, hogy üzleti ügyeibe is 
beleavatott volna. Annyi bizonyos, hogy a m. kir. államrendőrség engedélyével történik 
minden, nincs törvényellenesség. „Barátságos Ház”, ez a neve. 

- Olyan teli szájjal beszél, mint lapíró barátja, a Muki - mond Császár Fruzsina. - Milyen 
fontosnak tartják ezek a hírlapírók a maguk mesterségét, pedig alig hoz valamit a konyhára. A 
legfőbb szerkesztők is tele vannak adósággal, mint akkoriban hallottam, mikor még 
bankigazgatók is megfordultak nálunk. Éppen abban a székben ült mindig Max Falk, aki az 
apámnak barátja volt. 

Rezeda úr megragadta az alkalmat, hogy a székből felugorjon. 

- Nem vagyok méltó, hogy Falk Miksa helyére üljek - kiáltotta, és letérdepelt Császár 
Fruzsina elé a szőnyegre. 

- Azt hallottam, hogy maga egy csodatévő. Meg tudja váltani az embereket lelki 
nyomorúságukból. Ha valakire ráférne a megváltás, az én vagyok. 

Bármilyen gyakorlatra tesznek szert a nők az élet különböző körülményei között a férfiakkal 
való bánásmódban, talán még maga Bulyovszky Lilla, aki ebben a házban lakott, aki előtt „fél 
Magyarország” térdepelt, zavarba jött, ha egy-egy férfi térdre vetette magát előtte. Pedig ez 
akkor divat volt, az illemkönyvek írták elő. Korunkban azonban legfeljebb a színpadon, 
hatásvadászó jeleneteknél szokásos a térdeplés. Lám, Rezeda úr mégis e régimódi módszerhez 
folyamodott. 

- Bocsásson meg nekem, hogy arról a nőről beszéltem magának, aki liliomfehérségben az 
elérhetetlen vágyak csúcsán áll előttem éjjel és nappal. Akiért sírni és dalolni szoktam, ha 
egyedül vagyok. Sokkal szerelmesebb vagyok magába, mint idáig hittem. Megrázott, 
megváltoztatott, érzékennyé, érzelgőssé tett. Egy olyan periódusába kerültem életemnek, 
amelyet eddig nem ismertem. Szerelmes vagyok. Csak meg ne tudja senki. 

Mit mondjunk Császár Fruzsináról, milyen volt, mikor ezt a vallomást átvette? 
Összeszorította tán fogát, mint olyankor, mikor szenvedélyes szavakat mondott? Vagy 
megkönnyebbült, mint egy számító nő, aki elérte célját? Milyen egy Bulyovszky utcai dáma, 
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amikor szerelmet vallanak neki, mégpedig nem a korszak rövidre fogott, két-három tagú 
szavaival, amely szavak kurtaságukban is úgy hangzanak el, mintha szégyellni kellene őket, 
hanem így vallanak szerelmet, régimódiasan, a hatvanas évek szokásai szerint… milyen akkor 
egy dáma? 

Császár Fruzsina szomorú lett a vallomás után. 

Megindultan nézett a régi vidorság helyett Rezeda úrra, mintha csak azt akarta volna mondani 
a szemével: „Nem elég az, hogy én veszítettem el a szívemet, hanem még ön is elveszítette?” 

- Ha Van Zanten szigetén élnék a vademberek között, arra kellene önt kérnem, hogy vágja el 
nyomban a torkomat, mielőtt tovább tart ez a dolog - mondta hangosan. („Van Zanten” akkor 
divatos olvasmány volt, éppen a kulturált hölgyek irigyelték a vadembereket.) 

- De Pesten lakunk, és nem kérhetem másra, mint csak arra, hogy hagyjon magamra, 
imádkozni szeretnék. 

Mikor Rezeda úr összeszedte magát, búcsúzni kezdett. Császár Fruzsina keze az előszoba 
kulcsán, amellyel majd bezárja a lakást, valamivel jobb hangulatba jött Fruzsina, és félig még 
sírós, de már közelgő vidorsággal kérdezte: 

- Két imakönyvem van, egy zsidó meg egy katolikus. Melyiket vegyem elő, ha imádkozni 
találnék magáért is? 

- Ha csak egyet sóhajt értem, véleményem szerint az is megteszi a magáét az égbeli 
hatalomnál - felelt udvariasan, kissé borúsan, kissé csalódottan Rezeda. - Mégiscsak útra kell 
menni ebből a városból. 

- Nem addig, amíg holnap a szokott időben a Stefánián nem találkoztunk - mond Fruzsina, és 
bezárta az ajtót. 

A „szokott időben”, mondta, pedig még csak egyszer találkozott abban az időben Rezedával. 

  

A hegyes orrú nevelőnő még mindig a földszinti ablaknál állt. Rezeda úr, hogy kiengesztelje, 
oly mélyen köszönt neki, mintha a háziasszonynak nézné. Ment az utcán, de ahelyett, hogy 
„kedves öregem”-nek szólongatta volna magát, mint a nőies találkozások után szokta, és 
dicsérné magát azért, mert nem fogadott örök hűséget, nem esküdött meg, szóval nem 
követett el semmi becsületbe, lelkiismeretbe vágó dolgot a találkozón: borússága nemhogy 
muladozott volna, hanem inkább növekedett. Mindig térdepelve látta magát a szőnyegen 
Fruzsina riadt tekintete előtt, mintha megijedt volna valamitől… Bekövetkezett az, amire nem 
számított, a férfi szerelemre gyúlt iránta. 

Lehet, hogy nem akarta. Mert akkor vége a játéknak, amit egy jó kutyával eddig űzött - 
gondolkozott Rezeda úr, és a sétabotját utcagyerek módjára húzogatta a villakerítéseken, 
boldog, egészséges, gazdag emberek lakhelyén, akik bizonyára a szerelmet is más 
szempontból fogják fel, mint az olyan elátkozottak, mint Rezeda. Csak a pénztelen ember bíz 
mindent a szívére, hogy az az összes elmulasztott életjavakat megszerezze neki, például egy 
szerelem, egy jó kiadósan viszonzott szerelem alakjában, mert egyebe úgysincs a szegénynek. 
De gazdag ember? Nézegetheti a képeket a képtárában; hívathat doktort, aki 
fájdalomcsillapító cseppeket ad neki; mindig talál barátot, akinek elmondhatja a dolgait, 
kikérheti tanácsait, megbeszélheti vele a legutolsó eseményeket… Az kell, hogy valakivel 
beszéljen az ember. „De kivel beszélhetnék én az én furcsa titkaimról… Jánoskát még csak 
elő tudtam adni valahogy Fruzsinának. De kinek mondjam meg Fruzsinát, aki beült a szívem 
kellős közepébe?” 
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Így mendegélt Rezeda Kázmér, de másnap pontosan ott volt a találkozón, mint egy 
újságregénybeli ember, akinek nincs más dolga, mint az olvasók érdeklődését kiszolgálni. 

- Pedig pénz után kellene járnom. Mióta Jánoskát megcsalom, nem szívesen fogadom el tőle a 
mindennapi öt forintocskát, amelyet a mellényem zsebébe csúsztat, illetőleg kölcsönad 
induláskor, amelyet tán sohanapján se tudok visszafizetni, ha mindig csak így élek - mond 
magában Rezeda úr, amikor e korszakban szokásos hódító férfiléptekkel (akár a túlsó oldalon 
a választékosán elegáns Lánczy Leó) befordult a Stefánia útra. 

Zúzmara volt az éjjel, a fák még éjféli kísértetként álldogáltak helyükön délben is. Csak a házi 
munka elől menekvő, kimustrált cselédek tologatták piros orrú utaskával bélelt 
gyermekkocsijaikat, az ifjabb cselédség otthon maradt a fűtött szobában, régen foltozásra váró 
holmikat megjavítani. Mintha visszatért volna a tél. 

Császár Fruzsinára nem sokáig kellett várakozni. Sarkig érő, igen testhezálló perzsabundában 
és ugyanolyan sapkában jött, karcsún, finoman, mintha egy nagyon előkelő divatlapban 
sétálna, „télen a ligetben”, és ami nem mindennapi volt, hatalmas karmantyúja (muffja) is volt 
ugyancsak fekete perzsából, amely karmantyúban a zsebkendőn kívül sok minden elférhetett. 
„Még imakönyv is, amelyet az ördög fejéhez lehet vágni, ha az alkalmatlankodik valamely 
szűk utcában.” 

Igen fehér arcával egy másodpercig tragikus jelenségnek tűnt fel a fagyos úton, fehér fák alatt. 
Meztelen kezével nagyon megszorította Rezeda kezét, de megcsókolni nem engedte. 

- Fiam, magának nagyon meg kell változni - kezdte anyáskodó, aggódó hangon, melyre 
nyilván előre készült, miután az indulatokat leküzdte magában. - Az uramat kivallattam, és 
megtudtam, hogy szóról szóra igaz, amit tegnap nekem mondott. De talán még több is. Nem 
hunytam le a szemem éjszaka, mert azt hiszem, hogy ön már elveszett ember, akin nem lehet 
segíteni. 
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NEGYEDIK FEJEZET • A ,,Barátságos Ház” és lovagjai 

A „Barátságos Ház”-nak többféle neve volt; kinek-kinek az egyéni gusztusa szerint. 

Az Andrássy út egyik mellékutcájában, nem messzire a m. kir. Operaháztól állott a ház, 
amelyet mondottak a „Felejtés laká”-nak, a „Megértés házá”-nak, a „A jó nővérek otthoná”-
nak, „Johanna-nyaraló”-nak, mert a pesti nyelv telve volt élcelődéssel, a legkomolyabb és a 
legkomolytalanabb dolgokat egyaránt kicsúfolta. Különben is többnyire éjjeli hírlapírók 
fordultak meg a háznál, akiknek a mesterségükhöz tartozott, hogy mindent a tréfa 
szempontjából vegyenek szemügyre, még önmagukat is, nemhogy a külső világot. 

A „Barátságos Ház”-nak néha több állandó lakója volt. 

Így például az „Esperes”, aki a R.-féle lexikon egyik szerkesztője, papos külsejű, és 
megszokta, hogy az Üllői úton, ahol a hivatala volt, kezet csókoljanak neki az iskolába menő 
leánykák. Szorgalmasan ellátta hivatalát mindaddig, amíg valamely vidéki örökséghez jutott, 
amelytől függővé tette életét; megtanul perzsául, mégpedig a helyszínen, Perzsiában, ha majd 
örökség üti a markát. 

Mit tett azonban a főtisztelendő külsejű, egyébként kifogástalan úriember, amikor a perzsiai 
időpont bekövetkezett? 

Mindenesetre annyi szabadságot vett igénybe, amennyi elegendő lett volna a Sah birodalmába 
való utazáshoz, de a vonatnál gondolt egyet. „Talán megbolondultam, hogy fáradságos 
utazással törjem magam, amikor módos ember lettem! Gyerekeknek való az.” Szólt, és egy 
hajnalban, vidáman töltött éjszaka után, hírlapíró barátaival beállított a „Barátságos Ház”-ba, 
ahol a hírlapírók a társaságba való felvételét kérelmezték az úrnőtől. 

- Egy egész klastromot örökölt az Esperes - mond Kovács Arnold, a legrégibb pesti éjjeli 
reporter, aki egyik ajánlója volt az új tagnak. 

- Azért vonul tehát apácazárdába! - felelt a „Barátságos Ház” úrnője, és szobát rendezett az 
Esperesnek. 

A nevezett úr azonban nem ment el másnap, se délben, se este, amikor az itt tanyát vert 
hírlapírók szoktak, ellenben ott maradt harmadnap is. Az első napokban csak aludt, evett-ivott 
az ágyban, mintha nagy hátralékot kellene behozni. Majd mikor egészségileg némileg rendbe 
jött, bő szárú alsónadrágban (azaz magyar gatyában) és papucsban kisebb sétákat tett a 
házban. Benézett a konyhába, hogy mit főznek ebédre, frissen csapolt sört hozatott a 
vendéglőből, és a házfelügyelővel elmondatta élettörténetét, nyári estéken kikönyökölt az 
ablakba, és az Ó utcai világot nézegette. 

- Jó, hogy a csibukját nem lógatja ki az utcára - mond a ház úrnője a hírlapíróknak, akik 
hajnalban megint „tiszteletüket tették”, és az Esperes után tudakozódtak. 

- Várja önöket, majd meghal egy kis kártyázásért - felelt a háziasszony, és az Esperes valóban 
felpócolt párnákon ült az ágyban, és kártyapaklit kevergetett. 

Mit meg nem tenne a jószívű hírlapíró barátjáért? 

Hajnalonként az éjjeli kávéházakból egész karavánok indultak el az Esperes mulattatására, aki 
különböző üvegeket is tartogatott az ágy alatt, amellett a huszonegyes bankot adta. Megtelt a 
kis szoba éjjeli hírlapírókkal, akik mindenképpen segítségére voltak az Esperesnek az idő 
agyonütésében. (Mert mindig csak erről volt szó.) 

(Johanna ugyan dúlt-fúlt mérgében, hogy az Esperes egész kaszinót csinált a házából, ahol 
még néha délig is ébren kellett lenni, de a „sajtó” ellen még Johanna sem szólhatott. Johanna 
igazában véve egészen másképp szerette az életet, mint majd kiderül.) 
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A dominózók, sakkozók, kártyázók az ágyon foglaltak helyet. (Az Esperes mindenféle játékot 
játszott az unalom ellen.) Míg az úgynevezett társalkodók, a „bohémek”, ládákon, asztalokon, 
zsámolyokon ültek, és kellő füstöt csináltak. Ha Murger régen meg nem írta volna ezeket a 
dolgokat: azt lehetne hinni, hogy ők találták ki a szépséges bohéméletet (amelynek pesti 
figuráit egy bizonyos jelenlevő szobrászművész, Lányi Tibi nyomban agyagban is 
megmintázta, míg Major Sicu ugyancsak karikatúrában lerajzolta. Ohá! Ifjúság!). 

Az Esperes néha abbahagyta a játékot, a homlokára tolta a pápaszemét, és egy fekete palackot 
vett elő az ágy alól, amellyel a kaszinó tagjaival koccintott. Nem választották meg hivatalosan 
elnökké, de részben ágyban fekvése, részben változatlan pénzügyi állapota révén ő volt a 
legtekintélyesebb tag a társaságban. 

- Az is lehet, hogy egész káptalant örökölt - mond Kovács Arnold, aki „kopka”-játékra 
tanította meg az Esperest. 

Cholnoky Viktor, aki Don Kihóte formájával és Ságival, az éjjeli korrektorral beállított - 
Viktor maga is korrektor volt azelőtt, és barátságán nem változtatott -, fátyolos, mindig 
érzékenységet vibráló hangon megkérdezte: 

- Tulajdonképpen mi bajod is van neked, Esperes? Én legalább tisztában vagyok halálos 
betegségeimmel, de te, kultúrember létedre, azt sem tudod… 

- Nem akarom tudni, majd megmondják a kórházban, amelyet az adóinkból tartanak fenn - 
felelt bizonyos elbizakodottsággal az Esperes, mint aki nem fél voltaképpen a betegségektől. 

Jerzsabinka volt a kedvenc itala Cholnoky Viktornak, amely mindig akadt a házban, 
amelynek elfogyasztása mellett egy sarokban kifejthette álláspontját Esperes helyzetéről. 
Sehogy sem tetszett neki, hogy Esperes szolid ember lett, aki sohase jár el az éjjeli kávéházba. 
„Ha az ember szakít megszokott életmódjával, a halál karjába dől. Az éjjeliőrök is nappal 
halnak meg.” Sági mindenben helyeselt főnökének, már csak azért is, mert valamikor kispap 
volt Zircen, és megszokta az elöljáróknak kijáró engedelmességet. 

Megérkezett az ifjú Molnár Ferenc társaságával, amelyet úgy húzott maga után, mint egy 
sziporkázó szellemmozdony a vasúti kocsikat. Nemigen lehetett őt egyedül látni, fénylő 
monoklija a város legkülönbözőbb éjjeli kávéházaiból kinézegette híveit, mintha valami 
távcsövön át vizsgálná őket. A Belvárosból elindult a két Feiks fiú, az Andrássy úti 
szerkesztőségből Lakatos László, Lázár Miklós, a József körúti Hazám kávéházból Zoltán 
Jenő, a Lipótvárosból Jacobi Viktor, a „Sybill” későbbi zeneszerzője, a professzorok Central 
kávéházából dr. Molnár Géza, a zeneelmélet tanára. Csoportosan járták be a város különböző 
mulatóhelyeit, kikötöttek a New York úgynevezett női szalonjában, ahol a „kis irodalmiakat” 
(szelet szalámikat, parizereket, sonkákat) fogyasztották, Latzkó Andor, a belvárosi ékszerész 
fia éppen úgy, mintha nem volna otthon ennivalója; a Helvécia kávéházban, ahol az 
„irodalommal”, azaz a szegény éjjeli hírlapírókkal ismerős hölgyek telepedtek asztalukhoz, és 
egy Grammatika nevű hölgy felolvasta verseit; az egykori Casino de Paris-ban, ahol Lantos, 
„Budapest mulattatója” regélte el a legújabb pesti gaminságokat, valamint Geiger (akit 
Molnár Ferenc „Zsezsé”-nek nevezett el), a táncmester bemutatta a legújabb párizsi táncokat, 
amelyeket a Nyugatról a Kelet felé vonuló vándormadár hölgyektől tanult. (Már régen 
elmúlott az az idő, amikor a „nyugati” kultúra és romlottság végállomása Bécs volt a 
kontinensbeli városok közül, akár Bukarestig meg se álltak, és Pesten, a Révay utcában külön 
kis hoteljük volt a nemzetközi művészeknek, ahol éppen úgy akadt japán zsonglőr, mint néger 
táncosnő.) 

Molnár Ferenc és legközelebbi hívei ugyan fel-felhajtogattak egy-két pohárral, de a társaság 
legnagyobb része nem volt hajlamos az éjszakázáson kívül az egészségtelen italozásra is. 
Ugyanezért Báttaszéki hírlapíró, aki olyan népszerű volt az éjszakázók között, hogy a 
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szólásmondás szerint este még nem tudta, hogy mit és hol vacsorázik, reggelre hazamenve 
azonban megemésztetlen francia pezsgőt ürített ki magából: Báttaszéki Lui, az éji kegyenc és 
bálkirály a „cúgos cipős gavallérok társaságának” nevezte el a józan társaságot. 

És amint látjuk, néha a „Barátságos Ház”-ba is bevetődtek ők, és a hírhedtté vált Esperes 
állapota után tudakozódtak, aki egy egész egyházmegyét örökölt. 

A „Három Holló”-ból, miután az Opera előtti szfinxen kilovagolta magát: megérkezett Ady 
Endre a lelki baráttal, Révész Bélával. Egy utazóládán foglaltak helyet. (Ady néha 
különszobába vonult, és verset írt, ha arra sürgősen szükség volt a másnapi újságba.) 

Kritikus mosollyal lépett be Mikes Lajos, mindig csomagszámra hordott angol könyvvel a 
hóna alatt, és megkérdezte, hogy nem ütötte még meg a guta Esperest, aki a legbotrányosabb 
életmódot folytatja a városban. De úgyis bezárják a végén. 

- A börtönben fog elrothadni, mégpedig vasketrecbe zárva, amelyben se lefeküdni, se felállni 
nem lehet, csak guggolva várni a halált - ismételte Mikes Lajos, akit „rejtélyes doktor”-nak is 
neveztek, mert mindig olyan egykedvű volt, mintha az ördöggel tartana fenn barátságot. 

- Vagy pedig régi szerzőkkel, akik már régen megírták műveiket, és többé nem éreznek - 
mond Bányai Elemér, aki „Zuboly” név alatt egyik sokat ígérő tagja volt az akkori 
irodalomnak. S ugyancsak az Esperes megtekintésére érkezett. 

Bár Mikes doktor (később maga is lexikonszerkesztő) nem kételkedett egészen az Esperes 
tudományában, amellyel egy lexikonszerkesztőnek rendelkeznie kell, de életmódja miatt 
utóbb ezt is kétségbe vonta. 

- Minden időknek megvoltak a maguk tudós korhelyei - mond a ládára telepedve és Révész 
Bélához beszélve (aki persze választ nem adhatott) -, csak figyelemmel kell olvasni az angol 
regényeket. Még maga Johnson doktor se volt az italnak megvetője, de bizonyos időben 
hazament a Gower Streetre, és folytatta nagy szótárát. De ez az ágyban fetrengő sertés itt 
egészen megfeledkezett a céduláiról, amelyek irodájában feldolgozásra várnak. Hogy lehet 
abbahagyni egy lexikonszerkesztést? A földkerekség legizgalmasabb munkája, mert mindig 
újabb és újabb kötetekkel, az újabb tudományokkal és emberekkel lehet bővíteni. Én még a 
regényfordítást sem tudom abbahagyni, ugyanezért a Miksa utcai szerkesztőségben lakom egy 
rossz bőrdívánon, hogy minden percben készen legyek munkám folytatására. 

Az Esperes ágya körül javában folyt a kopkajáték, már megérkeztek a legkésőbbi vendégek is, 
így Tábori („Soma”), aki még lapzárta után is riportokra járt; a kis Radó, a német újságíró a 
„Budapester Spatziergänge” írója, aki a városrészeket úgy osztotta be a fővárosban, hol kapni 
különböző pálinkákat; de megjött felhevülten, rendszerint valamely éji kisasszonytól 
elkunyorált virággal mellén („a hölgy színeiben”) vagy a hölgy zsebkendőjével 
szivarzsebében Bátta Lajos is, „miután mindent szemügyre vett a városban, ami előadhatta 
magát”. 

- Te Bátta, te - kérdezte Johanna az előszobában, miután a bizalmasabb urakat tegezte. - Ha 
már annyifelé csavarogtál, nem láttad valahol a „gazdá”-t? 

- Ilyenkor vagy a Bécsi sörházban verekedik Blau bácsi társaságában a vendégekkel… 

- A minap is egy meztelen huszárkarddal jött haza! 

- Vagy a Városligetben iszik a fiákeresekkel. 

- Igen, a Stern Árpád, az a 28-as szokta elcsalni a Druskához. 

- Vagy Fehérnénél, annál a kövér asszonynál udvarol, itt, a szomszédban, aki olyan öreg, 
hogy csak a legsötétebb éjszaka mer az utcára lépni. 
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- Hallottam már erről is - mond a ház úrnője, mintha közömbösen venné a dolgot. - De ha már 
a te tolvajszemed se látta a „gazdá”-t, akkor igazán nem tudom, hol lehet. 

A „Báttá”-nak nevezett úriember megállott, mert érzékenyen érintette őt a szemeire tett 
célzás, méltatlankodva válaszolt: 

- Én szegény vagyok, de becsületes. 

- Mégis légtornász leszel, mint a többi, ha kicsapongó életet folytatsz. Egy szeg és egy 
kötélhinta, ez a vége. Én esztendők óta nem voltam kávéházban, legfeljebb tejcsarnokban a 
külső Andrássy úton, ahol éjfélkor a gazdával szoktunk levegőzés végett sétálni. 

- Ez a jómódú emberek szokása. Én már csak megmaradok szabad lovagnak - felelt „Báti” 
(mint némelyek nevezték) -, még gerelyt is vetnék egy nőért, ha éppen kedvemre van, de 
céltalanul sétálgatni nincs időm. Lajos lovag maradok. 

- Lajos, de Lajos-aranyak nélkül - felelt a „Barátságos Ház” úrnője. 

Mire Lajos lovag szánakozó, torz mosolyt vágott: 

- Még aranyaim is legyenek, asszonyom? Esperes legyek magam is? Ki járná éjszaka 
fogcsikorgatva és mindent, mindenkit megvetve a várost, ha már én is felcsapnék háziúrnak? 
Kell, hogy egy szegény ember mindig legyen mustrában Budapesten. Ezt az állást most én 
töltöm be. 

Ki tudja, meddig beszélt volna még Lajos lovag a maga igaza mellett, de Johanna véget vetett 
a társalgásnak: 

- Úgyse hiszem el egyetlen szavadat se, kár erőlködni. A Paradicsom kabaréban, ahol 
konferálsz az Üllői úti pasaséroknak, kék frakkodban, hazudozhatsz eleget. Énekelheted az 
„Egy szerb asszony, két szerb asszony” című nótát… 

- Pardon, ez a szám nem az enyém. Tarján művész úré. 

Reggeledett. A kis szobában füstté váltak bútorok és emberek, előcipelt zsámolyok, 
konyhából való székek és hírlapírók, akik az ajtó megnyílására kisompolyogtak, és 
nyomtalanul eltűntek, mintha visszamennének az álomba, ahonnan jöttek. 

Elbandukolt Ady olyan léptekkel, mintha egy holt gyermekét vinné a karjai között, 
szomorúbb akkor se lehetett volna, de szerencsére volt még egy stációja, a kövér Kovácsnál, a 
Nagymező utcában, ahová a cigány zenészek jártak, kik idáig a város különböző részeiben 
muzsikáltak. Itt négyszemközt ült Révész Bélával, aki mindenképpen a szocialista tanok 
alapos ismeretére akarta kitanítani. Néha déli versre szólalt meg a harang a Szent Teréz 
tornyában, a tanítás tartott. 

Bizonyosan újabb tudományos megállapításokkal, új emberismeretekkel távozott Mikes 
doktor, habár az embereket Shakespeare-en kívül senki meg nem ismerhette. (Ő volt az 
egyetlen ember a földön, akinek olyan szeme volt, mint az Istennek, mindent látott.) 

- Milyen marha vagyok, hogy éppen úgy ébren töltöttem az éjszakát, mint a többi bolond. 
Igaza van Lándor Tivadar szerkesztőnek, mindenki kicsit elmebajos a városban. Minek ez az 
éjszakázás napról napra? Az ideggyönge emberek nem férnek a bőrükben, csukassák be 
magukat az őrültek házába, de ne az utcákon járjanak éjszaka. Ahelyett, hogy a 
„Szenvedélyes barátok” befejező részét fordítottam volna, az Esperest néztem, ebben a 
disznóólban - mond elmenőben a ház úrnőjéhez, aki egy zsámolyon ült az előszobában, és 
egyik Hölgy cigarettát a másik után szívta. 
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- Csak aztán meg ne szöktesd a nevelt leányomat, Kisfuvaros Rózsit, mint ahogy a 
kávéházban megígérted neki! - mond egyet nyújtózkodva Johanna, mintha ez volna neki a 
legfontosabb az egész világon. 

- Doktor Johnsonra mondom, hogy ez meglepő. Azért ült itt az előszobában egész idő alatt? 

- Azért is. Mert az a lány már napok óta csomagol. 

- Felesleges az őrállás. Ha én megszöktetem, akkor is a kéményen át szöktetem, mint a régi 
Angliában a ladyket. 

„A rejtélyes doktor” hóna alatt könyveivel és fordításaival oly fanyaran ment végig a városon, 
mintha korán reggel a kedvét akarná elvenni mindenkinek az élet folytatásától. Valóban 
nekiült a még éjszakától poshadt szerkesztőségi helyiségben, egy immár letűnt nap kéziratai, 
kőnyomatosai, emlékei közé, hogy a „Szenvedélyes barátok” fordítását folytassa. 

- Fordító szabó volt az apám Kispesten! - dúdolgatta magában, ha fáradozott. - Sohase 
panaszkodott az ócska nadrágokra, akármennyit hoztak hozzá. Az egyiknek a zsebében még 
egy forintos bankót is talált, haláláig beszélt róla. 

Molnár Ferenc és társasága szokás szerint rövidesen távoztak, miután „- o -”, mint akkoriban 
cikkeit aláírta, kiosztott néhány viccet a hírlapírók között, amelyekkel azok másnap bejárják a 
várost, hogy azok végül tipikus budapesti viccekké váljanak, miután szerzőjüket elfeledték, 
Cholnoky Viktornak (és természetesen Ságinak is) eszébe jutott a méltatlanul elhanyagolt 
Ferencváros, mégpedig a Kinizsi utca, ahol Viktor esztendőkig lakott, és a polgárokat az 
ördögűzésre, az aranycsinálás titkaira és az európai Expressz-vonatok menetrendjére tanította, 
miután mindig el akart utazni hanyatló egészsége kúrálására. De helyette többnyire Kiss 
József (akinek segédszerkesztője volt) vagy Surányi József, aki főnöke volt, és minden héten 
megmutatta neki képtárát, amilyent egy lelkes vaskereskedő (és főszerkesztő) tud 
összevásárolni: utazott el az Expresszel, amely éjfél előtt ért Pestre. 

- Ez Magyarország szempontjából a legostobább menetrend, huszonötöt érdemelne az a 
vasúttitkár vagy ilyesféle, aki a nemzetközi vonatok menetrendjével foglalkozik. Éppen 
ellenkezőleg: nappal kellene a külföldről jövő és külföldre menő vonatoknak Magyarországon 
áthaladni, hogy az utazók láthassák ezt az országot. 

- Nagykőröst? Nagymarost? - kérdezte Sági, amíg a Ferencváros felé lépegettek a 
legkülönbözőbb mellékutcákon át, egy-egy korán nyitó „ostériá”-ba vagy „spelunká”-ba 
(mindennap más neve volt társalgásukban az elkerülhetetlen, bűnbe sodró kocsmáknak), 
betekingettek. 

- A magyar Alföldet, Esztergomot, a maga műkincseivel, tornyaival kell megmutatni, ahol az 
idegennek ki kellene szállni - felelt Viktor, mert reggel mindig a legkülönbözőbb 
problémákon törte a fejét, hogy valahogy ne gondoljon arra, mi várja otthonában: 
gyászjelentés vagy az ajtóra szegezett árverési hirdetmény. 

- Az Esperes elutazhatott volna az Expresszel, volt neki elég pénze hozzá - mond Sági 
megnáthásodva, vékony felöltőjében és tüdőbajos hangján. 

Cholnoky megállott a József körúton, ahol egy valódi olasz osztériás ismerőse volt, 
titokzatosan megfogta Sági karját: 

- Bevallok neked valamit. Én se utaztam volna el, ha annyi pénzem volna, mint az 
Esperesnek. Az ő szempontjából az a legjobb teendő, amit választott. Már az életben 
megpróbálni, hogyan fekszik majd az ember a sírban, éjfélkor felébredni és kísértet módjára 
kártyázni. 
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Az Esperes körül dúló kopkacsatában természetesen részt vett a megfelelő körülmények 
között kínálkozó élvezetekből soha ki nem maradható „Báti” úr is, mivel alkalmat adott a 
társaságnak annak megállapításához, hogy még mindig több szerencséje van a szerelemben, 
mint a játékban. 

- Kergesd el a Strimplit, úgyis lépten-nyomon megcsal - mond a „Noldi” név alatt ismert 
hírlapíró és lapvevő. 

- Mindenki csak a maga dolgával törődjön - felelt a szokásos izzadó, meggyötört, úgynevezett 
dunsztos állapotban Báti, amikor rendszerint az utolsó krajcárját is elveszítette. - Mindig 
másnak van szerencséje. Másé az ekvipázs. 

- De a nők! - szólt az éjjeltől berekedt hangon az Esperes, amikor már mindenki eltávozott, és 
kettesben maradt a letört lovaggal, aki mindenképpen meg akarja értetni az „ország egyetlen 
vagyonos emberé”-vel, hogy pénz nélkül nem lehet elindulni a nagyvilágba: 

- Ezek a szerencse fiai ilyenkor elmennek a frissen kisöpört, tej illatú kávéházba haboskávét 
inni, kaláccsal. Mások korcsolyázni, gőzfürdőzni, tyúkszemet vágatni, borotválkozni, új ruhát 
próbálni a szabóhoz veszik lépteiket. Sétálnak is tán egyet a Stefánián - mond a vidámságot 
mímelő lovag az utazóládán ülve. - Senkinek sincs semmi baja, mert mind okos, tehetséges 
„fiatal” - fejezte be az utolsó vendég, és a korszak divatja szerint kinyújtott tenyerével intett, 
önmagának és az elmenteknek. 

- De a nők! - felelt az Esperes majdnem félálomban. - Egész életedben az volt a híred, hogy a 
nők bolondulnak utánad, nem lehetett olyan kávéházba menni, ahol a kenyereslány legalábbis 
a menyasszonyod ne volna. 

- Persze, az rosszul esik az ilyen nadrágszíjas, kövér embernek - felelt hirtelen Báti. De meg is 
bánta nyomban. 

- Mondhatsz, amit akarsz - szólt most halkan, de elhatározottan az Esperes -, még 
gorombáskodhatsz is, de kölcsönt nem adok. A kassza zárva van. 

(Valóban Báti jól látta, hogy nagy, gyümölcsöskofáéhoz hasonló erszényét az Esperes a 
matrac alá süllyesztette.) 

- Kölcsönről szó sincs, nagyon tisztelt barátom. Lehetek a város szegénye, de megválogatom 
azokat, akiktől kölcsönkérek. 

(„A vén gazember ahelyett, hogy megsértődött volna, helyeslően bólintott” - állapította meg 
később a küzdőtéren maradt lovag, mikor kalandjára visszagondolt.) 

- Különben is rendes ember, akinek én is akarok számítani - folytatta a ládán ülő lovag -, a 
déli és délelőtti órákban jár hitelügyletei lebonyolítására, amikor a bankigazgatók a helyükön 
vannak. Nem mondom, hogy engem vár, de a helyén van Madarassy-Beck Gyula, aki 
iskolatársam volt, irodájában ül a bécsi Rothschild, még tán Fridényi is, akiről „Fridényi 
bankja” címmel regényt írt egy régi magyar író, Ábray vagy Ábrányi. A régi magyar írókat 
nem ismerem annyira, mint a franciákat. Eredetiben, az első kiadásban volt szerencsém 
olvasni Balzacnak azt a novelláját, amelyben az afrikai katona egy barlangban szerelmével 
hódítja meg a nőstény oroszlánt. 

(„A vén szélhámos, aki kiadja magát gazdag embernek, erre az előadásra is csak a fal felé 
igyekezett fordulni”, állapította meg később a szorongó helyzetben levő mesemondó.) 

- Mindig a nők járnak az eszedben, még az oroszlánok közül is - felelt a behamuzott, gyűrött 
takaró alól az Esperes. 
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- Természetesen nem lehet mindenki olyan török basa, mint ön, főtisztelendő atyám, a 
magunkfajta szegény legények bizony törik a nyakukat, ha valamely kellemes percet akarnak 
elérni az életben - ágált az ostromló az alvást szimuláló felett. - Ön ingó és ingatlan javaival, 
lábas és lábatlan jószágaival beköltözött egyszerűen egy hárembe, ahol naponta talán ötven nő 
is megfordul, és kiválasztja magának a legszebbet, amikor uzsonna táján és éjszaka 
becsengetnek a „Barátságos Ház”-ba. Könnyű megítélni a világot papucsból, hálóingből és 
korcos gatyából. Teli bugyellárissal a párna alatt. De tessék kint járni, mint Rembrandt „éjjeli 
őrsége” a kapuk előtt. 

- A képzőművészet Lyka Károly reszortjába tartozik nálunk, tedd az íróasztalára - felelt az 
Esperes kissé türelmét veszítve, pedig bárányszelíd lelkű volt. - Mit akarsz 
kígyóbűvöléseiddel? 

- „Még egy szót, királynő, mielőtt fejem porba hullana”, ha emlékszel az „Essex”-ből? Egy 
vallomással tartozom neked, ma reggel, 1912. március 20-án - mond a lovag a dátumra 
különösen súlyt helyezve. - Bevallom neked, hogy engem nem is szeretnek a nők… hanem 
utálnak. 

Esperes az igen ünnepélyesen előadott vallomásra nem fordult egészen a fal felé, hanem csak 
„srégen” (mint a jelenlevő később megállapította). 

- A legpokolibban utálnak, tisztelt háziasszonyodtól kezdve az általad említett kenyereslányig. 
Ezen nem lehet változtatni. A József körútról a Lipót körútra, az Andrássy útról a budai 
korzóra menekülnek előlem, nem elégszenek meg annyival, hogy az utca egyik oldaláról a 
másik oldalra menjenek. 

- Nagyon szükséged lehet a pénzre, hogy ilyeneket vallasz - mond először bölcs ember 
módjára az Esperes. De a bölcsességtől csak egy mezsgyényire esik az ostobaság, amit az ágy 
felett ágáló lovag igen jól tudott. Azért ütötte tovább a vasat: 

- Ha legalább állásom volna… Egy állásban levő embert mindig lehet szeretni, ha másért 
nem, az állásáért. Ha valami várható örökségem volna: talán még el is várnám, hogy 
szeressenek. Így azonban el kell hinnem, hogy valóban nem tudok táncolni, és mégis mindig 
táncolni akarok. 

- Belátod? - kérdezte szemüvegét igazítva az Esperes. 

- Még többet is belátok. Nem tudom már mulattatni a nőket a mai kor divatja szerint. Öreg 
bolondjuk leszek maholnap, akivel csak a pénzért beszélnek. 

Az Esperes határozott mozdulatot tett. Tudniillik kiszállt az ágyból a falusi plébánoshoz vagy 
mégis inkább magyar ruhás tiszteleteshez illő lábbeliben, és felhívta a kései lovagot: segítsen 
az erszényét megtalálni a matracok között. 

A felszólított segített, ennélfogva az eldugott erszény hamarosan megkerült. 

- Ma, 1912. március 20-án adok neked emlékbe tíz koronát. Mikor fizeted vissza? 

- Természetesen tavasz napján, március 21-én, azaz huszonnégy óra alatt, mint a kaszinóban 
szokás. 

- Ezt nem várom tőled - felelt az Esperes, mert mint mondottuk, jó ember volt. 

… Ugyanezen jóságának köszönhette, hogy körülbelül hatheti „kúrázás” után (ameddig egy 
szabályszerű fürdőkúra tart) az egyházmegye, illetőleg az örökség fogyatkozni kezdett, hogy 
mindent elmondjunk az Esperes történetéből, aki darab időre megzavarta az éjszakai életet 
Pesten, holott ki se mozdult ágyából. Mint minden örökség: az Esperes öröksége sem tarthat 
örökké. Kezdett célzásokat tenni, mégpedig éjszakánként a saját „kaszinójában”, hogy talán 
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mégiscsak igaza lesz doktor Johnsonnak, azaz a rejtélyes „doktor”-nak, aki a lexikoni cédulák 
gyűjtését mondja a világ legelső élvezetének. Csak a hű Báti volt más véleményen: „Ha az 
életemről akarok valamit tudni: úgyse a lexikont nézem. Márpedig én önző vagyok, engem 
csak a saját életem érdekel!” 

Majd egyéb lelkiismeretbeli furdalásai támadtak az Esperesnek. 

„Talán mégsem egészen illő egy magam korabeli embernek fiatal nők hálójába keveredni?” - 
kérdezte Pesta Frigyes hírlapírót, akit valamely okból „fogházlelkész”-nek neveztek a 
hírlapírók. (Tán mert mindenre talált vigasztalódást.) 

A filozófus egykedvűen felelt: 

- Én feloldozlak. A pech erősíti az embert - tette hozzá szokásos mondását. - Nyilván peched 
volt a nőkkel. 

Később egészen újfajta aggodalmai kerekedtek az Esperesnek, amelyeket csak Johannával 
közölt: 

- A minap, hogy egészen ki ne menjek a gyakorlatból, megpróbáltam felhúzni a hat hét előtt 
levetett nadrágomat. Legnagyobb megrökönyödésemre, nem ment össze a nadrág a hasamon. 

Az eddig előadott bajok közül Johanna nézete szerint ez volt a legkomolyabb. Mert hogyan 
menjen el a „Barátságos Ház”-ból az Esperes nadrág hiányában? Ilyen pohos ember részére 
nem is találni egykönnyen nadrágot a szomszédoknál, ismerősöknél. „Ha Bátitól kérem 
kölcsön a nadrágját, megöl, mert mégse egészen olyan kövér ember, mint az Esperes” - 
gondolkozott Johanna. Végigfuttatta emlékezetét összes kövér ember ismerősein, de az 
Espereshez hasonlót nem talált. „Nincs más megoldás, mint nadrágot kell varratni” - mond ki 
az utolsó szót Johanna, és Esperes végre így távozott a házból, hogy visszatérjen hivatásához, 
a lexikon szerkesztéséhez. A legközelebbi hajnalon hiába jöttek a kaszinótagok a szokásos 
látogatásra. Az Esperesnek nyoma veszett, és kalandja után sokáig nem mutatkozott. 
Mondják, a lecke megjavította, megnősült, és örökre lemondott a bohém életről. Távozásának 
évfordulóján Johanna hordár útján küldeményt kapott, amely nem volt más, mint az Esperes 
nadrágja, amelyet az előszobában a fogasra akasztott. Vajon kap-e a nadrághoz való embert 
valaha?) 

  

Tehát ebben a „Barátságos Ház”-ban lakott Rezeda is, de természetesen egy másik szobában, 
ahová a kaszinói élet vihara akkor se hallatszott, amikor az a legzajosabb volt. 

Rezeda úr, „a gazda” néven emlegetett úriember, titkolt vendége volt a háznak, Johannán 
kívül senki se léphetett a szobájába, hogy az álmából felserkenő urat igen zsírosan, kiadósan 
főzött húslevessel és benne főtt marhahússal megkínálja. 

S lehet, hogy vannak ajánlatosabb ételek is a világon, mert a mindennapos marhahús, 
mérsékelt égövünk alatt, talán nem mindig teszi meg a magáét. 

De Rezeda úr, akár érzelmességből, akár gyakorlatiasságból, úgy kezelte az itt töltött 
esztendőket, mint olyan esztendőket, amelyeket viharos ifjúsága után kiérdemelt magának, 
mint valami nyugdíjat. Bár még csak harmincöt esztendős volt, de néha úgy érezte, hogy 
annyit élt, mint tíz más, normális ember. Nagyon korán kezdte „a vitorlázást az élet vizein”, 
csaknem húsz esztendő viszontagságai álltak mögötte az ágy fejénél, amelynek lábánál 
Jánoska foglalt helyet mindig bizonyos elszántsággal, megvetéssel, lenéző mosollyal vagy 
komoly tekintettel, mert már kezdetben kitapasztalta, hogy ez a modor használ az 
úriembernek. A mások bátorsága erősíti a gyengéket, Jánoska véleménye szerint pedig 
Rezeda úr gyenge volt, mint a legtöbb férfi. (És az ágy fejénél, mint valami szentkép: Jókai 
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Mór legszelídebb arcképe vigyázott, megnagyobbított fotográfia alakjában. Ebben a házban 
becsületük volt az íróknak.) 

- Csak soha semmi szemrehányást ne tégy magadnak, hogy megint átlumpoltad vagy 
átkártyáztad az egész éjszakát. Semmirevaló ember az, aki megbán valamit - mond Jánoska, 
Hölgy cigarettáját szívogatva, de közben gondja volt rá, hogy a jobb falatokra felhívja a 
hálóingben ebédelő Rezeda figyelmét. 

- Tudom, hogy aludni szeretnél, de abból semmi se lesz addig, amíg azt a velős koncot meg 
nem etted. Nézd, milyen falusi kenyeret szereztem neked. Éppen olyant, amilyent otthon, 
Szerencsen sütöttek a vén szűcs házánál. (Jánoska szerencsi születésű volt, és egy zsidó 
vallású magyar szűcs volt az apja. Erre a magyar szűcsre mindig büszke volt Jánoska; szerette 
volna, ha Rezeda is ködmönben jár néhanapján.) 

Rezeda valóban úgy ette ebédjét, mint egy nyugdíjas. 

A leves hosszú tésztáját olyan megértéssel, lassan hörpölgette, mintha a tészta hosszúságától 
függenének azoknak az éveknek hosszai, amelyeket a jól megérdemelt nyugalomban 
eltöltend. 

Nem kapkodott a levesben úszó zöldségek után. A fél kalarábénak vagy a tavaszi ízű 
sárgarépának, a gyengéd zellernek vagy a „Barátságos Ház”-ban szinte érthetetlen 
petrezselyemnek (amelyet az itt megforduló nők még sohasem árultak), a kanalára kellett 
kapaszkodni, ha azt akarta, hogy elfogyasztassék a kényelmes úriember által. 

- Mondja, Jánoska, nem akadna egy kis zöldpaprika a levesbe, amilyent egyszer tavaly 
ettünk? 

Jánoskának érzéketlen arcán valamely érdeklődés mutatkozott: 

- Emlékszem. Kutyakomédia volt - szólt, és egy hasonló paprika feltalálására indult. Maga is 
szerette a paprikás, borsos, szóval férfias ételeket. Kis fejű, egy harapásra való 
vöröshagymáról például mindig gondoskodott a levesben főtt hús mellé, amely rendszerint 
félkövér és csontos volt, sóval volt meghintve. 

A húslevesbe belefőzött egy-két krumplit és egy nyers káposztagerezdet is. De ehhez nem 
nyúlt Rezeda, akármilyen gusztusára lett volna. Ezek Johannát illették, mint ahogy a bőséges 
ebéd maradékaival az ágy lábánál ülő Johannát kínálta meg. (Akármilyen viszonyban volt 
Rezedával, ezt a helyét az ebédelés órájában elfoglalta. „Ült, mint egy kutya a gazdája 
lábainál.” „Ugyancsak harmincöt esztendős volt, és idáig megtanulta a rendet”, gondolta 
magában Rezeda, amikor a táltól megvált, és Johannának nyújtotta. Jánoska! - szólt hozzá 
ilyenkor szelíden.) 

- Tudom, hogy nem vagyok a felesége. Annál több vagy kevesebb, mert feleség sohasem 
akarok lenni. Egy félóráig egy pincér volt a férjem, amíg megesküdtünk, aztán nyomban 
elváltunk. Elég volt a házaséletből. Tehát nem is tehetek szemrehányást az életmódja miatt, 
mert annak semmi értelme nem volna - mond Jánoska, a csontokat, igen, a csontokat, azokat a 
marhacsontokat megropogtatva fogaival, ami nagy testi erőről tett tanúbizonyságot. (Néha az 
ölében vitte Rezedát az ágyba, ha kissé többet ivott a kelleténél.) - De egyszer már 
megjöhetne az esze. 

- Ha megjön az eszem, az mind a kettőnkre csak rossz lehet - felelt Rezeda a plafon felé 
fújdogálva a füstöt. - Most, hogy nem használom a rendes eszemet, nagyon jó ez az életmód. 
Estig aludni, legfeljebb félálomban hallani az életet, és azt komolyan nem venni, mint ahogy 
az ember nem veszi komolyan, ami álmában történik vele. Behunyt szemmel, holdkórosként, 
semmi veszedelemtől meg nem ijedve járogatni… A fal mellett menni… Éjfélkor a külső 
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Andrássy úton sétálni, és a városligeti tó partjára egy padra letelepedni magával, Jánoska: ez 
legyen minden teendőm. 

Az utóbbi mondat nem hangzott el ugyan minden hatás nélkül, de Jánoska mégis kemény 
arccal folytatta: 

- Most már jó darab idő óta ismer, tudja, hogy a maga pénzével nem törődöm. Az asszonynak 
kell a férfi mellé állni. Mindig így gondoltam az együttélést. De ha egyszer hazajönne, és 
hozna egy szál virágot. .. Nesze, te asszony… Letörne a keze? 

Rezeda nagyot fújt a plafon felé: 

- Csak ilyen bolond udvariassági dolgokat ne kívánjon tőlem, Jánoska, mert akkor rövidesen 
ott leszek megint, ahol voltam, belezuhanok az életbe, ha formaságaihoz hozzányúlok. Én 
kimenekültem az életből, amikor ebbe a házba beköltöztem. 

- Én hívtam - mond Jánoska (nehogy tán ezért is életmegrövidítő szemrehányást tegyen 
magának az óvatos férfiú). 

- Kimentem az életből, annak minden kedvezései és kedvezőtlenségei elől, mintha valaki 
otthagyja a játéktermet vagy a piacot, ahol az életért játszanak, alkudnak. Gondoltam, elég 
volt a szerencse forgandóságaiból, helyezkedjünk arra az álláspontra, hogy velem többé nem 
történhetik semmi, se szerelem, se bánat, se főnyeremény, se vagyoni elpusztulás. Ebből a 
kisszobából hallgatom délután a zongoraverklis játékát és énekét, elég ennyi a világból. Estére 
majd körülnézek a városban, mint egy idegen, aki most érkezett a vasúttól. Nem irigyelek 
senkit, mert senkit se ismerek. De gondolom, hogy tovább élek, mint az utcán mellettem 
elhaladó rohanók, vágtatók, felhevültek, akik mind valami cél után szaladnak. Elérik a célt, de 
jön bármely percben a halál. Mi érdeke volna velem a halálnak, mikor semmi célom nincs, 
senkinek nem vagyok útjában? 

- Nem akarom elkezdeni az életet, mert az lesz belőle, hogy gyermekkocsit tologatok a 
Városligetben, ha megint belemelegszem az életbe - mond Rezeda, és a fal felé fordult, ami 
minden nyelven azt jelenti, hogy a társalkodásnak vége van. Jánoska leeresztette a függönyt, 
és Rezeda úr lábához feküdt. Ilyenkor tudott aludni istenigazában ő is. 

Vannak bizonyos dolgok, amelyeken nem szabad változtatni, bármily rossz szokáson 
alapuljanak. Rezeda már nem rávehető, hogy valaha virágot vigyen egy nőnek! - gondolta 
magában. 

  

… Körülbelül így mondta el a „Barátságoz Ház” történetét Rezeda úr, amikor a Stefánián az 
életmódjáért felelősségre vonta őt Császár Fruzsina. 

- Ezért volnék elveszett ember? Akin már nem lehet segíteni? Még mindig nagyon messze 
vagyok a rablógyilkosságtól! 

Császár Fruzsina - bár elég mulatságos volt a történet, amelyet Rezeda a „Barátságos Ház”-ról 
előadott - egyetlen arcizmával se árult el különösebb érdeklődést. Rezeda megfigyelhette, 
hogy a nők, még a legmozgékonyabb arcúak is, milyen márványarcot tudnak ölteni, ha 
bizonyos dolgok a szívüket érintik. (Talán ugyanilyen arcot öltött volna Jánoska is, ha 
Császár Fruzsináról merészelt volna előtte szólani.) 

Körülbelül a Műcsarnokig mentek ily szótlanul, amelyet nem érdemelt meg még a zúzmarás 
idő sem, „hiszen csak egyetlen esemény van az életben, ez pedig nem más, mint a halál”, de 
bármiként bátorította magát filozófus gondolatokkal Rezeda úr, nem kerülhette el, hogy 
Fruzsina nyomott hangulatából ne ereszkedjen az ő fejére is egy fekete szárny, amelynek 
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hiába mondta volna: „Hess, te ostobaság!” Már sokkal jobban hatalmában volt ennek a párizsi 
szőke asszonynak, mintsem mentesíteni tudta volna magát az ő érzései alól. 

A Műcsarnoknál átment a hídon Császár Fruzsina, és láthatólag a liget olyan részét kereste, 
amelyet kevésbé látogat a publikum. 

A Névtelen Jegyző szobránál merev magatartással ült egy sápadt arcú, gyötrelmes tekintetű, 
önmaga érzéseibe merült öreges úriember. A szemközti padon rőt bajuszú ápolója. (Rezeda úr 
mintha saját magát látta volna, ha majd egyszer lelki beteg lesz ő is.) 

A felügyelet alatt levő idősebb úr rosszalló tekintetet vetett Császár Fruzsinára, aki a liget 
elhagyott részei felé kereste az utat. Feldúlt idegeivel bizonyosan megérezte, hogy ez a nő 
valamiben töri a fejét, de nem így Rezeda úr, aki legubbasztott fővel ballagott a hölgy mellett. 

- Azt mondta, estig alszik - mond hirtelen a hölgy, mintha az előtte levő fehér gyeptől 
kérdezte volna. - Hogy van az, hogy én mégis mindig nappal látom? 

- Mert az illető nem tud aludni nyugodtan és szokott kábulatában estélig, mióta önt 
megismerte - felelt Rezeda úr ugyancsak tompa hangon. - Kezdi érdekelni az élet… A 
gyermekkocsi. 

Császár Fruzsina most valóban a ligetnek olyan részébe vezette Rezedát, ahol alig láthatta 
őket valaki, az idegbeteg öregúr a távolban szokásos álmodozásába mélyedt. 

Megállott egy fatörzsnél, amelynek nekivetette a hátát, mint valami bástyának, és így nézett 
fel tündöklő, csábító, még az elkárhozást is boldogan ígérő arcával, seprős szemeivel, 
megnedvesített ajkaival, elöl feszített mellével és foxterrier lábaival Rezedára (mert valóban, 
a nagyon finom cipőbe bújtatott lábak is néztek). 

- Tehát mégis sikerült valamit elérnem, hogy változtassak az életeden, te, egyetlen szerelmem 
- mondta, mintha gyónna. - Most csókolj meg. 

Talán még mondani akart valamit, de mohón kapott Rezeda lehajló szája felé. 

Olyan csók volt (úgy is volt szánva), amelyet sohasem lehet elfelejteni. Egy nő tette fel az 
életét ebben a csókban, akár a pokol, akár a mennyország következzen a jövő percben. 

A desztillált vágy csókja volt, amely már szinte elkerülhetetlenül következett be, mint a virág 
nyílása vagy a bomba robbanása. 

Nem jött egy perccel sem korábban, se későbben. Két szerelmes ember kapta meg a pillanatot, 
amelyben megismerhetik egymást. 

Nem is volt nagyon csodálkozni való, amikor Fruzsina megint rendbe szedte magát, 
karmantyújába nyúlt, és hitvesi hangon így szólt: 

- Adok neked ezer koronát, hogy azzal a nővel szemben levő dolgaidat rendezzed. Még ma 
elköltözöl onnan. Legjobb volna, ha valamely szállodába mennél lakni, ahol a független 
úriemberek élnek. Most már ne beszéljünk erről a dologról többet. Csak azt engedd meg, 
hogy a karodba kapaszkodjam a hídig. Mégis, ha látott volna valamit valaki a fák között, 
gondolja, hogy férj és feleség vagy jegyespár vagyunk, én egyetlenem. Egy lovaggal 
kevesebb lesz a „Barátságos Ház”-ban. 

  

Rezeda olyanformán viselkedett, mintha oda sem figyelt volna az asszony szavaira, az 
ezerkoronásra és a jövendő perspektívájára, mintha valóban olyan mély érzésű ember lett 
volna, akit bizonyos ábrándjaiból nehéz kizökkenteni a prózai szavakkal. 
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(Lehet, lehetséges, hogy csakugyan ilyen mély érzésű ember volt, akinek néha egy 
gondolattól is fizikailag fájni kezdett a szíve. Fájt, mint egy sérült szív… Vagy talán több 
adag szentimentalizmus szorult belé, mint kortársaiba.) 

A csókon gondolkozott, és összevetette azt Császár Fruzsinának megismerkedésük napján 
mondott szavaival. (Szentimentalizmusra vall, hogy nem felejtett el mindjárt elröppent női 
szavakat.) 

Akkor azt mondta Fruzsina, hogy egy Isten csókjára vágyakozik… Mondta ezt a forróságtól 
tikkadt ajakkal, szinte hervadozva a vágytól, mintha nem találta volna meg azt, akit igazán 
megcsókoljon. (A kétférjű asszony!) 

És vajon olyan volt a csókja, amely az érzelmek (vagy érzékek) legmélyéről jön, hogy 
vadságukkal, mohóságukkal meglepjenek még egy olyan férfit is, aki már „próbált egyet-mást 
a világban”? (gondolta ugyancsak Rezeda). 

És amint lehajtott fejjel bandukolt a mindinkább felélénkülő, sőt szenvedélyét alig fékező 
Fruzsina mellett, még egy gondolat előjött valahonnan az agyrendszeréből. 

- Vajon hogyan tudta meg Jánoskát oly pontosan Fruzsina, hogy már pénzzel felszerelve jött 
ellene? 

Az asszony gyorsan felelt a kérdésre: 

- Az uram állati vágyait kellett kielégíteni, aztán vallott, mint a karikacsapás. Ez az elmúlt 
éjszaka volt, és egész éjszaka nem aludtam. (Rezeda összeharapta az ajkát. Miféle vágyai 
lehettek annak a semmitmondó szőke embernek? Tán megkorbácsolta Fruzsint?) Reggel a 
bankba rohantam a pénzért, amely a maga megmentésére szükséges. 

- Igen, emlékszem rá, a nagybecsű férje valamikor a kaszinó idejében ugyancsak megfordult a 
„Barátságos Ház”-nál, mint a legtöbb éjjeli bagoly. Azonban ez házasságkötése előtt volt. 

- Reménylem… Nem szerettem volna, ha attól a hölgytől hozzám látogat. 

Rezeda úrnak már a szája nyílott, már a nyelvén volt a szó, amellyel örökre elveszítette volna 
ezt a nőt. Azt akarta mondani: 

- Királynő, azt hiszi, hogy pénzért kapható az a nő, aki engem öt esztendeig szeretett? 
Könnyebb egy kőbe faragott szent asszonyt megvesztegetni az ujjáról levont 
gyémántgyűrűjével, mint ezt a nőt, aki a lábamat mosta, az ölében hordott, farkaskutyaként 
vigyázott az álmomra … és amikor félálomban kinyitottam a szemem, körülbelül olyannak 
láttam a rajtam függő tekintetét, mint Nagyboldogasszony reggelét. Ez a nő gazdagabb 
mindkettőnknél, mert olyan szíve és lelke van, amely árulásra sohase volna képes. Mi pedig 
itt ketten valakiket elárulunk. 

„Múlt századbeli beszéd, amelynek már a karzaton se volna hatása a »Szegény ifjú történeté«-
ben, mond magában Rezeda, midőn később bennrekedt beszédére visszagondolt. 
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ÖTÖDIK FEJEZET • A beteges úriember, a szerelem öreg művésze 

Bár a főváros felszíne, az első pillantásra látható panorámája még nem mutatta, de a háború 
előtt egy-két esztendővel Pest már szegényedett. 

Muladozóban volt az a lendület, amelyet igazában a millennáris esztendő, Magyarország 
fennállásának ezeresztendős évfordulója hozott meg, amely lendületet ki is használt minden 
talpon levő ember a maga tehetsége szerint. A millennáris idők óta lassúbb tempót vett az 
ország és főváros szárnyalása, hétköznapok következtek, amikor lassabban jártak a vonatok, 
és az ezeresztendős Magyarország pénzbősége fogyadozóban volt. Ám ekkor a politikában 
történtek nagy események, hogy a kis magyar világ újra pezsgésbe jöjjön. Kossuth Ferenc 
győz az országban a Tiszák és a hatvanhetes, elavult Magyarország felett, egy jól felépített 
világot dönt romba a végzet által hazavezérelt Kossuth fiú. Újra lendületbe jön az ország 
szárnyalása, frissebb motorok állnak be a régiek helyére, hogy megint buzogjon az élet. 

De a háború előtt már a nagy események utolsó kártyái is kijátszódtak, bizonyos lomposság és 
bágyadtság jelentkezik az élet menetelében, úgy a fővárosban, mint a vidéken. A jól 
jövedelmező nagy üzletek, a gondtalan állások és életpozíciók nem hullanak le az égből. Az 
ügynököknek - Kossuth Ferenc óta mindenki az - ugyancsak szorgalmasan kell utazgatni, 
hogy a régi életstandardot fenntartsák. De fenntartották, mert a MÁV vonatai kitűnőek voltak, 
és az energia, a szép, jó, finom élet elérése iránt való energia vitte az embereket. Nehezebb 
volt a mindenre jó pénz megszerzése - de megszerezték. 

  

Rezeda úr tehát a „Meteor”-hoz címzett szállodába költözött. (Nem finoman berendezett 
garszónlakásba, mint tette volna néhány év előtt, ha előbb jön meg ereje életmódjával 
szakítani, aminthogy néhány év előtt egy reményteljes fiatalembernek még könnyű volt 
ilyenre szert tenni. A hitel, a bizalom, a kereskedők üzleti vágyakozása az utcán járt az 
emberek sarkában, mindent kínáló ügynökök könyörögve vitték a portékát azokhoz, akik még 
nem voltak csalárd bukás miatt becsukva. Rezeda úr látta barátai legénylakását, ahol még 
eredeti festmények is díszítették a falakat, az íróasztal egy műremek volt, a garszón úr úgy élt, 
mint a „Kék öreg Isten Bajorországban”, mint abban az időben mondták.) 

Rezeda úr az átmenetiséget jelentő szállodába költözött, mert nem tudta, hogy mikor unja 
meg ezt az életmódot is. 

Az ismerős hordár - Johanna hordárja, aki piros sapkájában a „Barátságos Ház”-nál amúgy is 
félig-meddig komornyikja volt - minden délben beállított az ebéddel, mint valami tiszthez a 
kutyamosó, és haptákban várta be, amíg a meleget tartó edényekből Rezeda úr az ebédet 
kikanalazza. 

- Üzenni nem tetszik a nagyságos asszonynak? 

- Tisztelem - felelt eleinte némi lelkiismeret-furdalással Rezeda, később mind 
közömbösebben. 

A „Meteor” szálloda a Körúton volt, talán éppen a Körút legforgalmasabb pontján, ahol a 
nagyon zajos, de másodrendű pesti mindennap pöfög, mint a rotációs. 

A negyedik emeleten lakott, de erkélyéről és „messzelátó” szemével jól láthatta azokat az 
embereket, akik az Erzsébet körúton végigmentek, hová, merre, milyen külön-külön célzattal 
irányították lépteiket az aszfalton. Fél Budapest elment naponta az erkélye alatt, ugyanezért az 
első napok után megunta a nézelődést. 

„Pesten senki se néz a magasba, mindenki az aszfaltot nézi, hogy ott keresse az aranyat, 
ugyanezért nem üdvözölhettem senkit se erkélyemről” - mondta később élete e korszakáról. 



 370 

A szálloda földszintjén levő helyiségeket, a kávéházakat artisták és más éjjeli népek 
frekventálták, a negyedik emeleten Rezeda bérelte szobáját. Egyik oldalán lakott egy 
rangjavesztett huszár főhadnagy, aki állandóan a párnája alatt tartogatta a szolgálati 
forgópisztolyát, hogy agyonlövi magát. Egész nap fel és alá járt a szobájában, de nem 
túlságosan zajongva, hanem kimérten, mintha bizonyos lépéseket akarna elvégezni, amelyeket 
elmulasztott. 

- Most elmegyek rokonomhoz, Csics altábornagyhoz, hogy ügyemben segítségemre legyen - 
mond, és ki nem mozdulva a szobájából, ment, mendegélt Csics altábornagyhoz. 

Rezedának való szomszédság volt. 

A másik szomszédja egy öreg kártyás, bizonyos Gály Lajos volt, aki élete romjain éldegélt itt, 
és vénemberes, hosszadalmas köhögéseket rendezett, ha el nem kerülhette. Pedig egyébként 
nagyvilági, pallérozott modorú, tekintélyes úriember volt, aki Európa minden kaszinójában 
kártyázott fiatal korában (amíg a tagságot bírta fizetni), a Jockey Club tagja, később a párizsi 
és földközi-tengerparti kártyaházak lovagja. Igen sok érvet tudott felhozni maga mellett, 
amikor a folyosón néha találkozott Rezedával, de önző volt, mint minden öreg kísértet, 
kiköhögte magát („erre a kis időre, ami hátra van”), ha összedőlt a ház is. 

- Hazajöttem Pestre, miután abban a kápolnában, amely Monte-Carlo és Nizza között áll az 
országúton, ahol már sok jó tanácsot kaptam: azt súgták meg nekem, hogy negyven esztendő 
alatt, amíg külföldön jártam, tanulhattam már annyit, hogy elbánjak a pestiekkel. Hazajöttem, 
miután elvégeztem az élet iskoláját. Nos, azt tapasztalom, hogy elölről kell mindent kezdeni, 
én vagyok a balek - szólt a tekintélyes öregúr, és hamis fogsorait csikorgatta. 

Jó pár ezer holdja volt valamikor, Fortuna azonban, akit egész életében üldözött, hátát mutatta 
neki, ebbe nem tudott belenyugodni. 

- Ha nem volna valamely kis követelésem az egyiptomi Khedivétől, akivel ecartézni volt 
valaha szerencsém, a hotelszámlát se tudnám kifizetni - mond. 

A régi Magyarország, ahol lakom - gondolta Rezeda úr, valahányszor a negyedik emeletre ért. 

De jött Hubert, a pincér, és jelentette, hogy a „Lady” hívja Rezeda urat a telefonhoz, mire 
Rezeda úr abbahagyta régimódi új ismerősei felett való gondolkodását. 

Ez a „Lady” nem volt más, mint Császár Fruzsina, aki nagyvilági nő létére tudta azt a néhány 
angol szót, amelyet a „személyzettel” szemben kell használni; ugyanezért Huberttel mindig 
angolul beszélt. (Mert Hubert Anglia egy vidéki városkájában, ahol a Pickwickek szoktak a 
londoni postakocsiról leszállni, tanulta a pincér mesterséget: ugyanezért más volt, mint 
Rezeda úrnak bármely pincér ismerőse. Esquire-oknak nevezte vendégeit, az öreg Gály Lajost 
pedig legalábbis egy lord másodszülött fiának, akire még nagy örökség vár. Ugyanis, rövid 
idő előtt hagyta el Anglia „virágoskertjét”, még nem volt ismerős a pesti viszonyokkal.) 

- A kedves Lady, aki mindig oly nyájasan szól hozzám… Hubert úr, kérem unokatestvéremet, 
Rezeda Esq.-t a telefonhoz hívni - jelentette Hubert lelkendezve, mintha valóban ő is 
meghódolt volna Császár Fruzsina hangjának, amely úgy hangzott a kagylóból, mintha 
elbájoló szalonja kellős közepén beszélgetne. 

Ó, ebben az időben, amikor a pesti nők igazában megtanultak a telefonnal bánni, azon át 
hódítgatni, szórakozni, felelősség nélkül kacérkodni: Fruzsina talán legjobban tudta érzelmeit 
kifejezni az Edison-szerkezeten át. 

Egy korszakbeli pesti dáma lakása nem is képzelhető el telefon nélkül (amelyen át „társadalmi 
életet” is folytathat), de Fruzsina szerelmének ápolásához oly szüksége volt a mindennapi 
telefonbeszélgetésre, mint a virágnak a kertész kannájára. 
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A hajdani úrnők levelezései - a csodálatos oldalakra terjedő szerelmes levelei - helyett jött a 
telefon, amely mindazt elintézte, amit néhány év előtt még levelekben kellett megírni. 

Fruzsina csókolózni tudott telefonon. 

Azon a bizonyos alt hangján, amelyet Rezeda úr hol ahhoz a női hanghoz hasonlított, amelyet 
egyszer, régi pünkösdkor a veszprémi püspökségi templom kórusáról hallott, amely hangba 
évekig beleszeretett, bár tulajdonosát sohase ismerhette meg, hol meg egyszerűen 
„mellénynyitogató”-hangnak mondott - ezen a hangon kezdte Fruzsina: 

- Már három napja annak a csóknak, amelynek az íze folyton a szájamban van… Így még nem 
csókolt meg senki az életben, se az anyám, se az uram. (Vajon melyikre gondolt a kettő 
közül?) Járok fel és alá a szobáimban, kiülök az erkélyre, próbálok olvasni vagy Grétével 
beszélgetni, de nem tudok másra gondolni, mint arra a percre, amikor végre az ajkadat az 
ajkamra tetted, megízleltem valami olyasmit, amiről eddig fogalmam sem volt. Bizonyosan 
valami nagyon jó cselekedetet vittem véghez önkéntelenül, hogy már itt a földön alkalmam 
volt megismerkedni a mennyország üdvével. Végül én mégis csak egy szegény asszony 
vagyok, egy árva nő, akinek egyetlen vigasztalója a földi életben, hogy szerelemmel szeretik. 
Azt hiszem, annak a csóknak a pillanatában igazán, szívből szerettél. 

- Mindig rád gondolok - felelt Rezeda nem kevésbé érzelmesen, mert, mint már említettük, 
gyönge ember volt, akire ráragadt a nő érzelmessége. (Kilencven-egynéhány kiló testsúlyú és 
189 centiméter magasságú volt akkor, mégis olyan könnyű volt, mint egy pehely a női 
sóhajtással szemben.) Ugyanezért nem lehet csodálni, hogy nyomban kiegyenesedett, 
megfeszült a szűk telefonfülkében, amikor a drót másik végén azt indítványozta Császár 
Fruzsina, hogy azt a bizonyos csókot meg kellene ismételni ma délben. 

- Ott, a „szokott helyünkön”, a mi kis madárfészkünkön, a tölgyfa alatt. 

- Úgyis kevés tölgyfa van a ligetben - mond Rezeda, mert más nem jutott hirtelen eszébe. 

- Szép az idő, és csak rövid muszkabundámat kapom magamra - ígérte Fruzsina. 

De mielőtt letette volna a kagylót, még mondott valamely hevítőt: 

- Bevallom neked, hogy azóta is voltam a ligetben, de csak az idegbajos öregurat láttam. 
Tehát egy negyedóra múlva a „szokott kis fészekben”, drágám - mond Fruzsina, mintha Isten 
tudná, milyen nagyszabású kalandról volna szó, pedig csak egy röpke csók volt a programba 
felvéve, holott Rezeda úr egészséges férfi létére már tovább is szeretett volna eljutni a 
szerelemben. 

- A szerelem… - dúdolgatta magában, amint kocsiba ült, és a városligeti tó hídjáig vitette 
magát. A konfertáblisnak beleegyező mosolygás terült el fakó bajszán. Ő tudta, hogy miért 
vitetik magukat a pasasérok a városligeti tóhoz. 

Rezeda elhaladt a „szokásos úton” (másodszor járt erre életében), a Névtelen Jegyző 
szobránál megint ott üldögélt a merev úr, olyan mozdulatlanul, mint egy halott pápa. 
Bizonyos aszkéta szigorúság volt arcára írva, mint aki mindenről lemondott, mert mindent 
megpróbált, és rossz ízűnek talált. Lehetett volna tán tőle félni is, amint kiégett, üres 
tekintetével bámult a semmibe, mint akinek megakadt valahol a gondolata, és az akadály 
olyan, hogy nem tud előbbre jutni. Talán éppen élőhalottnak képzelte magát, és ettől az 
eszmétől nem tudott elmozdulni? „Meghaltam”, mondja és azt hiszi, hogy nincs más 
tennivalója, mint a láthatatlan arcú Névtelen Jegyző mellett ülni, mintha együtt volnának a 
semmiségben. Nincs többé feljegyeznivalójuk. 

A rókabajszú ápoló rövid pipáját szívogatta a szemközti padon, és bizonyosan másra gondolt, 
mint a beteg öregúr, mint az ápolóknak ez már régi szokásuk. 
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Rezeda továbbhaladt, amint a távolból megmutatkozott előtte a „kis fészek”, a nagy tölgyfa, 
ahol embereket látott. Kötelek lógtak a faágról, és létra volt támasztva a faderékhoz, mintha 
akasztáshoz készülődnének. 

Közelebb érve, persze kitűnt, hogy favágó munkások vették célba a nagy fát, mint ahogy a 
ligeti kertészeknek ez szokásuk minden tavasszal. 

Mi lesz Fruzsinával? Mi lesz a csókkal? - kérdezte magában a szerelemtől szinte megbénulva 
Rezeda. (Amíg más férfiak többnyire találékonyak lesznek a szerelem esetén, ez a különben 
elég okosnak mondható úriember a szerelem jöttével meggyávult, mintha valami különös 
veszedelembe keveredett volna.) 

- Milyen jó dolga van a beteges úriembernek, őt persze nem zavarja senki szokott helyén - 
vélekedett Rezeda, amíg töprengve fel és alá járt a fa környékén. 

Pontosan, mint a messzi déli harangszó, húzódik át a lombtalan fák között, mintha az 
angyalok szárnyán jönne, érkezett Császár Fruzsina, vidéki földbirtokosnéhoz hasonló, színes 
virágokkal kivarrott ködmönkéjében, rövid „trottőrszoknyájában”, lapos sarkú cipőiben, sárga 
bőrkalapjában, hogy az már maga látványosság volt. 

- Nem divatos, de praktikus - felelt Fruzsina odavetőleg Rezeda dicsérő szavaira. - Pesten 
kevesen öltözködnek így, mert nem praktikusság szempontjából varratják a ruhákat. - Aztán 
az „akasztófára” nézett, de bölcs asszony módjára vidoran felkiáltott: 

- Ez hiányzik a bibliából, hogy a paradicsomi kertészek büntetésből kivágják Éva fáját. 

Mintha már elfelejtette volna ama vágyteljes szavakat, amelyeket a „kis madárfészek”-ről 
mondott, míg a férfi belsejében zsongtak, mint a habok, a drágalátos szavak. 

Általában jókedvűnek látszott Császár Fruzsina a falusias viseletben, mintha valami olyan 
történt volna vele, ami nem mindennapi. 

- Majd találsz még alkalmat, hogy ma megcsókolhassál. Ígérem… Most pedig üljünk le a 
szomszéd padra a vén bolondhoz, ott, a Névtelen szobra mellett. 

Nagyon jó napja volt Fruzsinának, áttört régi kedve az éji holdvilág által hátrahagyott 
ábrándos felhőkön, mint reggel a napsugarak. Bokáig érő szoknyájában gumilabda módjára 
ment előre a nedves úton. Rezeda néha megállott, hogy hátulról is gyönyörködjön benne. 

- Olyan, mint egy lány. 

- Vénkisasszony. Mert valóban olyannak éreztem magam eddigi férjeim mellett. 

A „halott pápa” nagyot nézett, amikor a sétáló pár váratlanul megállapodott, és a szomszéd 
padon foglalt helyet. Az ilyen, magukkal halálosan elfoglalt urak minden körülöttük történt 
eseménynek jelentőséget tulajdonítanak. Nyugtalanul forgatta a semmiségbe merevült fejét 
jobbra-balra, hol a szótalan szoborra, hol a közelében ülő „párocskára” pillantva, mire a rőt 
bajszú ápoló felállott a szemközti padon, pipáját hátradugta kezével, és a felélénkült beteghez 
közeledett. De az váratlanul rákiáltott: 

- Maradni akarok. Feltéve, hogy nem űznek belőlem gúnyt a tisztelt jelenlevők. 

- Nem! - felelt barátságosan, egy apáca szelíd hangján Császár Fruzsina, mintha 
kötelességének tartotta volna, hogy az ápolóval szemben védelmébe vegye a beteges 
úriembert. 

Ez a közbeszólás láthatólag megnyugtatta az úriembert, az ápoló visszaült a helyére, és a pipát 
agyarára nyomta, Rezeda pedig csodálkozott Fruzsina lélekjelenlétén. 
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Most már közelebbről is szemügyre lehetett venni a beteges úriembert. Szürke nyúlszőr 
kalapja volt, amelyet nyilván még az elmúlt nyáron tett fejére, mielőtt az ápoló gondjaiba 
került volna. Ruházata így, angol szabású, hosszú szürke kabátja, gombos cipője, csíkos 
nadrágja, szürke nyakkendője, amely ruházatából látszott, egy valamikor jobb napokat látott 
úriemberé volt. De minden olyan gyűrött és gondozatlan volt alakján, mint akivel 
tulajdonképpen senki se törődik, legkevésbé önmaga. Az őrültek ilyenek (ha nem öltöznek 
viszont bohóc módjára). És még egy jel volt a beteges úriemberen, amely szemet szúrt: ez a 
nadrágja és magas szárú cipője közül kisárgálló harisnyája volt, amelynek olyan sárga színe 
volt, mint a betegségnek, kórháznak… Különben az eddigi rémület (amely bizonyára 
betegsége folyománya volt) muladozott arcáról, amikor a rőt ápolóval szemben Fruzsina 
védelmére kelt. 

Ötvenesztendős forma lehetett, de valamikor a mutatósabb férfiak közé tartozhatott, mindig 
kiválott alakja a báli forgatagból, hogy a női szemek megláthassák. 

- Azt hiszi, uram, hogy lehet a múlt emlékeiből megélni? - kérdezte hirtelen elég kellemes, 
csak alig fátyolozott hangján a beteges úriember, amikor észrevette Rezeda vizsgálódását. 
(Mintha eltalálta volna a gondolatát.) 

- Én például úgy vagyok vele, de bizonyosan mások is a megrendült egészségi állapotúak 
közül, hogy a múltból csak a kellemetlen, fájó emlékek látogatnak meg, hogy az embernek 
kedve volna a fejét a párnába gyömöszölni és sírni. Az „intézetben” az orvosok, még kevésbé 
az ápolók, nem értik, hogy miért sír egy öregember, akinek megvan a kvártélya, kosztja… 
Mikor annyian járnak a világban enélkül! 

Az ápolónak a szemközt levő padon ezalatt csaknem a torkára ment a pipacsutora. Ennyit 
hónapok óta nem hallotta beszélni a beteges úriembert. Bizonyosan az a részvétteljes 
asszonyság biztatta fel, aki most is megszólalt barátságos hangján: 

- Miért sír? 

- Sírok, de fenntartom magam, bár semmivé vált minden körülöttem - mond most 
felélénkülve a beteges úriember, mintha itt volna az idő, hogy igazolja magát. - Fenntartom 
magam minden kínjaim között, pedig az ember csak egy labda a betegségek közepette. Az 
óceánmélységű sírásokból is elő tudok jönni, ha kimondom azt a varázsszót, amelyet 
Dickensben olvastam egyszer: „Istenem, ne vedd el a tiszta eszemet.” Hónapokig nem bírtam 
ezt kimondani, és akkor szenvedtem a pokol kínjait. Minden bűnömért, talán még a hozzám 
tartozók bűneiért is megvezekeltem, mert az őrültség ama betegségek közé tartozik, amely fáj. 
A legfájdalmasabb minden fájdalom között. Most már tudom, mert megpróbáltam, hogy miért 
üvöltenek az őrültek. Nem eszeveszettségükben, hanem fájdalmukban. 

Császár Fruzsina közelebb húzódott a beteges úriemberhez, mert meglepőnek találta, amit új 
ismerősük meglehetős nyugodt hangon mondott el. 

- Megnézhetnek, én vagyok az, aki visszajöttem az őrültek világából, a pokolból, ahol három 
hónapot különböző okokból, valószínűleg a sors akaratából eltöltöttem. Itt vagyok. A lábomra 
helyezett kovácsüllők alól, e jó ember műve - intett az ápoló felé -, vizes lepedők és pokrócok 
közül, jéggel tömött fejzacskók, az őrültekkel elkövethető embertelenségek közül jöttem, a 
legvadabb gondolaterdőből, ahol nincs út, nincs nyom, nincs égi tájék. Csak egy sóhajtás van: 
Istenem, add vissza a tiszta eszemet. Visszaadta. 

- Hogy lehet megőrülni egy intelligens embernek? - kérdezte Rezeda úr, ama javíthatatlan 
rossz szokása szerint, hogy akkor is szólt, amikor arra nem volt szükség. („A társalgás 
folyamatossága” végett, mint a régi Illemkönyvek előírták.) 
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- Szerelem és alkohol - felelt nem szívesen a beteges úriember, mintha csak szórakozottságból 
adna választ a férfiúnak. - Felesége vagy menyasszonya magának a hölgy? - kérdezte hirtelen 
a másvilágiak vakmerőségével. 

- Egyik se! Valami más! - felelt Rezeda helyett most Császár Fruzsina, mintha ezt csak neki 
lehetne megmondani. 

- No lássa - szólt bizonyos elégedettséggel a beteges úriember. - Így szokott kezdődni. De ha 
majd újra eljönnek, a folytatást is elmondom. Most ebédelni kell menni Köpeczki bácsinak. 
Menjünk, Köpeczki bácsi. 

A rókaszínű ember zsebre dugta a pipáját, megigazította fején sportsapkáját, amelyet úgy 
hordott, mint valami jelvényt, a „Pesti Erdőhöz” címzett szanatórium jelvényét. 

Az egykori lordkabát a beteges úriemberen mind messzebb szürkült a fák közül. 

- Olyan ismerős az arca, mintha valahol már láttam volna - tűnődött Rezeda. 

- Felveszem őt szegényeim közé - felelt Fruzsina. - Máskor is meglátogatjuk. 

- Már láttam valahol ezt az urat, fényképen vagy gondolatban, mint ahogy ismeretlen 
ismerőseinket szoktuk látni. Akkor cigányosan göndör haja és bajsza, szakálla volt; 
szemtekintete, mint a tizenkilencedik századbeli szépnek mondott férfiaknak: kicsit ábrándos, 
ha nőre nézett, szilaj, ha paripa került alá, vitéz, ha ellenséggel került szembe. Mint gróf 
Andrássy Gyula, az idősebb, volt valamikor a legdaliásabb magyarok egyike. Új 
ismerősünkön csak a ragyái maradtak meg. 

- De előkelő ember lehetett - felelt Fruzsina. 

Amíg így dicsérnék a távolodó nyúlszőr kalapot, a beteges úriember így szólt ápolójához: 

- Ezen az úton se jövünk többet. Hogy majd lesbe álljanak rám ezek az emberek, mint az éhes 
sakálok a kórházban legyengült parasztra. 

… Hol váltották csókjukat Rezeda és Fruzsina, mert a megbeszélt szertartáshoz mindketten 
ragaszkodtak. Egy templomban, a Damjanich utcában… Persze, olyan is volt a csókváltás, 
amelybe a templombeli szentek minden másodpercben beleavatkozhattak. Némelyik szent 
talán fel is írta magának a dolgot, azért nem akartak erről a csókról hosszadalmasabban 
beszélni, mint egy nem sikerült dologról se szokás sokáig tanácskozni. Nem volt meg hozzá 
az idő, se hangulat… Fruzsinának szinte száraz maradt az ajka, és egyetlen emlékezetes íz se 
maradt nyelvén. Míg Rezeda megállapította magában, hogy régi gyanúja nem alaptalan, 
Fruzsina ajka felől borotvával tisztítja el azokat a barnaságokat, amelyek minden dúsabb 
hajzatú nőnél e helyen kiütköznek. A templomban világosan érezte őket a gyengéd ajak felett. 

- Holnap öreg bolondunknál! - súgta Fruzsina, mikor elváltak egy utcasarkon, hogy még a 
levegő se hallja a nagy titkot. 

Rezeda urat a szállodai folyosón ama bizonyos hordár várta az ebéddel. 

- Hol méltóztatott ennyi ideig? 

- A sóhivatalban - felelte kurtán, korabelien Rezeda. 

- Nem tudok a nőknek nem engedelmeskedni, akár királyné, akár szolgáló intézkedhetik 
velem; meddig lesz ez így? - korholta magát Rezeda, amikor másnap megint csak pontosan 
elindult a randevúra, mintha ez volna egyetlen hivatala a városban. 

Pedig az éjszaka nem is sokat aludhatott, mert az öreg kártyásnak jutott eszébe 
végrendelkezni, amely aktushoz nemcsak a szállodai személyzetet, de az ismerős vendégeket 
is igénybe vette. 
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- Nem mintha halálomat erezném közeledni, csak a rend miatt - mond az ágyban fekvő, 
üveges tekintetű, sápadt hajnalra emlékeztető arcú Gály Lajos, és angolul is megmagyarázta 
Hubertnek, hogy ezt így tapasztalta mindig a gentleman világban, amikor egy családtalan 
ember az ötvenedik évét is betöltötte. (Legalább hetvenesztendős volt az öreg.) 

Miután az idős gavallér ragaszkodott a szóbeli végrendelkezéshez - írni már csak a 
játéktáblákra tudott reszkető kezével és fél szemére csapott monokliján át nézdelődve - a 
„Meteor” szálloda törzsközönségének éjfélkor össze kellett gyülekeznie a felpolcozott 
párnákon fekvő végrendelkező körül. Ott volt Cs. főhadnagy (aki olyan árvának érezte magát, 
hogy a nevéből csak a Csé betűt mondta ki érthetően, a többivel nem akarta terhelni 
embertársait); a már említett Hubert, meglehetős lelkesedéssel, mert ifjú életében akkor vett 
részt először a végrendelkezés ünnepélyes aktusánál; a szálloda hosszú bajszú portása, 
Sasvári, aki akkor magyarosította nevét, mikor az „Arany Sas”-ban kezdte pályáját, de most 
bölcs öregségére a „Meteor”-ba került, semmi esemény se tudta többé kihozni a flegmából, 
még Gály Lajos különös éjszakája sem. „Majd elutazik a vendég!” - mondta, és a házban, a 
ház előtt mindig kezében hordta sipkáját, csak egyetlen helyen nyomta ezt fejébe, a portási 
fülkében, mint valami hivatalos jelvényt. „Örülök, hogy félig-meddig egy hatósági személy is 
jelen van, mert amint tudja, Sasvári, Oroszországban a portások hatósági személyeknek 
számítanak”, mond Gály Lajos. Egy darabig jelen volt az aktusnál Samu bácsi, egy jobb 
napokat látott bérszolga, de Gály Lajos levetett cipői - mindig cúgos lakkcipőben és kapcában 
járt a világutazó - nem hagyták nyugodni, és a cipővel kiosont a folyosóra. 

Ezalatt az élemedett gentleman elmondta, hogy vagyoni javai felől akar intézkedni, mert nem 
lehet tudni, hogy mi történik az emberrel. 

- Maguknak a szívességeit többször igénybe vettem, nem szeretném, ha váratlan halálom után 
a legkisebb zavart hagynám magam után. 

Hubert lelkesen, de részvétteljesen bólongatott a tiszteletre méltó öreg tiszteletre méltó 
szavaira, míg a hosszú bajszú Sasvári az élettapasztalatainál fogva, meglehetős 
egykedvűséggel fogadta a Gály úr szavait. 

- Nem lesz semmi zavar! 

- Könnyű volt addig így beszélni, amíg az utolsó Bourbon élt, aki Bécs környéki kastélyából 
pontosan küldte a tartozására való törlesztéseket. De az utolsó törvényes trónigénylő a francia 
respublika örömére éhen halt, miután két hónapig a doktorok egyetlen falat táplálékot nem 
tudtak a szervezetébe juttatni, az özvegye pedig, egy golyvás tiroli grófné, sehogy se akarja 
megérteni, hogy vannak bizonyos gavalléradósságok, amelyeket a férj halála után is rendezni 
kell. Most az ügyvédem magyarázza neki a dolgot. Davidovics Elek urat, ügyvédemet, lehet 
délután találni az Andrássy úti Secessió kávéházban. Vegye jegyzékbe. 

Sasvári nem valami nagy buzgalommal ugyan, de eleget tett a komor öregember 
kívánságának. 

- Monte-Carlóban átadtam egy szisztémát gróf Hanaunak, egy porosz tisztnek, aki ottani 
kiutasításom után - ez minden úriemberrel megtörténhetik a januári szezonban, amikor 
csapatostul küldik útra Carlóból a feleslegessé válott vendégeket -, eltávozásom után 
szisztémáimmal csinos nyereségre tett szert. Persze, nem jelentkezett gróf Hanau, az ügyet 
ugyancsak átadtam Davidovics Elek jogtanácsos úrnak, akinek címletét volt szerencsém az 
előbb jegyzékbe vétetni. 

- És az egyiptomi Khedive őfensége, aki már ide a „Meteor”-ba is utalványozott bizonyos 
összeget méltóságod számára? - kérdezte Hubert, mert figyelmes szolga létére emlékeztetni 
akarta a tarka hálóinges öregurat kintlevőségeire. 
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- A Khedivét egyelőre megtartom magamnak, mint ahogy boldogult apám is magának tartotta 
fent a Kisfás-tanyát, miután javait szétosztotta gyermekei között. Kis bihari tanya volt, de 
mindig akadt benne asszony. Azt eleget sajnáltam, hogy az apám természetét nem örököltem 
az asszonyok dolgában. 

- A Kisfás-tanya tehát? - kérdezte a két betűből álló főhadnagy, mert természetesen a 
személyzet pártján volt. 

- Az udvari vonatok, a vezérkari tisztek, a tábornokok kalpagjai és a kolerás halottak 
egyformán zöldek voltak Magyarországon. Tessék megvárni, míg én is ilyen vezérkari zöld 
leszek - felelt bizonyos méltatlankodással Gály Lajos, mint aki ráeszmélt arra, hogy hiába 
követett el jó cselekedeteket, az emberek telhetetlenek. 

A végrendelkezési aktus ezzel véget ért, a kakasok valahol kukorékoltak, mégpedig a 
szemközti New York kávéházban, ahol egy Borostyán nevű vándorszínész, aki kiskutyával és 
részeg állapotban merészelt csak belépni a kávéházba, kitűnően utánozta a kakaskukorékolást. 

… Ennek az éjnek emlékével szaladt a találkozóra Rezeda. 

A Névtelen Jegyző szobra körül már ott sétált Császár Fruzsina és némi bosszúság látszott az 
arcán. Ugyanis egy csuklyás fekete köpönyegét, amilyent a negyvenes években viseltek a 
regényhősök, öltötte magára a szemezgető eső miatt, és mind ez ideig nem volt senki, aki a 
postakocsik idejéből való, de bájos divatot méltányolta volna. Még a beteges úriember se 
érkezett meg ápolójával, a kezében tartott esernyőt nem a legnagyobb biztonsággal fogta 
Fruzsina, idegességében mintha elejteni akarta volna. 

De helyén volt Rezeda, aki nem engedett egyetlen bosszús szavacskát se elhangzani a drága 
ajkakról, mert véleménye szerint méltatlanok lennének önmagukhoz ez ajkak, ha nem mindig 
csak imádkozva rebegnének kedves, szép szavakat, mert a női szónál nincs nagyobb hatalom 
ezen a világon. 

- Egy ifjúkori ábrándkép jutott eszembe, amikor magát messziről megpillantottam, Fruzsina - 
kezdte Rezeda, talán hevültebben, mint máskor. - Egy regény hősnője, aki a legszebb 
álmaimba költözött. Maga Roselli Gemma a Tavaszi hullámok-ból. 

Császár Fruzsina mindenesetre elhallgatott, mert nem jutott eszébe hirtelen az említett regény, 
„hiszen annyi sok mindent kell olvasni az embernek, hogy el ne maradjon korától”, de Rezeda 
már az első emlékbillentyű megnyomására megérezte azt a halhatatlan melódiáját a boldog és 
boldogtalan szerelemnek, amely Turgenyev könyvéből áradt. 

- Roselli Gemma jött ily csuklyás köpenyegben a frankfurti bankba, ahol Dimitri várta, ahol 
igazában megszerették egymást… Emlékszik, éppen olyan volt a cukrászleányka, mint most 
maga, Fruzsina - lelkesült tovább Rezeda. 

(Általában, a háború előtt az érzelmesebb olvasók sok örömre akadtak a muszkaregényekben. 
Mikor néhány nap múlva Rezeda úr átadta a Tavaszi hullámok-at Fruzsinának, a nem minden 
okosság nélkül való asszony a regény elolvasása után: inkább a csábító Poloszovnéval találta 
magát egy atyafiságban, de Rezedának ezt sohasem mondta meg, Gemmának, az ábrándok 
lányának akart megmaradni képzeletében.) 

- Ha az ember sokat olvas, mint én valamikor: a gondolatai megtelnek mindenféle 
regényalakokkal, amelyeket viszontlátni szeretne az életben - folytatta Rezeda, a hölgy 
mögött menvén egy fél lépéssel, hogy annak posztillonkabátjában, a szűkre szabott derékban, 
a romantikus ráncolatokban kigyönyörködje magát. - Az ifjú kor kereste Puskin Tatjánáját és 
Olgáját, Ibsen Nóráját, a nyolcvanas években a Kaméliás hölgyet éppen úgy, mint az 
„Übermensch”-et. Nagy ritkaság, hogy találkozhatni egy eleven regényhősnővel. 
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- Engem már mondtak szőke Carmennek is - felelt szégyenlősen Fruzsina. - Mert nem voltam 
mindig ilyen szelíd, mint azóta, mióta magát ismerem. 

Aztán, mintha nem akarna a személyét közvetlenül érintő témánál sokáig időzni, könnyedén 
felsóhajtott: 

- Úgy kell vennie, amilyen vagyok, magának kell az okosabbnak lenni, mint ahogy a 
férfiaknak ez az életkötelességük. Én nem vagyok szüfrazsett, se feminista, nem is akarok 
önálló nő lenni, aki a kutyája illetlensége miatt maga veszekszik a rendőrrel az Andrássy út 
kellős közepén. Még Jánoska, azaz Johanna se tudnék lenni, aki magát karbantartsa és cipelje, 
pedig talán maga az első igazi szerelmem. 

Császár Fruzsinának ez a fordulatos beszéde nem hangzott el minden hatás nélkül. A 
programbeszédet végighallgató Rezeda éppen le akarta hajtani a fejét, hogy a szép szavakon 
és azok értelmén darab ideig eltűnődjön, szokásos álmodozásába merülve, de Fruzsina elébe 
vágott minden melankóliának: 

- Hol vannak ma barátaink, a boldogtalan öregúr és ápolója?… 

- Tudja, ki az a boldogtalan öregúr? Az éjjel eszembe jutott, hol láttam valaha arcképét, de őt 
magát is, még dalia korában: Ördögh Kornél ő (a név költött: a szerző), aki valamikor a 
Fővárosi Lapoknál töltötte be az aranykoszorús főmunkatárs szerepét, majd maga is 
szerkesztője lett egy nagy napilapnak, híres író, publicista néhány év előtt, míg királysértésért 
lezárták. 

- Az öreg Ördögh, aki elevenen a pokolba jutott - mond döngicsélő nevetéssel Fruzsina, 
miután bizonyos dolgokat nem tudott elhallgatni. - Sohasem hallottam az uramtól a nevét, az 
újságban sem láttam a divatos írók között - folytatta Fruzsina, mint hírlapírónéhoz illik, 
akinek tisztában kell lenni bizonyos dolgokkal. 

- Pedig híres asszonybolondító ember volt a maga korában. A Ferenciek terén a 
borbélyműhely címerébe arcképe volt festve. Most a borbély is, ő is egy mellékutcába került a 
drága boltbér miatt. Vajon mi történt vele, hogy idáig jutott? 

És mintha varázsszóra történne: a városligeti hídon most feltűnt az emlegetett „öreg 
szoknyavadász” alakja a micisapkás ápoló társaságában. 

Mintha tegnap óta - bizonyosan a hosszú ideje nem hallott „nőies hangtól”, mint később 
mondta - felfrissült volna árnyalakja. Azt lehetne mondani, hogy vállainak tartása, kifeszített 
melle, lábainak rakosgatása a MAC klub valamely öreg tagjára emlékeztetett volna. 

- Hm. Ez az úriember lett volna becsukva? - kérdezte hitetlenkedve Fruzsina, mert mint 
kereskedőházból származott nő előtt, tulajdonképpen csak ez a szépséghiba számított. 

- Mégpedig Vácott, az államfogházba, hat hónapig. Női látogatóival szerda és szombat 
délutánokon olyan botrányos jeleneteket rendezett, hogy Ördögh Kornél női látogatóit a 
fogházigazgató kitiltotta, őt magát pedig a „szerelem művészének” nevezték el a 
törzskönyvben, amit a foglyok magaviseletéről vezetnek.  
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HATODIK FEJEZET 

Ó, de gyűlölöm a pityergő igricet, 
Ki csillagra, nő nevét suttogva, réved, 
Kinek üres lenne a nagy természet, 
Ha nem ülne nyergében Ninon vagy Lizet. 

(Francia költeményből) 

Olyan korszakban éltünk, amikor a „Szerelem művésze” meghatározás talán még annál is 
magasabb rangot jelentett, mint a királyi tanácsosság vagy más efféle békebeli rang, amelyért 
törték magukat az úriemberek. 

Rezeda tagadhatatlanul a legjobb jelzőt használta a tegnap óta változáson átment, beteges 
úriember bemutatásához. Fruzsina már keresgélt is stílszerű kis postástáskájában (a 
posztillonköpeny kiegészítőjében) lorgnettje után, amellyel az úriembert majd közelebbről 
szemügyre veszi, de Rezedának még volt valami mondanivalója az ügy érdekében: 

- Ne éreztessük vele, hogy tudjuk kilétét. Elbetegesedett állapotában tán inkognitóban akar 
maradni. Tiszteljük ezt a szándékát. 

- Majd megmondja maga is - szólt Császár Fruzsina, mert némely dologban, így a férfiakkal 
való bánásmódban bízott önmagában. - Most mindenesetre menjünk el innen, hogy szegény 
betegünk a megszokott helyét elfoglalhassa. Tágas a liget. Nézzük meg, mit csináltak 
nibelungi tölgyfánkkal. 

- A jámbor szeretők fájával, akik megelégszenek egy lopott csókkal - jegyezte meg Rezeda 
nem minden célzás nélkül. 

- Csak várj. Várj. Mindennek eljön az ideje - felelt Fruzsina. - Ha már a „Hullámok” lányához 
hasonlítottál, legyen türelmed várni, amíg a leány elveszti a fejét. Miután szívét úgyis 
elvesztette már. 

Ilyen (és hasonló) szavak voltak azok, amelyek Rezeda úr emlékezetébe úgy befészkelődtek, 
hogy napokig emlékezett rájuk… Csücsörgetve ismételte őket fej párnájának, amelyet más 
hiányában átölelt. És Fruzsina bolyhos nyakszirtjét képzelte helyére. 

- Várj, amíg megjön a bátorságom hozzá. Akkor eleget csodálkozhatsz, ha meglátod, kit 
kaptál bennem. Én minden idegszálamban élek, ha szeretek. Egy ismeretlen világbeli lény 
leszek, aki maga se ismer önmagára. És jegyezd meg jól; még nem szerettem senkit úgy, mint 
téged. Bár kétszer mentem férjhez szerencsétlen fejemre. És mind a kétszer szerelemből. Mi a 
te szenvedésed az én szenvedésemhez mérten, mikor elhibázott életemre visszatekintek! 
Vajon kárpótol szívemnek ez az új, ismeretlen érzése mindenért, amit az élet eddig nem adott 
meg? Megismerem valaha a boldogságot? Lehetsz-e mindenem, nem vesznek el tőlem kezek, 
amelyek láthatatlanul avatkoztak eddigi balsorsos életembe? 

- Kik lehetnének azok? - tűnődött Rezeda úr, mert valóban nem látott semmi veszedelmet. 

- Majd a sors, a véletlen küld valakit, aki elvesz tőlem - mond babonásan Császár Fruzsina. - 
Ahogy ezt a nagy fát is elvette tőlünk a kiszámíthatatlan végzet. 

Rezeda úr ugyan gyermekes gondolatainak véleményezte, de mégse tudott megfelelő szavakat 
Fruzsina vigasztalására találni, amikor szerelmes csókjuknak egyetlen emlékező tanúját, a 
nagy tölgyfát kivágva látta maga előtt a rőt tavaszi mezőn. Ősszel és tavasszal halnak meg a 
fák. Az ő szerelmük mindjárt egy halálesettel kezdődik. 
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- Talán a fát büntették meg helyettünk - mond Fruzsina a tövében elfűrészelt, földön fekvő 
óriás körül járogatva. - Mennyi ideig szolgált békességgel? 

- Azt mondja a botanika, hogy a gyűrűiből meg lehet állapítani életkorát - mond 
tudományosan Rezeda. - Én nem tudom annyira a természeti titkokat, de elhinném, ha 
mondanák, hogy ez a fa látta az ifjú Podmaniczky Frigyest, amikor a negyvenes évek 
pasztellszínű frakkjában és struflis pantallóban itt sétált, és a liget és az Andrássy út 
szabályozásán törte fejét. Sajnos, az öreg báró a tyúkszemei miatt már nem tud kisétálni a 
ligetbe, különben nem engedte volna kivágatni a fát. 

- Azonkívül elhalálozott is a kegyelmes úr - mond most a hátuk mögött egy fájdalmas, 
bizonytalan hang. 

A beteges úriember volt, aki valami úton-módon rávette ápolóját, hogy a Névtelen Jegyző 
szobrán túl is elkísérje mindennapos sétájában, s így került a tegnapi ismerősök mögé. 

Majd kifogástalanul, mintha a Váci utca kellős közepén volna: megemelte nyúlszőr kalapját 
és azzal a bizalmassággal, amelyet Fruzsina tudott maga körül árasztani, akivel csak egyetlen 
szót váltott, így folytatta a beteges úriember: 

- Mi most még sétálunk, mert a liget a borús idő miatt néptelen, aztán visszaülünk az 
Anonymus szobrához, és beszélgetünk. (Sohase váltott egyetlen szót sem ápolójával.) 

Az új ismerős előterjesztvén csábító programját, megint mélyen köszönt csak Fruzsinának, és 
ápolójával továbbment. Az ápoló pipája a kabát alatt úgy füstölgött, mintha az egész ember 
égett volna. 

Rezeda úr így szólt: 

- Némely nőkhöz odajönnek törleszkedni az összes környékbeli macskák, ha valahol 
letelepednek, magához, Fruzsina, a beteges úriemberek, mint akár én magam, akár legújabb 
akvizíciónk, Ördögh Kornél úr. 

- Vigyázzon, ki ne ejtse a nevét, mert meg talál szökni. 

- Nem szökik meg. Hallgatók kellenek neki, mert valami elmondanivalója van. Gyanakszom 
erre a megmerevültnek, szinte hangjavesztettnek látszó úriemberre, hogy legalábbis annyi 
mondanivalója volna, mint egy unatkozó utasnak a második osztályon. Nagy betegségek után 
szokott így lenni, amikor a beteg mindenféle tücsköt-bogarat összegondol, de nincs senkije, 
akinek elmondhatná. A saját ápolójával utóvégre nem beszélhet, azzal kölcsönös 
gyűlölködésben szokás együtt élni. Ó, hogy szeretné barátunk is a pipaszárat az ápoló torkára 
verni! 

Valóban a távoli városligeti úton úgy mendegélt az ápolt és ápolója, mint egy házaspár, amely 
az imént veszett össze a legmesszebbmenő gyűlölettel. (Csak a házaspárok tudják szívből 
gyűlölni egymást, az élet adott pillanataiban.) 

Az ápolónak nyilván nem tetszett a beteges úriember új ismeretsége, mert ezzel hatalmát 
érezte csorbulni. Hogyan őrködhessen ő most tovább az immár harmadik hónapja őrzött 
úriemberen? Féltékeny lett, mint egy cselédsorból előléptetett asszony… Szemébe húzott 
sportsapkája alól egy házmester dühével nézegette az Anonymus szobra körül nem fizető új 
lakókat. 

De a beteges úriember annál nagyvilágibb könnyedséggel ereszkedett szokott helyére, és még 
valamelyes lappangó kedv is látszott a magatartásában. Lám, nem menekülnek előle az 
emberek, mint eddig, „őrült korában”. 
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Pofaszakálla volt, amelynek színét teljes bizonyossággal nem lehetett megállapítani. Hol 
szürke, hol vörösbe játszó volt, mint egy nyugalmazott császári hivatalnoké, aki legfeljebb 
elsején foglalkozik bővebben a szakállával, amikor a nyugdíjáért megy. 

Sokáig nézett földre szegezett tekintettel maga elé, mintha a gyávaság ellen küzdene. Aztán 
olyan hangon, mint egy hamis hegedűhang, váratlanul megszólalt: 

- Az én időmben az emberek eszmékről ismerték meg egymást. És ezt nagyon helyes 
módszernek lehet mondani, mert az emberi szó a leghatalmasabb. Mindent ki lehet vele 
fejezni - mondta a hamis hegedűhang, de végre eltalálta a maga húrját, bár voltaképpen 
senkihez se intézte szavait. 

- Ha szabad volna, elmondanám nézeteimet. 

- Mi mindnyájan alárendelt, szolgaságban élő emberek vagyunk. 

- Elsősorban szolgáljuk a múlt időket, kísértő őseinket, hagyományainkat, mintha a múlt idők 
tudata, a hátunk megett való támogató állása nélkül nem tudnánk egy lépést sem tenni a jövő 
felé. Különösen varázslatos, szinte életfenntartó ereje van a múlt időnek Magyarországon, 
mert még legmodernebb napjainkban is belőle táplálkozunk. Mindent a múlt időtől veszünk, 
törvényt, szokást, erkölcsöt, világnézetet és politikai meggyőződést. Az apánk, nagyapánk 
isteni magaslaton áll még tévedéseivel is. Nem merjük nem követni őket, így önkéntelenül 
nem vagyunk mások, mint folytatásai a régi időnek, a lábnyomok továbbmennek ugyanazon 
az úton, jó szem kell hozzá, hogy megláthassa valaki, hol végződik az egyik nemzedék 
lábnyoma, és hol folytatódik az új nemzedéké. A választott út kanyarulatairól ismerni fel, hol 
adta az egyik nemzedék a másiknak a helyet. 

- Másodsorban szolgái vagyunk a jelen időnek, amely ugyancsak jókora terhet jelent egy 
emberre nézve, aki nem tud Nietzsche, Dosztojevszkij vagy Tolsztoj módjára egyénileg 
gondolkozni. 

- Mit jelent a jelen idő szolgálata? Jelenti a fiatalok szenvedéseit, amelyek testi vagy lelki 
éhségből fakadnak. Jelenti az elviselhető ambícióbetegségeket, amelyek megnyomorítják a 
fiatalember életét. Vannak, akik különbek akarnak lenni őseiknél, de legalábbis ugyanazok, 
mint például gróf Andrássy Gyula, Tisza István, az egyetemi tanárok és bankigazgatók fiai 
példájából látjuk. A mérhetetlen ambíciók, amelyek egyszeriben az öregek helyére akarnák 
ragadni a fiatalokat: megkeserítői éppen a legszebb éveknek. Mintha senki se tudná az élet 
titkát a fiatalok közül, nem tudja élvezni az életét a folytonos törekvései miatt. Még 
csak körülnézni se ér rá a legtöbb a világban, már benne akar ülni a nyeregben. Pedig fiatal 
szemmel tekintve legszebb a világ, amikor még épségben vannak az illúziók. 

- Második átka az ifjúkornak, a jelen időnek a szerelem, amelytől csaknem ugyanannyit lehet 
szenvedni, mint az ambíciótól. A boldogtalan szerelem, amely a legtöbb fiatalembernek a 
sorsa, még inkább meggyötri az örömre való életet. Elveszi ízét, mámorát, étvágyát az egész 
életnek; sőt gyakran halálossá is válik. Pláne, ha egy olyan asszony kezébe kerül a 
fiatalember, akinek lelkiismerete csak önmagáig ér; nem tud gondolkozni, csak a maga 
fejével; a szíve egyéni vágyat, azaz önzést ismer csupán az összes emberi érzésekből; csak a 
maga két szemével látja a világot; akiben nincs lemondás, a szenvedésre való örömös készség 
és önfeláldozás. Mindig ő akar az első és egyetlen lenni a fiatalember gondolatvilágában, akár 
hívják Bovarynénak, akár Nikolajevna Máriának, akik önzésükben voltaképpen életeket 
rontottak meg. És utánuk is életet ront meg minden asszony, aki fiatalembert szeret, és 
elvonja az élettől. 

- Harmadiknak jön a legnagyobb baj, ez pedig nem más, mint a családalapítás. Nem mondom, 
hogy mindenben igaza van Rousseau-nak a szabadság hirdetésében, a Magányos vándor 
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álmodozásai-ban, de minden fiatalembernek el kell olvasni, mielőtt családalapításra határozná 
el magát. Azt se tartom a leghelyesebbnek, hogy túláradó piétásból, mint az öreg Tolsztoj, 
minden vén családapa megszökjék a családjától. De valami szabadságnak mégis kellene 
maradni az ember életében, nem pedig mindent feláldozni a családalapításnak. Egy családos 
ember nem tudhatja az életet! Ha a kék hegyekben akarna gyönyörködni, a felesége jut 
eszébe. Ha virágos mezőre téved, a gyermekei jelennek meg előtte. Ha az élet üdvösségeit 
kóstolgatná, nyomban arra gondol, hogyan oszthatná meg ezt családjával. A 
legszerencsétlenebb dolog fiatalkorban családot alapítani; az ilyen családalapító elveszett az 
emberi közösség, a magasabb eszmék, az igazi kultúra, a haladás javára, mert a 
gyermekpalánták miatt nem tud gondolkozni. 

Midőn a beteges úriember idáig ért folyamatos előadásában, megint reccsent az 
óraszerkezetben valami, mintha az órában rejlő kakukk levegő híján nem tudná elkakukkolni 
a továbbiakat. Az úriember zavart mosollyal nézett körül: 

- És bármit mondanak az orvosok - holott nem is mondják! -, a családi életet a tisztaság 
szempontjából se lehet ideálisnak nevezni. Egy családos férfi nem fürdőzhetik kedvére. Egy 
sokgyerekes asszonynak a gyerekei tisztaságát kell szemügyre venni, nem a magáét. Az anyák 
nem érnek rá a testük ápolására. Pedig sok emberi testnek, kigőzölgésnek, sőt betegségnek 
kell egy helyen együtt lenni. Csak egy magányos ember élhet valóban a tisztaság kultuszának. 
A családapának munkába kell sietnie, hajtja az asszony szemrehányó tekintete, a gyerekek 
korgó gyomra és az a különös érzet, amit ebben a Közép-Európában mesterségesen 
beleneveltek az emberekbe, természetesen többnyire a zsidók, hogy a családapának dolgozni, 
verejtékezni, esetleg csalni és lopni is kell, hogy teljes legyen a kutyakomédia, amelyet még 
azonfelül élvez, hogy szabadságát mindörökre elvesztette. Nem mosakodhatik rendesen, 
kedve szerint nem sétálhat meztelenül, annál „példásabb”, minél kopottabb, pedig a kopott 
ruha gyűjtője a tetveknek, férgeknek. A munkájában mindig a családon jár az esze, tehát fél 
munkát végez. Irigységgel telik meg embertársai iránt, akiknek jobban megy a soruk, mint 
neki. A jövedelmét hazahordja, anélkül hogy neki tetsző dolgokra költené el. Sőt, a szakállát 
is maga nyesi, ami aztán a legutolsó dolog. Lélekben idegen kölykökkel kell veszkődni egész 
életében, mert még apának és fiúnak sincs azonos lelkük, mint éppen Jézus Krisztus példája 
mutatta az öreg Úristennel, aki tudomás szerint sohase tette ki magát felesleges 
szenvedéseknek az emberiség megváltásáért. A családapa pedig mindennap meg akarja 
váltani a családját, a testétől teljesen különböző testű asszonyt és a lelkével nem azonos 
gyermekeket. Ezekért él rabszolgai életet… És némelyik, ez a lelki eltorzulás jele, még 
boldog is a szolgaságban. 

…A beteges úriembernek ilyen és hasonló nézetei voltak a körülötte levő világról, amely 
nézeteket apránként elmondogatta a Névtelen Jegyző szobránál üldögélve. 

- És a legnagyobb szolgaság, amelyet az embernek végig kell csinálni, a megsegíthetetlen 
bajok: először a bujdosás önmaga, az önmagára való ráismerés elől, mint ahogy nagyon kevés 
ember van, aki szívesen venné, ha önmagát látná az utcán szemközt jönni vagy éjszakánként 
az ágy szélére telepedve látni, amint őszintén beszélne vele. Második szolgaság az emberek, 
az őszinteség, a bizalom elől való bujdosás, mert olyan ember nincs, aki még az orvosához is 
őszinte lenne. A harmadik szolgaság a szabadságvesztés vagy annak lehetősége, ami rettentő 
fék a lelkeken. A legnagyobb szolgaság ellenben a halál, amelynek biztosan el kell 
következni. Nem akarok itt bővebben beszélni a halálról, mert még itt van a szomszédomban, 
az imént váltam el tőle darab időre, mintha csak azért engedett volna el, mint a macska az 
egeret, hogy lássa, mit csinálok tovább. De erről majd máskor. 

A beteges úriember lassan felemelkedett a fehérre festett padról. Ez a gondolkozás talpraállás, 
amely ötven és hatvan év körül látogatja meg a férfiakat, amikor rendszerint bizonyos 
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csavarok kopni kezdenek, az illető megismerkedik a benne rejlő szervekkel, májjal, vesével, 
gyomorral, amelyeket addig csak a lexikonnak „Ember” című ábráiból ismert. Ez a 
talpraállás, az eligazodás az induláshoz, a jól észrevehető félelem az első lépésektől, talán 
minden nőt kiábrándítottak volna a „daliás” és professzoros beszédű lovagból. Még léptei is 
úgy rogyadoztak eleinte, mint az egyetemi tanároké, nyúlszőr kalapja mellé emelt tenyere 
(katonás szalutálása) inkább gúnyolódásnak látszott a világ és önmaga felett, mint valódi 
köszöntésnek. Hangja pláne különbözött előbbeni előadásának folyamatos hangjától: 
„Köpeczkinek már elharangozták a delet!” És Fruzsina mégis tüntető, sőt köszönetes 
kézadással rázta meg a beteges úriember kezét. Mintha legalábbis helyeselne az ecetes 
előadónak. 

- Igaza van, mindnyájan a halál szolgaságát nyögjük - mond bizonyos lelkességgel. (Rezeda 
gyanakodni kezdett, hogy az egész előadásból mindössze az utolsó szavak maradtak meg 
Fruzsina emlékezetében. De hát nem is olyan dolgokról beszélt a beteges úriember, hogy 
azokra egy fiatal nőnek feltétlenül emlékeznie kéne.) 

- Én nemsokára meghalok - mond bocsánatkérőleg, de egyúttal igazolásul a beteges úriember, 
amikor Fruzsina kezét megfogta. Olyan grandezzával, úri komolysággal, de mégse túlságos 
pontossággal közölte halálhírét Fruzsinával, hogy nem is illett volna sajnálkozni a dolog 
felett. 

- De, amíg élek, erre a kis időre rendelkezésére állok, Madame. Ne vegye ezt a megszólítást 
esetleg kisasszony létére se udvariatlanságnak, a Lajos királyok alatt a francia 
királykisasszonyokat is Madame-nak szólították. Tehát én reám számíthat, Madame! - szólt 
most váratlan meghajlással, amely után kiegyenesedett, mintha régi férfias pompájában 
akarná magát bemutatni. Éppen csak annyi póz volt benne, mint minden tizenkilencedik 
századbeli magyar úriemberben, aki félig a tánciskolában, félig a közéletben tanulta a 
maničre-okat. 

Rezedának lovagiasan, tisztelegve intett, mint ellenfelének a vívó, aztán „daliásan” a híd felé 
vonult a mellette szinte eltörpülő ápoló társaságában. 

- Hát ezt a bolondot jól kifogtuk! - mond Rezeda úr. - Ez még a fatetőre is utánunk mászik, ha 
elbújni akarnánk előle. 

- Ne felejtse, hogy mi kerestük fel - intette igazságos komolysággal Fruzsina. 

- Igen, igen… De ezt előre mégse lehetett látni. Habár magánál nincs lehetetlenség, Fruzsina. 
Tán a bolondot is meggyógyítja. 

- Szegény! - felelt Fruzsina. - Egy Madame kellene mellé. 

  

Bizonyos dolgok második életévé válnak az embernek, anélkül hogy észrevenné… Pláne oly 
időszakban, amelyet hőseink is éppen átéltek, a szerelem időszakában. Ilyenkor fontos, hogy 
az utcán mindig az az öreg koldus szólítsa meg az embert, akinek babonaságból már egyszer 
adományozott, és a dolgok jó irányba mentek tovább. Fontos, hogy fehér ruhás valódi 
menyasszonyt lásson az ember a templom lépcsőjén (de nem baj, ha kocsiban), fontos, hogy 
ne találkozzon múlt időből való, részegeskedésre csábító cimborával, akivel nem lehet 
megértetni, hogy nincs most idő „csak egy pohár sörre” a legközelebbi vendéglőbe betérni és 
elbeszélgetni a múlt időkön… Ugyanilyen fontos volt Rezeda életében, hogy az örökké 
randevúkra járó „kutyás nővel” találkozzon a Városliget táján, aki mindig életre-halálra 
felhevülten, éjszakai bőgéstől bedagadt szemmel járta találkáit, és férje, biztonsága érdekében 
a legmérgesebb farkaskutyát a városban vásárolta meg őrzésére, amelyet aztán az elhízásra 
hajló udvarló pórázon vezetett, mert a vékony asszonykának mindig kövérkés udvarlói voltak. 
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Megható volt a szájkosaras eb az úriember kezén, amíg az asszonyka állandóan kezével 
gesztikulált, hogy igazolja magát valami ballépéséért. 

Ugyanilyen jelentőséget kapott az idő kellemes eltöltéséhez a beteges úriember két nap 
alatt… Azért mondunk csak két napot, mert ilyen időszakban amúgy se tudja senki a pontos 
időszámítást, se a beteg, se a szerelmes. Itt volt az öregember a maga sok beszédével, ódon 
udvariaskodásával és nyúlszőr kalapjában a Névtelen Jegyző padján, meg kellett tehát őt 
látogatni, mint valamely programszámot, amely amúgy se zavarja a szerelmesek által áhított 
magányt, az egyedüllétet. Nem kellett rá okvetlenül figyelni, mert szavaira nem várt választ, 
mint ahogy a ruhafogas se vár köszönetet azért, mert darab ideig a kabátot tartotta. 

- Én most kezdem szeretni a természetet, amikor igazándiban nő nélkül mutatkozik ő előttem. 
Azelőtt el se tudtam képzelni egy férfit a szabadban Ninon vagy Lizet nélkül, mint a régi 
francia vers is mondja: 

Ó, de gyűlölöm a pityergó igricet, 
Ki csillagra, nő nevét suttogva, réved, 
Kinek üres lenne a nagy természet, 
Ha nem ülne nyergében Ninon vagy Lizet 

- kezdte a beteges úriember aznapon, mikor verssel is felszerelve jött el az ő „találkozójára”. 
(Valószínűleg a régi divathoz tartozott az is, hogy egy-két strófát betanult az ember, mielőtt 
találkára ment volna.) 

- Manapság a természetet önmagáért szeretem, mert íme, ez a tavaszi évszak se bizonyít 
egyebet, mint azt, hogy voltaképpen sohase halunk meg. Még emlékszem a télre, amikor erre 
kezdtünk járni valaha, ördögök húzták a hajamat a pokol felé, és mindennap azért 
imádkoztam, ha ugyan tudtam imádkozni, hogy meghaljak a testi kínok és gyötrelmek, az 
őrült gondolatok elől. Még emlékszem, hogy mely fákat szemeltem ki magamnak abból a 
célból, hogy az első magános sétán oda felkössem magamat, miután az összekötő vasúti hídig, 
ahonnan a vízbe akartam dobni magamat, nem volt jártányi erőm elmenni. 

- Még tél volt, és óvatlan pillanatban a hőmérőt szerettem volna lenyelni, a nadrágtartómmal 
megfojtani magam, az öngyilkosságnak azt a nemét is elkövetni, amikor az ember erősen akar 
meghalni az energiája folytán. Tél volt, és betegségemnek neve delirium tremens volt, de én 
tudom, hogy más bajom volt, tudniillik az, hogy pontosan leéltem azt az időt, amely ki volt 
számomra szabva. Az utolsó percig leéltem. Az tökéletesen mindegy volt, hogy miképpen 
hívják majd azt a betegséget, amelyben elpusztulok. Az ablakon ugrom ki, mint ahogy 
akartam, vagy az ápolók fojtanak meg, mint ahogy ugyancsak terveztem. 

- Ez volt a tél életemben, és most jött a tavasz. 

- Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én magam nem látom többé arcomon azt a 
halálos gondolatot, amely éjjel-nappal kísértett, mióta utoljára tükörbe néztem. (Még ősszel.) 
Nem akarok már arról az arcról beszélni: amelyet gyűlöltem és rettegtem, mint valami rémet, 
zilált hajzatával, a viharfelhők mögött bujdosó hold sápadtságával, a pokol tornácán és a 
panoptikumokban található szemeivel. Örülök, hogy Madame nem látott ilyen arccal, mert 
bizonyára sohase tudna nekem megbocsátani. Megvetendő ember az, akinek a gonoszság, a 
lélek aljassága, a szenvedély és a bűn kiül az arcára, mint valami kirakatba, mert nem tud 
többé magán uralkodni. 

- De jött a tavasz, és ez az arc elment a kiismerhetetlen semmiségbe, a körülöttünk levő 
megfejthetetlen titkok világába, ahonnan felmerült. A mostani arcommal már látni kezdem a 
csodálatos természetet, bejött a „Pesti Erdőhöz” címzett szanatórium kertjébe, aztán ide a 
ligetbe is a tavasz, amelyről sejtelmem se volt odáig. 
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- Madame, higgye el nekem, hogy én ebben az esztendőben, a legboldogtalanabb évében 
életemnek ismertem meg a tavaszt. Most vettem észre elölről az új rügyeket, az apró 
levelecskéket, amelyekből egyik napról a másikra koszorúk lettek a bokrokon. Találkoztam 
elrejtett helyeken a gyöngyvirággal, mintha én fedeztem volna fel először az emberiség 
történetében a gyöngyvirágot és a félénk vadrózsát. Mindennap új csodákat láttam. Fehér 
hóval behintett almafákat és cseresznyefákat. .. Először néztem a tavasz titokzatos útját. Bár 
talán több időt töltöttem valaha a tavaszi erdőben Ninonnal vagy Lizettel, mint mások. 

- És csak most volt szerencsém a tavaszhoz, Madame, hogy megbocsássa nekem az Isten. 

  

Ezen a napon, mikor a beteges úriembertől elváltak, Császár Fruzsina így szólt Rezedához: 

- Nem lopjuk el többé a beteg öregúr tavaszát, amelyre szenvedéseivel rászolgált, mert csak 
az tud ilyen önfeledkezéssel örülni a tavasznak, akinek semmije se volt az életben. Hagyjuk 
neki az egész tavaszt itt a ligetben, mert ez talán gyógyulása szempontjából is jobb. Hadd 
élvezze nő nélkül a tavaszt. 

- Ninon és Lizet nélkül - mond Rezeda, miután nem felejtette el a verset, amelyet Ördögh 
Kornél mondott. 

- Ápolójával, aki ritka erős rókának látszik - felelt Fruzsina, aki nyilván megsértődött a beteg 
öregúr ama kívánságán, hogy nő nélkül akarja élvezni a természetet. - Mi majd másfelé 
megyünk, ahol nincsenek delirium tremensükből alig gyógyult urak. Egyszer… Egy napon a 
Kamaraerdőbe megyünk, ahol senki se jár - mondta most halkan, nagyon szemérmesen, szinte 
bocsánatkérőleg Fruzsina. - Utóvégre nő vagyok. 

A költők különböző módszerek szerint zengik a diadalmas szerelem himnuszát, ünnepélyére 
megszólaltatnak minden hangszert, amelyhez kicsinyt is értenek. Dobok pufognak, mély 
bőgők zengenek, vagy furulyák visítanak. A költői képzelem lángra lobban, és az 
oroszlánokkal is szembeszállna, ha a diadalmas szerelem beköszönt, ne csodálkozzatok, ha 
megbolondul kissé minden ember a perctől, amely végre elérkezett. 

Rezeda úr ugyancsak sokáig ment az utcákon Fruzsina ígérete után. Valami kertben találta 
magát, amolyan hitvány városi parkban, ahol az ebédidőt sokan koplalva töltik. 

Ilyenek azok az asszonyok, akikről a többit megítélik a férfiak - mond magában. - Pedig csak 
alig néhány asszony van a városban, aki nem riad meg a házasságtöréstől, a legtöbbje 
mégiscsak fél, és félelemből tisztességes marad. Ezek a mindenütt feltűnő, mindig figyelemre 
méltó, mindig szokatlan szagú eleganciával öltözött asszonyok, akik a csábítás fogásaival 
láncolják magukhoz a férfiakat, ezek az asszonyok számítanak a többi helyett is. Rajtuk 
keresztül ítélik meg a város többi nőit, mert ők vannak örökké divatban, akik a férfiakat 
váltogatják… 

Meddig töprengett Rezeda a tegnap még üdvösségnek látszó szerelmi diadal küszöbén? Nem, 
sehogy se tartozott a szerencsés emberek közé! 

Késő délután volt, amikor végre felemelkedett a park padjáról, ahol a kérő, alázatos szemű 
déli embereket lassan felváltották a hangoskodó környék lakosaiból való látogatók, akik nem 
törték a fejüket sem éhezési, se szerelmi problémákon. 

„Talán mégis az öregnek lesz igaza, aki nő nélkül szereti a természetet” - gondolta magában, 
és sokkal búsabban mendegélt, mint bármikor életében. Mintha egy álmát veszítette volna el. 
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HETEDIK FEJEZET • Egy női ing különös sorsa 

Császár Fruzsina a kamaraerdei kiránduláshoz oly megható kalapot tett fel, hogy Rezeda 
darab ideig szólni se tudott. Lehajtós, nagy karimájú kerti kalap volt, amilyent Turgenyev 
regényhősnői óta nem viselnek, legfeljebb a Képes Családi Lapokban. Mint a földre szállott 
romantika vagy erdei szűz kalapja, amelytől meg kell illetődni a legelvetemedettebb férfinak 
is: ártatlanságot, szelídséget, csaknem Szinyei „Majális”-ának újra megvalósítását ígérte ez a 
kalap. 

- Elemózsiás kosarat csak azért nem hoztam magammal, mert a közelben van úgyis a „Kutya-
villa”, ahol uzsonnázhatunk - mond Császár Fruzsina, amint egy falusi nőt játszó színésznő 
kedvével, májusi kiránduló kedvével és előre kiszínezett ábrándképeivel lelkében ült be a 
fiáker felhajtott ernyője alá a Bulyovszky utca közelében, ahol Rezeda a megbeszélés szerint 
várakozott. (Jó színésznő lett volna Fruzsina, ha akart volna.) 

Nem, nem lehet ily szent bizalommal, szinte minden rossz szándékot nem ismerő, kerti 
kalapos hölgyhöz nyúlni, legfeljebb csak alázatos kézcsókkal. De alig mentek át a Ferenc 
József-hídon, az ernyő alatt már lehúzta igen finom kesztyűjét Fruzsina. 

- Nesze - mondta a meztelen kezét nyújtva. 

- Nesze - szólt a Fehérvári út vége felé, amikor festék, rizspor és fátyol nélküli arcát 
természetes mozdulattal felkínálta Rezedának. 

Mire a házak elmaradoztak, az ajkát fordította a férfi felé. 

Egyetlen csók volt az út a Kamaraerdőig, többet aligha lehet mondani erről az utazásról. 
Olyan csók, amelyet eddig tán egyikük sem ismert ez ideig - Rezeda semmi esetre sem -, 
narkotizáló, az egész elmúlt életért, nyomtalanul elrepült évekért kárpótoló csók. Felülmúlta 
tán az első csók varázsát is ott, a ligeti vén fa alatt, mert a kocsi ernyője alatt nem kellett 
tartani kandi tekintetektől. Az öreg kocsisnak csak mozdulatlan háta látszott, aki amúgy is 
megszokta a hasonló fuvarokat. Rezeda néha felnyitotta csók közben a szemét, a dáma hosszú 
szempilláit látta a saját szempilláival összevegyülve, mintha a hajszálak is csókolóznának. De 
ugyanígy csókolózott az orruk, az álluk, a homlokuk, a kinyújtott nyelvük és a foguk. Azok 
közül a csókok közül való volt, amelynek létrejöttéről nem lehet számot adni, mint egy 
önfeledkezésről sem. Csók, amely után már nem sok jöhet az életben - gondolná a Rezedához 
hasonló lelkiállapotú egyéniség. Csók, amely kezdetét jelenti az életnek - gondolhatná más. 

Rezeda úr ezen a csókon kívül semmit se látott az utazásból, mint a nászutasok sem jegyzik 
meg az állomásokat. Csak ha nagyon lehunyta a szemét, hogy a csóknak az édességét 
analizálja magában, a lehunyt szem sötétségében látott tollbokrétás, fegyvertől zörgő, 
lándzsájukra támaszkodott középkori lovagokat, akik valaha ilyen csókért a Szentföldre 
indultak. 

Az erdő szélén megállott a kocsi, mintha tudta volna gyakorlatból Lajos bácsi, hogy odabent a 
fák között amúgy sincs reá szükség. 

Az utasok valóban szótlanul kiszállottak, és egymás mellett az erdei útnak indultak. Bal felé 
tértek be az erdőbe, miután arra látszott sűrűbbnek. Itt ugyanis már május volt, szerelmetes 
május… Fák lombosodtak, amelyeknek nevét nem tudták, de ki ismerné őket, amikor hirtelen 
megjelennek a földön, ahol nemrégen kopárság volt? Bizonytalan színek, főként lila színek és 
kék párázatok bujdostak a fű felett, mint az eljövendő virágok lelkei, akik várják, míg a 
virágok testecskéi megnövekednek, hogy bennük helyet foglalhassanak. 

Rezeda úr még sohase volt erdei kiránduláson, legalábbis nem emlékezett rá, tehát csak fogta 
Fruzsina kezét, aki meglehetős elszántsággal, sőt biztonsággal haladt az erdőben, míg az a 
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legnagyobb csendességben, szinte álomba merülten hallgatott. Talán még száraz gally se 
roppant lábuk alatt, féltek, mint a mesebeli gyermekek… 

Míg egy kis tisztáson megállott Fruzsina. 

- Esküdj meg, hogy sohase mondod el senkinek, hogy a tied lettem - szólt valamely olyan 
hangon, amelyre Rezeda a Fruzsinától hallott hangskálák között nem emlékezett. Talán a 
leányos szalmakalap, a sötétkék szalaggal Fruzsina vékony, szűziesnek látszó nyaka és igen 
félénk, szinte őzikére emlékeztető testtartása is hozzájárult ahhoz, hogy Rezeda nem tudott 
felelni. Minden nők körüli tapasztalata annyit se ért ebben a pillanatban, mint a cigarettája 
hamva. Egy diák fölényesebben viselkedett volna, hogy Nekolniról ne is beszéljünk. Mert a 
kalandos és mennyországinak számító percben valamely megfejthetetlen rejtély révén, az 
évek óta nem látott Nekolni, a föld alatti Olimpia mulató életunt karmestere jutott eszébe, aki 
parókás fejével, szőkére festett bajszával fásultan fogadta a színésznők hízelkedéseit, akik 
szólószámokat kértek tőle. Nekolni nem tette volna azt, amire Rezeda vállalkozott. Térdre 
vetette magát Fruzsina előtt az erdei avar közül kizsendülő füvön… 

- Esküdj meg! 

(És még évek múltán sem, amikor erre a jelenetre Rezeda visszagondolt, nem talált abban 
semmi színpadiasságot, ellenben annál több természetességet, ahogyan egy kerti kalapos, 
ártatlan nő védelmezi hírnevét legalább, miután érzésein többé uralkodni nem tud.) 

  

Ám a szerelmi jelenetből nem maradtak meg olyan emlékek, amelyek megcukrosítani tudnák 
a következő időket. „Nimfának és Faunnak kell lenni annak, aki a szabadban való szeretkezést 
kellőképpen élvezi. Ezek az erdei istenek megszokták az avart, a füvet, a lehulló falevelet és a 
hangyákat, amelyek váratlanul előjönnek, de mi, kényes bőrű emberek, nem tudunk tán még a 
szénának se örülni”, gondolta magában Rezeda. De Fruzsina boldognak látszott, hogy végül 
teljesítette szerelmese kívánságát. Szelíden adta meg magát (holott vérmérséklete más volt), 
és szelíden lépdelt Rezeda mellett, mint valamely áldozat után. 

„Ugyanaz a békés szelídség sugárzott arcán, mint egy világhírű festmény Máriájáén, amikor 
tizenöt esztendős korában az isteni gondviseléstől megtudja, hogy anya lesz.” (A festő neve 
nem jutott Rezeda eszébe.) 

„Harmincöt esztendős, két férje volt, s olyan, mint egy erdei szűz, aki eddig nem ismerte a 
szerelem misztériumait”, gondolta ugyancsak a férfi, amikor az asszony után lépkedett, mint 
egy korántsem megnyugodott szarvasgím a nyugodt szarvastehén után. (Erdőben voltak, más 
nem jutott eszébe Rezedának.) 

„Bizonyosan már régebben elmondta, jó előre a bűnbeesettek fohászát az imakönyveiből, 
hogy még azoknak az asszonyoknak a lelkiismeret-furdalása sem tapasztalható, akik ahhoz 
vannak szokva, hogy mindennap megcsalják a férjüket”, gondolta tovább Rezeda. 

De gondolatai nem változtattak Fruzsina szinte másvilágias szelídségén, amelyet egész idő 
alatt megtartott, mint valami fátyolt az arcán a férfi kutató, kérdő, kedveskedő vagy újabb 
szerelmi üdvöket kívánó tetekintete elől. Semmi más nem volt, mint szelíd… Mint aki nem is 
tudja, hogy mi történt vele. 

Ilyen maradt a hintóban, ahol félig lehunyt szemmel, álmodozva engedte, hogy Rezeda kezét 
vagy arcát megcsókolhassa. Egy nő, aki megadta magát sorsának. 

Ilyen maradt a „Kutya-villá”-ban, ahová uzsonnázni betértek, mint kirándulókhoz illik. Mint a 
tavasz gyöngyvirágait, még semleges illatú ibolyáit gyűjtögető kirándulók, akik a kék 
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égboltozatból, fák ifjú lombjaiból, a füvekből termettek elő, mint ahogy az első kirándulók 
megérkeznek a „Kutya-villá”-ba, ahol voltaképpen még senki se várja érkezésüket. 

Igaz, hogy télen, amikor méteres hó borítja a tájat, a kocsmáros úgy él, mintha az Északi-
sarkon lakna: megfordulnak itt különlegességet kedvelő vendégek, akik éppen a csárda 
elhagyatottsága miatt járnak ide. Így Bródy Sándor, a hírneves író elég gyakorta jön 
mindenféle gyanús nőszemélyekkel, akik mindenféle híres művésznők nevét írják be a 
vendégkönyvbe, ha írni tudnak. 

- Itt jobb, mint Ginderlénél - mond Fruzsina egy régi beszélgetésre visszaemlékezve. - Igaz, 
hogy akkor még nem voltam a szeretőd. 

Szinte égi malaszttal, egy felsőbb akarat előtt megalázkodva, gondolatban tán letérdepelve 
ejtette ki ezeket a szavakat Fruzsina. 

- Jaj, de szép ez az asztal! - mond az udvaron földbe ásott lábú, betyárosan görbedt asztalra 
mutatva, amelyre ez évben először húzott piros abroszt a vendéglős. (Egy beteges ambíciójú 
ember, aki divatvendéglőt akart csinálni a ,,Kutya-villá”-ból.) 

- Mi kapható? - kérdezte Rezeda. 

- Frissen főtt halászlé, ami a vasúti étkezőkocsikban sem kapható - felelt a vendéglős, mert 
nyilván a Lits-t tartotta legfőbb konkurrensének. 

Fruzsina alázatos szemét Rezedára vetette, mint egy nászúton levő fiatalasszony urára és 
parancsolójára, és rejtélyes szelídséggel így szólt hozzá: 

- Azt hiszem, hogy nem futja az időnk a halászlé bevárására. Valami túró- vagy sajtféle van a 
háznál? Én megéheztem a „kirándulásban” - mond, és az utolsó szónál még szelídebb 
szeméremmel nézett Rezedára. 

- Kirántunk egy halat! - kiáltott fel a vendéglős. 

Császár Fruzsina megint csak „párjához” intézte a szót: 

- Az il padrone nagyon kedves, de nekünk este, ugye, társaságba kell mennünk? 

A vendéglős nem akarta könnyedén elbocsátani tavaszi vendégeit. Hevesen ostromolta 
Rezedát, hogy a Duna-parton kikötött dereglyében megtekinthetők az eleven halak, amelyek 
közül választhat. 

A dereglye valóban ott ringott a szőke Dunán ötlépésnyire, Rezeda nem is tudott a 
csábításnak ellenállni. 

- Jöjjön, Fruzsina, maga válasszon. 

Az asszony, bár nem szívesen, de mégis szelíd odaadással emelkedett fel. A dereglye 
haltartójából mindenképpen a legkisebb halat akarta kiválasztani, végül is Rezeda döntött egy 
meglehetősen kövér potyka mellett. A vendéglős már vitte is a konyhába: 

- Öt perc. Tessék a tájékban gyönyörködni addig - kiáltotta felvidámodva, hogy mégiscsak 
kedve szerint szolgálhatja ki vendégeit, akik máskor is idejönnek, és új vendégeket hoznak 
magukkal. Tele lesz velük az egész udvar… 

A halevésnél Fruzsina a legjobb falatokat, így a farkat is Rezeda tányérjára tolta, magának 
csak a fejet (ezt az alig élvezhető jóságot), valamint a gerincet tartotta meg, amelyet gondos 
háziasszony módjára leszopogatott, nehogy bármi is maradjon a kocsmárosnak. 
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Rezeda úr úgy evett, mint egy gavallér. Különböző halmaradványokat, így ikrás részeket is 
hagyván a tányérján, amelyeket aztán Fruzsina a legnagyobb szelídséggel elvont előle, mintha 
rossz fiát tanítgatná egy édesanya az étel megbecsülésére. 

Mikor megint a kocsiba ültek, az első csók után így szólt Fruzsina: 

- Ezentúl vigyázni akarok rád. A pénzedre is, amit rám költesz. Legközelebb gyalog 
rándulunk ki ide. 

- Nagy botokkal, mint a turisták - felelt Rezeda. 

… Másnap azonban hiába járta a Stefánia utat és a ligetet, hogy szinte eszét veszítette. Hiába 
várta Huberttel együtt a megváltó telefont, az nem akart megszólalni. 

Császár Fruzsina búcsú nélkül eltűnt a városból. 

Csak legalább azt a megható kalapot ne viselte volna az utolsó találkozáskor, amely kalapban 
Rezeda éjjel-nappal maga előtt látta! 

  

Most következtek azok a napok Rezeda úr életében, amikor szívesen cserélt volna érzéktelen 
lelket akár az öreg Gályval, szomszédjával; őrült agyvelőt akár a beteges úriemberrel is, hogy 
bánatát feledje. 

- Miért horgasztja le úgy az orrát, öcsém, Esquire Rezeda, mintha bizony csődöt mondott 
volna a szisztémája? A szisztémát nem lehet úgy felvenni, mint a csizmát. Ki kell próbálni 
minden oldalról. Kényesebb jószág az egy asszonynál is. Néha csak hosszú idő alatt válik be a 
szisztéma. Tanácsom, hogy még ne váljon meg tőle - mond a Meteor szálloda folyosóján az 
öreg kártyás, ahol gondolkozva sétálgatni szokott, mert valami testmozgásra még neki is 
szüksége volt. 

Az öreg kártyás gyanakodott, hogy voltaképpen mindenkinek szisztémája van az életben, 
amely szerint nyíltan vagy titokban igazgatja a maga dolgait, akár a játékban, akár az élet 
ezerféle tennivalói között. („A nagyváradi püspök sem élhet meg szisztéma nélkül, pedig az 
elég úr volna ahhoz, hogy ezt magának megengedje.”) 

A beteges úriember nagy szemeket meresztett, amikor Rezedát egyedül látta kiszállni azokon 
a helyeken, ahol azelőtt egy végtelenül finom kis láb igazodott a lépése mellé. Vannak 
emberpárok, akik nagyszerűen tudnak együtt járni, hogy szinte zenés ütemnek látszik minden 
lépésük, amelyet egymás mellett megtesznek. Így tanult össze Rezeda és Fruzsina is, a 
beteges úriember véleménye szerint. Egyedül járni se tudtak, csak tétováztak. „Mint valami 
céltalan csavargó”, mondta magában, mikor messziről megpillantotta a kullogó Rezedát a 
beteges úriember, mert az utóbbi időben nagyon belejött a beszélgetésekbe. Ám „őrültsége” 
mellett is elég tapintatos volt, hogy ne kiáltson rá messziről Rezedára, hogy hová tette 
barátnőjét. Hagyta menni a megszokott úton, nyúlszőr kalapja alól nézegetett utána, de 
különben semmi jelt sem adott, mintha láthatatlanná igyekezett volna magát tenni. 

De két napnál tovább nem bírta a szótlanságot (amelyet hónapok után megszakított). Kezével 
barátságos pártfogással intett Rezedának, és mikor az letelepedett, nyomban beszélni kezdett: 

- Az emberi szolgaság alapos végrehajtásához találták ki az angyalokat és ördögöket - szólt a 
beteges úriember, mintha valami beszélgetést folytatna, amelyet rövid időre abbahagyott. - És 
én magam is hittem a jó angyalokban és a rossz ördögökben, akik betegségem idején minden 
este kardot csattogtattak értem, amint a lelkemért vívtak. Órák hosszat elhallgattam az 
ágyban, hogyan mennek újra és újra egymásnak az angyalok és ördögök. 
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- Vajon melyik párt győz a lelkemért? Amint kezdtem életben maradozni, szinte rosszul esett 
megtudni, hogy a földszinten a szanatórium tornaterme van, ahol a fiatal doktorok 
gyakorolják magukat a vívásban… De így vagyunk az életben is az angyalokkal és az 
ördögökkel, akiknek folytonos rabszolgái vagyunk, mert nem tudhatjuk soha, hogy melyik 
pártnak teszünk kedvére… 

- Tetszeni fog az angyaloknak, amit teszünk, vagy éppen az ördöggel cimboráskodunk, 
amikor valamit cselekszünk? Két oldalunkon haladnak ők mellettünk, és minden tettünkre 
vigyáznak, hogy egy pillanatig se érezhessük, hogy szabadok vagyunk. A legnagyobb 
magányban ott lépdel mellettünk az angyal és az ördög, és várja, mit teszünk 
egyedüllétünkben. 

- Én felgyógyulásom után, amelyet mégiscsak annak a körülménynek köszönhetek, hogy a 
vívóteremben megverték az angyalok az ördögöket, többnyire az angyaloknak akartam 
szolgálatot tenni a tetteimmel. No, nem egészen úgy gondoltam, hogy majd felmászok a 
pádovai templom tetejére, és onnan Lisszabonba repülök. Vannak kisebb cselekmények is 
(amely repülés szintén nem nagy cselekmény volna Blériot részére). Kisebb teljesítményekkel 
is lehet az angyalokat szolgálni. Például a bal kezemmel a jobb kezemet megfogva: örök 
fogadalmat tettem magamban, hogy az emberek véleményével többé nem törődöm, ellenben 
mindig azt fogom cselekedni, amit az angyal tanácsol nekem… 

- És mikor letettem a fogadalmat: nem is sejtettem, hogy mily hallatlan feladatot vállaltam, 
szolgább lettem a szolgánál. Nem mehettem el többet a gondolataimban abba a világba, ahol 
például a bűnös vágy és a bűnös asszony lakik. Óvakodnom kellett a lerészegedéstől, mert az 
angyal (vagy a lelkiismeret) mindig megfogta a kezem. Nem nézhetek könnyelmű emberi 
cselekedeteket, az élet piros lován való bolond nyargalászásokat, szerelmesek turbékolását, a 
kakasnak a szemétdombra való felállását és onnan való kukorékolását: hogy valamely keserű 
szomorúság ne lepje meg a szívemet. Elégedetlen vagyok a világgal, nem bízom magamban, 
még kevésbé az emberekben, mióta az angyalok rabszolgája vagyok. Nem jó jónak lenni 
annak, aki tudna oly gonosz is lenni, hogy valamely bosszúja kielégítésére felgyújtsa a rab 
oroszlánok ketrecét vagy a fogoly emberek börtönét. Én tán ilyen is volnék az angyalok 
nélkül. 

… Megint ama bizonyos ingaórabeli reccsenés hallatszott… Nem verte ki az óra a tizenkettőt, 
a beteges úriember finom művű szelencét vett elő zsebéből. 

- Miután hölgy nincs a társaságban, paráználkodhatunk - mond burnóttal (tubákkal) kínálva 
meg Rezedát. (Rezeda nem élt vele.) 

- Mióta az angyalok parancsa szerint élek, a testhezálló, lábikrás és izmot mutató szűk 
nadrágok viseletéről lemondtam, a nőket csak templomi lobogókon látom, a bort csak iszákos 
emberek leheletén érzem, természetesen az életuntságot szerző dohányzással is szakítottam. 
Legalább egy büdösséget elvesztek az emberi büdösségek közül, nem leszek füstszagú, mint 
egy kéménykotró. Burnótot szippantok, mint egy apát úr, akinek rendben van a lelkiismerete. 
Az enyém pláne, mióta meg vezekeltem minden bűnömért a betegségemmel. 

Múlt századbeli, manapság senkinek se kellő, nagy tarka zsebkendőt készített elő, mintha e 
zsebkendőviselettel is dokumentálni akarná, hogy szakított a divatos világgal. 

- De mégis rabja vagyok még mindig valamely világi szokásnak, amelyet nem nevezhetek 
másként, mint az ostoba meghatottságnak. 

- Tudom, hogy azt mondják a városban, hogy mit akar a maga meghatottságával egy ilyen 
régi „galérista”, mint én volnék! Pedig minden rabszolgaságom közül tán a 
meghatottságomtól szenvedem leginkább a szolgák szomorú sorsát. 
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- Nekem a meghatottságom parancsol a legtöbbször, de olyan kérlelhetetlenül, hogy eszembe 
se juthat nem engedelmeskedni. Jól imádkozzon mindenki, hogy a meghatottsággal meg ne 
ismerkedjék, mert elveszett ember. Jól imádkozzon, hogy csak a testi érzések, az éhség, 
szomjúság, jóllakottság, álmosság, lustaság, fáradtság és vakarózás érzéseivel legyen 
barátságban. 

- A meghatottság ül igazán az ember nyakára minden szolgaság közül. Megjelenése nincs 
időhöz kötve. Eljöhet egy pár gazdátlan női kesztyű láttára, mint például nálam is a napokban. 
Beköszöntött, mint valami kísértet, hogy megint órákig ültem az ágy szélén, a könnyeim 
folytak, anélkül hogy észrevettem volna, a pár fehér kesztyű pedig ott feküdt asztalomon 
egymásba borulva, mint egy imádkozó női kézpár… amely kézpár egymáshoz illesztett 
ujjhegyekkel és az ujjhegyek az ajakhoz érintve: értem rebegtek fohászokat az oltárok előtt. 
Csak ültem meggörnyedve anélkül, hogy egy mozdulatot is tudtam volna tenni a 
meghatottság varázsa ellen. Végül eltakartam az arcomat a két tenyeremmel, mint az Ön 
Szanyinja a Tavaszi hullámok-ban, és nem tudtam, hogy mi történik velem 
meghatottságomban. Női kéz jóságos simogatását éreztem a fejemen, de ez a jóságosság 
mindennél jobban fájt. Leányka magas szárú cipőbe bújtatott lábait láttam iskolás, minden 
kacérság nélküli léptekkel végighaladni az életemen. Hang szólt hozzám, amelyet nem 
értettem meg, mert olyan messziségből szólott. Talán nem a túlvilágról, de semmi esetre se az 
én világomból. Csak gyöngédsége jutott el hozzám a hangnak, hogy hangos zokogásra 
fakadtam, és a fehér kesztyűket a szívemhez szorítottam. Minek ez? Minek ez? - 
kérdezgettem magamban, de felelni nem tudtam rá, mert a meghatottság szolgaságában 
szenvedtem. Egy teljes éjszakának kellett elmúlni, amíg magamhoz tértem 
meghatottságomból. 

És most nem hagyott ki az a bizonyos kakukkos óra egyetlen óraütést sem, mert a beteges 
úriembernek nem volt kedve tovább beszélni, mintha nagyobb „szolgaságról”, mint a 
meghatottság szolgálatában lenni: nem tudna többet ezen a világon. Elkomorulva, gyűlölettel 
nézett maga elé, mintha az egész földkerekségen önmagát gyűlölné a legjobban. 

Rezeda továbbment, és magában megállapította, hogy a beteges úriemberrel nem volt kár 
találkozni, mert ha egyszer rákerülne a sor, Fruzsina előtt a beteges úriember fogja igazolni, 
hogy ugyanazt az életmódot folytatta tovább Rezeda Fruzsina távollétében, amelyet ő 
jelenlétével annyiszor helybenhagyott: sétált a Stefánián, és a beteges úriembert hallgatta. Ez 
ellen nem lehet Fruzsinának kifogása… 

- A meghatottság sodrába kerültem volna én is, az egészséges ember? Akárcsak a vén 
pernahajder, ott, a Névtelen Jegyző mellett, aki eddig „Übermensch”-nek adta ki magát, és 
felbukott egy pár női kesztyűn? - kiáltott fel, amikor azon kapta magát, hogy arcát kezével 
eltakarva üldögél egy elhagyott padon. 

  

Mikor hazatért szállodájába, Hubert örömös arccal (valóban tiszta szívből tudott örülni ez az 
Angliában növekedett fiatalember) és egy kis csomaggal fogadta: 

- Azt hiszem, hímzett zsebkendőt küldött benne a drága Lady - mondta a csomag 
megtapintásával. 

Valóban nőies írás volt a borítékon és egy fővároshoz közel eső nyaralóhely postabélyegzője. 

Rezeda szobájába sietett a csomaggal, és ott bezárkózva, nagy gonddal nyitotta fel. 
Selyempapirosba burkolt, igen finom fehér női ing hullott ki a csomagból. Egy cédulácska 
volt mellékelve: 

„Tedd a fejed alá, és rólam álmodj.” 
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Ennyi volt az írás, amelyet most látott először Rezeda. 

Meglehetős hevenyében összevetett betűkből volt összerakva az írás, mint egy elkényeztetett 
nőé, akinek minden sorát amúgy is hálás köszönettel fogadják. 

Rendes, tizenkilencedik századbeli írás volt, mint azoké a nőké, akik felsőbb leányiskolát 
jártak, az utolsó vizsga előtt mentek férjhez, és azután már csak akkor gyakorolták magukat 
az írásban, amikor az imakönyvük belső lapjára ráírták gyermekeik születésének napját és 
óráját. De Fruzsina még ezt sem tette. A feministákkal együtt az író nőket is megvetette. 

Rezeda sokáig nézegette az írást, de többet nem tudott belőle kibogarászni. 

Az inggel már bővebben tudott foglalkozni. Megszámlálta a mell tájékán levő horgolt 
lyukacskákat, szemügyre vette a szív tájékára hímzett monogramnak - „Fanny” volt ott - 
minden betűjét, megszagolgatta a kelmét, s megállapította az ing gyűrődöttségéből, hogy az 
inget már viselte Fruzsinka. Talán éppen azon a napon, amikor a Kamaraerdőben voltak. Mert 
különben miért küldte volna ezt az emléket? 

Szekrényébe zárta az inget, a levélkét szíve fölé behelyezte a levéltárcájába. Kincsei 
birtokában a szobájában vacsorázott hideg felvágottat, és sokat hevert elgondolkozva a 
dívánon. 

Vajon sírok én is valaha az ing láttára, mint az „Übermensch” a fehér női kesztyű felett? - 
kérdezgette magában. 

Ámde éjfélnél tovább nem bírta ki a magányos ábrándozást, akkor felkelt, és Késő János - 
akit magában ő is Kilencnek nevezett a felesége módjára - felkeresésére indult. 

Kilenc természetesen homlokába lógó hajjal, kibontott nyakkendővel, meglehetősen 
elnehezült szempillákkal üldögélt az éjjeli kávéházban, a kaszírnő trónusa mellett, ahová az 
éjjeli hírlap írói szoktak letelepedni. A rendesnél nagyobb pálinkáspohár állott előtte, és 
kedélyesen a vállára veregetett Rezedának: 

- Tudod, hová kéne menni ma éjszaka? Fel kellene nézni Johannához; vajon ki fekszik az 
Esperes ágyában? 

Majd Rezeda újabb kérdő tekintetére hozzáfűzte: 

- A feleségem Leányfalura rándult, egy Szilvia nevű nagynénjéhez, mert ez az öreg 
asszonyság a legbizalmasabb barátnője. Ennek szokott elmondani mindent, amit nekem se 
mond el. 

Rezedának valamely sejtése kezdett lenni arról, hogy Fruzsina a vele való titkát ment 
megbeszélni Szilvia nénivel, mert bizonyos dolgokat a nők nem tarthatnak magukban. Meg 
kell mondani a szerelmet… És azt is gondolta, hogy éppen a múlt századbeli, tehát 
érzelmesen gondolkodó Szilvia nagynéni tanácsára küldte el furcsa ajándékát, mert egy mai 
korabeli asszonynak ilyesmi eszébe sem juthat. 

- Csak várd meg a reggeli lapokat, én fáradt vagyok - mond Kilencnek, amikor a kávéházból 
kilépdelt a tavaszi éjbe, és csillagsugárral fürösztötte forró homlokát. 

- Szilvia… Fruzsina… - mondták kopogó léptei a mellékutcák csendjében, ahová szerelmes 
gondolataival elvonult, mint egy bujkáló. 

Sietett hazafelé, hogy négyszemközt lehessen a hószínű inggel, amelyet valóban olyan szent 
szerelemmel tett a feje alá, mint valamely csodatevő holmit. 

Gyorsan elszenderült, és félálmában egy egészen ismeretlen női arc jelent meg előtte, holott 
mindenáron Fruzsinát akarta előhívni a sötétségből. De minden hívásra a középen 
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elválasztott, lesimított hajú, barna nő jött elő, cigányos, mákonyos tekintetével és krétafehér 
arcával, mint valami örök tünemény, amely igazában Rezeda bensőjében lakott, és csak darab 
időre adott helyet a párizsi szőke Fruzsinának, mint valami új divatnak, amely úgyis 
rohamosan elmúlik. 

Megfordította az inget, suttogva beszélt hozzá, fel-fellobbantotta a villamoslángot az 
éjjeliszekrényen, de amint lehunyta a szemét, megint csak az ismeretlen szenvedélyes arc jött 
elé. És reggeli álmában már kitárta feléje karjait. 

Talán Szilvia, akit még nem ismerek? - gondolta magában Rezeda, mert tapasztalatból tudta, 
hogy a jó barátnők milyen különös vonzalommal szoktak érdeklődni egymás szerelmei 
után… Talán ott, a leányfalusi nyaralóban éppen róla beszélgetnek. Így múlt az éj különböző 
„meghatottságok” között a babonás ing megjöttével. 

Másnap „Kártya Bácsi”-val (amint egy bécsi bérszolga elnevezése folytán a szállodában Gály 
Lajost általában hívták) találkozott a folyosón: 

- Öcsém, nagyon sápadtnak látszik. Példát vehetne rólam, aki a halál torkából jöttem vissza - 
mond az öreg lovag, és kaszáló kézmozdulatokkal, mintha tétjeit seperné be a játékasztalon, 
kérkedett visszatérő egészségével. 

- Még egy coup-t tartogat számomra az élet, ezt kell bevárnom. De hány coup-ja lehet még 
magának, amelyet meg kell játszania! - mond Kártya Bácsi, és a portásnál arról tudakozódott, 
hogy áll a bécsi tőzsdén a „magyar hitel”, merthogy belpolitikai változások várhatók. 

Mindenki élt, csak Rezeda ábrándozott. 
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NYOLCADIK FEJEZET • Egy nő, aki az ablakon ugrik ki 

Fruzsina csak egy hét múlva érkezett vissza a fővárosba, legalábbis csak ekkor adott magáról 
életjelt. 

(„Isten tudja, mit akar velem ez az asszony, akit még nem is szerethettem kedvem szerint?” - 
tűnődött Rezeda a magános helyeken vagy szobája négy fala között, ahol „büntetési idejét” 
töltötte, mintha vezekelne. Csak azzal vigasztalta magát, hogy mindenért meg kell szenvedni, 
az életben semmit se adnak ingyen. „Pláne egy ilyen pompás asszonyt, aki egyesíti magában a 
nők összes erényét és bűnét!”) 

A Matskási-féle Üllői úti étterembe járt, ahol ismerőssel, azaz „életrajzíró”-val, mint magában 
nevezte a hírlapírókat, nem találkozhatott. Kedvére volt a józsefvárosi egyszerűség, a nők 
tiszta szeme, a férfiak nyugodt, komoly ábrázata, a koszt háziassága, kis igényű életkedv, 
amely Matskási kispörköltjeiben és „tréfá”-nak nevezett fröccseiben nyilvánult, így él egy 
száműzött, aki a Bulyovszky utcát elhagyja. 

Fruzsina egy délután adott magáról életjelt, amikor Rezeda nem is várta. 

- A Lady! - rebegte Hubert, amint egy futamodással a negyedik emeleten termett. 

Valóban Fruzsina felelt a telefonba, amikor Rezeda a kagylót felvette. Természetesen 
szemrehányással kezdte, hogy már többször kereste, mert mégiscsak tudni akarta, hogy mi 
történt tovább azzal az úriemberrel, aki őt szó nélkül, mint egy utcai ismeretséget szokás: 
elhagyta. 

- Királynő - védekezett Rezeda -, talán nem is én vagyok az oka mindennek. 

- Talán Pityi Palkó? - kérdezte Fruzsina. - Pityi Palkóval voltam az erdőben? 

Majd előadta, hogy Szilvia révén megismerkedett egy leányfalusi úrral, aki télen is a zordon 
düledező nyaralójában tölti napjait, és egyetlen tennivalója a vaddisznóvadászat, amelyet a 
királyi vadászterületen űz, s ezt megengedik neki, mert régebben udvari szolgálatban volt. 
„Walter Scott regényeiben voltak ilyen férfiak” - mondta Szilvia… De ő bizony nem szereti a 
mindig vadászcsizmában járó urakat. Ő a maga részéről különben is úgy vette észre, hogy 
Szentimrei (ez volt az illető úriember neve) nagyfokú életunalomban - „szplín”-ben - szenved, 
és csak Szilvia szomszédsága tartja benne a lelket. 

(Ennek a Szentimreinek a dolga kicsit „meghatotta” Rezedát. Tehát nem úgy történt 
Leányfalun az egész dolog, ahogy ő magában kiszámította. A két barátnő nem róla 
(Rezedáról) beszélt éjjel-nappal, hanem egy vadkanfejű skót íjász élményeit hallgatta, aki 
puskaporos arcával úgy hazudott, mint ahogy vadászok általában szoktak.) 

- Magáról is volt szó, mégpedig annyiban, hogy kutyából sohasem lesz szalonna, amikor hírét 
vettük Pestről, hogy éjjeli kávéházakban tölti idejét, és régi barátnője kibékítésén fáradozik. 
Ehhez csak szerencsét lehet kívánni - volt Szilvia véleménye. 

(A maga véleményét elhallgatta Fruzsina… De ebben a percben mindegy volt, mert Rezeda 
úgyse állott volna a meghatottság szolgálatába. Volt annyi sütnivalója, hogy rájöjjön, merről 
fúj a szél. Kilenc árulkodott, miután hazaérkezte után „állati vágyainak” Fruzsina eleget tett, 
és kikérdezte a pesti eseményekről. Rezeda szárazat nyelt, és nem védekezett. Talán éppen ez 
volt a „szerencséje”, mert Fruzsina bizonyos hallgatás után, amely a telefonban 
kiszámíthatatlanul hosszúnak tetszik: Fruzsina újra megszólalt, de most már egészen más 
hangon: a régi csábító, dudorászó, „mellény alá” nyúlkáló hangon, amelynek mélysége 
mindig megtette a kellő hatást Rezeda úrra.) 

- De még mást is beszéltünk Szilviával… - kezdte az ismeretlen hölgyet előtérbe tolva. 
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Fruzsina előadásából kitűnt, hogy a leányfalusi éjszakák hosszúak, sok mindennek a 
megtárgyalására jut idő. Így Szilvia felvetette azt a kérdést, hogy miért nincs nekik egy „kis 
fészkük”, mint abban az időben a szerelmeseknek szoktak lenni, ahol zavartalanul 
találkozhatnak. Ilyen kis, intim, kapu alól nyíló, csendes utcában fekvő, minden feltűnés 
nélküli „fészek” nélkül el sem képzelhető a szerelem két olyan ember között, akinek 
vigyáznia kell magára. 

- Egy kis szoba, mint Musset-é, ahol azzal a férfiruhás írónővel találkozott, és hol verseit írta - 
esengett Fruzsina a telefonba. 

…Budapest ifjú volt, és virágzott benne a szerelem, a tekintélytisztelő, hagyományokban 
magát kiélő tizenkilencedik század után, amikor mindig az történt, amit az öregek akartak. A 
hosszú és vastag alsóruhák divatja után jött a lengébb korszak, ahol az öregeket csendre 
intették, a magyar nadrágot már csak Szent István napján viselték, nem voltak ritkaságok az 
inges vagy bugyogós színésznők a színpadon, egy könnyed és mégis álszentimentális élet 
kezdődött. A „titkos szerelem” akkor találta ki Pesten azokat a kapu alól nyíló szobácskákat, 
ahol a találkozókat lebonyolították urak és hölgyek, akiknek egyébként a külső életben nem 
volt közük egymáshoz. „Kisszobácska”, „kisfészek”, „szerelmünk tanúja”, „boldogságunk kis 
tanyája” és hasonló kifejezések hányszor szerepelnek e korszak kifejezései között. Csak a 
módos emberek engedhették meg maguknak, hogy idegen városokban, fürdőhelyeken vagy 
vasúti utazás közben találkozzanak titkos szerelmeikkel, a legtöbb rejtett szerelemnek meg 
kellett elégedni egy kapu alól nyíló szobácskával, ahová oly felhevülten nyitottak be az 
asszonyok, mintha varrónőjükhöz mennének. Ilyen álombéli „kisfészekről” álmodoztak a 
hölgyek a leányfalusi tavaszi éjszakában. 

- Nos és mit tanácsolt Szilvia, hol legyen a „fészek”, miután magam is egy szállodai 
„fészekben” lakom? - kérdezte Rezeda úr, és most nem érzett semmiféle „meghatottságot”, 
mintha egy másik hölgy belekeveredése az ő legintimebb dolgába inkább csiklandozta, mint 
lágyította volna érzelmeit. 

- A maga szállodája egy hírhedt bűnbarlang, ahová tisztességes nő nem teheti be a lábát! - 
felelt Fruzsina. 

(Vajon Kilenc informálta ismét? - kérdezte magában Rezeda.) 

- Szilvia, mielőtt férjével megesküdött volna, amely házasságát szülei ellenezték, 
vőlegényével a „Választó Herceghez” címzett fürdő-szállodában szokott találkozni. De semmi 
rosszra nem szabad gondolnia. Szilvia ma is egy szent nő. 

(A „Választó Herceghez” címzett fürdőhely Budán volt, és nevezetes volt régiségéről, 
valamint egykor híres Anna-báljairól. Régen a biedermeier romantika fátyola alól sárgállott 
elő a mostani világba a százesztendős épület, amelyet szerzetesek vezettek, mint valami 
kolostort.) 

Rezeda kijelentette, hogy nem gondol semmi rosszra, sem Szilviát, sem a „Választó Herceg”-
et illetően. 

- Ha lehetne már ma délután - esengett most váratlanul Fruzsina a telefonba. - Nagyon hosszú 
volt a hét, amelyet nélküled töltöttem. 

(Talán megcsalt, ha mással nem, a férjével bizonyosan - gondolta hirtelen Rezeda, amikor a 
hölgy alázatos hangját magában vizsgálgatta az első pillanatban. - A lelkiismeret-furdalású 
nők szoktak ilyen „meghatottak” lenni, gondolta tovább, miután még nem felejtette el az 
„Übermensch” meghatottságát.) 

- Királynő, az egész Szentföldet meghódítanám a kedvedért, nemcsak egy barátklastromot. 
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- Tehát ma délután… 

- Csak Rezeda, vidéki gazdatiszt nevét kérdezze a portástól. 

Rezeda úr ezentúl hosszas tanácskozásba kezdett bizalmasával, Huberttel, hogyan lehetne a 
„Választó Herceg” dolgát elintézni, hogy ott semmi fennakadás ne történjen. 

- Mi sem könnyebb annál - felelt a csodálatos Hubert. - Az ottani portás Angliában tanult 
velem, mikor a Pickwick Club alkalmazottai voltunk. Neve Schmidt. Nyomban elintézek 
mindent. 

Hubert valóban rövidesen jelentette is, hogy egy földszintes, udvari szoba, amely a „Választó 
Herceg” kertjére nyílik (mert úriember csak kertre nyíló szobába szállhat), rendelkezésére áll 
Rezeda úrnak. A szoba száma, hogy az egykönnyen ne legyen elfelejthető, numero 100, 
jegesvödörben frissítő, az egyik sarokban gyümölcs (természetesen őszibarack, mert az most 
a legritkább), szendvics és egy francia butélia vár a nagyérdemű uraságokra, mint ez a 
Pickwick Club tagjainál szokásban volt. 

(Rezeda úr akár lordnak vagy gazdag gyapotkereskedőnek is érezhette magát, amikor Hubert 
szavait hallgatta.) 

- Hogy teljesen az angol weekend szabályaihoz tartsuk magunkat - folytatta Hubert -, a 
löncsöt legjobb volna a „Választó Herceg”-nél elfogyasztani. Délre elkészülnek a szokásos 
marhaszeletek, amelyeket veresrépa-főzelékkel szolgálnak, de tudtommal néhány kappant is 
forgatnak nyárson a konyhán. A fejes saláta receptjét tudják a „Választó”-nál. 

Ilyen alapos ember volt Hubert, ha valamivel megbízták. Ha a legdrágalátosabb Lady 
ügyében járt el, a Ladyében, aki hangjával a telefonon át megbűvölte. 

Rezedából könnyen lehetett volna olyan úriember, ha megfelelő körülmények között jön a 
világra, aki helyett mindig mások gondolkoztak volna. Ez a legkényelmesebb része az 
úgynevezett úri életnek, hű szolgákkal és jó kutyákkal körül vétetni magunkat, akik 
gondolkoznak is az uraság helyett… Pláne, ha az uraság más gondolkoznivalóval, így 
szerelemmel van elfoglalva. 

Schmidt, a „Választó Herceg” portása, másféle ember volt, mint Hubert. Nem magányos, 
szeszélyes, dörmögő urak kiszolgálására termett, hanem mindig nászutasokat várt fülkéjében. 
Akkor volt elemében, ha úriemberrel érkezett hölgyet kiszolgálhatott, megmutathatta, hogy 
ismeri az angol gentleman szokásokat, szinte lovagja lett nyomban minden hölgynek, aki a 
„Választó Herceg”-nél megszállott, akár öregnek, akár fiatalnak. 

Mialatt Rezeda ebédjét rendelte a kör alakú, százesztendős fákkal beültetett udvaron, ahol 
nyaranta a „Herceg” vendégei étkeztek, és olyan régi porcelánokból és antik evőeszközökkel 
ettek, amelyeknek megőrzéséhez legalábbis egy kolostor örökkévalósága szükséges (hogy 
ötven esztendeig is szolgálatban lehessenek ugyanazok az edények, abroszok, kanalak, mint 
akár a templomi szertartáshoz szükséges dolgok, amelyek akkor szépek, ha minél régibbek), 
tehát ebédelés közben az igen választékos modorú portás tiszteletét tette az új vendégnél. 

- A főtisztelendő szuperior úr (aki alatt Schmidt nyilván a kolostorfőnököt értette) súlyt 
helyez arra, hogy nálunk minden vendég jól érezze magát. Van valamely különösebb 
kívánsága uraságodnak, amelyet a főtisztelendő úr elé terjeszthetek? 

- Semmi különösebb kívánságom nincs, mint a csend és nyugalom. - Látogatóim a 
legelőkelőbb körökből valók, ugyancsak előzékeny elbánást kérek a részükre is. 

- Urak vagy hölgyek a látogatók? 
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- Urak is, hölgyek is, mert összeköttetéseim elágazók - felelt Rezeda óvatosan. - Mára például 
Lady Tudor látogatását várom. 

(Nem jutott eszébe más név, mint e régi angol királyi család neve.) 

- A hölgyek tisztelete különös kiváltsága a kolostornak, amelynek lakói innen a Duna-partról 
már századok előtt a margitszigeti apácákat is védelmezték: mint a kolostor históriája írja. 
Nagy kitüntetésnek vesszük, ha uraságod meg lesz velünk elégedve, mert hiszen Mr. Hubert 
ajánlotta önt - mond a fiatal portás olyan szertartásossággal, amilyent csak angol klubokban 
lehet tanulni és jólelkű papok kolostorában gyakorolni. 

Időközben szervírozták a nyárson sült kappant a vendégnek, mire Schmidt úr egyetlen 
pillantást vetve a kappanra, kijelentette, hogy azonnal szól a konyhán a változatosabb 
kompótkörítés iránt. 

„No még ilyen pártfogóm se volt, mint Hubert, akinek ennyi protekciója volna” - gondolta 
Rezeda négyszemközt maradván a kappannal. 

Körülbelül ez volt az előzménye annak a fogadtatásnak, amely körülbelül délután öt óra 
tájban „villámcsapásként” érte „Lady Tudor”-t, aki minden nagyobb feltűnőség nélkül, mint 
szerelmi randevúra Budára érkezett pesti asszonykához illik: akart besurranni a „Választó 
Herceg”-hez címzett fürdőhelyre. 

Szinte magánkívül az izgalomtól nyitott be a 100-asba, ahol Rezeda abban a pillanatban már 
latinul imádkozott Fruzsina megérkezéséért. 

- Nem elég, hogy egy öreg, kék ruhás sekrestyés fogadott a kapunál, mint akár Hegedűs a 
Carmen operában, hanem a portás csaknem az ajtóig kísért, hogy vissza se fordulhattam, ami 
szándékom volt. Maga akar úriasszony szeretőt, akinek a hírnevére nem tud vigyázni? - 
kérdezte Fruzsina olyan feldúlt tekintettel, mintha legalábbis megölni akarná Rezedát. 

Rezedán erőt vett az „az átkozott meghatottság”, alig ismert a hangjára, amikor felelt: 

- Itt mindenki mindent túlzott udvariasságból cselekszik, mert büszkék a szállodájukra. Azt 
hiszik, hogy nincs párjuk a világon ezeknek a vízpárás folyosóknak, ahová a fürdőszobák 
nyílnak, és lélegzetet alig lehet venni a forrásvíz párolgásától. Nincs párjuk ezeknek a 
lakószobáknak, ahol a múlt század negyvenes éveiben lakott utoljára egy vidéki család. A 
csizmahúzó még itt van, és rezgős fejű kalaptűt találtam a díván görbe hátába szúrva. 
Amilyent tán fejkötőhöz viseltek. 

- Távoznom kell innen - felelt még mindig a legnagyobb szemrehányással. - Maga vidéki 
ember, Rezeda, nem tudja a nagyvárosi nők érzékenységét. Vidéki, mint akár Szilvia, aki ezt a 
szállodát ajánlotta. Maguknak, falusiaknak, tetszenek a portások hajlongásai, de mi, 
nagyvilági nők, hozzá vagyunk szokva az ilyesmihez. Maga nem érdemel meg engem, 
Rezeda! Istenem, mily ízléstelenség! Csaknem tűzijátékot rendez a legtitkosabb dolgokhoz. 

Könnyek szöktek a szemébe, mintha lelke legérzékenyebb pontján volna megsértve. 

- Duna-ünnepélyt rendez, holott senkinek se volna szabad tudni, hogy még csak ismerjük is 
egymást. Nem vagyunk egymáshoz valók. Sohasem érti meg egy úriasszony lelkivilágát, aki 
olyan körben nevelkedett, mint ön. 

Hová lett régi holdszelídséged, Fruzsina? - kérdezte magában Rezeda. 

- Ez lealacsonyítása, megbecstelenítése minden szent érzelemnek. Így egy kalaposnéval se 
szokás bánni. Megérem, hogy végül felpofoz - folytatta Fruzsina mindinkább nekikeseredve, 
amint tovább gondolkozott. - Itt az néz be az ablakon, akinek éppen eszébe jut. Talán 
nevetnek is rajtunk valahol a szobalányok, amint így együtt látnak bennünket… 
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Rezeda a horgolt terítővel fedett zöld ripszkanapén ült, megmozdulni sem tudott a 
felindultságtól, csak azt érezte „meghatott ember” létére, hogy Fruzsinának mindenben igaza 
van. Nem lehet pellengérre állítani egy úriasszonyt, még Lady Tudor név alatt sem! De az 
ablakra vonatkozólag azért intézkedett. Gyöngyházgombos tavaszikabátját az ablakra 
akasztotta. 

- Hogy harminc lépésről lássa mindenki, hogy melyik szobában tartózkodunk! - vélekedett az 
elkeseredett asszony. - Kérem, kísérjen el nyomban innen. 

- Hát merne velem egy szálloda kapuján fényes nappal kilépni? - kérdezte Rezeda. 

- Inkább, mint itt maradni… Én másképp képzeltem ezt az egész dolgot. Egy polgári 
szobácskát, ahol a bútoroknak levendulaillatuk van, és a falon hímzett háziáldás függ. Olyan 
szőnyegek a padlón, amilyent azok a fehér nadrágos erdélyiek árulnak, és komót állna az 
egyik sarokban, amelyen régi porcelán ibrikek volnának. Cukorporos, ecettel töltött, 
gömbölyű üvegből való légyfogó az asztalon, körülötte családi székek. Megfertőzése 
szerelmünknek ez a mindennapos szállodai szoba, ahol tegnap tán egy lócsiszár köpködött. 

Rezeda úr „meghatottsága” muladozni kezdett, most már mindegy, gondolta magában, és 
nagy bátran megszólalt, mint kritikus időben, nem hagyta cserben a lélekjelenléte: 

- Lócsiszár ugyan nem köpködött itt, de az utolsó vendégek különös nászutasok voltak, mint a 
portástól hallottam - kezdte. - Egy nyugalomba vonult erdőmérnök (az államvasutak 
státusában) kedvet kapott a megházasodáshoz. Még mindig vörös volt a bajsza, még mindig 
pikáns fényképeket hordott a zsebében, amelyeket a nőknek megmutogatott, hatszáz forint 
volt a nyugdíja, kapott is tehát feleséget, egy elvált budai asszony személyében. Az esküvőt 
megtartották az anyakönyvvezetőnél, de egyházilag nem akart esküdni az erdőmérnök, mert 
az ő foglalkozásának semmi köze sincs az egyházhoz. Esküvő után ebédhez gyűltek, az 
asszony és két barátnője a svábhegyi szállodában, akikkel (a barátnőkkel) a mérnök sok 
dévajságot követett el. Megmutatta, sőt meg is magyarázta nekik a zsebében hordott 
fényképeket, amelyeken a becsípett asszonyok nagyokat nevettek. Még táncoltak is a 
teraszon, hogy emlékezetes maradjon az esküvő napja. Estére az új házaspár a városligeti 
cirkuszba ment, ahol ugyancsak nagyokat mulattak a bohócokon, mert esküvője napján a 
legtöbb embernek jókedve van. A „Választó Herceg”-nél előre meg volt rendelve a szobájuk, 
éppen ez a 100-as számú szoba, ahol most mi tartózkodunk. 

- Éjfélkor jöttek a szállodába, miután előbb még vacsoráztak. És elfoglalván szobájukat, a 
fiatalasszony váratlanul pongyolát öltött, és bejelentette, hogy valahová mennie kell. A piros 
bajszú erdőmérnök a karosszékből, ahová fáradtságában, az egész napi hercehurcában 
kimerülve letelepedett, azt felelte, hogy csak menjen. És nyomban elszundított. 

- Meddig szundikált a mérnök a karosszékben? - ezt nem lehet pontosan megállapítani. 
Felébredt, körülnézett, és akárhogy meresztgette a szemét: az asszonyt nem találta meg a 
szobában. Gyertyatartót vett a kezébe, és a sötét folyosón az asszony keresésére indult, előbb 
csak papucsban csoszogva, majd, mikor nem találta a menyecskét: mindinkább dörmögve. 
Végül az ajtókat csapdosva és hangosan káromkodva, ahogyan csak egy erdőmérnök tud, aki 
egész életében fát vágott. 

- A „Választó Herceg”-nél nincsenek szokva a lármás vendégekhez, nem karaváni szeráj ez, 
ugyanezért a portás elhagyta őrhelyét a kapunál, és a dühöngő vendéghez sietett. „Hová tették 
a feleségemet?” - ordított az. Mire a portás kijelentette, hogy ő senkit sem eresztett ki a kapun. 
„Akkor itt kell lenni a házban, mert egy szál pendelynél több nem volt rajta!” - ordított 
ugyancsak az erdőmérnök, mintha egész életében süket emberekkel lett volna dolga. „Tessék 
csak leülni, majd megkeresem őnagyságát!” - biztatta a portás a nászutazót, mert nem 
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engedhette, hogy tarka ingben és mezítláb sétálgasson a folyosón, miután dühében időközben 
levetkőzött. 

- Itt van az anyakönyvvezető írása, hozza vissza azt a nőt! - pattogott az öregember. 

A portás pedig elment megkeresni az asszonyságot… 

- Megtalálta a portás az asszonyságot? 

Ez a dolog csak egy esztendő múlva derült ki a portás lovagiassága folytán. Megtalálta a 
menyecskét, mégpedig régi udvarlójának a szobájában, amely közvetlenül a 100-as mellett 
volt, azaz a 99-es volt. Itt nyittatott magának szobát a régi udvarló (mint a portás mondja: 
„egy házasságra még korántsem érett fiatalember”), és a 99-esbe lépett be az asszonyság, 
hogy kellőképpen elbúcsúzzék a régi szerelemtől a házasélet kezdete előtt. Úgy a fiatalember, 
mint az asszonyka addig könyörögtek a lovagias portásnak, amíg az megígérte, hogy nem 
árulja el őket. A portás megtartotta ígéretét, a piros bajszú erdőmérnök felöltözködött, 
összepakolta holmiját, és még éjszaka elköltözött a „Választó Herceg”-ből régi 
legénylakására. Úgy fújta a szél a bajszát, mintha az csak oda lett volna ragasztva, vagy a 
holtember bajsza volna. Hát ilyen a „személyzet” ebben a házban, amelyet maga, Fruzsina, 
nem tart megbízhatónak! 

A változatos történetnek vagy Rezeda előadási módszerének volt hatása Fruzsinára? 

Leült féloldalt egy domború hátú zöld székre, és azt mondta: 

- Legalább az ajtót csukja be, ha már itt vagyok. 

Rezeda teljesítette a parancsot. 

- Itt nem kell meglepetéstől tartanunk - és letérdepelt Fruzsina elé, hogy cipőit lehúzza, mert 
ezt tartotta legelső teendőjének. Hadd érezze az úrnő, hogy rabszolgára tett szert. 

- Nem akarom egyedül hagyni, hogy magáról is beszéljenek, mint az erdőmérnökről - mond 
Fruzsina suttogó hangon, és ezentúl, amit mondott, mindent suttogva mondott. Megszelídült 
az erdőmérnök históriájától, átadta magát egy „idegen férfi” kénye-kedvének. Csókot csókkal 
viszonzott, ölelést öleléssel, ismételt könnyet könnyel jutalmazott, nevetésből sírásba, boldog 
zokogásba, mint a szerelem hetedik, legboldogabb poklába együtt szállott le a férfival, hogy 
szárnyaival megoltalmazza a repülés közben. - „Csókolj meg, kisuram!” - rebegte, mikor a 
férfiszem néha arcába mélyedt, ebbe a havas, nagyon fehér rejtelembe, amelyre már a nap 
hunyó sugarai is glóriát raktak, mert esteledett. 

Akkor vette észre Rezeda azt a kis aranykeresztet vékonyka láncon az asszony nyakán, amely 
eddig figyelmét elkerülte: 

- Azt akarom, hogy a hitem is ugyanaz legyen, mint a tied - mond sírós boldogsággal 
Fruzsina. - Egy Üllői úti apácazárdában voltam ma vallásórán. 

A kis kereszt tovább csillogott: 

- A templomot az „Örökimádás templomá”-nak hívják, a kolostori teendőket a Notre Dame de 
Sion szüzei végzik, és Mater Margithoz, a főnökasszonyhoz küldik a jezsuiták a megtérni 
kívánó női lelkeket. Kis tanítófülkékre van osztva a földszint, minden fülkében más testvér 
tanít. Engem maga Margit anya vett gondjaiba. De ezt még az uram se tudja, csupán te. 

- Vajon megérdemlem, hogy hitedet elhagyd miattam? - tűnődött Rezeda, mintha valami nagy 
felelősségérzet lepte volna meg hirtelen a lélekért, aki íme a legnagyobb bizalommal 
rábízza, magát, mintha az másként nem is lehetne. 
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Hubert, mint rendes emberhez illik, úgy intézkedett, hogy a „Választó Herceg”-beli szoba egy 
hónapig álljon Rezeda úr rendelkezésére, mert a budai nyaralásnak körülbelül addig kell 
tartani, amíg a fürdővendég jóllakik a forrásvizekkel, a nagy platánokkal, a különböző 
fürdővendégekkel megismerkedik, velük kedvére való sétákat tesz a Duna-parton vagy a 
budai utcákon, majd számlálgatja az időt, hogy meddig tartanak még az aranjuezi szép napok. 

Rezeda úr természetesen városi lakását is fenntartotta, és így kétlaki életet élt, hol Budán, hol 
Pesten, mint egy úriemberhez illik, aki a tavaszi évszakot kellően kiélvezni akarja. Budára járt 
fürdeni és egyéb boldogságos teendőket elintézni, míg a pesti szállodában „üzleti ügyeivel” 
foglalkozott, azaz regényt írt Kiss József hetilapjába. 

Ennek a regénynek némi sikere volt, legalábbis így mondta valaki, aki ebben az időben 
Rezeda élettörténetében váratlanul megjelent, hogy akár külön fejezetet lehetett volna írni, ha 
nem volnánk benne amúgy is nyakig a szerelmes dolgokban. 

Ez a valaki Szilvia volt, aki váratlanul elhagyta leányfalusi nyaralóját, megjelent a 
fővárosban, és természetesen hosszú látogatásokat tett legjobb barátnőjénél, Fruzsinánál. A 
fővárosba való költözés oka „Hickory úr” volt (amint Szilvia férjét közönségesen nevezték), 
aki azok közül a ritka emberek közül való volt, aki amerikai üzleteit hagyta ott a 
Magyarországon való lakhatás kedvéért. Nem bírta az amerikai életet, betege lett az üzletnek, 
dollárnak, a kosztnak. „Csak a paszulylevest szereti, amit én főzök neki”, mond nem minden 
büszkeség nélkül Hickoryné, azaz Szilvia. Mint minden amerikai embernek, Hickorynak is a 
fogaival volt baja. „Elfuserálták odakint a doktorok.” Most egy jó pesti fogorvost kell keresni, 
aki Hickory fogait rendbe hozza. „Tudok is mingyárt egyet itt, az Andrássy út sarkán!” - felelt 
Fruzsina, aki doktorok dolgában éppen olyan jól informált volt, mint minden pesti dáma. 
(Tudniillik az újmódi pesti élettel együtt jártak különböző betegségek a társaságbeli dámák 
világában. Idegorvosok, nőgyógyászok és fogorvosok címeivel voltak megrakodva a jól fésült 
fejek. A doktor karonfogva jár a kultúrával, amelyben bőséges része volt Pestnek.) 

Hickory úr platina- és aranyfogai okozták, hogy Rezeda megismerkedett Szilviával, és egy 
különös kalandban lett része (amelyet valóban élete végéig nem felejthetett el sem Rezeda úr, 
sem a kaland többi szereplői). Ez pedig így történt. 

Hickoryék pesti mulatozásai idején Kilenc elhatározta a leányfalusi nyaralás 
viszontszolgálatát, és nagypáholyt vett a m. kir. Opera egyik előadásához. 

- Szeretném, ha frakkban jönnél, hadd lássák ezek az amerikaiak, hogy öltözködnek 
Magyarországon - mond a dudorászó hang a telefonba, hogy Rezeda megifjodást érezhetett. 
Egy esztendeje nem volt már akkor rajta frakk, miután mint az életből „kivonult” embernek 
nem volt szüksége ilyen semmiségre. Ugyanezért bizonyos izgalmat érzett, amikor 
régimódiasan varratott (az Anyegin hőseihez szabott) csipkés, fodros kézelős ingét felvette, a 
hozzá való zöld karneol gombokkal, valamint szürkészöld selyemmellényét. A frakkot egy 
katonaszabó varrta valaha, aki „lelkét öntötte” bele, mert hiszen egy jól szabott frakk ebben az 
időben nemcsak viselőjének, de szabójának is dicsőséget szerzett. Puha, de selyemszegélyű, 
úgynevezett estélyi kalap és ujjatlan, szárnyas, térdig érő köpeny egészítette ki az öltözéket, 
amelyben Pesten ez idő tájt az úriemberek pompáztak, akár grófok, akár makrók. 

Az Operában ez estén az örök Carmen volt műsoron, amellyel nem tudott betelni a publikum, 
de közben a zenekar eljátszotta a Szöktetés a szeráj-ból való indulót is. Fényesség és 
megelégedettség, áldás és békesség, művészetbe és eleven emberekbe való szerelem 
hímporával behintve minden arc. Talán még a lelkek is mások voltak egy operai előadáson, 
mint más napokon. Ifjúság és esti pír az ábrázatokon. Minden illúzió valósággá válik az ének 
és játék és a zenekar varázslatában. Ki hitte volna el, hogy a kulisszák mögött a 
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legfontosabbak a köpőcsészék, amelyeket az énekesnők és énekesek egyforma buzgalommal 
használnak? 

Egy jól megtermett, kissé pösze beszédű, de annál teltebb hangú és keblű, fekete hajú és 
cigányos, keleties tekintetű énekesnő játszotta Carment, és az egész nézőtér csak 
keresztnevén, Aranka néven emlegette őt, mintha mindenki kicsit szerelmes lett volna a 
galambteliségű hölgybe, itt, Pesten, ahol még korántsem volt divat a soványság. Mindenki 
úgy hízott, ahogy akart. 

Rezeda úr megjelenése a páholyban olyanformán hatott némely jelenlevő hölgyre, mintha a 
boldog szerelem illatát hozta volna magával, de legalábbis akácfavirág, hársfa virágos illatát, 
és szilvafa virágának a színét hozta volna magával a Körútról, pedig csak egy csöpp angol 
illatszert lopott a ruhájára a figyelmes Hubert, amikor kocsiig elkísérte. (A szállodai 
„személyzet” nagyon szeret kocsiig kísérni, mintha ezzel az ő tekintélye is növekednék.) 

- Már ismerem - mond Szilvia olyan hangon, amelyet Rezedán kívül más nem hallhatott, és 
kézcsókra küldte a kezét. 

Rezeda őszintén csodálkozott Szilvián. Eddig a róla hallott beszédekben többnyire 
nagynéninek emlegették, aki bizonyára nem különbözik a szokásos nagynéniktől. És a 
valóságban egy tüzes tekintetű, kreolképű, kicsit göndörkésen fekete hajú (a nagyon fehér 
nyakán göndörített fürtöcskékkel, tehát régebbi divat szerint fésülten), férfiasan szoros ruhába 
öltözött, igen szemrevaló úrnő, aki alig lehetett negyvenesztendősnél több, foglalt helyet a 
páholyban, nem messzire egy vérmes képű, gorillatartású, szótlan és beretvált arcú, de nagy, 
szürke pofaszakállt viselő úriembertől. (Természetesen a fölényes magaviseletű Kilenc és a 
kicsit meghatott Fruzsina társaságában.) 

Rezedának középen, a két hölgy között jelöltek helyet a páholyban, Fruzsina balra, míg a 
vendégasszonyság jobbra esett. 

- Csakhogy eljöttél! Már azt hittem, nem jössz - mond félhangosan Fruzsina, hogy akár a 
mellette ülő Kilenc is hallhatta volna szavait, ha az nincs elmélyedve látócsövén át a nézőtér 
szemlélésével, de Szilvia bizonyosan hallotta a szavakat, mert ugyancsak olyanformán 
mutatta aggodalmát az Ezeregyéjszakából való tekintetével, mint Fruzsina. És most ő szólalt 
meg, habár a majomszakállú és igen komoly Hickory úr úgy tett, mintha figyelne minden 
szóra. („Ezek az asszonyok jól ismerik a férjeiket!”) 

- Hallottam, hogy Harun Al Rasid módjára mesemondásokkal traktálja a hölgyeket. Magam is 
jót nevettem a jámbor erdész történetén. 

A jobb szélen ülő Kilenc most felkiáltott: 

- No végre. A kövér Béldinek, az operai kritikusnak sikerült megállapodnia Braun bácsival, 
hol vacsoráznak ma este, mert minden operai előadáson ez a kérdés furdalja leginkább a két 
nagyehető úriembert. 

Szilvia, nyilván csak azért, hogy Rezedát foglalkoztassa, feltette a kérdést: 

- Vajon kik volnának azok a nagyehető urak? 

Rezeda tudomása szerint felelt: 

- Béldi úr doktor és hírlapíró, Braun úr tőzsdebizományos és habitue, akik étvágycsinálás 
szempontjából minden operai előadást végignéznek - mond, és legnagyobb meglepetésére 
ugyancsak olyan láncocskát és keresztecskét vett észre Szilvia nyakán is, mint a minap 
Fruzsina nyakán. Talán olyan jó barátnők volnának, hogy közös ékszereket hordanak? Nem, 
ezt mégsem tudta Rezeda elhinni, mert ilyesmit még nem tapasztalt az életben. Innen már 
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csak egy lépés volna a közös férjig, a közös pénztárcáig és a közös szeretőig… Rezeda úr 
megcsípte a tenyerét, mint olyankor, mikor nagyon bolondokat gondolt magában. 

  

A színpadról a szívekbe markoló nagy ária hangzott, és Rezeda mind nagyobb 
„meghatottsággal” ült a császári pirossal és királyi arannyal bélelt színház páholyában a két 
hölgy között, mert most már érezni kezdte a veszedelmet, amibe került. Szilvia mind 
bársonyosabb és hosszasabb pillantásokkal viszonozta a Rezeda tekintetét (amelyről egyszer 
azt mondta Johanna, hogy minden nőre úgy néz, mintha az már a szeretője vagy jövendőbeli 
szeretője volna, holott éppen ezt szerette volna elkerülni Rezeda, mert nem tartotta úrias 
magatartásnak). Míg Fruzsina megadó szelídségéből, amellyel viselkedett, valami bánatosság 
fejlődött ki, mintha a színdarab szomorította volna. Halkakat sóhajtott, hosszant, mintha 
búcsúzna, megszorította a páholy mellvédje alatt Rezeda kezét, de nem nézett rá, hanem 
lorgnettjén át a színpadi eseményeket figyelte, pedig már sokszor látta Carmen-t ugyanazzal a 
művésznővel. 

Kilenc, aki feltűnően fölényesen viselkedett a színpadi eseményekkel szemben - „régi 
hírlapíró módjára” hallott már elég ripacs előadást -, arról tárgyalt Hickory úrral, hol kellene 
vacsorázni, miközben a főváros valamennyi nevezetesebb éttermét elősorolta - a nők miatt. 

- Ahol kellemesen fejezhetjük be az estét! 

Fruzsinát is megkérdezte, mire az a legnagyobb lemondással felelt: 

- Fiam, maga tudja jól, hogy én csak Ginderlében érezném jól magam, ha minden a régiben 
volna. 

- Ebben a ruhában! - kiáltott fel méltatlankodva Kilenc. - Oda turistaszoknyában és tiroli 
kalapban szokás menni. 

Valóban, Fruzsina erre az estére talán a legszebb ruháját vette fel. Pezsgőszínű selyemből volt 
az, ami párizsi szőkeségéhez nagyon illett, míg fejére gyöngyös, ékköves turbánt tett… 
Nagyvilági dáma, aki az Opera-bálon is tetszést aratott volna toalettjével. 

Végre Rezedához fordult Kilenc a fontos kérdéssel, de mielőtt az felelhetett volna, a kérdező 
megjegyezte: 

- Tudom, hogy te úgyis a „Király” szállodát mondod, mert reményled ott találni barátainkat, 
Spektátor és Muki urakat, hát menjünk a Királyba. 

Fruzsinának az arca kissé megremegett, mert érzelmes nő létére tiszteletben tartotta a „Király” 
szálloda emlékét, ahol megismerkedett Rezedával, de aztán egy gyors pillantást vetett 
Szilviára, mintha irigyelné ettől az asszonytól azt a szállodát és az esetleg megismétlődő 
hangulatot. És hirtelen így szólt: 

- Esőre állt az idő, mikor elindultunk. Lehet, hogy megáznánk útközben. 

- Van kocsi - felelte Kilenc, aki ragaszkodott kedvenc tervéhez, főleg az esetleges asztaltársak 
(Spektátor és Muki) és az ottan ivott pálinka emléke miatt. 

- Különben megnézem a büféből, hogy milyen az idő, hogy tájékozódjunk. 

Kilenc felkelt, és a legnagyobb éneklés közben kivonult a páholyból, mint akinek fontosabb 
feladata van a színházi előadások hallgatásánál. 

Fruzsina most Szilvia férjét, Hickory urat igyekezett a pártjára hódítani: 

- Ne menjünk a „Király” szállóba. Az igazgató ott kedvében akar járni az uramnak, és a 
legrégibb pálinkákat hozza fel a pincéből. A minap is kissé becsípett. 
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- Becsípni mindenütt lehet - felelte az Amerikát megunt úriember, és ugyancsak 
tanúbizonyságot tett, hogy nem nagy zenebarát, elment a büfébe az időjárást megvizsgálni. 

Fruzsina még mindig a színpadra szegezte komoly, szomorkás tekintetét, de ezalatt is fogta 
Rezeda kezét, mintha egy percre se engedné el magától. Rezeda viszont a nyakán érezte 
Szilvia tekintetét, és mintha egyszer-kétszer hallotta volna sóhajtását is. Mintha mondani 
akarna valamit… 

A felvonás közben felgyulladtak a lámpák. 

- Látott már fotográfiát a szívről? - kérdezte váratlanul Szilvia. - Amerikai találmány, még ott 
fotografáltattam le a szívemet, mikor ez a találmány divatba jött. Elektrokardiographiának 
nevezik a tudósok. Talán Európában még nem ismerik - mond Szilvia. 

Lapos aranyszelencét vett elő a karján tartott fekete selyemzacskóból. A szelencében egy 
papírlap volt, mint egy filmszalagnak részlete. Rezeda különös érdeklődéssel nyúlt a ritkaság 
után. 

Szilvia, ha ez volt a célja, elérte, hogy Rezeda érdeklődése a szívfotográfiára terelődjön. Még 
sohasem látott ilyent, és komolyan kérdezgette a hölgyet a képen látható kis szökőkutak és 
hullámzások felől. 

- Így jár a vér a szívünkben. Edison ezt is megfejtette, mint annyi mást, a természet titkait - 
mond Szilvia tengerentúli büszkeséggel (habár csak rövid időt töltött Amerikában). 

- Nálunk másként képzeljük el a szívet. Ahogyan költőink megírták - szólalt meg Rezeda, 
miután Fruzsina is egyetlen pillantást vetett a képecskére. 

- Mézeskalácsból van, és huszár lovagol benne - mond Szilvia. 

- Nem. A szív jelenti az egész világot. Mindent, amit látunk, amit hallunk, amit érzünk. A 
szívnek nincs fotográfiája. Láthatatlan, mint a szeretet… - kezdte Rezeda úr, de nem 
folytathatta, mert Fruzsina hirtelen felállott, mintha könnyű rosszullét vett volna rajta erőt. A 
páholy előtt való előcsarnokba vonult vissza, és zsebkendőjét kereste elő. Az utána siető 
Rezedának szinte nyersen válaszolt aggodalmára: 

- Csak menjen vissza. Mindig így vagyok, ha a Carmen-t játsszák. 

Rezeda a különös Szilvia háta mögé állott, és Fruzsina könnyű rosszullétéről kezdett beszélni, 
mire Szilvia hirtelen így szólt, ajka elé tartva legyezőjét: 

- Mindent tudok a 100-as szobáról. Én is ott laktam valaha. 

- Megpróbálhatja újra - felelt Rezeda, és halála napjáig nem tudta megérteni ezeket a 
szavakat. 

- Holnap délután! - felelt Szilvia, és Fruzsina ápolására sietett. 

…Az urak különböző csomagokkal és nagyon jókedvűen tértek vissza. 

- A legjobb vendéglő a Bulyovszky utcában van. Ott fogunk vacsorázni, ahol senki sem zavar 
- kiáltotta Kilenc, aki még felesége rosszullétének is örülni látszott, hogy eldőlt a vacsora 
kérdése. 

… Rezeda úr, bár komolyan szabadkozott a meghívásra, miután családi együttlétet nem akar 
megzavarni (Szilviáék is Kilencéknél laktak pesti tartózkodásuk alatt), végre engedett, mikor 
szinte hangosan így szólt Fruzsina: 

- Jönnöd kell, mert beteg vagyok. 
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Rezeda úr elbámult, hogy rajta kívül senki sem hallotta ezeket a szavakat. Az urak 
öltözködtek, Szilvia nagy Rembrandt-kalapját próbálgatta a páholy előcsarnokának tükrében, 
miközben hónaljai sötétlettek, mint az éj. 

A tükörből egyenesen, mint a kés, Rezedára nézett, aki lovagként állott Fruzsina mellett. 
Mintha még tetszett is volna ez a hűség a kreol szépségnek, csak feltűnően keskeny ajkait 
szorította össze, hogy ne mosolyogjon, ne szóljon. 

Fruzsinának jóval duzzadtabb, őszintébb, fájdalmasabb, nőiesebb ajkai voltak, „mint egy jó 
kis bocinak”, gondolta magában Rezeda, mert az átkozott „meghatottság” vett rajta erőt, 
amikor a két nőt összehasonlítgatta. 

  

És a keskeny ajkak valóban eljöttek másnap a „Választó Herceg” szállodájába. 

Rezeda, miután még nem ismerte eléggé Szilviát: nem tudta magában megállapítani, hogy 
mely hullámzásoknak kellett történni a szívben, amelynek fotográfiája tegnap kezében volt. 

Nyilván megkettőződtek a szökőkutacskák a vérfolyam amúgy se egészen sima menetében. 
Tűzhányók, mint a tenger alatt az új Vezúvok: törtek fel a vér mélyéből. És a vér maga is úgy 
futamodott eddigi menetsebessége helyett, mint valami megbolondult expresszvonat… (Nem 
ment ki gondolataiból a Szilvia szívfotografiája, amilyent tegnap látott először.) 

Ez a felkorbácsolt vérfolyam és benne a megszaporodott tűzhányócskák okozták, hogy a 
„Választó Herceg” 100-as számú szobáját Szilvia habozás nélkül felnyitotta délután öt órakor, 
és belépett olyan nyugalommal, mintha hazajött volna. 

- Nagyon hiányzik nekem Hickory szerelme! - mondta egyszerűen, helyet foglalva a zöld 
ripszkanapé közepén. 

Természetesen fátyol volt az arcán, mint a régi találkákra menő hölgyek arcán. Nyilván egy 
olyan ruháját is vette fel, amelyet ritkán viselt, hogy ruhájából nyomban fel ne ismerhessék. 
(Borvörös, inkább télies szövetminta volt, vörösbarna kalapfátyollal. Ha majd egyszer 
találkozunk ezzel a ruhával, el ne áruljuk, hogy láttuk őt a „Választó Herceg” 100-as számú 
szobájában.) 

- Hickory (mint mindig: most is vezetéknevén emlegetve férjét) a pálinkát szereti és nem a 
nőket. Ez nagy baj. - De mikor itt laktam, és vőlegényem volt, akkor mindig virágcsokorral 
állított be - mond Szilvia az ajtóra nézve, mintha felidézné magában az akkori Hickoryt, aki a 
küszöbön bukétával nyomakodott be. 

- Az ágy is más helyen volt, nem a szoba közepén, mint valami szobában, amelyet csak ágy 
miatt használnak, hanem leányosan, tisztességesen az ablak mellett, ahonnan beáramlott a jó 
levegő, és még lefekvéskor lehetett hallani a Don Miguel gyalogezred zenekarának 
hangversenyét, persze a záróindulót, amelyet az udvaron előadtak. Talán most nincs is 
katonazene a „Választó Herceg” udvarán? 

Eddig igen komolyan, mint egy közömbös látogató beszélt Szilvia a kanapé közepéről, 
egyujjnyit se igazított fátyolán, Rezeda hiába kereste volna szavaiban az édesded 
sikamlósságokat, amelyek az úgynevezett pásztorórák kellékei, mint a görögtűz a színpadon. 
(Hacsak Hickory pálinkaivását nem számítjuk sikamlósságnak!) 

De most féloldalra fordította a fejét a látogató, kitűnt sötét hajfürtjei alól nyakszirtje, hogy 
Rezeda többé meg nem állhatta, hogy néhány csókot elhelyezzen e nyakszirten, amelyet 
Hickory méltatlanul elhanyagolt. Forró áramlat volt a csókokra a válasz, amely a borvörös 
ruha minden ráncából áramlani kezdett. 
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- Honnan tudta?… - kérdezte önfeledkezve Szilvia, mintha azt akarta volna kérdezni 
Rezedától, honnan tudta, hogy nyakszirtje a legérzékenyebb pontja, mint a legtöbb 
asszonynak van bizonyos testi porcikája, ahol központosulnak az érzékek. (Fruzsinának „jó 
kis boci”-éhoz hasonló ajkaiban élt a szerelmi szenvedély; míg Szilvia talán éppen nyakában 
rejtegette azt.) 

Szilvia lehajtotta a fejét, sőt két piros gombocskát felpattintott, állig zárt (titkos találkára 
választott) ruháján, hogy bővebb legyen a ruha nyaka, amelynek nyílásán át Rezeda hátát is 
megsimogathatja. És a nyakszirt, ez a kedves dombocska megfelelő szeretetteljes eljárásban 
részesülhessen. 

- Szép a nyakam? 

- Mint egy szoboré. 

- Azért viselek mindig magas ruhákat - felelt egyszerű természetességgel Hickoryné. 

- Mint a királynők… 

Darab idő múlva Szilvia a következő kérdést adta fel: 

- Mondja, elárulna valaha, hogy ebben a szobában ültem, és szavait hallgattam? Lehetne 
olyan helyzet, hogy akár Fáninak is bevallaná a dolgot? (Fruzsinát állandóan Fáninak 
nevezte.) 

Rezeda tudta a magáét, hogy mit feleljen. 

- Hát akkor húzza le a cipőmet, mint a Fániét. 

Később még egy meglepő kívánsága volt Szilviának. 

- Tudom, hogy Fáni egy ingét ajándékozta önnek. Szeretném, hogyha azt az inget előadná, 
hogy megmutassam, semmivel se vagyok testesebb Fáninál. 

Rezeda a szekrényhez nyúlt, kis útibőröndjéből kivette az inget, és átnyújtotta Szilviának. 

- De akkor maga hal meg, ha elárul! - tette hozzá csendes figyelmeztetéssel. 

Szilvia elfordult, miközben az inget, némi erőlködéssel fején át magára vonta. Megfeszült 
rajta az ing, de ez csak idomainak szoborszépségeit emelte. Azok közül a meggyhez hasonló, 
ropogós asszonyok közül való volt, akik nem puhulnak el (mint a szőkék), hanem 
sajátságosan mindig megőrzik bizonyos frisseségüket, mint a jól elhelyezett gyümölcs. 
Valószínűleg valamely sportot űzött, mert lábikrái és karjai keményebbek voltak, mint más 
korabeli asszonynak, haja színe fiatalosan üde, egy késszúrás fehér nyoma a szíve táján. 

- Régen volt. Meg akartak ölni! - mond egyszerűen, de többet nem beszélt a dologról, és 
megsimogatta kemény kebleit, amelyek szinte leányosan duzzadtak, mint akár az első 
szerelem idején. 

Egyszerű és természetes volt minden cselekedetében Szilvia, mikor idegei kissé 
megnyugodtak. Sőt a „Fány” monogrammal ellátott inget is levetette, mintha valami 
megbánást erezne cselekedetén. 

- Ha még egyszer odaadja ezt az inget valakinek, előbb nézze meg, hogy az tiszta nő legyen, 
mint én, vagy akár barátnőm. 

A kis kereszt a nyakán, mint egy szent asszony egyedüli öltözete, megcsillant a homályban. 
És Szilvia nem engedett gyertyát gyújtani, mert mint monda, nem akarja, hogy eszébe 
jussanak ebben a szobában eltöltött álmatlan éjszakái, amikor egy pakli gyertyát is elhasznált 
reggelig. 
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Egyszerre csak felöltözve állott a szoba közepén, frissen, ropogósan, asszonyvidámsággal, 
mintha ebben a percben érkezett volna. Mosolyogva nézett Rezedára, és ekkor kitűnt, hogy a 
keskeny, semmitmondónak látszó ajkak mily jóságosán tudnak mosolyogni: 

- Van egy leánykám az első házasságomból. Ha jól viseli magát az életben, magához adom 
feleségül. 

Rezeda nem emlékezett, hogy valaha ily ajánlattal meglepték volna. 

- Igyekszem jól viselni magamat - felelt nem sok meggyőződéssel. 

De Szilvia meleg hangon folytatta: 

- Tinim most az Érsek utcai tanítónőképzőnek a növendéke, a rokonainál lakik, mindennap 
elmegy az ablaka alatt. 

- Budán? 

- Pesten, ahol az erkélyen szokott álldogálni déli időben. 

Bizonyára más hatással lettek volna ezek a szavak (és a hozzájuk fűzött gondolatok) Rezeda 
úrra, ha valamely külső esemény nem zavarja meg az áhítatos perceket. 

Valaki lenyomta a bezárt ajtó kilincsét, aztán halkan, majd erősebben kopogtatott, és egy 
mély női hang, amely szenvedélytől remegett, megszólalt: 

- Eresszen be. Én vagyok. 

Fruzsina volt. 

Rezeda valószínűleg halálsápadt lett, mint a férfiak rendesen elvesztik a fejüket ilyen 
helyzetben. De Szilvia az elcsendesedett, elnéptelenedett udvarra, a „Választó Herceg” egykor 
Anna-bálos, katonazenés, evéstől és mulatozástól hangos udvarára vetett egy pillantást. Aztán 
gyorsan rendbe hozta az ágyat, mintha ez volna a legfontosabb teendője. Alig hallhatóan 
kinyitotta az ablakot, és olyan könnyedén, mint egy akrobatanő, kiugrott az ablakon. Még 
ahhoz is volt ideje, hogy ujját ajkára téve halkan szóljon: 

- Ha van esze, nem nyit ajtót. Majd elmegy magától. 

Néhány perc múlva Rezeda is kiugrott az ablakon, de persze sokkal ügyetlenebbül, mint a 
hosszú szoknyás hölgy. 

Az udvarról a Duna-part felé vitt egy út. Rezeda gallérjába húzva fejét osont a régi sárga fal 
mellett. Csak minél messzibb lenni erről a tájról. Mit nem adott volna, ha pesti lakásán 
ülhetne, ahová benyitna Hubert: 

- A drágalátos Lady a telefonhoz hívja. 
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KILENCEDIK FEJEZET • Tini és a magával hozott bánat 

A Bulyovszky utcai ház hölgyei néhány napig az ágyat őrizték. 

(Bár Szilvia veszély percében úgy viselkedett, mint egy ideális nőhöz illik, semmi színpadi 
vagy kellemetlen jelenetet nem rendezett: utólag megviselte őt az izgalom. Talán mégse volt 
olyan rendben minden azon a szívfotográfián, amelyet szelencéjében viselt? A szív is érzett.) 

Hogy Fruzsina az ágynak dőlt az esemény után: az természetes volt. Kisebb dolgokért is 
orvost hívattak az akkori asszonyok, mint hasonló lelki felindultság után. 

Rezeda úr messziről látta Kilenc és Hickory urakat az éjjeli kávéházban üldögélni, szótlanul, 
de elszántan iddogálni, de Rezeda lelkiismerete nem engedte meg, hogy a közelükbe menjen. 
Még sok nyugtalan szívdobogásnak (és nyitott szemmel töltött éjszakai órának) kell elmúlni 
addig, amíg bizonyos eseményeken csendesen mosolyogni tudunk egy pohár borocska 
társaságában. 

Rezeda szerencsétlen ember módjára bujdosott. 

Elismerjük, hogy bizonyos lelkiállapotok, ezek a forgószelek, amelyek Faust óta 
meglátogatják a férfiakat, ápolást igényelnek, de Rezeda úr túlzásba vitte betegségének 
ápolását, amikor óraszámra üldögélt egymagában a „Választó Herceg” szobájában, 
végigábrándozta a múltat, s oly világosan hallotta kis cipők közeledését a folyosón, hogy 
talpra ugrott… Csak azt nem tudta, hogy Fruzsina vagy Szilvia szánja rá magát arra, hogy 
magányában megvigasztalja? (Az említett hölgyek azonban egymást ápolták.) 

Egyheti magánykeresés után, miközben érzelgős ember létére már arra is gondolt Rezeda, 
hogy öngyilkosságot követ el, amely cselekedetével minden problémának véget vet, levélkét 
nyújtott át a „Választó Herceg” portása. Levélkét, amelyet a világ fennállása óta kellő időben 
küldenek a nők azoknak, akiknek életéért aggódnak. 

Az írás, bár nőies volt, ismeretlennek látszott Rezeda előtt. 

Álló és gömbölyű betűkből állott az írás, mint az iskolás lányok írják feladványaikat a mérges 
tanítóknak. Rezeda az aláírásra pillantott. Egy T. betű volt. „Ki lehet?” A levélke tartalma 
azonban sokat megmagyarázott. 

„Én egy órakor jövök ki az Érsek utcából, várjon meg valamely nap a Teréz-templommal 
szemben, azon az utcasarkon, ahol divatárukereskedés van. Beszélnivalóm van Önnel. T.” 

T.: Tini, kiáltott fel magában Rezeda, amikor eszébe jutott a zűrzavaros perc, amikor Tiniről 
hallott először életében. „Nem kisleánynak való perc volt!” - dörmögte Rezeda. „Vajon mit 
akar szegényke?” S odaállott a kellő helyre, a Király utcai boltkirakat elé, amelynek ablakából 
tarka férfiingek nézegettek rá. 

Tini összeszíjazott iskolakönyvekkel, rajzalbummal, rajztáblával jött, megrakodva, mint egy 
kis teve, amely az iskola sivatagában hajózik. Annyi mindenféle holmi volt nála, hogy a 
megismerkedéshez sem tudta kezét nyújtani. (Rezeda, mint az utóbbi időben végleg 
elérzékenyült férfiú: megint csak „meghatottságot” érzett. Habár Tini annyiban hasonlított 
anyjához, hogy még megtermett leánynak látszott, aki bizonyára jól tornázik. Rövid 
iskolaszoknyája alól előbukkanó lábai, mint az atlétáké, akiknek szilárdan kell állani: a 
lépésnél kissé távol estek egymástól. „Kétemberes” léptekkel ment ez a tizenöt-tizenhat 
esztendős iskolás leány. 

De az arca, ez a tiszta és szent arc, nem hasonlított anyjáéhoz. Barna volt ugyan, de csak mint 
Szűz Mária a katolikus házak gyermekszobáiba akasztott képein. Ha szeméről nyomban 
nyilatkozni kellett volna Rezedának, nem mondhatott volna mást, hogy leginkább egy kis 
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szarvastehénéhez hasonlított, aki gyanútlanul legelész valahol az erdőszélen. Jóság és 
szenvedés volt ebben a szemben, mint azoknak a leánygyermekeknek a szemében, akik anya 
nélkül nőnek fel. És Szilvia keskeny ajkai helyett egy furcsa kis szájjal találkozott Rezeda. Ez 
ajkak felett még nem múltak el a hosszú, keserves, gyermekkori sírások emlékei, mintha 
minden percben visszatérhettek volna. Azonkívül szélesek is voltak az ajkak, mint a jó 
embereké, a szívükkel is gondolkozóké szokott lenni. Nagy hajkontya volt, amely kibontva 
tán térdig érhetett. Egyébként haja hátrasimítva. És a szarvastehénhez való hasonlatosságát 
még az a körülmény is bizonyítani látszott Rezeda előtt, hogy a fülei kissé nagyobbak voltak, 
de talán inkább megérdemelték volna jó szavaknak a hallgatását, mint sok-sok más női 
fülkagyló, amely amúgy sem érti meg a szavakat, amelyeket hozzá intéznek.) 

- Hát maga az a Tini? - kérdezte Rezeda, erőt véve „meghatottságán” és a felnőtt, szabad, 
fölényes férfiak hangját utánozva, habár feldúlt lelkiállapotánál fogva igazán nem tartozott 
azok közé, akiket utánzott. - És honnan ismer engem? 

- A mi osztályunkban nagyon sok leány van, aki irodalmi dolgokat olvas, így többek között 
Kiss József lapját is és benne regényét. Egy leány egyszer elhozta az arcképét, amely ebben a 
lapban jelent meg, azóta ismerjük - felelt a legnagyobb természetességgel Tini, mintha az 
iskolában felelne. - Mily boldog lehet egy író! 

(Ne feledjük, hogy az időkrónikások 1914-et írtak, amikor még hasonló szavak nemcsak az 
Erzsébetváros mellékutcáin, amelyen ismerőseink mendegéltek, de másfelé is elhangzottak.) 

- Maga tanítónő lesz? - kérdezte Rezeda, akinek sok emberi hibája mellett egyetlen erénye 
volt, hogy sohasem akart az író kakastollas vörös kalapjában feltűnőséget kelteni, hanem 
inkább, mint ember (mint férfi) megállni a helyét; ugyanezért az irodalomról, szakmájáról a 
legritkábban beszélt, pláne laikusokkal nem. 

- Istenem, hát igen - felelt egy kicsit elgondolkozva, de meglehetős harsány hangon, bizonyos 
diákos kedvvel Tini. - Tandíjmentes vagyok, szeretek tanulni, rajzolni, és már néha tanítok is. 
Maga nem is tudja, Rezeda úr, hogy milyen önálló lesz az ember, ha megszokja, hogy 
másokat tanítson. Én hatesztendős korom óta, mikor apámat „elvesztettem”, mindig önálló 
vagyok. Akkor kezdtem ugyanis tanítani az öcsémet. 

- No hát engem is megtaníthatna valamire - mond Rezeda úr felélénkülve a friss leányka 
mellett, aki néha olyan harsány hangon beszélt vele, mint valami növendékkel. - Erre az 
önbizalmas bátorságra. 

- Egyedül kell lenni, Rezeda úr, hogy megtanuljunk magunkban bízni. Ha Hickory úrra 
hallgatok, akkor kalaposné lettem volna, mert Hickory úr szerint az a legjobb pálya, kalapot 
mindig hordanak. De én magamban voltam, és így inkább tanítónő leszek. Még egy 
esztendőm van hátra. 

A leányka olyan hangosan beszélt, hogy az utcán akárki meghallhatta szavait. Látszott, hogy 
nincsenek még titkai, amelyekről halkan kellene beszélgetni. 

- De hát mit akart nekem mondani, kis „prepa”? - kérdezte Rezeda, miután a Rákóczi úthoz 
közelegtek. 

- Tegnap meglátogatott az anyám a rokonoknál, ahol én lakom, és a lelkemre kötötte, hogy 
beszéljek önnel. Azt üzeni, hogy nincs semmi baj, a Duna nem öntött ki, a mennybéli 
szenteknek nincs egyéb dolguk, mint arra ügyelni, hogy Rezeda Kázmér nevű pesti 
hírlapírónak egy hajszála se görbüljön meg. Ő most Leányfalura utazik, de majd csak 
visszajön. Addig is ezt a kis keresztet a lánccal küldi magának, hogy a nyakában viselje. 
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Rezeda megnézte az emléket. Ugyanaz volt az, amilyent Fruzsina és Szilvia nyakában látott. 
És hirtelen mély, szívből jövő „meghatottság” fogta el az ártatlan tanítóleányka láttára, aki 
anyja szerelmi emléktárgyait a legnagyobb engedelmességgel közvetíti, anélkül hogy 
gyanítana valamit. Mi lesz, ha egyszer ez a gyermek véletlenül megtudja a valóságot? 

Az emléktárgyat zsebébe rejtette. Átkísérte a Rákóczi út forgatagában a leánykát a túlsó 
oldalra. 

- Melyik utcában laknak a rokonai? 

- A híres kritikus, Gyulai Pál utcájában. 

„Annak volna csak jó véleménye rólam, aki a legtisztább szemmel látott ebben az országban, 
a föld alatti országban a vakondok”, gondolta Rezeda úr. 

- Mondanék valamit, „kis prepa” - kezdte Rezeda úr az első utcasarkon. - Én hitemre nézve 
vallástalan ember vagyok, nem tartok meg semmi ünnepet, nem hiszek az amulettekben, hogy 
miért nem: az én dolgom. Szeretném, ha tőlem, értse meg, tőlem elfogadná ezt az ajándékot, 
és a szíve felett viselné, a találkozásunk emlékére. 

Tini most tette az első zavart mozdulatot az együtt töltött idő alatt. 

- A mama dolgaihoz nekem semmi közöm: így neveltek. 

- Különben is önálló vagyok - folytatta Rezeda nem nagy sikerrel utánozva Tini diáklányos, 
bátor hangját. 

- Igen - felelt Tini. - Én úgy veszem az életet, amint van. Kötelességeim vannak. Senkire se 
számíthatok, csak önmagamra. 

- És ezentúl énrám, ha beszélgetni akar valakivel - mond Rezeda úr. - De csak akkor, ha ezt a 
kis emléket elfogadja és viseli. Sohase adtam emléket senkinek, maga az első. Tudom is én, 
miért? Talán azért, mert olyan fiatal, és a szíve túléli mindnyájunk szívét. Akkor gondoljon 
egy bácsira, aki az iskolából hazakísérte. Akinek fájt a szíve, de maga megvigasztalta. 

Miután Tininek mind a két keze telve volt iskolás holmikkal, nem védekezhetett, mikor a 
selyempapirosba burkolt tárgyacskát Rezeda kék kabarjának külső zsebébe, a zsebkendő alá 
csúsztatta. 

- Az a legkevesebb, hogy felpofoz a mama, de majd önmagámmal hogy leszek: az a 
legnagyobb kérdés. Nem viseltem még ékszert. 

Rezeda csendesen bólintott: 

- Mindenesetre jobb helyen van magánál, mint nálam. 

- Mert énrajtam, az én szívem felett senki se láthatja - felelt a régi vidám hangon a leányka, és 
elsietett Rezeda úr mellől, miután közelébe értek annak a háznak, ahol lakott. 

Szabályosan, szinte katonásan ment az utcán, mint egy fiú. Egyforma léptein, bátor 
fejtartásán, szűzies nyugalmán a kötelességteljesítés önérzete. Elvégezte iskolai teendőit, 
elvégezte azt a teendőt, amit az anyja bízott rá. Mi történhetik tovább a világon? Nagy erőt ad 
a fiatal embereknek a kötelességek pontos elvégzése, „a kis prepa” pedig tanrend szerint él. 

Ezek meggondolása után: tovább akart menni Rezeda úr, de valami visszafordította a fejét. A 
ház negyedik emeletének erkélyén fehér zubbonykában állott Tini, és egy gyűrött 
zsebkendővel intett búcsút. Mintha valami tragikust látott volna Rezeda a leány 
mozdulatában… „Itt vagyok egyedül és önállóan; senkinek se mondhatom meg, hogy miről 
gondolkozom.” Monda talán a gyűrött iskolazsebkendő… Rezeda úr nem mert még egyszer 
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visszanézni. „Tini!” - mondta magában. „Még ilyen nevű ismerősöm se volt. Vajon mi van 
megírva felőle a csillagokban?” 

Elhatározta magában, hogyha nem marad egyetlen hölgyismerőse a mostaniak közül, Tinit 
mindvégig megtartja magának, akivel az Erzsébetváros mellékutcáin, iskolából jövet majd 
mindig lehet beszélgetni. 

- Tini! - mondta még hangosan a Matskási-féle pincehelyiségben, ahová bánatos korában 
ebédelgetni járt. Józsefvárosi étlap volt itt, nagy C betűvel írták a karmenádlit, és Zsidó-
pusztán termett karcos bort mértek. Olyan kemény, tölgyfából való fogpiszkáló állott az 
asztalon, hogy külön örömet okozott. 

- Tini! - ismételte evés közben Rezeda, és lassan felvidámodott, mintha az eddigi 
balszerencsés nevek mellett egy jó név jutott volna az eszébe. 

Miután kimulatta magát vidékies kalandjaival a Matskási pincében, megszagolgatta a 
szomszéd asztaloknál elfogyasztott töltött káposztákat és az egész helyiséget elárasztó 
fokhagymás rostélyosokat, igen érett sajtokat, amelyeket talán külön készítettek Matskásinak, 
kilépett az utcára, ahol már az Üllői út sarkán (amelyet a régebbi pestiek „üllei”-nek 
mondanak) a nagyvilágias korát élő Budapest fogadta. Újságárusok kiáltozása töltötte be az 
utcasarkokat, ahol nemrégen a józsefvárosi gavallér várt hölgyére. 

Ezek a párizsi mintára született camelot-k akkor élték fénykorukat, mert újak, frissek voltak a 
pesti utcákon (mint akár a könyvkereskedő, aki a legújabb regényekkel járja be nappal és 
főleg éjjel a pesti kávéházakat, mulatóhelyeket, hogy mindenkinek legyen elalvás előtti 
olvasmánya. A legjobban bevált pesti regény volt ez idő tájt A vörös postakocsi, amelyet 
gavallérjaikkal megvásároltattak a hölgyek, de megvásárolták maguk az urak is, mert az a híre 
járta, hogy az akkoriban tragikus sorsot élt, a sok beszédre alkalmat adó Mágnás Elza, a 
gazdasszonya és annak szeretője, Nick Guszti által meggyilkolt kurtizán története foglaltatik 
benne. Ezzel a szép ajánlattal kínálták éjszakánként a regényt a vándor könyvkereskedők, és 
nem fizettek rá). 

De a camelot-k pesti utánzói, az úgynevezett rikkancsok (amint Sipulusz, a humorista találóan 
nevet adott nekik) hatékonyabb eszközökkel dolgoztak, hogy az utcai publikum érdeklődését 
felkeltsék hónuk alatt hordott lapjaik iránt. 

A rikkancs sokban hozzájárult ahhoz, hogy Pestnek ez idő tájt már világvárosi hangulata volt, 
mintha valamely „metró”-ban járná az utcákat akár idegen, akár bennszülött. 

Még orrában volt Rezedának a bőséges fokhagymával készített rostélyos falusias szaga, már 
néhány lépés után ráköszöntött a világváros. „Gyilkosság a Király utcában!” „Egy gazdag 
bankár megszökött!” „A mosóné főnyereménye!” „A hóhér lánya férjhez ment!” hangzottak 
az utcasarki kiáltozások, mint a füzetes rémregények címei. Teli torokból kiáltották a kis 
kétfilléres hírlapok címeit, tartalmát, és a hírlapkiadók megbecsülték azokat a rikkancsokat, 
akiknek hangja egy egész városnegyed nyugalmát felzavarta. Egy jó rikkancsnak nem volt 
lehetetlenség bármely kezébe adott nyomtatványt a publikumnak eladni. Bementek a 
boltokba, házakba, sőt a lakásokba is, felugráltak a villamoskocsikra és omnibuszokra, 
rádörrentettek a sétatereken merengő párokra, lakodalmi menetekbe furakodtak, rázörgettek 
az alvókra. 

- Új Hírek! - üvöltöttek, mintha valamely jó postát hoznának a szomorkodóknak. 

- Magyar Estilap! - rontottak rá a polgárra, akinek még a hasára sütött a déli nap. 

Vágtatnak az Esti Újság-gal, amelynek az volt a híre, hogy Rákosi Jenő írja vezércikkeit, 
„riportjait” pedig Barna Izidor, a korszak két nevezetes pesti hírlapírója. 



 410 

Még nem ütött egyet az óra, amikor Lázár Miklós újságját, a Déli Hírek-et kezdték skálázni, 
amelynek eleinte művészi plakátjai a híres Vértes festőművész ecsetjéből keltettek először 
feltűnést a főváros utcáin - három pesti angyal tavaszi ruhájában, mint az örökké ifjú élet - 
majd a Déli Hírek bátor hangja is olvasókat vonzott, akik a nyomdafestéktől még szagos 
újságot vették. 

- A Nap! - durrant és déli villámlásként kápráztatott a pesti nappali órákban egy újság címe, 
amely csaknem évtizedig legjobb mulattatója és hírmondója volt a pesti utcának. A Nap 
nélkül nem volt teljes a nap se Pesten, se Magyarországon. Mozgást, talán örökös rohamot 
jelentett ez az újság az unalom ellen, hogy az soha el ne terpeszkedhessen a világvárosban. 
Olyan elnyomhatatlan hanggal jött, mint akár a nagyvárosi lárma. 

- A Nap! - kiáltották kipirult öreg árusok, harsogták ifjú rikkancsok, gyermeküket hátukra 
kötött asszonyok és apró gyermekek, akiket „lapterjesztők” neve alatt szedett össze a város 
munka nélküli lakosai közül Braun Sándor, A Nap alapítója, aki amerikai stílust (sok ízlést és 
sok ízléstelenséget) teremtett az újságkiadás terén. De visszatekintve az úgynevezett béke 
éveire, be kell vallanunk, hogy A Nap a növekvő világvárosnak oly szükséges volt, mint a 
levegő. 

- Mintha mindenki újságot írna és árulna Pesten - mond Rezeda úr, amint a sarkon és a járdán, 
a kocsiúton és a házak kapui előtt higanycseppek módjára nyugtalankodó rikkancsok között 
Matskási felsálpecsenyéjével begyében ballagott. - Azért olyan soványak Pesten az emberek, 
mert az újságok miatt nincs idejük kellőképpen megemészteni az ebédjüket. Holott az volna a 
rend, hogy hetenként egyszer kellene olvasni újságot, mint apáink cselekedtek. 

Ekkor mintha fehér galambok raja röppent volna fel a város minden utcáján ugyanabban a 
pillanatban. 

A Nyugati pályaudvarnál és a Déli vasútnál, a Rózsadombra kanyargó, török időkből maradt 
sikátorban és a király őfelsége várpalotája előtt, a Belváros kellős közepén, a vágóhídnál és az 
óbudai Flórián téren, a legnagyobb távolságokban és szomszédos utcasarkokon mintha 
valóban postagalambok vitték volna percek alatt szerte a városba - megjelent Az Est!* 

Egy minden visszhangnál ezerszerte kiadósabb visszhang verődött vissza a házak falairól, 
amikor Az Est szólaltatta meg kürtjeleit a városban. Eddig ismeretlen, sohasem hallott 
énekkar zendített rá egy új melódiára, amelyet talán külön karnagyok tanítottak eleinte a 
hírlap iskolájában, amíg azt a rikkancsok megtanulták. Egy ezertagú dalárda fújta szoprán és 
basszus és tenor hangján a város különböző részein ugyanazt a szöveget, amelyet majdnem 
huszonnégy óra alatt tanultak meg a pesti hallószervek. 

-„Estazest!” - körülbelül így hangzott a harsány trombitajel, amellyel a friss és az első naptól 
fogva nagyon érdekes utcai hírlap a világra jött, mint mikor a négy és fél kilós fiúgyermek 
elkiáltja magát, hogy még a szomszéd házban is meghallják a gyermekkiáltást. 

- Valami új kis csoda kiált a Miksa utcában - mondogatták a hallók. - Talán egy hét múlva 
már csak az ő hangját lehet hallani, mert túlkiáltja valamennyit. Kicsalogatja a lakosságot 
házaiból, és megállítja az országúton futamodó kocsikat. Minden utcasarkon szónoki 
emelvényt emel magának, ahová délutánonként felkapaszkodik, hogy hangjával túlharsogja a 
mindennapias, már unatkozó életpatakoknak a csörgését. 

- Estazest! - hangoztatták új énektehetségek a pesti utcákon, míg az új lap szerkesztősége 
szinte éjjel-nappal együtt ült, hogy a Miksa utcában vagy a Berger kávéházban, de sohase 
hiányosan vagy elválva egymástól, azon tanakodjon, hogyan lehetne még érdekesebbé tenni 
az újság tartalmát, amely újságszöveg amúgy is olyanformán hatott az olvasóra, mintha odáig 
még nem olvasott volna hasonlót. Igaz, hogy az akkori Budapest legjobb hírlapírói álltak 
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össze szövetségbe, hogy valami olyasmit produkáljanak, amelynek nem volt még őse, de talán 
még szülője se a régi hírlapírásban. A legtalálékonyabb elmék gondolkoztak mindennap, hogy 
eltalálják, mi az a kérdés, amely aznap érdekli a budapesti olvasót. (Amíg majd az események 
amúgy is jönnek az idő mindennap szülő méhéből, amely eseményeket csupán higgadtan, 
igazságosan, megbízhatóan kell feljegyezni, hogy mindenki hitelt adjon a kétkrajcáros 
újságnak, mint akár a bibliának. Éppen ez a megbízhatósága vált később legnagyobb erényévé 
az utcasarkok prédikátorának.) 

De mindamellett ennek az új lapnak a megszületéséhez a fiatalságnak az a halhatatlan bizalma 
kellett, amely bizalom nem ismeri a lehetetlenségeket. 

- Estazest! - kiáltották a bátor hangok szinte a tornyokig érő hangokkal, túlharsogva a vonatok 
dübörgését, a villamosok csengetését, szinte megállítva egy darab időre az egyhangú utcai 
forgalmat, mintha mindennap a legnagyobb esemény volna Az Est megjelenése. 

(És ennek a születési történetnek mindjárt el is mondjuk egyik tragikus, szinte görög 
tragédiába illő csattanóját. Az Est-nek az az alapítója, aki a főváros és az ország hétköznapjait 
egy új, harsogó hanggal gyarapította, egy új életet zengve a régi életek elunalmasodott 
kardalába, Sebestyén Arnold, Az Est egyik megalapítója arra az időre, amikor már a 
háztetőkön és a bányák mélyében, az expresszvonatokon és a földet érintő repülőgépekben 
olvasták lapját: elveszítette hangját, suttogását talán csak bölcs szemének tekintetével tudta 
kifejezni, elnémult, aki a budapesti utcát az élet leghangosabb hangjára tanította.) 

  

…Merre vette volna útját az Üllői út sarkáról Rezeda úr (miután egy hirdetési oszlopnak 
árnyékában átfutotta lapját, és megtudta belőle, hogy semmi nagyobb baj nincs 
Magyarországon, a király őfelsége az idei nyarat is Ischlben tölti, gróf Tisza István kemény 
kézzel fogja a gyeplőt, a színházban Molnár Ferenc Ördög-ét játsszák, a lóversenyek 
elkezdődtek, és Schwarz Johanna gyilkosait megfogták… ) Merre vette volna útját a 
múlékony percek és röppenő órák hangulataiban éldegélő hősünk, ha nem a Gyulai Pál 
utcának? 

A világ végezetéig belső törvények igazgatják az érzékeny lelkületű emberek járás-kelését. 
Hát még e tavaszon, amikor Rezeda úr oly fiatalnak (és bölcsnek) érezte magát, hogy az 
iskolaillatú, „kis prepá”-t elébe, sőt fölébe helyezte minden eddigi női ismeretségének. 

Ez a lányka tisztaságával és tudatlanságával, bizakodásával és hitével fog megvédelmezni a 
rám váró bajok elől - gondolta magában valami babonás érzéssel, amelynek keletkezésére 
mindjárt magyarázatot is talált egy képecske alakjában, amely lelkében felvetődött. Néha 
három vonat is elmegy egymás mellett a pályaudvarok sínjein. És mégse történik egyikkel se 
különösebb baj, mert a váltóőr vigyáz a maga helyén. 

- Kis váltóőr, kis prepám! - ismételte magában ellágyulva Rezeda, és betért egy mellékutcába, 
ahonnan a Gyulai Pál utcát véges-végig megközelítheti. 

Emlékezett a házra és erkélyre, ahol a „kis prepá”-t látta, ugyanezért a túlsó oldalra 
kanyarodott, ahonnan mindent jól szemügyre vehet. 

Az erkélyen rózsaszínű ruhában, mint a tavasznak egy tüneménye, valóban ott állott valaki, 
aki figyelmesen nézett az utcára a negyedik emelet magasságából… Tini volt. Ugyan ki is 
lehetett volna más, aki itt nyugodtan, ifjú szívével Rezeda urat várja, mint egy jelenést? Tini 
volt, mint akár egy május elseje a zord napok után. 

És „május elseje” tavaszi ruhájában, őzikeszemével, elpittyesztett ajkaival valóban intett a 
hosszú, vívómesteri léptekkel közelgő Rezeda úrnak a magasból, az angyalok hónából, 
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ahogyan a földön nem merte volna. Az erkélyről a kezét kinyújtotta, amikor Rezeda 
kalaplevéve megállott, és ügyesen egy kis csomagocskát ejtett Rezeda kalapjába. A következő 
pillanatban eltűnt a rózsaszínű gyümölcsfavirág a szemhatárról. 

A kis láncra akasztott kereszt volt, amelyet így juttatott vissza Rezedához, jogos birtokosához, 
ahogy egy leányka gondolhatja ki a dolgot. 

Ó, te kis szarvastehén! - gondolta magában Rezeda. 

Kibontotta a csomagocskát, egy irkadarabkára álló betűs, tanítónő írással ez volt feljegyezve: 

„Nincs jogom hozzá. Mert én apám vallását követem, aki zsidó volt.” 

Csak egy praeparandistának juthat ilyesmi az eszébe - vélekedett Rezeda. De hiába állongott a 
ház közelében, a rózsaszínű jelenség nem mutatkozott többé. 

Így hozta az első bánatot Tini, eddig mindig örömet ígért; örömet, változást, új életet, mint a 
jó leányok, akik mindenféle csodálatos, másvilági erőkkel vannak felszerelve. És Rezeda még 
haragudni se tudott, mert valami hang azt mondta benne, hogy így kellett cselekednie Tininek, 
hogy tovább is „Tini” maradhasson Rezeda életében. 

A „Meteor” szállodában lelkendezve várta Hubert, mintha a főnyeremény hírét akarná vele 
közölni. 

- Lady őexcellenciája minden percben felhívhatja. Már kétszer hiába szólaltatta meg a 
telefont. 

(Hubert, midőn a Ladyről beszélt, mindig külön szavakat válogatott az eseményekhez.) 

Rezeda leült a szálloda előcsarnokában, mint egy igazi lovaghoz illik, aki egy pillanatig sem 
szándékozik a hölgyszolgálat szabályai iránt véteni. 

Lehet, hogy már nem sokszor cselekszem hasonlóképpen… Most is inkább a Hubert kedvéért, 
akinek lekötelezettje vagyok. Miért szaladgálna szegény a negyedik emeletre? - borongtak 
Rezeda gondolatai, és zsebében az amulettet fogta kezével, amelynek így is szerencsét kell 
hozni, miután darab ideig Tini birtokában volt. „Talán fel is próbálta nyakára a kis prepa?” 

A szálloda előcsarnokát most is olyan emberek lepték el, akik akkoriban Pesten a föld alól is 
üzleteket akartak kötni. A legrejtélyesebb emberek, akik mindent vettek, bár pénzük nem volt, 
mindent eladtak, bár eladnivalójuk nem volt. Jöttek és mentek. A legkülönbözőbb 
mondanivalókat közölték egymással. 

Egy sapkás ügynökforma például azt mondta egy nádfonatú székben üldögélő, hosszú 
szakállú vendégnek: 

- Akármit beszélnek, háború van a levegőben. Az orosz ezredek már a határon vannak. 
Hadgyakorlat címén. 

- Hát legyen háború - felelt a szakállas kereskedő. - Legfeljebb a „buchhaltereknek”, a 
könyvelőknek lesz bajuk, akik Lichtmannál Debrecenben önkéntesi vizsgát tettek, és 
mindenáron tartalékos tisztek akartak lenni. 

Ilyenformán gondolkoztak mások is az esetleges háborúról. Nem fél itt senki annyira se a 
háborútól, mint egy női esernyőtől. 

A telefonfülkéből csengetés hallatszott, Rezeda szíve megremegett. Ez ő… Hubert valóban 
ünnepélyesen tárta ki a fülke ajtaját. 

- Okvetlenül látni akarlak még ma - hangzott Fruzsina sírástól rekedt hangja a távolból. 

- A „Választó”-nál? 
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- Igen. Nyomban. Egy negyedóra múlva. Tíz perc múlva. Én már indulok. Kérlek, ne hagyd, 
hogy megelőzzelek. Mégiscsak nő vagyok. 

- Igaza van - felelt mélyet szippantva a tavaszi levegőből Rezeda, amikor felhevülve, mint 
mindig, ha Fruzsina hangját hallotta, kocsiba ugrott. Bánta is ő, hogy esti lapot kínálgatták a 
Körúton. „Háborús mozgalmak a Balkánon!” - kiáltotta a rikkancs. 
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TIZEDIK FEJEZET • A fehérmájú asszonyok világa 

Fruzsina természetesen hol szentimentális, hol méltatlankodó, hol meg vérig sértett 
„jeleneteket rögtönzött” a „Választó Herceg”-nél, mint ezt már Rezeda előre szívdobogva 
elgondolta, de miközben a meggondolt vagy meggondolatlan szavak egymás nyomában 
peregtek a drága ajkakról, Rezeda csak ilyenféle válaszokat adott: 

- Azt köszönöm Istennek, hogy még szól hozzám, hogy még a hangját hallhatom elhibázott 
életemben, amellyel nem is tudnék mit kezdeni maga nélkül. 

Majd: 

- Ha megharapna egyszer, azt se bánnám. Belátom, hogy nem vagyok méltó azokra az 
áldozatokra, amelyeket szerelmünkért hoz. Nem tudok a lába nyomába se lépni az én 
szerelmemmel. 

Ismét: 

- Tudom sorsomat. Egy napon nem fogadja a köszöntésemet se. 

Fruzsina mondanivalóinak örvénylésében azonban mégse vett észre a gyanúsításon kívül 
egyéb „pozitívumot” Rezeda. Az asszony sejtett valamit a másik asszonyról, a jó barátnőről, 
de az vékony, hideg ajkaival (Szilvia) ravaszabbnak bizonyult, mint ez a jó asszony, aki a 
„szívét az ajkán hordta”. 

Vannak nők, akik, ha szerelmesek, valóban nem tudnak hazudni annak a férfinak, akit 
szerelmükkel kitüntettek. Ezek közül való volt Fruzsina. Mint egy gyermek mondta el a 
gondolatait és érzéseit, álmatlan éjszakáit (amikor azzal sem törődött, hogy Kilenc megint 
lump életet kezdett, és mindenféle ürügyek alatt elmaradt a vacsoráról), valamint nappaljait, 
amikor megzavarodottságában hol a Dohány utcai zsinagógát látogatta (mintha a régi Istennel 
is jóban akarna maradni), hol meg a Notre Dame de Sion apácáit hallgatta: vajon mikor kerül 
az első gyónásra a sor az „Örökimádás” plébánosánál, akinek hivatása meghallgatni az itt 
kikeresztelkedett nőket? 

Fruzsina mindent bevallott elmúlt napjairól, még azt is, hogy egyszer a Nemzeti Színházban 
járván: előadás után hosszant feltekintett Rezeda szállodabeli ablakára, amely mögött 
világosság szüremlett ki a sárga függönyön át. És azon törte a fejét, hogyan lehetne 
meglátogatni Rezedát, mialatt az bizonyosan nem gondolt rá… „Vergődő asszonyszerelem, 
különb, mint a szokásosak a városban” - gondolta Rezeda. 

- Most már meg kell vallanom azt is, hogy mindig tudom, hány órakor mentél el hazulról, 
mikor jöttél vissza, és úgy látom, hogy nagyon sok időd van arra, hogy idegen helyeken 
megforduljál. Néha már délelőtt elmégy, és csak este kerülsz elő… Hol jársz? 

- A beteges úriembert is felkeresem néha… 

- Ő már nagyon régen nem látott - felelt nyomban Fruzsina. 

- A Hírlapíró Klubban is meg kell néha fordulni, ha már az ember ezen a nyomorult pályán 
van. 

- Nagyon régen nem voltál a Hírlapíró Klubban. Általában nem tudom, hol vagy, merre 
kószálsz… Pedig én azt szeretném, ha mindig mellettem volnál, hogy soha, soha el ne 
veszíthesselek. Többet volnál velem, mint a férjem, mindig velem volnál, délelőtt és délután 
és este is. Nem látom be, hogy miért ne vacsorázhatnál nálunk esténként, amikor többnyire 
csak ketten vagyunk. Kilenc az egyik sarokban gondolkozik elmúlt ifjúságán, amelyről úgy 
szokott beszélni, mintha a Compagnie Internationale des Wagons Lits kocsijain utazott volna 
a világban, holott csak rossz szagú éjjeli kávéházakban tanyázott. Én a szobákat járom, és a te 



 415 

lábnyomaidat keresem a szőnyegeken. így telik el az este, egyik a másik után. Maholnap 
kártyázni fogunk kettecskén, mint az öreg házaspárok. Milyen más volna, ha ott ülhetnél. 
Kilenc vigyázna magára, mint férfiak férfiak között, akikben mindig van egy kis katonatisztes 
tempó… Az élet eliramlik, amíg az óra tízet üt, és a cselédség aludni tér. És azt kell hallanom 
lefekvéskor Kilenctől, hogy mennyivel jobb ágya volt az „Európa” című hotelgarniban. Miért 
is nem vagy mindig velünk, hogy ilyen szavakat ne hallhassak? 

Rezeda figyelt a suttogva és érzelmesen elmondott szavakra. Be kellett vallani magának, hogy 
Fruzsina nem járt el minden szimat nélkül, mikor váratlanul új rendszabályokat, új szerelmi 
törvényeket, a mindig együttlétet hozta javaslatba. A vizslának kitűnő szaglása van, de egy 
szerelmes asszonynak (aki magában „utolsó” igaz szerelmének véli a meglevőt) százszorta 
jobb a szimata. Miért? Hiszen Rezeda éppen úgy szerette őt, mint azelőtt. „Fekete ruhájában, 
amelyben ma megjelent, talán előkelőbb és finomabb volt, mint valaha.” De ez a fekete ruha, 
a hozzá illő bársonykalap és magas szárú cipő, amelynek lassú bontogatása inkább illett 
Fruzsina komoly, önfeláldozó szerelméhez, mint az eddigi papucsszerű félcipők levegőbe 
dobálása: ez a fekete ruha már egy olyan asszonyt jelentett, aki nem a pillanat kedvéért akar 
szeretni, hanem tovább is, holnap, holnapután, mert szerelmét az élet elfoglaltságának érezte. 
Most már lesz mindig tennivalója, bármily üres legyen napja, mint a gondtalanul élő pesti 
asszonyoké általában: lesz tennivalója, ez pedig nem más, mint szerelem, amely csordultig 
megtöltötte szívét. Ez a fekete ruha egy komoly asszonyé volt, aki komolyan szeret. 

- Ha már nem megyek férjhez harmadszor, legyen valakim, akit jobban szeretek mindenkinél! 
- mondta Fruzsina, amikor Rezeda fejét két karja közé vette, és hosszasan elnézegette. - Csak 
te maradj meg nekem, az elmúlt életemet nem sajnálom. Soha ilyen boldog és boldogtalan 
nem voltam. Élek… S ezt neked köszönhetem. 

A drágalátos hang, a mindent megvalló ajkak mögül tovább játszotta a csellók melódiáját: 

- Szeress, mert megérdemlem. Soha ilyen rabszolgája nem voltam férfinak. Mindig ők 
térdepeltek előttem, és nem én előttük. Nem tudod, hogy mennyire megváltoztam, mert 
azelőtt nem ismertél. 

…Így telt-múlt az idő a „Választó Herceg” 100-as számú szobájában. Fruzsina a jelent és 
jövőt színezgette, mert minden együtt töltött percnek kiélvezni akarta színét, hímporát, illatát, 
mintha egy nagy kertben járna, ahol nem akart egyetlen virágtól (pillanattól) sem búcsút venni 
anélkül, hogy azt meg ne csókolta, meg ne szagolta volna. Abban a női korban volt, amikor 
minden negyedóra a szerelem oltáránál töltve a legdrágaságosabb, mert ki tudja, hogy 
visszajön-e valaha? „Utolsó szerelem”, írta Ohnet György, akinek piros kötéses regényeit 
ebben az időben székében olvasták Magyarországon, és szívből megsiratták. A nőolvasók 
romantikusak s egyben élvhajhászók voltak. A könyvekben aláhúzták ceruzával a 
félreérthetőbb szavakat, de viszont elvárták úgy a regénykönyvtől, mint az élettől, hogy az a 
lehetetlenségig érzelmes legyen. Kéj: szomorúsággal keverve! volt a jelszó a népszerűségre 
pályázó regényírók és az élet regénycsinálói között. 

S így Fruzsina is, a szerelmi bacchanália után, úgy ábrándozott az életről, szerelemről, mint 
egy várúrnő, aki még csak akkor látott férfit, amikor elhalt jegyesét temették, és a temetési 
menetet megnyitó gyászfekete lóra egy leeresztett sisakrostélyú, a címerek páncéljába 
öltöztetett csatlóst ültettek. Egy ilyen láthatatlan arcú és testű csatlósba volt szerelmes 
igazában Fruzsina is… Nem akarta közelről, a maga prózai valóságában megismerni Rezedát, 
azért csodatetteket várt tőle. 

- Hát vedd tudomásul, hogy a mai naptól kezdve többé nem válunk el egymástól. Mindig-
mindig együtt leszünk. És a hosszú estéken is, amikor nem tudok mihez kezdeni 
otthonomban, mert folyton te jársz az eszemben. Társaságba, színházba, bálba nem 
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kívánkozom. Vajon kit találnék ott, aki felérne veled? Tehát majd úgy rendezem, hogy 
esténként nálunk tölthessed az idődet. 

- Kilenc? - kérdezte Rezeda. 

Fruzsina könnyedén sóhajtott: 

- Kilencet el kell viselni neked is, éppen olyan elnézéssel, mint én. Mostanában azt szokta 
meg, hogy múltjáról, ifjúságáról, szerinte élete aranykoráról mesélget, és mindenféle öreg 
hírlapírókat, Slapajokat, Szvobodákat, Reviczkyeket, Fafikat, Somákat százszámra kever az 
előadásába, akik mind hősei voltak valamely történetnek. Megérem, hogy a régi „redakciók” 
és „nyomdák” kalandjai mellett egyszer csak Johanna, a te Jánoskád irodájáról is előadást fog 
tartani. Mindez azért, mert azt akarja, hogy tiszteljem, mint az apámat. Slapaj miatt… De 
néha elővesz a szekrényből penészes könyveket, és régi költők verseit felolvassa. Bizonyos 
Varsányi Gyuláét kedveli legjobban, akinél hosszabb verseket senki se írt… Ezt el kell 
viselned, egyetlenem. Tudom, nem szeretsz irodalomról beszélgetni, csak gonosz emberekkel, 
akik mindenkit sárba rántanak, de mi már Kilenccel csak ilyen naiv emberek vagyunk - mond 
a szavak végén bizonyos meghatódottsággal Fruzsina, mintha lelkiismeret-furdalást érezne 
azért, mert Kilencet elárulta. 

- Slapaj! - mondta Rezeda, és furcsán nevetett. - A sleppje volt a hírlapírónak, azért lett neve 
Slapaj. 

- Lehet, szívem, lehet - mond gyorsan ijedt kismadár módjára Fruzsina. - De nehogy azt hidd, 
hogy mindig Slapaj lesz a társaságod, ha idődet velem töltőd. Vannak ám nekem szellemes, 
kedves, eszes és nem mindennapi barátnőim is, akikkel bármely pillanatban megkezdhetem a 
régi jó barátságot, amelyet főleg második házasságom miatt bontottam fel, amelyet ők nem 
helyeseltek… De nem a barátnőkhöz megyek férjhez, gondoltam magamban, és kedvem 
szerint cselekedtem. Nem kell attól félned, hogy mindig Kilencet kell hallgatnod, aki 
előadásai közben megmutatja azt a sárga bőrrel bevont vasbotot is, amellyel a régi hírlapírók 
jártak Pesten, és nénémnek, Szilviának is kiadom az útját, mert bár nem rossz szívű teremtés, 
mégiscsak közönséges teremtés. Az ura szerezhetett vagyont Amerikában, de műveltséget 
nem. Délutánonként majd együtt látogatjuk a régi barátnőimet, elrendezem, hogy meghívót 
kapjál a zsúrjaikra, az uzsonnáikra, a délutáni összejöveteleikre. Majd meglátod, hogy 
szeretnek engem azokban a körökben, amelyeknek semmi közük sincs az úgynevezett 
„sajtóhoz”. Úrinők és úriemberek közé fogunk járni, édes szentem, mi ketten, Kilenc csak 
sétáljon tovább a reporterbottal. 

Így és hasonlóképpen ábrándozott Fruzsina azon a délutánon, amikor legtitkosabb gondolatait 
elmondogatta Rezedának, amilyen gondolatai egy magában élő asszonynak lehetnek. 

- Nos és mi lesz a jogcímem arra nézve, hogy ezekben az úri körökben megjelenhessek? 

- Az lesz a jogcímed, hogy a szeretőm vagy - felelt Fruzsina, olyanformán ejtvén ki a szerető 
szót, mint a háború előtt szokásban volt, mint akár egy isten nevét, akinél több nincs a 
világon. „A szeretőm vagy!” - mondta, és a szótól csaknem megbolondulva: magához 
szorította Rezeda urat. 

…Miután beesteledett: Fruzsina a kesztyűjét gombolgatta: 

- Most egyenesen hazamegyünk, nálunk töltöd az estét. 

A budai Duna-parton, bár e nyár eleji holdas estén legkevésbé volt elhagyatott, karját Rezeda 
karjába öltötte, mintha ez volna a legtermészetesebb dolog a világon. 
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Kilenc természetesen megörült a vendégnek, akivel Fruzsina „véletlenül” találkozott a budai 
Duna-parton, ahol egy barátnője látogatására volt: 

- Képzelje Rezeda urat, egy nővel ment karonfogva a budai korzón! - kiáltotta a legnagyobb 
vidámsággal Fruzsina. - Mentek, mendegéltek, andalogtak, én szépen mögöttük az 
ábrándozóknak, míg a hölgynek egy kapu alatt akadt dolga, valószínűleg foszlott 
harisnyakötőjének megigazítása szempontjából. Én felhasználtam a kedvező percet, és Rezeda 
úr karjába fűztem a kezem. És ő gyanútlanul jött tovább velem, mintha a régi hölgyével 
folytatná a sétát. Még randevút is adott a „Választó Herceg”-nél… Csak az Andrássy út 
ívlámpásai alatt vette észre a barátod, hogy idegen nő lóg a karján. Így került ide ma este. 

Kilenc, mert általában tisztességesen gondolkozó ember volt, rosszallóan csóválta a fejét: 

- Ezt nem jól tette, Fánny. Az elhagyott hölgy bizonyára tűvé tette a Duna-partot. 

- Legfeljebb nem megy el a randevúra! A „Választó Herceg”-hez! - hangsúlyozta Fruzsina, és 
olyan jó kedve volt, hogy keresztülugrott egy széket. 

Rezeda hol fehérre váltott arccal, hol pipacspirosan hallgatta a szívhölgy vakmerőségét… 
Mintha az lett volna a célja, hogy valamely formában közölje férjével a „Választó Herceg” 
címét. 

- Mindig ilyen szeles ez az asszony. Lazac és újburgonya lesz vacsorára - mondta Kilenc 
kiengesztelőleg, Rezeda felé fordulva. 

De Fruzsina már nem sokat törődött a további eseményekkel. Megfelelő formában közölte 
urával és parancsolójával (ha az véletlenül megtudná), hogy miért ment karonfogva 
Rezedával a budai parton. Most már a többi feladat elintézéséhez látott, amely bizonyos 
telefonbeszélgetések után sikerült is neki. A kerti szobából, ahol a telefon várta a rábízandó 
titkokat, kissé bágyadtan, némi kedvetlenséggel arcán tért vissza, s így szólt Kilenchez: 

- Végre megcsípett Rézi. Nem tudtam előle megmenekülni. Holnap délután uzsonna lesz nála, 
el kell menni. De… 

Kilenc gyanakodva nézett: - De? 

- Az a kérése, hogy a társaság kedvéért jöjjön el maga is, uram - mond alázatosan Fruzsina, 
mintha egy nagyon nehéz kérést terjesztene elő. 

Kilencnek bizonyos méltatlankodás ült arcára, de mielőtt felelhetett volna, Fruzsina tovább 
folytatta: 

- Sőt azt reményű Rézi, hogy a társaság tarkítása céljából magával hozhatná barátait is. 

S ekkor Rezeda úrra mutatott. Aztán Rezedához intézte a szavát, rábeszélően és tréfásan: 

- Nem kell megijednie valami nőies uzsonnától. A kávénénikéktől, akik a régi világban voltak 
divatban. Rézi híres az uzsonnáiról, sonkát, mint ő mondja: sódart egy darabban tesznek az 
asztalra, mellé tepertős pogácsát, és akinek kedve van, finom bort is ihat szódavízzel, amelyet 
ugyancsak otthon készít a híres gazdasszony. - Így Fruzsina. 

- Igaz, hogy Rézi nagyságos asszony uzsonnái után már nem szokás vacsorázni, csak az egy 
Ügyész nem felejti a maga Esterházy-rostélyosát, mert mióta az Ötödik, ezt ki nem hagyja a 
napi menüjéből. Koplaljanak az alügyészek! 

- De nekem holnap a „Berzseráj”-ban (a Berger kávéház) kell lennem, hogy Sebestyén 
igazgatóval egyet-mást megbeszéljek. 

- Mindenki ezzel a Sebestyénnel akar beszélni Pesten! - felelt duzzogva Fruzsina. - De maga, 
Rezeda, pláne a mai gyönge koszt után, amellyel mi kínálhatjuk, nem mulasztja el Rézi híres 
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uzsonnáját. Czenner főtisztelendő úr, az erzsébetvárosi káplán és a „czenneriádák” szerzője is 
megígérte részvételét. Verseket mond az ételekre. 

Rezeda válaszára senki se volt kíváncsi. Természetes, hogy ilyen léha fráter nem marad el 
onnan, ahol „sódarral”, borral és viccekkel traktálják. 

Kilencnek vacsora után jókedve kerekedett, bemutatta (a nagy detektívbottal és felgyűrt 
kabátgallérban), hogyan járt „report után” Slapajjal, aki darab ideig kezére volt bízva. Mikor a 
mutatványánál egy szekrénybe kellett bebújni az esetleg odarejtett holttest feltárása végett, 
Fruzsina Rezeda vállára tette a kezét, mintha megölelné. 

- Szeretőm! - szólt félhangosan. 

  

Rézit, a Tejigazgatónét ama szilveszteri este óta nem látta Rezeda, legfeljebb színházi 
páholyban, ahonnan a kivágott ruhából keblei úgy kidagadtak, hogy a sovány karénekesek a 
színpadról mind hozzá intézték dalaikat. 

Rézi valóban kitűnő háziasszony volt, fehér pettyes piros pongyolájában, amit erre az 
alkalomra magára öltött, hogy senki össze ne tévessze a háziasszonyt a többi kiöltözködött 
dámával (Fruzsina egy fűzöld látogatóruhában jelent meg). Vendéglátáshoz illő nagy lakása 
volt a Fővárosi Élelmiszerek Részvénytársaság házában, amelynek nyitott kapuin éjjel-nappal 
jöttek-mentek a kocsik, hogy a főváros lakosságát ennivalóval ellássák. A legjobb falatok 
persze a házban maradtak. Még a múlt században is ritkaságosan megterített asztal várta a 
vendégeket, akiknek holmijaival, felöltőivel úgy megtelt az előszoba, mint egy ruhatár, mert 
éjszaka előtt senki se szokott innen távozni. Ezüstfogantyús sétapálcák és botesernyők, 
amilyent csak rendes emberek hordanak, függtek az évek óta szolgáló felöltők mellett. A 
férfikalapok alig voltak zsírosak. Polgári összejövetelről adott előzetes hírt a ruhatár. 

- A legvendégszeretőbb ház Pesten - mondta Rezeda szomszédja, egy hegyes orrú, minden 
asztalra rakott ételt és asztal mellett ülő férfit lapos, réveteg szempillantásokkal vizsgálódó 
asszonyka, akinek az volt a híre (mint Rezeda később megtudta), hogy meleg barátságot 
(úgynevezett „viszonyt”) akart kezdeni minden ismeretlen férfival, akit a társaságban 
bemutattak. „Ilonká”-nak hívta mindenki, feltett szándéka volt, hogy jobban kiélvezi az életet, 
mint barátnői, mert azokhoz mérten szegény sorban volt, és még testi ápoltságára, ruhái 
kifogástalanságára sem fektethetett annyi gondot. „De a szerelmet nem vehetitek tőlem el”, 
mondta a hegyes orrocska, amint térdét Rezeda térdéhez érintette az asztal alatt. 

A háziasszony (miután a barátnők jól ismerték egymást) módot talált, hogy Rezedát maga 
mellé ültesse, mintha egy fontos kérdésről akarna vele tanácskozni. Valóban meg is kérdezte, 
hogy tölti napjait, volt-e táncos mulatságban része Szilveszter óta a „Király” szállodában?… 
Közben antik gyűrűkkel megrakott, elég formás, de kicsit ráncos, fonnyadt kezét, amely 
külsejével azt is elárulta, hogy tulajdonosa nem ijedezik a házimunkától, olyanformán vezette, 
hogy megérinthesse Rezeda kezét, amelybe egy rúd nyári szalámit dugott, rábízván Rezeda 
ízlésére, hogy tetszik-e neki úgy enni a szalámit, mint a kirándulásokon szokás. A legtöbb 
férfinak tetszik az ilyesmi. 

Rézi általában úgy bánt Rezedával, mint egy várva várt vendéggel szokás. Mindazok az 
erények felébredtek benne, amelyek egy múlt századbeli nagyasszonyt jelképeztek. Lehetőleg 
maga szolgálta ki Rezedát, bár a fehér kötényes és bóbitás szobalánynak bizonyosan utasítást 
adott, hogy az új vendéget figyelmesen kezelje. Mint egy vidéki bérlővel, akitől olcsóbban 
veszik a disznót, vagy egy szegedi paprikamolnárral, hogy a legjavából szállítson: úgy bánt 
Rézi Rezedával, állapították meg az asztalnál a többi vendégek. (Fruzsina két régen látott 
barátnőjével volt beszélgetésbe elmerülve, de fél szemmel, mintha véletlenül tenné, figyelt 
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Rezedára.) Rézi elővette mindazt a tudományát, amit nagyanyjától tanult, aki vidéki bérlő 
felesége volt, és egyformán tudott bánni: betyárral, pandúrral, finánccal és urasággal. 

Megmutatta neki a pohárszéket, amely valóban legalább húszesztendős volt, és még poharak 
voltak benne Kossuth és Garibaldi képével. 

- A nagyszüleim jó hazafiak voltak. 

Egy sarokban cifra faragványos, magyaros díszítésű, nagy lábas kulacs állott egy asztalkán. 

- Egy bakonyi betyár hagyta nálunk emlékben. 

Fából faragott poharakat mutatott, amelyek nem álltak meg gömbölyű talpukon. 

- A nagyszüleim poharai. Kiskőrösön volt szőlőjük, ahol Esterházynak. Hát a spájzomra nem 
kíváncsi? - kérdezte. 

(Rézi nagyságos asszony állítólag minden új vendégének meg szokta mutatni a kamráját.) 

Valóban tekintélyes, a fővárosban szokatlan spájza volt Rézinek, falusias illatok lebegtek 
benne, fehér pettyes piros pongyolájában befőttesüvegnek látszott a kis termetű asszony is. 

Mielőtt a vendégek közé visszatértek volna, Rézi még egy szobát mutatott meg Rezedának. 
Hűvös, bezárt spalettájú szoba volt, benne levendulaillat. Egy ablakdeszkát félig kinyitott 
Rézi. A hálószoba mutatkozott, a maga dupla francia ágyával, fából való ágyával, mert ez volt 
az igazi. A falon képek, családi olajfestmények. 

- A szüleim - mutatott rá Rézi két egymás mellett függő arcképre. Hanem Rezeda nem a 
képekre nézett a félhomályban, hanem Rézi arcába. Hamvasbarna, kontyba tűzött haja volt, 
amelyet nyilván maga fésült, és a kolmizóvassal ellátta apró frufrukkal. Férfias formájú orra 
volt, nyilván az egyébként arcán ülő erélytől. Simogatni valóan gömbölyű nyaka és álla felett 
ajkak, amelyek furcsán, titkosan mosolyogtak, és elég duzzadtak voltak, hogy meg lehessen 
őket csókolni. 

A Rézi szeme azonban mindennél beszédesebb volt. Ilyen várakozó, biztató, szinte hívogató 
női tekintetet régen látott Rezeda. Mint két vallomása a belső vágynak fénylett Rézi szeme a 
néma hálószobában a két öregember olajfestményű arcképe alatt. 

Rézi kissé pöszén, gyermekes selypítéssel szólott: 

- Ne. Most ne. 

De kezével megfogta Rezeda kezét, és szívéhez szorította. 

- Maga úgyis nagyon jóban van Késő Jánosnéval. Elárulna… És most nem is lehet - sóhajtott 
eltávolodva egy lépésnyire. - Majd két-három nap múlva, ha egészségem helyreáll. 

A szoba közepén állott Rézi, háziasan készült, örökölt vagy vásárolt, hozományból vagy 
közös keresményből szerzett szőnyegeken, bútorok között, aminthogy a szolidan gondolkozó 
polgárok mindig különbséget szoktak tenni vagyoni tárgyak között. Ha tükörből (vagy 
könyvből) látná valaki ezt az asszonyságot itt férjével közös hálószobájában, régen meghalt 
szülei arcképei alatt, büszkén viselt piros pongyolájában, valamint kamrakulcsaival, 
hamvasbarna hajával és jó asszonyos kezeivel, semmi esetre se gondolhatna azokra a 
szavakra, amelyeket ezek az ajkak kimondani tudtak, csak azért, mert Rezeda úr csinos 
ember, amilyen van annyi, mint a tarka kutya Magyarországon a jól megtermett, szép fajtájú 
magyar férfiak között. 

De még egy pillanatra megint gazdasszony lett Rézi, mielőtt „végleg elvesztené fejét”. 
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- Megmutatom magának a fehérneműs szekrényemet! - mondta, mintegy menekvést látván a 
gyönge pillanata elől az új tennivalóban. 

Nagy, valóban ódivatú szekrény állott a szoba sarkában, mint egy asszonyvár. A 
kulcscsomóból nyomban kiválasztotta a megfelelő kulcsot Rézi, és büszkén tárta ki a 
szekrény két ajtaját. Nagymosáskor van olyan szaga a háznak, amelyet ez a szekrény árasztott 
magából. 

- Vannak ingeim, amelyeket még a nagyanyám viselt, és az anyám alsószoknyái is mind - 
szólt Rézi nem minden büszkeség nélkül. 

- A nagymama ingét mutassa! - szólt bizalmasan Rezeda, miközben megint megsimogatta 
Rézi nyakszirtjét. 

Sárgult vászoning került elő, mint valami régi misemondó ruha a káptalani sekrestyében. 
Csakhogy ehhez a sarkig érő, magyaros csipkével díszített ruhadarabhoz az előadottak 
nyomán egy csendbiztos kifent bajszát képzelte Rezeda, nem pedig valami szent életű 
asszonyságot gondolt bele az ingbe, mint kellett volna. 

- És a maga fehérneműje, Rézike? 

Az asszony bezárta a szekrényt. 

- Majd máskor. Pár nap múlva - felelt selypítve. 

Rezeda úr nem állhatta meg, hogy egy csókot ne adjon a derék gazdasszonynak. Rézi előbb az 
arcát, mégpedig arca bal felét kínálta, majd vonakodva odaadta az ajkát. (Rezeda úgy érezte, 
hogy az asszony úgy kapaszkodik bele, mint egy fuldokló.) 

- Még sohase csókolta meg senki a számat az uramon kívül - rebegte Rézi (de lehet, hogy ezt 
már többször mondta az életben, mert a szavak szokatlan folyamatossággal jöttek ajkáról). 

- Tudja, hol találkozunk? - kérdezte még Rezeda. 

- A „Választó Herceg”-nél, de Fanny barátnőmnek soha-soha nem szabad megtudni. 

Be kell vallani, hogy Rezeda megszédült erre a szóra. 

- Honnan tudja a „Választó”-t? 

- Megálmodtam - nevetett Rézi. - Én hiszek az álmaimban. Sok mindent megálmodok előre. 

Az ajtóhoz lépett… 

- Azt mondja, hogy a pincét és padlást is megmutattam, hadd nevessenek ki az asszonyok - 
intette Rézi Rezedát, mielőtt a szobát elhagyták volna. 

- Én meg arra kérem, hogy nevezzen engem Gazsinak, mint a férjét szokta, hogy álmában ne 
áruljon el - szólt Rezeda, miután még egy pillantást vetett a „családi” ágyra. 

A vendégek már javában kártyáztak, mégpedig ramslijátékot, egy kövér, öreg asszonyság 
vezénylete alatt, akit legjobb kártyásnak ismertek el. Mások még ettek-ittak, a két egymásba 
nyíló szoba valamelyikében beszélgettek, mindenki otthon érezte magát Rézi uzsonnáján, 
mintha legalábbis a rokonai lettek volna egytől egyig. 

Rezeda, mikor az ajtón belépett, Fruzsina tekintetével találta magát szembe; könnyes volt ez a 
tekintet, a lorgnette üvege alig tudta eltakarni a szemlencsét megtöltő vizet. Kár, hogy Rezeda 
úr erőltette a vidámságot, amellyel a látnivalókról beszélt, amelyeket a pincétől a padlásig a 
legvendégszeretőbb házban látott. (Mindenki ismerte már ezeket a dolgokat a társaságból.) 

- Hát a vendégkönyvbe beleírta nevét? - kérdezte Fruzsina. 
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- A vendégkönyvet nem láttam. 

Fruzsina lorgnette-jén tovább diskurált barátnőivel, egy kis termetű, hegedűhöz hasonló, igen 
ábrándos szemű, igen dallamos hangú és nagy orrú hölggyel, akinek bolondos fejecskéjéhez 
azonban kedves molettségű testalkat tartozott, mint általában Pesten a női testalkat, amely a 
statisztika szerint is kilencven százalékban ez idő tájt megölelésre termett; Dórinak nevezték, 
mert igazi nevén talán Dorottya volt, ha két-három szót mondott, utána nyomban halkan, de 
érzelmesen sóhajtott, mintha másfelé járnának a gondolatai, talán valaki után, aki nem jött el 
Rézi uzsonnájára; ugyanezért inkább Fruzsina tartotta szóval. 

(„Magatartásánál fogva lehetne rajztanárnő is egy polgári iskolában”, vélekedett Rezeda, 
amint észrevette, hogy Dóri tetőtől talpig végignézi, mintha legalábbis lerajzolni akarná. 
Pedig egy gazdag lókereskedő felesége volt, aki maga is részt vett az irodai munkában.) 

- Ugyebár, igazam van, hogy csak a szívtelen, érzés nélküli, önző emberek élhetnek hosszú 
életkort, akik mindig csak a saját becses személyükkel törődnek. Ugyanezért egyszerű tévedés 
az, hogy az emberek tisztelik a pátriárkákat - kezdte a lókereskedőné. 

Fruzsina másik barátnője Júlia nevű volt, s külsejében valóban olyanforma, mintha egy régi 
olasz képtárból szállott volna ki, amikor a festők a nők olajbarna szemeibe, déli arcvonásaiba, 
hajukba és fejtartásukba mindent bele akartak festeni (lehelni), ami a reneszánsz korából 
érdemes az emlékezetre. És ugyanilyen szótlan is volt, mint egy kedves, drágalátos festmény, 
amely ugyan mindig a helyén van, de se jó, se rossz tanácsot nem tud mondani. Csak 
titokzatosan mosolyog, jó időben és rossz időben egyaránt, hogy az ember megőrülhet 
szépségétől és hallgatagságától. 

(„Vajon nem volt ez a nő modell előbb, mikor megtanulta a piktorok műtermeiben a 
megfelelő mozdulatlanságot?” - kérdezte magában Rezeda és nagyon csodálkozott, amikor 
később kiderült, hogy a reneszánsz dáma egy papírkereskedőnek a felesége, aki a rotációs 
papírt szállítja az újságnyomdáknak. „Legtöbb papiros Légrádyéknak kell, mintha ennék a 
papirost, szokta mondani az uram” - mondta a régi olasz hercegnő külsejű hölgy, amikor arra 
került a sor, hogy ő megszólaljon.) 

A barátnők valóban olyanoknak látszottak, akiktől még a leggyanakvóbb féltékenységgel sem 
kellett óvni Fruzsinát, ezektől a jómódú kereskedőktől rosszat nem tanulhat. Látszólag a 
fővárosi lakosság ama kasztjához tartoztak, akik életük nagy részét jól bezárt és jól 
berendezett lakásokban töltik, a világ eseményeiről legfeljebb az újságból vagy az ebédidőnél, 
férjük elejtett szavaiból vesznek tudomást, de nem is nagyon érdeklődnek se események, se 
emberek iránt. Nevelőnő, házi varrónő, szakácsnő, háziorvos, körömvágónő körül oszlik meg 
az érdeklődésük, mint a háremhölgyeké. A színházi rovatot nézegetik, és a barátnőjüktől 
hallják, mely színdarabot kell megnézni. A színházból csendes, bizsergő izgalommal mennek 
haza, egy-két napig rajtakapják magukat, hogy a divatos színésznő mozdulatait, hanglejtéseit 
utánozzák, míg aztán a nevelőnő szemtelensége vagy egy gyermek megbetegedése másfelé 
tereli figyelmüket. 

Rezeda úr határozottan bizonyos tisztulási folyamatot érzett magában, amikor e szolid, de 
vagyonos, igényeiket is gondolkozás nélkül kielégítő, úgynevezett tiszta úrnők közé 
telepedett, akik nagymértékben emelték előtte Fruzsina értékét. Akinek ilyen barátnői vannak, 
az maga sem lehet értéktelen asszony. (Igaz - mondta egy hátsó gondolat Rezeda gondolatai 
között -, ezek a barátnők még Fruzsina első házasságának idejéből valók, amikor például az ő 
részére amúgy is megközelíthetetlen lett volna az egykori vagyonos kereskedőné.) 

- Rézi - kérdezte Fruzsina a háziasszonyt, mintha jó barátnő módjára figyelmeztetni akarná 
valamire Rézit -, miért nem írattad be híres vendégkönyvedbe Rezeda urat? Nem válik 
szégyenére az albumnak. 
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- Elfelejtettem! Hál’ istennek, annyian vagyunk - felelt Rézi. - De a hibát mingyárt jóvá 
tesszük. 

És Rezeda karjába akasztva kezét, átvezette őt az úgynevezett „irodába”, ahol az 
aranymetszetű album állott, sok-sok dicső névvel megrakva, mint boldog lakomák 
résztvevőivel. 

Amíg Rezeda a könyv felé hajolt, így kérdezte: 

- Jó lesz csütörtökön délután öt órakor? 

- Ma vasárnap van… 

- Akkor szerdán. 

- Szerda szerencsés napom - felelt Rézi selypítve, és keble valóban emelkedett, arca 
kipirosodott, mert izgalom fogta el. 

Talán azért, hogy ilyen gyorsan történt minden. 

Rezeda beírta nevét az emlékkönyvbe, és ezt jelentette Fruzsinának. 

  

Estefelé aztán Rezeda úr megtudta azt is, hogy milyen meglepetésről gondoskodott Rézi 
vendégeinek, mert hírnevére, dicsőségére ügyelő háziasszony módjára minden hivatalos 
uzsonnáját valamely meglepetéssel kötötte össze, amelyről aztán „beszéltek a városban”. 

Megérkezett Zsezsé (Geiger), az ismert pesti táncmester, mégpedig azzal a bejelentéssel, hogy 
a legújabb táncokat mutatja be. A magas termetű táncmester, a „párizsi mulatóból” a frakkja 
alatt hozott egy kis termetű, de annál mosolygósabb szemű karmestert is, aki mindig olyan 
áhítatos kifejezéssel arcán játszotta a kánkánszerű táncdarabokat az éjjeli hölgyek lába alá, 
mintha mennybéli angyaloknak zongorázna. Leó néven ismerte a táncosvilág, és méltó volt a 
„mosolygó emberek” triójába, Lantos és Geiger mellé harmadiknak, akik a békebeli Pestet 
jókedvre tanították. 

„Zsezsé”-nek szokásos foglalkozása volt, hogy az úrihölgyeket (akik még akkor nem 
táncoltak a mulatóhelyek parkettjén, versenyre kelve a hivatásos táncosnőkkel) otthon, a saját 
szalonjukban tanítgassa a divatos tánclépésekre. A „simi”, a foxtrott és más modern táncok 
idején Zsezsének minden délutánra esett elfoglaltsága. Cigányos arca, léc lábszára, merev 
tartása, professzoros leereszkedése ismert volt a pesti előkelő szalonokban, ahol a hölgyek 
nem akartak „elmaradni a világtól”. 

Így a reneszánsz képű Júliáról derült ki legelőször, hogy már többször próbálgatta különböző 
női összejöveteleken a „simit”, és a mester valóban őelőtte hajolt meg, hogy mint „legjobb 
növendékei egyikével” bemutassa a táncot a második szobában, amelynek szőnyegeit 
láthatatlan kezek a művészek megérkeztére nyomban felszedték. 

Az angyalmosolyú karnagy a klavírhoz ült, és a tánc nyomban megkezdődött (mert Zsezsének 
és kísérőjének bizonyára még más helyekre is el kellett látogatni). 

A hölgyek nevettek, és tanulékonyan követték a mester utasításait. (Pláne, miután Júlia letette 
a vizsgát.) 

Igen hamar megtanulta az új táncot Fruzsina, aki valóban született tánctehetségnek bizonyult 
az első bizonytalan lépések után. 

- Hogyan is kell? - kérdezgette a mestert, de a második körnél már jobban tudott mindent, 
mint akár Zsezsé. 
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Dóri ugyancsak megpróbálkozott, sóhajtásait visszafojtotta, de nyilván nem jobban érdekelte 
őt az új tánc, mint egy divatos szoknyaránc. Felhasználja mindennapi életében, mert divat. 

De különösen kitett magáért „Ilonka”, ama hegyes orrú asszonyka, aki, mint mindig, most is 
minden percét kiélvezni akarta az összejövetelnek, az uzsonnának, az alkalomnak. Addig 
próbálgatta az új táncot Zsezsével, amíg annak homlokáról vastag verejtékcseppek folytak… 
De „Ilonka” a táncot megtanulta. 

- Lám, én bele se melegedtem - mond „Ilonka”, és kezét nyújtotta Rezedának, amellyel aztán 
hosszant, jelentőségteljesen megszorította a férfi kezét. 

- Maga nagyon hűtlen férfi lehet, mert nyomban elpártolt tőlem. De fehér az én májam is, ne 
féljen! - szólott, mintha már réges-régen ismeretsége („viszonya”) lenne Rezedával. 

Bizonytalan tisztaságú arcával, alattomos tekintetével vakmerően nézett és nevetett, hogy 
egyenetlen fogsora megmutatkozott. 

- Nem ér semmit az a lovag, aki egyetlen nő szoknyájához van odavarrva, mint valami pertli. 
Maga például nem is tudja rólam, hogy költőnő vagyok, és az egész társaságból én érteném 
meg igazán. Ezeknek a civil nőknek csak találkozókon jár az eszük, amelyek elveszik a 
férfiak idejét. Rabszolgát szeretnének maguk körül. Ha nihilistát akar látni, nézzen meg 
engem. Én még sohase mondtam férfinak, hogy várjon meg itt vagy ott. Még a színházból is 
magam szoktam hazajárni. Soha gondot, fejtörést nem okozok senkinek. 

- Szeretném a verseit ismerni. 

- Holnap gyónni megyek a jezsuitákhoz. A Sándor téren várhat délután öt órakor. 

- Rezseda! - selypített a szomszéd szobából a kártyások közül a háziasszony. - Legyen szíves, 
vegye át darab időre a kártyáimat. 

Tudniillik az Ügyész ült Rézi mellett, aki nem tudott kártyázni, ellenben annál többet 
dörmögött arról, hogy a mai emberek már cigánymuzsika nélkül is táncra kerekednek. 
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TIZENEGYEDIK FEJEZET 

Az itt következő dolgokat részben Fruzsina őszinte előadásából ismeri Rezeda, mert az 
asszony az utóbbi időben, szinte érthetetlen (de mégis érthető) nyíltszívűséggel minden apró-
cseprő titkát megmondta neki, hogy e kis bizalmas közlemények révén is magához láncolja; 
részben pedig kitalálgatta a dolgokat, miután az asszonyokkal javarészt megismerkedett. 

… Amint a szőnyegeket a ház polgári szokása szerint nyomban visszateregették a 
táncszobába, miután Zsezsé és Leó urak a háziasszonytól az előszobába kísérve elváltak (ahol 
a ramslijáték nyereségét átvették), a jelenlevő hölgyek nagy része a férfiak távollétében 
elhagyta eddigi, szalonias magatartását, és a vastag szőnyegekre telepedett le. Szokás volt ez 
Pesten a barátnők között, hogy a szőnyegen üljenek, mint az urak klubjaik foteljeiben. Ezek 
voltak a bizalmas és hazug délutánok, amikor a barátnők feltálalták egymásnak bajaikat, 
elégedetlenségeiket, különböző szenvedéseiket. 

(„Igen jó dolguk volt ezeknek az asszonyoknak, azért nem fértek a bőrükben. Alkalmat kellett 
keresniök a sírásra, hogy megnyugtassák az idegeiket. Egy túlfűtött korszak, amelyben 
minden úgynevezett úriasszony királynői igényekkel lépett fel. Elég ok volt a 
boldogtalansághoz, egy nem sikerült ruha. Nem tudták még, hogy mi az igaz bánat.” Mondta 
egy kortárs, aki sok időt töltött asszonyok között.) 

Fruzsina és régen látott barátnője, Júlia, egy külön kis sarokba ültek, és halkan elmondogatták 
egymásnak titkaikat. 

Hogy Fruzsina mely titkokat vallott be, azokat úgyis sejthette Rezeda, mikor az éjféli utcán 
hazafelé kísérte Fruzsinát, és az a legnagyobb természetességgel simult mellé, karját karjába 
öltötte, mintha ez már nem lehetne másként. A Bulyovszky utca nem esett messzire az Aréna 
úttól, ahol ama bizonyos jó gazdasszony, Rézi éppen a szaftos rostélyosokkal kezdte traktálni 
vendégeit (főként persze az Ügyészt), ugyanezért Rezeda és Fruzsina lassú tempóban 
mendegéltek, hogy alkalmuk legyen „egymásnak élni”. 

Ugyanekkor mesélte el Fruzsina jó barátnője, Júlia titkát, amely a következőképpen maradt 
meg Rezeda emlékezetében: 

Álmában Júlia gyakran látta magát oly vörös hajú, vízszínű szemű és félig mezítelen 
asszonyságnak, mint a képírók Borgia Lukréciát ábrázolják. (Júlia pontosan ismerte Borgia 
Lukrécia történetét, Frankfurtban nászútja alkalmával ismerkedett meg életrajzával és 
arcképével, és azóta körülbelül minden harmadik hónapban visszatért az álmokban a kígyó-
hajfürtű, ötszáz esztendős asszony. Átváltozott Júliává, „kicserélte” magát Júliával, pedig 
csak annyi közük volt egymáshoz, hogy Júlia volt a legszemérmesebb asszony, míg Borgia 
Lukrécia a legszemérmetlenebb. De azért álom az álom, hogy a végletek találkozzanak.) 

Borgia Lukrécia korában (álmában) Júlia is olyan dolgokat követett el, amelyek csaknem a 
szívverését állították meg másnap, amikor eszébe jutottak. Ezek az álomemlékek rontották 
meg az életét. Elmondani úgysem lehetett őket senkinek, mert mindenki kinevette volna. 
Tépelődni rajtuk csak annyit ért volna, mint az esős időjáráson. És az álom mégse tágított 
mellőle. 

Egyszer Borgia Lukrécia korában a következő dolgon ment át. 

Úgy mutatta az álom, hogy Szamári bácsi, aki nagybátyja volt a valóságban is Júliának: 
nagybeteg lett, és mint vagyonos úriembert, a lakásáról egy városligeti fasorban levő 
szanatóriumba szállították. A szanatóriumban minden nagyon fehér volt, szinte másvilágiasan 
fehér, hogy aki ide belépett: az nyomban tudhatta, hogy egy olyan helyre került, amelynek a 
valóságos, eleven élethez nincs köze; betegségek, szenvedések és életből való elmúlások 
laknak a házban, amelyekhez illik a fehér szín, mint a fehér ruha a halottra. 
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A szanatórium nagyon fehér folyosóján várakozott öt vagy hat rokonsággal együtt Júlia is 
Szamári bácsi halálára. Mindnyájan fekete ruhában voltak az asszonyok, kalapban és vizithez 
öltözve, csak Júlia állott félmeztelenül a csoportban. És abban a színes, a mai ízlésnek meg 
nem felelő színű ruházatban, amelyben Borgia Lukrécia korában szokott járni. Piri - egy 
asszony a rokonságból - felbiggyesztette ajkát. Magdi olyan messze húzódott tőle, mintha 
nem ismernék egymást; Aranka az ablakon nézett az udvarra… Júlia félmeztelenül állott, és a 
folyosó közepéről nem mozdulhatott. A fehér ajtó mögött fekvő Szamári bácsi ragasztotta őt 
helyéhez. Mindenáron együtt kellett maradni a gyászolók, a szenvedők, a síráshoz készülődő 
asszonyok nyájával, mert máshová nem mehetett. 

Amíg így kínlódva álldogált magában a haldokló fehér ajtaja előtt, a jövő-menő pörge 
ápolónők, mérnöki unalommal mászkáló orvosok között, a folyosó végén feltűnt egy 
fiatalember alakja. Ismerős fiatalember volt, nevét azért nem lehet megmondani. Ő is úgy 
közelgett, mintha Szamári bácsi látogatására jönne. 

- Mit szól ehhez a szerencsétlenséghez? - kérdezte Piri, a fiatalember kezét megragadva. 

- Tegnapelőtt még májgombóclevest evett nálunk, és kétszer vett a tálból - sírdogált Magdi. 

Aranka, aki a család esze volt, felkiáltott: 

- Sohasem akart végrendeletet csinálni, így majd most minden Júliára marad. 

És mindnyájan gyűlölködő szemmel néztek Júliára. 

- Én éppen a végrendelet miatt jöttem el - felelt a fiatalember, és mély hangon, mint egy 
kántor, énekelni kezdett. 

Az énekszóra kinyílott a nagyon fehér ajtó, és Szamári bácsi halottnak öltözve megjelent. 
Sorban kezet fogott mindenkivel. Még egy öreg boltiszolgával is, aki valahonnan előkerült. 

- Ilyen az élet! - hangoztatta többször, mint akár életében is szokása volt, mert ebben a 
mondatban találta meg a mindennel kibékítő bölcsességet. 

- Ilyen az élet! - mondta Szamári bácsi Júliának is, szellemkezével kezet fogott vele, és 
ugyanezt ismételte ugyanazoknak a rokonoknak, csupa asszonynak, akik most már fekete 
ruháikban véges-végig megtöltötték a folyosót, mint egy családi ünnepélyen, és hangosan 
sírtak, vagy némán a szemüket törölgették. 

- Öcséim! - kiáltotta még egyszer Szamári bácsi halottasruhájában, kis, fehér 
kecskeszakállával, gyermekkéznyire zsugorodott kis kezeivel és bojtos házisapkája alól a sok 
asszonynak. - Ilyen az élet. 

Ebben a pillanatban vissza is tért kloroformszagú szobájába, de a kloroform szaga megcsapta 
az ajtóhoz legközelebb álló Júlia arcát. 

Más körülmények között bizonyára undorodott volna ettől a szagtól, de pillanatnyilag jólesett 
ez a kellemetlenség, mint valami vértanúnak az első bánat. Tudniillik Júlia (az álombéli) nem 
tudott sírni, se komolyan búslakodni Szamári bácsi elmúlásán, pláne miután az öregúr 
kijelentette, hogy „Ilyen az élet”. Valami kellemetlenséget, valami „rosszat kellett” tehát 
keresnie, hogy igazán nekiadhassa magát a bánkódásnak, mint a többiek, akik nagy 
küldöttségben állottak a halál folyosóján. A kloroformszag jó volt az első kellemetlenség 
megéréséhez, de hogyan keresse tovább a bajokat, a könnyfakasztó bánatokat, hogy komolyan 
sírni tudjon Szamári bácsi halálán. 

(Szamári bácsi az ágyon feküdt, és egész természetesnek vélte, hogy ennyien gyülekeztek 
össze a tiszteletére, esze ágában sem volt arra gondolni, hogy ő most voltaképpen haldoklik, s 
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ezért van a népgyűlés. A haldoklótól tehát nem nyerhetett „inspirációt” a bánkódáshoz Júlia. 
Mit talált ki tehát?) 

A már említett fiatalember, aki Szamári bácsin kívül egyetlen férfi volt, karját nyújtotta 
Júliának, mintha éppen a bánatból akarná elvezetni, el, valamely temetési menetből, ahol 
mindenki szívfacsaró módon szenved. 

A fiatalember lengő léptekkel ment, lengő léptekkel Júlia, mert valamely ismeretlen szerelmi 
vágy ébredt fel benne a haldokló közelségében. Valamely sohasem érzett forrongás ment 
végbe a sarkától a kontyáig, mintha eszét kezdené veszteni. Belülről szidalmazta magát 
váratlan megszerelmesedéséért, de mikor legjobban prédikálna magának, valahonnan 
áthallatszik - tán a túlvilágról - Szamári bácsi szava: 

- Ilyen az élet! 

Az egyik élet elmúlik, a másik jön, anélkül hogy ezt tulajdonképpen érdemes volna 
megjegyezni, ugyanezért mindenki rosszul teszi, ha az életével takarékoskodik. Minden percet 
ki kell használni, nem lehet eltenni holnapra semmit, mert ki tudja, lesz időnk annak 
elfogyasztásához? 

Szerelemre gerjesztőbb szavak még nem hangzottak el Júlia hallatára, mint a haldoklónak 
azok a szavai: „Ilyen az élet!” Ebben bennfoglaltatott az utasítás, hogy szerelmesnek kell 
lenni, és a szerelemnek gondolkozás nélkül áldozni. Bűnre csábító szavak voltak ezek egy 
bakkecske-szakállú vénember részéről, aki mégiscsak látott egyet-mást az életben. Úgyis 
eljön a haldoklás ideje, addig tehát szeressünk. Ez a haldokló igazi végrendelete, amelyet 
Júlia megértett, ha a többiek nem is követték példáját. 

A fiatalemberrel egy kis folyosóra ment, mintha lábai nem is érintették volna a földet, és itt 
meghallgatta a fiatalember kérését. Éppen olyan fehér vászonpamlag volt a folyosón, ahol a 
rokonok a fehér haldoklásokat szokták máskor várni. 

És itt a kis folyosón találta meg a bánatot is nyomban Júlia a szerelmi perc után. Olyan bánat 
szakadt egyszerre a szívére, amelyhez hasonlót még nem is érzett. Nem lehetett tudni, hogy 
mi volt az édesebb, a szerelem vagy a nyomában következő bánat?… Talán mind a kettő 
együtt volt kellemes. Méz és ecet, csók és verés, lelki kín és testi kéj: együtt. Ki tudná? 

Annyi bizonyos, hogy Júliának megeredtek várva várt könnyei. Most már tudta kellően 
méltányolni, hogy mit jelentenek Szamári bácsi szavai: 

- Ilyen az élet! - És többé nem szégyellte Borgia Lukréciához hasonló meztelenségét. 

  

- Álmában? - kérdezte Rezeda úr, amikor ezeket a dolgokat Fruzsinától meghallgatta. 

- Természetesen… De még ma is sír, hogyha ez az álma eszébe jut, mint sírt akkor, midőn 
felébredt, mert véleménye szerint: még álmodni se volna szabad ilyesmit egy rendes 
asszonynak. 

Furcsa kis álomszuszék ez a szentkép arcú Júlia - gondolta magában Rezeda. - Ha amerikai 
módon átkozódnám, azt mondhatnám, hogy nyomban akasszanak fel, ha nincs valamely 
igazság is ebben a történetben. Legalábbis Szamári bácsi. 

De Fruzsina, mintha gondolatát találta volna ki Rezedának, közbeszólt: 

- Szamári bácsi ma is él, és Gotteser és Társa név alatt irodája van a cityben. 

- Akkor csak az óbudai kártyavetőnő adhat tanácsot - felelt Rezeda. 
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(Általában e korszakban szokás volt, hogy bizonyos kérdések megoldását Óbudára vitték, 
mint a korabeli hölgyek tanúskodhatnak ebben az ügyben. Igen felvilágosodott, a különböző 
babonáktól csak kicsit félő és vidám kedélyű úrihölgyek keltek útra a hidakon át (jó volt a 
Lánchídon menni), hogy egy kártyavetőnőt meghallgassanak, aki a Vörösvári út egy 
mellékutcájában lakott. Egyik asszonyság a másiknak szolgált az illető címmel, mindenféle 
álmok, boldogtalan érzések és lelki betegségek ellen jó volt a kártyavetőnő. Eljártak ugyan a 
háború előtti hölgyek a különböző nevezetesebb templomokba is gyónni, de a 
kártyavetőnőhöz is elmentek, ha valami nem volt egészen rendben az állapotukban. A 
lelkeknek a feszültségét ugyan enyhítette a gyónás, amennyire az ilyen enyhülés egy 
álvallásos korszakban lehetséges, amelyből aztán a világháború fakadt: de a babonákat, a 
mindenkiben rejtőző babonákat mégiscsak az óbudai asszonysághoz vitték. Pláne, szerelmi 
ügyekben mindig merev állásponton tartózkodtak a gyóntatóatyák, míg az óbudai asszony 
könnyebben adott útbaigazítást a legtitkosabb szerelmi ügyekben is. Csak emlékezzenek kissé 
a ma már tiszteletre méltó életkort élt hölgyeink, hányszor szaladtak át a hídon a 
kártyavetőnőhöz, amikor nem tudtak más megoldást találni.) 

Fruzsina útközben a lába elé nézett, mintha valami felett nagyon gondolkoznék. 

- Ez a Júlia egy szent asszony. Ennek az asszonynak még sohase volt egyetlen rossz gondolata 
sem. Szívemből szeretem, azért szeretnék rajta segíteni. Vállalkozna maga, Rezeda, hogy 
elkísérje Júliát a kártyavetőnőhöz, de úgy, hogy azt senki meg ne tudja? Ezzel az asszonnyal 
nagyon kényesen kell bánni. Nem bír magával, mióta azt hiszi, hogy álmában vétkezett, 
megejtette egy fiatalember, akit véletlenül ismer. Már öngyilkosságra is gondolt… 

- Én mindenre vállalkozom, hogy egy jóravaló lelket megmentsek az elpusztulástól - felelt 
Rezeda, amint nem is felelhetett másképpen. 

- Ha engem szeret, segítségére lesz Júliának - ismételte a jóságos Fruzsina, aki a Júliával 
megújított barátság kedvéért elment a meghatottság végéig: átengedi Rezeda úr szolgálatát 
másnak. Igaz, hogy jó barátnőjének. Aztán Rezedának se válhatik hátrányára, ha apró 
szolgálatokat tesz a társaságbeli hölgyeknek, legalább megkedvelik és szívesen, látják 
Fruzsinával együtt. 

  

Vajon így gondolkozott Fruzsina, amikor egy-két nap múlva elintézte, hogy Júlia végképp 
leszállott az antik aranyrámák közül, és egy délután leszállott egy villamosról a Flórián téren, 
ahol Rezeda várta. 

Várta, mint egy kisvárosi gavallér, akit gyomorgörcs, nyakmerevülés, tyúkszemfájás, 
köhögési inger lep meg az izgalomtól, amíg a hölgyre várakozik a tarkabarka, vidékies 
boltokkal cifrázott, idegen képű, alig fővárosi arculatú emberek jövésével-menésével 
mozgalmas Flórián téren. Mint egy vidéki randevú, távol a fővárostól, az esetleges 
meglepetésektől, csak egy kisváros képeivel körülvett randevú: úgy tűnik fel az eset Rezeda 
előtt. Mintha magyarázatát sem tudná, hogyan került erre a helyre; igaza van a mondásnak, 
amely az ember életét a véletlenek játékához hasonlítja. Óbudán, a Flórián téren! - dörmögte 
magában Rezeda, megcsípte a tenyerét, ő volt személyesen, és egy hölgyre várt. 

A reneszánsz korból visszatért dáma találta meg hamarabb a helyzetet, mint az álmélt 
úriember. 

- A Szőlőskert utca 7. szám alá kell mennünk - szólt sokkal bátrabban, mint az Venezia 
Bartoló egy híres festményétől (a Borgia Lukrécia arcképétől) várható lett volna. Igaz, hogy 
Júliának nem is volt oka zavarban lehetni, mert bizonyára semmi gyanúsat nem forgatott a 
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fejében, mikor Óbudára elindult. Szent asszony volt. Csak betegségévé válott kínzó álmától 
akart megszabadulni, mint némely asszonyok az epegörcsöktől vagy a főfájásoktól. 

És későbben is hiába csavarogtak körülötte azok az óbudai kövezetlen utcák, amelyek csókra, 
ölelésre csábítják az itt megforduló kiránduló párokat, mert a gyalogjáró igen keskenyre van 
szabva, két ember csak szorosan egymáshoz simulva mehet tovább. Hiába bújtak ki a kapuk 
alól azok az ijesztő, sántikáló öregasszonyok, akik minden lépésükkel Pirit és Pócsot 
mondanak, és a fiatal évek felhasználására intenek búsító vénségükkel. Hiába ment, 
mendegélt Rezeda, hol jobbról, hol balról, hol mögötte, hol előtte a kék ruhás szent 
asszonynak, az csak lépkedett, mint egy zarándok, akinek valami jóvátennivalója van. Ha egy 
búcsúzászlót visznek előtte, akkor se lehetett volna áhítatosabb, alázatosabb, bánkódóbb. 
„Komolyan vette az óbudai vizitet”, gondolta Rezeda. 

És valóban mindenféle varázslat lepattant a szent asszonyról, a kis utcákon kívül a magános 
terecske varázsa is, ahol csak egy kecske mekegett magában, őrizői messzire elmentek, a 
kecske előtt tehát lehetett volna néhány melegebb szót is váltani. Nem volt hatással rá a 
kapubejárat fölé fából kifaragott vízimalom se, amelyben a vízimolnár örökké kedvesét várja 
(Rezeda megfigyelése szerint). Nem indították a szőlőfürtös kiskocsmák, ahová a 
kiránduláshoz méltó uzsonnára, piros terítékes udvarba, gesztenyefák alá invitálta Rezeda az 
égből ideröppent asszonyt, aki úri tartózkodásával „kiparírozta” a legcsábítóbb ajánlatokat is. 

- Van itt egy régi híres temető! - próbálkozott Rezeda úr, amely ténymegállapítás régebben 
néhány romantikus pesti dámánál sikerrel járt. 

De Júlia, a szent asszony, a Flórián tértől kezdve egyenletesen törekedett célja, a kártyavetőnő 
házikója felé. Bár néhány szál virág volt kék kabátja hajtókájára tűzve, erélyesnek bizonyult. 

A félig földbe süppedt, az aranjuezi szép napokat, ifjúságot, kacajt, szerelmet régen elfelejtett 
házikó zöld kapuja elnyelte Júlia kedves, alázatos alakját. 

- Majd én magam beszélek az asszonnyal, nehogy valami félreértés legyen a dologból - mond, 
és Rezeda e szavakkal emlékezetében sétálgatott a mesebeli házikó előtt. 

A házikón nem jelezte semmi, hogy itt csodák történnek. Egy macska se mutatkozott, Júlia 
mégis egy félórát töltött a házban. Lehajtott fővel lépett át a küszöbön. 

- Nos, mit mondott Jáger Mari? - kérdezte tréfásan Rezeda, a korszak egyik méregkeverő 
asszonyára célozva. 

- Azt mondta, hogy gyermekem lesz - felelt a szent asszony. - És Kázmér lesz a neve. 
Kázmér? - kérdeztem teljes biztonság okából. „Kazimir” - felelt ő. 

Rezeda Kázmérnak valóban nem volt más tennivalója, mint a bealkonyodott utcán Júlia karját 
karja alá venni, amit az nem is ellenzett. Éppen úgy viselkedett, mint Szamári bácsi körül való 
álmában, tehetetlenség, szótlanság, megadás lepte meg, mint valami varázslat. Mint egy 
báránykát, vezette Rezeda a „Választó Herceg”-be, ahol aztán kiderült, hogy huszonkét 
esztendős, három esztendeje van férjnél, de ő másként képzelte a házaséletet. Kis babakocsit 
tologatva alkonyattal a szobában, vagy az ágyból lábával ringatni egy bölcsőt. Akárhogy: csak 
így nem. Nem szégyellte ruhátlanságát, mint Borgia Lukrécia se, aki meztelen mellel festtette 
le magát a Venezia nevű vándorfestővel, aki bizonyára nem élt tisztességesebb életet, mint az 
1500-ik év körüli festők. Akik rablással is foglalkoztak. 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET • A szent asszony másvilági akarata 

A „szent asszony meghódítása” fordulópontot jelentett Rezeda életében, mintha valóban 
birtokában lett volna Júlia ama másvilágias tulajdonságoknak, amelyeket külseje elárult. 

Még ajkán az illatszeres csóknak íze (amely ízhez a szerelemben gyakorlatlan Júlia bizonyára 
különböző szájvizek használata révén jutott), még kezében érezte a Júlia fehérneműjének a 
tapintását, amely fehérnemű korántsem készült oly gondossággal, hogy azt még valaha 
szerelmi találkozón is használja tulajdonosnője (mint a többi korabeli asszonykák többnyire 
külön fehérneművel rendelkeztek a kedvesükkel töltött időre), még emlékben a könnyűszerrel 
elért, szinte ölébe pottyant kalandnak minden részlete: Rezeda máris úgy érezte magát, mint 
akit valamely közelgő bánat, betegség fenyeget. Nagy lelki és testi gyöngeség vett rajta erőt, 
amely érzés elől nincs menekvés se a magányban, se a társaságban. Mintha valamit elveszített 
volna - ami hiányzott -, de egyelőre maga sem tudta, hogy mit veszített el. 

De néhány nap múlva ráeszmélt, hogy az életkedvét veszítette el. 

Mintha egy billentyűt a szívéből (a flótájáról, amellyel eddig sípolt a világnak), mintha egy 
hangot az élet himnuszából (vagy verklijéből, amelyet nyakába akasztva könnyűkezű nők 
ajándékait gyűjtögette, házról házra járván), mintha az ördögtől eredett, de a boldog 
könnyelműséget jelentő szócskát (vagy egy hatékony kakaskukorékolást vagy 
kandúrdorombolást) veszített volna el, amikor a „szent asszonyt” is megérintette tisztátalan 
szájával, holott az ereklye volt, elefántcsontból, alabástromból, aranyból, amelyhez nem lett 
volna szabad nyúlnia. Egy kis templom volt, ahová a Rezedához hasonló embereknek nem 
lett volna szabad bemennie, mint ahogy az ördögöknek sincs jussuk bizonyos házakba 
belépni. Egy titokba avatkozott, amely titokhoz nem volt semmi köze… Megbántott egy 
szentet, megfertőzött egy kegyhelyet, megcsúfolt egy jóságot és ártatlanságot… 

És ezért bűnhődött Rezeda, amikor a szent asszonnyal való találkozást követő napokon nem 
találta helyét, mint akit a lelkiismeret furdal. Sohase érzett bágyadtság, életunalom és 
kedvtelenség ültette órákig a szobája sarkába, amikor gondolattalanul, üres lélekkel, szinte 
kiégett szívvel, letörten, fásultan, púposan valamely névtelen gondtól és megroggyanva egy 
sohase hallott lelkiismereti hangtól bámészkodott maga elé. 

- Kár volt - ismételgette magában, de nem tudta volna megmondani, hogy miért volt kár a 
megtörténtekért. 

- Jó kis katzenjammerre tett szert, öcsém - mond Gály Lajos, az éles szemű öreg kártyás a 
negyedik emeleti folyosón, ahol kihallgatásait rendezte, mintha a végrendelkezés után többé 
nem lett volna egyéb dolga, mint „kihallgatásokat” tartani. 

- Az életművészek is letörnek néha, Paganini se tudott mindig játszani, és a technika 
csodájának, a monte-carlói („a monti”) banknak is vannak néha rossz napjai. Legjobb 
ilyenkor darab időre abbahagyni a játékot, legfeljebb sakkozni egy pénztelen orosz 
emigránssal. Fogadja meg tanácsomat, nincs üdvösebb, mint a sakkjáték az élet bajai ellen. 
Néha még az úgynevezett nyereségnél is többet ér egy játszma a sakkfigurákkal. 

Rezeda bágyadozva hallgatta a vén kártyás tanácsait. Megint csak a magányt kereste, mint aki 
rossz fát tett a tűzre. 

- Ha nem Júliáról volna szó, azt kellene hinnem, hogy ez az asszony ellopott tőlem valamit - 
mondogatta magában. 

Mintha valami távoli útra indulna, vette nagy nehezen a kalapját és botesernyőjét (Fruzsina 
ajándékát), hogy a beteges úriembert felkeresse, akitől minden bizonnyal szomorú 
hangulatához szomorú dolgokat hallhat. 
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Mily nagy volt a meglepetése, amikor a Névtelen Jegyző szobránál egy igen vérmes arcú, 
gyászfeketére festett, csendőrbajszos, igen rövidre nyírt hajú úriembert pillantott meg a régi 
roskatagság helyett. „Úgy látszik, mindenki egészséges lett a városban, mióta én beteg 
vagyok”, gondolta magában önzően Rezeda úr. 

Csak közelebbi vizsgálat után lehetett megállapítani, hogy a beteges úriember 
kifestettségében inkább hasonlít egy holt emberhez, aki még a koporsóban is szép akar lenni, 
mint egy eleven beteghez. Nem „halott pápa” volt többé, hanem vén magyar svihák, aki 
hollószínűre festett bajszával valamely huncutságot akarna elkövetni, mielőtt meghalna. Talán 
éppen egy gazdag házasságot forgat a fejében… Ugyanezért vasaltatta ki szürke 
gavallérruháját, amely elegánsabbnak látszott most az elhanyagolt Rezedáénál. Borostyán 
szivarszipkából trabukó szivart szívott, és olyan zavaros volt a szeme, mintha kissé ivott 
volna. 

(A máskor vöröslő bajszú ápoló egy törpe, kopasz öregember lett mellette.) 

- Még egy-két nap, és búcsút mondok a „Pesti Erdő”-höz címzett kéjlaknak, Varga doktor úr 
foghat magának új klienseket, akikre ráerőszakolhatja az őrültek kényszerzubbonyát! - 
kiáltotta már messziről a beteges úriember. - Kiadó a szobám, az ágyam, az ápolóm. Tessék 
csak nyugodtan jelentkezni, mindenkire ráfér egy kis pihenés a „Pesti Erdő”-ben. 

(Rezeda úrnak eszébe jutott egy régi gondolata, amely most újra előtérbe tolakodott, amely 
gondolat azt mondotta, hogy egykor majd ő üldögél a szívbajos és tán gerincsorvadásos öreg 
életbolond helyén. És mikor körülnézett: megdöbbenésére azt vette észre, hogy a „beteges 
úriember” helyén ül, ahol az régebben üldögélni szokott. Az úriember ugyanis koromfekete 
bajszával kitelepedett a másik padra, közelebb a sétaúthoz.) 

- Már voltam bátor említeni, hogy az elmúlt időkben úgy éreztem magam, mint aki mindenért, 
ami hibát követett el az életben: megszenvedett a földi purgatóriumban, azaz a „Pesti Erdő” 
szanatóriumban. Hatalmas büntetés volt, egy ázsiai isten, mondjuk, Buddha se találhat ki 
különbet a hívei részére. Majdnem annyit kellett vándorolnom, mint a tibeti 
kolostorfőnöknek, akiről Rudyard Kipling regényében olvastam. Voltak mindenféle nőies 
természetű dolgok az életemben, amelyek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a 
betegségemet megszereztem. Most már bevallhatom, hogy legtöbbször azért akartam a 
fejemet a falon szétzúzni, mert mindenféle emlékek jutottak eszembe. Én magamon 
tapasztaltam, hogy a költőknek bizonyos tekintetben igazuk van, amikor műveikben azt 
bizonygatják, hogy vannak bizonyos, meghatározhatatlan, életünkben talán nem is a 
legnagyobb szerepet játszó nőknek, egy rövid ismeretségnek, egy elröppent élménynek, egy 
női varázslatnak olyan következményei, amelyek esztendők múltával bukkannak fel, mint a 
szirtek a tengerben. Én magamon tapasztaltam, hogy vannak igézetek, amelyeknek évek 
lefolyása után jön meg a foganatjuk, mégpedig rendszerint borzasztó kínok alakjában. Vannak 
nőies percek, amelyek oly mély nyomot vágnak a lelkünk márványában, mint az ördög 
lábnyoma bizonyos hegytetőkön. Vannak nőies természetű sebesülések, amelyek tíz év 
múltával kezdenek fájni igazán, mint a puskagolyó, amelyet a fejében hord valaki, és amely 
egyszer csuszamlásában eléri az agyvelőt. Én magamon tapasztaltam, hogy vannak titkok, 
amelyek belefúródnak az idegrendszerbe, és évek múltával kergetnék öngyilkosságba az 
embert… Pedig a legnagyobb rabszolgaság egy emlék miatt meghalni! - kiáltott fel a vérmes 
arcú és zavaros szemű úriember, amely kiáltása kissé hasonlított a régi „gondolatszünetekre” 
előadásában. 

- Ha megharagszom, még meg is házasodom, annyira megtisztultam a Jordán vizében. Azaz a 
szenvedésekben. Utóvégre nem élhetek mindvégig együtt Köpeczki úrral! 
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A rókafejű ápoló olyan csüggedten bámult maga elé, mint aki javában megunta már az életét a 
beteges úriember mellett. Úgy látszik, az a ritka eset történt, hogy a beteg „ette meg” az 
ápolót, nem pedig megfordítva. 

- Ha megharagszom, haza se megyek éjszakára; van nekem hová menni Pesten! Most már 
mindenütt szívesen látnának, mert tudják az emberek, hogy minden adósságomat 
megfizettem, amelyért az életnek tartoztam. Köpeczki egy aranyszárú pipát kap a torkába, 
amelyet magam verek bele. 

Ki tudja, meddig kérkedett volna a „beteges úriember”, ha az úton fel nem tűnik Fruzsina 
fekete ruhás alakja, nagyon elfehéredett arca és bánatot jelentő, két elszomorodott szeme. 

A „beteges úriember” Fruzsina láttára a régi „szegény beteg” lett, mintha szégyellte volna 
megfestett bajszát a hölgy előtt, akinek annyi jóságában volt része (tudniillik „kibeszélhette” 
nyavalyáit előtte). 

- Nem… kérem… nem teszek semmi bolondot, ha már eddig kibírtam. Megmaradok tovább 
is csendes, az élettől elvonult emberként, mert vajon mi értelme volna annak, hogy oda 
visszatérnék, ahonnét elmenekültem? Mit találnék, mivel töltenem az időmet, mi tudna még 
engem érdekelni, amikor semmi sem érdekel már?… 

A magasságba nézett, a földre nézett, csak Fruzsina kisírt tekintetét kerülte. Megszeppent, 
mikor egy valóságos asszony került elébe. 

De ugyanilyen szepegő hangulatban követte Rezeda is Fruzsinát a városligeti úton. Olyan 
rettenetes fáradtnak érezte magát a „beteges úriemberrel” való beszélgetés után, mintha ő lett 
volna ápolója… 

Fruzsina megigazította a fátyolt arcán. Ez elfödte ugyan könnyező szemét, de nem 
csillapította zokogását. 

- Hát meghalt, szegény… Két-három napig szenvedett szótlanul, mint egy vértanú. Senkinek 
se panaszkodott, az orvosok sem tudták baját. Csak elmúlott erről a világról, ma reggel a 
fasori szanatóriumban, amint Szamári bácsiról megálmodta. 

- Júlia? - kérdezte Rezeda, mintha nem is csodálkozott volna különös lelkiállapotában a 
megrendítő híren. 

- Ahogyan megálmodta… Ott voltunk valamennyien, rokonok és barátnők a betegszoba előtt, 
de ő egyetlenegyszer se nyitotta fel a szemét. „Hagyjatok…” mondta csendesen, és 
szégyenkezve elfordult a fal felé. „Hagyjál meghalni!” mondta az urának is. 

- Kinek? - kérdezte Rezeda, mintha valami mélységes mélységben volna, ahonnan nem érti a 
földi eseményeket. 

- Bartának mondta. 

- Bartának hívták az urát, a szegény embert? - kérdezte Rezeda, és a mélység fenekére ért, 
ahonnan nincs többé visszatérés. 

Fruzsina a könnyein át, elfojtott zokogásai közben néha Rezedára pillantott. De Rezeda váltig 
csak azt hangsúlyozta, hogy eddig nem is tudta, hogy Júliát voltaképpen Bartanénak hívták. 

- Régi papírkereskedő cég a fővárosban - mond Fruzsina könnyei közepette. 

Aztán még valamit kérdezett Rezeda úr, aminek értelmét csak nehezen értette meg a feldúlt 
lelkű Fruzsina. 

- Igen, azt mondta, hogy „hagyjatok…”, mikor a fal felé fordult. 
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- Nem azt kérdeztem. Az nem jut eszembe, hogy Szamári bácsi mit mondott álmában. Mikor 
Szamári bácsi álmodott, vagy Bartané álmodott, vagy én álmodtam… Akkor. 

- Szamári bácsi azt mondta, hogy: Ilyen az élet! - felelt Fruzsina kissé hűvösen, és a 
legközelebbi útfordulónál elvált Rezedától, míg az sóbálvánnyá meredve nézett utána. 

Ilyen az élet, mondta Szamári bácsi - ismételgette magában, és csak nagy nehezen és 
vigyázatossággal tudta hazavinni magát, mint egy zsebkendőbe kötött madarat, amely az 
imént szökött meg kalitkájából. Az erkélyajtót, ahonnan az utcára lehetett volna kilépni a 
negyedik emeletről, nyomban bezárta kulccsal, és a kulcsot a folyosóra dobta. 

A folyosón éppen az ismerős piros sapka állott a Johanna ebédküldeményével haptákban, 
mint egy katonaviselt emberhez illik. 

- Mondd meg az asszonyodnak, hogy estére jöjjön értem, vissza akarok költözni: mert beteg 
vagyok. 

A bérszolga szalutált. Mindig olyan „népek” körül végezte tennivalóit, akik szeretik a 
katonás, férfias magatartást. Ezen a délután, amelyet ágyban töltött Rezeda, még egy 
küldemény érkezett a „Meteor”-ba. Szeplős arcú virágárus leányka hozta a száz égő piros 
rózsát. 

- „Hiszen tudod, hogy szeretlek…” - írta egy ismerős kéz a rózsák mellé. 

Máskor tán a földre borult volna örömében Rezeda. Most a fal felé fordult. 

- Hagyjatok… - idézett egy hangot, a szent asszony hangját. 
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TIZENHARMADIK FEJEZET • ,,Éljen a háború!” 

- No, mit tanult odakint az életben, ahová elszaladt tőlem? - kérdezte egy csillagsugáros nyári 
éjszakán Jánoska (Johanna) Rezeda urat a városligeti tó partján, ahol hosszabb séta után 
letelepedtek egy padra, hogy napokig tartó hallgatás után beszélgessenek is egymással. - 
Érdemes volt gyerekkocsit tologatni? 

Júliusi éj volt, a tó aludni küldte már az összes facér mesterlegényeket és egyéb pesti 
gavallérjait, akik hölgyeik társaságában mulatozni szoktak tükrén, amikor a nagyhíd és a 
kishidak alatt oly érzelmekkel eveznek, mint akár a velencei nászutasok. A városligeti tónak 
voltak rajongói, álmodozói, sőt hősei, mint akár a Balatonnak vagy egyéb tavaknak. Lám, 
Johanna is, aki annyi mindent látott a világon, álmodozva sétálni az ifjúkori városligeti tó 
partjára tért vissza. És ha itt megtelepedhetett: nem adta volna helyét egy orfeumi páholyért, 
pedig az orfeumi páholyban ülni se volt utolsó mulatság. 

De csillaghullást vagy holdvilágot mégiscsak a városligeti tó partjáról szeretett nézni. Külön 
elméletei voltak mindkettőről; a csillaghullást a rossz emberek, érdemtelen nők pusztulásának 
képzelte; mindig egy ellenségével lett kevesebbje, amikor a csillag az égről lefutott. A 
holdvilágba pedig szerelmes volt, mint minden szentimentális nő, aki csak a holdfénynél 
szeretne élni… 

- Megkergették, mint egy városba tévedt falusi kutyát, amely ott hagyta a szekerét! - mond 
Jánoska, miután nem kapott mindjárt választ Rezedától, aki különben se nagyon szeretett se a 
sikereiről, se a kudarcairól beszélgetni Jánoskának. Ezzel bizonyos mértékben imponált a sok 
férfihencegést és legalábbis ugyanannyi férfikönnyet látott asszonynak. Se a „hősszájú”, se a 
„mosogatóronggyá válott” férfiakra nem adott sokat. Mert az öreg Weisznak, a szerencsi 
magyar szűcsnek volt a leánya, akit a legnagyobb embernek tartott a világon. Pedig 
bizonyosan volt nála nagyobb ember is. De Rezedának nem volt kedve vitatkozni 
emberi nagyságon és kicsinységen. Nagyon egyedül érezte magát sok új ismerőse között, 
mintha egy idegen szigetre került volna, amelynek sem nyelvét, sem szokásait nem értette… 

- Ha én tudtam volna, hogy mit kell csinálni odakünn a világban, bizonyosan nem kergettek 
volna - felelt darab idő múlva Rezeda a tóparton, a csillagok sugarai alatt, mintha valami 
nagyon messzi világrészből tért volna vissza, és még mindig nem tért magához az ottani 
látnivalóktól. (Egy hétig feküdt kalandjai után az ágyban, és úgy viselkedett, mint egy beteg, 
hogy Johanna jóindulatát megnyerje.) 

Johanna tán oda sem hallgatott Rezeda szavaira. Folyton csak a tavat nézte, mintha ott kereste 
volna a gondolatokat, amelyeket ki kell mondani: 

- Pedig magának mégiscsak vissza kell menni a világba, bármennyire nem is érti annak 
dolgait - kezdte Johanna, mintha sokkal nehezebben ejtené ki a szavakat ezen az éjszakán, 
mint máskor. 

Rezeda ijedt mozdulatot tett. 

- Mindenki ellenem szövetkezett. Maga is? Hát nem érti, hogy nem tudom annak a titkát, 
hogyan kell viselkedni? Mit kell mondani? Hogyan kell boldogulni? Ráeszméltem, hogy 
annyit se értek az élethez, mint egy gyerek. Értsen meg, Jánoska, én nem születtem se nagy 
utazásokra, se harcokra, még csak nagyobb erőfeszítésekre sem. Egy kórházban vagy egy 
kertben kellene ülnöm, mint ismerősömnek, a „beteges úriembernek”, és csak tervezni, 
mindig csak tervezni. Mert amint cselekedetekre kerül a sor: elhibázom a dolgot. Mellé ütök a 
szegnek. 

Johannának volt olyan hajlandósága hogy az ilyenféle hasonlatokat nyomban megértse. 
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- Mire újra visszamegy a világba, nem üt mellé a szegnek. Eltalálja a dolgokat, mert maga 
ügyes, kedves, értelmes ember, akinek boldogulni sokkal könnyebb lesz, mint a legtöbb 
embernek. Maga életrevalónak született, és még áldani fog, hogy ezt megmondtam magának. 

Johanna mind komolyabban beszélt, karjait összefonva mellén, mintha távol akarna tartani 
szívétől mindenféle elérzékenyedést. 

- Sokat gondolkoztam én maga felett magános éjszakáimon, Rezeda, mert bár elhagyott, egy 
napig sem tudtam haragudni. Mindig tudtam, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik, mert nem 
azok közül a férfiak közül való, akik életük végéig megelégednek egy kis szobával, egy 
jószívű, de műveletlen asszonnyal, egy ebéddel, egy heveréssel az ágyban. Ha ilyen férfi lett 
volna, tán nem is szerettem volna sohasem. Nem a nők barátjának, vagy magyarán mondva, 
nem stricinek született. Ez az, amit sohase felejtettem el, amit magának se szabad soha 
elfelejteni… 

- Igaz, mindig dolgozni szerettem volna, mint valami elmeháborodott, már kora ifjúságomban 
örültem a garasnak, amit magam kerestem meg. De alapjában véve ez a legnagyobb 
ostobaság. Mert az élet nem munkára való - felelt Rezeda úr, mintha egy pillanatra magához 
tért volna, és ugyanazon a régi hangon akart beszélni Johannával, amely hangon hajdanában 
előadásokat tartott neki az éjjeli sétáknál. 

- Azt maga csak valami éjjeli kávéházban vagy lump cimboráktól hallotta, hogy az élet nem 
munkára való - felelt Johanna. - Az én apám hetven esztendős, de még mindig ködmönt varr, 
mert a gyerekeitől nem fogad el semmit. 

(Rezeda hallgatott. Az öreg szűcsmesterrel nem mert szembeszállni.) Johanna a tavat nézte 
megint, és talán apjára, talán egyébre való emlékezéssel foglalkozott, mert sokkal lágyabb 
hangon szólalt meg, mint eddig: 

- Én nem vagyok az a nő, aki ne tudná a magáét. Én tudom, hogy nem köthetem magam 
önhöz, kedves Kázmér. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket nem lehet jóvátenni, se 
elfelejteni. Én elpuskáztam az életemet, magának nem szabad ugyanebbe a hibába esni. 
Vissza kell térni az életbe, és másképpen megfogni a boldogulást, mint eddig… Az 
úgynevezett nőket éppen megelégelhette. 

Rezeda csak vállat vont, mintha valami nagyon közömbös dologról hallana. 

- Én nem hinném… 

- Én hiszem, hogy még nagyon sokan akadnak útjába, mintha véletlenül történne, mert a 
férfiak ennek ki vannak szolgáltatva - folytatta Johanna. - De nem féltem magát, mert 
énhozzám amúgy is mindig visszatéreget, mert az már így szokott lenni. A legkülönfélébb 
nők mellett se felejtse el, hogy a nőknek maga tesz szívességet, amikor foglalkozik velük, 
nem pedig a nők ereszkednek le magához. Minden szerelemben a férfi az áldozat, mert 
rászakad minden bánata, baja a szerelemnek, még ha egy királynő hagyná el trónusát érte. A 
férfi akkor is nagyobb áldozatot hoz. 

Miután Rezeda még mindig lehajtott fejjel hallgatott, Johanna hirtelen a vállára tette a kezét: 

- Ezek a kis kalandok, amelyekbe belebetegedett, kedves barátom, pedig nem számítanak 
semmit. Holnap nézzen körül a városban. Mintha senki se ismerné. Egy bizonyos asszonyság 
Olaszországba utazott, akitől félnivalód lehetett volna. 

Johanna felemelkedett a városligeti tó partján. Megint csak a tavat nézte… 

- Isten veled! Sohase lesz többé olyan kedvesem, akivel itt csónakázhatnék. 
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Lassan indultak a város felé, mintha éreznék, hogy sokáig nem találkoznak ilyen barátságos 
hangulatban. Egymás mellett mentek, a jól megtermett asszonyság, a hajlott fejű férfi, de 
útjaik mintha máris szétváltak volna. Rezeda próbálta megfogni Johanna karját, mint régente 
a „Lovasok részére” fenntartott árnyékos úton, az Andrássy úton. De pár lépés után úgy 
érezte, hogy ez nem egészen illik a helyzethez. „Vissza kell térni a világba.” Jánoska mondta, 
aki idáig mindig dugdosta a világ elől… 

Még nem értek a Köröndhöz, amikor meghallották azt a tompa zúgást, földrengés morajlását, 
amely ezen az estén Budapestet talpra állította: 

- Éljen a háború! 

Bőgött az eggyéolvadt százezer hang a városból. 

Július végén járt az idő. 

- No, látod, úgyis visszamennél az életbe! - szólt Johanna megszorítva Rezeda karját. 

- Háború! - ismételgette Rezeda. 

- Háborúba kell menned, kisfiam! - kiáltotta Johanna. És úgy szájon csókolta örömében 
Rezedát, mint egy markotányosnő. 

(1933) 
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Kékszalag hőse  
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ELSŐ RÉSZ 
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ELSŐ FEJEZET • amelyben megtudjuk, mi különbség van az agarászat és a 
falkavadászat között, ugyanakkor egy élet elmúlik, hogy új életnek adjon 

helyet. 

A Pest környéki agárverseny után az urak és a dámák, szokás szerint, Kürtön, egy régi 
Beleznay-házban találkoztak, amelyet némelyek ugyan csak udvarháznak mondtak, mert 
építészei annak tervezték, később kastély lett a lak neve, mert emeletet is húztak rá. 
 

Történetünk kezdetén Kürtnek egy özvegy grófnő, bizonyos Máriássiné volt a tulajdonosa, 
aki nagyon szerette maga körül a társaságot, és ismeretei révén körülbelül minden számottevő 
magyar atyafiságnak az eredete a kisujjában volt. 

Máriássiné özvegyasszony létére nem lovagolt a kopófalka után, még csak az agarászatokat se 
nézte végig, mint más korabeli dámák a hintójukból, ellenben igen nagy sértésnek vette volna, 
ha báró Podmaniczky Geyza, az országos falkanagy máshová hirdetett volna vadászat utáni 
találkozót, mint Máriássiné úriházához. Ha véletlenül nem ismert volna valakit az özvegy 
asszonyság az Agarásztársulat tagjai közül: itt bemutatkozhatott az illető. Ha arravaló 
embernek látszott, könnyen meg lehetett állapítani a rokonságot valamely közös atyafi révén. 

Természetesen, ennek a századnak legelején vagyunk történetünk idejében, amikor a „magyar 
özvegyek”-nek és a magyar úriházaknak nemigen volt egyéb gondjuk az atyafiságos szeretet 
ápolásánál. 

Igen érthető dolog az is, hogy majdnem ugyanazok az urak hódolnak az agarászatnak, akik a 
falkavadászatnak. 

Máriássinénak ez volt a véleménye erről a dologról: 

- Mióta Erzsébet királyné meghalt, és Ferenc József is abbahagyta a falkavadászatot Gödöllő 
tájékán: a középosztályban megint elsimultak az ellentétek. Nem volt „udvarképesség”-hez 
kötve többé a kopó után való hajsza. A vörös frakk majdnem egyenlő lett a közönséges, kerek 
szélű lovaglókabáttal, amelyben az agár után futtatnak. A bársonysapka és a kacsatollas 
vadászkalap megint kezet fogott - fejtegette álláspontját Máriássiné, aki édesanyja révén a 
középosztályhoz számította magát, de férje, az ezredes révén duplán is „udvarképes” lett 
volna. A tisztikabát az az egész világon kivételes helyzetet biztosít viselőjének. 

A grófnő társalkodónője, barátnője és „legkedvesebb húga” helyeselt: 

- Igen, a katonatisztek éppen olyan kivételes lények a társadalomban, mint akár a diplomaták. 

Sziromi Ilonának hívták a grófnő „legkedvesebb húgát”, aki nélkül állítólag az idős dáma egy 
napig sem tudott volna élni. Elszegényedett arisztokratacsaládnak volt a sarjadéka, a 
zsebkendőiben hétágú korona volt az Sz. I. betűk felett, franciául és angolul tudott, mint akár 
egy „tanítónő”, mondták abban az időben, mikor a sárga kötésű francia könyveket csak a 
szalonokban lapozgatták a dámák, ha vendégeiket várták. Ilona szép, szomorú teremtés volt, 
mint egy eltévedt őzike. Szerette a fehér galléros és fehér kézelős fekete ruhát, lenvirág színű 
szeme több könnyet ismert a magányosság óráiban, mint mosolyt. Némelyek szerint 
megkereshette volna karcsúságával és izmaival kenyerét az artistavilágban is, de mindig olyan 
halk volt, mint egy befejezetlen szerelmes levél. Végzetes komolysággal gondolt sorsára. 

- Te olyan vagy, mint egy regényhősnő lehetne az életben, akit a királyok balkézről szoktak 
feleségül venni, mert egyebet nem tehetnek velük - mondta néha a temperamentumos 
özvegyasszonyság, aki ugyancsak szerelmes volt, de csak az életbe, ami egészséges gondolat. 

Más alkalommal így szólt Máriássiné: 
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- Ha férfi volnék, csak beléd volnék igazán szerelmes, de egy vadászkastélyba zárnálak a 
hegyek közé, hogy senki meg ne láthasson az emberek közül, mert neked nem szabad a 
világot megismerni. Ha a lányom volnál: mérgemben mindennap megvernélek, amíg eszedbe 
jutna fellázadni ellenem. De mert csak a húgom vagy: szeretlek és szánlak, és szeretnék néha 
sírni a jóságod, a szelídséged miatt. 

Az özvegyasszony, miután atyafiságban volt Recskytől kezdve Gencsyig minden 
valamirevaló úriemberrel ebben az országban, és a legtekintélyesebb kegyelmes úrral is 
fidélisen barátkozott, mikor az udvari vadászat után az panaszkodott Ferenc József 
fáradhatatlansága miatt: az özvegyasszony úgy ismerte a férfiakat, mint a „tenyerét”. 
Mindenkit „ugratott” maga körül, leginkább azokat, akik féltek a kedélyes kiszólásaitól. Csak 
Sziromi Ilonával nem bírt: 

- Nem lehet evvel a leánnyal komolyan beszélni. Nem csodálnám, ha egyszer kiderülne, hogy 
még mindig Celesztinbe szerelmes, akit a Nebáncsvirág-ból ismerünk - mondogatta szélpiros, 
ropogós, nótás agarászó uraknak, akik néha lóhátról beszóltak a kastélyba, hogy 
tiszteleghetnek-e a Pest megyei Mária Teréziánál. 

Abban igaza volt Máriássinénak, hogy Sziromi Ilona a kürti kastélyban is úgy élt, mintha 
kolostorban volna. 

…Az agarászok társasága most is ellátogatott az özvegy grófnéhoz, megitták valódi kínai 
teáját, megkóstolgatták kivételesen jó külföldi borait, elfogyasztották azokat a pompás 
harapnivalókat, amelyeket a Nemzeti Kaszinóból „hozatott át” az özvegyasszony, mintha az 
csak itt lett volna a szomszédban: megbeszélték az agarászat eredményét, különböző módon 
magasztalták a kutyákat, amelyekről törzskönyvet vezetett egy Jászkunszolnok megyei 
fiskális, akit ezzel a teendővel megbíztak. 

- „A szabolcsi agaraknak nincs párjuk!” - Ezen az őszön az általános vélemény ez volt, mert 
éppen egy Gencsy-tenyésztés tűnt ki. 

Persze, Liptay Béla vélekedett így, aki arról volt nevezetes, hogy az inggallérjait és kalapjait 
egy külföldi (gráci) gyárban csináltatta mérték szerint, hogy sohase tudhassa meg senki, hogy 
voltaképpen mennyi is „nyakbősége”, így felelt erre Podmaniczky Geyza (aki ez idő tájt a 
legöregebb agarász volt Magyarországon, miután 70-ik életévét a nyeregben már betöltötte). 

- Várjuk meg Borbély Gyurka agarainak a bemutatkozását is, mielőtt végleges véleményt 
mondanánk, Béla öcsém. Nehogy megismétlődjék az 1839-i eset, mikor a Bácsbodrog megyei 
billikomot Wenckheim Laci „Cická”-ja vitte el, és Vayék, Szapáryék még a hatvanas években 
is emlegették, hogy az eredmény kétséges lett volna, ha a versenyen ők is részt vesznek vala a 
kutyáikkal. 

Az országos elnök véleménye kissé lehűtötte az agárderbyre készülődő szabolcsi urak kedvét 
(a társaságban volt egy Kállay is), de majd elválik a szabolcsi agarak dolga november elején 
véglegesen, amikor a döntő mérkőzést amúgy is hazai földön, Nyíregyházán vívják - a 
szokásos bállal egybekötve. 

Az ellentétek áthidalása céljából az özvegy ezredesné kínálgatás közben felemlítette, hogy az 
„udvari falkát” vajon hová tették mostanában, holott emlékezete szerint a nyúlfalkát 
rókafalkára cserélték fel, és róka elegendő volna a környéken: 

- Nagyon nehéz megfelelő kutyát kapni - mondta ugyancsak Geyza báró. - Hiába kínálok két 
hízott ürüt négy jó kutyáért, nem tudok jó kutyákhoz jutni. Akinek még van kutyája, mint 
báró Orczynak Újszászon vagy gróf Eszterházy Miklósnak Tatán: annak nem kell az én két 
ürüm. Hol van már az az idő, amikor Erzsébet királynétól tíz és fél kuplit kaptam ajándékba! 
Az ekvitáció huszártisztjeinek is más dolguk van manapság, mint falka után lovagolni. 
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Vannak bizonyos dolgok, amelyekre vigasztalódást nem lehet találni, legfeljebb csak egyet-
kettőt hümmög az az ember, aki hallja. Így voltunk a kiskartali falkanagy panaszával is. 

- Szerencsére a középbirtokosság ragaszkodni fog mindig ősei nemes passzióihoz, így az agár 
kiveszendőségét nem kell félteni - mond Liptay úr, mintha meg volna elégedve ezzel a 
körülménnyel. 

- Igaz, hogy a falkavadászatot leginkább Angliában űzik, ahol a lordok egész vagyonokat 
áldoznak arra a célra, hogy egyik grófság kutyái legyőzzék a szomszédos countyban székelő 
vadásztársaság ebeit. A tatai várúr, Eszterházy Miklós elhozatta a szigetországból a legjobb 
róka-, szarvas- és harrier-kopókat. Mi sem maradhatunk ölbe tett kezekkel itt, a Duna és Tisza 
között, meg kell tartani a „meet”-eket, amelyeken Erzsébet királyné maga adott példát, 
hogyan lehet Óbudánál a megszökött szarvas után átúsztatni a Dunát kutyástól és lovastól. 
Igaz, hogy a hímszarvasnak megkegyelmezett a királyné, amikor egy óbudai ház udvarán 
utolérte, nem lett „kill” a vadászat eredménye, de ezt a dolgot csak mi, beavatottak tudtuk. Az 
elcsípett szarvasgím a gödöllői kastély udvarán legelészett, amíg kedve tartotta. 

- Hát így szoktak végződni azok a vadászatok, ahol jószívű királynék lovagolnak a keményen 
nevelt írlandi paripák hátán - mond kárörömmel a terjedelmes Liptay úr, mintha ő volna a 
legvérszomjasabb ember a birodalomban. - Nálunk Vay Miklósné saját kezűleg puffantott le a 
múlt télen egy farkast, amikor a hófúvás miatt hetekig álltak a vonatok. 

…Hagyjuk most Máriássi ezredesné gondjaiban a mindinkább nekitüzesedő agarász urakat, 
akik éppen szavazni készültek amaz új kérdés felett: vajon Ferenc József lefúvatta-e valaha a 
„run”-t, mint valamely hadgyakorlatot, a sötétség teljes beállta előtt? - Nézzük, hol volt 
ezalatt Sziromi Ilona kisasszony, aki a vadászok zajos társasága elől a beláthatatlan, ködös 
kertbe menekült, és itt véletlenül ugyancsak találkozott egy úriemberrel, aki vendégségben 
volt a háznál, de ugyancsak nem volt kedvelője az ostoros „huntsmanok”-ról való 
vitatkozásnak. 

Alvinczi Eduárdnak hívták az illető úriembert, és akkoriban a szentpétervári követségnél 
szolgált. Szabadságidejét töltötte hazájában, és mint sportokért hevülékeny férfiú került a 
kürti kastélyba, ahol a földszinti szobák amúgy is a vendégek részére voltak fenntartva, míg 
az emeleten a ház hölgyei laktak. Keleti szokás, de jól van így. A nőtlen úriembernek éppen 
elegendő a hölgyekkel az ebédlőben, a falkavadászaton, a bálteremben találkozni, nem kell az 
életben megismételni azokat a mitológiai jeleneteket, amelyeket éppen egy Podmaniczky (a 
jelenlevőnek a nagybátyja) rendelt meg a Magyar Királyi Operaház freskói gyanánt Lotz 
festőművészmesternél. 

Alvinczi Eduárd régi ismerősként sétálgatott Ilona kisasszony társaságában az őszi kertben - 
mintha már régen tisztázták volna egymás között azokat az életkérdéseket, amelyek a nő és 
férfi vonzalmából kifolyólag annyi mindenféle regényes elképzelésre adhatnak alkalmat. Ők 
jóformán gyermekkoruk óta ismerték egymást, mert Azar, ahol Alvinczi született: nem 
messzire esett attól az ősi birtoktól, Sziromtól, ahol Sziromiék valaha sokkal hosszabbra 
tervezték pazarló életmódjukat, mint azt valóban megvalósíthatták. Az esztendőről esztendőre 
növekedő anyagi gondok következménye volt, hogy Ilona szülei korán megöregedtek, és 
elfoglalták helyüket a családi kriptában, ahonnan a végső imádságra kulcsolt kézzel sem 
befolyásolhatták árván maradt gyermekük sorsát. Ilona a francia apácák bécsi intézetében 
szánta eltölteni az életét abban a csendes foglalatosságban, amelyet az apácarend tagjai 
számára megjelöl. Amíg Máriássi grófné úgy érezte, hogy Istennek tetsző cselekedetet művel, 
mikor az árva leánykát kimenti a nyugodalmas kolostori életből, és magához veszi. A grófné 
könnyen bebizonyíthatta az atyafiságos jogait, mert valóban testvérnénje volt az elhunyt 
Sziromi Garibaldinénak. És vajon hová nem menne el egy leányka a kolostor egyhangú 
életéből?… Alvinczi, a remény, a jövendő mind távolabbnak látszott abból a kőfalakkal 
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kerített bécsi apácakolostorból. Vajon megtalálná-e valaha Eduárd a kolostorhoz nyíló ajtót, 
ha Ilona felveszi az örök lemondást jelentő fátyolt? 

- Nem megyek vissza többé Pétervárra, nagyon messzire van hazámtól, és olyan idegen ott 
minden, hogy esténként szomorúbb vagyok, mint valaha - mond Alvinczi úr a kertben. 

- Nem gondolja, Eduárd, hogy a pályáján való előhaladást késlelteti azzal, hogy mindig 
cserélgeti az állomáshelyeit? - kérdezte szorongó hangon Ilona. - Én meglehetősen távol éltem 
a nagyvilágtól, nincsenek még ismerőseim között sem olyanok, akik csak megközelítőleg is 
felvilágosítanának arról, hogy milyen előhaladások várhatók az ön pályáján, de magamban azt 
gondoltam, hogy a diplomáciai pálya valamiképpen hasonlít a katonai pályához. 

Alvinczi úr komolyan felelt: 

- Ez a gondolat az ön természetes eszélyességét bizonyítja, kedves Ilona. Az én pályámon 
valóban úgy vannak rangfokozatok, mint a hadseregben. Csak éppen a csapatszolgálatnál 
töltünk kevesebb időt, mint a katonatisztek. A hadseregben legfeljebb főhadnagyi, de 
legtöbbször kapitányi sorba kerül oda az ember, hogy a vezérkarba nyerjen beosztást. A mi 
pályánkon pedig mindig készen kell arra lenni, hogy a vezérkarhoz vezényelnek. 

(Jól megjárhatná az esetleges hallgatózó, aki az egész világon mindenütt árnyékként követi az 
„egymáshoz illő párok” nyomait, és leshelyéről a titkos csókokat szeretné megszámlálni, 
amelyeket a szerelmesek váltanak: - Alvinczi úr és Sziromi Ilona kisasszony itt a kürti 
magányban is olyan komolyan beszélgettek egymással, mintha egy láthatatlan zárdafőnöknő 
ügyelne minden szavukra.) 

Alvinczi úr töviről hegyire elmagyarázta a kerti találkozón a diplomáciai pálya minden 
csínját-bínját. Miért jobb Szentpétervárott szolgálni azoknak, akik hajlamot éreznek 
magukban valamely szláv nyelv tökéletes elsajátítására, ami különben is kötelező a francia és 
német nyelven kívül a diplomaták iskolájában. Pétervárott gyorsabb az előhaladás, mint 
például Párizsban vagy Rómában, vagy pláne Berlinben… 

A régi Moszkvában egy kis szerencsével könnyebben lehetett követségi tanácsos az ember, 
mint itthon tábornok. Egy tábornoknak pedig már nem kell kaució a házassághoz… 

- Ezt hallottam a gyöngyösi és jászberényi huszártisztektől, akik Máriássi grófnőt mindig 
meglátogatják, amikor ezen a környéken lovagolnak. El is mondtak különböző eseteket, 
mikor a hűséges és szegény szerelmesek megvárták azt az időt, amíg a vőlegény vörös 
lampaszt varrathatott a nadrágjára - felelt Ilona, és némi jókedv érződött a hanglejtésében. 

- A diplomáciánál nem kell az ilyen szorosan vett katonatiszti kaució, ott körülbelül 
mindenkinek a jó ízlésére van bízva, hogy mikor mer családot alapítani… Ezért van annyi 
agglegény a diplomaták között, mert jóformán csak a nagyköveteknek illenék megházasodni, 
hogy kellően képviseljék a monarchiát a külső országokban - mond Alvinczi úr. 

Ilonának megint elkomolyodott az arca. Szegény, remegő szíve körülbelül sejtette, hogy miért 
kellett előhozakodni Alvinczi úrnak azokkal a titokzatos szabályokkal, amelyeket Bécsben, a 
Ballplatz környékén mindenki ismert, de Magyarországon talán csak az egyetlen Andrássy 
családban tudtak arról, hogy mit is jelent voltaképpen a „monarchia külképviselete”. 
Rejtelmes fogalom! A tíz ujján összeszámlálhatta az ember azokat a magyar ifjakat, akik 
komolyan a diplomatapályára éreztek magukban hivatottságot. Már csak inkább menjünk 
Egerbe kispapnak, vagy a Ludoviceumba a vármegye alapítványi helyére, hogy hamarább 
megmutathassuk a bennünk rejlő erényeket! 

De szerelem is van a világon, és a Rómát, Párizst és Szentpétervárt kiszolgált Alvinczi Eduárd 
nem maradhatott meg sokáig a diplomatikus hallgatás mögött. Ilona ugyanis minden 



 442 

nagyvilági ceremónia mellőzésével megsimogatta most a mellette ülő férfiúnak az arcát. Erre 
az érintésre még nagykövet korában is reagálna Alvinczi úr. 

- Beszélj nyíltan. Mi bajod van? - kérdezte Ilona, mint akár csak otthon, Zemplén 
vármegyében, amikor rozmaringot szagolgattak. 

- Az a bajom, hogy magyar vagyok - mond Alvinczi, és olyan barnapirosság öntötte el az 
arcát, mint a szerelmesekét szokta. - Emlékszel, szegény kis virágszálam, hogy milyen eget 
verő ambíciókkal indultam el Azarról! Így megmutatom, úgy megmutatom, hogy egy magyar 
köznemesi családból való ifjúból is lehet valami, miután ősei nevét tisztábban örökölte, mint 
sok gróf vagy herceg a maga történelmi címerét. A diplomatapályán aztán nyomban 
megkaptam azt, amihez a katonatiszti és más állami pályákon sem kell egyéb, mint a 
szükséges kamarási őspróba, a hat nemes ős apai és anyai ágon: császári és királyi kamarás 
lettem, hogy a monarchiát kellő méltósággal képviselhessem Párizsban. A Chambellanság 
igen jól fest egy követségi jelentéktelenség vizitkártyáján… De tovább aztán nem is jutottam 
a pályámon, mert annyi eszem mindig volt, hogy magyar ember létemre csak az ötödik kerék 
lehetek, akár Rómában, akár Pétervárott. Még csak az úgynevezett futári teendőket sem 
bízzák rám, mert ahhoz a diplomáciai szervezetnek megvannak a maga jól kipróbált, 
megbízható küldöncei. Ott lehetek frakkban, Szent Lázár vagy Szent Móric rendjeleimmel 
feldíszítve a követségi estélyeken, hivatalos szobám is lesz a követség épületében, élvezhetem 
mindazokat a jogokat, amelyek idegen ország területén egy diplomáciai testülethez tartozó 
tisztviselőt megilletnek, de ha édesanyám az azari postára elfelejtené elsején feladni a 
szokásos pénzküldeményeket, bizony nem tudnám, hogy miből fizetem ki a mosónőmet. Hát 
még a minden helyen feltalálható Nemesi Kaszinókban levő tagsági díjaimat, amely 
kaszinókat követségi titkár létemre nem kerülhetem el! Nem járhat az ember kurtakocsmába 
Rómában, hanem a „Nobilék” kaszinójában kell terített asztalhoz ülni. 

- Nem hiszem, hogy édesanyánknak lett volna ez ellen kifogása - mond Ilona, mert már 
nagyon régen megszokta, hogy Eduárd édesanyját tekintse a maga édesanyjának. (Az 
anyósokat csak jóval a házasságkötés után szokták megismerni.) 

- Édesanyánknak valóban nem is volt kifogása ezek ellen a dolgok ellen, amíg csak egyszerű 
levelekben köszöntem meg hozzám való jóságát, de jött egy váratlan nap, amelynek történetét 
még ma sem tudom kellőképpen megmagyarázni magamnak. Egy orosz herceg bálján 
voltunk, ahol mindenféle tatár, kirgiz meg kozák mutatványok láttára azt találtam mondani, 
hogy ezeket a táncokat, dalokat, pláne a magányos férfitáncokat jobban tudják Zemplén 
vármegyében. „Merre van az a Zemplén megye?” - kérdezte a muszka herceg. „Az én 
hazámban, Magyarországon” - feleltem. A muszka herceg rám nézett: „Hát te magyar vagy?” 
- kérdezte, és olyan tisztelettel bánt velem, mintha én lettem volna az osztrák-magyar 
nagykövet, nem pedig herceg Lichtenstein János. A muszka herceg aztán elmondta, hogy az ő 
nagyapja volt egyszer Magyarországon, ahol azok az emberek laknak, akik gondolkozás 
nélkül meghalnak a hazájukért. Ahol a haláltól még annyira se félnek, mint Kaukázusban. A 
herceg nagyapja a doni kozákok ezredese volt. És Magyarországba küldték megtanítani a 
magyarokat arra, hogy ne szeressék a hazájukat… Ezen aztán messzi éjfél utánig 
elbeszélgettünk, hol könnyek, hol poharak között. A barátkozás vége kártyajáték lett, 
amelyben százezer forintot vesztettem. „Pajtás, magyar pajtás, ellenségeddé teszel, ha ezzel az 
adósságoddal azután is törődsz, amint felébredtél” - kérlelt a muszka herceg. De én még 
elalvásom előtt megírtam mindent édesanyánknak. Mégpedig sürgős levélben. A százezer 
forint a legrövidebb idő alatt megérkezett Magyarországból, amilyen rövid idő alatt csak a 
követségi futárok jönnek-mennek. A hercegnek megfizettem adósságomat. Nehezen ment, a 
bolond muszka előbb engem, aztán önmagát akarta agyonlőni. De az osztrák-magyar 
követségnél szolgáltam, nem tehettem másképpen. 
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- Ezért nem akarsz tehát Pétervárra visszamenni? - kérdezte Ilona, aki visszafojtott lélegzettel 
hallgatta az elbeszélést. 

- Azért nem mehetek sehová a világon, mert édesanyánk elküldte az egész vagyonát! 

Ilona és Eduárd jó darab ideig hallgatagon üldögéltek a kürti kastély kertjében, nem messzire 
attól a helytől, ahol egy kőrisfa növekedett, amely majd csodálatos, földig érő gallyakat és 
lombokat ereszt néhány esztendő elmúltával, amely lombok földig érve sátorként veszik körül 
azokat, akik a fa alá ülnek, és itt nevüknek kezdőbetűit a fa görcsös derekában megörökítik. 

Ritkaság volt az ilyen kőrisfa Magyarországon: az a Beleznay, aki valaha itt a kőrisfát ültette, 
éppen a nők miatt bolondult meg, mert sohasem volt elegendő nőismerőse. Ilona féltette 
Alvinczit… 

- Ismét nyakadba veszed a világot, Eduárd. Vajon mi lesz gyermekkori álmunkból, amelyben 
azt terveztük, hogy majd egy régi kastély könyvtárában üldögélünk szép és jó könyvek között, 
amelyek hozzánk méltóak? - kérdezte Ilona, mintha nem is törődne egyébként azzal a nagy 
vagyoni veszteséggel, amely Eduárd könnyelműsége miatt az Alvinczi családot a tönk szélére 
juttatta. 

Alvinczi bizonyos női hanghordozásra (ha például Ilona mesélgető, dajkáló, altatgató hangot 
is vegyített a társalgásba) jobban felélénkült, mint akár a szemrehányásokra, amelyeket Ilona 
ajkáról várt. 

Alvinczi elnevette magát: 

- A sánta könyvtáros álmára gondolsz, Ilona?… Botondy úrra, aki mindig azt regélte 
Zemplénben a kaszinóban és a vendéglőben, hogy ő bizonyosan tudja, hogy mely magyar 
családoknak folyik még ereiben a honfoglaló vezérek vére… Nem felejtettem el a sánta 
könyvtáros mesemondását, aki azon kezdte mindig krónikáját, hogy a hét magyar vezérnek 
ivadékai még itt élnek közöttünk, és ő akármikor bebizonyíthatja, hogy az Árpád-ház nem 
halt ki, mint a történelem ebben megnyugodott, hanem az Árpád-ház és a többi vezérek 
leszármazottai folytatódnak a magyar nemesi, leginkább köznemesi családokban. 

- A Süttőkre emlékszel? - szólt Ilona, hogy megerősítse Alvinczit vidámságában. 

- Hogyne emlékeznék a Süttő családra, amely csaknem minden vagyonát elköltötte arra 
nézve, hogy történelmileg is bebizonyítsa származását a hét vezérek egyikétől. 

- Töhötömtől! 

- De csak annyira vihették, hogy a temetők sírköveire írathatták fel a kőművessel a család 
fejedelmi eredetét. Én már jobban megfogom majd ezt a dolgot, amint a sánta 
könyvtárnoknak csak ígérte szegény apám, aki szeme világát veszítve is ábrándozgatott 
karosszékében az Alvincziek fejedelmi eredetéről - mond Alvinczi. - Sajnos, eddig még 
sohasem értem rá, hogy a szent családi ügyet méltóan tovább építhessem és befejezhessem. 

- De foglalkoztam én az Alvincziak ügyével - szólt Ilona az előbbi ábrándozó, elbeszélő 
hangon, amely hang oly varázslatosan hangzik néha mesemondó fiatal nők ajkáról, hogy a 
felnőtt férfi is legszívesebben a regélő ölébe hajtaná fejét. 

- Hát hallgasd, mit tudtam meg az Alvincziakról és általában a régi magyar fejedelmekről. Az 
Alvincziak ősapja történelmileg is kimutathatóan Tass magyar vezér volt, aki nem ment 
tovább a Tiszánál, amikor az ősmagyarok a szorosokon beözönlöttek, hogy új hazát 
keressenek. Tass vezér vállalta magára, hogy harcosaival minden ellenségtől megvédelmezi 
azt a tájat, amelyen a Tisza eredt, és mellékfolyóit magához hívogatván, a tavaszi zöldárral 
elindul a tokaji hegy felé. Tass vezér itt telepítette le sátoralját, és az ő fiai vállalták magukra 
még a kereszténység idejében is a Felső-Tisza őrzését, és pecsétnyomóikon a „de genere 
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Tass” jelzőt használták nevük mellé. Ebből a családból származnak az Alvincziak. De genere 
Tass! 

- Hallottam gyermekkoromban, talán még a bölcsőben fekve, amikor az öregek erről 
disputáltak felettem - merengett Alvinczi Eduárd. 

- De én a sánta könyvtároson kívül Jósa Andrástól is tudom, aki Szabolcs megyei főorvos 
létére nemcsak arról nevezetes, hogy minden betegséget meg tud gyógyítani, akár 
operációval, akár világhírű Jósa-piluláival, hanem nevezetes történelmi tudományosságáról is. 

- Szegény apám is mindig készülődött hozzá Nagykállóba! - szólt Alvinczi úr, és a messzi 
orosz tájak, aranygombos tornyú téli városok, kozákok és hercegek, muszka grófnék és 
francia táncosnők mintha egy pillanat alatt eltűntek volna emlékezete kocsijából. Valaki, egy 
jóságos női szív csókkerek lyukacskát lehelt az emlékezet zúzmarás ablakára, és a 
csókablakocskán át feltünedezett a boldog, ifjúkori idő, amikor az elbeszélő Jósa András 
nevét említette. Az ősmagyarok kultúrájának ez a tudós kutatója már azokra a nótákra is 
betanította Benczi Gyulát, a híres Szabolcs megyei cigányprímást, amely nóták mellett a 
honfoglaló magyarok mulatoztak, mielőtt elfoglalták volna sírhelyüket a buckában vagy a 
homokdombon, ahonnan Jósa András sarkantyújuknál fogva húzogatta elő az egykori 
táncosok csontvázait… Benczi Gyula pedig vitte a bandájával együtt az ősmagyar melódiákat 
szerte a világba, ahová muzsikálni hívták az „európai hírű” prímást. 

Alvinczi nevetett, mintha most jutott volna először eszébe, hogy milyen jó dolog is volt a 
nagyképű diplomatapályának örökre hátat fordítani. 

- Hát még mit csinált Jósa András doktor úr? 

- A muzsikán kívül a festészethez is értett, de magának nem volt ráérő ideje a pemzlivel 
foglalkozni, ugyanezért elhívatta Szabolcs vármegyébe Ábrányi Lajost, a festőművészt, aki 
amúgy is Szabolcsból, az Eördögh családból származott Pestre, és a festővel egy esztendeig 
az ősmagyarok arcképeit festette. A legénysorban lévő ősmagyaroknak kétágú szakálluk volt - 
mint Jósa doktor úr azt megállapította -, a vezéreknek, fejedelmeknek ellenben tömött 
szakállat festetett Ábrányi Lajossal. 

- Hát az Árpád-királyoknak milyen szakálluk volt? - kérdezte Alvinczi úr ugyancsak a 
mesemondáshoz illő hangon. 

- A legnagyobb szakállt Szent László királynak festette Ábrányi Lajos a főorvos úr 
utasítására. De olyan ember is volt Szent László, még a csontjaiban is egy métert és 
kilencvennégy centit mértek róla. Általában az Árpád-királyok mind megtermett, kimagasló 
férfiak voltak, ellentétben a lóhátra termett, zömök vállú és rövid lábszárú magyar fajtával. 
Igaz, hogy Ábrányi Árpád-királyai, amelyeket a régi szabolcsi és nyírségi kúriákban osztott 
szét Jósa András, majdnem mind egyformán sikerültek: hogy megfeleljenek a történelmi 
hűségnek. Jeruzsálemi Endre, IV. Béla és más királyok aláírásával láttattak el. A legnehezebb 
volt Gizella királynő arcképe, mert szakálltalan, bajusztalan asszonyokat nem szeretett festeni 
Lajos, aki távoli rokonunk is egyébként. 

- Ismerem - felelt álmodozva Alvinczi úr, és azt szerette volna, hogy a mesemondásnak, 
amely Ilona ajkáról mézédesen csurgott: sohase legyen vége. 

…Érdekesek az ilyen hangulatfordulatok a színdarabokban meg a regényekben, a való életben 
azonban előjön valamely bizalmas szobalány, aki jelenti, hogy a grófné őméltósága már 
fáradtnak érzi magát a háziasszonyi honörökben, és felváltását kéri a méltóságos 
kisasszonytól. 
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És amíg Alvinczi lassú léptekkel az őszi kert útjain kíséri Ilonát, az nyugalmat erőszakol 
magára, és halkan kérdezi: 

- És most mit teszel, Eduard? 

- Mindenekelőtt beváltom a neked tett ígéretemet, feleségül veszlek. Mégpedig titokban, hogy 
megmaradhass darab ideig ebben a házban, amíg én elmegyek megpróbálni valamit. 

- Eduárd! Ne tégy semmi jóvátehetetlen dolgot. Ne tégy semmit se, amihez az édesanyánk 
beleegyezését nem kérnéd, ha már olyan szegénnyé tetted, hogy neked kell gondoskodni róla. 
Hogyan akarsz rólam is gondoskodni? 

- Ez az én dolgom. Az igazi férfinak felelni kell minden tettéért itt és a túlvilágon. Két nő 
sorsa van a lelkiismeretemre bízva. Az anyámé és a tied. Felelni fogok értetek. Nem leszek 
gyáva, hogy megszökjem a felelet elől. 

Ilona némán kezet nyújtott Alvinczinek. Ez volt a szótlan beleegyezése mindazokba a 
dolgokba, amelyekben személy szerint kellett részt vennie. 

…Ugyanezért nem vonakodott Sziromi Ilona attól a társaskirándulástól sem, amelyet Eduárd 
indítványára másnap reggel megvalósítottak. 

A kürti kastély vendégei közül az éjt báró Podmaniczky Geyza és a már említett Liptay Béla a 
kastélyban töltötték, mégpedig azon a címen, hogy az angol Waterloo Cup mintájára 
agárversenyt akarnak rendezni, és ennek módozatait kell megbeszélni az éj folyamán. Özvegy 
Máriássinénak kedvére volt, hogy a tanácskozás révén bizonyos mértékig bekapcsolódik a 
hazai, közéleti eseményekbe. Az országos elnökök megkérdezték Máriássiné véleményét arra 
nézve is, hogy mely vármegye területét vélné legalkalmasabbnak a Waterloo Cup eldöntésére, 
ahol mindenképpen barátságos fogadtatásra számíthatnak az agarászok. 

- Természetesen az ország első vármegyéjében, Pest megyében kell a versenyt rendezni. 

- Nesze neked, Szabolcs! - szisszentett Liptay Béla, de joviális természetű ember létére nem 
sokáig haragudott a „magyar özvegy”-re. Hogyan is mérgelődhetne komolyan egy olyan 
ember, aki kezében mindig olyan vékony sétapálcát visel, amellyel egy legyet sem lehetne 
agyonütni. Igaz, hogy ezüst agárfej volt a nádpálcika végén. 

- No, nem baj, majd megmondom otthon, hogy vonatra kell ültetni az agarakat a kasfar 
helyett, aki Waterloo-t akar nyerni. 

És ezzel éjféltájban aludni tért a két hírneves uraság a maga vendégszobáiba, tiszteletükre 
sokáig ugatták a holdvilágot a kutyák, de korán keltek mind a ketten, mint edzett férfiakhoz 
illik. Az őszi harmat még ragyogott a hervatag füveken, sőt a tévedező ködöt is ott érték a 
határban, amikor már jókedvűen poroszkáltak az országúton és a dűlőúton, mert az irány a 
máriabesnyői kettős torony volt, ez a két torony pedig csalékonyságáról nevezetes. Kétszer 
vagy tán háromszor is megmutatkozik a vonaton utazó pasasér előtt, amint a gőzös az itteni 
hegyvidéket kerülgeti, mint valamely ércpatak. A két kapucinus torony szeret eltűnni eközben 
az erdős hegyhátak mögött, de a lovasok keményen tartották magukat egyenes iránynak, 
amikor még a száraz, mesemondó, apró tengeritábláknak is nekilovagoltak, és nyúl meg róka 
futamodott el a paripák fújtatása elől. 

- Be kár, hogy nem hoztuk magunkkal a kutyákat - mond Podmaniczky Geyza, aki vénségére 
is mindig ifjonti lelkesedéssel nézett a lompos farkát libegtető róka után. 

- Az agarak is találnak itt megfelelő foglalkozást - szólalt meg Liptay Béla, aki szeretett 
nyitott szemmel utazni, azért ismerte úgy Magyarországot, hogy a sötétben is eltalált 
akármelyik érdemesebb vadászterületre. A tapsifülesek hiába ugráltak fel a sárguló tökök 
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mellől. - Hej, a nagy kan nyúl! - emlegette még Szabolcsban Liptay Béla. - Még tán egy 
gyereknek is nekiment volna. 

A hátvédet Alvinczi úr és Sziromi kisasszony jelentették az öreg vadász urak mögött, akik 
néha egymás mulattatására nekirohantak egy-egy akadálynak, ároknak, és ugratás után 
kalaplengetve integettek a mögöttük jövőknek, de Alvinczi és Ilona nem követték példájukat, 
sokkal komolyabb megbeszélésbe voltak elmerülve, semhogy ráértek volna az alföldi 
vadászok példáját követni. 

- Tehát megesküszünk most a besnyői kolostorban - mond Ilona kisasszony, amint karcsú 
lovaglóruhájában, Erzsébet királynés fátyolával, kutyabőr kesztyűiben keményen tartva a 
kantárt, Alvinczi mellett lovagolt, hogy az esküvői tanúktól ne maradjanak el messzire. (Így is 
az lett a vége, hogy fél órával megelőzték őket a virgonc öregurak a kolostor előtt.) 

- A jegygyűrűk a zsebemben vannak. Két egyforma régi gyűrű Ince pápa híres 
gyűjteményéből. Nem kell mindenkinek megmagyarázni a jelentőségét, mint a 
karikagyűrűnek. Hogy mi van a gyűrűk belsejébe vésve, az a mi dolgunk. A besnyői kolostor 
főnöke régi barátom, már régebben értesítettem őt tervemről. Olyanforma szerepet töltenek be 
ezek a derék szerzetesek, mint Angliában a Gretna Green-i kovácsmester, akinek joga van 
megesketni a hozzá forduló titkos szerelmeseket. 

- Gretna Green egy kis község Skóciában, és az ottani bíró, aki rendszerint az utasok lovait 
patkolja: huszonegy napi tartózkodás után az öreganyjával is megesketi a vállalkozó 
fiatalembert, és ez a házasság törvényes - mond Ilona. - Vajon szükségünk lesz nekünk valaha 
a besnyői gvardián írására? 

- Fel kell használnunk az alkalmat, Ilona. Két ilyen megbízható, hallgatag öreg barátra, mint 
Podmaniczky és Liptay, kivételesen lehet szert tenni. S együtt találni őket egy nekik is tetsző 
terv megvalósításában. Csak a régi magyar urakban van még gavalléros, nobilis érzés. Ha ők 
titoktartást fogadtak: mindketten nyugodtak lehetünk - mond Alvinczi. 

- Igazad van, Eduárd, ragadjuk meg a kínálkozó alkalmat, hogy a vallás törvényei szerint is 
egymáshoz kössük magunkat. De engedd meg nekem, hogy kissé szomorú is lehessek ezen a 
napon, mert nem így képzeltem valaha az esküvőnket, aminthogy talán egyetlen lány sem 
hiszi, hogy egyszer titkon és hír nélkül kell örök hűséget esküdnie annak, akit szeret. 

- Sok álma volt az embernek, amelyet a sors nem valósított meg - felelt Alvinczi Ilona karjára 
téve kezét. - Te jó és okos teremtés voltál mindig, nem kívántál lehetetlenséget a végzettől. 
Örültél gyermekként az apró örömöknek, mert a boldogság az embereknek csak kicsiben nem 
árt. Emlékszel a múlt karácsonyra, mikor Ivánt, a kis kozák inast küldtem neked? 

- Ivánka ma is a leghűségesebb inaska a házban. 

- Az Ivánkáknak kell örülni a magunkfajta embereknek. A sok Ivánkákból tevődik össze az 
élet. És mától kezdve asszony leszel - Alvincziné… Csak még titokban. 

- Balkézről, mint a nagynéni mondaná, ha megtudná - felelt Ilona. - Köszönöm neked a mai 
napot, imádkozni fogok, hogy a jó Isten megsegítsen különös Gretna Green-i 
házasságunkban. 

- Ma van a huszonegyedik napja, hogy Kürtre, a mi Gretna Greenünkbe jöttem. Sohase tűnt 
fel Máriássinénak, hogy annyi ideje időzöm a háznál? - kérdezte Alvinczi. 

- Kürtön nem tűnnek fel a vendégek, mert éppen elég szabad idővel és üres szobával 
rendelkezünk. Az volna a nagynénire nézve a legnagyobb csapás, ha elmúlna egy hét vendég 
nélkül. Kétségbeesne, hogy már mindenki elfelejtette őt a világon. 

Alvinczi elgondolkozott: 
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- És… és Fricről, a mostohabátyádról, sohasem tudakozódik? 

- Frigyes gondoskodott arról, hogy elfelejtsük azt a kellemetlenséget, amelyet nekünk két év 
előtt okozott, amikor azzal a néger szélhámossal megérkezett ide, aki aztán mindenáron 
feleségül akart venni. Előbb Máriássinét, aztán engem… A csendőröknek kellett beavatkozni 
az ügybe… Frigyes két év óta nem adott hírt magáról, ki tudná, merre bolyong a világban 
különböző álnevek alatt? Szegény! Néha, mikor a zápor veri az ablakom, eszembe jut a 
kopogtatása. Ivánka mindig töltött puskával fekszik a folyosón. 

- El kell őt felejtened. Nem hozzánk méltó ember. Útlevelet adattam neki utolsó 
találkozásunkon Párizsban a követségünknél. Dél-Afrikába készült aranyásónak. 

- Szerencsétlen Frigyes! - sóhajtott könnyedén Ilona. - Gyermekkora óta a kalandosságot 
kereste. Mindig azt ígérte, hogy ő ad majd nekem hozományt, ha férjhez megyek. 

Alvinczi szótlan elkomolyodással tartotta kezében a leány kezét. Aztán lassan, mintha azt 
akarná, hogy a leány jól az emlékezetébe vésse szavait, így beszélt: 

- Ígérd meg nekem, hogy Frigyes bátyáddal többé sohasem találkozol, mikor már az én 
nevemet fogod viselni. Nem szabad a szerencsétlent magunkhoz közel ereszteni, mert betette 
maga mögött az ajtót. A nemzetközi csendőrségeknél mindenütt őrzik a fényképét. Bár 
nagyon messzire Magyarországtól következnék be az a szerencsétlenség, mikor egyszer egy 
titkosrendőr a vállára teszi a kezét, és a fülébe súgja: „Kövess!” Ettől a titkosrendőrtől nem 
menti meg őt sem a te, sem az én jelenlétem. Neki mennie kell, mikor a vállára nehezül a 
rendőr keze. 

- Mit követett el megint? - kérdezte riadozva Ilona. (Tudta ő szegény, hogy Frigyes a 
leggyűlöltebb ember a földön Eduárd előtt, mióta gyermekkorában egyszer birkózás közben 
Frigyes Eduárdot földhöz vágta. Nem volt szabad Eduárdnál erősebb fiúnak lenni senkinek 
ezen a világon.) 

- Nem tudom, nem kérdeztem, és te se kérdezd soha. Én mondom neked, hogy így van, 
nekem hihetsz, Ilona, mert senki annyiszor nem akarta megmentem Frigyest, mint én. Azért 
választottam ezt a napot, az esküvőnk napját ennek a szomorú hírnek a közlésére, mert mától 
kezdve a törvény előtt közösen kell felelnünk minden cselekedetünkért. Legalább az egymás 
szemébe nézhessünk, ha már az egész világ előtt titkolnivalónk lesz. Én az egy hónapi 
szabadságidőm elteltével elutazom innen. Talán hosszú ideig nem is beszélhetünk ily 
bizodalmasan, mint most, az esküvőnk előtt. 

- Soha. Nekem azt súgja valami, hogy soha! - kiáltott fel Sziromi Ilona, és ott, az őszi mezőn, 
a kapucinusok kolostora felé lovagolva, olyan keserves sírásra fakadt, hogy a paripája is 
megrázkódott a fájdalomtól. Ijedten megállott, mintha valamely sötét gödröt látott volna meg 
hirtelen maga előtt. 

  

…Ebből a titkos házasságból származott Alvinczi Ilona kisasszony. A leányka világrajövetele 
édesanyja életébe került. 

Máriássiné a rendkívüli eseménytől felizgatva nyomban elköltözött az árva leánykával 
Kürtről egy pozsonyi nőrokonához, ahol ugyancsak rövid idő múlva meghalt, mert vendég 
nem tudott lenni a Pest megyei Mária Terézia. A végrendeletében úgy intézkedett, hogy a 
lakatlan kürti kastély a hozzá tartozó földekkel együtt az anyátlan Alvinczi Ilonáé legyen. 
Miután örökösei, rokonai nem voltak a Pest megyei Mária Teréziának - legfeljebb az a 
tengeren túli Frigyes, akinek évek óta nyoma veszett -, a végrendeletet kihirdették, és a kürti 
kastély Alvinczi Ilona nevére íratott. És a kastély tíz évig lakatlan volt. Csak halottak napján 
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járt ide Alvinczi úr a világ másik végéről is, hogy a kert egy rejtett részében emelt kripta 
sírkövére két koszorút elhelyezzen, és két Miatyánkot elmondjon. Egyet az ő boldogtalan 
életéért, a másikat az anyátlan leányka boldog életéért. Az egyszerű kereszttel és névtelenül 
megjelölt sírboltból a holt hitves és a holt édesanya közvetítette az imádságokat a 
mindnyájunk felett való mennyei Atyához. A holt hitves és a holt édesanya eddig jó közvetítő 
volt. 

Elmúlt tizenöt esztendő. 
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MÁSODIK FEJEZET • A Derby hőse; vagy a Károly főhercegről nevezett 
fogadóra ezüst-piros színű lobogót húznak fel. 

A bécsi Derby napja volt, amikor a tizenkilencedik századbeli hagyomány szerint „a legszebb 
május” van Bécs városában. Így mondták a költők és az újságírók, így tudták az osztrák 
Jockey Club tagjai, akik a monarchia minden részéből összegyülekeztek és rendszerint a 
hölgyeiket is magukkal hozták. 

Alvinczi Eduárd a Károly főhercegről (Erzherzog Karlról) nevezett bécsi fogadóban az első 
emeletet az összes vendégszobáival és inasszobáival egy hónapra terjedő időre lefoglalta 
meghívott vendégei részére, mert a Derbyre, a lófuttatásra nem arra az egy délutánra szokás 
vendégeket hívni, hanem legalábbis néhány hétre, amíg a bécsi „Derby-idény” tart. Alvinczi 
Eduárd, bár több háza volt Bécsben, úgy intézkedett, hogy vendégei egy hónapig a 
legkényelmesebb ellátásban részesüljenek attól a perctől kezdve, mikor lábukat a bécsi Keleti 
pályaudvaron osztrák földre tették a nemzetközi futárvonat hágcsójáról, addig a percig, amíg 
eszükbe jut igénybe venni az előre megváltott vasúti jegyet az elutazáshoz. 

Ebben az esztendőben Alvinczi Eduárdnak volt egy versenylova, amellyel a bécsi Derby díját 
megnyerni remélte, s ebből a szempontból volt szüksége a vendégseregre, amely majd 
szemtanúja lehet annak a diadalmas percnek, amikor a hosszú lábú versenyló, nyergében egy 
ezüstszínű zubbonyba és sapkába öltözött sovány fiatalemberrel a meghatározott pillanatban 
kiválik versenyző lótársai közül, és valamennyit megelőzi a célkarika elérésénél. 

Alvinczi Eduárd sokszor megálmodta ezt a pillanatot, mert kedvére való álmai közé tartozott 
ez az álomkép, amely feledtette vele mindazokat a bajokat, amelyek az ötven esztendő felé 
közelgő úriembereket meglátogatni szokták, akár hívják e baj-vendégeket, akár nem hívják. 
„Derby-szezon” idejére azonban illett egészségesnek, jókedvűnek és fiatalnak lenni úgy 
magának a vendéglátó gazdának, aki erre az időre ugyancsak a „Károly főherceg”-be 
költözött, hogy mindig vendégei szolgálatára lehessen - valamint a meghívott úrhölgyeknek 
és úriembereknek, akik rendszerint bécsi tartózkodásuk alatt ezüsttel és pirossal kombinált 
jelvényeket viseltek: az urak például az említett színekből összeállított nyakkendőket, 
pénztárcákat, bőrkötésű versenynaptárakat találtak a vendégszobák subládáiban, míg a 
hölgyekről, ha ezt megengedték: egy előkelő grabeni szabócég kiküldöttei vettek mértéket, 
hogy a futtatás napjára (a Derby Day-re, mint angolosan mondták) ezüsttel és pirossal 
kombinált toalettekben jelenhessenek meg. A meghívó szövege ez volt: 

„Kedves Barátom! Bizonyára tudomásod van Táblabíró nevű három éves pej ménem kitűnő 
képességeiről. A csődört a folyó évi bécsi Derby szokásos távján, 2400 méter távolságon 
megfuttatom. Helyszín: Freudenau. Idő: 19… június 6. délután 4 óra. Kérlek, tisztelj meg 
jelenléteddel, midőn a Kékszalagot a bécsiektől elviszem. Bécs, Hotel z. Erzherzog Karl. 
Alvinczi Eduárd.” 

A bécsi meghívók egyike, mint már ilyenkor szokás, az írnokok szorgalmas munkájában, 
eljutott Pestre is. 

Az írnok nem cifrázta betűjét, se az „őexcellenciája”, se az „őméltósága”, de még csak az 
„őnagysága” szó leírásához se, amikor a meghívó adresszálásához érkezett. „T. Regényi N. 
úrnak” címezték a levelet az Erzherzog Karl irodájában, ahol ugyanaz a kéz máskor a szálloda 
prospektusait szokta megírni. 

Alvinczi úrnak azonban az volt a kérdése, mikor a szállodai berendezés felett szemlét tartott, 
hogy vajon Regényi úr címére elküldetett-e a meghívó, majd azt indítványozta a szállodai 
igazgatónak, aki kemény feketekalappal kezében kísérte a vendéglátó urat a folyosón, hogy 
Regényi úr szobáját lehetőleg az ő lakosztálya közelében jelöljék ki. „Ez a szoba, a numero 7 
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talán alkalmas lehetne Regényi úrnak?” - kérdé az igazgató. Alvinczi úr megnézte a szobát. 
„Jó volna egy összekötő utat találni itt az én szobáimmal, hogy Regényi úrral zavartalanul 
meglátogassuk egymást” - mond Alvinczi fátyolozott, csendes hangon. A szálloda igazgatója 
egy pillanatig azon gondolkozott, hogy a különös vendég kedvéért ajtót töret a falra, mert hisz 
a Derby megéri az ilyen újítást. De később az erkélyre esett tekintete, amely erkély 
összekötötte a lakosztályokat. 

Regényi úr Pestről sokkal kisebb poggyásszal érkezett, mint bárki a szálloda vendégei közül. 

Nem volt valódi angol útiplédje, sem hódító, ezüsttel, címerrel ékített bőrkofferje, de még 
szállítójegye sem arról az utána érkezendő ruhaszekrény nagyságú ládáról, amelyben 
különböző holmiknak kellene megjönni egy dunai hajóval, mert a kényelmesebb uraságok 
egy dunai utazással is egybe szokták kötni bécsi kirándulásaikat. 

Regényi úr úti felszerelése egy cilinderskatulyából állott, amelyben azt a kalapját hozta 
magával, amelyben a bécsi lóversenypályán megjelenni illik. 

Volt azonkívül a hóna alatt egy csomó pesti újság, amelyeket azokon az állomásokon vásárolt 
rettentő izgalmak és kiabálások között, ahol a futárvonat percnyi stációkat szokott tartani 
Budapest és Bécs között. 

Egyébként utazósapka fedte a fejét, a felöltőjét is csak oly hanyagul gombolta be, mintha 
néhány órai mulatozásra jött volna ide, és kékbabos, fehér nyakkendőjét se volt érdemes 
alaposan megcsokrozni az utazáshoz. 

De nem csodálkozott, mikor a „Károly főherceg” kapujában a szálloda igazgatója fogadta 
azzal a szertartásos kalapemeléssel, amelyet ebben az időben csak Bécsben tudtak a 
direktorok. Amely köszönés kissé régimódis volt, és éppen nem Derby-idényszerű, amikor a 
szállodák amúgy is tömve vannak, hogy a fürdőszoba kádjában is alusznak. Az igazgató 
személyesen akarta kitűnő szobájába kalauzolni a különc vendéget, aki azonban csak 
kalapskatulyáját dobta oda a portásnak. „Kratochvill úr, szokás szerint a negyedikre” - szólt a 
pesti vendég, és ismerősként fordult be a házban levő fodrászüzletbe, ahol a legkülönbözőbb 
bécsi újságokat kezdte hátrafelé forgatni, amíg arra a helyre ért, ahol a sportrovat kezdődik. 
Szinte oda se figyelt, amíg a fodrász borotválta, és borotválás után Regényi úr, mint valami 
rövidáru-utazó, megmosta arcát, kezét a borbély tálában, lekeféltette csíkos ruháját (sötétkék 
kelméjű volt, vékony fehér csíkokkal), jobb napokat látott cipőjét letöröltette a borbélyinassal, 
és a kölnivizes üvegből jókorát öntött, hogy kezét még egyszer megmossa. A 
mellényzsebéből előhalászott ezüstkoronát oly csengetéssel csapta a műhely 
márványasztalára, hogy akkor se tehette volna különben, ha az aranypénz lett volna. Regényi 
úr ezután kellő gonddal helyezte el utazósapkáját pomádésan fésült fején, mintha bécsi 
tartózkodása alatt többé nem volna hajlandó sapkájától megválni. Határozottan illett a fejére a 
sapka, amint elindult, hogy a környékbeli utcákban az összes kávéházakat végigjárja, ahol 
különböző asztaltársaságoknál helyezkedett el, mintha a tavalyi Derby óta mindig azon a 
bizonyos széken ült volna. Hallgatózott, nevetgélt, szótlan kézfogásokat és bizalmas 
szemhunyorításokat váltott ismerőseivel - csak akkor szólalt meg, amikor egy külvárosi 
kávéházig ért, és itt egy régi ismerőse, egy idejét múlt, hervatag hölgy üdvözölte őt a kassza 
Makart-csokrai közül. Itt azt mondta a hölgynek: 

- Nem Rothschild, nem Mauthner, nem Dreher, de még a német császár se veheti el a 
Kékszalagot ez évben Alvinczi úrtól. 

Miután régi ismerősével, Ninussal ilyenformán végzett, Regényi úr azt gondolta magában, 
hogy ha már Bécsben van, megborotválkozott, megmosakodott, megfésülködött: még nem 
érdemes a szállodájába visszatérni az egyéb dolgok elintézése céljából, hanem mindenesetre 
látogatást tesz a cirkuszban, ahol Henry Swoboda volt a cirkusztitkár, aki mindig bevezette 
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Regényi urat az öltözőbe, a cirkusznak abba az elkerített részébe, ahová még a császári 
hercegek sem juthatnak be, mert a cirkuszban nagyobb fegyelem van a mindenkinek 
szükséges lélekjelenlét miatt, mint akár a Nagyoperában. „Itt az életükkel játszanak a 
művésznők, nem pedig a hangjukkal” - mondogatta Regényi úr, mintha csak az 
életveszélynek volna barátja: a trapézművésznőnél tette első látogatását, majd Slenk 
asszonynál (művészi nevén Mademoiselle Yvette-nél), aki kisgyermekek helyett 
oroszlánkölyköket dajkált, amíg a mutatványához felöltözött, hogy az oroszlánatyákkal és 
oroszlánanyákkal együtt tolassa ki magát egy vasketrecben a porondra a közönség elé. A 
cirkusz mellett volt egy szolid kiskocsma, ahol leginkább tejet, vajat, főzeléket és más 
ártatlanságokat fogyasztottak a művészek, csak az „igazgatóság” és vele Regényi úr sörözött, 
mert annak amúgy sincs szüksége az idegeire. 

Nem csodálható, hogy ilyen körülmények között jóval éjfél után ért haza a „Károly 
főherceg”-be a pesti vendég, persze holtfáradtan, mert gyalog szeretett kószálni. - Bolond 
ember, aki kocsira ül, ha nem fiákerség a foglalkozása - mond Regényi úr. 

A vendégnek még nem volt sok ideje, hogy az ébren levő szállodaigazgatónak elmondhassa 
szemrehányásait az első emeleti, szalonszerűleg berendezett szoba miatt, miután egészséges 
ember csak aludni jár haza a fogadóba, amikor az erkély üvegajtaján halk kopogtatás 
hallatszott, és Alvinczi Eduárd lépett be. 

- Százat tettem volna egy ellen, hogy csak a méltóságos úrnak lehet ilyen ötlete, hogy az 
ablakon jön be a szobába - kiáltott fel Regényi, felöltőjét kezében tartva. 

- Azt akartam megkérdezni, hogyan is hívták magát azelőtt? - szólt Alvinczi úr. 

- Romhányinak, méltóságos úr, amíg valaki ki nem találta a kávéházban, hogy éppen úgy nem 
vagyok befejezett ember, mint Gyulai Pál verse. 

Alvinczi Eduárd igen ünnepélyes ember volt, talán megtestesítője Magyarországon annak a 
fogalomnak, amelyet angolul gentlemannek neveznek. De babonás ember volt, mint minden 
játékos, aki a szerencse forgandóságát figyelemmel kíséri. Alvinczi úr azon alkalmakkor, 
mikor lovaival valamely híresebb verseny megnyeréséhez készülődött, Regényi-Romhányi 
urat a föld alól is előkerítette, mert szüksége volt neki e jelentéktelen külsejű, szimpla, de 
jókedvű emberkére, hogy a lóversenytér csalfa gyepén cilinderkalapban végigsétáljon, és a 
remélhető ajándék fejében Alvinczi úr győzelme mellett fohászkodjon. 

- Hát csak érezze magát jól Bécsben, tisztelt barátom - mond Alvinczi úr, és az asztalon egy 
meglehetősen tömött bugyellárist felejtett, mert az is lehetséges, hogy Regényi-Romhányi urat 
megint csak akkor fogja látni, amikor elbúcsúzik, de a közelében kellett lenni, mint valamely 
szerencsét hozó tárgyacskának, amilyenekkel Alvinczi úr körül volt véve. Néha egy Indiából 
való óarany Buddha-szobrocska, máskor Romhányi úr hozta meg a keresett szerencsét. E 
babonás dolgokról hiába is vitatkoznánk tovább, amint Regényi úr se gondolkozott az 
események felett; az erszényt párnája alá helyezte, és bizonyosan hosszú kávéházi 
virrasztások után kényelmes ágyában mély álomba merült. 

- Hortyog már! - jelentette a szomszédban Alvinczi úr inasa, egy Zemplénországba való, 
huszárképű legény, míg gazdája levetkeztetéséhez látott. 

- Most már bizonyosan megérkeznek a többi meghívott uraságok is. Senki se fogja kimentem 
magát távolmaradásáért - felelt Alvinczi úr megnyugodva. 

Azok közül az uraságok közül, akik lovaikat a Derbyre felnyergeltetik, senki se töltötte 
ágyában olyan bizakodva az éjszakát, mint Alvinczi úr. 
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Talán még báró Rothschild Alfonz is, akinek palotáját ott láthatjuk a Keleti pályaudvarról 
jövet: nyugtalankodva tette le szemüvegét, amikor az óramutató az éjfél felé közeledett, sietni 
kell az alvással, mert holnap Derby-nap van. De a báróné, a Montefiori kisasszony, aki 
versenylovakat és Ch. Trigget hozatott a maga részére Angliából, bizonyosan meghatottan 
gondolt a kék zubbony és sárga sapka másnapi szereplésére; régmúltnak tetszett az idő, 
amikor a Rothschild ház, még báró Nathaniel idejében, bécsi Derbyt nyert Zsupán nevű 
lovával. 

És báró Springer, akinek talán majdnem annyi pénze van, mint Rothschildnak, és a világ 
legjobb lovasai, Mr. Taral és C. Ferguson, valamint a lovaglás virtuóza, Mr. Carslake 
igazítják a nyeregszíjat a holnapi versenyhez: vajon ez a kövér, nyárspolgár külsejű uraság 
hogyan tölti a mai éjszakáját? A bárókisasszony már előkészítette azt a tízforintost, amelyet 
atyja lovának győzelmére fogad, de Gusztáv báró szívesen lemondana mindenféle 
izgalmakról, csak már túlesne a holnapi napon. 

És a létratermetű Dreher Antal úr, akinek cilinderkalapja úgy kimagaslik a gyepen az urak 
kalapjai közül, mint sörgyárainak kéményei, amikor Ausztria területére ér a vonat a világ 
négy tájéka felől, és aki majd szívbaja következtében nem nyugodalmas irodájában, hanem a 
versenypályán hal meg, holott csak Smart és Sharp newmarketi lócsiszárok gyakorlatoztak 
lovaival, és sehogy se értették meg egymás között, hogy a dúsgazdag sörgyáros egyetlen 
ötforintos bankót sem rak fel kincseket érő lovai győzelmére. Dreher úr bizonyára ott 
„gibicel” most is a játékasztalnál a Jockey Clubban, esetleg annál a játékasztalnál, ahol azok a 
kisebb erszényű urak játszanak egymás között, akik csinos terjedelmű kölcsönöket szoktak 
kérni sörgyáros barátjuktól, amely összegnek kölcsönadásáról éppen Dreher úr feledkezik 
meg legelőször. „Nem emlékszem” - mondja hüledezve, swecháti hanghordozással, amikor 
egyik-másik úr vissza akarná adni a kikölcsönzött összeget. 

Ezen az éjszakán a Jockey Clubbal együtt minden valamirevaló társaskör, szálloda, vendéglő, 
de még a szolid városházi sörpince is ki van világítva reggelig: annyi az éjféli 
nevezetességekre kíváncsi idegen a város területén. De még a bennszülött bécsi is, aki már 
látta a Styrian és Morphet győzelmét a Derbyben, a megszokottnál több korsót engedélyez 
magának, és a nagy idegenforgalom láttára hajlandó elfelejteni a perzsa sahnak ama 
klasszikus mondását, hogy nincs mit csodálkozni azon, hogy egyik ló jobban fut, mint a 
másik… Az még megérthető, hogy valaki azért akar nyerni a szerencsejátékban, hogy beteg 
leánykáját meggyógyíttathassa a legjobb doktorokkal, a földkerekség enyhe tájaival. De ki 
látott már passzióból kártyázni, lovagolni nagy pénzek kockáztatásával? 

És ezen az éjszakán, mikor a bádeni zsokészállásokon, a freudenaui istállók előtt fegyveres 
őrök vigyáznak, hogy valakinek eszébe ne juthasson megvesztegetni a lovasok lelkiismeretét, 
vagy kárt tenni a Derby futására idomított paripákban: éppen a holnapi nap dicsőségének 
legtüzetesebb aspiránsa aludt legnyugodtabban annak a tartománynak határáig, ahonnan a 
bécsi István-torony látható. 

Alvinczi elhozatta Pestről Regényi urat, aki most szobájában horkol. Nem történhetik baj 
Táblabíró lovával, amelynek „könnyű kenterben” kell holnap nyernie. 

…Amíg a babonás Alvinczi és nem mindennapi pesti vendége angyali nyugalommal várják a 
holnapi győzelmet, nézzünk körül ama úrhölgyek és úriemberek között, akik az „Erzherzog 
Karl”-ban előző estén már Alvinczi Eduárd „medvebőrére” ittak-ettek az ebédlőben, mint 
valami követválasztáson. Hangosak és vidámak voltak, akár bécsi polgármesternek is 
megválasztották volna ez estén Alvinczi urat, hiszen a magyarok kirándulásaikban, amelyeket 
„rákosok”-nak neveztek: amúgy is megszokták a királyválasztásokat. (Igaz, hogy Alvinczi 
úrral néhány év előtt az a malőr történt, hogy „egy alkalommal” kiutasította Ferenc József 
Bécs városából, igaz, hogy a dolgok azóta rendbe jöttek, de az agg ebnek van kedve felejteni!) 
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Itt volt mindjárt egy Zemplén vármegyei főszolgabíró a meghívottak között, aki 
Magyarország északkeleti csücskéről utazott ide, lóháton, szekéren (mint a peleskei nótárius), 
majd személy- és futárvonattal, mint az új idők lovagja. „Mert elkelne az a kis pénz, a Derby 
százezer forintja odafent a tót magyarok között is, kedves Eduárdom! - mondta kordiális, 
atyafiságos hangon. - Utóvégre van még egypár szegény rokonod ott Zemplén körül is, ahol te 
pillantottad meg a napvilágot… Nem mind járnak már csizmában azok közül, akik Huba 
vezérrel jöttek be Magyarország elfoglalására. Már csak azért is el kell vinni a kincset a német 
orra elől.” - Hiszen ez is szempont - felelt Alvinczi Eduárd, amíg az ebédlőben hadain 
végignézett. 

Az ebédlőben persze magyar cigányok muzsikáltak, akiket ugyancsak a Derby-aspiráns 
hozatott a Hegyaljáról a maga költségén, és a szüreti nóták keveredtek a Gömör megyei 
dalokkal, Tompa Mihály ábrándjai a szvihorai nótával. Volt itt egy hosszú termetű főispán is 
nejével és eladó lányával a magyarországi felső vármegyékből, de a gömöri asszonyság még 
eddig hiába nézelődött amaz ausztriai herceg után, akihez esetleg férjhez adná szilvaszemű 
leányát. „Majd a delegációkor. Tudod, hogy Eduárdot nem szeretik az udvarnál” - nyomogatta 
a főispán türelmetlen életpárjának éberlaszting cipőjét az asztal alatt. Addig is táncoljon a 
fruska, mintha eperjesi vagy bártfai bálban volnánk. Itt van mindjárt Szemere Gyuri, igaz, 
hogy nem tánchoz való a lába, ám derekabb, szebb magyar embert még nem láttak Bécsben. 

Itt vannak a pesti Országos Kaszinóból is néhányan, akik egymás között még mindig „Arany 
Sas”-nak mondták a társaskörüket, mert a régi kocsmának a helyére építették a kaszinó 
palotáját. Ezek az urak, mint évtizedek óta mindennap, most is egymás között ültek, mint a 
sasbeli Gyökér-asztaltársaság tagjaihoz illik, akik az Eduárd (Ede)-napokat hosszadalmas 
ceremóniák között szokták megünnepelni. Rohrer Géza a közjegyzői irodáját hagyta Pesten, 
amikor hírét vette, hogy Eduárdnak sansza van a Kékszalagot Pestre hozni. Besztercei úr, egy 
nyugalmazott kúriai bíró, az évek óta tartó pikéjátszmáját függesztette fel a kaszinó egy 
csöndes szobájában, hogy Bécsbe jöhessen. És meghívást kapott az öreg Samu nevű bérszolga 
is, aki az „Arany Sas” idejében a vendéguraknak szokta a cipőit és ruháit kefélni; most 
ugyanezt cselekedte az agglegények körül a bécsi „Erzherzog Karl”-ban. 

A „szép Hadik” és Santelli, a vívómester most is azon a travezón-vágáson vitatkoztak itt a 
bécsi fogadóban, amelyen Pesten szoktak, amikor a vívóleckének vége volt, és az olasz 
mester homlokát törülgeti, hogy mennyi baja volt megint ezzel az ördöngös tanítványával. Az 
„ördöngös tanítvány”, Alvinczi úr már az emeleten pihent. A „szép Hadik” (Sándor gróf) 
most is mélabúsan nézett maga elé, mint mindig; általában keveset érdeklődött a reális dolgok 
iránt, mintha valamely végzetes szerelemben szenvedne. Titkos költő volt, mint ismerősei 
rebesgették. 

  

Éjfél után, amikor a társaság már félig-meddig „eltette magát holnapra”, mint mondani 
szokás, és az étteremben csak a vidéki főispán és családja, valamint a határ menti főszolgabíró 
üldögélt, mert aludni otthon is lehet Magyarországon: az éjfél utáni szél lobogtatta az árbocra 
vont lobogót az „Erzherzog Karl” kapuja felett, és a magyar vendégek fogadására Samu 
bérszolga vezetése alatt kirendelt huszárok és hajdúk szundikáltak a portásfülke körül - 
hangos kiáltás és erőteljes csengetés hallatszott a kapu felől. Ugyanakkor a postakürt is 
megszólalt valahol az utcában, és lovak dobogása, nyerítése hallatszott, mintha egy száz 
esztendő előtti utazótársaság kísértetalakjai érkeztek volna meg nagy dübörgéssel az éjfél 
utáni időben, a fogadó még mindig a „Hotel zum Post”-hoz van címezve, és a társaság 
valószínűleg majd más hely hiányában az ebédlőbe hozatja be kocsijait, és bekötteti lovait. 

Az emeletről a postakürt riadozására Szilveszter úr sietett az éjfél utáni társaság fogadására. 
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Szilveszter úrnak azelőtt szokása volt mindaddig a kocsmában maradni, amíg a pesti vagy 
bécsi konstáblerek hivatalosan fel nem szólítják vala a távozásra, és másnap esetleg újra a 
kapitányságra hívják kijózanodása után. De most Derby-idény volt, és Szilveszter úr se 
gazdája, se annak a lova érdekében nem találta kívánatosnak, hogy a bécsi policájjal 
összetűzzön. Ki tudná, hogy mit találna ki a bécsi rendőrség a Derby megnyerése ellen, hisz 
Alvinczi úr nem tartozott a „kívánatos” magyarok közé, mióta emlékezetes afférje volt a 
császárral! Szilveszter úr tehát már nyolc órakor ágyba bújt, és az ágyból, zárt ajtó mögött 
mondogatta el szokott pohárköszöntőit, amelyeket rendszerint a mohácsi csatavesztésnél 
kezdett. Hallgatója Bodnár úr volt, egy Zemplén vármegyei betyár kinézésű urasági huszár, 
aki néha benézegetett az öregúr szobájába, amikor azt hosszadalmasán köhécselni hallotta: 
„De tekintetes úr, a «Farkasvadászok» fogadtatása előtt csak nem halunk meg?” - mondá, 
megütögetve a vén titkár hátát. (Arra nézve, hogy a másnapi Derby-győzelmet is 
végignézhesse a betegeskedő titkár: erre nézve nem volt biztatási szava az Alvinczi úr 
komornyikjának.) Szilveszter szokásos pohárköszöntőjével válaszolt, és éjfél után nyomban 
talpon volt, amikor a postakürtöt megzendülni hallotta a ház előtt. 

Az ő barátai, az ő ismerősei, a Pest megyei vadászok érkeztek meg, szerencsére még idejében, 
bár bizonyosan elég stációt tartottak útközben. 

A „Farkasvadászok” természetesen külön cigánybandával érkeztek - mert hátha elfelejtett 
Alvinczi úr megfelelő cigányról gondoskodni. Az öreg Banda Marcit és fiait pakolták fel egy 
kocsira, míg véglegesen útnak ereszkedtek. De hát ez nem baj, a hegyaljai muzsikusokkal 
majd felváltva „szolgáltatják a zenét”, hiszen a győzedelmes Derby után nem lehet elegendő a 
városban se cigányból, se magyar nótából, ha nem hagyja cserben a szerencse a magyarokat. 
(Ha soká tart: hovatovább „nemzeti ügy”-gyé fejlődik a bécsi Derby kérdése. Egy sárga-
fekete zsinórért is tűzbe mentek már a magyarok, nem pedig egy világhírű Kékszalagért és a 
velejáró százezer forintért, amit az osztrákoktól lehet elvenni. Utóvégre elég pénzt adtunk mi 
eddig Ausztriának.) 

Szilveszter tehát nyomban kinyittatta az „Erzherzog Karl” kapuját, amikor a kürt odakünn 
megharsant, és természetesen Zsennyey István, a leghíresebb magyar lóhajtó ugrott le először 
az öt lóval vontatott magas postakocsi bakjáról. Jó dolog volt, hogy éjfél utáni idő járt ekkor 
az István-torony környékén, mert nappali időben bizonyára megrekedt volna a forgalom a 
jeles kocsik láttára az összegyülekező néptömegtől… „Zsennyey Pista” - mint 
Magyarországon nevezik - a London és Brighton közötti kocsiversenyekben is hajtotta már 
mokány lovait, a világ legjobb lóhajtóival mérvén össze ügyességét. 

- Csak Tatától jöttünk egyhuzamban Bécsig, mert pihentetni akarom holnapra, a Práterbe való 
kivonulásra a macskáimat - mond Zsennyey Pista, megcirógatván a lovait. - Jól viselték 
magukat. Vasalás nélkül tették meg az utat Zemplén vármegyéből. 

A postakocsiból zempléni urak és hölgyek szállottak ki megfelelő utazóládákkal, málhákkal, 
elemózsiás kosarakkal… Nem, sehogy se lehetne elmondani Mailáthékról, Sennyeiékről, 
Barthosékról, hogy egy-két napi mulatozásra jöttek volna Bécsbe, akár győz az azari 
Alvinczi-fiúnak az a Táblabíró nevű lova a Derbyben, akár nem. 

- Az igaz, hogy a londoni Hyde-parkban többen voltunk annak idején - mondta Pista báró 
végignézve a mögötte érkező kocsikat. 

Négy lóval jött Erdélyből egy Wesselényi ivadék, hiszen a Wesselényieknél családi tradíció a 
lóhajtás, mióta az a bizonyos Miklós báró megkocsikáztatta Zsibón az öreg Ferenc császárt, 
aki holta napjáig nem értette meg, hogyan lehet egy hosszú, éles füttyszóval megállítani a 
meredélyen rohanó négy lovat. Megjött Szabolcsországból az öreg Kállay Andris, ugyancsak 
négylovas hintóval és pazonyi Elek Guszti ezredessel, akit Pesten átutaztában a Nemzeti 
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Kaszinóból szólított ki, ahol a vénülő huszár ezredes az olvasószobában iddogálta a teáját. 
„Guszti, nem volna kedved egy kis kocsikázásra?” - invitálta Kállay András földijét és régi 
pajtását. Az ezredes csak azon vette magát észre, hogy Bécsben vannak azzal a négy lóval, 
amelyet éppen egy Sztáray nevű főhadnagy hajtott a 14-es huszárezredből, csak úgy 
zsinórtalan, főhadnagyi zubbonyban, a bakra maga mellé fektetett kardjával, mintha a Sóstó-
fürdőre hajtana ki a poros Nyíregyházáról. No majd lesz dolga úgy az ezredes, mint a 
főhadnagy kutyamosójának, ha az úti felszereléseikkel meg akarják találni gazdáikat a 
monarchia másik országában. 

De hát a Pest megyeiek voltak igazándiban szívéhez nőve Szilveszter úrnak, mert hiszen 
maga is Pest megyei születésű lévén, többször bejárta a vármegyéjét lóháton és kocsin, hol 
Pálmay Ilka, ama híres grófné társaságában, hol meg Vay Sarolta, ama férfiruhás írónő 
kompániájában, amikor arról volt szó, hogy Ormódy Vilmos a vagyon- és életbiztosítás 
szükségességére hívta fel a Pest megyei urakat. Szép utazások voltak ezek, amikor minden 
régi udvarházban stációt lehetett tartani. Ilkánk énekelt, Sarolta grófnő megírta a ház 
históriáját, Szilveszter biztosított. Egyformán szegényen maradtak mind a hárman, csak a 
biztosító társaság építette fel palotáját. 

A Pest megyeiek éjfél utáni érkezését egy egérszínű agár jelentette, amely agár befutamodva 
az „Erzherzog Karl” kapuján, nyomban felismerte Szilveszter urat, aki tarka hálóingére vetett 
köpönyegben és papucsban állt a kapu alatt. 

- A Borbély Gyuri Cickéje, amely a Waterloo Cupban is futott! - kiáltott fel Szilveszter, 
felismervén az agarat, és az agár a köpenyeget akarta lehúzni, hogy életnagyságban láthassa 
régi barátját. 

- Mondd, Cicke, mit csinálnak a birtoktagosítással? - kérdezte meghatottan Szilveszter, 
amikor az agár fejét tréfásan köpenyegébe burkolta. 

A „Farkasvadászok”: közöttük Beretvások, Dabasi-Halászok, Podmaniczkyak, Nyáriak, 
Rádayak, Prónayak, Szapáryak, akik az egész földkerekségen mindenütt Pest megyét jelentik 
zsindelytetős, többnyire Mária Terézia-korabeli kastélyaikkal és Magyarország utolsónak 
megmaradott udvarházaival, mintha Pest megyében nem szeretnének építeni - a Beniczkyek, a 
Fáyak, az Orczyak, az Almássyak, a Vayok, akik mindig a tizenkilencedik század gáláns 
történeteinek hősei maradnak, ha agarászatról, falkavadászatról, csárdásról, lovaglásról vagy 
kocsikázásról volna szó: megjöttenek, hogy Szilveszter felköltötte a fogadó imént nyugalomra 
tért szakácsait, pincéreit, szolgálóit. 

- Ki látta már a Derby napján aludni? - kiáltott Alvinczi úr megbízottja. - Ha a cigányok 
elfáradtak volna az eddigi muzsikálásban, van új banda helyükbe! 

A „Farkasvadászok” anélkül, hogy az úti port leverték volna magukról a hosszú kocsikázás 
után, a bécsi fogadóban olyanformán reggeliztek, mintha csak útközben stációznának. 

  

Megtelt az „Erzherzog Karl” a vendégkoszorúval. 

Magyar szavak pattogtak mindenfelé a házban, és huszárok, hajdúk, csatlósok kifent bajszai 
ijesztgették a szobalányokat. Sarkantyúpengés és felvidékies tájszólás, pengő Pest megyei 
nóták a délben is muzsikától zengő ebédlőben és szobalányok futkározása a kolmizó vasak és 
cipőkanalak után, borbélylegények szaladgálása egyik szobából a másikba, a masamódok 
száguldozása gombostűkkel, cérnaszállal a szájukban, itt-ott egy félig elmondott fohászkodás 
a németek istenéről és szentségéről, elgurult inggombok keresgélése, dámák egymáshoz való 
kopogtatásai a falon át: ez a Derby délelőttje az „Erzherzog Karl”-ban. A portás fülkéje körül 
ravaszdi képű, sunyi tekintetű, cilinderkalapos lókereskedők és lóversenyügynökök 
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várakoznak, amíg Alvinczi úr szobájába bejutni lehet, mert ezek az ügynökök, bukmékerek 
mindenütt nyomába járnak Alvinczinek, akár Karlsbadban, akár Pesten, mert rendszerint 
Alvinczi úr nyeri el a pénzüket, és már esztendők óta az az egyetlen ambíciójuk, hogy a nagy 
pénzekben játszó úriembert egyszer olyankor is megcsípjék, amikor majd nem kedvez neki a 
szerencse. 

Csakhogy Alvinczi úrnak van valami különös bűvszere ezek ellen a merényletek ellen, 
amelyek habozás nélkül irányulnának egész vagyona ellen, mert hiszen egy régi közmondás 
szerint „egy játékosnak nincs igazi vagyona, amíg életben van”. Alvinczi úr pedig minden 
esztendőben vesz egy bécsi palotát vagy egy pesti házat, és a lóversenyügynökök (az 
ellenfelei), száma évről évre fogyatkozik, amint elmaradoznak nyomából, és egy napon vörös 
sipkában állnak már csak az utcasarkon, amerre Alvinczi úr elhajtat, vagy pedig szállodai 
portásnak csapnak fel egy fürdőhelyen, ahol Alvinczi úr gyengülő egészségét kúrálja. „Mi az, 
Mr. Miller, ön felhagyott a játékkal?” - kérdezte egyszer Alvinczi úr a hotelportást, aki 
szobája iránt intézkedett Monte-Carlóban. - „Ó, korántsem, Lord úr, csak némi tőkét gyűjtök 
új foglalkozásommal, hogy Calcuttában folytathassam mesterségemet. Indiában még nem 
ismerik annyira a turf rejtelmeit, mint Ausztriában” - felelt őszintén a tönkrement bukméker, 
aki éppen Alvinczi úrral kezdett ki a lóversenyjátékban. S mialatt levett sapkával kísérte 
Alvinczi urat szobájába a riviérai hotelben, tiszteletteljesen szólott: „Egy jó tippet azonban 
nagyon megköszönnék a holnapután kezdődő nizzai lóversenyekre.” 

Alvinczi urat mindenütt ismerték Európában, ahol a lovak futkározását figyelemmel 
kísérték… de Alvinczi úr annak örült legjobban, hogy Bécsben, a Kohlmarkton levő 15-ös 
számú, ódon külsejű, egyemeletes házban nem felejtették el őt ma sem, amikor Alvinczi úr 
vizitet tett, mint élete kritikus helyzeteiben szokta. Itt volt az a varázslat, amely Alvinczi urat 
megóvta életében. 

Holcer, bécsi fiákeres szinte egyetlen kézmozdulattal állította meg kocsiját az első kerületben 
levő komor külsejű palota előtt, tudta ő, hogy itt még a lovaival sem illik hangosan beszélni. 
A kapu hangtalanul nyílott és zárult a portás kéznyomására, amint a ház belsejéből 
meghallotta, megismerte a gazda lépteit, mint valamely jó kutya, amely a Kohlmarkton (a 
szénpiacon) elhangzó ezer emberi lépés közül is felneszel gazdája közeledésére. Csak a 
magyar férficselédek között akadnak ilyen emberek. Igaz, hogy gyermekkora óta tanulta ezt a 
lépést megkülönböztetni a többi lépésektől: mégpedig Alvinczi atyjától, aki vakon, 
világtalanul várta a falusi udvarházban mindig a fiát, mikor az iskolai szünidőkben 
hazalátogatott. Antal, a szótalan férficseléd állott már a vak Alvinczi, az öreg „megboldogult 
tekintetes úr” karosszékének háta mögött is. 

- Kezét csókolom az ifjú úrnak - mond szakállába a kapus, amikor fülkéjéből állva köszönt a 
belépő Alvinczinak, és ugyanakkor egy lánc segítségével bezárta a kaput. 

A bolthajtás alatt még egy kapu következett. Ez már vasrácsos volt, a vasrudakon régi 
aranyozásnak a nyomával. Innen valamely udvarhelyiség nyílott, s itt állott Péterfalvy úr, 
Alvinczi egyetlen gyermekkori barátja, atyjafia, leghűségesebb embere, akiben még sohasem 
csalódott. Ő volt a bécsi palota látható gazdája, akinek elmulaszthatatlan esetekben ahhoz is 
volt joga, hogy Alvinczi nevét különböző hivatalos papirosokra felírja. 

Péterfalvy úr termetben hasonlított Alvinczi úrhoz, ám arckifejezése sokkal egykedvűbb volt 
még a fanyar uraságénál is. Olajbarna, duzzadt arcán, álmos, lankadt szemhéja alatt sötétlő 
szemén soha az indulatnak, érzelemnek még árnyéka sem. Alvinczi úr kezét nyújtotta 
Péterfalvynak. 

- Mi újság? - kérdezte. 

- Semmi - felelt Péterfalvy egykedvűen. - Ma van a Derby? Megnyered? 
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- Megnyerem - mondta Alvinczi. 

Péterfalvy egyetlen szóval sem folytatta a diskurzust. Az is a rendkívüli nap izgalmának 
következménye volt, hogy ennyit beszélt gyermekkori barátjával. Mit is beszélgettek volna? 
Tudták egymásnak a gondolatait és érzéseit. 

Péterfalvy úr egyetlen szóval sem említette, hogy szeretné a Derby futását végignézni a 
versenypályán. Sohasem volt még lóversenyen, és mégis mindent tudott arról, hogy ott mi 
történik. Az ő dolga volt a kisasszonyra felügyelni. Ezért hagyta ott állását, amikor Eduárd 
intett neki. Odáig a titkos rendőrség főnöke volt Budapesten. Olyan csend volt a házban, 
mintha a titkok tovább is követték volna lábujjhegyen az egykori rendőrt, holott ő azt hitte, 
hogy már mindent és mindenkit megfejtett a körülötte levő életből. 

A lépcső fordulójánál egy ajtó. Ehhez Alvinczi úrnak volt kulcsa. A kabátja zsebéből egy 
tollacskát vett elő. Talán darué vagy gémé volt valaha, amelyet reptében elhullajtott. A tollal 
megérintett egy alig látható lyukacskát a mahagóni ajtón. Mire az nyomban engedett Alvinczi 
kéznyomására. Így lehetett a kapun át a palota belsejébe jutni annak, aki ismerte a járást. 
Másnak sehogyan sem lehetett idáig jutni. 

Az ajtó mögött egy tizenöt esztendős leányka állott és két karját ölelésre tárta ki: 

- Apám! 

- Ilona - kiáltott fel Alvinczi úr, és karjaiba kapta a leánykát, amint a hosszú gyermekingben 
úszó angyallal a belső szobák felé sietett. - Hát nem ígérted, hogy ágyadban maradsz 
mindaddig, amíg a doktor bácsik engedelmet adnak a felkeléshez? 

- Mikor olyan nehezen várlak - felelte a leányka kissé idegenes hangsúllyal ejtvén a magyar 
szót. - Most már nyugodtan maradok, ha mellettem lehetsz. 

És a leányka valóban így tett. Elhelyezkedett hófehér ágyában, és vékony kezeivel átkarolta 
Alvinczi úr rövid, izmos kezét, mintha e kezében tartott kézzel együtt tenné fogadalmát. (Nem 
is eresztette el azt a kezet délután négy óráig, amíg Holcer, a mindenható kikeményített 
bérkocsis személyesen jött az emeletre jelenteni, hogy az ő két kancája ugyan a legjobb azok 
között, amelyek a bécsi utcákon járnak, de nem bizonyos, hogy ez a két kanca eléri a 
versenypályát, midőn a Derbyhez csengetnek odakint a gyepen. És a leányka akkor is 
duzzogva nézett az öreg bérkocsisra, aki néha napfényes időben sétakocsizásra hordta őt, 
mintha meg-bocsáthatatlanul haragudna, mert Alvinczi urat most elviszi.) 

- Estefelé visszahozom a papát! - suttogta Holcer, a kocsis a leányka felé, amikor az 
búcsúzóra intett kis, aranygyűrűs kezével. 

Sziromi Ilona árva leánykája most holt édesanyja helyett kulcsolta össze kezét imádkozásra, 
hogy Alvinczi Eduárdot minél előbb láthassa. 

Éppen úgy szerette ez a lányka az apját, mint egykor boldogtalan édesanyja. Csak imádkozni 
tudott érte, ha nem volt mellette. 

- Istenem, megérdemlem ezt? - sóhajtott magában a babonás Alvinczi. 
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HARMADIK FEJEZET • amelyben megtudjuk, hogy az Alvincziak valóban 
lóháton jöttek Magyarországba 

Két dáma a Derby napján, a Jockey Club részére fenntartott tribünön, egy páholyban így 
beszélgetett: 

- Ki az a leányképű katonatiszt, akinek Alvinczi most magyarázza, hogy az ő lova verhetetlen 
a Derbyben? 

- Valamelyik fiatal főherceg. A kapitány, aki a társaságában van: a gárdatisztek buzérpiros 
galléros, fehér köpenyegét viseli. De nem jelent sokat Alvinczi magyarázata, ő mindig bízik a 
lovában, ha indítja. 

Most egy gavallér recsegő hangja avatkozott a diskurzusba: 

- Az a fiatal katonatiszt Károly főherceg, Ottónak a fia. A társaságában levő gárdatiszt pedig 
egy Esterházy, aki arról híres, hogy két-három filléres differenciákban kártyázik, ha 
néhanapján bevetődik a klubba. Temérdek dolga van az ilyen gárdatisztnek, ha véletlenül 
azzal bízzák meg, hogy „dajkája” legyen egy fiatal főhercegnek. 

- Ó, ez a Károly?… Ez véletlenül a legszolidabbak közül való. Éppen a leányos természete 
miatt „vattában” nevelték Schönauban, ahol Mária Josefa parancsnokol eleveneknek és 
holtaknak. 

A gavallér tovább „látcsövezi” a freudenaui közönséget, majd így szól: 

- Károly a zsebpénzéből úgysem „plönzsölhet” többet egy ezüst ötkoronásnál; már láttam őt 
vagy Esterházyt fogadni. Mondhatom, nagyon savanyú arcot vágnak mind a ketten, ha a 
fogadott lovuk „lemarad”. Nem teremnek az elveszíteni való ötkoronások Schönauban a 
diófán. És az „adjutáns” is a szegény Esterházyak közül való. 

Az egyik dáma: 

- Én arra a „tipp”-re volnék inkább kíváncsi, amelyet Ferenc Ferdinándnak vagy a „Chotek”-
nek szolgálna, az ördögöknek ez a bécsi nagykövete. Én mindig pokolbeli patát keresek a 
felöltője alatt, amikor ránézek… 

A másik dáma: 

- Igen, ha a „Chotek” itt volna… Annak megmondaná, hogy melyik ló „dugja be az orrát 
elsőnek” a célba. Hiszen mindenki tudja, hogy százezer forintot tett fel csak a zsokéknak a 
részére, akik a versenyben lovagolnak. A zsokéknak nyerni kell, mert ők is a „mi” 
pénzünkből élnek. 

- Azt volna jó tudni, hogy melyik lovon „fut” a zsokék pénze - avatkozott megint a 
társalgásba a gavallérhang. 

Az első dáma: 

- Hát a „Chotek” tudna valamit? Mit akar ez az Alvinczi, hogy mindig Ferenc Ferdinánd meg 
a „Chotek” körül somfordál? 

- Külügyminiszter óhajt lenni, ha az Öregúr lehunyja a szemét. Egy pesti barátnőmtől 
hallottam - felel nagy hirtelenséggel a másik dáma. 

- De hölgyeim!… Ha egy újságíró hallaná? - dörmög ismét nevetősen a gavallérhang ott a 
páholy mögött. Majd rövid látócsövi szemlélődés után folytatja: 

- Az újságoknak, úgy látszik, igazuk lesz. Mégis az Alvinczi lova fog nyerni. Ezért üres a 
császári páholy. Az öregúr nem bocsát meg egykönnyen. Nem akarja annak a kártyásnak még 
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a lovát se látni! Ezek a magyarok Andrássy Gyula óta még itt Bécsben is magasan hordják az 
orrukat. Tele van magyarral a Freudenau… No, most már indulnak a lovak. Figyelem, 
hölgyeim. Az Alvinczi-ló elég jól indul. De Dreher vezet. 

És a Jockey Club páholyában és végig a többi páholyokban, amerre a szem ellát, mindenütt 
egy Derby-napi sugár futamodik az arcokon. 

191. .-et írnak, Bécs talán a legszebb az esztendőben, mintha sejtené a végzetet. Az utolsó 
„békebeli” Derby, az utolsó kacagás és az utolsó hang, amelyet úgy megszoktunk Ferenc 
József hosszú uralkodása alatt, hogy eleinte még a háború ágyúdörgését is csak siketen 
hallgatta minden fül és minden szív. 

A Freudenauról a legtöbb kézikönyvben azt olvashatjuk, hogy a Práterhez tartozik, amelyet 
Mária Terézia ajándékozott a bécsi népnek, hogy ott kedvére mulatozzon. Három perc alatt 
futamodik ide a gyors bécsi fiáker, harminc perc alatt az omnibusz, ha meg van rakva 
utasokkal. A lóvasútra azonban jó már egy órával előbb várakozni… És a nép ugyanazt teszi 
most is, amikor a villamosvonatok járnak. Itt, a Práter százesztendős fái alatt találták ki, hogy 
csak „egyetlen Bécs” van a világon. 

…Alvinczi urat a Derby-versenyhez felhangzó csengetés egy emelvényen találta, ahonnan 
aztán nem mozdult el mindaddig, amíg lova valóban elsőnek futamodott el a célban. Ezt az 
emelvényt, amelyet meglehetős távolság választott el a Jockey Club, az Udvar, a páholyok 
számára fentartott tribüntől, a véletlen adta Alvinczi úrnak, amint kezdődő szívbajával és 
meglehetős izgalmában a Károly főherceggel való beszélgetés után éppen erre a helyre került, 
ahol csak annyi ideje volt, hogy látócsövét használható állapotba hozza. 

A bécsi tribün arról nevezetes, hogy bármely pontjáról igen jól láthatni a pályán történő 
eseményeket, mondja egy Verseny Naptár. Tehát ott állott Alvinczi úr, baljával egy lépcső 
karfájába kapaszkodva, míg jobbjával a látócsövet tartva, de későbbi bevallása szerint alig 
látott valamit a lóverseny lefolyásából. De tán akkor is felmondta volna egyébként éles 
tekintetű szeme a mindennapi szolgálatot, ha rendes páholyában foglalja el helyét. Egy nagy, 
fekete 5-ös számra gondolt, amelynek a versenybíróság fehér tábláján a zöld mező közepén 
majd meg kell jelennie, amikor a célbíró a Jockey Club szolgájának bediktálja, hogy melyik 
számokat kell felhúzni az árbocra, a táblákra, a fehér darulábú oszlopokra, amelyek azt 
jelentik, hogy csak az 5-ös szám után jöhetnek mindazok a lovak, amelyek a Derby 
távolságán egymás után célba érkeztek. 

És a nagy fekete 5-ös szám valóban megjelent az árbocon, utána kattogtak a fehér táblák és 
sudár oszlopok gépszerkezetei, és mindenütt legelöl az 5-ös számjegy. 

5-ös száma volt Alvinczi úr lovának. 

A táj, mindaddig, ahol az ég a földre hajlik, ezt a szót hangoztatta: Alvinczi. Nem a ló nyerte 
a versenyt, hanem Alvinczi. Nem a halálsápadt lovas árnyéka suhant el a céltábla előtt, mint 
egy másvilági fantom, hanem a testes, vállas, sárga-fekete arcú Alvinczi nyargalt ott 
ezüstszínű zubbonyban, piros színű sapkában. Azok a zöld uszályos angyalok, amelyek a 
„gyep” felett a Derby délutánján szolgálatban vannak, hogy májusszínű szárnyukra emeljék 
azt a paripát, amelynek valamennyit meg kell előzni, fúvószerszámukon egy tatáros hangzatú 
nevet kiáltottak a világ négy tája felé: az Alvinczi nevet. 

Hogy a néptömeg a megszámlálhatatlan emberfő ismételte a magasból kiáltott nevet: azon 
már csak annak lehetne csodálkozni, aki megsiketült volna, ha a puskaporos hordó robban fel 
alatta. De Alvinczi úr talán csak megvakult egy másodpercre azoktól a köszöngető kalapoktól, 
arcoktól, kezektől, amelyek mindenfelől körülvették hirtelen, mintha a tribün deszkáiból 
nőttek volna ki, hogy megmozdulni sem lehetett tőlük, nemhogy egy lépést előre tehetne. 
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Csak nagy nehezen sikerült tokjába eresztenie a látócsövét, mert bizonyosan azt is kiveszik a 
kezéből azok a kezek, amelyek minden oldalról feléje nyúltak, a ruháját simogatták, a vállát 
érintették, a lábába kapaszkodtak. Az arcok felismerhetetlenné váltak körülötte, pirosak, 
sápadtak, zöldek, rózsaszínűek lettek a legközömbösebb arcokból. A bajszos, borotvált vagy 
szakállas férfiarcok keveredtek a női arcokkal, hogy Alvinczi úrnak ideje se maradt szokásos, 
elgondolkozott, bágyadt fejtartásán mozdítani, csak a szemével nézte ezt a feléje hömpölygő, 
hullámként hullámzó, örvénylő, kavargó tömegét az ismerősöknek és ismeretleneknek. 
Préselték, taszították, ölelgették, magyar, német, francia és angol szavakat kiáltoztak mellette. 
Mily jó volna, ha valaki karjába kapaszkodna, és kirántaná ebből a néptömegből, amelyből 
most már jóformán senkit se ismert. Mégiscsak az uraknak van igazuk, akik az ünnepeltetés 
elől páholyokba, tornyokba zárkóznak, és szolgákat tartanak maguk körül, akik testi 
épségükre vigyáznak, úgy az örömben, mint a bánatban. 

Ah, mit nem adna ilyenkor az ember egy helyénvaló, jó erős, nyugodt, szinte közömbös 
szívért! 

No hát, ha éppen azt akarta az ünnepelt, ebben is volt része, mikor egy bő pepita nadrágos, 
szalonkabátos, pókhasú, pedrett bajszú emberke megszólalt mellette a maga bécsi humorával: 

- Zsidó ló, grófi ló már elnyerte tőlünk a Derbyt. De hogy valaki magyar is legyen, meg 
Táblabíró is! nem, az még nem volt. Herr von Derby bizonyosan megfordul a sírjában. 

A jó bécsi házmester nyilván azt gondolta, hogy Derby is valami sörfőző volt Bécs 
környékén. 

Hát Alvinczi úr erre összeszedte magát, amikor a magyar táblabírák ivadékát bántották meg 
győzelme napján. Most már nyugodtabban nézte a körülötte áradó embereket, és szokásos 
kesernyés humorral kiáltott fel: 

- Boszorkányosát! Az nyer, akinek jobb lova van! 

Már ekkor magyar éljenek, üdvrivalgások vették körül, a hívei felfedezték azon a kakasülőn, 
ahonnan lovának győzedelmes futását végignézte. (Szerette az ilyen búvóhelyeket Alvinczi 
úr, ahol észrevétlen lehet darab ideig.) Úgy kísérték a magyarok, mint valami királyt, aki a 
magyar becsületet vágta ki az idegenben. 

- Beszélhet nekem Bruce Lowe, amit akar! - ismételgette a Zemplén vármegyei főszolgabíró. 
- Mi vagyunk a tromf! A többi mind sifli! Beszélhet Bruce Lowe… 

(Ez a Bruce Lowe valami lócsillagász volt, vélte főbíránk, aki Angliában a lőcsei kalendárium 
módjára megjósolta a lovak nyerését.) 

Kállay András (a szabolcsi főispán) ezt a megjegyzést tette: 

- Most már valószínű, hogy az Alvincziak is lóháton jöttek Magyarországra. 

- Váljék egészségére! - mond Zsennyey Pista, aki ama bizonyos ötös fogattal jött Bécsbe. 

A „szép Hadik Sándor” gróf és a párbajviselt és emiatt az ólomgolyóval bicegő Pázmándy 
Dénes egy másik csoportban magyar politikai szempontból bírálták a Derby eredményét. 

- Megint borsot tört a bécsiek orra alá Eduárd - vélekedett Hadik Sándor. - A nyáron összeülő 
magyar delegációban bizonyára felemlítik a dolgot. Több adót fizetnek a magyarok. 

- Azt hiszem, a „párton kívüli politikusok” száma, akikhez Eduárd tartozik: megszaporodik az 
újonnan nyert százezer forint kedvéért - mond szokott gunyorosságával Pázmándy Dénes. 

A Zemplén vármegyei főbíró, aki végighallgatta a politikusok beszélgetését, az akkori pesti 
„tájszólással” avatkozott a dologba. 
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- Kendósz és társa. 

- Csak úriember engedheti meg magának azt a luxust, hogy egyetlen politikai párthoz se 
tartozzon, mint Eduárd - szűrte tovább Hadik Sándor, mert ilyen független politikus szeretett 
volna lenni hajdanában ő is, amíg kedvet érzett magában az élet aprólékos ügyeivel 
foglalkozni. 

- Magyarországon maholnap egyetlen úriember marad, s az Alvinczi - vélekedett a 
főszolgabíró. 

- No, csak nem kell ellágyulni - kiáltott fel Pázmándy Dénes, aki nem szerette maga körül az 
ábrándozást. - Nem olyan nagy dolog volt ez az egész győzelem. Egyetlen francia ló sem vett 
részt a Derbyben. Ez nem igazi mérkőzés, amit az osztrákok kitaláltak. Bezzeg 
Franciaországban… 

- A százezer forint ott is százezer forint, amit Eduárd ma behúzott - nyomta meg a szót a 
főszolgabíró. S ezzel vége is lett a vitatkozásnak. 

Száz szónak is egy a vége. Annyi kidüllesztett mellű magyart - volt pedig néhány ezer - már 
régen nem láttak a bécsi gyepen! Amikor Alvinczi úr higgadtságát visszanyerve, kantáron 
fogta lovát a bíróság páholya előtt! Professzionátus fotográfusok és állatfestők állítgatták meg 
paripájával Alvinczi urat, de ott volt egy hórihorgas lengyel, akinek családja a 
negyvennyolcadiki szabadságharcban került Magyarországra, a lengyel nem akarta 
elmulasztani a történelmi pillanatot, és már messziről integetett az ünnepelt felé. 

- Majd én lefestem a Táblabírót, mint annyi más lovát a méltóságos úrnak. 

- Várom a festményt! - intett Alvinczi a fotográfusgép előtt megfelelő arckifejezését öltve, 
mert ez az arcképe körülbelül a világ legtöbb képes újságjában megjelenik, mert az emberek 
még szerfelett érdeklődtek a Derby-nyerő lovak tulajdonosai után. 

A tömegen most egy cilinderes, kopottas, egykedvű emberke furakodott át: 

- Üzen valamit Pestre? Az esti vonattal Pestre megyek, már megvan a szokásos 
utazókompániám is. Mit üzen? - Alvinczi úr „szerencsemalackája”, a már említett Regényi úr 
volt a megszólaló, aki még a szokásos gratulációt is elmulasztotta, mert oly természetes 
eseménynek vélte a Táblabíró győzelmét, ha ő nézi végig a versenyt. 

- Regényi! Majd még mondani akarok valamit… - szólt Alvinczi úr szokatlanul érces hangon 
Regényi úr után, aki régi pesti kompániájával, egy sánta nőszabóval és egy bizonytalan 
foglalkozású kávéházi gibiccel már eltünedezőben volt a versenytér tarkabarkaságában, hogy 
majd reggelig, a személyvonaton „alsós”-t kártyázzon a pesti állomásig. (Bécsbe utaztában 
ugyanezek a kiváló urak voltak Regényi úr társaságában.) S így Regényi nem nagyon örült a 
szíves marasztalásnak, de Alvinczi úr fegyelmezett környezete ettől a perctől kezdve 
megfigyelés alá vette Regényit, mint akit semmi körülmények között nem szabad elereszteni. 
Először Szilveszter úr vette szemügyre a pesti kis férfiút, míg hátulról Bodnár, a megbízható 
komornyik ügyelt Regényi lépteire. 

Szilveszter nyomban sörözést indítványozott a „szerencsemalac”-nak, és elvezette őt a 
versenytéren abba a hosszú, folyosószerű sörmérőbe, ahol az első hely és a második hely 
közönsége találkozni szokott az ötpercenként csapra vert hordó körül, amely a sörgyár 
„különtöltését” tartalmazta a Derby napján. De Szilveszternek egyébként is kötelességévé 
tétetett, hogy huszonnégy hordó sört üttessen csapra, az Alvinczi úr költségére, aki emígy 
akarta megvendégelni a „bécsi népet” győzelme alkalmából. A hordók persze már előre 
felsorakoztak az ezüst-piros papírszalagokkal (az Alvinczi-színekkel), és a titokba beavatott 
és foglalkozás nélküli angol lovasok, idomítók és más nemzetközi népség: már dél óta ittak, 
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ettek a Derby-nyertes kontójára, mint az már ilyenkor szokás. (Legfeljebb a szalagokat 
cserélték volna ki más színű szalagokkal, ha Alvinczi úr nem nyer.) 

Szilveszter úr ezüstfejét, lángpiros orrát, bohókás arcát és szomorkás kedvét a Demmel 
kocsmában, a bécsi lóversenytéren éppen úgy ismerték, mint a birodalom valamennyi 
bormérő helyén. A vendéglősök igen jól tudták, hogy feneketlen erszényű ura megbízásából 
rendeli a söröshordókat és a pezsgőbatallionokat, a számlák kifizetése körül nem szokott 
fennakadás történni. Ezért Demmel úr, egy testes bécsi polgár, személyesen sietett a kopott, 
zöld köpenyes öregúr fogadtatására, amikor a Derby-közönség forgatagában azt feltűnni látta. 
És Szilveszter úr görbe meggyfa pálcájával a söröshordókra mutatott: 

- Ma mindenki az én vendégem, amíg ezekből a hordókból tart. Történetesen Károly főherceg 
(a későbbi magyar király) és gárdatisztje is ugyanekkor lépett a büfébe, hogy a szenvedélyes 
versenynap okozta szomjúságát oltsa. Demmel nem esett a feje lágyára, hogy söröspohárral 
kínálja a ritka vendégeit, francia pezsgőt bontott a tiszteletükre, és mikor a gárdakapitány 
köpönyege szárnyát félrevonva, keresgélni kezdett nadrágzsebében az aprópénzes tárca után, 
a pufók bécsi vendéglős hajlongva szabadkozott: 

- Ma Herr von Alvinczi fizeti a számlákat. 

(Amely „kedélyesség” napjainkban tán szemet szúrt volna valamerre a világon a 
„legmagasabb udvari körökben”, de akkoriban a kedélyes Bécsben nevetni volt szokás az 
ilyesmin.) 

- Hát az bizonyos, hogy ez a Traktárovics nem sajnálja a pénzt - mondogatták azok az 
idősebb, „szebb napokat látott” bécsi pincérszakmabeli sportsmanek, akik még a Milán 
exkirály ajándékozta néven ismerték Alvinczi urat, amikor Ronacher Antal, a híres 
mulatóhely alapítója is a lófuttatók közé tartozott. Akkor még érdemes volt pincérnek lenni 
Bécsben. A „weinbursch”-okból lehettek Frohnerek, szállodások, Sacherek, világhírű 
vendéglősök, Ronacherek, akik egy kis szerencsével a földkerekség legnobelebb mulatóhelyét 
teremtették. És nem is volt olyan lehetetlenség, hogy idővel versenyistállót alapítson a 
vendéglős, mint Capt. Violett (Frohner fogadós) példája is bizonyítja. A lóversenyzés 
tudományát együtt lehetett tanulni a pincérséggel. 

Máshol angolok fogyasztották nemzeti italaikat, a teákat, pálinkákat, de a fizetőpincérrel ők 
sem fogadtathatták el jó aranyaikat: 

- Ahá, ez az az Alvinczi, aki őfelségének, Edward királyunknak velszi herceg korában itt jó 
barátja volt - magyarázták az angol vendégek egymás között a bécsi Derby napján, mikor 
fizetés nélkül kényszerültek távozni a fedett folyosóról. 

Egy főúri külsejű lady, bizonyos Jersey Lilly, aki híres énekesnő létére maga is versenyistállót 
tartott Angliában, és csak passzióból utazott a kontinensen, kissé méltatlankodott: 

- Nincs szerencsém személyesen ismerni az említett gentlemant. 

Demmel nyomban előkerítette a betyáros kalapú Szilveszter urat, aki éppen egy csoport Pest 
megyei úriembernek központjában alsódabasi anekdotáit beszélte. Szilveszter úr rövid szárú, 
kupakos kis pipáját nyomban egy sarokba tette, míg hiányos angol nyelven megmagyarázta a 
fejedelmi Ladynek, hogy ez már Magyarországon így szokás… Mégpedig mindaddig tart a 
vendégeskedés, míg a következő versenyhez csengetnek; ugyanezért itt söröznek a 
versenypálya összes alkalmazottai is, nehogy valaki bolondjában megkongassa a harangot. 
Persze, az angol dáma talán mai napig is azt hiszi, hogy a bécsi Derbyt igazándiban 
Magyarországon futják. Ennyi erkölcsi haszna mindenesetre volt Alvinczi úr 
vendégeskedésének. Anyagi kára pedig a bojtos, karcsú nyakú, félig kiszívott tajtékpipájának 
az eltűnése volt, amelyet egy ügyes bécsi kéz még füstölgő állapotában emelt el arról a 
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helyről, ahová Szilveszter úr letette. Lesz dolga a pesti Király utcai pipakereskedőnek, amíg 
Szilveszter urat egy hasonló kedves pipával megvigasztalhatja. 

  

…Alvinczi úr ezalatt, míg a bornemissza Regényi úr és borissza Szilveszter úr nevében a 
különböző házigazdái teendőket ellátták a fedett folyosón (ahová külön bejáratuk volt a 
szabadban tanyázó bérkocsimestereknek is, akiknek privilégiumuk volt gazdáikat a 
versenypálya közvetlen közelében megvárni, s így Holcer is itt álldogált szótlanul egy 
sarokban), Alvinczi úr ezalatt a Jockey Club emelvényén, az üvegteraszokkal, bíborral bevont 
korlátokkal, legelőkelőbb uraságokkal díszített karzaton járt fel és alá, hogy sorjában kezet 
fogjanak vele a birodalom leghatalmasabb urai. 

Tudom, hogy szívesebben megölnétek egy kanál vízben, mintsem örülnétek az én 
örömömnek. De hát csak tartsátok be a szertartásokat, mint ahogy velem is betartatjátok 
azóta, mióta ősi hazámból, a pénzetek kedvéért, közétek keveredtem - gondolta magában 
Alvinczi úr, amint megjelenésével kényszeredett mosolyt erőszakolt a jól nevelt arcokra. 

Nagyon buta embernek kellett volna Alvinczinek lennie, ha elhiszi, hogy minden gratuláció 
szívből fakadt, amely e délután elhangzott. Sőt azt is tudta, hogy ellenségei táborának a 
számát jelentősen növelte a nem mindennapi sikerrel. De csak mosolyogjanak a csehországi 
hercegek, a morva grófok, a sziléziai bárók és a lengyel lovagok, akik a monarchia minden 
tartományából egybekerültek a Jockey Club Díjára (amint a Derbyt hivatalosan nevezni 
szokták). Alvinczi úr titokban lenézte őket amúgy is, miután a honfoglaló magyar királyok 
vérét vélte ereiben csörgedezni … No de egy úr kézszorításának komolyan megörvendezett 
ebben a társaságban. A német nagykövet üdvözlése volt, amelyre a legbüszkébb volt Alvinczi 
úr e délután. A német császár ugyancsak futtatta lovát a Derbyben. A császár nagykövete 
irigység nélkül gratulál… 

- Habár - mondta a „Szép Hadik Sándor” gróf, aki Alvinczi urat a Jockey Club emelvényén jó 
barát módjára elkísérte, és a lépcsőkön lefelé menet is mellette maradt -, habár a német 
császár nem olyan igazságos a lovai megítélésénél, mint egy cézártól várhatnánk. Éppen 
Esterházy Miklóssal tűzött össze egyszer Hoppegartenben, a németek lóversenypályáján. 
Vilmos császár azt mondta, hogy az ő „Geier” nevű lova nyerte a versenyt. Mire Esterházy 
Miklós azt felelte, hogy az bizony tévedés, mert az ő lova jött belső pályán és elsőnek az 
„Union Rennen”-ben. Mire a császár azt mondta: Az lehet Tatán - de nem Hoppegartenben. 
Esterházy Miklós nem küldte többet versenyezni a lovait Németországba. 

- Emlékszem. Holtversenyt futott a két paripa. „Nem szabad”-nak hívatta e naptól kezdve 
Esterházy a lovát - szólt Alvinczi úr a zsebkendőjébe. 

Ez az emelvény arról híres, hogy vigyázni kell minden kiejtett szóra, pláne Alvinczi úrnak, 
akit sohase néztek jó szemmel Bécsben. Mindig volt vele valami baj. Most pláne a Derby 
kékszalagját viszi el ez a kurtanemes. 

No de a páholybeli hölgyek, akiknek beszélgetését az imént hallottuk: annál mézédesebben 
üdvözlik Alvinczit, még ha férfiak nem is tudták kellően elrejteni a kajánságot jól szabott 
arcvonásaik mögé. A nők azonban egytől egyig született művésznők a társadalom felső, 
legfelső köreiben, egy hódító mosolyért nem kell a szomszédba menniük, mint akár a 
hivatásos színésznőknek. 

- Maga egy pompás ember, Alvinczi! 

- Milyen impozáns volt a lova! Mén vagy kanca ez a Táblabíró? - kérdezte egy grófné, aki 
húsz esztendeje jár a lóversenyre. 
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- Csak egy magyar képes ilyesmire! - szólt a háttérből a recsegő gavallérhang, amelyhez 
hasonló egy félszázad előtt más véleménnyel volt a magyarokról. (A gavallér atyja a magyar 
hazafiakat régen becsukatta.) 

A Hűségfalvy, a Szépváry, a Csillaghegyi hercegnők, grófnők, bárónők különben nem is 
nagyon erőltették meg magukat a jó kívánságokban, mert az bizonyos volt, hogy Alvinczi úr 
valamely elmés emléktárggyal lepi meg mindazokat az előkelő hölgyeket, akik szívesek 
voltak végignézni a Derby győzelmét. Nőnélküli ember volt, bált tehát nem adhatott az 
arisztokrata hölgyek tiszteletére, de bizonyos, hogy kellő ajándékokról gondoskodik. Bár hír 
szerint haragot tart a női nemmel. 

(S így nem is nagyon csodálható, hogy Regényi úr, aki még mindig abban reménykedett, 
hogy az éjjeli vonattal elutazhatik Bécsből, így sóhajtott fel: „Azt a pénzt szeretném magam 
és a többi pesti szegény gyerekek zsebébe, amit Alvinczi a Derbyre ráfizet.” És Regényi úr 
tovább számlálta magában az osztrák arisztokrácia leggőgösebb hölgyeit, amint nyájasan 
rámosolyogtak Alvinczire, amikor páholyuk mellett elhaladt. A nők, a legelőkelőbbek is 
szeretik, ha a férfiak valamely kedves meglepetésről gondoskodnak a számukra. Ha minden 
meggyőződés nélkül is. Csak az illedelem kedvéért. Szeretni már nem szokás.) 

Regényi úr pedig a freudenaui versenypálya fehér korlátjának támaszkodva a negyvenezernyi 
ember közül tovább küldözgeti „Marconi-telegram”-jait a tribünön udvarló Derby-
győztesnek: 

Mit akar maga mindig a legdölyfösebb osztrák arisztokraták között? - mondja magában a 
jelentéktelen kis pesti ember olyan élénken, hogy az ajkai szinte mozognak a gondolatoktól. - 
Ezek a hétágú, kilencágú, tizenkilencágú csukott koronájú főnemesek és főnemesnők úgyse 
tekintik magát egyenrangúnak önmagukkal, ha százszor meg százszor lefőzi őket 
gavallérságban, nobelségben, nemességben. Bókokat mondhat a vén, kifestett Nagyharang 
hercegnének, akinek már semmije sincs a családi ékszer utolsó zálogcéduláján kívül, és hiába 
váltaná ki meglepetésül számára az ékszereket: akkor se becsülné önt többre, mint idáig. 
Nem, Alvinczi, hiába küld majd engem holnap a zálogházba, hogy ennek vagy annak a 
dámának a karkötőit, a diadémjait vagy az ezüst evőeszközeit diszkréten szállítsam a 
lakására… Becsületemre, megtagadom az engedelmességet, pedig önnek a kedvéért sok 
mindent megtettem életemben. Ezek a bécsi vénasszonyok úgyse fognak imádkozni önért, se 
a fogadalmi templomban, se Ferenc Józsefnél, még ha megígérnék is. Ami pedig a 
szerelmüket illetné, Alvinczi úr! A Renz-cirkuszba menjünk, ha még igaz érzelmeket 
keresnénk a városban. 

Ilyeneket és hasonlókat gondolt magában a kis pesti emberke, akinek igazi ismerősei jelenleg 
is a versenytér harmadik helyén voltak, és az ottani fehér korlát mögül integettek át, ha 
Regényi cilinderét észrevették, mintha a nyerő lovat kérdezgetnék tőle a messziségből… De 
Regényi kitartóan figyelte Alvinczit, amint az az emelvényeken, a karzatokon ismerősei 
között bolyongva: különböző viszontagságok után végre eljutott a „Karlsbadiak” 
társaságához. 

- No, most már kezdünk közelebb jönni a magunkfajta, hasonlószőrű emberekhez, Herr von 
Alvinczi, akik korban, étvágyban, orvosságszedésben, gyomorfájásban, szívgyengeségben, 
álmatlanságban önnel versenyezhetnek. Itt van ön otthon, azok között, akikkel nyaranta 
kártyázni szokott a kies gyógyfürdő gázlángtól hevített kártyaszobájában, ahol mindenki el 
szokta veszíteni a fürdőszezon végeztével pénzét, de ön megrakodva, újabb és újabb 
kötelezvények birtokában jön vissza Budapestre. Miért? Mert több esze van, mint a pittyedt 
szájú, kövér selyemgyárosnak, aki még kártyázás közben sem veti le a fehér kesztyűjét, és 
akit csak Störn, a lóidomárja mond „okos ember”-nek… (Persze, a nagy fizetésért.) - Itt van 
ön otthon. Mert hidegebben tud gondolkozni, mint akár a monoklis Bleichröder báró, akinek 
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atyja még a Rothschildokkal versenyzett az európai pénzpiacon, és egy magyar mágnást, a 
Zichy Ferrarist agyon kellett lőni miatta Károlyi Pistának, hogy a Nemzeti Kaszinó a 
szégyentől megszabaduljon… de ön most „Karlsbadban” mindenért bosszút áll, amikor 
elnyeri a fia pénzét. Itt ötven százalékig valódiak a mosolyok a nagyiparosok, a 
nagykereskedők, a bankárok társaságában, akik örülnek annak, hogy olyan férfiút 
mondhatnak barátjuknak, aki szakértelmével, és valljuk be, disznó szerencséjével ma 
megnyerte a bécsi Derbyt, amelyről a birodalom minden lótulajdonosa ábrándozik. Az öreg 
Dreher úr, ez az aranyszívű sörgyáros valóban szívéből mosolyog, mert becsüli önben a 
„lóversenyiparost”, aki pontosan tudja lovait felépíteni egy verseny megnyeréséhez… 
Bámulja önt hozzáértéséért báró Üchritz is, aki még egy ötforintosat se mert soha lovai 
győzelmére feltenni. És tiszteli önt Péchy Andor és báró Sternberg, mert ők tisztában vannak 
azzal, hogy mily nagy merészségre volt önnek szüksége, hogy már tavaly tizenhatszoros pénz 
ellenében fogadja lovát az európai piacon… Ha azt hallanák, hogy egymillió forintot nyert 
lova győzelmével, ők akkor is elismeréssel bólongatnának. Alvinczi! Úgyse lesz jó vége. 

Mire Alvinczi úr lassan lejött az emelkedett helyről, ahol száz és száz kézszorítást váltott 
barátaival és ellenségeivel: a pesti Regényi úrnak az arca mind derűsebbé válott, amikor az 
ünnepelt újabb és újabb környezetét felismerte. 

Most a szerkesztők és hírlapírók páholyához érkezett a Derby hőse, ahol a külföldi, bécsi és 
budapesti sajtó munkásai üldögéltek, miután a világ minden tája felé megsürgönyözték, 
megtelefonozták, megírták lapjaiknak, hogy a magyar Alvinczi Eduárd vágya teljesült, 
amikor „pompás állapotban starthoz állított” lovával megnyerte a bécsi Derbyt. 

- Látja, Alvinczi, most jó helyen van, végre az újságírók páholyában, mert hiszen ön egész 
életében újságíró szeretett volna lenni, mint más annyian a legmagasabb körökből, a 
legelőkelőbb uraságok közül. Talán Ferenc József az egyetlen ember a birodalomban, aki 
gorombáskodni mer a hírlapírókkal, de az utóbbi időben már ő sem teszi, mert rájött, hogy 
többet árthat az ügyének egy szemtelen újságíró érdeklődése, mint egy ügyetlen tábornok 
nyugdíjba kergetése. Az újságírót nem lehet Grazba küldeni, mint a kegyvesztett 
tábornokokat, ezért veszedelmes emberek - mondogatta magában Regényi úr ott a gyepen, 
amelyről mindig azt olvasta, hogy a „legruganyosabb” a birodalomban. - A sajtó Alvinczi urat 
is a magasba emeli, megint divatba hozza, pedig a legutóbbi időben hányszor bukott meg a 
magyar képviselőválasztásokon. Csak csendesebben, Alvinczi, annál a páholynál, ahol ma 
világgá hirdetik megint az ön nevét, és mindenféle ékes, dicsőséges, kitüntető jelzőkkel 
illetik. Megírják majd ezek a kopottas kabátú, unott arcú, a legsoványabb erszényű 
sportsmanek, akik csak a „szabadjegyük” révén kerülhettek a monarchia legjobb társaságának 
közelébe, hogy a nyomdafestéken kívül azokat az illatokat is szagolhassák, amelyek a 
hercegnők ruháiból áradnak, és olyan közelről láthassák a dolgokat, mint akár a komornyikok, 
akik gazdáikat felöltöztetik: megírják majd ezek az urak, hogy milyen kijelentéseket tett 
Alvinczi, mikor a Derbyt megnyerte, mily elegánsan, nyugodtan, fölényesen fogadta a királyi 
vérből származott turflátogatók üdvözletét is; mily jótékony alapítványokra határozta el 
magát, többek között ezer forintot adott azoknak a zsokéknak a javára, akik nyakukat törték a 
futtatásokban… És így tovább, tovább. Minden lehetetlenséget világgá kürtölnek majd ezek a 
rosszul szabott, girbegurba megjelenésű, álmatlanságtól ványadt képű tollnokok, akik azért 
nem hozhatták el feleségüket a látványosságra, mert az asszonyoknak nincs cipőjük, és 
valahol a külvárosban gondolkoznak arról, hogy feltette-e a szerkesztő úr a Derby-napi 
háztartás költségét, az egyforintocskát a nyerő paripára… 

Alvinczi úr a „sajtó munkatársaival” nemkülönben kezet fogott: 
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- Csak melegen, Alvinczi - biztatta a távolból Regényi úr a kézfogásokat. - Lehet, hogy 
holnap megint hírlapíró akar ön lenni Pesten, és megérhetjük, hogy állást keres a Gyors futár 
irodájában. 

De a különös Regényi úr öröme akkor hágott a legmagasabb pontra Alvinczi úr kémlelésében, 
mikor az ünnepelt lépteit azon úriemberek felé irányította, akiket már láttunk settenkedni az 
„Erzherzog Karl” előcsarnokában. A bukmékerek, a fogadóirodák tulajdonosai és vezérei, 
akik a Freudenau egy különös korlátokkal elzárt részében álldogáltak nyakukba akasztott 
pénzestáskájukkal, amelyekbe minduntalan belenyúltak, hogy a bankótömegeket 
megolvasgassák, mielőtt azoktól végleg búcsút vennének. Ezen a napon Alvinczi úr nyerte el 
minden pénzüket, hogy még az unokáik is emlegetni fogják a bécsi Derby napját. Itt álltak 
tábláik mellett a megtermett F. Lackenbacher, aki mindig oly kedélyesen vágta félre kalapját, 
mint egy fiákeros, a félszemű Horner, aki valamikor ügyvéd (advokat) lehetett volna Bécsben, 
de gonosz szenvedélye a turfra vitte. És Alvinczi most már feledve minden izgalmat, 
szenvedélyt, ugyanazon fásult, irgalmatlan hangon szólott oda a bukmékerek vezérének, a 
jogtudós Horner Artúrnak, mint más alkalommal szokta: 

- Holnap délben várom az urakat a hotelemben, hogy egymással szemben álló számláinkat 
kiegyenlíthessük. 

Regényi úr, aki már akkor ott volt Alvinczi sarkában, amint az őserdők oroszlánját követi a 
sakál, bátorságot vett magának a hangos monológra: 

- Isten veletek, ti drágalátos bankók, amelyeket a közönség zsebéből egy esztendőn át 
kiraboltatok, ti kutyák! - mond a pesti kisember csúfondárosan, és ugyancsak igyekeznie 
kellett, hogy elkerülje a „könyvesek” egyik ügynökének, a hatalmas termetű Pardubitzernek 
öklét, aki kenyéradó gazdáinak ilyenformán akart elégtételt szerezni. 

Már a kapunál voltak, Alvinczi úr élete legnagyobb eseményének a kapujában, hogy 
kilépjenek az álomvilágból a való életbe, amikor egy kedves, karcsú, aranyatillás, 
lakktopános, barnára sült arcú, kis bajszú huszárfőhadnagy közelgett Alvinczi Eduárd felé. 

- Engedd meg, Eduárd bátyám, hogy a jókívánságokhoz a magam atyafiságos jókívánságát is 
hozzáfűzhessem. Táblabíródra büszke lehetsz. 

A fáradt Alvinczi szinte megelevenedett: 

- Mózsi öcsém! Te Bécsben vagy anélkül, hogy az én vendégem volnál? - kiáltott fel a rokoni 
üdvözlésre. (A főhadnagy kedves unokaöccse volt.) 

- Éppen csak annyi szabadságot vehettünk Pászthy kapitány úrral, hogy a Derby-versenyt 
végignézhessük. Este indulunk vissza Gyöngyösre. Megérte a verseny az utazást! 

Alvinczi figyelme most az említett kapitány felé fordult. Bronzarcú, széles vállú, szigorú arcú 
huszártiszt állott oldalvást, akiről már tíz lépésnyire lehetett érezni a „békevilágbeli” őrnagyi 
aranygallért. (Teringettét! Csak az tudja, aki próbálta, hogy mit jelentett 191.-ban 
honvédhuszár törzstisztjelöltnek lenni!) 

- Pászthy kapitány! - kiáltott fel Alvinczi. - A jeles lovas! Nos, mit szólsz Táblabíróhoz? 

A kapitány komolyan nézett Alvinczira. 

- Azt gondolom, hogy sokkal előkelőbb származású ez a csődör, mint a kalendárium mondja. 
Valahol Kincsem-vért is sejtek ebben a Kékszalagosban. 

Bár Alvinczi úr természetszerűleg büszke volt, hogy lovai családfáját éppenúgy ismeri, mint a 
saját családfáját: a lófejedelem, Kincsem nevének említésekor nem tiltakozott olyan 
erélyesen, mint a háttérben hallgatózó Regényi azt elvárta volna tőle. 
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- Nem maradnátok estére vendégeim Bécsben?… Hogy a leszármazási táblát 
megmutathatnám a kapitánynak - kérdezte. 

- Kedden tábornok-vizitet kapunk Gyöngyösön! - felelt vidor, egyszerű mosollyal Pászthy 
kapitány. 

- Keresni fogom az alkalmat, hogy veletek Magyarországon találkozzam, ha most itt hagytok 
egy dongóval a fülemben! - szólt tréfásan, ritka nyájassággal Alvinczi úr. 

A huszárok tisztelegtek. Alvinczi úr a kocsiban maga mellé ültette Regényit. 

- A kisasszonyhoz! - mondta, és bezárta a fiáker ajtaját. 
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NEGYEDIK FEJEZET • Mi történt a Széchenyi palotában? 

Alvinczi úr Széchenyi István korát szerette, ugyanezért a Kohlmarkton levő régi, egyemeletes 
palotácskában csak olyan bútoroknak adott helyet, amelyek valahol véletlenül láthatták 
Széchenyi Istvánt akár Pesten, akár Bécsben, akár más helyén a világnak, ahol a múlt század 
hőse életében megfordult. (Alvinczi úr a kapus fülkéjébe is olyan férfiút szeretett volna 
alkalmazni, aki már gróf Széchenyi István korában is kapus volt, de ilyen emberre már nem 
akadhatott a birodalomban. Ezért meg kellett elégednie egy nagycenki sírásónak az 
unokájával, akinek a nagyapja valaha Széchenyi István temetésénél segédkezett.) 

A régiségek gyűjtése mindig divatban volt az ódon leheletű palotában, amelyek maguk is a 
múlt időt élik, a palota valamikor Seilern Crestentia grófnő hozományához tartozott, aki 
Széchenyi Istvánnak volt a felesége. A bútorok nagy részét még a grófnő használta, a 
kandallókban Stefánnak azok a levelei égtek, amelyeket a grófné egy és más okból a 
megsemmisítésre ítélt, amikor a bécsi rendőrség nyomozott utánuk. A „bécsi forradalomban” 
beverték a palota egyik földszintes ablakát, amelyet kívülről amúgy is vasfigurák 
védelmeztek, de sem Széchenyiek, se a későbbi házigazda nem engedte többé az ablakot 
megújítani, hadd maradjon így törötten, örök emlékéül annak, hogy mily ostoba tud lenni a 
félrevezetett néptömeg, amely mindenáron rombolni akar. A léghuzamos szobában helyezték 
el a falakon azokat a koszorúkat és szalagokat, amelyek valaha Széchenyi koporsóját fedték. 
Ilyenformán sírboltszaga volt ennek a szobának, és az ijedős szobalányok csak a derékig 
szakállas portás vezetése alatt mertek ide belépni, hogy Széchenyi halálának évfordulóján 
némi rendet csináljanak. A szobában állott még egy terjedelmes karosszék, valamint egy 
varróasztalka nagyságú, hegyes lábú alkotmány, amelyen gróf Stefán leveleit írta, amikor a 
felesége házában lakott, mert hiszen a nagyvilággal való érintkezést fenntartani kellett a 
vastag falú palotából is, amely körülmény már annyi jobb sorsra érdemes hazafinak okozta 
korai halálát. 

Ugyanitt volt az a szoba, amelynek falán a titkos bölcsesség betűi voltak felírva, mint 
valamely középkori mítosznak a jelvényei, amelyeket azokban a házakban találhatni, ahol 
valamikor szabadkőművesek vagy bölcselkedők laktak. 

SATOR 

AREPO 

TENET 

OPERA 

ROTAS 

(Igaz, hogy a gúnyolódok a betűtábla közepén helyet foglaló N betűből kisütötték, hogy az a 
világ minden nyelvén a tagadást, az örök nincs-et, a végtelen nem-et jelenti, de a világosság 
lovagjai nem tudtak meglenni az N betű nélkül. Míg aztán jött Bonaparte, és a régi bécsi 
arisztokrata palotákban is megtanulták, hogy mi a jelentősége az N betűnek.) 

A palota mostani tulajdonosnője, a tizenöt esztendős Alvinczi Ilona kisasszony (aki a 
Zrínyiek révén jutott e szép, magyar névhez) a kertben időzött. Kis kert, kőfalakkal kerítve - 
de valamikor Crestentia grófnő ábrándozott benne Stefi grófról. A töredezett és vízcsobogásra 
figyelmező nimfaszobor egy vén szomorú fűzfa alatt állott egy századév óta. A gyepágy még 
mindig úgy van rendezve, mint 1830-ban volt a kertészkedés divatja. Ecetfák és kőrisfák, 
amelyekből Széchenyi fuvolát faragott. Langyos, mozdulatlan atmoszféra, mint a régi 
császárság korabeli kertecskékben. Futórózsa a hervadt falakon és egy orosz agár nyújtózik 
csíkos szőnyegen, mintha maga is illusztráció volna… 
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Nyugágyán pihen Ilona. 

- Megmosta a kezét? - kérdezte Regényi úr az elcsendesedett Alvinczit, és az a pesti emberke 
felszólítására leveti felöltőjét, és hosszadalmasán öblögeti gyűrű nélküli kezeit a nimfa 
kútjánál. Mennyi kézszorítást kell lemosnia, mielőtt a mennyországba beléphetne, hogy végre 
egy tiszta kis kezet megfoghasson a Derby-nap folyamán! 

(Regényi úr az ilyen egyszerű közbeszólásokkal teszi nélkülözhetetlenné magát. És ezután 
helyet foglal a nimfa csurgó kútjánál, persze anélkül, hogy neki is eszébe jutna megmosni a 
kezét. „Csak menjen, beszéljen a kisasszonnyal, ha úgy akarja, majd én itt megvárom” - mond 
a cilinderes emberke, és nyomban egy sportlapot vesz elő foltos überciherje belső zsebéből, 
amellyel elmulattathatja magát a nimfa mellett üldögélve.) 

Nyugágyán pihen Ilona a kert hátulsó részében… 

A tizenöt esztendős leánykának nem szabad fektében megmozdulnia, mert csak így 
reményedhetik az orvosok, hogy megtarthatják őt az életnek. Valami szívgyengesége van a 
leánykának, amely miatt megtiltották neki, hogy tucatszámra rendelt új ruháinak kellően 
örülhessen, hogy nyilvános iskolába járhasson a közeli apácákhoz, hogy hangosan 
felkiálthasson, amikor kettesével, hármasával beeresztik hozzá a hasonló korú kis barátnőket, 
akikre valóságos hajtóvadászatot tartanak az orvos, a kapus, a házvezetőnő, a nevelőnő, a 
francia kisasszony, a német tanítónő és a magyar dajka, aki gyermekkorától az Ilona 
kisasszony lábainál üldögél. (Csak Péterfalvy úr ül az irodában.) 

- Hallottam, apám, hogy lovad ma délután nyert - mondja a leányka, és a két karját 
bátortalanul felemeli a pihenőágyról Alvinczi úr felé - (vajon az őrök közül nem 
figyelmezteti-e hirtelen valaki, hogy a karjait nem szabad a magasba emelni, mert attól megint 
fájni fog a szívecskéje, vagy pedig orrvérzése támad hajnalban, hogy kevéske vére ily 
alattomossággal elfolyjon gyenge testecskéjéből. S ezért a kisleány fél az éjszakától, a 
szabadban van mindig, addig, amíg egy tenyérnyi világosság látszik a bécsi égboltozatból.) 

- Vajon ki beszélt neked lovamról? - kérdezte Alvinczi, karjaiba ölelve a leánykát. 

- Ó, én már régen számon tartom azokat a délutánokat, amikor tudom, hogy Bécsben vagy, és 
mégse vagy Bécsben, azaz nem vagy mellettem a kertben. Lakik itt a szomszédban, a falon túl 
egy suszter, akinek a kopogását néha hallom itt a kertben a Stadion utcából. Ez a suszter 
mindig a lóversenyre jár, és úgy kiáltozik, hogy az egész utca hallhatja a hangját. „Az 
Alvinczi nyert!”, vagy „Az Alvinczi nem nyert!”. Mert a szomszédság miatt mindig a te 
lovaidat játssza a suszter. Ma nagy örömmel harsogta a Stadion utcában a győzedelmedet, 
apám. 

- És annak a suszternek a hangja idáig hallatszik? - kérdezte meghökkenve Alvinczi úr, amint 
körülnézett a kertben, amely főként azért nyerte meg a tetszését, mert elzárva látszék lenni a 
külvilágtól. És gondolataiban átsuhant, hogy egyszer az a bizonyos suszter gonosz híreket is 
közölhetne az ő leánykájával ilyenformán. 

A „személyzetnek” persze félre kellett vonulnia ilyen alkalmakkor, mikor a kalifa jön a 
kislánya látogatására, csak Ekesné, a magyar dajka maradt a kislány lábánál guggolva. 
Alvinczi a terebélyes asszonyságra vetette a szemét: 

- Igen, lakik itt valami kótyagos cipész a szomszédban, ahová sarkaltatni hordjuk a cipőinket - 
mond a dajka. 

- Mondja meg a suszternek, Ékesné, hogy ne ordítson, mert bezáratom. 

- Igenis, kezét csókolom. 

De a kislány keze már ott volt az Alvinczi úr száján. 
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- De apám, hát miért haragszol a szegény suszterre, mert az örömében megöklözte ennek a 
börtönnek a falát, hogy a jó hírt velem is közölje? Az újságokat úgyis eldugják előlem, pedig 
én szeretném tudni, hogy mi történik a városban azonkívül is, amit a kis barátnőim 
elmondanak nekem. Lásd, ma is kaptam levelet Évától, aki mellettem ült az iskolában, amikor 
még iskolába járhattam. Mondd, apám, mikor megyek én megint iskolába? 

Hát nehezebb kérdést nemigen adhatott fel Ilona Alvinczi úrnak. 

- Egyszer azt mondtad, hogy majd tanítónő diplomát adsz a kezembe, hogy én is tanítónő 
lehessek egy beteg kislány mellett, mint a Fräulein Guszti most mellettem. És most nem járok 
iskolába… Máskor azt ígérted, hogy majd kettecskén elmegyünk utazni messzi országokba, 
ahol nem ismer minket senki. Te moszjő Noár leszel, én pedig mamzell Noár, s aztán 
boldogan fogunk élni. Álmomban pedig azt szoktad mondani, hogy egyszer csak, amikor nem 
is várom, hirtelen belép az ajtón az édesanyám, és azt mondja: hogy vagy, kedves 
kisleányom? És te most azért is haragszol, mert a bolond suszter a szomszédban kiáltozni 
szokott. Hát hogyan élünk mi együtt? - kérdezte a kisleány azzal a szívszaggató 
komolysággal, amellyel némely kisleány oly kimondhatatlan fájdalmat tud okozni önmagának 
és annak, aki hallgatja őt. 

Alvinczi úr pedig nem tehetett egyebet, mint hallgatott, mert attól félt, hogy megszólalása 
esetén olyan hang fog kitörni a torkán, amely nem lesz emberi hang. 

Felállott a kisleány mellől, hogy csillapodás végett némi testmozgást végezzen a kertben. 
Mikor az újságjába mélyedt Regényi úr mellett elhaladt, az felvetette a fejét: 

- Mondja, Alvinczi, gondoskodott maga erről a kislányról végrendeletében? 

Alvinczi úr tovább sétált, mintha nem hallotta volna a bolondos kis ember kérdését… Sokáig 
állt egy fekete fenyő derekának vetve a hátát, és azon gondolkozott, hogy beszéljen-e 
Regényivel erről a témáról, amely élete legnagyobb dicsőségének napján mindennél jobban 
érdekelte. Aztán néhány lépést tett az újságolvasásba mélyedt férfiúcska felé, és 
elgondolkozva letelepedett mellé a kút márványára: 

- Tudja, nagyon nehéz nekem erről a dologról beszélni, mert ugyan azt mondják az emberek, 
hogy babonás vagyok, és játékot űzök a vakmerőségig a végzettel, mintha valamely másvilági 
üzenet révén amúgy is tudnám a dolgomat… Pedig ebből egy szó sem igaz - mond Alvinczi 
végigvonván kezét homlokán, mintha ezen a napon valamely nagy titoktól akart volna 
megszabadulni. 

- Én elvesztettem a játszmát az élettel szemben, ezért próbálok revansot venni az embereken, 
akik nem ismernek, és csak bolond adomákat tudnak felőlem. Ha van valami, amit 
elérhetetlen boldogságnak neveznek: részemre az volna, hogy ezt a leánykát felnevelhetném, 
gazdaggá tenném és királynőjévé az életnek, hogy majd mindenki meghajoljon előtte, akkor 
is, ha én már nem leszek. 

- Csak csendesen, Alvinczi - mondta a jelentéktelen emberke, hogy hangtalanul 
összehajtogassa a kezében tartott újságlapot, mintha az is zavarná a palota kertjén trónoló 
csendet e tavaszi alkonyatkor, mikor a városban mindenki a Derby-győztesről beszél. 

- És a leányka az enyém, anyátlan árva gyermek, akinek én csak gyámja vagyok, hogy ügyeit 
elintézhessem. A leányka anyja meghalt… Ő ezt nem tudja, talán sohase is fogja megtudni, 
amíg én élek. De senki nem mondhatja meg a leánykának, hogy anyja nincs többé az élők 
sorában, mert a beteg szívű gyermek a szörnyű árvaság tudatában aligha élne tovább. Én 
minden esztendőben karácsony ünnepére megfestetem a holt édesanya arcképét, hol evvel, hol 
amavval a híres festővel, Rómában vagy Londonban, mert vigyázni kell arra, hogy a bécsi 
pletyka szárnyára ne vegye a kisasszony karácsonyi meglepetéseit. És a mama mindig a 
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legutolsó divat szerint van öltözve, mindig mennybéli jósággal, angyali szelídséggel, anyai 
áldással mosolyog az ő szegény kis leánykájára. Az idén lesz tizenöt esztendős Ilonka. A 
tizenötödik festmény elkészítését László Fülöp londoni barátomra bíztam, aki karácsony 
estéjére ládába csomagolva küldi meg az arcképet ebbe a palotába. A tizenötödik szobába 
pedig felakasztjuk az új arcképet… 

Csendes, letompított hangon beszélt Alvinczi Eduárd, mintha már sokszor elgondolta volna, 
hogy valakinek egyszer elmondja ezt a titkot. De még sohase akadt megfelelő emberére, 
akinek kedve lett volna elmondani mindent. Miért választotta éppen Regényi urat, aki 
látszólagosan csak azt számítgatta magában, hogyan érhesse el még az esti személyvonatot, 
amelyen reggelig kártyázhat a nőszabóval és a pesti gibiccel? Regényi úr szárazon kérdezte: 

- Mikor akarja megmondani a kisasszonynak szomorú helyzetét? 

- Valószínűleg: soha. Mert nem hiszem, hogy ehhez lesz valaha elegendő lelkierőm. Sok 
dologgal van így az ember életében, halogatja, halogatja az idejüket, és egyszer csak azon 
veszi magát észre, hogy elkésett. Mindenről elkésett. Mostani egészségi állapotában 
katasztrofális lehetne leánykám életére nézve minden olyan híradás, amely őt lelki 
egyensúlyában megingatná. Ugyanezért nem szeretem, ha az én dolgaimmal traktálják őt. Az 
lehet tán nekem fontos, hogy egyik-másik lovammal megnyerem a versenyeket - utóvégre ez 
üzlet, ezért adok ki pénzt jó származású csikókra -, de Ilonát valóban nem érdekelheti a 
lóverseny. Talán engem se érdekelt volna világéletemben, ha az a festő, az az Ábrányi Lajos 
egyszer Rómában meg nem „puffol” az ottani lóversenytéren. Egypár száz lírámat elhordta. A 
festőművész távoli rokonom volt, gondolkozás nélkül adtam neki, és mindenféle ringy-rongy 
papírdarabokat hozott a lírákért emlékbe a talián bukmékerektől. Érdeklődni kezdtem pénzem 
iránt, s így rövidesen megtanultam a lóversenyt… Könnyebb tudomány az, mint egy 
gyermeket egy vers elmondására tanítani. 

- Látom, úgy nevelteti, mint egy hercegkisasszonyt. 

- Az én lányom. Az én vérem - felelt egyszerűen Alvinczi. - Néha azt gondolom magamban, 
hogy az eredete révén predesztinálva van, hogy vele is olyan csodák történjenek, mint velem 
történtek. Vannak kivételes emberek, akik már születésük pillanatában megjelöltetnek a nagy 
szenvedésekre és a nagy örömökre. Régente a Habsburgoknak is volt egy várkastélyuk, ahol a 
császárnék a trónörököst szülték. Nem bolondság az a csillagászati megfigyelés, hogy a 
csillagok állásának közük van az ember jövendőjéhez. Az én leányom egy madridi csillagász 
véleménye szerint olyan napon született, mikor a csillagok kedvezően álltak. Jó és gazdag 
sorsot mutatnak részére. Ez a madridi jóslat vigasztal meg, amikor az orvosok tehetetlenségét 
látom. 

- Ismerek Pesten egy jövendőmondó asszonyt - vélekedett Regényi úr. - Ha gondolja, hogy 
ennek az asszonynak hasznát veheti?… Ezek az asszonyok nem szeretnek kimozdulni a négy 
fal közül, mert azt hiszik, hogy ott van a tudományuk a kandúrmacska meg a vén bagoly 
mellett. Az ön kedvéért talán ide küldhetném azt az asszonyt. 

- Nem - mondta határozottan Alvinczi úr. - Minden embert meg kell becsülni addig a 
mértékig, amennyit ér. A régi világban is helyükön maradtak a jósok az ő emberfeletti 
hatalmukkal, a királyok és a fejedelmek zarándokoltak el a váteszekhez, ha meghallani 
akartak valamit az ismeretlen jövőről. Nos, én leánykámmal majd Pestre megyek, amint a 
Derby-szezon itt befejeződött. Van még egypár lovam, amelyet itt, a bécsi pályán szeretnék 
kipróbálni, mielőtt bemutatnám őket az ezerszemű Pestnek. Tudja Isten, hogy vagyunk 
mindnyájan azzal a Pesttel! Utáljuk őt, de vágyódunk vissza, ha tőle távol vagyunk. 

Regényi úr alkalomszerűnek találta jelenteni, hogy ebben a megfigyelésében tökéletesen igaza 
van a Derby-hősnek, ugyanezért nagyon ajánlatosnak tartaná, ha Táblabíró tudását, jellemét, 
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megbízhatóságát - főként „kitartását”, méltóságos uram - legközelebb a budapesti gyepen is 
bemutatná, mert Magyarországon a pesti eredmények számítanak, a bécsi pályának vannak 
olyan tulajdonságai, amelyek kedvezhetnek, de árthatnak is, ha arról van szó, hogy egy 
versenyló megmutassa, hogy „mi van benne”. Regényi úr elemében volt, ha a pesti turfról 
kellett előadni, mintha voltaképpen nem érdekelné más ezen a kerek világon. És a szónoklat 
végén arra kérte Alvinczit, hogy engedné meg neki, hogy a mai személyvonattal már Pestre 
utazhasson… 

Alvinczi borús hangon felelt: 

- Néhány napig még szükségem lesz önre, Regényi úr, ezért csak menjen nyugodtan vissza a 
„Karl”-ba, mielőtt utazásának idejéről döntene. 

„Nem értem, hogy mit akar még velem ez az Alvinczi Bécsben, miután körülbelül mindent 
megbeszéltünk”, mormogta magában a kis pesti ember, amint cilinderkalapjában a kohlmarkti 
ódon palota előtt állt és Holcerrel, a kocsissal arról az eshetőségről beszélgetett, hogy mi 
történne, ha mégis szökni próbálna. A kocsis megnyugtatta, hogy Szilveszter úr és az a 
bizonyos komornyik amúgy is elérnék a pályaudvarnál. Majd rátért a mindentudó bérkocsis a 
maga ügyének a megbeszélésére: „Három vacsoránk van ma este, és még csak át se 
öltözködtünk!” - mondogatta ostorát harapdálva, és néha lovát megsimogatva. 

A kocsis előadásából kiderült, hogy az egyik vacsora a Freudenauban van „feltálalva”, 
mégpedig ugyancsak Demmel vendéglőjében, amely a „Turf Rózsájá”-hoz van címezve ott. A 
vacsora halászlével kezdődik, és egy megfelelő halászmester ebből a célból már a tegnap 
folyamán megérkezett Pestről. A vacsorára a „freudenaui urak” hivatalosak, akik alatt érteni 
kell a lóidomárokat és családjaikat, a zsokékat és menyasszonyaikat, az istállók egyéb 
személyzeteit, így az abrakmestereket és feleségeiket, a lóápolókat, a patkókovácsokat, a 
nyergeseket és Braunt, az alagi szénakereskedőt. Ugyanitt terítenek a „jó ismerősöknek” is. 
Nagyon valószínű, hogy reggelig tartó táncmulatság következik a vacsora után, mert a 
lovászfiúk nagyon készülődnek a hölgyek megforgatására. 

„Hogy a gazdával, ha így tölti az időt, mikor érünk el erre a vacsorára, annak csak Jóisten a 
megmondhatója. Márpedig ezeket a derék embereket megsérteni nem lehet.” 

A második vacsorát a Hotel „Erzherzog Karl”-ban terítik mindazok a pesti pincérek, akik erre 
az alkalomra meghívást kaptak a szálloda igazgatójától. 

A pesti pincérek körülbelül ismerik a gusztusát mindazoknak a magyar úriembereknek, akik a 
„Karl”-ban helyet foglalhatnak mint Derby-vendégek. Ugyanitt van a két cigánybanda, amely 
a jó kedélyről gondoskodik. Az esetleges tánchoz a melléktermek állnak rendelkezésre; ha 
idegen vendég véletlenül bevetődne ide az est folyamán: az amúgy is észrevenné, hogy itt 
nincs szükség rá, amikor majd a pohárköszöntőkre kerül a sor. A magyarok mindenütt nagyon 
háziassá tudják tenni a mulatságaikat, mikor jóformán mindnyájan az „Alvinczi család”-hoz 
tartoznak. Egy Zemplén vármegyei híres tésztagyúró asszonyságot már napokkal előbb 
elhelyeztek a szálloda konyhájában, aki a nemzeti eledeleket elkészíti. Így a túrós csuszát is. 

- No hiszen, lesz olyan bömbölés az éjszaka, hogy összedől a „Karl” - mondta Regényi úr, 
mikor elgondolta a mulatozás perspektíváját. - Csak legalább ez a zempléni főbíró maradt 
volna otthon. Ha kedve kerekedik, zsidó nótákat danol. 

A harmadik vacsorát a Jockey Clubban szervírozzák, és ehhez hivatalosak a Club tagjai, 
mindazok a hercegek, grófok, bárók és más versenyistálló-tulajdonosok, akiket a 
Freudenauban csak nagy messziségből volt szerencséje láthatni a publikum között ténfergő 
Regényi úrnak. A merevre borotvált és a kőkeménnyé vasalt arcúak, az acélkabátosok és 
ezüstgallérosok, a hangtalanok és az egykedvűek vacsorája ez, ahol oly hidegek a kezek, mint 
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akár a márványok, és a szívek dobogását legfeljebb az orvosdoktorok hallgatják néhanapján, 
mikor ezek a szívek patikaszerre szorulnak. Azok az úriemberek öltenek itt ma estére fekete 
frakkot, akik nappal vörös kabátban űzik a rókát, uszítják a vadászebeket, és a templomokba 
csak akkor lépnek be a köznépeknek fenntartott tágas kapukon, amikor már koporsóban viszik 
őket életben maradt szolgáik. Fény és virágillat ennek a társaságnak az élete, pókháló és porzó 
a halála. Itt nem dalol senki ma éjszaka… 

- Pedig azt hiszem, hogy itt fogok vacsorát enni. A gazdám az emeleten a kriptalakosok 
között. Én pedig a földszinten az inassal és a szakáccsal együtt. 

Mondta Holcer, a fiákeres. 

  

Amíg a palota előtt így latolgatták a közelgő vacsora helyzetét, ami mindig nagyon fontos 
dolog a „személyzeti” sorban levő emberek napirendjében, ezalatt Alvinczi úr a búskomor 
kertben hallgatva üldögélt a leánya mellett. Ilona fáradhatatlanul beszélt, amikor az apját látta, 
oly bőséggel volt mondanivalóiban, mintha most először és utoljára volna alkalma mindazt 
elmondani atyjának, ami szegény szívét nyomja: 

- Tudod, hogy néha éjszaka álmomban falusi kutyáknak az ugatását hallom, amiről egyszer te 
beszéltél nekem, apám? (A leányka az „Apám” szót oly szentséges tisztelettel ejté ki, mintha 
az aranybetűkkel volna szívébe írva.) Az egyik kutya úgy ugat, mintha késő ősszel a maga 
szakállára hajtana a határban. Te azt mondtad, hogy az ilyen kutyára haragusznak a vadászok. 
Elriasztja előlük a vadat. A másik kutya álmomban úgy ugatott, mint a falusi bakter kutyája, 
amely alvó gazdáját akarná felébreszteni, mikor éjfélkor idegen szánzörgést hall a hó alatt 
alvó faluban. Húzza, húzza a bakter köpenyegét, amíg az nagy álmosan elindul a kutyája 
nyomában. És hosszas keresgélés után valóban megtalálják a fekete-fehér templom mellett a 
Jézuska szánját, amelyet szarvasok húztak idáig. A baktertől azt kérdi a Jézuska: „Mondd 
meg nekem, te jó ember, annak a gyermeknek a nevét, aki a legárvább a faluban!” Akkor 
aztán a bakter elkezd gondolkozni, töri a nagy süveges fejét, keresgél a lámpásával jobbra-
balra, még a behavazott lábnyomokat is megnézi, amikor megint vakkant mellette a kutyája. 
„Ki volna a legárvább gyermek a faluban? Senki más, mint az én leánykám, mert az sohase 
látja az apját.” - „Hogyhogy?” - kérdi a Jézuska. - Úgy, hogy a leányka akkor megy el az 
iskolába, amikor az atyja még nem jött haza az őrségről. Este pedig az öreg megy el már 
olyankor hazulról az őrségre, mikor a leányka még nem jött haza!” 

- Emlékszem - felelt Alvinczi úr, hogy elhallgattassa a leánykát, akinek nem volt szabad még 
az atyjával se beszélni, ha az orvosnak rendelkezését mindenben megtartani akarnánk. - Az én 
falumban, a mi falunkban volt egy szorgalmas bakter, aki csak akkor látta igazában a lányát, 
mikor férjhez ment. De a lakodalomból már elköszönt, mert a falura akkor is vigyázni kell. 

- Hol van a te falud, apám, amely nem az én falum? - kérdezte a leányka, mert vannak a 
leánykáknak ilyen furcsa kérdéseik… 

- Az én falum Magyarországon van; zöld erdőben, patak mellett, régi házban lakunk az 
édesanyámmal, aki olyan öreg asszony, mint a mesebeli anyóka. 

- Már álmodtam róla - mondja a leányka. - Néha, ha a dajkám éjszaka elalszik, és álmában 
mindenféle gyerekekkel beszélget, mint a malacokkal, kecskékkel, galambokkal szoktak 
beszélgetni a magyarok: akkor az öreg anyóka ül a dajkám helyére. Én pedig nézem őt a 
párnámról mozdulatlanul, félig nyitott szemmel, mert tudom, hogy nem szabad megszólítani, 
nem szabad utánanyúlni a kezemmel, mert akkor már nem találom a helyén. Így szoktuk 
egymást nézegetni éjszaka, amikor csak a szomszéd szobában ég a lámpás, és ő nesztelenül 
lép a szőnyegen. Tudom, hogy ő a nagymamám. 
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- Már ő is ösmer téged. Emlékszel, karácsonykor nem találtad az egyik képedet a falon, azt a 
képet, ahol a kertben ülsz a fehér kutyával? Hát ezt a képet vittem el az öreg anyókának a régi 
házba, hogy mindig láthasson téged, akkor is, midőn odakint jégcsapok csüngnek le az 
ereszről, és a cselédek hóembert állítanak az udvarra. 

A leányka lenvirágkék szemével, fehér csokrokkal díszített, két ágba font barna hajával, lázas 
arcocskájával, amelyről azt mondták neki, hogy a napsütéstől rózsaszínű, és gyakori 
fejfájásoktól zaklatott homlokával elgondolkozva támaszkodott a bal karjára. (Ezt is csak 
olyankor tehette, amikor az apja volt mellette, mert egyébként a félig ápolókból, félig 
tanítónőkből válogatott „személyzet”-nek arra kellett őrködnie legszigorúbban, hogy a 
gyermek ne mozdulhasson, az orvosok tanácsára.) 

- Az órák itt olyan lassan járnak - mondta egyszerre a leányka hosszú elgondolkozás után. - 
Én úgy veszem észre, hogy nappal mindig valamely láthatatlan kéz hajtja az órák mutatóját. 
De éjszaka ugyanez a kéz belekapaszkodik az óramutatókba, és visszafelé húzogatja őket. 
Éjszaka az én óráim mindig egy-két órával későbben járnak. Az István-toronyban éjfélt, 
tizenkettőt üt az óra. Észrevétlenül, csendesen számolom magamban az óraütéseket egytől 
tizenkettőig. Nemsokára a mi óráink is ütni kezdenek. Megnyitja a sort az a rekedt hangú, 
amely a portás szobájában van. Olvasom - az már csak tizenegyet ver. Nemsokára azután a 
nagyszalonban kezd ütni az az óra, amelyről azt mondtad egyszer, hogy Széchenyinével 
beszélgetett, amikor az István grófot várta. Ez az óra már csak tízet üt, mintha két teljes órával 
akarná meghosszabbítani az éjszakai fekvést a számomra, a lefüggönyözött ablakú, jól bezárt 
hálószobácskámban, ahová mindig egyszerre süt be a déli napfény, amikor kinyitjuk az 
ablakot. Miért nem engedik meg, hogy a májusi napoknak a virradását, a tavaszoknak reggelét 
is láthassam? 

- Mert akkor nem pihennél eleget, Ilonka - felelt a gyermeke mellett üldögélő apa. És miután 
a leányka nagyon bosszús arcot vágott ennek a szentenciának a hallatára, a gyönge Alvinczi 
mindjárt itt volt a vigasztalással: 

- Majd ha egyszer Magyarországba megyünk: ott úgysem hagy délig nyújtózkodni az én 
öreganyókám, mert az már a madárkákkal ébred fel minden reggel, és ugyancsak akkor 
fekszik le, mikor a madárkák elfáradnak. Mindig így élt, s ezért mindig egészséges volt. 

- Kedves, jó apám, vigyél el engem a te jó öreg anyókádhoz, hogy én is egészséges lehessek! - 
mond a leányka benső áhítattal, mintha a Miatyánknak a bekezdését mondaná. (Ilyen 
helyzetbe kerülhet a gyenge szívű férfi, amikor anyátlan gyermekének a kéréseit gondolkozás 
nélkül szokta teljesíteni.) És a leányka nyomban észrevette, hogy ezzel a kérésével megtalálta 
az utat az apja szívéhez. (Mutatta az utat az a nedvesség, amelyet Alvinczi úr a mellényén 
érzett a szíve felett. Az ő szeméből cseppent oda valami, vagy a leányka szeméből? Ki tudná 
azt ilyenkor, amidőn álombéli tervek megvalósulásáról van szó?) A leányka a távolabb 
állongó ápolónők és tanítónők nagy megrökönyödésére, minden tilalom ellenére odakúszott 
apja szívéhez, és így szólt: 

- Kedves jó apám, vigyél el engem Magyarországba, az én hazámba. …A palota kertjében az 
árnyékok meghosszabbodtak. Más az esti árnyék, és más a nappali árnyék. Délben árnyékban 
is tud nevetni a legvénebb ecetfa, ha néha jókedvű nótára gyújt Ékesné, a zempléni dajka. 
Este szomorú lesz a legpirosabb japáni birs, amelyet a császári kertekből nagy áldozatok árán 
szerzett meg Alvinczi úr. 

És most, az esti árnyak, a kőfalak mellett elfutamodó esti szellők uszályai alatt, az idejét múlt 
júniusi fellegeknek elkomorult hűsében, az elhidegedett nimfa kútjának környékén mégis 
ritka, csilingelő pipacsos, madárdalos nevetése hangzott fel a leánykának, mintha az hosszú 
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bolyongás után megtalált volna valamit, amiért érdemes felülni fektéből, feledni lázt, 
gyengeséget, főfájást és komoly doktort: 

- Vigyél el engem Magyarországba! 

Oly természetességgel mondotta ezt a leányka, mintha maga is csodálkozna azon, hogy ez a 
megoldás eddig nem jutott eszébe! Hiszen akkor vége van egyszerre minden betegségnek, 
minden éjszakai gondnak, minden ijedelemmel hallgatott óraütésnek. Magyarországban tán 
soha nem ütnek az órák, vagy ha kondulnak is, mindig egyforma hangot számlálnak. Milyen 
furcsa, hogy ez a megszabadulás nem jutott eddig a leányka eszébe! És Alvinczi úr, a 
jégszívűségéről, emberfeletti nyugalmáról és Európa-szerte józanságáról ismert Alvinczi úr is 
felvillant, mintha egy rejtekajtót nyitnak kr hirtelen a búbánatos vaksötétségben. 

- Igen, elmegyünk Magyarországba! 

És magában azt gondolta a hirtelen talált kincs felett: „Hogyne mennénk el Magyarországba, 
ahol egy régi, mohos fedelű, vadregényes házban él az anyám, aki már annyiszor akarta a kis 
unokáját látni, akit csak képekről ismer! Hogyne mennénk el Magyarországba, ahol senki se 
tudja a kohlmarkti palotának a titkát, vagy ha még emlékezne rá valaki, az is elfelejtette 
tizenöt esztendő alatt, hiszen annyi minden történt azóta a világon, hogy csak éppen az 
Alvinczi Eduárd dolgait tartanák számon az emlékezetek! Elmegyünk Magyarországba, 
mindenestül, ápolónőstül, tanítónőstül, ahogy itt vagyunk, és lezárjuk a palota kapuját, hogy 
ha azon kopogtatna valaki, a nagy szakállú kapus nyugodt lelkiismerettel felelhesse: »Az 
uraság bizonytalan időre elutazott.«” 

Alvinczinek olyan jókedve kerekedett a kisleány ötletére, mintha most tört volna ki belőle az 
öröm, amelyet a nap folyamán a Derby hőse rejtegetett. Az örömnek éppen úgy meg kell 
találni a maga útját, mint akár a szomorúság forrásának, ha az ember nyugodt szívvel akarja 
tovább folytatni az életét. 

- Itt vacsorázom én is veled - mond a leányának Alvinczi, mikor megjelentek a szolgák, hogy 
a nyugággyal együtt Ilona kisasszonyt az emeletre vigyék, mint minden estalkonnyal szokták. 

- Azt hiszem, kedves apám, hogy a te karodon biztosabban mennék fel a szobámba - mond a 
leányka, és csendesen, természetes mozdulattal, mintha ezt mindennap tenné, mint a tizenöt 
esztendős leánykák általában: lecsúszott a nyugágyról, és piros papucsaiban talpra állt a finom 
fövénnyel behintett palotakertben. Alvinczi úr karjába kapaszkodott, és halkan mendegélni 
kezdett oldalán, mintha valamely réges-régi álma valósult volna meg ezen a napon. És a 
leányka énekelni kezdett… Csak halkan, mint az apácakolostorban tanítgatják a bejáró 
növendékeket. De a vers, amelyet énekelt, Heine Henrik verse volt, és ama Azrákról szólt, 
akik meghalnak, ha szeretnek. 

Alvinczi úr szívdobogva vezette a leánykát a „szultán kútja” körül. Ugyanezt a búsongó, 
német dalt énekelgette a leányka anyja sok-sok esztendő előtt… 

 
Bagdad híme, Bagdad álma 
Csupa rózsa, csupa pálma, 
Szökőkutas kertek árnyas, 
Itt jár a kalifa lánya. 

(Szép Ernő fordítása) 

 

Vajon honnan tudta a leányka, hogy ez volt anyjának kedves dala, mielőtt elhagyta volna a 
földet, hogy egy boldogabb, messzibb csillagvilágból figyelje leánykájának lépteit, és őt 
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kedves énekére alkalomadtán megtanítsa, ha egyszer valami nagyon nagy kérését intézi az 
apjához? 

- Honnan tudod ezt a dalt, amelyet még sohasem énekeltél nekem? - kérdezte Alvinczi úr a 
szökőkút mellett, a lánya kék szemébe tekintve. 

- Ó, én már nagyon régen tudom ezt a dalt, de csak ritkán szoktam énekelni, akkor, amikor 
egyedül vagyok álmomban, és hívok valakit, aki megsimogassa a szívemet. 

- Álmodban is szokott fájni a szíved? 

- Talán még boldogtalanabbul, mint éber állapotban. Akkor éreztem azt a mérhetetlen 
fájdalmat, amely az én életemet jelenti. 

- Hát nem tudod, nekem okozol örömet azzal, hogy élsz? 

- Most már tudom - mond a leányka. - Most már tudom, hogy érted kell élnem, apám, hogy te 
akkor se érezzed magad egyedül, szomorú egyedül, a világon kívül, amikor az egész városban 
minden ember a te nevedet emlegeti, és egy napra a barátod akar lenni. Tudom, hogy Bécs 
városában mindenütt téged várnak. 

- Én pedig veled töltöm ezt az estét, amikor mindenütt szívesen látott vendég lennék - felelt a 
különös uraság, és leánykájával a karján bement a palotába. 
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ÖTÖDIK FEJEZET • amelyben egy messziről hangzó pisztoly durranás 
megpecsételi a játékos elhatározását. 

Meddig várakozott a palota előtt a mindinkább elsötétedő Kohlmarkton a hűséges fiákeres és 
a még hűségesebb Regényi úr? 

Mindaddig, amíg a leányka apja kezébe csúsztatva kezét: nagyon csendesen, a boldogság 
mosolyával ajkán elaludt. Azok voltak a legboldogabb estéi, mikor apja a palotában várta 
meg, amíg az ételekbe és italokba rejtett altatószerek jótékonyan hatni kezdtek, hogy a 
leányka hozzájuthasson a szokásos pihenéséhez. Ma azonban orvosság nélkül aludt el, mert az 
apja kezében volt a keze. Vannak ilyen csodaszerek a világon. 

- Holnaptól kezdve pakolni kell - mondta Alvinczi úr halkan a leányka dajkájának, 
Ékesnének, akiben talán egyedül bízott meg ebben a nagy házban. Magyar nő volt. Alvinczi 
tudta, hogy az életét is feláldozná a leánykáért. Ékesné csendesen bólintott, kezet csókolt a 
gazdájának, és elfoglalta helyét Ilona lábánál az ágy mellett. S egész éjszaka imára volt 
kulcsolva két keze: 

- Istenem, ezt a napot is megérhettem! Magyarországra megyünk! 

Körülbelül este nyolc óra volt, amikor Alvinczi kilépett a palota mellékajtócskáján, amelynek 
kulcsát magával hordta, s így senki sem tudta, hogy mikor jön és megy a palotában. Regényi 
úr állott az ajtóhoz legközelebb, és nyomban a fülébe súgta a gazdájának: 

- Egy hölgy ül a kupéban. Azt mondta, hogy mindenáron beszélni akar magával. (Alvinczi 
bólintott: „Ismét szeretnek a nők.”) 

A fiákeres már a bakon ült, és onnan emelte meg szótlanul kalapját. 

- A „Karl”-ban találkozunk - mond Alvinczi úr Regényinek, és beszállott a zárt kocsiba. Nem 
tévedett: valóban Botticelli grófné volt, egy régi római ismerős, akinek joga volt Alvinczi urat 
mindenféle lehetetlen helyeken felkeresni, amikor mondanivalója volt a számára. A grófnő 
férje halála után szerény körülmények között élt Bécsben. Rembrandti szépség volt, mély tűzű 
szemével világított a Derby-hős felé: 

- Nem múlhatott el ez a mai nap, hogy szerencsét ne kívánjak önnek, Alvinczi. Tudja, hogy 
azok közé tartozom, akik régi vonzalomból figyelemmel kísérik minden lépését életének - 
mond a grófné meleg, szívhez szóló hangon, amely az olasz nők sajátsága. - Majd a 
legközelebbi homályos utcában kopogtatok Holcernek, hogy kiszálljak a hintóból, addig is 
sok ilyen jó napot kívánok magának, kedves barátom. Kár, hogy Artúrió, aki önnek legjobb 
barátja volt, nem érhette meg a mai napot. 

Alvinczi úr gyöngéden hallgatta a hölgy szavait, az igazi úriemberek meghatott 
gyöngédségével, akik haláluk órájáig hálásak szoktak lenni minden jó szóért, amit egy nem 
felejtő hölgy intéz hozzájuk… 

- Nagyon köszönöm, kedves Romola, hogy imádkozott értem. Gondoljon imáiban ezentúl is 
reám és Ilonka leányomra is. 

- Ilonkáért úgy imádkozom, mintha az én gyermekem volna. A sors nem ajándékozott meg 
gyermekkel… Az ön leánykája az én leánykám, édesanyja, az ön hitvese, az én egyetlen jó 
barátnőm volt - mond a római hölgy talán még szenvedélyesebb hangon, és nyilván érezte is, 
amit mond. 

A kocsi lassan hajtott, Alvinczi úrnak nem nagy fáradságába került néhány sort vetni 
névaláírásával együtt egy könyvecske kiszakított lapjára. És az összegöngyölgetett papírlapot 
a hölgy kesztyűjébe csúsztatta: 
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- Ha útja véletlenül Rothschild háza előtt vinne el, ott már a ház egy öreg tisztviselője 
értesítést kap a grófnő látogatásáról. Hiszem, hogy udvariasak lesznek. 

- Ön mindig nagyon jó hozzám, Alvinczi. 

- Artúrió emlékére kérem, ne tulajdonítson jelentőséget ennek az apróságnak. 

Amikor Romola, a délvidéki úrnő a Rothenturm utcában kisuhogott a zárt kocsiból, a 
legközelebbi lámpásnál megnézhette, hogy ezerlírás utalvány van a kesztyűjébe rejtve. A sors 
segítse pályáján tovább is a nemes szívű magyar úriembert, aki egykor a követségi bálon oly 
figyelmes volt iránta. 

Alvinczi a „Karl”-ban már Regényi úrral találta magát szemközt, aki mindenféle lehetetlen 
utakon át megelőzte a kocsin járó uraságot. Ugyanott tartózkodott a fogadó előcsarnokában 
Tokaj-Tolcsvay tábornok, akit Ferenc József egy hadgyakorlat után nyugdíjaztatott, mert a 
tábornok a vezérkar véleménye szerint a honvédhuszároknak kedvezett. A már ismert 
Regényi úr társaságában néha úgy tűnt fel a szeretetre méltó, napsütéses arcú, korai 
pályavégzete miatt megszelídült tábornok, mintha Regényi úr kíséretéhez tartozna, de 
Alvinczi úr megjelenése nyomban véget vetett a ferde helyzetnek, aki nagy szívességgel 
karolt a honvédtábornok karjába. 

(Regényi úr ugyanekkor titkon vállat vont. „Én jót akartam. Pénzébe fog kerülni ez a 
barátság” - mormogta Regényi úr, de hát a könnyelmű Alvinczin amúgy sem lehet segíteni.) 

- Kedves Eduárd, van egy csikóm, szakasztott olyan „küllemű”, mint a te Táblabíród. Mielőtt 
másnak eladnánk, rád gondoltunk, nevelj belőle egy második Derby-nyerő magyar paripát! - 
mond a derék tábornok, aki vastag, ősz bajsza alatt alig rejtegethetett egy zavarodott mosolyt, 
midőn kupeckedéssel foglalkozik a fogadó előcsarnokában. 

De Alvinczi úr annál inkább helyén volt az ily kényes kérdések úri megoldásában: 

- Kedves bátyám, minden magyar embernek hálás vagyok, aki jó lovat kínál nekem. A 
csikódat megveszem, hacsak nem sánta. 

A piros szőnyeggel bevont lépcsőn, mintha csak véletlenül történne, egy girbegurba, 
toprongyos, elhanyagolt külsejű szállodai vendég botlott Alvinczi úr elé, két hét előtt 
borotvált arcával. Ruzicska volt, a pesti ódondász, aki a föld alól bújt elő Bécs városában. 

- Ince pápának újabban ötven darab gyűrűjét találták meg - mond az öregember, akit 
esztendők óta jól ismert Alvinczi, mert becsületes kereskedőnek tartotta. 

- Hol vannak a pápa gyűrűi? 

- Itt vannak egy zacskóban. 

Alvinczi úrnak, mint tudjuk, temérdek teendője lett volna ezen az estén, de Ince pápa 
gyűrűinek nem állhatott ellen; már sok gyűrűjét megvette a nevezetes pápának. 

Ruzicska tehát nem is nagyon erőltette a vásárt, amikor a szakértő tekintetű Alvinczi előtt 
annak szobájában egy üveggel burkolt asztalra borította a zacskó tartalmát. Innocentius pápa 
aranygyűrűi ragyogtak, csengtek, kedveskedtek az asztalon. Alvinczi úr magában elhatározta, 
hogy a szép asszonyokat, akik a Derby-győzelem után üdvözölték, az antik gyűrűkkel 
meglepi, amely gyűrűket bízvást viselhetik gyémántjaik mellett. 

- Másvalami nem volna Pesten? - kérdezte üzleti hangon Alvinczi úr, amíg a zacskó száját 
bekötötte. 

Ruzicska elgondolkozott, és unottan felelt: 
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- Eladó dolog mindig van Pesten, mert ebben a szegény városban pénzért jóformán minden 
kapható. De a méltóságos úrnak nem ajánlok bármilyen ringy-rongy portékát, mert tudom, 
hogy a „jó” dolgoknak amúgy is megadja az árát, a „rossz” dolgot pedig utánam hajintja. 
Volna egy régi ház Budán, persze nem jövedelmez egyetlen krajcárt se, mert lakója 
rendszerint a háztulajdonos személyesen. Csak éppen az adót kell utána fizetni. 

Alvinczi úrnak felvillant sötét szeme, mintha valami eszébe jutott volna az ódondász beszéde 
alatt: 

- Mióta nem laknak e házban? 

- Tíz esztendeje le vannak zárva a zsalugáterek, a kapu előtt vasárnap délutánonként egy öreg 
házaspár üldögél, amely hiába várja az új lakót. Estére bezárják a kapuit, és egy hétig megint 
csend van a házban. A házmesterek… 

- Milyen táján van a ház Budának? 

- A villamos arra nem jár, talán sohase fog járni, mert az utca keskeny, nem abban az időben 
építették, amikor villamosra gondoltak. A kapu a falba van építve, és a ház megett ugyancsak 
fallal környékezve nyúlik el a kert. Négy lónak való istálló van a házban, és a kocsiszínben 
két kocsi elfér, egy kisebb és nagyobb. A fehérneműt az udvaron teregetik kifeszített 
kötelekre. A mosókonyha mellett olyan mángorló áll egy színben, amilyent manapság már 
csak vidéken láthatni. Három nagy fiók van a mángorlóban. Nyáron fürdőház is van egy 
sarokban, vén eperfa alatt, és a kút szivattyúra jár. A kert végéből a Duna-partra lehet kilépni 
egy kisajtón. Az utcai ablakok négyen vannak, és délnek nyílnak. 

- Tehát a reggeli nap a kertre néz? 

- Úgy van - felelt az ódondász, aki véleménye szerint tökéletesen leírta a budai házat. 

- Mennyit ér a ház? 

- Testvérek között ötvenezer pengőt. 

Alvinczi úr ezalatt megmosakodott, felöltözött, a gyűrűk árát nyomban készpénzzel kifizette, 
a bankókat egy falhoz állított útiládából szedvén elő, mert Ruzicskával csak így lehetett 
beszélni. Az ódondász a mellényébe alkalmazott zsebbe süllyesztette a bankókat, és a gyűrűk 
vászonzacskóját akarta mindenáron elvinni. „Itt úgyse lopnak el semmit - mondta az asztalon 
heverő gyűrűkre mutatva -, a zacskóra pedig nekem szükségem van.” Miután az ódondász 
babonásan ragaszkodott zacskójához, a kérdést úgy oldották meg, hogy Alvinczi úr a 
gyűrűket egy üres dohányszitába seperte, a dohányszitát betette az utazóládába, és aztán leült 
a láda tetejére. 

- Gondolja úgy, mintha a házat is megvettem volna, csak nincs annyi pénzem itthon - mond 
Alvinczi úr. - De ha holnap délután szerencsém lehetne, a ház árát is kifizethetem. 

Az ódondász azt felelte, hogy holnap délben Pesten kell lennie, mert a hercegprímásnak 
megígért néhány régi misekönyvet, amelyet személyesen akar bemutatni. „Nem csalhatom 
meg a hercegprímást!” - felelte Ruzicska, és eltávozott. A szálloda előtt felült a régi, csak a 
„Derby-day” idegenforgalmában használt ombinuszra (Regényi nagy bánatára), és a Keleti 
pályaudvarra vitette magát, ahonnan harmadik osztályon Pestre utazott. Gyűrűk helyett 
bankót vitt vissza. 

Ki tudná, hogy szívből örült-e az egész utazásnak? 

  

Ha Ruzicska, ez az összetöpörödött pesti antikvárius, aki olyan öregen jött már a világra, 
hogy már akkor aggastyánnak látszott, amikor az ábécés könyvet a kezébe vette, és aztán se 
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akart visszafiatalodni a világhoz, amelyet voltaképpen csak pár száz esztendő előtti idejében 
szeretett: azt mondta magában a győri állomáson, ahová jóval éjfél után érkezett a 
személyvonat, és így meglehetősen keserű volt a sör, amellyel ott Ruzicska urat megkínálták - 
ha Ruzicska azt gondolta magában, hogy „nagy kópé ez az Alvinczi, mindent megvásárol, 
jóformán alku nélkül, hogy az embernek elmenjen a kedve az egész életétől” - vajon mit 
mondhatott az a perzsaszőnyeg-kereskedő, aki közvetlenül Ruzicska úr után lépett be a „Karl” 
szobájába, és rövid tárgyalás után egy kocsideréknyi keleti szőnyeget „sikerült Alvinczi úr 
nyakába varrni”. Amint Ruzicska bánkódott a győri pályaudvar alagutas állomásán a pápai 
kulcsokkal, az Ince monogramjával, vagy az aranyrózsákkal díszített aranygyűrűk után, 
ugyanúgy szomorkodott a kopaszra beretvált és minden hájjal megkent szőnyegkereskedő, 
mikor az Allah nevével megjelölt imaszőnyegek nélkül távozott a fogadóból. Nem szeretik a 
kereskedők az olyan vevőt, aki hosszadalmas rábeszélés nélkül, a kínált portéka egyszeri 
megtekintése után nyomban kötélnek áll, és amikor a portéka árát kimondják előtte: még a 
szeme se rebben. Igaz, hogy csak egy-kettő van ebből a vásárlóból a birodalom területén, de 
jobb volna, ha ennyi se volna, aki megbánatja a becsületes kereskedővel a foglalkozását. 

De hát mit mondjon az a bélyegkereskedő, aki másfél év óta házalt bélyeggyűjteményével 
Bécs városában, és úgy ismerték, mint valami szerencsétlen kucsébert, aki hóna alá vetett 
albumával éppen annyiszor megfordult az előkelő hotelek portásfülkéjében, mint a 
bélyeggyűjtők szokásos gyülekező helyén, ahol a nemzetközi eseményeket megbeszélik? 

Aki látta Kupferschmidt úr bélyegalbumát: mindenki elismeréssel adózott a pápaszemes, 
professzorkülsejű, nyurga úriembernek, Kupferschmidt csaknem „tökéletes” 
bélyeggyűjteményével fogalom volt Európában, mert nem sajnálta a pénzt és fáradságot, ha 
egy-egy ritka bélyeggel lehetett kiegészíteni a legtökéletesebb gyűjteményt. 

És Kupferschmidt egy napon album nélkül jelent meg a bélyeggyűjtők társaságában. A 
Derby-nyerő Alvinczi az első szóra megvásárolta tőle gyűjteményét, anélkül hogy 
hosszadalmasabban alkudozott volna. Egy utalványt kapott a szerencsétlen professzor az S. 
M. Rothschild bankházhoz, amely utalvány olyan tekintélyes összegről volt kiállítva, hogy 
napokig nézegették Bécsben a bankcédulát. Kupferschmidt elkövette azt a hibát, hogy az 
utalványt bemutatta a jelzett bankháznál, ahol egy ezüstfejű, arany pápaszemes, fekete 
kabátos úriember nagy nyájassággal fogadta, miután biztosította róla, hogy ügyét a lehető 
legkedvezőbben fogja elintézni. És egy vasszekrényhez lépve, bankjegycsomaggal tért vissza, 
amelyet számolni kezdett a professzor előtt. Kupferschmidt megijedt, eltolta maga elől a 
pénzt, kijelentette, hogy ennyi bankónak a birtokában egy percig sem biztos az élete abban a 
vadregényes külvárosban, ahol egy kunyhóban lakik. De az ezüstfejű úr sehogy se akarta 
visszavenni a pénzt. „Mi csak uralkodó családok és házunk régi barátainak az üzleteivel 
foglalkozunk” - mond a finom feketekabátos, miután kifizette a boldogtalan bélyegtanárt. 
Mintha örült volna, hogy a fizetség után örökre megszakíthatott minden összeköttetést 
Kupferschmidt úrral, ezzel a közismert figurával. 

Így növekedett Alvinczi úr félelmetes híre a császárvárosban, miután mindent megvásárolt, 
amit kínáltak neki. (Mégiscsak igaza volt Regényinek: - gondoskodni kellett valamiképpen 
annak a leánykának a jövőjéről, aki eddig is Alvinczi úr szívének szentélyében volt, de mi 
történik az imádott gyermekkel, ha a lámpás egyszer kialszik? Éppen olyan apátlan-anyátlan 
árva gyermek lesz, mint azok a kis boldogtalanok, akikről az írók megható elbeszéléseiket 
írják. Ezt a gondolatot akarta elűzni maga mellől Alvinczi, mikor Kupferschmidt bélyegeit is 
megvásárolta.) 

- Kezdhetem elölről a gyűjtést! - mormogta a bélyegalbumos. 

Ha egyszer rászorulna egyetlenkém: lesz mit eladnia - gondolta magában Alvinczi úr. - Lesz 
neki „Tasmániá”-ja, amelyből csak három van a világon. Az egyik a londoni Rothschildnál, a 
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másik egy amerikai acélkirálynál, a harmadik az én leánykámnál. - Ilyenek az apák, ha 
valamit a fejükbe vettek, amit a szívük is megerősít. 

  

Regényi a harmadik vacsoránál, a lóidomárok és a lovasok között férkőzött Alvinczi úr 
közelébe - amikor a kakasok már javában kukorékoltak Demmel nyári vendéglőjének 
tyúkketrecében. 

- Csodálom, hogy így bírja ezt a nehéz napot - mond Regényi a szabadban levő asztal mellett, 
amelyet kerti lámpás és a falevelek között átszüremlő csillagsugár világított meg. A 
táncmulatság színes lampionok alatt, egy fedett teraszon folyt. Carlslake, az ausztráliai zsoké 
frakkba öltözött, és frakkot öltött az öreg Reeves, aki a legszertartásosabb volt a világ 
valamennyi lóidomárja között. Fehér kamáslija és fehér mellénye messzire világított a nyári 
éjben, és több ízben elhúzatta a zenekarral az angol királyi himnuszt, amikor mindenkinek fel 
kellett állni az asztaloknál. Alvinczi úr rendkívül örvendett, hogy ez az öreg gentleman is 
megtisztelte megjelenésével a freudenaui Derby-bált, és angolul hosszadalmasan beszélgettek 
arról az időről, amikor egyszer Angliában találkoztak, Newmarketben… 

Az öreg lóidomár, aki böftökpiros arcával, fejedelmi nyugalmával és megingathatatlan 
flegmájával típusa lehetett annak a hidegvérű angolnak, akiről a régi magyar anekdoták annyi 
minden csodálatosságot tudtak elmesélni: az öreg John Reeves, aki annyi „Derby-győztest” 
vezetett a mázsálóba, ezen az éjszakán arra volt a legbüszkébb, hogy már fiatal lovász 
korában volt szerencséje találkozni Alvinczi úrral az ascoti pályán, midőn 8 stone-val és 11 
fonttal Rosebelle-t lovagolta. 

(Azt hiszem, még akkor a világon sem voltam - súgta Alvinczi úr Regényi úrnak, de nem 
akarta az öreg lóidomár örömét megrontani.) 

Általában olyan társaság gyűlt össze ez éjszakán a Demmel vendéglőjében, hogy Regényi úr 
úgy érezte magát, mint egy aranyhal, és jókedvű volt, mint egy néger. Csak az a gondolat 
szomorította el néha, hogy majd Pesten nem hiszi el neki senki ez éjszakát, amelyet ama 
kiváló férfiak között töltött, akik után szerelmes vágyódással néz a pesti utca. (Mert vajon hol 
lehetne meggazdagodni, ha nem a lóversenyen?) 

Itt volt a „hősök” közül Péchy Andor úr, a „sárosi gavallér”, amint barátai nevezték, és egy 
kerti gyertya mellett még mindig fejcsóválva nézegette a The Field nevű angol sportlapot, 
amely megjósolta Táblabíró győzelmét. 

- Ezt csak Madame Thebe, a párizsi jósnő tudhatta teljes bizonyossággal - mondta Péchy úr 
megpillantva Regényit. - Habár én mindig sanszot adtam az Alvinczi-lónak. 

Aztán elgondolkozva hajtotta tenyerébe homlokát, mintha még mindig Tokión ábrándozna, 
amely a legszebb ló volt a birodalomban, és mely annyi dicsőséget hozott neki, amikor még 
élt a jeles ló! Ah, a cseresznyepiros, fekete sapkás dressznek azóta hanyatlóban van napja, bár 
Fred Taral, az istálló egykori zsokéja, most is piros ruhába öltöztette azon fekete szemű 
hölgyismerősét, akivel a Derby-bálon megjelent. 

- Tud valami új nótát? - kérdezte Mautner Viktor lovag, a dúsgazdag gyáros és még híresebb 
lófuttató, aki szokás szerint most is a Schrammel-zenekar közelében foglalt helyet. - 
Valamely új dalt, amely felülmúlná a grinzingi és nussdorfi kocsmák dalait? - szólt a fehér 
kesztyűs, kedélyes, tipikus bécsi úriember oly hangsúlyozással, mintha a jelzett daloknak ő 
volna a szerzőjük. Regényi úr, mint egyszerű kis pesti kávéházi sportsman, ha tudott volna 
dalolni, dehogyis meri ezt elárulni a recsegő hangú st.-marxi sörgyáros előtt. Mautner úr 
szürke lovainak tudományára volt ő leginkább kíváncsi, mikor általában szóba ereszkedett a 
lovaggal. 
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- No, a Hableány elég jó állapotban van - mondta a jólelkű Mautner úr. - Megmondhatja 
Alvinczi úrnak, a gazdájának. Különben tudja mit, Regényi úr? Száz forinttal maga is „benne 
van” a fogadásban… 

Regényi úr szinte elhűlt e váratlan szerencsétől. Sok minden történt már vele az életben, de 
istállótulajdonos „fogadásában még nem volt”. 

- És hogyan „kapta”, méltóságos úr? - kérdezte Regényi. - Amint Pestre érek: nyomban 
megküldöm a száz forintot. 

- Öt az egyhez. A pénzküldéssel pedig ne fáradjon - felelt a jószívű lovag. És maga mellé 
intvén Southey urat, az istálló könnyű terhű lovasát és Poole urat, egy másik lovasát: 
titokzatosan közölte velük, hogy sikerült megnyernie Alvinczi úr „szerencsemalacát” abból a 
célból, hogy a Saida akadályversenyen, Baden-Badenben „ott legyen a szíve” Mautner úr 
pártján. A zenekar vígabban játszott, mint valaha. 

De más meglepetés is érte Regényi urat. 

A szőke és fehér vállú Egyedi Lajosné, aki Zombory Richárdnéval, egy pesti istállótulajdonos 
feleségével ugyancsak kötelességének tartotta, hogy a lovászok Derby-bálján megjelenjen, és 
ott a „mindentudó” lóidomárok nejei és leányai között mulatozva töltsék az éjszakát, így szólt 
a szép Zomborynéhoz: 

- Ha nem csalnak szemeim, Regényi urat látom a táncosok körül oldalogni? 

Zomboryné meglehetősen jó viszonyban volt a „pesti emberkével” - néhányszor már elküldte 
őt fogadni azokra a lovakra, amelyeket Regényi úr ajánlott figyelmébe, vidáman rákiáltott az 
„emberkére”: 

- Hopp, Regényi! Eddig már annyi pénzemet hordta el az Egyediné lovaira, hogy meg kell 
ismertetnem önt végre barátnőmmel, aki mindig titokban tartja lovai tudását. 

A két sportslady aztán maga közé ültette Regényi urat, s egy pohár pezsgőt itattak meg vele. 

- Nem kell félnie, Regényi, éppen úgy hazai pezsgőt iszik, mint akár a lovaim, „akiknek” 
Bécsbe is mindig utánuk küldetem a jó hazai ivóvizet. Mert a táplálkozásnál az a legfőbb, 
hogy se az ember, se a ló ne változtasson külföldi utazás kedvéért a megszokott porcióin - 
mond a vidám Egyedi Lajosné, aki igazában a „gyepen” érezte jól magát, nem pedig pesti 
palotájában. 

- Valódi Kincsem-pezsgő! - biztatta Z. Richárdné az óvakodó Regényi urat, aki mindent 
szeretett a világon, csak inni nem. 

- Azt hiszem, Alvincziben is lesz annyi stílus, hogy a lováról nemsokára egy új bort neveznek 
el - mondta Regényi úr, és alkalomadtán elszökött a víg és szép hölgyek társaságából, mert 
komoly sportsman létére inkább szeretett beszélgetni, akár Baltazzi Alexander úrral, aki 
betegen, öregen, sántán, pénztelenül, szívbajos halálraítéltséggel ezen az éjszakán is itt várta a 
reggelt a Freudenauban, amikor majd lovai „munkáját” végignézheti - akár a slingsbyi 
szíjjártó unokájával, Heps lóidomárral, aki gyermekkorában még látta Kincsemet, amely 
ötvennégy versenyben első volt, és patáit azért foglalták aranyba, mert soha nem hagyta 
magát második helyre szorítani. 

…Már harmatosán, édesdeden hajnalodott a majális felett, a zöld gallyakkal ékesített 
verandán az utolsó valcerek és csárdások járták, a lampionokat kioltották, mielőtt arany-piros 
papirosuk elégett volna. Az a kellemetes, hajnali zsongás érzett a faleveleken és füveken, 
nagyokat lélegző erdőben és az éjszakából visszatért platánokon, ahogyan az ifjúság szokott 
ébredezni. Regényi úr akkor végre szert tett egy papírlegyezőre, amellyel addig hűsítette 
magát egy hársfa alatt, amíg megfelelő költői sugallathoz elérkezett: „A bécsi Derby 
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emlékére” - ezt írta a legyezőre, ezután Alvinczi urat kereste fel, aki ez alkalommal igen 
előkelő társaságban szórakozott. Az „ezerszemű sajtó” asztalánál telepedett meg, ahol az 
Allgemeine Sportzeittug-tól és a Vadász- és Versenylap-tól kezdve minden tollforgató lótudós 
megjelent lapja képviseletében. Itt tűnődött a bécsi Silberer Viktor azon a körülményen, hogy 
a léghajózás nemsokára konkurrenciát csinál a lóversenyüzemnek, ugyanezért Pálmay Ilkát, a 
pesti primadonnát kell szerződtetni légi zsokénak, aki amúgy is gyakorlott már a 
léghajózásban. Itt üldögélt fanyaron és gólyalábaival a pesti Lövik Károly, aki mindig azzal 
intette le a lóversenypápa, Bruce Lowe rajongóit, hogy volt annál még egy jobb sportíró 
Angliában, és azt Thackeray-nek hívták, amíg élt. Különösen regényeiről volt híres… Hosszú 
bajszát itt pedergette Mr. Blackwhite (Pályi Ede), aki lóversenyekről színikritikákat és 
esztétikus dolgozatokat írt, miközben azt bizonyítgatta, hogy a lovaknak több eszük van, mint 
az embereknek. 

Regényi úr az asztalfőn ülő Alvinczit kérte meg, hogy autogramjával a sort megnyissa. 
Alvinczi úr engedelmeskedett. 

- Minek ez az autogramgyűjtemény magának? - kérdezte az asztal végén egy szegény tipszter, 
aki gyalog jött Budapestről Bécsbe, hogy Táblabíró győzelmét láthassa. 

- Bizonyára nem váltóhamisítás céljából - felelt Regényi, mikor a legkülönbözőbb uraságok 
után a tipszter aláírását is megszerezte. - Ez a legyező azért kell nekem, hogy Pesten 
elhiggyék majd halálom után, hogy egykor bálban is voltam életemben. 

  

…Már hajnalodott, madárkiáltás vegyült a sramlizenének gajdolásába, és „Tokio-Franc”, aki 
egész életében csak a lovak abrakára vigyázott, és azzal törődött, hogy milyen kedvük van a 
gondjaira bízott lovaknak: kezdte hinni, hogy a lóitatáson kívül más teendők volnának a 
világon a részére. Így például a szerelem - bármilyen dressznek esküdött örök hűséget az 
„istállóember”. A világoskék-vörös sapkás (Baltazzi) dressz nagyon szépen megférhet egy 
fekete-piros (Springer) leányruha szomszédságában, és senki se emel „óvást” a tánc végén. 

A szalmaszálat rágcsáló lovászfiú is megértette, hogy a kancarúgáson kívül van még valamely 
fájdalmasabb baleset az ember életében, és ez pedig nem más, mint az, hogy egy tatai 
kisasszony (Tatáról jöttek legtöbben a Derby-bálra) keresztülnéz az ember feje felett. És az 
elkényeztetett zsokék, akik megannyi ünnepelt színészekként szoktak a célon átnyargalni a 
versenypályán, azt tapasztalhatták, hogy vannak hölgyek a földön, akiknek nem elegendő 
látványosság csak a lovaik „patáit” láthatni, hanem a lovastól megkövetelik, hogy az 
alkalomadtán táncba vigye őket, és a tánc után verseket is mondjon a holnaputáni 
versenyprogram mellett. 

Ekkor, midőn a boldog szerelmesek már emlékezetükbe véshették a Derby napját, valamint a 
boldogtalan lovasok is fogadalmat tettek egy hársfa alatt, hogy a lovukon kívül teremtett 
lénybe többé nem lesznek szerelmesek; e hajnali időben kocsirobogás hallatszott a város felől, 
és a majálisi társaságban Batthyány Elemér gróf alakja is feltűnt, amint elmaradhatatlan 
esernyőjére támaszkodva, frakkja gallérjába gyűrt felöltőjében végigballagott a kertben, és 
fehér szakállával Alvinczi urat kereste. 

- Jó volna a mulatságot abbahagyni - mondta rosszkedvűen. - Az éjjel egy sürgöny jött 
Londonból a Jockey Clubba. Ez a szegény Wahrmann Richárd barátunk elkövette azt, amit 
már régen jósoltak neki: fejbe puffantotta magát. Pedig hányszor pályázott a bécsi Derbyre… 

- …Hát ilyen vége is lehet egy Derby-bálnak. A lovak játékossága kiszámíthatatlan. A 
lovagok sorsa még bizonytalanabb. 
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- Azt hiszem - mond Alvinczi úr hintójában a mellette ülő Regényinek -, az a régi divat lesz 
visszatérőben, mikor a szülők halálos ágyukon megint megesketik fiaikat, hogy a lóversenytől 
pedig tartózkodjanak. Látta Péchyt, milyen halotthalvány lett az öngyilkos hírére? A legjobb 
barátja volt az öngyilkos. 

- Kellemetlen - mormogta Regényi úr. - De hát mit is csinálna példának okáért a magamfajta 
szegény pesti ember, ha lóverseny se volna a világon? Tessék elhinni, hogy az szükséges a jó 
egészséghez, hogy az ember néha ne ebédeljen Pesten, hogy délután a lóversenyre 
elmehessen. Mit csinálnának a zálogházakban, ha nem volnának rendes kuncsaftjaik? 

Regényi úr még tovább folytatta volna különös pesti filozofálását, de „arany-piros dressz” 
megérkezett fogadójába, és a pesti vendég sóhajtva gondolt arra, hogy mikor szökhetik el 
véglegesen Bécsből, hogy majd otthon eldicsekedhessen hihetetlen kalandjaival. „És Mautner 
lovag ekkor így szólt hozzám…” Vajon mikor kezdheti így elbeszélését éjjel, a pesti 
kávéházban? 

Alvinczi úr szobájában járkálva, és lefekvéshez készülődve végiggondolt azokon a napokon, 
amikor a rózsaszínű, feketével szegélyezett szín tulajdonosával, Richárddal együtt karonfogva 
járt az epsomi Derbyn, Olaszországban a Milánói-díjnál, Németországban a Baden-Baden-
nagydíjnál; Franciaországban a Grand Prix de Paris-nál és Bécsben a Derbynél; amikor éppen 
Wahrmann Richárd lova nyert, éppen úgy, mint tegnap az övé… Hátborzongató gondolat az 
ilyesmi, és Alvinczi, aki sohase mulasztotta el megnézni az éjjeliszekrény fiókjában 
pisztolyát, a pisztolyt ekkor a nagy utazóládába zárta. 

Nekem élni kell a leányomért! - mondta magában, és szokatlanul jóleső szívlökést érzett a 
tagjaiban. - Én soha nem lehetek öngyilkos, míg az a kis kéz imádkozik értem. 

  

Délben, mikor felébredt, egy finom hajlású, lila tintával írott levélkét hozott be a postájától 
különválasztva a komornyikja, mint ezt a Kohlmarktról érkezett levelekkel szokta: 

„Apám, rosszat álmodtam. Szeretnélek látni, mielőtt valamibe fognál. Ilonád.” 

A leányka leveléhez még egy felbontatlan sürgöny is volt mellékelve, amely valamely 
véletlen folytán az Alvinczi Eduárd címén a Kohlmarkt-i titkos palotába került. (Alvinczi 
kapta e napon és éjszakán a legtöbb sürgönyt és levelet a bécsi főpostán.) 

A sürgöny Londonból volt keltezve és tartalma ez volt: 

„A holt Wahrmann Richárd helyett én küldöm szerencsekívánatomat régi vágyad 
teljesülésekor. Atyádfia: Sziromi Frigyes.” 

Alvinczi, bár hidegvérű ember volt, ebben a percben felkiáltott a meglepetéstől! 

Most már nem is igen érdekelték a többi gratuláló sürgönyök, amelyeket a világ minden 
tájéka felől hozott számára a posta. Megjelent Frigyes úr a láthatáron, éppen azon a napon, 
amelyet élete legszerencsésebb napjának vélt. Meghalt legjobb barátja nyomorúságban, 
öngyilkos kézzel, akinek ugyancsak elfelejtett meghívót küldeni! Ugyanazon a napon, amikor 
két marokkal osztogatta a pénzt!… 

- Alvinczi! - kiáltott fel. 

Megállott a tükör előtt és halálsápadtan nézegette magát. Arra tért magához, hogy Regényi úr 
lépked be az erkélyajtón, ugyanazon módon, amint őt első este Alvinczi úr a szobájában 
meglátogatta. 

- Megengedi, Alvinczi, most már búcsúzom… 
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HATODIK FEJEZET • amelyben a magyar égbolt alá megyünk. 

Kürtön mindig fújt a szél. 

Nem is lehetett ez másképpen ezen a kétezer holdon, amelyet régi urak leginkább arra 
használtak, hogy agarakat futtattak rajta, vagy pedig a kopófalka megett lovagoltak, amikor 
már erdőcskék, berkek, bokros tájacskák, szélmalmok és hidacskák is mutatkoztak a Duna 
menti képben. A hegyek távolban húzódnak meg kék esőköpenyegükben, a nagyváros a 
másik oldalon ugyancsak hirtelen kiadja erejét azokban a kaszárnyákban, amelyeket katonák 
és betegek részére a városok végeire szoktak építeni. Egy csárda van még a városon kívül, 
ahol azok szoktak tanyázni, akik még nem mernek nekiindulni a nagyvárosnak, valamint 
azok, akik már „megunták” a városi életet. Vannak még ilyen területek Pest környékén, 
amelyekről tulajdonosuk amúgy is tudja, hogy egykor aranyat fog itt érni minden házhely. 
Minek fáradozna tehát azzal, hogy napraforgóval ültesse be a tájat? 

Kürt az Alvinczi Ilona birtoka volt, és közepében ódon kastély emelkedett, amely hasonlított 
valamely zárdához, mert kőfalakkal volt körülvéve. Mint a Habsburgok vették körül valaha 
Bécs mellett elterülő vadaskertjeiket, halastavaikat, ugyanúgy cselekedett az a grófi família, 
amelytől Alvinczi Ilona valamikor ezt a birtokot örökölte. Az erdő kőfallal volt bekerítve! - 
kiáltana fel a nyájas olvasó, ha még nem hallott volna hasonló legendákat. A kertbe csak zárt 
kapun át lehetett bejutni, és az istállók, magtárak, vadászházak és szénakazlak, pincék és 
kutyafalkáknak való épületek ugyancsak zárt területen feküdtek. Egy szeszélyes gróf 
építkezett így valamikor Mária Terézia idejében, és Alvinczi úrnak százötven esztendő múlva 
ez a kínai fal éppen elegendő volt, hogy a jószágot a hozzá tartozó földekkel együtt lakóhelyül 
válassza a leánykájával. 

Őszre hajlott, amikor a postakocsi megállott a kürti kastély udvarán. 

Nyáron azzal telt el az idő, hogy a régen nem lakott házat lehetőleg kellemessé tegyék 
mindazokkal a bútorokkal, amelyeket a bécsi palotából szállítottak ide. 

De most már itt volt az ősz, a mezőkön hervadóban az is, ami nem termett, és a mezei csőszök 
oly megelégedetten álldogáltak kunyhóik előtt, mintha nyáron nagyon kifáradtak volna a 
munkában. A házőrző ebek nagyokat ásítottak, mintha éppen rájuk fért volna a pihenés a 
nyári szundikálás után. A cselédség, amely már júliusban elfoglalta helyét, hogy 
„megismerkedjen a környékkel”, „hozzászokjon a házirendhez”, éppen olyan pontosan 
teljesítse kötelességét, mint a bécsi palotában, amikor az István-torony harangütése volt 
mérvadó a teendők ellátásában: a cselédség napról napra várta az uraságok megérkezését. 

Ha nem találták volna ki eddig: megmondhatjuk, hogy Regényi úr volt a házi csapatok 
főparancsnoka. 

Milyen címen és milyen rangban szegődött Alvinczi úr majordómuszává ez a jelentéktelen 
emberke? Azt mondták, hogy Alvinczinek a szeme vesékbe látott, voltaképpen az emberek 
gondolatait figyelte, amikor velük szerencsejátékot vagy más hasonló mulatságot játszott, 
amelyben hidegvére és emberismerete révén többnyire Alvinczi úr lett a nyertes. 

Annyi bizonyos, hogy igen okosan tették a kastély százötven év előtti építői, hogy az épületet 
a kürti pusztán emelték. Közelebb a fővároshoz, amelyet Regényi szülőföldjének mondhatott, 
és ahol egy anyakönyvbe be volt írva neve (persze még az öreg Regényiek családi nevén), 
közelebb a fővároshoz, ahol Regényi úr apró emberi gyöngeségeit, furcsaságait, a 
nevetségességig terjedő önhittségét legalábbis annyian ismerték, mint azokét, akik 1878 óta 
lakói az Erzsébetvárosnak: - mondom, Regényi úrnak sokkal kevesebb szava lehetett volna a 
város közelében. De a kürti kastély jó lovakkal legalább egyórányira esett a főváros 
vámsorompóitól, vonat még akkor nem járt erre, és Isten nevében nem is fog járni, amíg a 
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mostani tulajdonos birtokában van a kastély. Regényi úrnak a kőfallal kerített kertben, a 
remekbe épített istállókban, de még az úgynevezett „irodában” sem kellett attól tartania, hogy 
egy mopszliképű, borotvált arcú pesti ismerős majd bezörget a kastély kapuján, hogy azt 
kérdezze tőle (mint akár a kávéházban): „Maga is él még, Regényi? És nem mondaná meg, 
hogy miből él?” Aminthogy ez gyakran megtörténik az olyan foglalkozás nélküli 
úriemberekkel, akik a kávéházakban lebzselnek a jó szerencsét várva. 

Alvinczi annyit tudott Regényi úrról, hogy szemtelen, de becsületes, akire olvasatlanul 
rábízhatna bármely pénzösszeget. Ezek a lelki tulajdonságok nem a legalkalmasabbak arra, 
hogy az embert az élete folyamán előbbre segítsék. Ezért Regényi úr többet koplalt, mint 
evett, és soha nem kapott levelet a Thész és Unden szabócégtől, hogy itt volna már az ideje, 
hogy rendelkezzék az új tavaszi felöltő ügyében, „tekintettel arra, hogy most az idény előtt 
még nagyobb gonddal tudjuk elkészíteni”. Nem, Regényi úr, ha címére küldött levelet talált a 
kávéházi „pénztár”-nál; e levelek más hangon voltak írva, és tartalmukban néha fenyegetőzés 
is foglaltatott. 

Regényi hamarosan beletalálta magát új helyzetébe, megismerkedett a falusi szolgákkal, az 
úgynevezett „vidéki személyzettel”, bécsi és pesti anekdotákat mesélt el a várnagynak és a 
tiszttartónak. Dehogyis merte volna tőlük számadásaikat kérni. Csupán valami olyan 
„üzletvezető”-nek érezte magát, akinek jóban kell lenni a távollevő kávéssal és a jelenlevő 
főpincérekkel is. 

„Az ördög vigye el ezt az Alvinczit, hogy ennyire szerelmes vagyok belé. Nem tudok hűtlen 
lenni hozzá” - mormogta magában Regényi úr, amikor azokat a pesti és bécsi újságokat 
olvasta, amelyekre Alvinczi úr amúgy is előfizetett volna. 

Egy őszi napon aztán sürgöny érkezett, amely jelentette, hogy Alvinczi a kisasszonnyal útra 
kelt. 

- Azt hiszem, hogy legjobban cselekszünk, ha szépen csendben maradunk, semmi nagyobb 
cécót nem csinálunk a megérkezésük alkalmából - vélekedett Regényi úr. 

A tiszttartó, bizonyos Czirmai Pál, Alvinczi úr Trencsén megyei birtokáról került ide, és 
meglehetősen lenézte a sík vidéket. „Igen, ha volna itt néhány ágyú, mint Trencsénben van…” 
mondta, és jelentőségteljesen felhúzta szemöldökét. A várnagy, Henter György, a döntő 
elhatározásoknál szerette a tiszttartóra és újabban Regényi úrra tolni a felelősséget, 
ugyanezért vállat vont: „Az urak tudják legjobban…” szólt, és elment agarászni, nehogy 
valamiképpen rákerüljön a sor. 

Az őszi délutánon begördülő postakocsi a kürti kastélyban csak a házőrző ebeket és Regényi 
urat találta a helyén. 

- Bécs mellett töltöttük a nyarat egy szanatóriumban. Nekem is jót tett egy kis kúra - mond 
Alvinczi úr, amikor a leánykát karján kisegítette a postakocsiból, amelyet talán külön erre a 
célra csináltatott. (Legalábbis a mogyoróorrú gyógykovács, akit körorvos úrnak nevezett el 
Regényi, ezen a véleményen volt, amikor a postakocsit tüzetesen szemügyre vette az uraságok 
távozása után. Valóságos ágy volt a gumiabroncsos kocsiba beleépítve, egy szegény kis beteg 
nézegette innen a Dunántúl romantikus tájait, amerre Holcer lassú tempóban hajtott el négy 
lovával, és sokszor pihentetett, mert hiszen az utazás csaknem egy hétig tartott. Holcert már 
csak abból a szempontból is Magyarországra kellett vinni, mert ebben az időben Ferenc 
József részére új kocsist kerestek a régi helyére, és Holcer is kombinációban volt. 

…De Ilona öröme kimondhatatlan volt, amikor Rex Margit kisasszony, a magyar tanítónője 
könyvvel kezében várta az előcsarnokban. Ennek a derék, önfeláldozó kisasszonynak volt 
köszönhető, hogy Ilona már sok mélabús verset tudott, amelyet Tompa Mihály írt, aki ott 
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született azon a tájon, ahol atyja. (Rex Margit kisasszony oly érzelmesen olvasta költője 
verseit, hogy Ilona szinte szagolni vélte a zsályák, levendulák illatát, amelyek a kálvinista 
paplányok körül nőnek.) 

Ó, milyen szép volt ez az új otthon, amikor Rex Margit kisasszony és Alvinczi úr mutogatták 
meg az ódon kastély belsejét! 

- Mintha már jártam volna erre valaha! - rebbent fel Ilona, amikor a pirosló, kékgyűrűs 
vadszőlőket meglátta, amelyek a fehérre meszelt boltozatos folyosót kívülről ellepték. A 
földszinti folyosó csak téglával volt kirakva, fapádimentummal az említett „gang”, de az 
ember könnyen elképzelhette, hogy mily gyönyörű délutánokat lehet itt eltölteni, ha odakint 
csendesen szitálgat az őszi eső, mint már útközben néhányszor megpróbálta. (Különösen 
Győr táján.) 

És odabent a tágas, bolthajtásos szobák, amelyekbe fehér ajtók nyíltak, a rézkilincsek 
csipkehálóval bevonva, a sarkokba fehér és zöld cserépkályhák, amelyekben máris enyhe 
fatüzecske pislogott, mintha csak azt akarták volna megmutatni a hatalmas téli bálványok, 
hogy mily rendkívüliséggel szolgálnak a hópelyhes napokon, mikor a rózsafa majd oly 
mozdulatlanul áll a kertben, mint a szegény katona a Sipka-szorosban. És most az ajtók 
kinyílottak sorjában, és a földszinten végig lehetett tekinteni azokon a szalonokon, amelyeket 
a bécsi palota mintájára és bútoraival Regényi úr rendezett be, aki pontos helyrajzot készített 
volt minden székről, minden tárgyacskáról, amelynek helye volt Bécsben, valamint Kürtön is. 
Csak egy „komóttal” nem tudott mit csinálni, mert nem találta meg számára a megfelelő 
helyet. Talán ugyanezért nem mert mutatkozni Regényi úr a ház megszemlélésekor. 

De az „édesanya” arcképei helyükön voltak a szobákban. Minden szobában ez a gyönyörű 
delnő fogadta aranyrámái között Ilonát. A kék szalonban világoskék ruhában volt ő is, és a 
rózsafa bútorzata szobában hervadhatatlan rózsacsokrot tartott a kezében. Csak a 
festőművészek névjelei hiányoztak az arcképekről… Alvinczi úr megrendeléskor így kötötte 
ki, még csak a lehetőségét is elkerülendő annak, hogy a leányka valaha is megtudhassa, hogy 
a művészek egy holt édesanyáról festették legszebb képeiket. 

- Apám - mond Ilona még szorosabban karolva Alvinczi karjába -, apám, én már valaha 
jártam ezen a helyen. 

- Talán álmodban… 

- Valami azt mondta bennem, mikor távolról a kutyák ugatását hallottam közeledő kocsink 
felé, hogy ezek a házőrző ebek nyomban elhallgatnak, és ismerősen közelednek hozzám, 
amikor megpillantanak, így történt. És most, amint e szobákat nézegetem, megint azt hiszem, 
hogy egyik-másik karosszék, pamlag hívogat magához, mintha csak azt kérdezné tőlem: 
„Hogy vagy, kedves kisleányom?” 

Rex Margit kisasszony, aki Ilonka oldalán haladt, jóságosán pillantott a leánykára: 

- Kedves Ilonka, nem emlékszik, hogy ezt már Bécsben is mondotta? 

- Ott mégis idegenebbnek éreztem magam, mint itt, ahol nyomban olyan barátságos, otthonos, 
nyájas minden, amit magam körül látok. 

- Pedig minden ugyanaz, semmi sem változott - csak a nyár múlt el - felelt Alvinczi úr, és az 
előcsarnokból az emeletre vezette a leánykát, persze oly óvatossággal, mintha a házba épített, 
széles, kényelmes lépcsők legalábbis toronymagasságban volnának. 

- Ezt a lépcsőt napközben csak egyszer szabad megjárnod, reggel, mikor felkelsz, és este, 
mikor aludni mégy, ígérd meg nekem, kislányom! - mond Alvinczi úr. 
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Az emeleten megint tágas, szőnyeges, teraszos előcsarnok várta a ház kis istennőjét, csakhogy 
Alvinczi úr most már még vidámabbra fordította a szót: 

- Itt már kevesebb szobád lesz, Ilona, mert a ház egyik részét magamnak foglaltam le arra az 
időre, mikor Kürtön tartózkodom. Itt van a hálószobád és a tanítónők szobája. Itt lesz 
melletted Ékesné. És ebben a nagy csarnokban ebédelünk, vacsorázunk, üldögélünk, ha időnk 
megengedi. Azt hiszem, mindent megtalálsz a házban. Csak vendégszobánk nincs, mert 
vendégeket egyelőre nem fogadunk. 

- Apám, Ferenc József se gondoskodhatott volna különben a leányáról. De most mutasd meg a 
te szobáidat is. 

- Azokon bizony nincs sok látnivaló, úgy rendeztettem be, mint többi lakásaimat, mert maradi 
ember vagyok némely dolgokban - mond nevetve Alvinczi úr. - Nem szeretem a 
változatosságot a kedélyemben, valamint azokban az emberekben és tárgyakban, amelyek 
körülvesznek. 

- Igen, emlékszem, milyen szomorú voltál, mikor egy régi szolgádat el kellett csapni. 

- Azóta jobban megválogatom az embereimet. 

És Ilonka nagy bámulatára a várt lakosztály helyett éppen olyan közönséges szállodai 
szobákat talált Alvinczi úr otthonában, amilyenben ez a jó úriember egész életét töltötte. Még 
a nagy láda is ott volt egy sarokban, míg a szekrények, székek, lámpások önkéntelenül 
elárulták fogadói eredetüket. (Regényi úrnak volt ez a nevezetes ötlete. „Capt. Violett”, mint ő 
nevezte állandóan Frohnert, a bécsi szállodást, három szobára való bútorzatát adta el Alvinczi 
úrnak, és az illúzió kedvéért Regényi úr a falra szegeztette azt a táblácskát is, amely minden 
szállodai szobában jelzi, hányszor kell csengetni a pincérnek, a szobalánynak, a 
háziszolgának. Alvinczi úr nagyot nevetett Regényi úr ötletén, de Ilona kisasszony nőies 
ösztönével helytelenítette a berendezkedést. „Éppen olyan keveset leszel itthon, apám, mint 
akár a bécsi »Imperial«-ban.” Mire Alvinczi úr csak csendesen köhintett. „Ó, be szeretnék 
mindig veletek maradni” - mond a köhintés, de Alvinczi úr az utazóbőröndjén talált valami 
igazítanivalót.) 

És a nagy Beregszászy zongorán már futtatta ujjait a bécsi tanítónő, Silling kisasszony, aki a 
legábrándosabb valcereket tudta a birodalomban, és mindig olyan merengve játszott, mintha 
valamely régen tervezett férjhez menésről ábrándozna. De az utolsó percben meggondolta a 
dolgot. Keresztülsurrant a házon Magdolna ápolónő, aki apácaszerű ruhájában mindig oly 
komolyan, kedvesen és tudományosan viselkedett, mintha elvégezte volna a megfelelő orvosi 
tanfolyamokat a bécsi egyetemen, de Alvinczi úrnak sohase jutott eszébe senkitől diplomát 
kérni, akit háznépe közé fogadott. Emberismeret alapján szerződtette az orvosnővért 
leánykája mellé; ne adja az Isten, hogy nagyobb baj legyen, amikor amúgy is különvonaton 
kell hozatni a leghíresebb professzorokat. 

A férficselédségnek a házon kívül volt a helye, a katonaviselt őrségnek Henter várnagy 
parancsolt, aki messziről lesette a vándorcigányokat, ha azok futamodó szekereikkel, 
hihetetlenül gyors lovaikkal feltűntek valahol a tájon, s így Henter Györgynek mindig volt 
oka külső szolgálattételre. Ugyancsak őrá voltak bízva a kutyák, szabad volt neki néhanapján 
kövér termetére vörös frakkot ölteni, ha a parasztokat kellett megijeszteni. Bevehetetlennek 
látszott a „vár”, a konyhán harminc cselédnek főztek, a tiszttartónak volt dolga az uradalmi 
kocsikról gondoskodni, amelyek Pestről a portékát hozták állandóan. 

Hát Regényi úr? - kérdezné az olvasó. - Regényi úr mit csinált ebben a jól összetanult 
társaságban, ahol a kulcsárné egy özvegy, elszegényedett báróné volt, akinek minden reggel 
kezet csókoltak a férficselédek? Regényi úr egy melléképületben helyezkedett el, oda 
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vaságyat, íróasztalt vitetett, egy-két nádfonatú széket és mosdószert, a ruháinak éppen 
elegendő volt egy fogas, és telefon állott a falon, amelyből a közeli postahivatal 
közvetítésével akár Béccsel is beszélhetett. (Ez a telefon volt a kikötése, amikor új hivatalát 
elfoglalta.) A melléképületen bádogtáblácska volt azzal a szóval: Iroda. Itt foglalt helyet a 
szalmaszéken Alvinczi úr, amikor Regényit hivatalában felkereste. 

- Történt valamely nevezetesebb dolog távollétemben? 

- Minden a megbeszélt, meghatározott, szinte másodpercre kiszámított rendben történt, mint 
ezt már ön szokta kigondolni - felelt Regényi, mintha előre elhárítana minden elismerést 
azért, mert a kiadott parancsokat teljesítette. - Csak éppen a László Fülöp-féle arckép nem 
érkezett meg, mert Londonnal még nem tudja telefonomat kapcsolni a helybeli 
postamesternő. 

- A képpel ráérünk karácsonyig - mond Alvinczi, egy másodpercig elborultnak látszott, ezt a 
képet szánta Ilonkának meglepetésül. 

- Különben is itt volt egy ember, aki megnyugtatott arról, hogy a világon mindent lehet 
hamisítani, így László Fülöp képeit is. Persze, kidobtam - mond erélyesen Regényi úr. - 
Vannak ilyen emberek, akik valami hatodik érzéküknél fogva kiszimatolják, hogy hol 
építenek, hol kalapálnak, hol lehetne eladni valamit. Tapasztalásból tudom, hogy az ügynökök 
megszagolják önt az egész világon, amerre jár. Szerencsére még akkor nem tartózkodott 
Kürtön, s így könnyűszerrel kidobtam azt az urat, aki mindent tud hamisítani. 

- Hogy hívják azt az úriembert?! 

Regényi úr a feljegyzései között keresgélt, mert ilyent is csinált az irodában, abban a 
reménységben, hogy majd hiánytalan rendben adhatja át az egész „históriát” annak a kezébe, 
akit Alvinczi utódjaként megnevez. (Regényi úr természetesen ideiglenesnek tekintette 
állását, már csak azért is, mert semmi se tart örökké! Ugyanezért csak egy ócska kabáton aludt 
az irodában.) A feljegyzések között megtalálta a hamisításra ajánlkozó úr nevét: 

- Szobieszkinek mondotta magát, nyilván azért, mert egy ilyen nevű lovunk futott Angliában, 
mégpedig a Gold Cupban, az ezüst test és piros sapka színeiben, tehát bizalmat akart 
ébreszteni. Erről azonban nálam mint tapasztalt pesti rókánál, szó sem lehetett. Ezért csak 
„formáliter” jegyeztem fel a nevét, de élőszóval ezt kérdeztem a lovagtól: „Mondja, kedves 
Kerepesi úr, hogy a fenébe talált erre a helyre, ahová se lóvasút, se villamos nem 
közlekedik?” Mire az egyén egyszerűen azt felelte, hogy gyalog jött ide, és remélte, hogy önt 
itt találhatja, mert akkor egészen más véleménnyel lennék felőle. Udvariasan azt feleltem 
neki, hogy cipőin és ruházatán kívül egyéb jelből is észrevettem volna, hogy az apostolok 
lován tette meg idáig az utat, csak azzal nem vagyok tisztában, hogy merről és honnan jött, 
mert Pest városában még nem volt szerencsém láthatni. Mire ő: „Annak megvan a maga oka. 
De különben se lehet mindenki az én ismerősöm, aki Pesten pusztítja a levegőt.” - És 
ismételten önre hivatkozott, aki majd elégtételt fog neki szolgáltatni a méltatlan fogadtatásért. 
Mire én: „Meggyőzöm önt, tisztelt gyalogló úr, hogy mások se lesznek több bizalommal 
önhöz, mint én voltam.” S ugyanakkor a telefonhoz léptem, hogy a postamesternő útján a 
helybeli csendőrőrssel keressek összeköttetést. Az országúti nyargonc azonban a magyar 
királyi karhatalmat nem várta be. Így intéztem el azt a bizonyos úriembert, aki László Fülöp 
névaláírását akarta megpróbálni. 

Regényi úr választékos szavain észrevehetjük, hogy az már a jövő számára készülő 
„visszaemlékezések” feldolgozásából való, amikor majd egyszer, valaha a „pesti kávéházban” 
erre az alakra is veszteget néhány szót. De Alvinczi úr elgondolkozott: 

- Milyen nyelven beszélt? 
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- Mint egy kiszolgáló pincér a keleti expresszvonaton. Gyönyörködött némely lengyel-zsidó 
szóban is, mintha különös érdemnek tartaná, hogy azt a nyelvet is tudja, amelyet a nemzetközi 
zsebmetszők használnak. De azt, hogy a foglalkozása jelenleg festőművészet, és a lengyel 
királyi korona igénylése: olyan tökéletes franciasággal mondta, mintha a diplomaták 
iskolájában járt volna. 

- Honnan tudja ön, hogy milyen nyelven beszélnek a diplomaták? 

- Eleget hallottam Pázmándy Dénestől a kávéházban. 

- És az Orient expresszt miért keverte ön az előadásába? 

- Mert könnyen feltételezhető a princről az a körülmény is, hogy az expresszvonatról ugrott 
le, amikor az éjszaka itt a határban elhalad. Egyes dolgokat meg szoktam figyelni. A 
moszjőnek fején tarka utazósapka volt, és a poggyászát valahol elfelejtette. Talán a vasúti 
töltés mellett hagyta, hogy újra felszállhasson valami vonatra. Régi pesti ember vagyok, nem 
szeretem azokat az idegeneket, akik pénzt szerezni jönnek ide, mikor elég szegények vagyunk 
- felelt Regényi úr, és helyére tette a könyvecskét. 

- Más megfigyelése nem volt az ál-Szobieszkiről? 

- Már határozottan megmondtam, hogy ez a csavargó pénzért jött ide. Ez nem elég önnek? 

- Mintha engem más célból is fel szoktak volna keresni? - vélekedett Alvinczi. - Azt hittem, 
hogy valóban ért valamit az emberismerethez, Regényi úr… 

A megintett pesti emberke felfortyant, mint egy kis ibrik: 

- Nem tudok világosabban beszélni. Az az ember tudott arról, hogy László-képet várunk a 
kisasszony részére, tájékozottnak látszott bizonyos dolgokban, ezért akartam a csendőröknek 
átadni őrizetbe, amíg ön Magyarországba jön. Itt a kürti csendőröknél elüldögélhetett volna 
darab ideig. De megugrott a gazfickó. 

Nohát most már Alvinczi úr nyomban tudta, hogy ki volt a látogató, ha ugyan eddig nem 
sejtette volna. 

- Köszönöm, Regényi úr, hogy olyan hűséges volt hozzám, mint nagyon kevesen ebben az 
életben. Most már nem tagadhatom meg vágyának teljesülését, menjen ön Pestre, és érezze 
magát jól régi barátai társaságában, de kérem, ne feledkezzen meg rólam, hogyha valamikor 
szolgálatára lehetek. Ha kérdezik öntől, hol volt annyi ideig, csak mondja meg nyugodtan: a 
szeszélyes Alvinczi költözködésében segített, aki azt vette a fejébe, hogy miután elérte azt, 
ami minden lótenyésztőnek az álma, elvitte a bécsi Derby kékszalagját, azt gondolta magában, 
hogy visszavonul a sok utazgatással, gonddal, fáradsággal járó sportélettől. Lovaim még 
futnak ebben az esztendőben, mert szegénykéket arra tanítotam. A lovasoknak, az 
abrakosoknak, a fogadóknak, akik lovaimmal annyit bajlódtak, meg kell keresniük a magukét, 
mielőtt a versenyzésnek vége lenne. Ugyancsak alkalmat kell adni a közönségnek is, hogy 
pénzét visszanyerje lovaim futásánál, miután az utóbbi időkben csalódtak táltosaimban. 

Regényi úr nem hallgathatta tovább szótlanul ezt a szokatlan hangot: 

- Ne tegye magát nevetségessé. Még a pesti kofák is „betegre nyerhették magukat” Táblabíró 
győzelmével - mond a majordómusz hamisítatlan lóversenyi hanglejtéssel. 

- Egyszóval, kedves Regényi, megmondhatja barátainak, hogy az öreg Alvinczi feloszlatja 
versenyistállóját ebben az évben, amint a Vadász- és Versenylap-ban majd ez hivatalosan is 
tudomásul adatik. Hitelezőim nincsenek, csak adósaim, nem nagyon félek tehát a 
következményektől. Legfeljebb az adósaimat veszítem el, ha többé nem látnak a gyepen, 
amúgy is féltek már velem némelyek találkozni, akiknek több szívességet és barátságot 
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tettem, mintsem azt nyugodt lélekkel elviselhetnék. Nem szabad túlmenni a szokásos 
határokon, mert az ember kellemetlenné válik. Szörnyű kényelmetlen a hála, ha nem 
fizethetünk meg érte. Valószínűleg itt maradok Kürtön, mert a legnagyobb kincset találtam, 
amely kárpótolni fog mindenért, amit odakint hagyok a világban. Megtaláltam magamat a 
leánykámban. 

Regényi úr szótlanul tett-vett az ideiglenes íróasztal aktái között. Nagyon „szemtelen” 
természetű emberke volt, de ehhez a témához mégse mert hozzászólani. 

- Az én nemzetségemben körülbelül a honfoglalás óta többnyire fiúgyermekeket szültek az 
anyák, ugyanezért sok gyengédségről, virágápolásról, drágalátos szavakról nincs tudomásunk, 
mint azoknak, akiknek nővérkéik voltak játszótársaik. Én pláne magányosan nőttem fel, alig 
emlékszem, hogy valaha egyetlen leánykán kívül ismertem volna valakit gyermekkoromban. 
Azt is Ilonkának hívták… 

Regényi úr elgondolkozott. 

- Tulajdonképpen nem is értem, hogy miért akar engem elküldeni, Alvinczi? Miért vonja meg 
tőlem bizalmát? Miért juttatja eszembe, hogy már nincs rám szüksége? Tettem valamit, ami 
önnek nincs kedvére? - kérdezte Regényi vontatottan. 

- Attól félek, hogy ön sokkal idegesebb ama látogatás óta, mintsem szívesen maradna ezen a 
pusztán - felelt Alvinczi úr. 

- Dehát ki az az úriember, akit ügyetlenségemben futni hagytam? - kiáltott most Regényi úr 
olyan bűnbánó arccal, mintha titkon az idegen cinkostársának érezné máris önmagát a 
képhamisításban. 

Alvinczi legyintett: 

- Tulajdonképpen senki. Csak egy árnyék a múlt időből. De az is lehet, hogy tévedek. Csak 
valami rossz hangulat háborgat, amely előbb-utóbb elmúlik. Az ördögöt látom néha, mint 
mindenki, aki ötvenedik évét elhagyta. 

- Nézze, Alvinczi, én tudom, hogy önnek különös szeszélyei vannak. Engedje meg, hogy arra 
kérjem, néhány napig még itt maradhassak az ön környezetében. Valami azt súgja nekem, 
hogy önnek igazában most van szüksége rám, nem pedig a bécsi Derbynél, amelyet az én 
jelenlétem nélkül is megnyert volna. Ön zárkózott, gyanakodó ember. Én titoktartó vagyok. 
Erről az oldalamról ismer. Engedje meg, hogy megvárjam, amíg az a „Szobieszki” újía 
jelentkezik… Kérem erre - mond Regényi úr. - Azt hiszem, szüksége van rám, Alvinczi. 

- Hát maradjon, és tartsa nyitva a szemét - felelt Alvinczi némi habozás után. - Én reggel 
elutazom rövid időre. Addig önre bízom a házat. 
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HETEDIK FEJEZET • amelyben egy kis rendőrségi história is előfordul. 

Alvinczi Eduárdnak Budapesten első útja az édesanyjához vezetett. 

Özvegy Alvincziné a Hűvösvölgyben lakott, egy magányos villában, amelyet a fia vásárolt 
részére, midőn az ősi birtokot el kellett hagynia. Itt élt a nagyasszony, mint egy régi rózsafa, 
amely többé nem hozhat virágokat, de a napocskát megszokásból is keresi a tavaszi felhők 
alatt. Élt az emlékeinek és az emlékeiből, néhanapján még a nevetését is hallani lehetett, ha 
véletlenül eszébe jutott valamely régi elfelejtett história a fotográfiaalbum forgatása közben. 
Vannak olyan öreg asszonyok, akik egyformán tudnak beszélgetni a régi fotográfiákkal, de a 
bundába öltöztetett rózsafákkal is. Most téli idő volt, a nagyasszony a fényképes könyvét 
lapozgatta. 

Az volt a különbség a fényképek között, hogy az album elején hetyke, pödrött bajszú, 
„kossuthkás” ruházatú, bálias ifjak és krinolinos, legyezős, turnéros úrnők mutatkoztak; mire 
az album vége felé megint előbukkantak ezek a régi, kedves ismerősök, a gavallérok fodros 
fürtjeiből legfeljebb annyi maradt, amennyit a fülük mellé fésülhettek, és a feszes, huszáros 
kabátok helyett leginkább lötyögős császárkabátban üldögéltek a fotográfus elé. A nők? Ők is 
változtak együtt a divattal. 

Özvegy Alvincziné mesebeli szeretettel fogadta a fiát: 

- Köszönöm, köszönöm, hogy eljöttél, Eduárd, mert már nagyon régen nem láttalak… A jó 
Szilveszter úr azonban itt volt minden héten, néha kétszer is eljött, hogy átadja a leveleidet. 
Ha Szilveszternek nagyon piros volt az orra, és olyan szaga volt a belépésének, mint szüret 
táján a hegyaljai szőlőknek, tudtam, hogy jól mennek a dolgaid, és azt velem is éreztetted… 

- Remélem, Szilveszter mindig jó hírekkel jött? - mond Alvinczi megölelgetve a 
nagyasszonyt, aki még most is középen választotta fehér haját, mint abban az időben volt 
divat, amikor még barna haja volt. 

- Ó, Szilveszter emlékezetem szerint mindig a jó embereid közé tartozott. Legalábbis tíz 
újságot hozott magával, amelyben benne volt a fényképed, és ott a lovad képe is. És azt 
mondta, hogy a magyarok istene segített neked ott az osztrákok között, mert Táblabírónak 
nevezted a lovadat. A mi családunkban sok táblabíró volt - sóhajtott az öregasszonyka. - Kár, 
hogy Alvinczi Gazsi nem volt a vendégeid között… 

(Honnan is tudta volna az öregasszonyka, hogy Alvinczi Gazsi már tíz esztendeje egy falusi 
temető sírhantja alól szagolja az ibolyákat, és a jókedvű, verses leveleket a névnapokon és 
nagyobb ünnepnapokon a felejthetetlen atyafi helyett Szilveszter úr költi és küldi? Ez volt 
Szilveszter úr igazi hivatala az Alvinczi családban. Ő fogdosta el a fekete szegéllyel érkezett 
leveleket, és a különböző gyászjelentéseket a maga budai lakásában szegezte ki a falra, hogy 
az idők folyamán olyan lett az özvegyi lakása, mint valami temetésrendező boltja. Hátha 
egyszer eszébe jutna Alvinczinek számon kérni a családi halottakat?) 

Az öregasszonyka az örökké élő fotográfiaalbumban lapozgatott. 

- És nagyon rosszul esett az is, hogy Küllőynét, tudod, a régi barátnémat, aki keresztanyád is 
volt, nem látom a meghívott vendégek névsorában a bécsi „Karl”-ban. Ez a barátném szívesen 
elment volna, ha hívod, mert Fruzsi mindig szeretett utazgatni, mióta özvegy lett. Az a 
felfogás, hogy megérdemel most már egy kis szórakozást, miután az üveglábú Küllőyt húsz 
esztendeig tologatta kerekes székében egyik szobából a másikba. Ugyan miért nem hívtad 
meg Küllőynét a bécsi Derbyre? 

- Nyilván a boros fejű Szilveszter követett el megint valami baklövést - mormogta Alvinczi. 
Hogyan is vallotta volna az édesanyjának, hogy meghívták özvegy Küllőynét szokás szerint, 
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de az öregasszonyka nem válaszolt a meghívásra, mert táncra vágyó bokáit odahelyezte az ura 
üveglábai mellé! 

- Ne bántsd Szilvesztert, Szilveszter nélkül semmit se tudnék a világról, és néha azt se 
tudnám, hogy merre vagy, szegény fiam - simogatta fiát az öreg asszonyság. 

Alvinczi úr csak ezt várta, mert hiszen néha még az édesanyákkal is ravaszkodni kell, ha 
valamit könnyedén el akarnánk érni a szeretetükben. 

- Mondd, anyám, nem fogod itt nagyon egyedül érezni magadat a közelgő téli napokon? Jól 
fűtenek-e a kályháid? Meg vagy elégedve cselédeiddel? A kirándulók zaja nem zavar-e 
nyugalmadban? Nem volna kedved a telet Ilonkánál tölteni? 

- Nem, fiam, én már anélkül halok meg, hogy valaha bécsi flaszterre tenném a lábamat. 
Édesapád se ment Bécsbe, mert nem akart úgy járni, mint Riszdorfer János, a nyíregyházi 
főjegyző, aki valamely hivatalos dologban járván Bécsben: egy fél esztendeig maradt oda, 
mert rabságban tartották a fogadóban. Végül is két esküdtpolgárnak kellett útra kelni, hogy a 
város pennáját kiszabadítsák a zálogból. 

Alvinczi türelmesen végighallgatta az édesanyja szavait. 

- Ilonka már nem Bécsben lakik, hanem Magyarországon. 

- Ezt még Szilveszter is eltitkolta előttem. A ravasz! - kiáltott fel a nagyasszony. 

- Szilveszter se tudta még olyan pontosan a dolgokat, hogy referálhatott volna neked - szólt 
Alvinczi úr, és elmondta a költözködés eseményeit. A leányunoka a kürti kastélyában lakik 
háznépével, és a nagyanyját szeretné látni, miután az orvosok nem engedik meg az utazást. 

A nagyasszony először az érzékeny oldalról vette szemügyre a kérdést. 

- Az unokámnak Bécsből Kürtre is csak utaznia kellett valahogyan. Nem az angyalok vitték a 
szárnyaikon. Amint én a földiratra emlékszem: útjába estem volna. 

- Velem utazott - mond egyszerűen Alvinczi. - És én jónak láttam a gyermek egészségi 
állapotára való tekintetből: a kacskaringós utazást úgy irányítani, hogy a kürti kastély udvarán 
szálljunk le. Aminthogy ez veled is megtörténik, anyám, ha meghallgatod kérésemet. 

- De mi lesz a rózsafáimmal? Azokat már szalmabundájukba rakta a kertész. Mi lesz a 
komódjaimmal, sifonérjaimmal, az apró tárgyaimmal, amelyeket már megszoktam magam 
körül? - jajdult fel a nagyasszony, ami nem is olyan csodálatos, ha meggondoljuk, hogy már 
közelebb volt a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez. 

- Ezért van Szilveszter a világon, akit annyira magasztaltál az imént. 

- Szilveszter minden kocsmánál stációt tart, hogy kereket igazítson - mond a nagyasszony, 
mert minden jóhiszeműsége mellett ismerte az embereket. 

De hát úgy volt megírva a végzet könyvében, hogy az üveges verandán terjedelmes 
köhintgetés jelezze, hogy Szilveszter úr megérkezett, miután Alvinczi urat szerteszét kereste a 
városban, és kieszelte, hogy Alvinczi csak az édesanyjánál lehet. Szilveszter hosszú élete 
folyamán megtanulta, hogy mindenhová a legjobb a kellő időben megérkezni, és mikor 
Alvinczi úr kocsiját a hűvösvölgyi villa előtt meglátta, habozás nélkül köhécselni kezdett az 
üvegfalakkal védett verandán. 

- Itt van a vén tengericsősz! - kiáltott fel a nagyasszony, amikor az ismerős köhögést 
meghallotta. (Szilveszter ugyanis mindig azzal fenyegetőzött, hogy késő öregségére a 
legnyugodalmasabb állást szemelte ki magának, elmegy a Pest megyei Fáy Bélához 
kukoricapásztornak.) 
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- Nem kell már falusi hivatalról gondoskodni, Koma úr - szólt a nagyasszony, amikor a már 
Bécsből ismert úriembert többszöri felszólítására leültette a „nappali”-ban, ahol kedvére 
pipázhatott, mert a „nappali” volt a legkönnyebben szellőztethető az úriember távozása után. 
Csak egy tetőablakot kellett zsinórral meghúzni, hogy mindenféle szag elmúljon, amelyeket 
Szilveszter a város különböző kocsmáiban összeszedett. 

- Anélkül is falura akar küldeni a fiam, mert attól fél, hogy a nagyváros közelsége, az 
Ördögárok partján mászkáló kirándulók meg a messzeségből csengető villamosok megártanak 
az egészségemnek - mond meglehetős jókedvűen özvegy Alvincziné, mert szokás szerint jó 
hangulata támadt, amint a bohém kedélyű Szilvesztert megpillantotta. Ez a gyűrött kalapú, 
ázott köpenyeges, foszlott nyakkendős, öreg úriember, aki fia régi ruháit viselte, soha el nem 
szívott egyet sem azokból a finom Havanna szivarokból, amelyekkel Alvinczi vendégeit 
kínálgatta, ellenben oly dohányt tartogatott zacskójában, amely nem ismert fináncot; - aki 
büszke volt arra, hogy a főváros pesti és budai oldalán egyformán ismerik a bormérők a 
kurtakocsmákban, ahol mindig barátságos pohárral kínálja azokat, akik véletlenül ott 
tartózkodnak, és mégse látta emberfia még esti nyolc óra után kocsmában - mondom, ez a 
piros-fehér úriember mindig a kellő hangulatba hozta a nagyasszonyt, ugyanezért „Koma 
úrnak” nevezgette a szertartásos, Szilveszter helyett. 
 

- Hát kedve van Koma úrnak falura költözni? - kérdezte ismételten a nagyasszony. 

- Én mindenhová szívesen elmegyek, ahová Eduárd parancsa szólít, mi már nem változunk 
meg arra a kis időre, ami az életünkből hátra van - felelt egyszerűen a kérdezett úriember. 

- Kürtre kíséred az anyámat, Szilveszter. 

- Gondoltam. 

- És ott maradsz vele. 

- Gondoltam. 

- Az ottani intéző, Regényi úr majd gondoskodik a továbbiakról. Te itt maradsz az úti 
készülődésnél is. A postakocsi akkor jön, amikor megrendeled. Egyébként tudod a dolgodat. 

- Azarról is én kísértem ide a nagyasszonyt. 

- Csakhogy akkor még fiatalabbak voltunk mind a ketten - szólt a nagyasszony. 

Alvinczi elbúcsúzván édesanyjától, a hűvösvölgyi villából a Nemzeti Kaszinóba hajtatott. 

A várószobában már ott ült Péterfalvy úr. A kaszinóban egy kis különszobában terítettek 
Alvinczi úr és vendége részére. A pincérek nem csodálkoztak a bizalmas vacsorán. Az ilyen 
löncsön vagy szupén szokott tárgyalni azokkal az úriemberekkel Alvinczi, akikkel 
magánügyei voltak. Ide jöttek a szomszédos ebédlőből, a betting roomból a vele fogadni 
akaró bukmékerek, itt tárgyalt a nevezetesebb lókereskedőkkel, akik valamely rendkívüli 
paripát szaglásztak ki a számára, itt beszélgetett a szótlan Péterfalvy úrral, amikor előadta 
neki azokat az intézkedéseket, amelyeket a kürti kastély védelmére tett a ház lakóinak 
érdekében. 

- Majd kiküldöm két megbízható emberemet, akik velem szolgáltak a rendőrségnél. Magyari 
Gyula és segédje, Kepányi neve nem lesz ismeretlen előtted. Ezek majd körülnéznek Kürtön, 
hogy teljes legyen a nyugalom - mond Péterfalvy úr, és néhány sort írt a menükártyára, 
amelyet borítékba zárt, és egy inassal a kellő címre elküldött. 

Most aztán nem volt miről beszélgetni, mint arról az emberről, aki ellen a kürti kastélyt meg 
kell védelmezni. 
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- Megmondhattad volna előbb a nevét emberednek, Eduárd - mond némi szemrehányással 
Péterfalvy. - Ez ellen az ember ellen csak az öreg Grimmet lehet igazában használni, mint a 
modern amerikai pisztolyt használják a késelők ellen. 

- Azt mondtad, hogy Grimm öregember. 

- De haladt a korral. Azonkívül személyesen is találkozott egyszer Frigyes úrfival. 

Újabb menükártya felhasználásával üzenetet küldetett az „öreg Grimm”-nek is. 

- Hát a kürti kastély lakóinak a dolga ezekkel az urakkal rendben volna. Kezeskedem róluk, 
mint magamról. Tudom, hogy megérik a napidíjukat - mond az egykori detektívfőnök. 

- A pénzem addig nem az én pénzem, amíg ez az ember biztos helyen nincs - felelt Alvinczi 
úr. 

Aztán sokáig szivaroztak még hallgatagon. Az előbb küldött inas csak azzal az üzenettel tért 
vissza, hogy minden rendben van. A második inas az „öreg Grimm”-et már személyesen is 
elhozta. 

Egy elegáns öregúr lépett be a különszobába, akinek csaknem frissen volt borotválva az arca, 
fehér pofaszakálla fodorintva, ragyogott az inge, és az estélyi kabátja felett himbálózó 
monokliját szeméhez illesztette, amikor kifogástalan lakkcipőiben a szobácskába lépett. 
Leginkább egy külföldi ügynökhöz vagy vállalati igazgatóhoz hasonlított, aki maga is abból a 
szempontból időzik Pesten, hogy ebből a városból némi eredménnyel távozzék. Ha feltette 
volna gomblyukába a francia becsületrend kokárdáját: még diplomatának is látszhatott volna. 
De az „öreg Grimm” nem dolgozott csalárd eszközökkel. Ő elegáns ember volt, bár csak 
nyugalmazott rendőrfelügyelő volt polgári állása szerint. Elegáns embernek született, és erről 
nem tehetett. 

Az „öreg Grimm” legelőször is rendőri újságból kivágott fotográfiát csippentett ki 
levéltárcájából. Pecsétgyűrűs jobb kezével kisimította az asztalterítőn a képecskét, amelynek 
sarkában: „55591”-es szám volt. 

- A külföldön bolyongó magyaroknak egy ritka példánya. Senki se mondaná rá, hogy magyar, 
ki az életrajzát nem ismeri - mond Grimm, miközben az arcképet nézegette, mintha valamely 
régi emlékek után kutatna a memóriájában. Átadta a képecskét megszemlélés végett 
Péterfalvy úrnak, aki továbbadta azt Alvinczi úrnak. 

- Én nem ismerem ezt az embert - mond Alvinczi úr rövid nézelődés után. - Én más alakban, 
más külsőben tettem el emlékezetembe Frigyes fotográfiáját. Azt kell hinnem, hogy a 
rendőrségnek külön szeme van, amely többet lát, mint a közönséges halandó szeme. 

- Majd megmutatom ezt a képet Regényi úrnak, aki állítólag legutoljára látta volna 
Frigyesünket - mond Grimm visszarakva a rendőrségi arcképet tárcájába. - Különben is, az a 
véleményem ebben a dologban, ha ugyan kíváncsiak a véleményemre az urak, hogy nem 
eszik a levest olyan forrón, amint azt feltálalják. Mit követett el Frigyesünk? Ha voltak is 
bűnei: azokat külföldi területen hajtotta végre. Ám kérdés, hogy azonos-e valóban 
Frigyesünkkel az az úriember, aki hamisítás céljából jelentkezett Regényi úrnál? Én régi 
rendőrközeg létemre már igen sok csalódáson mentem keresztül. Sokszor megütöttem volna a 
bokámat, ha elindulok az első nyomon, amit elembe adnak az ijedt, rémeket látó emberek. 
Várjuk meg, amíg Frigyesünk újra jelentkezik, mégpedig Alvinczi úrnál személyesen, hogy 
összehasonlíthassuk a fotográfiát eleven alakjával. 

- Szóval engedjük Frigyest „dolgozni”? - kérdezte Alvinczi úr szokatlan keserűséggel. - 
Hiszen éppen azt akartam megakadályozni, hogy ez az ember valaha is feltűnjön az 
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életemben. Én a gyermekemet féltem a következményektől, a magam személyéről nem is 
beszélve. 

Grimm helyeslőén bólingatott, mintha mindenben igazat adna Alvinczi úrnak, és megvárta, 
amíg az elhallgatott, várta egykori főnöke, Péterfalvy úr megjegyzését, de miután az exkirály 
külsejű úriember is csak a szivarját nézegette, Grimm udvariasan megtörte a gobelines 
szobácskában terjeszkedő csendet (amely szobácska egyébként arról volt nevezetes, hogy 
pesti tartózkodása alatt itt szeretett legszívesebben löncsöt tartani a velszi herceg, mégpedig 
többnyire igen bizalmas társaságban. Nem ebben a szobában történt az az emlékezetes affér, 
amikor a kaszinói urak kiemelték az ezüstvedrekből a pezsgősüvegeket, hogy azzal verdessék 
a taktust egymás fején Berkes zenekarának asszisztálása mellett.) 

Grimm tehát megtörte a csendet: 

- Hogy azt a két „fogdmeg”-et, akiknek egyike testi erejéről, a másika pedig emberfölötti 
ügyességéről híres, a kürti kastély őrizetére vezényelte Alvinczi úr: mindenben 
helyeselhetem, mert ez a két ember ér annyit, mint egy eszkadron huszár, amely Pászthy 
kapitány úr vezénylete alatt elég gyakran gyakorlatozik ezen a környéken… 

- Honnan tudja ön ezt? - kiáltott fel Alvinczi. 

Az egykori rendőr csodálkozott: 

- Ismerem azt a környéket, mint akár a pesti Andrássy utat - felelt Grimm. - Az volna a 
helytelen, ha nem ismerném Magyarországot, mint a mellényzsebemet, és a közbiztonság 
szolgálatába állottam volna. Azt is tudom, hogy Jászberénybe, a honvédhuszártiszti 
lovasiskolába van most bevezényelve az ön egyik rokona, Alvinczi Móric, akit Mózsinak 
szólítanak a tiszttársai, és rendkívüli népszerűségnek örvend a főhadnagy úr. A nem messzire 
eső kürti kastélyból csak egy telefonüzenetet kell küldeni, hogy a jászberényi kaszárnyában 
riadót fújjanak a kisasszony megvédelmezésére. 

- Ha ugyan annak a szerencsétlen Regényinek eszébe jut! - kiáltott fel Alvinczi elvörösödve. 

- Hogyne jutna eszébe! - nevetett Grimm. - Magyarországon vagyunk, vagy mi a szösz! A 
honvédhuszártisztekkel jó barátságban van a középosztály, hisz annak a fiaiból telik ki a 
tisztikar. Próbáljon ön egy bált adni a közeli farsangban Kürtön. Majd meglátja, hogy annyi 
huszársarkantyú peng végig az ámbituson, mint egy udvari bálon. Egy Alvinczihez bálba 
menni! Galícia legmesszebb garnizonjaiból kaphat ön ulánus táncosokat. 

- Én özvegyember vagyok - mond Alvinczi, hogy véget vessen Grimm úr ábrándozásának; 
nem mondhatta meg ennek a „közönséges kopónak”, hogy ő eddig nem lakott együtt a 
leánykájával… De hát Grimm mintha ezt is tudta volna: 

- A méltóságos úr amúgy is azt határozta, hogy a sportpályától visszavonul, feloszlatja 
istállóját, és felcsap falusi gazdaembernek, hogy kipihenje a nagyvilági élet fáradalmait. Sehol 
jobb alkalom nem kínálkozik erre, mint Kürtön. Mi pedig itt, Pesten, de másfelé is helyünkön 
leszünk, ha Frigyesünk jelentkeznék. 

Alvinczi még szótlanabb lett a Grimm egészséges, józan szavaira. Azt is ki kellett találnia, 
amit Grimm nem mondott ki élőszóval, hogy bizony kissé érthetetlenül viselkedett, amikor 
otthagyta a kürti kastélyt, a leánykáját és nőcselédjeit idegen emberek őrizetére bízva. Kije, 
mije neki az a Regényi úr, aki ugyan teljesen megbízható emberének mutatkozott eddig, de 
hát se nem rokona, se nem atyafia, egy idegen ember végeredményében, akinek nagyon 
tetszhetik egy darabig a hősi pozitúra, amelyben egy árva leánykára vigyáz, de előbb-utóbb 
mégiscsak visszavágyik igazi otthonába, a pesti kávéházba. Alvinczi világéletében gyanakvó 
ember volt (mint akár a Frigyes esete is bizonyítja), csak annak hitt, akit látott, a 
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távollevőknek legszívesebben nem adott igazat, mert az volt a meggyőződése, hogy az 
emberek gyengék és ingadozó jelleműek. Kivéve, ha szeretnek… 

Hát ha még azt is sejtené ez a pofaszakállas titkosrendőr, akinek nagy füleit csak most vette 
észre Alvinczi úr, amely füleket hallgatózásra teremtett a végzet, hogy Alvinczi úr édesanyját 
is kímélni akarta a rejtélyes Frigyes látogatásaitól, és ugyanezért már a hűvösvölgyi villában 
is javában pakolnak ezen az éjszakán, mert a megbízható Szilveszter percnyi pontossággal 
szokta végrehajtani a parancsokat… 

Grimm, a nagyfülű azonban ezt is tudta, mert nyilván hallgatózással töltötte darabig az időt, 
amíg a kabinetbe belépett volna. 

- A nagyasszony és Szilveszter megérkezése mindenesetre jó hatással lesz Ilona kisasszony 
kedélyére. A kisasszony a nagymama jelenlétében nem fogja magát olyan egyedül érezni, 
mint fizetett cselédei között. Lesz mellette valaki, akinek az ölébe hajthatja a fejét, ha 
szomorú gondolatai támadnak. A nagymamák nagyon megértők szoktak lenni, ha szeretik az 
unokájukat - mond Grimm, mintha csak abból a szempontból hívták volna ide az éjszaka 
folyamán, hogy Alvinczi úr gondolatait kitalálja. Voltak a régi világban ilyen 
gondolatkitalálók - de azok pénzért mutogatták magukat, bűvészeknek hívták őket, és 
rendszerint valamely titkos társuk volt, aki mindenről pontosan értesítette őket, ha egy vidéki 
városban felütötték a sátorfájukat. Hipnotizőröknek is mondták az ilyen embereket, vizet 
találtak a csoda vesszőjükkel a szikkadt talajban. 

Alvinczi úr gyanakodva nézett Péterfalvyra, a Takova gróf „ikertestvérére”. 

- Nem kell senkit se méltatlanul gyanúsítani magadban, Eduárd - mond most lappadt 
szempillái alól az egykori detektívfőnök. - Grimmet nem ok nélkül ajánlottam figyelmedbe, 
amikor egy kipróbált rendőrségi ember ismeretségét kérted tőlem. Ne csodálkozz a mi 
eszkamotőrségünkön, ez a rendőri nyomozás alfabétája, hogy mindent meg kell tudnunk 
azokról, akiknek ügyében lelkiismeretesen eljárni akarunk. Grimm úr csak kötelességét 
teljesítette, amikor utánanézett bizonyos dolgoknak, mielőtt szerepet vállalt volna ebben az 
ügyben. Láthatod, hogy ügyed lelkiismeretes emberek kezében van. 

Alvinczinek keserű lett a szájában a szivar, amelyet egy üvegburkolatból vett elő, amely 
olyanforma volt, mint a pálinkamérők bádog „fütyülője”, csakhogy üvegből volt. Havannai 
dohánykereskedők találták ki, hogy rendkívüli szivarjaikat üvegcsőbe forrasztva szállítsák 
királyoknak és más nagypénzű vendégeiknek. Egyetlen kézmozdulattal az asztalon álló vizes 
hamutartóba fullasztotta a szivart, és kételkedve nézett az egykedvű Grimm úrra, hogy az 
kénytelen volt megerősíteni volt főnöke szavait: 

- Lehet, hogy a modern rendőrség másképpen használja a policáj mesterfogásait, mi azonban 
így tanultuk, hogy úgy a panaszos, mint az üldözött viszonyaival tisztába jövünk előbb, 
mielőtt munkánkat elkezdenénk. Ugyanazért tisztelettel kérdezem, hogy mennyit érhet a kürti 
kastély és birtok, mielőtt egy pesti zugfiskális esetleg pörrel támadná meg boldogult 
Máriássiné végrendeletét? 

- Landsdowne márki, akinek a kürti birtokot egyszer megmutattam, amikor leányom sorsáról 
másképp akartam intézkedni: százezer fontot kínált a tehermentes birtokért. 

- Lenszdá Károly Henrik márki, akinek az angol konzervatív főurak között viselt szerepéről 
értesülve vagyok, nyilván jó barátja méltóságos úrnak - mond a félelmetes Grimm -, 
bizonyosan egy karlsbadi fürdőzés után gondolt ön a birtok eladására? 

- Uram, vizsgálóbíró ön? - kiáltott fel Alvinczi. 
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- Méltóságos uram, én önnek ebben az ügyben leghűségesebb szolgája akarok lenni, kérem 
tehát, ne fukarkodjon bizalmával, amikor Frigyesünket arra kell rávenni, hogy szíveskedjék a 
birodalom területét elhagyni, és tengeren túli országokba áttenni a székhelyét - felelt csendes, 
ünnepélyes hangon Grimm, és Péterfalvy úr nagy, álmos szemöldökei alatt felébredt a régi 
rendőri szenvedély, amikor tanítványát „munkában látta”. - Nyilván kedvezőtlenül végződött 
a karlsbadi chemin de fer-túra, és ezért gondolt ön a birtok eladására. Ami az angol lordnak 
százezer fontot érne, az bizonyára jóval nagyobb értékű itt Magyarországon. 

- Landsdowne márkit szerencsés vagyok a barátaim közé számítani - mond röviden Alvinczi 
úr, mintha a vitát befejezni akarná. 

- Mármost az a kérdés, hogy Frigyesünk is ebből a szempontból értékeli a kürti birtokot, 
amelyhez nem is egészen rosszul felfogott értelmezés szerint néki is némi jussa van, mint 
oldalági rokonnak - szólt a detektív. - De ha nem így volna a dolog, a pesti ügyvédeknek igen 
kedvükre való volna a bécsi „kékszalag” nyertesét, amelyet itthon sokan összetévesztenek az 
angol térdszalagrenddel: valamely botrányba keverni. 

- Akkor lefogatjuk Frigyest és fiskálisát… - kiáltott fel Alvinczi. 

- Kellemes volna önnek, ha az újságokban szerepelne? - kérdezte most Grimm úr. 

Alvinczinek szikrázott a szeme, amikor fekete szakállal bevont arca lassan bíborpiros lett: 

- Hiszen ez közönséges zsarolási ügy. 

Grimm úr megkönnyebbülve sóhajtott fel: 

- Csakhogy végre-valahára eljutottunk ennek a megállapításához. Milyen nehéz önökkel, 
úriemberekkel, megértetni, hogy vannak más gondolkozású, más életkörülményű emberek is, 
mint önök, akik korántsem válogatósak az eszközökben, amikor vélt vagy igazságos 
követelésüket érvényesíteni akarják! A mai rendőrségen, ha ön ott panaszt tenne, azt mondaná 
a bejelentését jegyzőkönyvbe foglaló tisztviselő, hogy a feljelentést ki kell osztani a D. vagy a 
Z. csoportnak, amely mostanában a zsarolási ügyekkel foglalkozik. Ez a csoport esetleg 
kezébe venné a dolgot, és nyilván rövidesen előállítanák Frigyesünket, ha az egyáltalában 
megtalálható volna. Frigyesünk tehát olyan ügyesen riposztozna, tagadná múltját, szándékát, 
magyarországi tartózkodásának az okát, hogy az igazságos rendőrnek bocsánatkérés mellett 
szabadon kellene őt bocsátani. Az, hogy esetleg csak megfigyelés alatt tartanák: más lapra 
tartozik. Ez azért nem bizonyos, mert Frigyesünk idáig nem akarta önt megzsarolni, csak 
valószínű, hogy ez a terve, midőn a kürti kastélyban már körülnézett. 

- Ördöngösen tudja ön védelmezni „Frigyesünket” - mond nem minden célzatosság nélkül 
Alvinczi úr. Szokás szerint megint valamely gyanakvás vett erőt a lelkén, amely gyanakvást 
nem tudta eloszlatni hirtelen még Péterfalvy úr barátságos közbeszólása sem: 

- Ismernünk kell az eset minden fázisát. Az eshetőségeket, kedves Eduárd. Nem akarunk 
félmunkát végezni, ha már beleavatkozunk a dologba. 

Grimm megint hallgatott darab ideig, hogy nem lesz-e valamely mondanivalója Alvinczi 
úrnak, de miután az csak mozdulatlanul ült a helyén, akkor szólalt meg: 

- Feltéve, hogy Frigyesünk gonosztevő… Feltéve, hogy sötét szándékokkal ólálkodik talán 
éppen a Kaszinó környékén, hogy esetleg a havas utcán, hajnalban megszólítsa önt, uram, 
amikor szállása felé tart… 

Alvinczi önkéntelenül a Kaszinó ablakaira vetett egy pillantást, amely ablakok a Szép utcára 
nyíltak, és homályos üveggel, vastag függönnyel voltak fedve, hogy a világosságon kívül még 
az esetleges cigánymuzsika se hatolhasson ki. De ide ma este hiába szálldos Berkes Béla 
bandájának a gondolata, aligha végződik az ebéd muzsikaszóval… 
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Grimm szárazon folytatta mondókáját: 

- Feltéve, hogy Frigyesünk elkövetné ezt a vakmerőséget, hogy felhatalmazást állítson ki egy 
pesti ügyvéd számára, hogy örökségi jogait érvényesítse: mit szándékozna ön tenni, 
méltóságos uram? 

- Ezek az eshetőségek még nem fordultak meg a fejemben - mormogta Alvinczi. 

- Mi azonban gondolunk az ilyen eshetőségekre. Pénzt kell adnunk Frigyesünknek, vagy 
pedig hagyjuk őt a maga útján, amikor előbb-utóbb beleszalad valamely csapdába, amit 
felállítunk neki? 

Alvinczinek hideg borzongás futott keresztül a hátán. Nem, sehogy se lehet elintézni bizonyos 
dolgokat olyanformán, amint az ember egy kaszinói ebédnél vagy hűséges inasai között egy 
kastély ámbitusán elgondolja. Hogy ő a leánykáját egyetlen krajcárral megrövidítse ama 
haszontalan ember miatt? Hogy ő leüljön tárgyalni egy emberrel, akiről egész életében a 
legmélyebb megvetéssel gondolt álmatlan éjszakákon, amikor tudvalevőleg a legnagyobb 
kellemetlenségek jutnak az ember eszébe? Hogy az ő neve ezzel a himpellérével együtt 
henteregjen az újságokban?… 

Grimm megint kitalálta a gondolatát. 

- Hiszen ha nem írják vala a földkerekség valamennyi újságjai, hogy 19… -iki bécsi Derbyt 
éppen Alvinczi úr lovának sikerült megnyerni, talán ennek az embernek se jutott volna eszébe 
felújítani az atyafiságos viszonyt. Híres embernek, gazdag embernek annyi rokona van 
egyszerre, mint szegény Farkas Menyhértnek lett, mikor a temesvári lutrit megsprengolta az 
én időmben. Bezzeg egyetlen atyafia se jelentkezett többé, amikor a lutricsalást lelepleztük! 

Alvinczi úr szárazon közbeszólt: 

- A Derby megnyerését mégse lehet mindenben a temesvári lottó-pörhöz hasonlítani; 
félreértések elkerülése végett megmondhatom, hogy 1780-ban alapította e díjat Angliában az 
Earl of Derby, és azóta minden évben május végén, az epsomi gyepen futják másfél angol 
mérföldnyi távolságra. A mének ötvenhat kilót, a kancák ötvennégy és fél kilót visznek a 
nyergükben. Minden angol embernek álma, akár dzsentri, akár nobility, hogy lovával éppen 
ezt a versenyt megnyerje. A Derby feltételei az egész világon egyformák: így Chantillyben, 
Hamburg-Hornban, Koppenhágában, Rómában és Bécsben is. Csak éppen azért mondtam, 
hogy félreértés ne legyen közöttünk. 

Grimm úr az est folyamán először mosolyodott el, és az asztal mellől felemelkedett Alvinczi 
úrnak mély meghajlással bókolt: 

- Engedje meg, méltóságos uram, hogy a bécsi Derby-győzelemhez utólagosan magam is 
gratuláljak. Szenvedélyes sportsman voltam valamikor, és a bécsi Derby lefutását mindig 
végignéztem. Ilyenformán az idén is ott voltam, és körülbelül akkor tudtam meg önről 
mindazt, aminek hallása most csodálkozásba ejtette. Teringettét, egy Derby-nyerőnek az 
életrajzát az iskolákban kellene tanítani. 

- Hát most mit tanácsol nekem, mielőtt elválnánk? - kérdezte enyhült hangon Alvinczi. 

- Azt tanácsolom, hogy menjen vissza Kürtre, és egyetlen lépést se tegyen Frigyesünk 
feltalálására. Ha van egyáltalában „Frigyes” a világon: jelentkezni kell neki. És most jó 
éjszakát kívánok. 

Így szólt Grimm úr, midőn estélyi ruhájában eltávozott, és odakint a ruhatárban bankót 
csúsztatott a bundáját felsegítő komornyik kezébe. Majd visszaadja azt Alvinczi úr, ha rákerül 
a sor. És a Kaszinó kapuján fénylő cilinderében olyan ruganyos léptekkel ment ki az utcára, 
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mintha évek óta tagja lenne a pesti Jockey Clubnak. A kapus jól megjegyezte alakját, mint 
egy külföldi diplomatáét. 

Nemsokára távozása után Alvinczi úr úgy rendelkezett, hogy kocsija előálljon, és Péterfalvy 
társaságában pesti szállására hajtatott. 

- Nehéz volt a töltött gomba! - mondta Alvinczi úr, amikor a „Griff”-ben az éjjeli portás kaput 
nyitott. 

A két úriember felment az emeletre. 
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NYOLCADIK FEJEZET • amelyben a pusztai élet örömeiről és bánatairól is 
hallunk. 

- Apám, drága apám - kiáltotta a leányka, amikor ágya mellett Alvinczit megpillantotta. - 
Tudtam, hogy visszajössz hozzám, mert egész éjszaka ezért imádkoztam! 

Alvinczi úr a leányka ágya mellett állott a reggeli napsütésben: bundástól jött fel a lépcsőkön. 
Alvinczi mosolyogva nézett a leányka kipirult arcára. Kecsketejet és foszlós kalácsot 
reggelizett, az orvosok tanácsára ágyban fekve, mert hiszen minden felesleges 
megmozdulástól óvni kellett a leányka gyönge szervezetét. Az álmatlan éjszaka mély 
karikákat hagyott a leányka gyermeteg arcán, és az imént abbahagyott imádság még ott 
szálldosott ajkai körül, mint egy napsugár. 

- Hol voltál az éjszaka? - kérdezte a leányka szinte élettársi hangon, mint akinek tudnia kell 
úratyja minden lépéséről. - Tudod, hogy ártalmas az egészségednek az éjszakázás, az 
alvatlanság, a sok dohányzás, a beszélgetés, a felindulás… Nem vagy már olyan fiatal ember, 
apám, mint szeretnéd magad gondolni. Pihenni, sokat kell pihenni az olyan korú embernek, 
amilyen te vagy. 

Alvinczi úrnak az jutott eszébe, hogy eddig nem mondotta ezt neki senki. De hát ki is mondta 
volna? Szilveszter tán vagy Regényi úr? Az édesanyja, mióta elkerült mellőle, nem avatkozott 
annyira az életébe, hogy számon tarthatta volna az órákat is, amelyeket fia „házon kívül” tölt. 

- Azt hittem, azért költöztünk pusztára, hogy egészségesen, magunknak éljünk. Én tudom, 
atyám, hogy neked nincs rendben az egészséged, nyugalomra, csendre, emberektől való 
elvonulásra van szükséged. Az orvosok úgy mondják, minden izgalommentes nappal az 
életedet hosszabbítod meg. Sokat kellene aludni. Én csak álmomban láttam ilyen szép 
tájképet, amilyen a magyar puszta télen. 

Ilonka kinyújtotta a kezét, és a tágas, napfénytől ragyogó ablakon át frissen esett hó borított 
be mindent. Csak a messziségben húzódott meg egy fasor, amely tarkán, fehér fővel, fekete 
derékkal bámult a távolból, mintha hóba ragadt vándorlegények volnának a fák, amelyek 
utazásukban elmaradnak. Ha egy lovas haladna át lóháton ezen a tájképen: azt lehetne hinni, 
hogy ő az utolsó ember a világból. 

- A cinkék hívtak haza? - kérdezte bizonyos hallgatás után Ilonka. - Korán reggel kis színes 
tollú madarak kopogtattak az ablakomon, és olyan hangon fütyürésztek, ahogyan én 
madarakat még nem hallottam a városban énekelni! A dajkám mondta, hogy ezek falusi 
madarak, és mikor előjönnek, azt jelentik, hogy kezdődik a tél. Talán te is hallottad valahol a 
cinkéket? És akkor jutott eszedbe az ígéreted, hogy a telet együtt töltjük Magyarországon. 

Sokat gondolkozó, sokat ábrándozó és keveset beszélgető embereknek vannak ilyen szavaik a 
fiatal korban, akik jó előre készülnek minden megszólalásukra, amelyet feljebbvalóikhoz, 
szüleikhez fognak intézni. 

Alvinczi úr szíve mind nehezebb lett, amint ott, a leánykája szobájában hallgatta a különös, 
csendesen mondott szavakat. Odaállott az ablakhoz, és addig nézte a távoli fasort, addig 
keresgélte tekintetével azokat a bizonyos színes madárkákat, amelyekkel Ilonka neki üzenetet 
küldött, míg elhomályosult a tekintete. Jó darab ideig állott az ablaknál mozdulatlanul, amíg 
megfelelő erőt érzett magában a megszólaláshoz. 

- Kedves leánykám, nekem vannak bizonyos kötelezettségeim a világban, amelyeket nem 
mulaszthatok el még a magam kedvéért sem. Nyugodj meg abban, hogy én akkor is őrködök 
feletted, amikor távol vagyok. Nincs is semmi okod a nyugtalankodásra. 
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…De ez a reggeli beszélgetés sokkal mélyebb nyomot hagyott Alvinczi kedélyében, mint az 
első negyedórában gondolni lehetett volna. Szobájába vonulván megszabadult úti 
felszerelésétől, de még sokáig üldögélt a fehér cserépkályha mellett, mintha valóban nem 
volna teljesen rendben az egészsége. Nyilván az alvatlanul töltött éjszaka is hozzájárult ahhoz, 
hogy idegeiben hol nagy nyugtalanságot, hol meg csüggedést érzett azon gondolat miatt, hogy 
igazságtalan volt leánykájához. Mi lesz, ha ez így folytatódik tovább? A lelkek, amelyek 
szárnyra keltek volna a kölcsönös szeretetben és megértésben: búsan fognak aláhullani, 
legelőször tán egy új életre hívott, bizakodó, reménykedő, boldogságában bízva bizakodó 
fiatal női lélek; majd nyomban utána egy öregember fáradt lelke adja be a kulcsot, miután 
megcsalta azt, akit a világon legjobban szeretett, és megcsalta önmagát is. 

Ilyen gondolatai vannak néha egy magányos úrnak álmatlanul, kétségekben virradt éjszaka 
után, mikor keserű szivarfüst és még keserűbb beszélgetés között töltötte idejét. 

- Valóban nem volna már nekem való a társas élet, a klub, az éjszakai szórakozás? - kérdezte 
magában Alvinczi, amint lepihent a kanapéra, amelyet Regényi úr a Capt. Violett szállodai 
berendezéséből szerzett be, és csak olyan kényelmet nyújtott, mint azok a bútordarabok 
szoktak, amelyek vándormadár-életű úriemberek rendelkezésére állanak. 

Rövid szundikálásából azonban halk, mesebeli léptekre tért magához. Előbb csak lehunyt 
szemmel figyelt, mintha nem értené a körülötte való motoszkálást, hisz sohase tapasztalhatta 
eddigi életében, hogy valaki álmában körülötte járjon. Ha felébredt: csengetett inasának vagy 
annak a szolgáló személyzetnek, amely abban a vendégfogadóban kiszolgálta, ahol éppen 
lakott. De kérdezés vagy kopogtatás nélkül eddig még senki se lépett a szobájába. 

De a könnyű, rejtett, titokzatos léptecskék mégis ott tipegtek körülötte a leeresztett függönyű 
szobában, valaki csendesen megigazította a cserépkályhában pislogó tüzet, és nesztelenül 
újabb olajfa hasábokat rakott a tűzre, mert Alvinczi úr ezzel a lánggal szeretett melegíteni. 
Majd azt is hallotta, hogy valaki felemelgeti szék karjára dobott ruhadarabjait, tegnap este 
viselt fekete ruháját olyan csendes tüsszentéssel szagolja, mintha egy kismacska véletlenül a 
dohányzacskóban keresett volna nyalakodnivalót. 

A tüsszentésre már csak felkönyökölt Alvinczi úr a vastag teveszőr takaró alatt, és piros 
Garibaldi-ingében körülnézett a szobában. 

Ilona volt a szoba közepén, és atyja ruháival a karján ijedten állott, amikor tetten érték. 

- Ejhaj, már a szobámba is be mersz lépni? - kiáltott fel Alvinczi úr a rövid pihenéstől 
felüdülve. Az álom, bármilyen szűken méri a természet, mindig jótékony hatással van a fáradt 
idegekre. 

- Azt hiszem, hogy az én dolgom a kényelmedről gondoskodni, apám, ha már megengedted, 
hogy veled lakjam - mond Ilona, mint valamely régi regénybeli hősnő, aki még nem tud 
eligazodni az életben. 

- Talán a bundámat is te akarod kiporolni, miután a ruháimat kikefélted? - vélekedett Alvinczi 
úr, és hangjában valamely titokzatos jókedv érződött. 

- A parancsod az volt, hogy férficselédnek nem szabad az emeletre járni… 

- De ha csengetek: az inasom a földszintről nyomban itt terem, hogy a csizmámat kikefélje. 
Ez aztán igazán nem a te dolgod, Ilona. 

A leányka bocsánatot kért, és kisietett a szobából, ahová nem szabad neki belépni. 

A különbség a szállodai vendég és az árván felnőtt leányka életében még az ebédidőnél is 
megmutatkozott. 
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Alvinczi úr megszokta, hogy szobájában fogyassza el az ebédjét, amelyet odakint a 
nagyvilágban „löncs”-nek hívnak. Ez az ebéd kezdődött egy csésze húslevessel, aztán 
folytatódott két lágy tojással, és ugyanakkor szervírozta a fogadói pincér lefödött ezüsttálon a 
főtt marhahúst, amelyet a szokásos zöldséggel, paradicsommártással vagy édes tormával 
nagyon kedvelt Alvinczi úr. „Igaz, hogy ez az étel rendszerint a korai ütőérel-meszesedéshez 
vezet, de az angolok még több marhahúst esznek meg életükben, mint a magyarok, és mennyi 
öregember van közöttük mégis” - vigasztalgatta magát Alvinczi úr, és hogy valamelyes 
egészséges dolgot is cselekedjen, almákkal és narancsokkal fejezte be a „löncs”-öt, amely 
gyümölcsöket mindig saját kezűleg válogatott a leghírnevesebb boltosoknál. És ha még 
hozzávesszük, hogy nappali étkezését a különc uraság egy utazóláda tetején költötte el, 
többnyire papucsban és a már említett Garibaldi-ingben: bízvást elhihetjük Alvinczi úrnak, 
hogy nála egyszerűbben, józanabbul senki se él a monarchiában. 

De vajon beleegyezett ezekbe a vendégfogadói egyszerűségekbe Ilona? Nagyon nehéz nevelni 
egy megcsontosodott legényembert, egy jószívű pazarló, de a rendes életről hallani sem akaró 
édesapát, de Ilona megpróbálkozott a lehetetlenséggel. 

A kellő időben megint tiszteletét tette Alvinczi úrnál, és barátságos szavakkal meghívta őt az 
ebédre, amelyet a földszinti ebédlőben fognak teríteni. Nagyon kéri édesapját, hogy jöjjön le 
vele ebédelni, mert igen egyedül érzi magát az ismeretlen ebédlőben. 

- Hát ez már igaz - felelt Alvinczi úr, és évtizedes szokását erre az egy szóra nyomban 
felfüggesztette, mintha ez volna a legtermészetesebb dolog. Még a Capt. Violett 
szállítmányából való tükörbe is vetett egy pillantást, amikor inasa segítségével felöltözködött, 
egy régen használt kefécskével megsimogatta a szakállát, és kölnivizet öntött a zsebkendőjére. 

Bodnár, a régi komornyik ámultan állott a szoba közepén a szokásos fehér szalvétával, 
amellyel az utazóládát akarta éppen leteríteni. Mit gondol magában egy ilyen régi inas, aki 
gazdája szokásait sokkal inkább tiszteletben tartja, mint a törvény paragrafusait? 
Mindenesetre nagyobb tisztelettel nézett a kisasszonyra Bodnár, mint akár a Cleminson nevű 
zsokéra, aki egy „orrhossznyi előnnyel” egyszer megnyerte a gazdájának a Szent István-
díjat… Bodnár véleménye szerint Cleminson volt a legnagyobb ember a világon a gazdáján 
kívül. De most komornyikfantáziájában olyan helyre tette a kisasszony alakját, ahová a 
csodatévő szenteket szokás helyezni. 

És Alvinczi úr az „ebédnél” - amelyet tán ezúttal fogyasztott először nappali órában - 
feltűnően udvarias volt a jelenlevő hölgyekhez; így természetesen elsősorban az asztalfőn ülő 
kisasszonyhoz (holnapra vagy holnaputánra úgyis átveszi ezt a helyet a nagyasszony, ha 
ugyan Szilveszter el nem töri útközben szándékosan a kocsikereket); német bókokat mondott 
a bécsi nevelőnőnek, aki már olyan sokszor hallotta a Gartenlaube-ízű mondatokat, hogy 
előzetesen tudta, hogy mikor kell elpirulni vagy mosolyogni, majd a magyar tanítónő 
mulattatására a régi Uram-bátyám évfolyamából idézte Mujkos Demetert, aki vidéki ember 
létére sohase fogy ki a pesti utcákról, ha kiállítás, cirkusz vagy valamely népünnepély van a 
fővárosban. Hol tanulta Alvinczi úr ezeket a hölgyeknek való mondanivalókat? 

- Szilveszter beszélte, aki tán holnap vendége lesz a háznak, hogy egyszer személyesen 
találkozott Mujkosékkal Pesten. Mezítláb álltak egy utcasarkon, és egy huncfut vargainast 
vártak, aki az utcán lehúzta a csizmájukat, hogy nyomban megtalpalja. Talán azóta is ott 
állnak Mujkosék! 

- Azt is Szilvesztertől hallottam, hogy egész Németországot beutazta, és az emlékkönyvekbe 
mindenütt ezt a verset írta: 

Vergissmichnicht ist meine Name, 
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Vergiss mich nicht, du kleine Dame. 

- Mindössze ennyit tudott Szilveszter németül, mégis megélt a tudományából. 

- Megjött a posta - mond Regényi úr, amidőn ebéd végeztével egy hatalmas újság- és 
levélcsomaggal a hóna alatt beállított az ebédlőbe. Az ebédlőszoba oly tágas volt, hogy 
Regényi úrnak körülbelül húsz lépést kellett megtenni rövid lábszáraival, amíg az asztalt 
elérte a futószőnyegen. A barna fával bélelt falak, az ugyanott elhelyezett barátságos 
festmények, amelyek nagy mesterek műveit utánozták, de kellő hangulattal látták el az 
ebédlőt: így a különböző fácánok, nyulak, őzek és kocavadászok és a szokásos borkóstolgató 
kocsmavendégekkel, piros szerzetesekkel, hollandi szélmalmok alatt ölelkező szerelmesekkel, 
amilyen festmények az ebédlőben függeni szoktak: - csodálkozva néztek a kis termetű 
udvarmesterre, aki az ebédlőbe bátorkodott. Ez a teendője idáig nem szerepelt hivatalos 
tennivalói között, és Alvinczi meglehetősen csodálkozott Regényi úr bátorságán. Mire az 
végre sokatmondó tekintetet vetett rá, ha ugyan megjelenésével meg nem értette volna, hogy 
beszélnivalója lenne Alvinczi úrral. 

- Küldjétek a feketekávét a szobámba! - mond Alvinczi úr, amikor ünnepélyesen búcsút vett a 
társaságtól, és postájával a hóna alatt, háta mögött Regényi úrral az emeletnek vette útját. 
Odafent aztán kérdőleg nézett Regényire, mintha nagyon régen látta volna. 

- Hol is ebédelt maga, Regényi úr? 

- Csak tessék hagyni - mond védekezőleg az udvarmester. - Én szeretem minden tennivalómat 
az irodában elvégezni! Nem szeretek másoknak alkalmatlankodni. 

- Ezentúl velünk fog ebédelni, mert magának nincs családja. Csak egy tisztességesebb ruháról 
kell gondoskodni. Úgy nézem, még mindig abban az öltözetben jár, amelyben Bécsben, a 
Derbyn szerencsém volt. 

- No lássa, ez az, ami miatt nem járok hölgytársaságba - felelt Regényi úr. - Én szeretem a 
régi, kényelmes ruháimat, amelyek már félig-meddig a testemhez nőttek. Ezt a ruhámat 
például nem adnám oda egy díszmagyarért sem. Kimondhatatlanul rosszul érezném magam, 
ha egyszer egy szabó mértéket venne rólam, úgy érezném, mintha a koporsómhoz mérnének 
meg. Higgye el, a készen vett ruhák a legjobbak. 

Alvinczi úr darab ideig hallgatott. 

- Ruházatról pedig gondoskodni kell. Utóvégre nem járhat Derby-cilinderben a kürti 
kastélyban - mondta meggondolás után. - Pedig sajnálom, hogy Pestre kell mennie. Éppen 
most, amikor az anyámat és Szilvesztert várom. 

Regényi úr ugyan nem tudta elgondolni, hogy milyen szerepe lehetne neki egyéb a 
nagyasszony és Szilveszter körül, akiknek lakosztályait (a nagyasszonyét a kastélyban, 
Szilveszterét egy melléképületben) éppen most rendezték be; de az utóbbi időben megszokott 
ötletességével így felelt: 

- Van egy ismerősöm Pesten, akinek szakasztott olyan termete van, mint nekem. Néha egy 
télikabátban járunk. Talán, ha ennek az ismerősömnek írnék, nem kellene holmi szabómérték 
miatt a kürti pusztáról elmozdulnom. 

- Ez nekem sohase jutott volna eszembe - felelt Alvinczi úr. - Természetesen gondoskodjon 
külön télikabátról is. 

- Ismerősöm ugyan nincs a legbarátságosabb viszonylatban azzal a szabómesterrel, aki a 
„Tihany” kávéház törzsvendégeit ruházza, különösen biliárdjátékban szeret az öreg meg nem 
engedett előnyöket venni, de majd jótállók ismerősömért, és némi előleget is küldök a 
szabónak - felelt Regényi úr. - Így talán hozzájutok egy új ruhához. 
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- Nyakkendőről, inggombról és más efféle apróságról nem kell ismerősének gondoskodni, ez 
talán van az én ruhatáramban is - mond kegyesen Alvinczi úr. - Szeretném, ha tudnák, hogy 
kivételes helyzete van házamnál. Van egy pár arany kézelőgombom a címeremmel, magának 
ajándékozom. Majd Bodnár előkeresi. Van zsebórája? 

- Még nem volt. 

- Adok magának egy zsebórát is, hogy legalább tudja valaki Kürtön az időt, ha a kastély 
nagyórája a nedves időjárás miatt egyszer felmondaná a szolgálatot. 

- Nem tudom, mivel érdemeltem ki ezt a bizalmat, de mindenesetre elfogadom a kínált 
tárgyakat, ha csak kölcsönbe is, mert a hölgyek előtt valóban nem mutatkozhatom, mint egy 
ispán. 

- A hölgyeknek egészen mindegy, hogy milyen rangban van ön a házamnál - szólt hirtelen 
Alvinczi úr, de nyomban megbánta, hogy Regényit egy másodpercig is kényelmetlen 
helyzetbe hozta. Nem, Regényi nem látszott veszedelmesnek a kürti kastély hölgyei között 
még akkor se, mikor Bécsben széltében híresztelte, hogy a Renz cirkuszban a trapézról és az 
oroszlánketrecből voltaképpen feléje dobálják csókjaikat a művésznők… A 
cirkuszművésznők a világ legártalmatlanabb hölgyei. 

- Ellenben - mondta most Regényi úr, amikor Alvinczi a postája áttekintéséhez kezdett volna -
, van egy kis jelentenivalóm. Alvinczi Mózsi főhadnagy úr nagyon érdeklődött maga iránt. 
Meg kellett nyugtatnom, hogy nincs semmi baja az egészségének, a kedélyének, az 
étvágyának. Úgy vettem észre, hogy ez a Mózsi főhadnagy töri valamiben a fejét. 

- Csak nem bolondult meg? - kiáltott fel elképedve Alvinczi úr, mielőtt egy angol sportlap, a 
The Field-nek tanulmányozásába fogott volna. 

- Azt hiszem, hogy megbolondult - mond Regényi úr beleegyezőleg. - Atyafiságos látogatást 
akar tenni nálunk, miután Pászthy kapitány úr lovas iskolájába van beosztva itt valahol a 
szomszédban, Berényben vagy Gyöngyösön. 

- Hallottam valamit a beosztásáról - szólt Alvinczi úr. - De hát… Hát hogyan is került ez a 
téma szőnyegre? 

- Olyanformán, hogy Alvinczi Mózsi huszár főhadnagy úr nyilván meghallotta valamely 
bajtársától, hogy mire használható a laktanyai telefonkészülék. És ezen a modern találmányon 
át kérdést intézett a kürti kastély „irodájába”, a házigazda felől. Az irodában éppen én voltam 
egymagamban, és így került a téma szőnyegre - mondta Regényi úr, és szeretett volna már az 
egész ügynek semmi jelentőséget nem tulajdonítani, amikor Alvinczi úr a Jockey című újság 
után nyúlt, és hümmögött, mint mindig, ha a sportlapokban olyan versenylovak győzelméről 
olvasott, amelyeknek nyerési eshetőségét nem hitte. 

- Hiszen ha a főhadnagy úr a rokonságot a látogatásával is bizonyítani akarja, nem felelhetünk 
neki udvariatlansággal. Utóvégre Ferenc József katonatisztje. 

- És jó lovasnak mondják! - felelt Regényi úr, akinek tetszését nyilván megnyerte a főhadnagy 
ott, a bécsi versenytéren. 

- Kár volt ezt a Mr. Taralt elengedni a Monarchiából - mond Alvinczi úr a külföldi lapok 
szemlélése közben. - Becsületesebb lovas aligha lovagolt a birodalom pályáin. 

  

Alvinczi Mózsi főhadnagy éppen azon a napon érkezett meg a kürti kastélyba, amikor a 
nagyasszony és Szilveszter is elfoglalta helyét az ebédlőben. (Szilveszter valamely rejtélyes 
csomagot hozott Regényi úr részére Pestről, és amikor a csomagot Regényi úr kibontotta, egy 
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vadonatúj ancúgot talált benne, amelyet kritikus szemmel vizsgált át, mielőtt felpróbálta 
volna. A különböző zsebek rejtelmeivel akart tisztába jönni, nem értette bizonyos gombok 
elhelyezését és a szalagokat, amelyeket eddigi ruháiban nem talált. A tükörnek volt mit 
nézegetni Regényi úr nadrágján, mikor a tükröt a földre állította, és mindenféle főúri lépteket 
próbálgatott a szőnyegen. Tész és Unden szabók neve volt a ruhákban.) Az ebédlőasztalnál 
való elhelyezkedést teljesen Alvinczi úr gondjaira bízta, aki világéletében szerette a rendet és 
az etikettet a terített asztalnál, hiszen éppen ezért hívták a háta mögött Traktárovicsnak. Ki 
tudta volna jobban a birodalomban, mint ő, hogy milyen szomszédság dukál például egy 
megyés püspöknek vagy egy ekvitációbeli főhadnagynak? 

Regényi úr Alvinczi Mózsi szolgálatára állott, és mindent megmutatott a kürti gazdaságból, 
ami a katonatisztet Regényi véleménye szerint érdekelhette. Elvezette a postagalambok 
telepéhez, amelyet a várnagy abból a célból rendezett be, hogy a galambok útján hírt adhasson 
a nagyvilágba, ha ellenség venné ostrom alá a kürti kastélyt. Felvonultatta a kutyákat, 
amelyek között a Doberman fajtától kezdve a japán pincsig volt majdnem mindenféle fajta. 
„Ugyancsak Henter várnagy úr találmánya” - mondta Regényi úr, elhárítóan magától az 
érdemet, midőn az egyik rövid szőrű kutyával két méter magas sima deszkafalat ugratott. De 
leginkább valódi lompos pulikutyáira volt büszke, amelyek éjszaka úgy ugatnak az udvar 
különböző részeiben, mintha mindig farkast szimatolnának. 
 

A főhadnagy elismeréssel szólt: 

- A pesti állatkertben láttam ennyi kutyát önkéntes koromban. 

- De azok ketrecben voltak, itt pedig az embertelen komondorok is szabadon járnak - mond 
Regényi úr, mire a főhadnagy megígérte, hogy legközelebb elhozza az ekvitációbeli agarait, 
amelyek télidőben is használhatók, midőn kemény fagy megkérgesíti a havat. Még Bothmer 
báró idejéből maradtak Gyöngyösön a kutyák, amelyek között ritka példányok vannak. 

Az új ruhában feszengő udvarmester a fedett kuglipályát is bemutatta a látogatónak, amely 
céllövöldének is használható. Alvinczi úr úgy kezeli a pisztolyokat, mint Monte Cristo. Sőt 
talán jobban, mert két kézzel is tud lőni a két pisztollyal a céltáblára. A főhadnagy 
megpróbálta a céllövést, miután Regényi úr az egyik légmentesen elzárt pisztolytokot 
felnyitotta, golyója messze talált a célul megjelölt francia kártyától. 

- A pikk ász Alvinczi úr kedvence - mondta Regényi visszazárva a pisztolyt tokjába. 

Legutolsónak került a sor a látnivalók közül a francia lovardára, amelyet a kürti kastély 
mögött talán még Mária Terézia alatt építettek a Grassalkovich hercegek, akik ezen a vidéken 
építkeztek. A lovarda már huzamosabb ideje zárva volt, színes ablakait belepte a pókháló és 
kívül a hó, megöregedtek a lófejek, amelyek az oszlopfőkről kihajoltak, és ugyanilyen sorsra 
jutottak a vadlibák, szalonkák, zergék, mókusok, vadkanfők, gémek, sólymok, vizslák, 
nyulak, fácánok, baglyok, szarvasfők, vadászkürtök, nyilak, dárdák, kardok, amelyek a 
biedermeier divat elképzelése szerint a falakat díszítették. 

- Egy téli cirkuszállomás! - mond lelkesen Regényi úr, akinek szívbeli vonzalmát a 
magasiskola iránt már tapasztaltuk. 

- Jobbat tudok én ennél - mondta Alvinczi Mózsi a cserfahéjjal behintett köröndön 
ugrándozva, mintha annak ruganyosságát próbálgatná. - Van itt a szomszédban vagy egy 
tucatnyi unatkozó lovas tiszt, aki többet ábrándozik Gyöngyösön, mint a legrongyosabb 
lengyel faluban. Mi volna, ha a közelgő farsangon itt lovas bált, mint a hivatalos nyelven 
mondják: karusszelt rendeznénk, jelmezben, nyeregben, kvadrillokba állva, mint az udvari 
Carrousel-könyvek előírják. 
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- Csak azt nem tudom, hogy osztrák főhercegnőket honnan vennénk ehhez a mulatsághoz, 
amely előkelőségek nélkül egy fakovát sem ér. 

- No hiszen adna is nekünk Eduárd bátyám, ha főhercegasszonyokkal hozakodnánk elő? - 
kiáltott fel Mózsi hadnagy, aki mint látható, eléggé ismerte Alvinczi „tatáros” gondolkozását. 
- Mire valók volnának a Pest megyei dámák, de meg azok az úrinők is, akik a lovas játék 
hírére az ország minden részéből jelentkeznének? Okvetlenül Bentheim hercegnőnek kell 
rózsát nyerni, és nem például Alvinczi Ilonának? 

„Ebből a szempontból” nézvén a dolgokat, valóban nem lehetett kifogása Regényi úrnak a 
felvillant lovasjáték ötlete ellen. 

- Csak éppen a muzsikával lesz baj. A lovak nem tudnak Radics Béla zenéjére táncolni, 
cirkuszi zenekarról kell gondoskodnunk. 

Mózsi főhadnagy helybenhagyta a dolgot, hogy Regényi úrnak is legyen valamely sikere a 
bálrendezésben. 

De éppen ideje volt a vitatkozás felfüggesztésének, mert a kastély felől megszólalt a harang, 
amelyet Alvinczi úr a bécsi palotából hozatott el, hogy Ilonkát ne zavarja idegen hang új 
otthonában. A palota zárt udvarán talán némi előkelősége lehetett a harangocskának, de itt, a 
téli pusztán, ahol a messziségben tán farkasok vagy leskelődő betyárok várták az idő 
múladozását: nem sokat jelentett a harangcsengés. A téli táj némaságot parancsolt a 
lelkeknek. 

…Ugyanezért Alvinczi úr is inkább kedélyeskedve, mint ceremóniázva végezte ama 
teendőjét, amelyet nagy társaság fogadásakor Montenuovo, a császári főudvarmester is 
megirigyelhetett volna azért a pontosságért, amellyel az etikett ceremóniáit megtartotta. De 
most családi körben szinte elkedélyesedett a ceremóniás úriember. 

- Az italoknak elég lesz a pince hidege. Míg a pezsgősüveget hóba kell állítani - mond 
inasának, aki a terített asztal felett segédkezett a nappali öltönyben levő gazdájának. 

- Anyám a kék virágokat szereti, vajon gondoskodtak-e kék virágokról? - aggodalmaskodott 
Alvinczi úr, amikor mindenkinek kijelölte a helyét az asztalnál egy-egy apró cédulával, amely 
cédulának tartalmát majd az asztalkendője mellett találja az illető ezüstszínű, aranyszegélyű 
kartonlapocskán. (A kulcsárnénak, ama már említett bárónőnek a teendője lesz a cédulák 
lemásolása és kellő helyre való eltétele.) De most egyelőre a kék virágokról volt szó: 

- Minden percben várom a kertészt az üvegházból - mond a kitűnő dáma, akinek 
kimondhatatlanul jólesett, hogy a háztartás végre nagyúri mederbe terelődik, amikor 
alkalomadtán majd bebizonyíthatja ő is, hogy nem a gólya költötte. Vannak ilyen nők, akik 
megsavanyodottnak látszanak, mint üvegjében a befőtt, de a kellő alkalommal megmutatják, 
mennyi méz és édesség van a pókhálók alatt. 

Ezalatt valóban megérkezett a kastély kertésze, még mindig Szilveszter úr társaságában, aki 
tapasztalt férfiú létére ilyenformán érvényesítette magát a házi teendők körül. Praxisból tudta, 
hogy milyen színű virágokat kell küldeni a nagyasszonynak, a kisasszonynak, a tanítónőnek, 
sőt régimódi gavallér létére már azt is kipuhatolta, hogy a bárónő, a kastély kulcsárnője 
milyen virágot szeret. „A gyöngyvirágoknál álldogál a legtöbbet, ha az üvegházba jön” - 
mondta a kertész. Alvinczi úr egy cserép kaktuszt szeretett maga előtt látni, de nem bánta az 
orchidea, nefelejcs és tulipán virágokat se. 

- Ügyes gyerek vagy, Szilveszter - mond Alvinczi úr, amikor a kertészt a kosarával 
megérkezni látta. 



 508 

- Csak az asztal végével nem vagyok tisztában - felelt Szilveszter elborulva. - Milyen virágot 
állítsak magamnak meg Regényi úrnak? Mózsi főhadnagynak mint afféle huszárgyereknek 
már kitaláltam a virágját. - És egy kardlevelű kaktuszt tett Mózsi jövendőbeli helye elé, 
legalább nem dicsekedhetik el a gyöngyösi laktanyában, hogy virágot kapott a kürti 
kastélyban. 

Mindezek után semmi rendkívüliség nem volt abban, hogy mindenki nyomban megtalálta a 
helyét, a „régimódiasan” terített asztal mellett, midőn ama harangocska másodszor is 
megszólalt a pusztai tájon. 

Az asztalfőn ült özvegy Alvincziné, természetesen horgolt főkötőben ősz fején és fekete 
óselyem ruhában, mintha a családi képtárból érkezett volna meg. Kék orchideák harmatoztak 
a nagyasszony előtt, amiért hálásan megsimogatta a jobb oldalán ülő Alvinczi úr kezét, amint 
helyet foglalt. Balján unokája ült, Ilona kisasszony, akinek láthatóan igen jót tett a 
levegőváltozás, mert rózsaszínű arcára olyan gyönyörűséggel nézegetett édesapja, mintha 
hosszú idő múltán most látta volna először. Azután a legkedvesebb magyar tanítónő, Rex 
kisasszony következett, aki mindig oly meghatott, tiszta hanglejtéssel beszélt, hogy egy „sült 
német almáriomot” is rövid idő alatt megtanított volna magyarul. Az ábrándozásra hajlamos 
német nevelőnő babonás kombinációt fűzött ahhoz, hogy éppen az ő oldalára került a 
honvédhuszártiszt, és eleinte zavarban volt, amíg a tiszttel szemközt ülő Szilveszter úr néhány 
étvágycsináló tréfa elmondása révén magára irányította a huszár figyelmét. Regényi úr már 
kellően méltatott új ruhájában váltakozó kedvvel ült az asztal végén, és számtalanszor 
végigfuttatta gondolatait a múlt idők emlékezetén, amikor utoljára ebédelt társaságban. 
Hölgyekkel… Nem, sehogy se jutottak eszébe más hölgyek a bécsi cirkusz 
trapézművésznőjén és oroszlánszelídítőnőjén kívül, ugyanezért nem tudott a társalgásba 
avatkozni. „A trapézművésznő aludttejet kanalozott a kalácsához, itt pedig senki se utasítja 
vissza a fehér kesztyűs Bodnár kínálgatását a fácános tálból!” 

Szilveszter igen keveset evett, de meglehetős feltűnőséggel, mintha arra is megbízatása volna, 
hogy a különböző ételekhez kellő kommentárokat fűzzön. Akik először hallották ezeket a 
barátságos szavakat: például: „a hal úszni akar”, „a király is megnyalhatná utána a száját”, „a 
kakas csípje meg a zúzáját”, vagy „váljék egészségére a komámuramnak is” - akik először 
hallották Szilveszter megjegyzéseit, bizonyára kedvet kaptak mindazokhoz az eledelekhez, 
amelyek az asztalra kerültek. De a legtöbben már előre tudták az öregúr mondanivalóit, 
ugyanezért csak a huszár főhadnagy nyújtogatta a poharát Szilveszter felé, amely aktust az 
bizonyos idő múlva viszonzott. (Az asztal végén ülő Regényi úr bornemissza ember volt; 
Alvinczi úr pedig akkor ivott, mikor kedve volt hozzá.) 

Ebben a jó hangulatban vetette fel Alvinczi Mózsi az eszmét, amelyet magában már 
kidolgozott. Előterjesztette a fedett lovardában tervezett ünnepélyességet (amelyet Regényi 
úrral megtárgyalt, de most hiába vetette feléje segítségért folyamodó pillantásait, az említett 
úriember a tányérja közepébe nézett), mire Alvinczi úr felkiáltott: 

- Csak azt nem tudom, Mózsi, hogy a gróf Waldstein által kidolgozott és a Prágában már 
egyszer bemutatott karusszel szabványai szerint, vagy pedig az 1902-iki esztendő 
Tattersallban előadott lovasjáték feltételei szerint akarod megrendezni a kérdéses mulatságot, 
amelynek győztesei részére természetesen díjakat tűznénk ki, mint Ottó főherceg, a 
tornakirály! 

Alvinczi Mózsi főhadnagy nem felelt nyomban, mert ennyire még nem gondolta meg az 
előterjesztett eszmét. A tapasztaltabb Alvinczi azonban nem akarta tudatlanság gyanújába 
keverni legkedvesebb unokaöccsét az érdeklődő hölgyek közepette, ugyanazért szórakozottan, 
mintha természetesnek találná Mózsi főhadnagy elhallgatását, így folytatta: 
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- A gróf Waldstein-féle karusszelt magam is csak könyvekből ismerem, mert 1852-ben 
mutatták be azt Prágában, amikor a játéknál jelen nem lehettem. Körülbelül száz lovast 
foglalkoztatott Waldstein játékában, az első négyesnek vörös és zöld volt a színe, s amint így 
emlékezetem szerint mondhatom, Lipót főherceg vezette a vöröseket, József főherceg a 
zöldeket. A bajor hercegnő és Steyermark hercegség képviseletében Auersperg-Collaredo 
Vilma hercegnő jelent meg négy udvari dámával. És az arisztokráciának minden családja 
szerephez jutott a karusszelben. Ezt mi Kürtön nem vehetjük példának. Azért sem, mert 
honnan vennénk elő a német lovagrend kommandánsát, aki egy generális volt… 

Regényi úr nem adta volna „egy vak lóért”, ha hirtelenében meg tudta volna mondani a 
generális nevét, de sehogy se jutott eszébe. Ellenben mégis volt valami mondanivalója: 

- A csapatkapitánynak gróf Kinsky Károly volt a neve. 

Olyan csend keletkezett az asztalnál, hogy még Bodnár is abbahagyta a töltést, pedig éppen 
Szilveszter háta mögött állott: 

- Honnan tudja Regényi úr? - fordult Alvinczi az „udvarmester” felé. 

- A sportkönyvekből - felelt a megszólított szemrebbenés nélkül. 

Alvinczi egy szót sem válaszolt, mert teljes bizonyossággal elhitte, hogy a kis pesti emberke 
határozottan tudja a dolgát, de Szilveszter és Mózsi urak csendesen összenéztek, és felírták 
gróf Kinsky Károly nevét. A fiatalabb az emlékezetébe, az öregebb egy mellényzsebében 
tartogatott kis kalendáriomba. (Regényi úr később odalopózott Szilveszterhez, és a fülébe 
súgta: „Azt is feljegyezheti, urambátyám, hogy ez a Kinsky házas volt és Trautmannsdorf 
grófnő volt a felesége.”) 

- A másik lovagjáték, amelyet már szerencsém volt végignézni, a pesti Tattersall udvarán 
folyt le: a Mátyás király korabeli lovagjátékok mintájára. A tornakirály Ottó főherceg volt, 
éppen annak az ifjú főhercegnek az édesapja, akinek a bécsi pályán előzetesen szerencsém 
volt bejelenteni a Táblabíró győzelmét: nem tudom, hallgatott-e szavamra. 

Regényi úr megint intett az asztal végéről, mégpedig tagadólag. De Alvinczi azon 
véleményen volt, hogy az udvarmester már amúgy is eleget szerepelt az ebéd folyamán, észre 
sem vette Regényi úr fejcsóválását, édesanyjához és leányához intézte halk, fátyolozott 
szavait, amelyek nagy gyülekezetben érctelenségük miatt amúgy sem szoktak érvényesülni. 
Csak Mózsi főhadnagyra vetett néha egy pillantást az előadás folyamán: 

- Auguszta és Erzsébet királyi hercegnők voltak a választott hölgyek, akik a jutalmat átadták a 
győzteseknek. József Ágost és Ferdinánd Károly főhercegek solymászok voltak; szegény 
Szapáry Pali gróf barátunknak volt az elképzelése az ünnepély, amelyhez a magyar 
arisztokrácia odaadta hölgyeit és urait. Középkori öltözetben láthattuk Cziráky Margit 
grófnőt, nyeregtakarójára a csillagos oroszlán volt hímezve. Hadik-Barkóczy Endréné grófné 
paripája két hátsó lábán csóka volt. Kaunitz hercegnő, Andrássy Gézáné grófhé hermelinnel 
díszített ruhájában és vagyont érő lószerszámjával ma is emlékezetében van mindazoknak, 
akik látták. Tekergő aranykígyó volt Bethlen István sisakján, és ezrek éljeneztek, amikor 
Andrássy Géza a barriernél összemérte lándzsáját Ghyczy Alberttel. Ilyen lovagjátékra 
gondolsz, Mózsi? - szólt Alvinczi úr, és tatáros metszésű szemével most olyan élénk pillantást 
vetett unokaöccse felé, hogy az megérthette, az öregebb Alvinczinek a kisujjában van a lovas 
sporttudomány, bár ő elnehezedettsége miatt már ritkán ült nyeregben. 

- Helyeslem a dolgot, csak a programot alaposabban dolgozzátok ki az ünnepélyhez, 
amelyhez házam és lovardám természetesen rendelkezésre áll, ha édesanyám is beleegyezik. 

Ó, mibe nem egyezett volna a nagyasszony, ha azt imádott fia javasolta? 
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Mózsi főhadnagy engedelmet kért arra, hogy Pászthy kapitány úrral megbeszélhesse a dolgot, 
mert az ötlet csak pillanatnyi volt, de így is örül, hogy Eduárd bátyjában ilyen rendkívüli 
megértésre talált… 

- A kapitány urat üdvözlöm, és mint már Bécsben is mondtam, nagyon szívesen látom 
vendégeim között. Azt hiszem, hogy a te érdekedben sem ártalmas dolog, bár szentül meg 
vagyok győződve, hogy tiszti kötelességednek mindenkor eleget teszel. 

Ilyen volt a pusztai találkozás a rokoni viszonyban levő idősebb Alvinczi és az ifjabb Alvinczi 
között. Mózsi főhadnagy igazolta magát, hogy már estére szolgálati helyén kell lennie, 
Alvinczi úr természetesen nem tartóztathatta, csupán még egyszer üdvözletét küldte a 
kapitánynak. 

- Nős ember a kapitányod? 

- Özvegyember - felelt a főhadnagy, és elővezettetvén lovát, tisztiszolgájával együtt, 
belevágott a hófödte pusztaságba. 

A hölgyek még darab ideig szórakoztak az ebédlőben, körülvették a nagyasszonyt, és 
udvaroltak neki. Szilveszter úr nyomtalanul eltűnt, mint ebéd után mindig, míg a búcsúzkodó 
Regényi úrral egy sarokba telepedett Alvinczi: 

- Kedélyes hely kezd lenni ez a kürti kastély. Nekem is eszembe jutott valami foglalatosság, 
amellyel az időt itt agyonüthetném. Elgondoltam, hogy röpiratot fogok írni, ugyanezt 
cselekedte ideálom, Széchenyi István is, amikor a nagycenki kastélyában időzött. 

Regényi úr kérdőleg nézett Alvinczi úrra, de az csak annyit felelt, hogy délután majd „benéz” 
az irodába, és egyelőre visszavonult szobájába dohányzás szempontjából, mert természetes 
dolognak tartotta, hogy hölgyek jelenlétében nem fog pöfékelni. 

- A kávémat a szobámba, József - mondta a mellette elhaladó komornyiknak, és ezentúl ez 
volt a rend ebéd után. 

  

Harmadnap a postával egy nagy csokor fehér rózsa érkezett a kürti kastélyba. Egy budapesti 
virágkereskedő neve volt a küldemény feladójaként megjelölve, de a virágkosár belsejében 
egy Alvinczi címeres karton feküdt. 

„Mózsi főhadnagy kézcsókjával.” 

Ez volt a lapocskára írva, és a csomagról bizonyos vizsgálódás után kiderült, hogy Alvinczi 
Ilona őméltóságának volt címezve, és nem pedig Alvinczi Eduárd úrnak, akinek nevére 
érkezett eddig minden küldemény a falusi lakba. 

- Hm. Ez már családi ügy! - mondta Alvinczi úr, és elgondolkozott. 
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KILENCEDIK FEJEZET • Regényi karácsonyi küldönc szerepére 
vállalkozik. 

Alvinczi Eduárd, mint ezt már a figyelmes olvasó az előbbi fejezetekből is nyilván sejtette: 
mérhetetlenül unatkozott Kürtön, a pusztai kastélyban, a hóborította tájon. 

Hiába állított fel magának olyan teendőt, mint az apai szeretet kultiválása - miután a leányka 
napról napra egészségesebb lett; vagy a fiúi önfeláldozás és tisztelet mindennapi gyakorlása - 
miután özvegy édesanyja „legboldogabb napjait” végre Kürtön töltötte. 

Alvinczi Eduárd tizenkilencedik századbeli magyar úriember volt, aki unatkozott, ha nem 
politizálhatott, pipázhatott, „kaszinózhatott”, mint a tizenkilencedik században az asszonyok 
mondogatták, amikor a férjük a napnak vagy az estnek bizonyos óráiban a közéleti teendők 
szempontjából nem tartózkodott otthon. Okos asszonyok, akik Magyarországon mindig 
többen voltak az okos férfiaknál, szinte ránevelték a férjeiket vagy egyéb férfi 
hozzátartozójukat, hogy bizonyos időben házon kívül tartózkodjanak. Mert vajon mikor 
tartották volna nagymosásaikat, nagytakarításaikat, asszonyi összejöveteleiket, cselédekkel 
való hadjárataikat - ha nem lett volna közélet, kaszinó, egy kis kártya, egy kis kuglizás, 
borozgatás és politizálás a világon, ahova a férfiaknak el kellett menni? Mondják, hogy ezeket 
a polgári kimenőket a régmúlt időkben a török háborúk, még később országgyűlések vagy 
szabadságharcok pótolták; a kuglizóban bakonbírót vagy kilencet ütő hazafi ugyanannyi 
törököt, basát vagy janicsárt vágott le a csatában, és a kaszinói tarokkparti helyett 
nagypolitikát kártyázott az országgyűlésben. Az okos asszonyok tehát se a csatából, se a 
klubból nem tartották vissza férjeiket. De mit csinált volna Alvinczi Ilona, a hajadonsorban 
levő leányka, és mit tehetett volna a nagyasszony, amikor Alvinczi Eduárd urat néha szótlan 
elgondolkozásban látta ebéd után, amikor éppen az úriember volt az, aki a maga 
elhatározásából visszavonult Kürtre a nagyvilági életből? 

- Hol is voltam ilyenkor tavaly? - lapozgatott Alvinczí úr az elmúlt év történetében (hogy a 
régebbi évekről ne is beszéljünk). 

Tavaly, tél elején a lóversenyek befejezése után darab időre Párizsba utazott, ahonnan később 
a francia tengerpartra igyekezett, mert karácsonykor és újévkor ott szoktak tartózkodni a 
hozzá hasonló úriemberek. Ötvenezer frankot nyert egy előkelő párizsi klubban valami 
amerikaitól, akinek a nevét is elfeledte. A költőpénze tehát több volt, mint amennyire 
számított, és egy nap a Grand Hotelban azzal foglalkozott, hogy összeírja mindazoknak az 
ismerőseinek a névsorát, akiknek ajándékot szokott küldeni karácsonyra. 

Legalább háromszáz ilyen ismerőse volt, akiknek apró ajándékokkal kedveskedett, köztük 
angol lordok és magyarországi ispánok, mert az apró ajándékok tartják fenn a jó barátságot. 
„Traktárovics” (mint Alvinczit az egész világon nevezték) nemcsak ebédeket és vacsorákat 
tudott rendezni, hanem nobilis ajándékokat is szokott küldeni mindazokra a helyekre, ahol 
nem akarta, hogy elfelejtsék. Ez is az élet művészetéhez tartozik. 

Vajon honnan tudta volna Kratochvill úr, a bécsi „Karl”-hoz címezett fogadó portása, hogy 
Alvinczi Eduárd merre jár, ha egy lepecsételt boríték nem érkezik címére karácsony előtt, 
benne egy rózsaszínű százfrankossal, hogy azon ajándékot vegyen a családjának? Hogy 
emlékezett volna meg róla a budapesti Keleti pályaudvar főnöke, ha az Alvinczi részére 
fenntartott hálókocsifülkéért karácsony táján nem hoz a posta valamely krisztkindlit a világ 
valamelyik tájékáról? És lovag Mauthner Viktor, a leggazdagabb osztrák úr, vagy akár 
Rothschild Alfonz báróné (született Montefiori kisasszony) mit gondolt volna magában, ha 
karácsonyi kedveskedések közül hiányzott volna Alvinczi úr megemlékezése? Sacherné, a 
bécsi fogadósné mit mutogatott volna vendégeinek, az ausztriai főhercegeknek a földszintes 
ebédlőben, ha régi lakója, Alvinczi Eduárd nem küld valamely karácsonyi prezentet a jómódú 
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vendéglősnének? Tudni kell, hogy Alagon, Pest megyében lakik az öreg „Pali bácsi” 
(Mravik), aki lóidomítással foglalkozik - igaz, hogy nem az Alvinczi úr lovainak az 
idomításával -, de Pali bácsi mégis megörül, ha egy Alvinczi-címeres lovaglóostort kap 
karácsonykor egy párizsi szíjgyártótól. 

Alvinczi úrnak tavaly ilyenkor a Grand Hotelben, Párizsban éppen elég gondja volt azzal, 
hogy az amerikaitól nyert ötvenezer frankot (amelyet Pesten egy újsághír pletykájából amúgy 
is sokan tudnak) úgy felossza, hogy abból mindenkinek jusson. A maga erszényéből is meg 
kellett pótolni az ötvenezer frankot: az szinte természetes dolog volt Alvinczi úr ajándékozási 
szenvedélyében. „Csak volna valakim, akit a dolgaimba beavathatnék!” - gondolta néha a 
mindig gyanakvó Alvinczi úr, miközben napokig járta a párizsi boltokat (és közben egy 
ugrifüles francia fiatalembertől, akinek könnyelmű és gazdag apát adott a sors, egy éjszakán 
megint „elcsípett” tízezer frankot, mert az mindenáron játékban akart megmérkőzni a híres 
magyarral a francia Jockey Clubban). 

  

Így történt, hogy karácsony közeledvén, Alvinczi úr számadásai a bevételben sehogy se 
gyarapodtak Kürtön ebben az esztendőben, bár a bécsi Derby kékszalagját nyerte lovával, de 
kiadásai jelentékenyen megnövekedtek. 

- Talán csak nem küldte vissza a bécsi Rothschild ház az utalványát, amelyet a napokban 
postára adott? - kérdezte Regényi úr, akivel Alvinczi úr erről a témáról próbaképpen és 
odavetőleg az irodában egy ebéd után beszélgetést kezdett. 

- Nem hiszem, hogy Rothschild bármely körülmények között megtenné ezt velem, még ha 
egyszer el is apadna a folyószámlám a bécsi házban. A londoni Rothschild, ahol egyszer 
tréfából életjáradékra biztosítottuk magunkat Péchy Andorral együtt, nyilván garantálna értem 
Alfonz bárónál. 

Regényi úrban felrebbent a mindent tudni kívánó pesti kisember. 

- Azt hiszem, hogy ezt még a pesti bankárok sem álmodják, hogy önnek milyen 
összeköttetései vannak. 

Alvinczi csendesen fújta a füstöt szivarjából: 

- Egyszer Vilmos német császárral beszélgettem a lovakról és versenyekről, mert a német 
imperátor-rex a dalszerzésen kívül leginkább a graditzi ménese csikói iránt érdeklődik, s 
akkor felvetődött véletlenül az a téma, hogy Ferenc József az „Armée”-n, a katonatiszti 
lóversenyen kívül alig érdeklődik a lóverseny iránt. Én Schratt Katerinát okoltam ezért, mire 
Vilmos császár helyeslően bólintott: Valóban ennek a jó bécsi gazdasszonynak köszönhető, 
hogy őfelsége, öreg barátom, felesleges pénzét a londoni Rothschildnak küldözgeti, hogy még 
Bécsben se tudjon senki a titokról, ahelyett hogy versenylovakra költené - így jutott eszembe, 
hogy magam is összeköttetést keresek a londoni Rothschilddal, aki Ferenc József bizalmát 
bírja - mond egyszerűen Alvinczi úr. 

- Igaz lehet, de nem jelenti, hogy Ferenc Józsefnek a londoni letétjéhez kellett nyúlni valaha, 
akárhány unokát szült neki a legkedvesebb lánya, Mária Valéria. Az adók és fizetések mindig 
befolytak a Monarchiában. De például az ön „karlsbadi adói” elmaradtak az idén a karlsbadi 
kúrával együtt. 

- Lehet, hogy éppen ezt érzem. Landsdowne márki hiába várt rám az idén, hogy a konzervatív 
angol politikát szokás szerint megbeszéljük. A magamforma korabeli embernek már szüksége 
van a szavakra és eszmékre is, amelyek vérkeringését mozgásba hozzák. 
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Alvinczi óvatosan és gyanakodva beszélt, mint mindig, ha a saját dolgaira fordult a szó, de 
Regényi úr híres „szemtelen” ember volt, és így szólt: 

- Csak valljuk be, hogy az ön pénztári naplójából hiányozni kell a karlsbadi bevételeknek, 
mert a Derby nem pótolt semmit. Sőt az egyik bukméker, bizonyos Horner, egyszerűen 
„becsukta a boltot”, mielőtt fizetett volna. Ez önnek kétezer angol font veszteséget jelentett, 
miután Horner mindig angol pénzegység szerint fogadott a rábízott angol tőke miatt. 
Ugyanezért menekül meg most a súlyosabb következmények elől. 

- Ön úgy beszél, mintha ismerné a pénztárkönyvemet, amelyet senki se ismer a világon, mert 
nincs. Csak magamnak tartozom elszámolással, és ezért megbízom a memóriámban. 

- Akárcsak én - felelt Regényi úr, megcsörgette nadrágzsebében arany- és ezüstpénzeit, mint 
akár a pesti kávéházban, amely pénzeket itt legfeljebb abból a célból hordott a zsebében, hogy 
vele született játékos kedvét egy-egy „páros” vagy „páratlan” marékfogással kielégítse. Volt a 
vagyonában két darab ötkoronás ezüstpénz is, amelyekkel labdázni szokott, ha egyedül volt az 
irodában. És ugyanakkor elgondolta, hogy milyen szemeket vetnének rá a Tihany 
kávéházban, ha mulatságát ott produkálná. 

- Annyira bízik a memóriájában? - kérdezte darab idő múlva falusias unalommal Alvinczi úr. 

- Semmim sincs egyebem, mint az emlékezetem. Kérdezzen ön tőlem szakmabeli vagy a 
szakmával rokoni viszonyban levő dolgokat. Ha nem adnék kielégítő, lexikonszerű választ, 
tartson ön közönséges szélhámosnak. 

- Mit ért „szakma” alatt? 

- Természetesen a lósportot, amely tudomány szerintem az egyetlen a világon, amelyet 
minden nagykorú pesti embernek ismerni kell. A pesti kávéházban, éjszaka, mikor még senki 
se akar aludni menni, habár az előtte való délutánon gyalog és egy fitying nélkül jött be a 
versenypályáról: gyakran játszunk ilyen játékot. Néha csak egy Princessas cigaretta a Derby 
díja, de én mindig megnyerem a Derbyt, ha ezek közé a szegény lóversenyzők közé 
keveredem - mondta rezignáltán Regényi úr, mintha még most is sajnálná versenytársait, akik 
elől a cigarettát elnyerte. 

Alvinczi úr jóakaratúlag nézegette a pesti kisembert, aki éppen őt választotta ki 
vizsgáztatójának. Odavetőleg kérdezte: 

- Tud valamit a Bécs-Berlin közötti katonai távlovaglóversenyről? 

Regényi úr habozás nélkül felelt: 

- A magyar huszártisztek győztek a versenyben. A bíróság egy 7-ik huszárezredbeli 
főhadnagynak, gróf Starhemberg Vilmos főhadnagynak ítélte az első díjat. A második díjat 
nyerte báró Reitzenstein, a porosz király 4-ik gárdaezredbeli századosa. A verseny erkölcsi 
győztese azonban Miklós Aladár cs. és kir. 16-ik ezredbeli huszár főhadnagy volt. Marcsa, a 
félvér alatta a bécsi Pratersterntől a berlini tempelhofi kapuig 74 óra és 4 perc alatt tette meg 
az utat. Azért tartott ennyi ideig az útja, mert Miklós egy huszártiszt bajtársát útközben órákig 
ápolta, miután az lezuhant lováról. A bajtárs ápolása nélkül nyilván ő tette volna meg az utat 
legrövidebb idő alatt. 

Alvinczi úr még egy kérdést kockáztatott: 

- Ki nyerte az 1900-iki francia Grand Prix-t? 

- Semendria, fejhosszal a starttól megszökött angol konkurrens ellen. Az angol lapok azt írták, 
hogy a bíróság ítéletén lehetne vitatkozni, mert Semendriának fehér feje volt, mint a 
célsorompónak a színe. 
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Alvinczi úrnak ez elég volt. Különben máskor is próbára tette már Regényi úr lexikonszerű 
emlékezetét, és az volt a meggyőződése, hogy ez a furcsa kis úriember nem tesz egyebet, mint 
a versenylapok és lovaregyleti könyvek tartalmát magolja szabad óráiban. Márpedig az egész 
eddigi élete jóformán szabad órákból állott, hatalmas koplalásokkal egybekötve. 

Alvinczi úr most rátért a tulajdonképpeni feladatra, amelynek megoldása végett ezen az üres 
téli délutánon Regényi urat felkereste: 

- Tudom, hogy ön évek óta figyelemmel kíséri nemcsak a lovaimnak a futkározását, de 
mindazokat az ismerőseimet is, akikkel érintkezni, barátkozni, beszélgetni szoktam. 
Körülbelül tudja azoknak az uraknak és hölgyeknek a névsorát, akiket kedvelek. Mit tenne ön, 
ha azt a feladatot bíznám önre, hogy ábécé sorrendjében állítsa össze ismerőseimnek a 
névsorát, akiknek karácsonyra ajándékot küldenek? 

- Elkezdeném a névsort az A betűnél. 

- Hát próbálja meg. Most elmegyek kicsit sétálni, estefelé visszajövök. 

Alvinczi úr egy kedves fegyverét vetette vállára, amely fegyvert egy pesti puskaművestől 
vásárolt, mert az volt a meggyőződése, hogy a magyar puskaművesek éppen úgy megállják a 
helyüket, mint hajdanában a kardkovácsok és kerékgyártók. Maga mellé szólította azt a két 
foltos vizslát, amellyel sétálgatni szeretett, és megkerülte a kürti kastélyt. Voltaképpen a pesti 
detektívek munkájára volt kíváncsi, akik darab idő óta, ama Nemzeti Kaszinóbeli vacsora óta 
a kürti majorság egyik melléképületében laktak, mégpedig azon a címen, hogy mérnöki 
munkákra készülnek a tavasszal. A majorság egy melléképületében rajztáblák és háromlábú 
mappáik közepette valóban ott üldögéltek a „földkóstolók”. Hatalmas pintes üvegek és 
nagyszabású poharak voltak még az asztalon, amelyen kettesben kártyáztak. Az óriási testi 
erejéről nevezetes Magyari titkosrendőr csak úgy ingujjban ült az asztalnál, míg szemközt 
vele teljes téli ruházatban Kepányi úr, egy fekete, cigányképű, egérszemű emberke, mert 
éppen ő volt a napos, aki néha egy-két órára eltűnt, hogy mindenféle ürügy alatt körüljárja a 
kastélyt és környékét. Éjjeli időben természetesen mind a ketten talpon voltak. Alvinczi úr 
darab ideig elnézegette az ablakon át a kártyázó „földkóstolókat”. Kaszinójátékot játszottak, 
és az ingujjas Magyari úr a bekecses, féltesttel ülő Kepányinak kártyakeverés közben éppen 
azt magyarázta az öklével, hogy vele ne kártyázzon „sipista” módjára. Nem az alföldi vonaton 
ülnek, ahol akármelyik állomáson leugorhatni, ha a „balek” észreveszi, hogy hamiskártyással 
volna dolga. Kepányi úr sűrűn pislogott egérszemével, és türelmetlenül mondta: 

- Jól van, Gyula bácsi, csak azt akartam megmutatni, hogy magát is meg tudnám „bundázni”, 
ha nem ismernénk egymást. 

Alvinczi úr, amint tovább haladt a hóba taposott ösvényen a majorságnak ebben az elhagyott 
részében, arra gondolt, hogy a kulcsárné múlt heti jelentésében valóban észrevett egy tételt, 
amely a pince állományáról szólt. Így volt egy gönci hordó bor elfogyasztása feltüntetve a 
kimutatásban: „A mérnök uraknak.” Hiába, a mindennapi virrasztáshoz szükség van olajra. 

Harminc lépésnyire a „mérnöki irodától” egy felette szálló varjúnak az árnyékát pillantotta 
meg a napsütéses havon. Elsütötte vadászfegyverét, mert szerette ezt a produkciót gyakorolni, 
mintha tükörből lőne a célra. A varjú lezuhant a magasból a vizslák nagy örömére, de a 
„mérnöki irodából” is futólépésben közeledett a lövés dörejére Kepányi úr. 

- Csak én vagyok - mondta bundagallérban Alvinczi úr. 

- Gratulálok a lövéshez - kiáltotta Magyari úr ugyancsak a helyszínen teremve. - Az amerikai 
céllövő, Mr. Carter óta nem láttam ilyesmit. Igaz, hogy az cirkuszban mutogatja magát. 
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- Csak gyakorlat dolga. Ha ráérnek, megtanulhatják a mérnök urak az itteni céllövöldében. Az 
fel van szerelve tükörrel - mond Alvinczi úr, és udvarias köszönés után elvált a 
„mérnököktől”, miután azoknak nem volt különösebb mondanivalójuk. 

Alvinczi úr egy jegenyenyárfasoron ment végig, amely út valamikor kedves útja volt Sziromi 
Ilonának, aki a nyárfák rezgő lombjai alatt karjára vette szalagos kerti kalapját, és ernyője 
végével furcsa arabeszkeket rajzolt a homokra egy kis, fehér pad előtt, amelyen Alvinczi 
Eduárd lépteit várta. Körülbelül a nyárfasor közepe táján rejtőzött a fehér derekú fák között a 
fehér padocska, hol annyiszor találkozott titkon holt feleségével az özvegy ember. Ki tudja, 
hova lettek a rejtelmes, homokba írt jelek, mióta örökös hó borítja e sétányt, mert Alvinczi úr 
sohase járt erre máskor, mint néma télidőben. Megszakadna tán a szíve, ha megint hallgatni 
kellene a nyárfalombok rezgését! Milyen jó volt, hogy a fasorban nem találkozott senkivel a 
téli délutánon, aki a könnycsepp eredetét kérdezné talán a fagyos szakállon! A lépteinek a 
nyomai egyedül, társtalanul maradtak a nemrégen esett hóban. A nyárfasor már évek óta 
sorompókkal volt elzárva mindazok elől, akik véletlenül erre vennék útjukat. 

- Múlik az idő - gondolta magában Alvinczi, amikor tovaballagott. 

A nyárfasorból az ódon kastély egyik tornyát és a torony alatti emeleti ablakokat lehetett látni, 
mint akár a máriabesnyői kolostor ablakait. Itt lakott, e kastélysarokban valaha Sziromi Ilona, 
a holt feleség, és most ugyanabban a szobában lakik az árván hagyott leánykája. A nyugovóra 
hajló téli nap lángpirosra festette a kastély sarokablakait, és a régi Ilona helyett most a téli 
délutánban egy másik Ilona csodálkozik a szobák elképzelhetetlen színein, amelyek egy 
fertályórányi időre mesebelivé ragyogtatják a bútorokat, szőnyegeket. 

Alvinczi a nyárfasorból mindaddig mozdulatlanul nézte a kastély lángban álló ablakait, amíg 
valamely távoli hegyhát mögött a téli nap lecsúszott az ismeretlenségbe. 

Megnézte zsebóráját. A dámáknak uzsonnára terítenek a szobalányok, és a kávéscsészék 
mellett szelíd női hangok koszorúzzák egymást a színes abrosz felett. Csak az ő helye marad 
üresen ezen a délutánon, de Regényi úr bizonyosan jelentette már a távbeszélőn, az irodából, 
hogy nem kell aggódni Alvinczi őméltósága miatt. 

Vajon ott áll-e a fehér rózsabokréta az asztal közepén, amely rózsacsokor iránt valamely 
sajátságos ellenszenvet érzett Alvinczi úr? 

Az első virág, amelyet nem ő küldött a leánykájának. 

Az első ajándék, amely a kürti kastélyba érkezett. Kitől? Egy gázsijából élő katonatiszttől, aki 
tán nem vacsorázott egy vagy két este az ajándék miatt. 

Alvinczi füttyentett kutyáinak, és lassú léptekkel tért visszafelé a napnyugtával hirtelen 
elboruló tájon. 

Nem is tudom, hogy miért szomorítom magam ok nélkül - gondolta magában, amikor a 
kastély ablakaiban a villamos lámpák körtéi tűntek fel, és az irodában Regényi úr guggolt a 
kiskályha mellett… 

- Azt hittem, hogy holnapra halasztotta a vizsgát - mond az udvarmester, amikor Alvinczi 
belépett az irodába. Az asztalon keskenyre vágott papírszeletek, úgynevezett „kutyanyelvek” 
feküdtek, mert Regényi úr úgy tanulta, hogy a hírlapírók ilyen papirosokra írják 
mondanivalójukat. 

- Tehát halljam, kinek küldene ön krisztkindlit az én helyemben - mond Alvinczi úr 
letelepedve. 

Regényi úr olvasta: 
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- Alvinczi Istvánné (özvegy), Alvinczi Ilona (hajadon), Alvinczi Móric (főhadnagy), Alvinczi 
Gergely (egy öregember Azaron, ha még él), Alvinczi Miklós (egy másik öregúr Miskolcon), 
Apponyi Albert gróf (akit ön az „Arany Sas”-ból ismer, mikor Apponyi nőtlen korában 
odajárt ebédelni), Andrássy Géza gróf (minden időknek leglelkesebb sportsmanje, akinek 
lovai a pesti gyepen is futnak), Almássy Kálmán gróf, Miss Adrien (a Nemzeti Színház 
művésznője és a rózsaszínű, sárga szalagos színek tulajdonosnője), Abonyi bukméker (aki a 
könyvesek segédje és elszámolója), Antal fogorvos úr (aki az ön fogait rendben tartja), 
Albach Jacques színművész (akinek kupléin a „Kék Macská”-hoz címzett mulatóhelyen 
annyit nevetett), Auersperg hercegné (akinek Bécsben kezet csókolt), Anton Dreher, bécsi 
sörgyáros és versenyistálló-tulajdonos (aki még vadásztársától, Ferenc Józseftől se fogadott el 
ajándékot, s így polgár maradt a tiroli zergevadászatok után is, bár itt együtt mászkál a 
hegyekben Ferenc Józseffel), Auerbach (akinek kocsmája van a Hoffmann meséi-ben). A 
német császár… 

Alvinczi Eduárd megértette a szelíd gúnyolódást, de Regényi úrnak ezt is megbocsátotta. 

- Hagyjuk a tréfát, Regényi. Vannak nekem olyan ismerőseim is, akikről önnek sejtelme se 
lehet, mert ezek az ismerősök nem szoktak mutatkozni velem nyilvános helyeken. Azokat a 
legszegényebb ismerőseimet gondolom, akiknek talán télikabátjuk sincs a közelgő 
karácsonyon. 

- No és ön három hónap óta elmulasztott minden bevételi alkalmat, nem fogadja 
versenylovait, amikor azok futkároznak, abbahagyta a kártyázást, amely önnek, a hidegvérű, 
acélidegzetű és emberfeletti szerencsével rendelkező úriembernek mindig nagy jövedelmet 
biztosított, ha valahol megjelent a játékszobákban. 

- Kedves Regényi, hagyjon fel már egyszer és mindenkorra ezekkel az anekdotákkal. Amint 
látja, én elsősorban jó gazda is vagyok, aki koronként utánanéz gazdasági ügyének. Nagyon 
nehéz volna valamely alkalmazottamnak a hűtlen sáfárkodása, hogy én darab idő múlva azt 
észre nem venném. Vigyázok a vagyonomra, mert azt nem tekintem a magaménak. Hanem az 
édesanyáménak, amíg él, majd a leányoménak, ha már én nem leszek. Éppen leányom 
jövőjére való tekintettel hagytam fel mindazokkal a szerencsejátékokkal, amelyek bizonyos 
idő múlva jobban elhatalmasodnak az ember lelkiállapotán, mint az alkoholméreg - mond 
igen nyugodtan Alvinczi úr. 

Regényi minden kiváló tulajdonsága mellett: minden lehetett volna a világon, csak éppen 
lélekbúvár nem. Kávéházi ablakból nézte az életet, és nem akarta helyét elhagyni. 

- Tehát ön csakugyan visszavonulni szándékozik az „élet nagy játékától”? - kérdezte azon a 
nyelven, ahogyan a pesti ábrándozók ez idő tájt beszéltek. 

- Most egyelőre önről van szó, Regényi - felelte Alvinczi. - Érez-e magában elég erőt, 
elhatározást, bátorságot, hogy innen két-három napra a fővárosba utazzon… 

- A főváros veszedelmes lehet egy vidéki gazdaifjúnak, amint egyszer öntől a magyar 
„dzsentri-úrfi” meghatározását hallottam, de remélem, hogy különbséget tesz a vidéki nyulak 
és a fővárosi nyulak között. Én valóban nem tartozom azok közé a falusi ártatlanságok közé, 
akiket a pesti Keleti pályaudvarnál lepuffanthat a kocavadász. Sok minden lehetek még 
életem folyamán, csak gimpli vagy balek nem lehetek. 

- Balszerencse mindenkit érhet az életben - aggályoskodott Alvinczi úr. - Hallottam egy 
úriemberről, akit a centrális pályaudvaron megölelt egy dáma, mintha kedvesét találta volna 
benne, és mire az úriember magához tért a csókok özönéből és a szeretetre méltó női 
ölelésekből, pénztárcáját többé nem találta a helyén. 
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- Nem hiszem, hogy ilyen szerencse érne. Különben is régimódi ember vagyok. A pénzemet a 
cipőmben hordom. 

Alvinczi úr most egy pillantást vetett az említett takarékpénztárra, és magában azt gondolta, 
hogy egy újpesti hatost se bízna Regényi úr wertheimszekrényére. Ezek a cipők valamikor 
„cúgos cipők” név alatt lehettek forgalomban, de erre az időre már senki se emlékezett. 

- Egy pár páncélszekrényt is kell önnek szerezni, mert az én cipőimet Szilveszter szokta 
örökölni - mond Alvinczi úr még egy pillantást vetve a Regényi úr lábára. 

- Hát ezt megtehetem - felelt borúsan az udvarmester, mert ő is „beleesett abba a hibába”, 
hogy azt hitte, hogy a jó ruha mellett az emberek szeme nem veszi észre a fogyatékos lábbelit 
vagy az ócska kalapot. Pedig csak a pincérek viselhetnek nyűtt kalapot Pesten, mert kalapban 
sohase mutatkoznak a publikum előtt. 

Alvinczi ezután megállapodott a vállalkozó kedvű Regényi úrral, hogy a karácsonyi 
bevásárlások egy részét elvégzi helyette, postára adatja az ajándékokat, amelyek hosszabb 
utazásra indulnak, mert számba kell venni az állomások távolságát is, ha az ember karácsonyi 
ajándékot küld valahová. Szentpétervár (ahol Alvinczinek egy tiszteletre méltó öreg barátja 
szolgálja a birodalom ügyeit az osztrák-magyar követségen, báró Koczintsinak hívják, és a 
tokaji eredetű borokért él-hal szabad óráiban, és így valószínűleg agglegényi magányos 
karácsonyestéjén is) mindenesetre messzebb van, mint például London, ahol egy Racing 
Clubban nevével ellátott ezüstserleget ígért, amelyből bizonyos alkalmakkor a társaskör 
legöregebb tagja emlékezetére ihat. Tudni kell a vonatjárásokat München felé is, amerre 
gyakoriak a hóviharok, hogy idejében megérkezzenek a cserepes virágok, amelyeket a bajor 
hercegné egy palotahölgyének küldene, ha Regényi úr vállalkozna a megbízásra. Mr. 
Taralnak meg kell tudni a téli címét a Metropole szálloda vendégeitől, és részére egy 
aranygombos rinocerosz lovaglópálcát küldeni az ismeretes Alvinczi címerrel. 

- Thurn Taxisék óta, akik postamesterekből lettek birodalmi hercegekké: sokat változott a 
világ, de a posta mindig kifogástalanul teljesíti kötelességét, ha a közönség tartja magát a 
postajáratokhoz - mond komolyan Alvinczi úr. 

És ezután átnyújtotta Regényi úrnak azt a névsort, amelyet ő magányosan már napok előtt 
állított össze azokról, akiknek karácsonyi megemlékezés küldendő. 

- Semmi esetre ne felejtse el Sachernét, a vendéglősnét, a bécsi operaház háta mögött. Száz 
darab olyan szivart rendeltem részére a m. kir. vámháznál, amilyen szivart csak Ferenc József 
szokott szívni. Ugyancsak ebben a rovatban találja ön meg Schratt Katerina, a Burg Színház 
örökös tagjának a nevét. Részére egy pesti asztalosnál (a címe itt van a mellékleten) rendeltem 
egy karosszéket, ahová a vendégségbe járó Ferenc Józsefet leültetheti. Meg kell sürgetni a 
karosszéket… Ne felejtse el a Festetich herceg részére készülő Derby-festménynek a 
reklamálását a lengyel festőművésznél, mert a herceg úr kilátásba helyezte, hogy Táblabíróm 
győzelmének emlékét elhelyezteti a kastélya képtárában. Mindezeket a dolgokat 
elvégezhetném levelezés útján, de mióta szerencsém volt az ön szolgálatait bírni: nagyon 
ellustultam. Szilvesztert pedig teljesen lefoglalja a maga részére édesanyám, miután szüksége 
van neki valakire, akivel a múlt időkről beszélgessen. 

Regényi úr biztosította Alvinczit, hogy mindenben pótolni fogja a régi gyakorlatú Szilveszter 
urat a „komissiókban”, mert hiszen nincs ünnepeltebb ember a pesti kereskedésekben, mint az 
a vevő, aki a közismert Alvinczi úr részére vásárol. 

- Nem kell kontót csinálni, tisztelt barátom, mert lesz önnél elegendő készpénz, hogy 
mindenütt fizethessen. Sajnos, még nem élünk Londonban, ahol már az ötfontos 
pénzösszegeket is bankutalványok alakjában lehetne fizetni - vélekedett Alvinczi úr. - Még 
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volna néhány megbízásom, de nem akarom, hogy olyan hosszú ideig távol legyen a kastélytól, 
amelyet én „tudvalevőleg” nem hagyhatok el mindaddig, amíg leánykámmal kapcsolatosan 
néhány kérdést nem tisztáztunk. Szegény jó édesanyámat és Szilveszter urat mindennap kell 
figyelmeztetnem, hogy a társalgásnak bizonyos keresztútjainál tartózkodjanak az intim 
megjegyzésektől. Nem szeretném, ha Ilona édesanyjának a sorsát mástól hallaná meg, mint 
tőlem. Ugyanezért itt kell maradnom, a leánykám mellett. 

Regényi úr magában ugyan gondolt valamit ebben a tárgyban, de sokkal több tapintatos érzés 
„fejlődött ki” lelkében az utóbbi, Alvinczi úrral töltött időben: semhogy a régi hangon mert 
volna szólni. Vajon mi volna jobb? Felvilágosítani a leánykát, aki amúgy se ismerte 
édesanyját, csak arcképekről, hogy ne várja többé minden karácsony estéjén a legdrágább 
lénynek a holtaiból való feltámadását? Vagy tovább is ápolni a gyermeki szív illúzióit az élő, 
de távol levő édesanyáról?… Ha ezen gondolkozni kezdett Regényi úr: rendszerint éjszaka is 
égett a lámpa az irodájában, és oly mohó figyelemmel forgatta a tizenöt év előtti sportlapokat, 
mintha valami vizsgára készülne. 

Arcrebbenés nélkül várta tovább Alvinczi úr rendeleteit: 

- Felkeresi Ruzicskát, azt a pergamenszínű emberkét, akit mindenki ismer Pesten, s aki 
legutóbb Bécsben egy bizonyos budai házat is kínált nekem megvételre. A házat mutassa meg 
önnek, ha nem is a közelből, hanem a távolból, mert ismerni kell a vén ember féltékenységét. 
Szerelmes a portékáiba, hosszú lelki tusakodásba kerül, amíg elszánja magát az értékei 
megmutatására. Megmondhatja neki, hogy Bécsben az előkelő dámák Ince-gyűrűket viselnek; 
talán kiengeszteli ezzel a hírrel. Egyébként a budai házra már a múlt időben megalkudtunk. 
Közölje Ruzicskával, hogy még mindig kapható vagyok lakatlan, régi házak megvételére. 

- Ruzicska - mondta Regényi úr, mintha csak a nevet kellene megismételnie, hogy a 
lexikonban rátaláljon a többi adatra, amely a névhez fűződik. 

- Ezután elmegy báró Korányi Sándor professzor úrhoz - de nem ajánlom, hogy ebben a 
mostani cipőjében üljön le az előszobájába, mert a titkárkisasszony nem fogja önt a professzor 
úr elé bocsátani. Mikor már odabent van a professzor úrnál, levetkőzik, és elmondja, hogy mi 
a baja a szívével, a veséjével, a tüdejével: akkor átadja a professzor úrnak levelemet, 
tiszteletteljes üdvözletemet, és miután átvette tőle a kellő receptet testi nyavalyái 
meggyógyításához, mert régi meggyőződésem, hogy maga beteg valamely helyen, tisztelt 
barátom, és ha nem volna beteg, akkor se árthat, ha Korányi tanár úrnak megmutatja magát, 
miután tehát önmagával végzett: alázatosan kérdezze meg a professzor urat, hogy mely 
időben és milyen alkalmatosságot küldhetnek érte, hogy engem a kürti kastélyban 
meglátogatna? Ha akarja, azt is mondhatja, hogy én vagyok beteg. 

- Pedig a kisasszonyt akarja megvizsgáltatni. 

- Mégpedig olyanformán, hogy a leánykám ne vegye észre, mert a szívbetegeknek nem 
szabad tudniuk a betegségükről - mond elgondolkoztató hangon Alvinczi úr. 

- Félek ugyan a tanár úrtól, mert ez olyanforma dolog, hogy a végső kártyát adom ki a 
kezemből, mert az ő ítélete után nincs többé fellebbezésnek helye, de a kisasszony kedvéért 
szívesen megteszem - mond egyszerűen Regényi úr. - Nem szeretnék ön előtt valamely 
nevetséges pozitúrában feltűnni, de biztosítom arról, hogy nagyobb áldozatra is kész volnék a 
kisasszony egészségi állapotáért. 

Alvinczi, mintha csak ezeket a szavakat várta volna, most már bizalmasabb hangon kérte fel 
Regényi urat arra a legtitkosabb műveletre, hogy valamely úton-módon, a legnagyobb 
diszkrécióval alapos és megbízható tudósítást szerezzen Alvinczi Mózsi főhadnagyról, aki 
ugyan neki a legkedvesebb unokaöccse, akin már alkalomadtán könnyített egy hátasló 
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ajándékozásával, egy szabószámlája kifizetésével, egy kis készpénzzel is segített, amely 
körülménynek nem akar semmi jelentőséget tulajdonítani, mert „boszorkányos” - kihez 
fordult volna bizalommal egy Alvinczi, ha nem Eduárd úrhoz! De közelebbről mégse 
ismerheti őt, mert életpályáikat különböző szempontoktól vezéreltetve választották. Ő 
(Eduárd úr) a diplomáciai pályán és természetesen ezzel kapcsolatosan a magasabb és 
hidegebb társadalmi osztályokkal keresett összeköttetéseket, míg Móric öccse ragaszkodott az 
ősi Alvinczi virtushoz, mikor a középosztálybeli magyar urak mindenkori pályáján, a 
katonatiszti pályán keres boldogulást. 

- Igen jó küllemű úriember. Klasszisnak látszik - jegyezte meg Regényi úr, és csak éppen 
arról hallgatott, hogy mely versenyekben „futtatná meg” ezt a kétévest… 

- De hát többet nem tudok róla, mint amennyit jóindulatú atyafiak tudnak egymásról! - mond 
Alvinczi, s ugyanezért tartaná szükségesnek, hogy másoknak, hidegebb, objektívebb, de 
mindenesetre pártatlan egyéneknek a véleményét is megtudhatná Mózsi úrfiról. 

Regényi hasonló komolysággal válaszolt. 

Megköszönte, hogy Alvinczi úr megint tanújelét adta annak, hogy bizalmára méltatja. Az 
Alvinczi Mózes ügye sokkal egyszerűbb, mint Korányi professzor úré, és korántsem jár annyi 
fáradsággal, mint Alvinczi (az idősebb) gondolná: Regényi sohase kérkedett 
összeköttetéseivel, amelyekkel rendelkezik, de körülbelül ismeri az embereket. Egy 
szolgálatba beosztott huszár főhadnagyról megbízható tudósításokat szerezni 
Magyarországon: „nem feladat”. 

- És valamiképpen nézzen utána ennek a László Fülöp-féle arcképnek is, amelynek 
Londonból meg kell érkezni a karácsonyi ünnepekre, mert hiszen a világhírű művész is 
kiszámíthatja, hogy mennyi időbe telik a kép szállítása! 

Regényi úr még egypár pénzügyi intézkedést kért Alvinczi úrtól, aztán a legközelebbi 
reggelen útra kelt. 

Majd meglátjuk, miként kedvezett vagy ellenkezett a sors Regényi úr terveinek a 
megvalósításában. 

- A ravaszt felhúztam - mond Alvinczi úr reggel, mikor Regényi úr elutazásáról értesült. 

Ilyen lehet a liverpooli nagy akadályverseny - gondolta magában Regényi úr, amikor a kürti 
kastély tornya eltemetkezett mögötte a ködben. 
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TIZEDIK FEJEZET • amelyben Regényi szétugrasztja a pártit, és ennek 
következményei. 

Regényi úr csak a Nyugati pályaudvarnál vette észre, hogy több mint hat hónap múlt el azóta, 
hogy utoljára Pesten járt, holott azelőtt két-három napnál többet alig vettek igénybe utazásai, 
még ha a kottingbrunni, siófoki vagy a tátralomnici lóversenyek kedvéért távozott volna el 
megszokott kávéházából. 

Hat hónap múlott el; a vidor, Girardi-kalapos nyárelőből kánikula lett, amikor a pestiek 
esténként a kávéházak utcai kertjeiben szoktak feszíteni a ponyvasátrak alatt, néha 
kirándulnak a budai vagy a városligeti színkörbe, onnan vacsorázni mennek olyan nyári 
helyiségbe, ahol téli pincérismerőseikkel találkozhatnak, mintha nyáron sem lehetnének el 
egymás nélkül, de éjfélre legkésőbben megint csak a rendes kávéházukban telepednek le, 
hogy tovább folytassák a diskurzusaikat a pénzről, ami nincs. 

Hat hónap múlott el; közbeesett a szeptember és október, amely szinte hihetetlenül 
mulatságos szokott lenni Pesten, amikor a fürdőhelyekről hazatérnek a barnára sült arcú 
alakok, és a legkülönbözőbb hazugságokkal telik meg a város, a kávéház füstös levegője, 
Batthyány már csukott bérkocsin látogatja a pesti lóversenyeket, a vidéki képviselők megint 
elfoglalják asztalaikat az Országház környékén levő vendéglőkben, a sétatéren szél táncoltatja 
a száradó faleveleket, és a hírlapírók klubjában párbajsegédek kezdenek tanácskozni. 

Hat hónap múlott el; és Regényi nevű ismerősünk, a Nyugati pályaudvarnál leszállva a 
vonatról, úgy tapasztalta, hogy minden ember megváltozott a városban. Bajuszok tűntek el, és 
szakállak növekedtek, délceg urak megrokkantak, és öregasszonyok megfiatalodtak. 

Gyalog indult neki a városnak, hogy mindent alaposan szemügyre vehessen, holott azelőtt 
jóformán nem volt kíváncsi se a London, se a Párizs városához címzett fogadókra, amelyek itt 
most a nagyvilágot és a pompát, a piros szőnyeget és az aranysapkás portást, a bőkezű idegent 
és a cigánymuzsikás fogadói életet jelentették, amely dolgokért valaha annyira hevült Regényi 
„nagy utazó korában”. Falusi érzésekkel ballagott el egy Váci körúti mulatóhely mellett is, 
mert egyetlen ismerőst sem fedezett fel a plakáton, a művészek névsorában. És a délelőtti 
mulató előtt állongó portás piros pantallója felett csak amolyan kiábrándító szürke 
zakókabátot viselt, mert nyilván takarékoskodott az esti bundával. Zengeráj volt itt, a Vadász 
utca sarkán, mint minden utcasarkon Pesten. 

De a mulatóhely egyik ablakában, ahol nyilván este pillantásaikat váltják tüzesebbé a nők, 
mielőtt a kis színházba belépnének: Regényi megpillantotta háta mögött a körutat, a jövő-
menő közömbös embereket, és a földig érő tükörben meglátta saját magát, régi 
utazósapkájában, a hóna alatt újságokkal, amelyeket szokás szerint a pályaudvaron vásárolt. 
És megpillantotta azt a barnára pirosult vidéki arcot a sapkája alatt, amelyet már jó darab idő 
óta nem láttak Pesten. 

- Regényi! Szervusz! Regényi! - mondta önmagának a kis termetű gavallér, amint hirtelen 
felvidámodott a látványtól. Megint Pesten volt, és vígan lépkedett a Tihany kávéház felé, 
mintha valamely varázslattól szabadult volna meg. 

És már nem nézett se jobbra, se balra. Mert mint megállapította magában: mindennek az volt 
az oka, hogy a Nyugati pályaudvarra érkezett meg, holott évek óta a Keleti pályaudvaron 
„szokott utazni”. 

  

A Tihany kávéházba, bár csak délelőttre járt az idő: már olyan nyugodtan lépett be Regényi, 
mintha tegnap fordult volna meg utoljára a körbenforgó ajtó körül, amellyel Balatoni úr, a 
Tihany kávéház tulajdonosa, nevezetessé és modernné akarta tenni üzletét a fővárosban. 
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A kávéház voltaképpen egy nagy oszlopos teremből állott a Kerepesi úton, és már piros 
szőnyegek virítottak ablakaiban, amelyek mindig a tél beköszöntését jelentették Pesten. A 
kávéház első részében újságaikat olvasgató tanárok, írók, dologtalan ügyvédek, 
rendelőóráikra váró orvosok, bizonytalan foglalkozású ügynökök üldögéltek az asztaloknál. 
Néha eltávozott közülük egyik-másik a szomszédos borbélyhoz, vagy kisebb sétát tett a 
látnivalós Kerepesi úton, ahol általában unalmas és hosszú volt a délelőtt. A darab időre 
eltávozott foglalkozás nélküli úriemberek tehát megint csak visszatértek a kávéházba, ahol 
tovább forgatták céltalanul a reggeli újságokat, vagy megbeszélték ama fantasztikus politikai 
meggyőződéseket, amelyeket titkon magában táplál minden kávéházi, tehát állás nélküli 
ember. Ha nagyon szomorú volt a külpolitikai láthatár: a Tihany kávéház vendége a kávés 
jóvoltából elnézegethette azokat a képeket, amelyek a falak fehér porcelán tégláira festve a 
balatoni tó tájképeit ábrázolták. Zöld vagy kék volt a tó, vitorlások lengedeztek tükrén, vagy 
hableányok: valami tennivalója csak volt a kávéházi vendég szemének azonkívül is, minthogy 
a kávéház ablaka előtt ácsorgó hordár veres sapkáját nézze. 

Itt szokott üldögélni reménytelenül Rezeda Kázmér hírlapíró úr, amikor új és még újabb 
hetilapok elindításán törte a fejét, és a társaságából ritkán hiányzott Bonifác Béla, a kis 
termetű nihilista költő, aki ugyancsak segítségére volt Rezeda Kázmérnak az 
ábrándozásokban. Általában az állás nélküli hírlapírók szerették ezt a kávéházat, mert 
nyomban megtudhatták, hogy miről kell álmodozni, mikor céltalanul forgatták az újságokat, 
anélkül hogy saját műveiket megpillanthatták volna. 

Regényi úrnak azonban jóformán semmi köze se volt a kávéháznak nappali részéhez, ahol 
bizonyos órákban még a lámpások is kialudtak, ha odakünn erősen sütött a déli nap. Regényi 
úr, mint valami utcán szokott végigmenni az asztalok között, ahol találkozhatott ugyan 
ismerősökkel, de végeredményben ezek az ismerősök csak közömbös látogatók lehettek, 
akiket hol „doktor úr”-nak, hol „tanár úr”-nak titulált, amint köszöngetett (lehetőleg 
mindenkit megelőzve köszönésével). 

A kávéház végében, ahol a terjedelmes „kassza” likőrösüvegeivel és unatkozó kaszírnőjével 
csaknem a világ végét jelentette, amely után már csak olyan hely következik, ahová avatatlan 
ember úgysem teheti a lábát, a konyha, kamra, tűzilegény és más kávéházi tárgy és személy, a 
kávéház végében volt otthon Regényi úr, amint sapkáját egy fogasra akasztotta, és 
kézdörzsölgetve helyet foglalt egy oszlop alatt a bársony-pamlagon, mintha hat hónap óta 
mindig itt ült volna: 

- Hol van a kávém, Károly? - kérdezte, mikor a nyurga, szőke pincér vasalt frakkjából 
álmélkodva nézett a váratlan vendégre. 

Károly válasz helyett értesítette a terjedelmes kávést, Balatoni urat, aki egy fél rúd szalámival 
a kezében, másik kezében kulcskarikákat csörgetve jött elő a szokatlan látványosságra a 
kamrából. 

- Igen, ez valóban Regényi! - mondta bizonyos megilletődöttséggel. - De az is lehet, hogy a 
szelleme. 

A pesti kávésok megszokták, hogy veszedelem: így tüntetés, verekedés, szilveszteri mulatság 
idején nekik kell a legbátrabbaknak lenniük a kávéházukban, a Tihany kávéház tulajdonosa se 
sokáig tétovázott, amikor a vendég asztalához lépett: 

- Regényi. Vagy Romhányi. Vagy Román, ahogyan az apját, az én barátomat hívták! Feleljen 
nekem, hogy mit vétettem én önnek? 
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- A kávémat kérem, és ne szamárkodjon, Balatoni úr! - mond a kis vendég egykedvűen, és 
szórakozottan vette kezébe a Sport című bécsi, kék papirosra nyomtatott újságot, amely 
szokás szerint most is ott hevert a kanapén, ahol üldögélni szokott. 

A kávés és pincére megdermedve álltak helyükön, de a kövér, szőke és meglehetősen 
tapasztalt életkorú hölgy, aki a kávéházi emelvényen eddig azzal volt elfoglalva, hogy a 
cukroscsészéket és a rumosüvegecskéket rendezze, hirtelen felpillantott, és Regényi láttára 
„Jézus Máriá”-t kiáltott. 

Erre az asszonyi kiáltásra a kávéházból nyíló kártyaszobában mozgolódás keletkezett. 

A kártyaszoba ugyanis egy kis sötét folyosóval volt összekötve a kávéházzal, amely 
folyosócskát Sóhajok hídjának is nevezett a Tihany kávéházbeli nyelvjárás. A folyosón most 
megjelent egy vállas, szürke ruhás úriember, akinek az volt a nevezetessége, hogy olyan piros 
és hunyorgató szeme volt, mint a házinyúlnak. Még nyári öltönyben volt, és gallérja a 
kártyaszobabeli hőségtől ki volt gombolva, de vasderes haja, agyagveres bajsza és lila színű 
tokája kellően érvényesült a félhomályos folyosón is. Maki úr volt ő, egy vén kozák, aki 
szinte éjjel-nappal a Tihany kávéházban volt található. Maki úr a tekintély kedvéért monoklit 
viselt, amely fekete szalagra kötve lengett kabarján. A monoklit szemére helyezte, és 
méltatlankodva így kiáltott fel: 

- Regényi! Vagy bárki vagy… Kérlek, ne rontsd a pártit! 

Mit, mit nem jelentett ez a rejtelmes felhívás: némely olvasó, aki valaha a Tihany kávéházban 
megfordult, talán magyarázat nélkül is tudná. De gondolni kell azokra a jámbor olvasókra is, 
akik nem tudnák, hogy a Tihany kávéházban néha éjfélkor vagy hajnalban kezdődtek el azok 
a kártyapartik, amelyeket a Brandt-párt vívott a Kubinszki-párttal, mint akár egykor 
Angliában a fehér és piros rózsa harcokat vívták. Brandt úr, egy nagy bugyellárisú és 
kegyetlen természetű, kőbányai sertéskupec ugyanis néhanapján a főváros belső területére 
rándult a hozzátartozó fiatal és öreg kőbányai úriemberekkel, rendszerint éjfél után, amikor a 
tizedik kerületi kapitányság már bezáratta az ottani vendéglőket és kávéházakat. 

Amikor is a vacsorák, pohárköszöntők, kuglizások, biliárdjátszmák véget értek a főváros 
közelében levő Kőbányán, a tekintélyes sertéskereskedő valamely híve elrikkantotta magát: 

- Keressük meg Pesten Kubinszkit. 

A kőbányai társaság bérkocsikra kapott, és mindaddig járták a pesti mulatóhelyeket, 
kocsmákat, vendéglőket, amíg Kubinszkit valahol feltalálták. 

Kubinszki, mint neve is mutatja: felvidéki gavallér volt, hervadt falevél színű felöltőt és úrias 
magaviseletet hozott magával a hazájából, és Pesten abból szándékozott megélni, hogy kis 
tőkéjét a kártyajátékban gyümölcsöztesse. Bár ötvenesztendős már elmúlott: a zöld 
vadászkalapja nem tudott helyet foglalni valamely előkelő társaskör ruhatárában, fehér 
kamáslis lakktopánjait legfeljebb a „régi Szikszay” helyén levő sörházban pergette meg a 
„Rondó”-nak nevezett részben, ha felvidéki ismerősök érkeztek a fővárosba. A bajsza 
mindazonáltal gácsérfarok módjára foglalt helyet mindig vidékies, gavalléros külsejű arcán, 
hetyke kis nyakkendői voltak, és arany pecsétgyűrűvel kopogtatott a poháron, ha „friss kártyát 
és friss cigányokat” rendelt: szavajárása szerint. 

Kubinszkinek ugyancsak voltak hívei: felvidéki, de Pesten szenvedő fiatalemberek, akik 
egymás között „méltóságos asszonyokról”, „kegyelmes urakról”, „kaszinói szabályokról”, a 
„Kázmér prépost disznótorjáról” beszélgettek, amíg Kubinszki vérrel aláfuttatott kék 
szemeivel, rövid, göndör barkójával és görbe lábszárait fedő, bő pepita nadrágjában a pesti 
kávéházakban körülnézegetett, hogy híveinek megfelelő aprópénzt szerezzen. „Kicsinyben azt 
csináljuk mi is, amit Alvinczi Eduárd” - mondogatta Kubinszki, aki felső vármegyei úriember 
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létére rokonságott tartott az Alvincziakkal. - „Igen, de a pénz nálunk van!” - mondta a 
kőbányai kupecek nevében a vérmes, borivós, igen goromba természetű Brandt úr, mikor egy-
egy kártyacsata után a Tihany kávéház kártyaszobájában „levetkőztette” Kubinszkit és 
társaságát. S a kártyacsata a két vezér között, hadaik jelenlétében néha másnap délig is tartott, 
miközben kávés és pincérek a hátulsó részekben remegtek az izgalomtól, mert nem lehetett 
tudni, hogy a sörösüvegek (a kőbányai oldalon) vagy Kubinszki tüntetőleg behűtött 
pezsgősüvege nem kapnak-e kedvet a szavakkal is vívott csata folyamán a repkedéshez. Pest 
még javában verekedő város volt. Hivatásos pofozkodók látogatták a kávéházakat. 

„Kaszinó”-játékot játszott a két kártyamatador, és megszámlálhatatlan cigarettát, bort, 
konyakot fogyasztottak az éjféli találkozás óta. De Brandt kupec kezén a briliánsgyűrű még 
ott ragyogott, nem kellett a közeli zálogházba küldeni, hogy a szokásos ezer forintot elhozza a 
hordár a gyűrűért; Kubinszki is győzte a bankókat harmonikás bugyellárisából, amely 
nagyság dolgában vetekedett volna bármely marhakereskedőével. 

Ekkor történt, hogy „Maki-Baki” úr, a közismert kozák, kiszólott a kártyaszobából: 

- Kérlek, ne rontsd a pártit, Regényi. 

Regényi szokásos megvető pillantásával felelt a vén kozáknak, aki véleménye szerint mindig 
a „napos oldalon”, a nyerők mellett szokott feltűnni, mert meggyőződés nélküli, jellemtelen 
„gibic” volt. 

- De te, barátom! Te vén szamár Balatoni, aki már számtalanszor elhitted azt a hazugságot, 
hogy külsődben hasonlítasz Derby lordhoz, és azért járnak hozzád a lóversenyjátékosok, te 
mit mereszted rám a szemed, mintha sohase láttál volna? - kiáltott fel türelmetlenül Regényi, 
aki végre zavarba jött a fogadtatástól. 

A kövér kávés elfordult, mintha hirtelen dolga akadt volna, csak felindult léptein látszott, 
hogy valamely gondolat nyugtalanítja. Az érzékeny Maki úr azonban közelebb jött: 

- Szemtelen magaviseletén amúgy is észrevehetjük, hogy az eleven, valóságos Regényi tért 
vissza, csak kissé kistafírozta magát - mond a vén kozák piros szemeivel nevetve, és nyomban 
szemügyre vette Regényi úr ruháját, arany kézelőgombjait és mellényzsebében ketyegő 
zsebóráját, amelyet a zavarba hozott úriemberke sokkal többször vett elő, mint kellett volna. - 
Ne búsulj, majd megbékül az „öreg”. Tudhatnád, hogy az ilyen régi kávésok a szívükre 
veszik, ha egy vendégük indokolás nélkül elmarad. 

- De ha nem tartózkodtam Pesten! - kiáltott Regényi úr. 

- Te nem tartózkodtál Pesten? - kérdezte szúrós szemmel Maki úr, és közelebb kúszott 
Regényihez. - Te nem tartózkodtál Pesten? Vajon hol tartózkodtál, ha szabad kérdeznem? 

- Állásban vagyok! - mond flegmatikusan Regényi úr, miután a kávé, a szokásos szűrt 
állapotban, megérkezett, és Regényi úr betömte a száját kiflivel. 

A kártyaszobából ezalatt más „gibicek” is kiszállingóztak, ha csak rövidebb időre is, hogy 
saját szemükkel konstatálják, valóban Regényi úr üldögél odakint, de aztán mogorván, 
szótlanul visszamentek a helyükre, ahol voltaképpen „dolguk volt”. A kártyázás jobban 
érdekelte ezeket az elátkozottakat a valóságos életnél is. Elég idejük lesz még megtudni 
Regényi kalandjait, de nem mulaszthatják el a pártit, amely most vált tulajdonképpen 
izgalmassá, mikor Kubinszki hiába nyúlkált be már említett bőrbugyellárisába, tanácstalanul 
nézegetett jobbra és balra, miközben a kártyacsomagot keverte, és nevetős, igen természetes 
hangon mondogatta: 

- Úgy látszik, kevés pénzt hoztam magammal a kőbányai urak részére, mert régi szokásom 
szerint a Kereskedelmi Bankban tartogatom a tőkécskémet. Nem volna szíves valaki… 
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De Kubinszki nem fejezhette be a mondatot, mert dermedt, szinte holttá válott arcokat látott 
egyszerre maga körül. A székeket úgy húzogatták körülötte, mintha valamely szertartás 
fejeződött volna be, és Kubinszki arca is egy másodperc alatt elhalványult, amikor a 
kőbányaiak vezére, miután egy-két másodpercig közömbösen nézegette a kártyázástól 
megszennyesedett ujjait és körmeit, álmosan így szólott: 

- Nem baj az, Kubinszki, majd máskor folytatjuk. - Már az úr jelző is nyomban elmaradt 
Kubinszki neve mellől. 

Egy sápadt, borotválatlan, fekete kalapos és éjfél óta télikabátban ülő úriember közeledett a 
kártyaszoba felől, aki legelsőnek hagyta el a csatateret. A vesztő kártyások módjára 
gyűlölködő, sötét pillantásokat vetett a reggeliző Regényi úrra. 

- Csak ez kellett még ide! - dörmögte. - Sikerült neki szétugrasztani a partit! 

Az ismeretlen vendég elment a kávéház hátteréből nyíló mellékajtón, amelyet csak a 
bennfentesek ismertek, még csak kénkőszag se maradt utána, mint a legendákban az ördög 
után szokott: de nyilvánvaló, hogy a bekövetkező eseményeket az ismeretlen vendég idézte 
elő. 

Egy másodperc múlva ugyanis ott állott Regényi, nyakában a reggeliző tarka asztalkendővel, 
amelyet éppen új ruhája megóvása szempontjából kötött fel. Ott állott, és a következő 
beszédet mondta: 

- Igen tisztelt Brandt úr, mielőtt eltávozna innen: volna önhöz néhány szavam a Tihany 
kávéház kifosztott vendégei nevében, akiket ön, szokás szerint ismét nyomorékká, koldussá, 
földönfutóvá tett egy hétre. Mert számításom szerint ön egy hétre való játéktőkéjét viszi el 
mostani győzelmével a nagyra becsült kávéház vendégeinek, amely tőkécskével egy hétig 
eljátszadozhattak volna, amíg az a kézről kézre való vándorlás közben, jobbra-balra 
megtehette volna a kötelességét. Egy hétig élt volna ez a tőkécske, segített volna a kávéház 
tulajdonosának, Balatoni úrnak üzeme fenntartásában. Mert hiszen régen bebizonyosodott 
tétel, hogy a pesti kávéházakat a kártyaszobák világítják, fűtik, kényelmesítik, európai 
színvonalra emelik… ezek a kis odúk, rosszul világított kártyaólak, fűtetlen lebujok, 
teleköpködött, telefüstölt, teleizzadt ketrecek, egérfogók hozzák azt a jövedelmet, hogy a 
kávés a kávéháza egyéb részeiben tükörablakokat tarthasson, amelyek mellett ragyogó 
külföldi képesújságokat forgathat a szolid, kártya verejtéket híréből se ismerő nagyközönség. 
Röviden szólva: igen tisztelt Brandt úr mai zsákmányával, amellyel már menekülőben van, 
egy hétre való életerejét, szemét, világosságát, jókedvét, gondtalanságát, barátságosságát, a 
kávés udvariasságát, a főpincér aprópénzét, a kaszírnő mosolyát viszi el a Tihany kávéháznak. 
Igazság ez? 

Maki úr, ama veres szemű, vén kozák, akiről Regényi úr már előzetesen megállapította, hogy 
mindig a „napos oldalon” szokott lenni, éppen a télikabátját segítette volna Brandt úr 
győzedelmes vállaira, Maki úr észrevette a veszedelmet: 

- Nem elég, hogy szétrobbantottad a pártit, most még skandalumot is akarsz csinálni a 
kávéházban, Regényi - kiáltotta Maki úr, és a zavarodottan topogó Brandt úr mellé állott. 

- Játék és játék között differencia van - mond Brandt úr. - A jó játék mindig győz a 
vakszerencse ellen. 

- Igen tisztelt Brandt úr, nem erről van szó - folytatta emelkedő hangon Regényi. - Ön 
koldussá tett egypár embert. Megállította a kávéház üzemét. Elmenekül a könnyen szerzett 
pénzzel, anélkül hogy Maki úron kívül valakinek ebből haszna volna. 
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- Megbolondultál, Regényi? - kiáltott fel Maki úr, aki okos ember létére nyomban megérezte, 
hogy a hangulat ellene fordul, amikor a „Sóhajok hídján”, azon a bizonyos kis folyosón, 
morgó, dörmögő, gyűlölködő tekintetű kártyaszobai vendégeket vett észre, akik már 
eltávozóban voltak, de a készülődő „heccre” visszatértek. 

- Én nem hívtam senkit se játszani! - kiáltotta Brandt úr, aki legjobban szeretett volna már a 
maga nyugodalmas Kőbányáján lenni. Regényi támadása váratlanul érte. - Micsoda új szokás 
ez, hogy felelősségre vonják a nyerőt? Nincs itt, aki megmondja ennek a Regényinek, hogy 
eljárása miatt „kimaradnak” innen a vendégek? 

De Regényi (a szalvétával a nyakában) keményen állott helyén: 

- Ön nem fog innen távozni, míg revansot nem ád! 

- Én csak pénz ellen játszom - kiáltott fel a maga jogos igazában Brandt úr. 

Regényi úr ekkor történelmi mozdulatot tett. Jobb kezével benyúlt mellénye belső zsebébe, és 
egy ezerforintos bankjegyet vont elő. A bankjegyet olyan magasra emelte, mint egy zászlót… 

Hallatlan izgalom kerekedett a Tihany kávéházban! Pest már akkor is szegény város volt, de 
ha százszorta gazdagabb lett volna: a Tihany kávéházbeli vendégek akkor se szokhatják meg 
vala azt a csodát, hogy Regényi úrnál ezerforintos bankjegyet lássanak! 

Maki-Baki úr olyan kézmozdulatot tett, mintha birtokába venni akarná a bankjegyet, hogy azt 
„közelebbről megszemlélje”. A kis pesti „emberke” azonban főként Maki úrra ügyelt 
mutatványánál, mert ügyesen elrejtette a piros szemű úriember elől a papirost (amelyet 
egyébként a pestiek a mesemondásokból ismertek, vagy pedig azoknak a bankházaknak a 
kirakataiból, amelyek közelében konstábler tartózkodott az üvegablaknál, ahol néhanapján 
egy-egy ilyen bankót közszemlére tettek. Ám, hogy valaha Regényi úr birtokába kerülhessen 
ilyen bankjegy: azt még a legvérmesebb pesti fantázia sem álmodhatta). 

Brandt úr azonban mint sertéskupec és mint pénzforgató férfiú, már szokva volt a hasonló 
látványossághoz, azért csak egykedvűen intett: 

- Nézze, Regényi, tegye bolonddá az öregapját. Én komoly ember vagyok, még akkor is, ha 
néhanapján jókedvemből, unalomból, tréfából leültem magával kártyázni, hogy az öt forintját 
elnyerjem, amelyet néha tízen raktak össze a Tihany kávéház vendégei. Ez rendben volt. Az 
embernek valahogy csak agyon kellett ütni az időt. De mit akar most maga a szónoklatával, a 
pénze mutogatásával, az erőszakoskodásával? Mondja, Regényi, elment magának az esze, 
hogy velem, „régi játékossal” ilyen módszerekhez folyamodik? 

Brandt úr józan, hűvös szavai bizonyos tekintetben ártottak Regényi eddigi sikerének. Miután 
B. úr kifejezetten „régi játékosi” mivoltára helyezte a hangsúlyt, némelyek, akik a Tihany 
kávéház kártyaszobájának a dohányfüstjében sárgították meg a szakállukat és ráncosították az 
arcbőrüket, kezdtek igazat adni Brandt úrnak, aki valóban nevezetes volt arról, hogy sok 
esztendeje látogatója a pesti kávéházak kártyaszobáinak. „Több tucat kártyát elfogyasztott, 
mint amennyit ez a senkiházi Regényi valaha is látott!” - mondta tüntetőleg Maki úr, hogy a 
hangulatot emelje Brandt úr mellett. 

- Mert minden „paccer-játékosnak” lehet egyszer-kétszer pénze az életben - folytatta Brandt 
úr, mintha valamely akadémiai előadást tartana távozása előtt. - Minden „autszájder”-játékos 
beledisznózik egyszer a szerencsébe, mint Rácz Laci, a harminchatodik cigányprímás, aki egy 
szalmakalapnyi pénzt kapott egyszer a harminckrajcáros helyen… 

- Péchy Andornak egy kétéves csikóján! - mondta most egy mély hang a háttérből. Mire 
Regényi gyorsan megfordult: 

- Hogy hívták a csikót? 
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- Double Face - felelt az ismeretlen, és Regényi helyeslően bólintott. 

Brandt úr ezalatt látszólagos nyugalommal állott a kártyaasztal mellett, és télikabátján lassan 
gombolkozva, a maga „régi játékosságának” az öntudatosságával folytatta: 

- De aztán több versenyt nem is nyert ebben az életben se a csikó, se Rácz Laci. Így vagyunk 
mindennel az életben, Regényi úr. Tegye el a pénzét, tegye el a rossz, neveletlen modorát, és 
lássa be, hogy egy „régi játékos” még akkor is a helyén lesz, amikor ön már gibic sem lesz 
ebben a kávéházban. 

B. úr önérzetes szavainak valóban meglett volna a kívánt hatásuk, talán Regényi úr is belátja 
elhamarkodottságát, mert hiszen „alapjában véve jó fiú” volt, de a gonosz Maki úr nem 
elégelte meg a dolgot. 

- És szokjon le, Regényi úr, hogy a kávéházban mindenféle „pléh” pénzeket mutogasson, 
amelyet a legerősebb kovácslegény se tudna feltörni. Mert … ez abszurdum. 

A szenvedélyek alvatag tüzére olajként hatott Maki félreérthetetlen megjegyzése. 

Regényi úr megint csak kénytelen volt az ezerforintos bankót elővenni, és megmutatni azt a 
közvetlen mellette álló Balatoni úrnak, a kávéház érdemes tulajdonosának, aki a 
„népgyűlésre” mégiscsak előkerült, habár fogadalma tiltotta, hogy a kártyaszoba 
eseményeivel törődjön. (Abban az időben a kávésok már inkább „bírók” szerettek lenni a 
vendégek között, mint csak egyszerű „tulajdonosok”.) 

Balatoni úr tehát elővette csíptetőjét, amelyet kis bőrtokban viselt mellénye felső zsebében, a 
csíptetőt vastag orrára illesztette, és az ezerforintosat hatalmas tenyereiben jobbról-balról 
megforgatta. 

- Hát mit akarsz ezzel az ezressel? Micsoda butaságon töröd megint a fejedet, Regényi? Tedd 
el, mert az ember nem tudhatja, hogy mikor éri utol betegség vagy egyéb baj, amikor 
szüksége lehet a pénzre, jobban, mint Maki megjegyzéseire. 

- Balatoni úr bölcsen beszél - mond most Brandt úr is télikabátja gombjaival játszadozva. - 
Senki se hívta ide a kártyaszobába Regényit. Egyszer csak bejött, és őrült módjára kezdett 
kiáltozni. Szép is volna, ha minden ember megbolondulna, akinek egy ezrese van 
Budapesten! 

Regényi úr e jámbor beszédek hallatára természetesen topogni kezdett a lábával: 

- Nyomban darabokra tépem ezt az ezrest, ha nem hiszik el, hogy az enyém! Követelem, hogy 
felváltsák, követelem, hogy egy pakli kaszinókártyát adjanak, követelem, hogy hagyjanak 
békén. Azt teszem a pénzemmel, amit akarok. 

Brandt úr nem titkolta megvetését és szánalmát, amikor télikabátjában leereszkedett előbbi 
helyére (mindig a sarokban szeretett ülni), a kávés elvette az ezrest, és színészi 
hanghordozással kiáltott rá a pincérre: 

- Nézze, Józsi, menjen át ide a bankba, mondja, hogy nekem tegyék meg a szívességet, 
váltsák fel ezt a pénzt, bár tizenkét óra már elmúlt. 

- Megpróbálom - felelt a pincér, és szánakozó pillantást vetett Regényi úrra, aki valóban 
idegesen gyújtott rá egyik cigarettáról a másikra, a szalvétájával törölgette az asztalt, amint az 
egykedvű Brandttal szemközt letelepedett. 

- Hát hány pártit óhajt, tisztelt Regényi úr? - kérdezte a kőbányai, nagy csendesen elővéve, 
előgombolgatva pénzerszényét, és egy ropogós, vadonatúj százast vett elő a pénztárca 
rekeszeiből, mintha azt is csak merő sajnálatból tenné az izgatott Regényi úr 
megnyugtatására, nem pedig maga mulattatására. 
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- Van nekem „partim” a kőbányai „körben”, amennyit akarok. Igazán csak a maga kedvéért 
játszom, Regényi úr, mert nem akarom, hogy tovább is utánam kiabáljon - mondta Brandt úr 
leereszkedőleg. - Hát mennyiben játsszunk? 

Regényi úr szótlanul rámutatott a százasra. 

- Száz forintban? Ej, haj! Nem sokáig fog tartani az ezrese, Regényi úr - mond évődve Brandt 
úr, miközben a friss kártyacsomag után nyúlt, amelyet lassan felbontott, közben az ajtó felé 
sandítva, ahonnan a „Sóhajok hídjáról” megnyugtatólag integetett Maki úr, amely intés azt 
jelentette, hogy Józsi már felkapta a télikabátját, elindult az ezres felváltása végett, ne 
aggódjon Brandt úr, hogy rossz kézbe kerülne a felváltott ezres (például régi tulajdonosához, 
Regényihez), nyugodtan meg lehet kezdeni az első játszmát… 

- Hát én hitelezek önnek, Regényi úr - mondta nagylelkűen Brandt úr, mikor a Maki úr 
integetését megértette - (Hátha megjön Regényinek az esze!) - Habár csak úgy szeretek 
játszani, ha a pénz le van téve az asztalra… 

De Brandt még be sem fejezhette akadémikus modorban kezdett értekezését, miután a 
kártyakiosztás után Regényi úr olyan „lapokat kapott kézbe” és az asztalra, hogy hirtelen 
olyan előnyre tett szert, amelyet „kettős táblának a nagy kaszinóval és egy ásszal” mondanak 
a kártyások nyelvén, de mi ne kapaszkodjunk a műkifejezésekbe, mert talán sohase lenne 
vége a fejezetünknek, ha mindent részletesen megbeszélni akarnánk. Elégedjünk meg annak 
konstatálásával, hogy a fekete táblára jegyzett krétajelek összeadása, a kártyacsomagban rejlő 
értékek felolvasása és a nézőközönség fejbólintó beleegyezése után Regényi úr megnyerte az 
első játszmát, mielőtt a pincér visszaérkezett volna a felváltott ezerforintos darabjaival, de 
Regényi birtokában volt Brandt úr ropogós százforintosának, amelyet nyomban kezébe is vett, 
és élével az asztalra helyezett. 

- Nem tudom, hol késik Józsi a pénzemmel? - kérdezte hátratekintve Regényi, ahol Maki úr 
piros szemeivel találkozott, amint az vállát vonogatva integetett Brandt úr felé: „Úgy látszik, 
más bankba kellett menni a pincérnek!” 

Brandt úr fanyarul nyúlt ismét pénztárcájához, ahonnan most már egy gyűröttebb százast vett 
elő. 

- Csak hagyja az asztalon a pénzemet, Regényi úr. Nekem van időm az ön pénzére várni - 
mond a „kőbányai” úriember némileg remegő hangon. - Játsszunk tovább. 

Regényi engedelmeskedett, és a második játszmát is megnyerte, mégpedig olyan váratlan, 
szerencsés kártyaalakulás révén, hogy a kártyaszobában tartózkodó szakemberek csaknem 
kivétel nélkül helyeselték B. úrnak a megjegyzését: 

- Így jár az ember, ha el hagyja magát téríteni régi szokásaitól. Megérdemeltem, mert „régi 
játékos” létemre a saját pénzem ellen játszottam. 

Regényi mentegetőzött: 

- Én igazán nem tehetek arról, hogy Pesten nem lehet egy ezrest felváltani. 

(Mert a pincér még mindig nem tért vissza, és Regényi úr ismét kezébe vette a két bankjegyet, 
amely most már hivatalosan és jog szerint az ő tulajdonába vándorolt.) 

- Egy „régi játékossal” essék meg ilyesmi! - mond Maki úr bizonytalan hangon, mintha már 
kiszámította volna magában, hogy céltalan dolog a „Sóhajok hídján” tovább tartózkodni, Józsi 
soha többé nem tér vissza a felváltás végett átvett pénzzel. Brandt erre így szólt: 
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- No látja, Maki úr, kár volt beleavatkozni ebbe a dologba. Hagyott volna engem szépen 
hazamenni, amikor akartam. Kár volt a télikabátomat húzogatnia, igazgatnia. Kár volt 
rábeszélnie, hogy Regényi úrral leüljek kártyázni, mikor már éppen eleget kártyáztam itt. 

- Miért nem mondta, Brandt úr, hogy eleget kártyázott? - szólt most alattomosan a piros 
szemű gibic, és feltűnően közeledett székével Regényi úr felé, mintha bocsánatot akart volna 
attól kérni, hogy kétszáz forint nyereséghez segítette. 

A „kőbányai” úriember nyelt egyet. 

- Nem csodálom, Maki úr, hogy némelyek olyan rossz véleménnyel vannak önről. Szeret kárt 
csinálni az embereknek. Akar még játszani, Regényi úr? 

- Én úgy emlékszem, hogy hat „partira” és három „mesterre” ültünk le - felelt Regényi úr, aki 
láthatólag maga is kellemetlenül érezte magát a nem jelentkező pincér miatt. 

Szelíden tolta tehát Brandt úr felé a két darab százast, mire az felkiáltott: 

- Akarja duplán? Duplában? - kérdezte, és már újabb két gyűrött százast vont elő, amely 
százasokról többen úgy vélekedtek, hogy azok imént még Kubinszki úr birtokában voltak. „A 
pénz vándorútja” - mondta hátul megint az ismeretlen hang, amely már a lóversenyek 
megbeszélésénél szerepelt. 

- Nagyon szívesen megteszem a kívánságát - felelt Regényi úr. 

És most már nem is csodálkozott a kártyaszoba vendégei közül senki, hogy Regényi úr a 
harmadik játszmát is megnyerte. Brandt „feltűnő hibákat” csinált a játékban, mondták 
némelyek. Mások a háttérben arról tanácskoztak, hogy a „régi játékosnak” előre tudni kellett 
volna, hogy ez lesz az eredmény, mert egy „régi játékos” sohase ül vissza arra a helyre, 
amelyet már egyszer elhagyott. „A szerencse megtenné a magáét Kubinszkivel szemben. Nem 
lehet egy nap alatt összenyerni az egész világot” - mondta Dezsőfi László, aki már Monte-
Carlóban is járt a múlt időben; jelenleg pedig azzal foglalkozik, hogy elmúlt tapasztalatait 
„rendszerbe foglalja”, amilyen idealista kártyás akkoriban található volt minden pesti 
kávéházban. „Brandt mindenesetre hibát követett el, hogy a pénze után futott” - szólt lovag 
Grósz, akinek egyébként nem lehetett a szavát hallani, mert „minden tekintetben alávetette 
magát végzetének”. 

- Csak egy egészen „zöld embernek” lehet ilyesmit tenni! - volt az általános vélemény, amikor 
Kubinszki úr pénzszerző útjából délután visszakerült a Tihany kávéházba, és Brandt urat 
kereste a játszma folytatásához. 

Brandt úr magányosan és télikabátban ült a sarokban, a kártyaszoba sarokasztalánál, 
pénztelenül és társtalanul. Csodálkozva nézett körül, mintha még most sem tudná megérteni, 
hogy mi is történt vele? 

Regényi urat ugyanis egy felsőbb hatalmasság elszólította, hirtelen, váratlanul, éppen abban a 
pillanatban, amikor Józsi pincér a felváltott ezres aprópénzeivel visszatért, és Brandt úrnak az 
utolsó „betenni való” pénze is elfogyott. 
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TIZENEGYEDIK FEJEZET • amelyből kiderül, hogy miért reszelik Viktória 
császárnő aranytallérjainak a szélét. 

Szilveszter és Rezeda Kázmér urak belekaroltak a kis pesti emberkébe, és sietve vitték a 
dühös, elhagyott utcákon át. 

Innen-onnan télen is örökzöldet mutogató, fehér erkélyek integettek, máshonnan kertek 
mutatkoztak a hó alól, és legfeljebb az ecetfa mondogatott még magában valamit, mielőtt 
végleg kivágták volna. 

Szilveszter és Rezeda Kázmér urak megemelintették a kalapjukat egy-egy ismerős, régi 
templom előtt, mert hiszen ők alapjában véve valódi budai bennszülöttek voltak, és nyomban 
más emberek lettek, amint a hídon Pestről Budára értek; még tán a hangjuk is, amellyel 
egymással beszélgettek, a kis pesti ember feje felett megváltozott, megkedvesedett, 
mélabúsabb lett; de mindamellett nem eresztették el Regényit, amint jobbról-balról fogták és 
vitték. 

- De hát mit tettem, barátaim, uraim, pártfogóim, kedves jó lelkeim? - kérdezgette Regényi úr 
az utazósapkája alól, amelyet a Tihany kávéházban egyszerre csak a fejébe nyomtak, a széket 
kihúzták alóla, a pénzét zsebre dugták, mialatt Brandt úrnak, a kőbányaiaknak, Maki úrnak és 
általában minden jelenlevőnek egy erélyes, hetyke hang pofonokat ígért, sőt egy meggyfa bot, 
amely talán valaha pipaszár is lehetett: fenyegetőleg forgott darab ideig Regényi úr feje felett 
is. 

- De hát mit tehettem? - kérdezte többször a pesti emberke, miközben egy hídon akarata 
ellenére is át kellett mennie Budára, mert látszólag az egész világ szövetkezett ellene, amikor 
két „erélyes” férfi megmentette a szenvedélyes kártyást a Tihany kávéházban. 

Szilveszter úr az utazósapka felett magyarázta Rezedának: 

- Ismerem én ezeket a dolgokat, hiszen mindnyájan eleget kártyáztunk fiatal korunkban. Én 
pláne végigjártam a kártyások iskoláját, mert már alkalmam volt ott tartózkodni a Zrínyi 
kávéházban, amikor a „Pátri” jeladására eloltattak minden gázlángot az extraszobában, és 
valaki elkiáltotta magát a sötétben: „Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon!” „Ki bírja, marja!” 
„Ne sajnáld, az apja istenit!” Meg hasonló káromkodásokat én is kiáltottam valaha, de tudtam 
ám azt is, hogy a fokosnak már a kezemben kellett lenni, mert csak ezzel lehetett kellő választ 
adni a biliárddákónak. Mi volt ennek a tökéletlennek a kezében, mikor tetten értük? 

- A pikk dáma - felelt szolgálatkészen Rezeda. 

- Szerencsés voltam a régi Ferenczi kávéházban is megfordulni, amikor az éjszakai nők 
hozták ránk a veszedelmet. A kártyaszobában nagyon olcsón mérték a vérnek a decijét. De 
nem nagyon kellett csodálkozni a szerencsés nyerőnek azon sem, ha a luszter rászakadt a 
fejére. Ha máshol nem, a mellékszobácskában érték utol a nyerő kártyást a vesztők, és hiába 
zárta magára az ajtót. Csak a jól összetanult cimboraságnak lehetett ilyenkor segíteni, 
mégpedig a gerundiumi igékkel, ha más nem volt kéznél. Ismerni kellett az ipséket, mert 
némelyiknek még kétcsövű pisztoly is találtatott a nadrágzsebében, ha falhoz szorítottuk. Mi 
volt ennek a tökéletlennek a zsebében, amikor a Brandt kőbányai pajtásai vetkőztetni kezdték 
volna? 

- Egy elhasznált zsebkendő - felelt ugyancsak szolgálatkészséggel Rezeda úr. 

- Ezzel a Brandttal meg Kubinszkivel már volt szerencsém találkozhatni, tudom a 
módszerüket a régi világból. Dicsérem az eszét, Rezeda úr, hogy a kávéházban feltartóztatta a 
pincért, mielőtt az én megérkezésem előtt valami hiányozhatott volna az ezresből. 
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- Jártam darab ideig az Alvinczi-iskolába! - mond nem minden önérzet nélkül Rezeda úr. - 
Gavallérnak csak gavallérral szemben van kötelessége. A többi atyafi ugathat. Legfeljebb belé 
kell rúgni. 

Regényi, aki álmélkodva hallgatta a sapkája felett elhangzott beszélgetést: a maga 
egyszerűségében jóhiszeműségében sohase gondolt ezekre a veszedelmekre, amelyek a 
kártyanyerőt fenyegetik „korunkban”, mert hiszen még sohase került abba a helyzetbe, hogy a 
kártyaasztalnál nyert volna. Többnyire pénz nélkül távozott, miután már a becsületbeli 
kölcsönöket is igénybe vette barátaitól. Regényi volt az a „becsületes ember”, aki mindig 
veszített, ha kártyát vett a kezébe. Elveszítette a pénzét az „ördög bibliája” mellett, és nagyot 
hallgatott mindaddig, amíg újabb pénzre tett szert. „Danoljon, Regényi úr, ön is, az jó bánat 
ellen!” - mondogatta háziasszonya, amikor a divatos gramofont felhúzta abban a pesti 
lakásban, amelyben Regényi úr pénztelen állapotában meghúzódott. Mindennap azt hallotta, 
amikor a szűk, piszkos, szegény leheletű lépcsőn felfelé mendegélt, hogy a háziasszonya már 
„stimmeli” a gramofont mulattatásához. „…Csak az enyém hagyott el a nyáron!”, ordította 
valamely földöntúli hang a négyszögletes szekrénykéből abban a másodpercben, amikor 
Regényi kezét a konyha kilincsére tette. 

…Bizonyos mendegélés után egy budai kiskocsmába „szorították be” Regényi urat kísérői. A 
budai bormérő nagyot köszönt Szilveszternek, mint általában a kocsmárosok mindenfelé 
köszöntek a télpiros úriembernek, aki jószívűségét az arcán viselte szelíd mosoly alakjában. 
De most mérges volt Szilveszter úr. (Vagy legalábbis mérgesnek mutatkozott.) 

- Ezért küldtük önt Pestre? - kérdezte Szilveszter Regényit, miután a kocsmaszobában (persze, 
„piros” teríték mellett) elhelyezkedett, a kocsmáros már elébe tette borát, anélkül hogy 
megkérdezte volna: hogyan és miképpen készítse el a keveréket (egy decit tele szódával), 
amelyet Szilveszter pártfogolt a kocsmai italneműek közül. 

- Ezért jött ön Pestre? - ismételte a kérdést Rezeda úr, aki egyébként csendes és egykedvű 
férfiú volt, ha női dolgok nem zavarták meg lelke egyensúlyát. De valamiképpen, talán csak 
Regényi ébredező lelkiismeretén át, most Rezeda is egy fenyegetőző és kiállhatatlan tekintetű 
férfiúnak látszott. 

Regényi úr darab ideig gondolkodott a feleleten. Na most, hogyan vágja ki magát a csávából, 
miután tagadni amúgy sem volt szándékában. 

A bormérő ezalatt meghozta a sarokból azt a két deci veres bort, amelyre Rezeda Kázmérnak 
szüksége volt, amikor a budai kocsma bolthajtásai alatt körülnézett, és az jutott eszébe, hogy 
valamikor már megfordult ebben a helyiségben. 

- Ott volt ön a kártyaparti elején? Ott volt ön akkor, midőn Brandt és a kőbányaiak „elszökni” 
akartak a nyereménnyel? - kérdezte Szilveszter urat. Az vállat vont: 

- Miféle „nyereménnyel”? 

- Azzal a nyereménnyel, amelyet a Kubinszki párttól nyertek! - mond még mindig 
szenvedélyes, remegő hangon a kis pesti ember. 

Szilveszter úr megnedvesítette bajszát, szakállát, amely célból a poharát néhányszor az 
említett férfidíszhez emelte. Aztán szórakozott pillantást vetett a budai kocsma udvarán át a 
kertbe, mintha valami madárijesztőt keresne ott a téli tájon. Ezután már nem volt más 
teendője, mint újra nedvesíteni és újra a kertbe nézni. 

- Meddig volt ön Kürtön? - kérdé. 

- Csaknem öt hónapig. 

- Kártyázott ön ezen idő alatt? 
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- Hírét sem hallottam. 

Szilveszter újra nedvesített: 

- Így már értem. Ez a szegény ember elveszítette a világgal való összeköttetését, 
megbolondult a magányban! - szól Szilveszter, mintha szavait most már csak Rezeda úrhoz 
intézné az asztalon át. - Történik így néha hajótörött szegény tengerészekkel, akik puszta 
szigetre, vademberek közé vetődnek, és elfelejtik a civilizált világ hamisságait… Regényi! - 
kiáltotta Szilveszter stentori hangon. - Tudja meg, hogy emberevők közé keveredett, és azok 
közül mentettük meg idejében. Más szóval hamiskártyásokkal mérte össze erejét. 

- Tudom. Magam is hamisan kártyáznék, ha ez egyáltalában lehetséges volna a Tihany 
kávéházban! A Tihany kávéházban azonban nem lehet hamisan kártyázni - felelt egyszerűen 
Regényi úr, és a történetnek ezzel vége lett. (Mert kitűnt, hogy Pesten már csak a Nemzeti 
Színházban szoktak hamiskártyások előfordulni, azok is a Peleskei nótárius előadásakor, ahol 
van egy színpadi jelenet, amikor a Zrínyi kávéházbeli jelenetet játsszák a színészek.) 

- Minden javíthatatlan kártyás így beszél - mond Szilveszter úr egy-két pipa kiszívása után, 
amely idő alatt Regényi úr bebizonyította, hogy az a bizonyos ezerforintos, amelyet a 
kávéházban felváltott, az ő „egyéni” tulajdona volt, amelyet Mauthner Viktor lovagtól kapott 
„orrocska”, „gibicpénz” vagy egyéb részesedés címén, mégpedig ötpecsétes pénzeslevélben a 
kürti postán, miután a lovag meg szokta tartani a szavát, és a „Saida” akadályverseny után, 
amelyet lovával valóban megnyert: tűvé tette Regényi úr után a versenyteret. Végre is a m. 
kir. posta becsületességére bízta, hogy a lóverseny megnyerése után Regényi úrra eső osztalék 
a címzett kezéhez jusson. A posta eleget tett a lovag kívánságának stb. stb. stb. 

Szilveszter úr egy darabig hitetlenkedve, fejcsóválva hallgatta a „jószágigazgató” 
elbeszélését, majd megtekintette Alvinczi úr bankutalványát, amelyet a „majordómusz” 
valóban a cipőjéből szedett elő, és amely bankutalvány érintetlensége bizonyította, hogy 
Regényi úr a maga félretett pénzecskéjét kártyázta volna el a Tihany kávéházban, ha a 
szerencse nem kedvez… De hál’ istennek, Regényi úrra is ragadt valami Alvinczi úr 
hagyományos szerencséjéből… 

- Akarja, hogy visszakísérjük a Tihany kávéházba, és ott visszaültessük a kártyaszobába? - 
kérdezte Rezeda úr, aki most tán először életében józanul gondolkozott a Szilveszter 
baklövése után. 

- Ilyen áldozatot nem kívánok - mond egyszerűen Regényi. - A Tihany kávéházban úgyis 
ösmernek engem, tudják rólam, hogy a legnagyobb szegénységben sem tettem egyetlen 
kockázatos lépést se a becsület útjáról lefelé vagy félre… Ellenben az önök érdekében 
ajánlom, hogy jöjjenek el velem ma este a Tihany kávéházba, és ott néhány baráti poharat 
koccintsanak Regényivel, mert azt hiszem, hogy ezt minden tekintetben megérdemlem. 

- Mire kell önnek a pénz? - kérdezte Rezeda úr, aki praktikus szempontból is nézte az életet. 

- Éjjelizenét szeretnék adni egyszer a háziasszonyomnak, a harmadik emeleten - felelt a 
legnyugodtabban Regényi. 

Az urak erre kezet fogtak. 

Kezet fogott Rezeda Kázmér Regényi úrral, majd Szilveszter is mondott néhány szót, és ő is 
kezet szorított a pesti kis emberrel. (Szilveszter zavarodottságában még Rezedával is 
kézfogást váltott.) Regényi úr hiánytalanul visszakapta a pénzét Szilvesztertől, és miközben a 
majdnem kétezer forintnyi „summácskát” olvasta: a Zrínyi kávéház egykori vendége 
komolyan megjegyezte: 
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- Tudja, kedves öcsém, hogy ezen a pénzen már egy kisebb házikót is lehetne venni a 
Városmajorban, ahol egy öreg barátom, egy nyugalomba vonult ügyvéd úr nagyon szívesen 
szolgálna útbaigazítással? 

- Ismerem a remetéskedő ügyvéd urat, aki az egész fővárost a budai hegyek közé szeretné 
telepíteni - feleli Regényi úr. - Miután házvételről van szó, azt hiszem, itt volna az ideje, hogy 
a Ruzicska-féle házat megtekintsük, amely éppen megbízatásaim között szerepel. Azt hiszem, 
Alvinczi úrnak valamely célja van a ház megvételével… 

- Mindegy. Engem éppen azért futtatott ön után Alvinczi úr, mert egyet-mást még elfelejtett a 
megbízások közül - mond Szilveszter, és egy furcsa papírdarabkát vont elő. - Nálunk az a 
szokás, hogy mindennek úgy kell történni, ahogyan nemes, nagylelkű gazdám és barátom 
akarja. Talán azért „csodálkoztam” is túlzottan, amikor önt, Regényi úr a Tihany kávéházban 
megtaláltam. Tudvalevőleg Alvinczi úr nem adott megbízást önnek, hogy a kőbányaiak 
pénzét elnyerje. 

- A magam szakállára vadásztam, mint egy bitang kutya. Örülök, hogy belém durrantott a 
csősz bácsi - felelt Regényi, akinek lassan jókedve kerekedett, és hálás érzéket mutatott a 
humor iránt. Teringettét! Kétezer forintja nem mindennap van az embernek. Nagyon 
megtisztelné őt, Szilveszter úr, ha nem haragudna meg komolyan a tréfáért, és még egy 
pohárral magához venne megszokott italából. Miután Szilveszter zavarodottan nézett maga 
elé, mert nem szokta meg, hogy abban a kocsmában, ahol ő megfordul, más is fizethessen 
rajta kívül vagy Alvinczi úron kívül, Rezedának is közbe kellett lépni. 

- Sokszor várakoztam ebben a kocsmában Krónprinc kisasszonyra - mondta a költő. 

Regényi ezalatt összehasonlította Szilveszter céduláját a magáéval. Szilveszter cédulácskája 
olyan volt, mint a regényíróké szokott lenni: csak a számok voltak bizonyossággal 
elolvashatók Szilveszter kéziratában. Regényi talált a cédulán valahol egy 8-as számjegyet, és 
ezzel nyugodtan, sőt bizonyos felvidámodással vágott neki a három egymásra talált ismerős a 
Vadrózsa utca 8-as számú háznak, már csak azért is, hogy végleg kiengeszteljék egymást. 
Van az úgy néha az életben, hogy az ember pillanatnyilag elfelejti a fájdalmakat, és valamely 
fensőbb akaratnak engedelmeskedik. Regényi úr futamodott elöl, mint valami kis sorsmotor, 
és Szilveszter mögötte lengette köpönyegét, asztmáját, beteg szívét, és nem ment be 
„széjjelnézni” egyetlen sarki vendéglőbe se. Rezeda Kázmér is gyorsabban emelgette lábait, 
bár szeretett volna sok ablakra újra felbámulni, mert mint monda, akkor boldog és fiatal 
volt… 

- Nem igaz, százszor nem igaz, mert ön most boldog! - kiáltott Regényi úr elbizakodva, 
mintha kártyaszerencséje folytán a boldogság osztogatásához is joga volna. - Most boldog, 
amikor már túl van a szenvedéseken, és nem halt meg a szerelemtől. 

- Az is gazember, aki meghalni szeretne - felelt Rezeda úr, mintha csak Regényi kedvéért 
változtatna álláspontján. - Beszélhetnek nekem, amit akarnak: végül mindenki fél a haláltól. 

No de már a Vadrózsa utcában voltak… Szilveszter kimerülten telepedett le arra a ház előtti 
padocskára, ahol Ruzicska előadása szerint az öreg, tiszteletre méltó házmesterpár szokott 
vasárnap délutánonként üldögélni. Nézzük csak, mit mondott az a vén huncut Ruzicska a 
házról, amikor eladásra kínálta Alvinczi úrnak: 

- Szivattyús kút van az udvaron… Négy lónak való istálló… A mángorlót ne felejtsétek - 
mond lihegve Szilveszter a padon ültében, midőn barátai kopogtatni kezdték a falba épített 
nagy, szárnyas kaput, amelynek bolthajtásos részén sötétvörös és sötétkék üvegablakok is 
voltak, mint a becsületes régi kapukon. 

A háznézőknek jó darabig kellett kopogtatni. 
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Akkor, midőn már reményüket vesztették, és a kopogtatást abbahagyták: hirtelen, zörrenés 
nélkül nyílt a kilincstelen kapu, mintha csak egyetlen csavarintás tartaná az egész nagy 
alkotmányt. 

Az öreg házaspár volt, amelyről Ruzicska beszélt. 

- Csak holnapra vártuk az urakat - mond az előlálló öregember, fekete, szárnyas kabátban. 
Nyilván ennek a megkefélése tartott ennyi ideig. 

Az öregembernek olyan arca volt, amilyent csak Budán, a régi utcákban láthatni. Még 
házmester korában is meg lehetett volna simogatni ezt a galambfehér, tiszta, szelíd arcot, 
amelyet nem érintett talán soha alkohol vagy pipafüst bűze. Az arc mindig a fehér galambok 
repdesését nézte valamely zöld padról, pünkösdkor. 

Az öregember mögött álldogáló anyókáról pedig csak annyit mondhatunk, hogy bárki 
szívesen vállalhatná őt anyjának azok közül a látogatók közül, akik most a házvétel ügyében 
alkalmatlankodnak. 

- Ruzicska bácsi holnapra várja az urakat - ismételte az öregasszonyka is, hogy még hihetőbbé 
tegye férje szavait, pedig ezüstből voltak azok amúgy is. 

Ámde Szilveszter ekkorára magához tért annyira, hogy az ezüstök között latba vesse a maga 
piros arcát is. 

- Jól tudjuk mi azt, hogy holnap jön Ruzicska, éppen azért akartuk őt megelőzni. Mert 
Ruzicska olyan művésze az elbeszélésnek, az üzleti csalafintaságnak, mintha könyvből tanulta 
volna. Nemhiába van ódon könyvesboltja is a Múzeum mellett. 

Miután ez utóbbi megjegyzésével Szilveszter bizonyítékát adta, hogy Ruzicska urat igen jól 
ismeri, a galambpár némi egymásra való tekingetés után semmi kétséget nem táplált a 
látogatók rossz szándéka miatt. Ellenkezőleg, nyájasan kitárták a kaput, hogy 
bebizonyíthassák szívességüket, hátha jóságuknak hasznát vehetik az új háziúr előtt. (Habár 
sehogy sem tudták nyomban eltalálni, hogy ki is lesz az új háziúr a három idegen közül. 
Legkevésbé még Regényire gyanakodtak, mert az ilyen kis termetű embereknek csak a 
szájuk, a „papulájuk” (mint ők mondták) szokott járni, de mikor a fizetésre kerül a sor: a 
hallgatag Rezeda urat tolják előre). 

Persze, Regényi volt a legkíváncsibb, mint azt előre sejtették galambősz emberismerőink. Ő 
vette számba az udvaron feltalálható tárgyakat: így követelőzött a vén eperfa után, mikor 
éppen alatta állott; kereste a szivattyús kutat, amelyet pesti bennszülött létére nem vett 
mindjárt észre, és nem tudta, hogy mi az a mángorló, amelynek három fiókja van a fehérnemű 
számára… Sűrűn nézegette a kezében levő jegyzeteket, míg végre odáig érkezett, hogy 
vasárnap délután van, és az öreg házmesterek a kapu alatt ülnek… 
 

- Ne zavarja már tovább az öregeket, Regényi! - mondta most Rezeda úr. - Én megveszem a 
házat. Nem bánom, hogy mi van tovább, mi nincs tovább. Én ilyen téli tájat, amilyent a kert 
példáz, még álmomban sem láttam a főváros területén. 

Valóban gyönyörű panoráma mutatkozott a ház mögött. Álmok álltak ott a földbe gyökerezve, 
hogy álmodójuk sohase felejtse el azokat az éjszakákat, amikor a kertbe tekingetnek. De a 
fekete fák nem tudtak más tanácsot adni a szorongatásukban, mint álmot, hosszú téli álmot, 
mozdulatlan, megnyugvó, megvető álmot tanácsolni a hosszú téli éjben, a rövid téli napban. 
Megállott a világ ebben a kertben, a város céltalanul terült el a kert körül, a kert háromméteres 
falakkal volt körülvéve, ugyancsak köhögni kellett a keskeny út bandukoló öregemberének, 
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hogy valaki felfigyeljen rá a kertből. Mindenki aludt éjjel és nappal; a kis öreg házmesterpár 
azért járt olyan nesztelenül, hogy senkit se költsön fel a házban, a lezárt zsalugáterek mögött. 

- Nos, mit végeztetek? - kérdezte Szilveszter a kapu előtt, ahol a néptelen utcán elbóbiskolt 
magában, és legfeljebb régi versek jutottak eszébe, mikor a távolban kondult a toronyóra. 

- Tudjátok, mikor szeretnék én itt lakni? - folytatta Szilveszter, miután kérdésére se az 
elmerengett Rezeda úrtól, se a magában számlálgató Regényitől hangos feleletet nem kapott. - 
Én még aránylag fiatal ember vagyok, és nem tudok az élet zaja és mozgalma nélkül 
meghalni… Hogy én itt teljesen jól érezzem magam, ahhoz szükséges volna valami 
hallgatnivaló, mert a könyvek sem mindig beszélhetnek. Ezért szükségem volna jó, hosszú, 
csendes, lassú, de kitartós őszi esőkre, amilyenek az én gyermekkoromban voltak a Pest 
megyei udvarházak körül. Megnéztétek a háztetőt? 

- Zsindelyből van - felelt odavetőleg Regényi úr. 

- Az a legjobb háztető. Akkor lyukad ki, mint a köpenyeg, és emlékezteti az embert az idő 
múlására, ha véletlenül elfelejtette volna - mond Szilveszter. - Alkonyattal… Igen, 
alkonyattal… 

  

Három barátunk és régi ismerősünk romantikus alakját még alig nyelte el a délutáni köd, 
amely a budai tájékon sokkal korábban érkezik, mint ez Pesten szokása, a ködből most egy 
négylovas hintó gördült a ház elé - Alvinczi úr érkezett meg, hogy régi és bevált receptje 
szerint ellenőrizze hívei, inasai és megbízottai munkáját (amely fáradságos körülmény 
gyakran többet ér az életben még a szerencsénél is). 

A mesebeli kis öregemberek, a csodálatos házmesterek azt hitték, hogy álmodnak, midőn az 
alvó házban az iménti vendégek eltávozása után megint kopogtatás hallatszott. Kopogtattak a 
kapun, talán kevesebb ideig, mint előbb Regényi úr kopogtatott, mert hiszen a házmester 
bácsi még nem vetette le ódon szalonkabátját, amelyet hirtelenében magára húzott az iménti 
vendégek tiszteletére… És az ócska szalonkabátnak volt most megfelelő megértője annak az 
úriembernek a személyében, aki a csukott hintóból, lábmelegítők, bundák és prémek közül 
kiszállván: nyájasan intett a kapuban állongó, elbűvölt házmesterpárocska felé (mert hiszen a 
házmesterné is nyomban előkerült, amint igazított valamit régi selyemszoknyáján). 

- Ugye, nem vártak ilyen hamar? - szólt Alvinczi úr olyan vidámsággal, amely csak ritka 
napokon mutatkozott e férfiú magaviseletében. 

Ámde most mintha oka lett volna a vidámságra, mert a hintó belsejéből, szinte karácsonyi 
pompával, végtelen ünnepélyességgel emelt ki egy leánykát, aki gazdag öltözetében, szelíd 
arcával, jóságos szemével bízvást lehetett volna maga a megelevenedett Jézuska is Budának 
ebben az elhagyott részében. 

- Megnézzük a házunkat, Ilonka - mond dédelgető hangon Alvinczi úr, amikor a drágalátos 
leánykát ünnepélyesen a karjára fűzte. A bakon ülő Holcer egy udvari kocsis szótlanságával 
és tiszteletteljességével maradt merev magatartásában - Ruzicska úr ugrott le a bakról, 
mókusbundájában olyan elevenséggel, amilyen fürgeséget az öreg könyvkereskedőtől senki se 
várhatott volna - csak a véletlen. 

Ruzicska úr a házmesterpár mellett elhaladva főbólintással válaszolt az ámult öregek 
üdvözletére, és a mókusbundájából egy kulcsköteget vett elő. 

- Ki kell nyitnunk a zsalugátereket, amíg az uraságok a kertben és az udvaron körülnéznek! - 
mondta suttogó hangon, és előresietett. („Álom ez vagy valóság?” - kérdezte magában a 
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tipegő öregasszonyka, mert ilyen esetekben leginkább az asszonyoknak jut eszükbe a 
gondolkozás, amikor a férfiak elvesztik a fejüket.) 

Alvinczi úr ezalatt lassú és lassúdó léptekkel vezette a hintóból kiszállt „Jézuská”-t. 

- Látod ezt a házat, gyermekem? Ez mától kezdve a tiéd, ha te is azt akarod - mond Alvinczi 
Eduárd, amint az álmok budai kastélyára mutatott. - Itt talán szívesebben, még csendesebben 
lakhatunk, mint Kürtön, ahol a látogatók már kezdenek elviselhetetlenek lenni. Ide valóban 
azt bocsáthatjuk magunkhoz, akit látni akarunk. Másnak belépni nem kell e lakba, mint 
kedves és jó emberünknek vagy hűséges kutyánknak. 

- Ó én nagyon megelégedett voltam Kürtön is, apám - felelt Ilonka, a budai ház udvarán 
körültekintve. - Nem is hiszed, hányszor gondoltam arra, hogy a napok majd követik a 
napokat, és semmi nem változik körülöttünk életünk végéig. Talán itt sem. 

- Itt sem változik meg semmi, csak az, aminek változását mi magunk óhajtjuk. A mi életünk 
nem olyan, hogy azt megbolygassuk mindenféle felindulásokkal, felesleges beszélgetésekkel, 
kellemetlen hangokkal, embertelen változásokkal, állati fáradságokkal. Kivételes emberek 
módjára kell élnünk. 

- Azt is mondhatnád, atyám, hogy úgy éljek, mint egy királylány. 

- Miért ne? Hát nem tudod, hogy királyi vérből származol? - kérdezte hirtelen Alvinczi, és a 
budai ház közepén, a szivattyús kútnál megállott, mert váratlanok és meglepetésszerűek 
voltak a gondolatai, valamint fellobbanásai. - Nem mondta neked idáig senki, hogy apád a 
honfoglaló magyar vezérek véréből származik, és ilyenformán jussa van a magyar 
királysághoz is? Ó, ha tudtam volna, hogy a tanítónőid nem ismerik a magyar történelmet, 
már régen elmondtam volna neked családunk történetét. 

Ilona lehajtotta a fejét: 

- Nekem sohasem mondta el senki családom történetét. Még nagyanyám sem, akit pedig 
gyakorta kérdeztem Kürtön. Ő mindig azzal tért ki a válaszadás elől, hogy az atyák 
kötelessége megismertetni a gyermekeket a család történetével, ha már írásban nem 
találhatják azt. Vagy tán Péterfalvy urat kérdeztem volna a bécsi palotában, aki 
békaszemeivel, cigányos arcával mindjárt olyan lett, mint az egyiptomi múmia, akivel 
történelemkönyveimben találkoztam? Vagy talán szegény jó anyám, akinek arcképéhez hiába 
imádkoztam, ő mindig csak szótlan szomorúsággal nézett rám, hogy néha már azt hittem 
magamban, hogy ő sohasem élt… 

- Pedig élt, mégpedig ebben a házban - mond Alvinczi úr -, mint ahogy Kürtön is élt, ahol te 
most oly jól érzed magad… 

A házmesterné jelentette, hogy a „kastélyt”, immár „megtekinthető állapotba” helyezték a 
szorgalmas kezek, ugyanezért tiszteletteljesen felkéretnek az uraságok a szobákba való 
fáradozáshoz… (Nagy művész volt ez a Ruzicska, mindenkivel olyan nyelven beszélt, 
amelyet megértett. Mondják, ha hébe-korba „idegen vevővel” volt dolga, előbb hetekig is 
utánanézett az „idegen vevő” múltjának, mielőtt az első szót kiejtette volna előtte. Tudni kell 
az emberek gyöngéit.) 

És az uraságok - a múlt idők emlékein szokatlanul ellágyult Alvinczi Eduárd úr, valamint a 
dobogó szívű „Jézuska”, aki most mély megilletődéssel kapaszkodott atyja karjába: beléptek a 
budai házba, amelyben télies hűvösséggel nyíltak egymás után a zsalugáterek… 

Az első szobában (valamely előcsarnokfélében) a ponyvával letakart bútorok a pirosló, 
aranyozott falakhoz voltak húzva, míg a középen Makart-csokrokkal, pávatollakkal, indiai 
vedrekkel, óporcelán edényekkel (amelyekben valaha virágok szomorkodtak), kezdetleges 
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fotográfiákkal lehetett találkozni egy emelvényen, amelyet piros bársonypamlag futott körül, 
mintha ebben a szobában csak üldögéltek volna a lakók, hogy a falakon elhelyezett 
festményeket egész életükben nézegethessék. 

Mert két életnagyságú festmény volt a falon: egymással szemben, mintha nem férnének el 
egymás mellett. 

Ferenc József állott az egyik oldalon, mégpedig katonatiszti fehér kabátban, amelyen 
rendjelszalag piroslott a deréktól a vállig, pantallóban és igen fényes cúgos cipőkben, 
amilyent az ő uralkodása alatt a tiszteknek a szolgálati szabályzatuk „előírt”, Ferenc József 
kezében zöld tollas tábornoki kalap volt, amelyet feszesen a derekához szorított, mintha ezzel 
tisztelegne merev állásából annak a csodálott hölgynek, aki a szoba másik falán állott az arany 
keretek között, de senkire se nézett… Uszályos fekete ruhájában karcsún, bánatosan, kis 
fekete legyezővel kezében merengett itt Erzsébet királyné, és kimondhatatlan fájdalmas 
tekintettel nézett a távolba, mintha senkit se látna a jelenlevők közül. 

Alvinczi Ilona, mint a katolikus nők ezt gyermekkoruk óta tanulják, áhítatosan, de megszokott 
mozdulattal keresztet vetett szíve felett jobbjával, mire Alvinczi úr halkan figyelmeztette: 

- Nem templom ez, Ilonka, csak egy lakószoba, ahol unatkozó emberek éltek és haltak, és 
többnyire dologtalanul töltötték az életüket, mint az udvarhölgyeknek szokásuk. Akik egész 
nap egyebet sem tesznek, mint ruhát próbálgatnak, vagy finom lovagokat várnak, akik mindig 
kimondják a címeiket és rangjaikat, ha szavukat hozzájuk intézik. Méltóságos asszonyom! - 
mondta talán még nemrégiben is egy finom lovag, aki a budai palotából hozatta magát idáig a 
zárt hintóban, hogy az aranyszegélyű meghívót átadja a legközelebbi táncestélyre a ház 
úrnőjének, akinek az volt az egyetlen vágya, hogy csillagkeresztes dáma lehessen, ha 
másképpen nem: Mária Jozefa főhercegnő révén, aki sokáig helyettesítette Erzsébet királynét 
az udvari fogadtatásoknál… Egy nőrokonunk lakott ebben a házban, özvegy Máriássiné. 

Ruzicska, aki fültanúja lehetett volna Alvinczi úr szavainak: az idő alatt azt a foglalkozást 
találta ki magának, hogy a nyitott ablakhoz cipelt egy könnyebb porcelán vedrecskét a sok 
közül, és fejcsóválva nézegette azt, mintha a port sokallaná, amelyet az üres vedrecskében 
talált. 

Az első teremből jobbra és balra ajtók nyíltak. Mégpedig fehér és egykor bőven aranyozott 
ajtók, amelyek bizonyára sokszor voltak kitárva, amikor azok a finomkodó lovagok a Várból 
megérkeztek, és valamely tükör előtt előkészítették magukat a látogatásra. 

De tükröknek most nyomuk sem volt, mert lepellel voltak betakarva, mindenütt, ahol sejteni 
lehetett volna őket. Így, a velencei tükör, üvegrózsákból való keretével, a régi divatot 
jelentette volna - valamint azok a bűvésztükrök, amelyekből mindig bágyadt rózsaszínben 
lehetett látni a világot, elvonultak innen a régi lovagokkal együtt. 

Alvinczi továbbvezette leánykáját a házban. 

Bal oldalra fordultak, ahol egy hálószoba mutatkozott, miután egy kis szalonon megállás 
nélkül átlépdeltek. 

Királynéi ágy állott a hálószoba közepén, amelyet megirigyelhetett volna bármely hercegnő 
az Osztrák-Magyar Monarchiában. Függönyös, baldachinos, rózsafából való ágy, amely 
trónusként emelkedett ki a szoba bútorai közül. Az ágyépület fejnél levő részénél Makart-
csokrok, pávatollak és ugyancsak kínai vázák voltak az ágypalotán elhelyezve. A kis ébenfa 
feszület és a fehér, egyszerű apácaolvasó szinte eltűnt e fantasztikus díszek között, talán 
esténként az is szokott imádkozni, aki valaha ebben az ágyban álmot és nyugalmat keresett: 
aki tán egyszer megtört és mozdulatlan szemmel meredt a baldachin kék selyemfüggönyére. 



 537 

- Kié volt ez a szoba? - kérdezte Alvinczi Ilona, amikor nevelésénél fogva és önkéntelenül 
térdet hajtott az elárvult feszület előtt, amely mozdulatlanul függött a helyén, miután a 
szobából elment az, aki itt magános estéken a feszülettel beszélgetett. 

- Mintha már láttam volna álmomban vagy képeskönyvemben hasonló pompát… 

- Ez a hálószoba ugyancsak egy olyan régi dámáé volt, aki még ágyában sem feledkezett meg 
arról, hogy mivel tartozik rangjának, özvegyasszony volt a dáma, és a szobalányán, 
barátnőjén kívül aligha léphette volna át más a küszöböt, de ő még életében gondolt arra, 
hogy egykor, halála után is megbámulják azt a termet, ahol életének java részét céltalan 
álmodozások között eltöltötte. A karos gyertyatartók, amelyek rózsaszínű viaszgyertyáikkal, 
jó szagú lángjaikkal (mert ezek a régi dámák még a lángot is illatosították maguk körül) már 
nincsenek helyükön: az ágy két oldalán a karos gyertyatartók mit mutogatnának e régi dáma 
idejéből? Megmutathatnák a függöny mellett álldogáló szobaleányt, akinek minden pletykát 
kellett tudni a legmagosabb udvari köröktől kezdve a budai szatócsbolt eseményéig, mert a 
pletyka nem válogatós. Itt hallgatta meg a dáma divatlapjai között, csipkés párnáin, hogy mi 
történt a szomszéd utcában lakó gróféknál, akik bejáratosak az udvarhoz, ha az Budán 
tartózkodott, és itt beszélt a szobalány azokról az előkelő hölgyekről és urakról, akik 
napközben a méltóságos asszony szalonjában megfordultak. X-né lovagolni tanul, Y-né a 
várbástyán sétált egy fehér kabátos gárdatiszttel. Z-né naponta énekleckéket vesz Turolla 
Emíliától, aki a legdivatosabb énektanárnő Pesten… Ezt kellett tudni a szobalánynak. 

Alvinczi Ilona most megkerülte a nevezetes ágyat, és miután észrevette az ágy lábánál a 
barna, egyszerű imazsámolyt, arra térdepelt. Az imazsámolyról egy császári ezredes olajba 
festett arcképét lehetett látni: a kép az ágy mögötti falról meglehetősen elkomorulva nézte 
innen valaha a múlt idők eseményeit, mert Alvinczi Ilona leánykás fejét nem merte az 
imazsámoly asztalkájáról felemelni… 

- Nem kell az ezredes úrtól félni, leányom - mond most Alvinczi úr, akinek figyelme 
mindenre kiterjedt, ami Ilonát érdekelte volna. - Az ezredestől talán retteghettek a huszárjai a 
lovaskaszárnyában, de ebben a szobában akkor sem gondolt rá komolyabban senki, amíg az 
ezredes valóban megcsörgethette volna sarkantyúit a hálószoba ajtaja előtt. Nem, ő életében 
se mondotta, hogy „elég volt a pletykázásból!…” Mert itthon, ebben a házban, amint én 
emlékszem rá életéből: gyakorta maga is helyet foglalt papucsban, a harisnyáján 
gumiszalagos huszárnadrágban, amelynek tartozékát: az aranyzsinóros huszáratillát a 
katonaszolga röptében elkapta, amikor az ezredes hazajött a kaszárnyából. Mert az ezredesek 
otthon gallértalan ingben, könyökig felgyűrt ingujjal üldögélnek, és a feleségeknek mesélgető 
német szobalányok pletykáit szívesen meghallgatják. És legfeljebb a borotválótükröcskéjükbe 
nézegetnek, mert a háziasszony hálószobájában nem pipázik úriember. 

Alvinczi úr fel és alá járt az üres nyoszolya mellett, megvetőleg nézett a sovány 
ágydeszkákra, néha gonoszkodó rövid nevetés tört ki száján, amikor a múlt időkre emlékezett. 

(Ilona az imazsámolyhoz szorította homlokát, mintha nem akarná tiszteletre méltó atyját ily 
felindult állapotában emlékébe tenni.) 

- Az ezredesné azonban elővette a Punch című angol élclapot, amely mindig 
éjjeliszekrénykéjére volt előkészítve a karos gyertyatartó és a gyufásskatulya mellé. Az 
ezredesné, bár egy kukkot sem tudott angolul, elővette a Punch-ot, affektálva ásított, mert a 
szegény ezredesnek az jutott eszébe, hogy némely estén elmondja nejének azokat az 
eseményeket, amelyek a lovaskaszárnyában történtek. Az ezredesné azonban álmosságot 
szimulált, vagy elmélyedt a Punch olvasásában, hogy ezredesünknek abba kellett hagyni a 
történetét, és harisnyában távozott a maga lakosztályába. „Holnap láthat ön a Vérmezőn az 
ezredem élén!” - mondta az ezredes, reménytelenül, csendesen, mintha a megszokásból a 
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holnapi parancsot adná ki a családi laktanyában. Nagyon boldogtalanul élt, amíg végleg el 
nem foglalta helyét a falon! - mond Alvinczi úr, és az olajfestményre mutatott. 

(A leányka imádkozott, csak drágalátos alakját sugározta be a világosság, amely a nyitott 
zsalugáteren beomlott. De ugyanez a világosság megmutatta a fel és alá járkáló Alvinczinek a 
Ruzicska ódondász alakját is, aki az ablakon kihajolva ebben a percben láthatatlan 
kiskutyákkal kezdett pajkoskodni, ujjait csettintette feléjük, és még pisszentett is az 
öregemberke… Mire Alvinczi hirtelen elhallgatott. Darab idő múlva megsimogatta Ilona 
haját.) 

- Gyerünk Máriássiné szobájából. Van még több látnivaló ebben a házban. 

De mielőtt a hálószobát végleg elhagyta volna Alvinczi úr, megrántott egy vörös bojtot az ágy 
mellett, mire hirtelen csengetés hallatszott valahol egy szomszéd szobában. 

- Ki csengetett? - kérdezte Ilona megriadva a csendes teli alkonyaiban felhangzó csengetésre, 
mintha a szívébe vágott volna a rekedt, régen használt csengettyű hangja. 

- Bizonyosan Máriássiné csengetett a társalkodónőjének, akire olyankor került a sor, amikor 
francia regényt kellett neki éjfélutánig felolvasni, hogy nagy nehezen elaludjon. Pedig 
franciául se tudott - mond Alvinczi úr. - Akkoriban ilyen volt a divat! 

Megvárta, amíg Ruzicska bezárja a zsalugátereket, hogy megint sötétség boruljon a szobára, 
mintha örökre el kellene felejteni a váratlan felindulást, amely a hidegvérű Alvinczi úr 
nyugalmát megzavarta. 

Egy udvari szobába léptek Ruzicska úr vezetése mellett (holott Alvinczi Eduárd talán behunyt 
szemmel és sötétben is kiösmerte volna magát). 

Amíg Ruzicska a zsalugáterrel bajlódott, Alvinczi levonta a szürke leplet egy ódon 
karosszékről, amilyent csak vidéki házakban láthatni, és a karosszékben megtelepedve 
észrevétlenül a kabátja alá dugta a jobb kezét, mintha valamely különös szívdobogást akarna 
csillapítani. 

- Itt élt, ebben a cselédszobától alig különböző udvari szobában az a magyar nő, akinek 
voltaképpen királynői koronát kellett volna a fejére helyezni, mert a férjének és családjának 
származása folytán inkább megillette őt a magyar korona, mint mindazokat a nőket, akiket a 
magyar királyok Szent István óta feleségül vettek. Ő volt ebben a házban a királynő vér és 
származás szerint, nem pedig az az öregasszony, ott, a pávatollak és a Makart-csokrok között 
az ágyban, akinek minden tudománya az volt, hogyan szekírozza férjét, a Máriássi ezredest. 
Az a nő azonban, aki itt lakott, ebben a komornaszobácskában, többre volt hivatva az életben, 
mint akár úrnője (aki tán mindjárt rácsenget, amikor a szobalány odabent végzett az öreg 
lábak megdörzsölésével és a mindennapi pletykálkodással), aki tán megelégedett volna azzal 
a női ranggal és tiszteletadással, amely az udvarhölgyeknek hivatalos fogadtatásoknál a 
várzsandárok részéről kijár… Ez a nő, ez a szegény rokon, ez a társalkodónő, ez a 
kegyelemkenyéren élő barátnő, kuzén, árva lány, aki ebben a szobában lakott, azonban 
megérhette volna azt is, hogy a fővárta a budai várban úgy tisztelegjen neki, mint koronás 
nőknek szokás… 

Alvinczi halkan beszélt, mintha mindenkinek tudni kellett volna ebben a házban az ő különös 
történetét, „fejedelmi származását”, valamint ritka ígéretét, amelyet egykor Sziromi Ilonának 
tett, mielőtt a szegény leány vele „balkézről”, azaz titokban megesküdött volna a 
máriabesnyői kolostorban… 

Pedig tizenhat esztendő múlott el azóta! 

Ki emlékeznék az akkori fogadalmakra és titkos esküvőkre! 
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De Alvinczi úr emlékezett még akkor is, ha már senki se volna a földön, aki őt ígéretére 
figyelmeztetné. Ugyanezért tovább folytatta szavait, miután szívdobogása csillapult. 

- Ruzicska, én ezt a házat megvettem, ugye, magától már Bécsben, a „Karl” fogadóban? 
(Ruzicska bólintott.) Igaz, hogy csak ketten tudtunk akkor erről az üzletről, mert hiszen nem 
fizettem önnek egy krajcárt sem. De Alvinczi szava többet ér még a Rothschild ház 
utalványánál is. És most fizetek önnek azzal, hogy megengedtem, láthassa utoljára a házat, és 
megtudja azt, hogy miért vettem meg öntől oly könnyűszerrel ezt az ingatlant, mint akár egy 
Innocentius-gyűrűt két hatosért. Gyűrűje még lehet annak a pápának nagyon sok 
forgalomban, amely idővel tán eljut önhöz. De ilyen ház csak egy volt az ön birtokában, 
Ruzicska úr. Kérhetett volna többet is a házért. 

- Én nem szoktam többet kérni senkitől, mint amennyit nekem az az ember megér - felelt 
rejtelmesen Ruzicska, az ódondász. - Ki tudja, tán még találkozunk újabb üzletek 
lebonyolításánál is, Alvinczi úr. 

Miután Alvinczi azt vélte észrevenni e szavak elhangzása után, hogy akaratlanul megsértette 
az ódondász érzékenységét, sietett őt kibékíteni azzal, hogy befejezze az imént elkezdett 
történetét: 

- Tudom, hogy ön öregember, és nem szívesen időzik fűtetlen szobában télen. De még egy 
percnyi türelmét kérem arra nézve, hogy kisleányommal megbeszélhessem, hogy tetszik neki 
ez a ház, ez a hely: vajon szívesebben lakna itt, mint az északnyugati szelektől nem teljesen 
megvédett kürti kastélyunkban? 

- Ó, atyám, nekem mindenütt jó, ahol veled lehetek, mert feltettem magamban, hogy többé 
nem engedlek egyedül kószálni a nagyvilágban, ahonnan amúgy is mindig betegen, náthásán, 
rosszkedvűen szoktál visszatérni - felelt szokatlan vidor hangon ebben a kis, kellemetes 
szobácskában Alvinczi Ilona, mintha itt valamiképpen elmúlott volna az az ünnepélyes, de 
nyomasztó hangulat, amely atyjának társaságában oly gyakran szótlanná tette ajkát. 

És Alvinczi úr is „megfiatalodott” a váratlan hangra, amely egy régi mesemondó női hangra 
emlékeztette őt, amely a szobácskából kiindulva annyi bűbájos elmerengést, ábrándot, tréfát 
áradozott magából, hogy a nagyvilági gondokkal teli ezredesné még a német szobalány 
mindentudó pletykálkodása után se tudott éjfél felé elaludni, amíg a mesemondó hang ki nem 
lépett az udvari szobácskából, és azt tanácsolta Máriássinénak, hogy most már forduljon jobb 
oldalára, mert a gyengeszívűek bal oldali fekvés által boszorkánynyomást érezhetnek 
álmukban. És az ezredesné valóban csak így tudott aludni reggelig, hogy kétszer-háromszor ki 
ne ugorjék ágyából, mert fulladozást, merevgörcsöt vagy halált álmodott éppen a bőséges 
vacsora és az álomriasztó gondolatok miatt… 

- Én ebben a kis, csendes, komornai szobában is jól erezném magam, ha a koronázó városban, 
közel a királyi udvarhoz szeretnél megtelepedni, atyám - mond Alvinczi Ilona tréfásan, 
mintha valamely régi iskolai leckéjéből idézne el nem felejtett sorokat. - A magyar 
nemességnek csak egy töredéke volt arra rábírható, hogy ősi kúriáit néha elhagyja, és legalább 
darab időre a városokban, főként a fővárosban töltse idejét, költse pénzét, fejlessze ízlését és 
műveltségét, s e célból ott megfelelő úriházról gondoskodjon magának. Pedig a nemesség 
kötelez, „noblesse oblige”, mint a birodalmi főnemességnek egy másik része erről 
tanúbizonyságot tett, amikor például Bécs városát a világ egyik legszebb fővárosának építette. 
Mert minden valamirevaló arisztokrata családnak, nemesi származású famíliának művészi 
palotája van Bécsben. 

Alvinczi az apa szerető, csodálkozó tekintetével nézett leányára, és évődve mondta: 

- Folytasd csak, Ilona, vén apád kioktatását! 
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- De a magyar arisztokrácia csak annyiban követte az osztrák főnemességet, hogy példájára 
Bécsben ugyancsak palotát emeltek az Esterházyak, Pálffyak, Károlyiak. 

- No ez utóbbiak nem nagyon erőltették meg magukat. Talán inkább Széchenyit kellett volna 
említened, akinek palotájában laktál. 

- Atyám, én szeretném elfelejteni a bécsi éveket, az ottani betegségeket, magányokat, 
elhagyatottságokat, mert nem tudnék többé megelégedett lenni a Széchenyi palota Tristia 
kertjében, ahol annyi esztendeig csendben, nyugalomban, szinte alamuszi várakozással kellett 
tartózkodnom… csak abban a napban reménykedve, amely nap elviszel magaddal, haza, 
Magyarországba, ahol születtem. Nem tudnám többé a palota furfangosan beigazított 
óraütéseit hallgatni, álmatlan éjszakákon, mikor mindenkivel azt kellett elhitetnem, hogy 
alszom, pedig reggelig se tudtam lehunyni szemem a gondolataimtól - mond Alvinczi Ilona a 
régi, gyöngéd apai szívet kereső árva hangon, hogy Alvinczi úr megint csak szokott 
ellágyullásával kérdezte: 

- Hát hol akarsz lakni, leányom? 

- Veled egy fedél alatt, apám, ha Kürtön vagy, és kutyáiddal sétálsz a határban, vagy varjúra 
lövöldözöl a detektívek ijesztgetésére, vagy a mulatságos Regényi urat egzecíroztatod, vagy a 
drágalátos Szilveszter úr bolondozásait hallgatod, ha néha lóversenyújságjaid olvasgatása 
közben megint visszakívánkoznál a nagyvilágba, az angol pályák csodálatos, zöldülő gyepére 
vagy a francia lóversenyek izgatott, lármás, kábító atmoszférájába, ahol néha még a higgadt 
és meggondolt angolokat, a lóversenyek mestereit is meg tudják csalni a zseniális franciák… 
Ha eszedbe jutna a gőgös cseh arisztokratáknak borsot törni az orruk alá, hogy a bécsi Derby 
napján megint egy egész szekértáborral jelennél meg, mint egy kuruc Ocskay brigadéros, 
akinek az az ambíciója, hogy mindenki az ő nevét emlegesse a császáré helyett, legalább 
huszonnégy óráig Bécs városában… Ha eszedbe jutna Karlsbadba utazni, hogy megmutassad 
az ottani nemzetközi társaságnak, hogy a magyarok még kártyázni is jobban tudnak, mint a 
világ bármely nációja… Akkor is veled akarok lenni, atyám, mert hűségesebb, megértőbb, 
megbízhatóbb barátod nincs nálam ezen a földön. Én anyám megbízásából vigyázok rád, 
atyám. 

Alvinczi szinte megrendülve hallgatta Ilona leánya szavait. Mi történt ezzel a gyermekkel, 
ezzel a tegnapi, tegnapelőtti beteg, sápadt, törékeny üvegházi virágszálacskával, aki szinte 
egyetlen nap alatt, észrevétlenül, váratlanul, a kürti levegő, a magyar vidéki élet józan, 
egészséges, ábrándtalan levegőjében felemelte félig hervadozóban levő fejecskéjét az 
üvegházban, és megszólította egy reggel a kertészét, hogy elég volt már a bágyadt ápolásból, 
a melegvizes talajból, a kályhafűtésből: gyerünk a szabadba, és nézzünk körül, milyen világ 
van odakünt. 

Talán meggyógyult volna a betegvirág? 

- Kitől hallottad azokat a dolgokat, amelyeket most nekem elmondottál? - kérdezte Alvinczi 
úr összevont szemöldökkel, mintha még mindig ragaszkodna a régi, illúziós, rózsaszínű 
ábrándokkal teli, álarcos élethez … - Kitől hallottad, hogy mit gondolok magamban, amikor 
lóversenyújságjaimat olvasom? - ismételte Alvinczi úr (miután Ruzicska ódondász már 
amúgy is régen eltűnt a kályhalyukon és a kéményen át, mint tapintatos kereskedőemberhez 
illik, aki vevőinek csak a pénzét akarja elvenni, de titkaikat meghagyja nekik, csináljanak 
velük, amit akarnak). 

Alvinczi Ilona egy darab időre lesütötte a szemét atyja kutató tekintete elől, mintha 
gondolkozni kellene azon a válaszon, amelyet már régen készült atyjának elmondani: 
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- Atyám, tizenhét esztendős vagyok, maholnap tanítónői diploma lesz a kezemben, mint 
ahogyan drága jó nevelőnőmmel ezt gyakran megbeszéltük, mert sohasem lehet tudni, hogy 
mi történik szegény apámmal, aki a kürti téli magányban is reggeltől estig a 
lóversenyújságokat olvassa, ahelyett hogy megírná azt az ígért röpiratot, amelyet Széchenyi 
István módjára komoly intelemként intézend a magyar ifjúsághoz. Hagyjunk fel az 
illúziókkal, a nemzetemésztő ábrándozással, a légvárak építgetésével, a szélmalomharcokkal, 
a dologtalansággal, a henyéléssel, a naplopással… És Rex Margit kisasszony mindenben 
helyeselte álláspontodat, atyám, amelyet nem tudok eléggé magasztalni én előtted! 

Alvinczi úr visszafojtott lélegzettel hallgatta Ilonát. Az apa elkényeztetett szíve elkényeztetett 
gyermekével szemben nem tudott mindjárt megnyugodni abban, hogy Ilona az élet 
kérdéseinek olyan gondolataival is foglalkozik magában, amely gondolatok nem valók egy 
leányhoz, akinek kastélyban, gondtalanul, nevelőnők, dajkák, ápolónők, hízelkedő cselédek 
között kellene felnőni, és mindig csak azon törni a fejét, miként kedveskedhessen atyja 
hiúságainak. 

- Ki engedte meg, hogy Rex kisasszonnyal titokban tanítónői pályára készülj? - kérdezte 
Alvinczi úr. - Tudod-e, hogy a tanítónők mind szegények? Ha még egy Karács Teréz lenne 
belőled, akinek neve a magyar nőnevelés történetébe van beírva! De csak egyetlen Karács 
Teréz volt! 

- Tanultuk életrajzát Rex kisasszonnyal - felelt Ilona. - Ha akarod, atyám, szó szerint, hiba 
nélkül elmondhatom élettörténetét, mint akár Regényi úr szokta betanulni a nevezetesebb 
versenylovak élettörténetét. De hiába kérdeznéd tőlem, atyám, bármely nevezetes gavallér 
vagy udvarhölgy életrajzi adatait, akik itt, Budán a királyi udvar fényében sütkéreztek, a 
parádéknál a legelső sorban állottak, az udvari bálok meghívottak között az első tucatban 
szerepeltek, akiknek neve sohasem hiányozhatik a Ferenc József neve mellől, ha az özvegy 
király a magyar fővárosba jön. És még azt is bevallhatom, atyám, hogy Rex Margit 
kisasszony arra sem tanított meg, hogy milyen sorrendben következnek a csillagkeresztes, az 
alapítványi és más udvari dámák egymás után, kinek kell kezet csókolni, kinek kell előre 
köszönni, kinek kell térdet és fejet hajtani? Egyetlen leányod, atyám, annyit se tud az előkelő 
„udvarképes” világ etikettjéből, mint egy falusi boci. 

Alvinczi hangtalanul dörmögött magában. Nem lehetett tudni, hogy nevet vagy káromkodik. 
De Ilona most már nem engedett a jókedvéből: 

- Figyelmeztetlek, atyám, hogy egyetlen leányod még messziről se látott karusszelt, amelyről 
a minap a kürti kastélyunkban beszélgettünk, és ezek szerint nyilvánvaló, hogy egyetlen 
leányod még a lovat se tudná megszólítani, nem pedig a „Torna-királyt”, aki a karusszelek 
legfőbb hatalmassága. A lovaglás és a beszéd tudományában tehát bízvást „lepipálná” őt, 
hogy Szilveszter bácsi szavaival éljek, a legutolsó udvari hölgy is, aki a nagybetűket sem 
ismeri, levelet azért nem írt életében, mert retteg a helyesírástól, franciául csak annyi szót tud, 
amennyi egy sárga fedelű ostoba regénykönyv elolvasásához szükséges, kis agyvelejében 
annyit sem gondolkozott még az életéről, mint egy csirke, de bármely nyilvános 
táncmulatságon, társas összejövetelen, pláne udvari ünnepségen úgy háttérbe szorítaná 
egyetlen leányodat, atyám, mint a nemes rózsa a falusi rozmaringot. 

Alvinczi most már egy rövid, de visszafojtott hangot is hallatott, de még mindig nem lehetett 
teljes bizonyossággal tudni, hogy káromkodott vagy örvendezett. Ilona azonban „vitte a 
sleppet” (mint Szilveszter úr alkalmazta volna a korabeli megjegyzést a „felvágott nyelvű 
rigó”-ról, ha történetesen jelen van Ilona előadásánál): 

- Egyetlen leányod, atyám, megveti az udvarhölgyek tunya életét, akik pedig legjobban tudják 
mindig, hogyan kell a különböző alkalmakhoz öltözködni: reggel, délelőtt, sétához vagy 
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látogatáshoz, ebédhez vagy délutáni kiránduláshoz, mert nincs egyéb gondjuk, mint egymás 
ruháját, magaviseletét, jó vagy rossz kedvét, arcszínét, frizuráját bírálni, megbeszélni. Számon 
tartani, hogy Kittynek mikor van nevenapja, Tillynek születésnapja, zsúrja Mártynak és 
tánccal egybekötött uzsonnája Bébynek. És piknik Loncynál. Mikor van vadászat Gödöllőn 
vagy galamblövőverseny Szt. Lőrincen, előkelő bál a Redout-ban vagy családias 
összejövetele a „Fehér Rózsa” társaságnak. Nem csoda, hogy olyan korán vénülnek az 
udvarhölgyek, amikor kalaposnéjuk, szabójuk, suszterük címén kívül annyi mindenféle 
dátumot kell a fejükben tartani: mert nem mindegyik udvarhölgy tud írni is, hogy Monaszterly 
és Kuzmik nőszabók vagy Neruda illatgyáros úr címét pontosan a jegyzőkönyvébe 
vezethetné. Szerencsére jó memóriája van az udvari kocsisnak, vagy a mellette ülő 
megmerevedett arcú lakájnak, akik az udvartartáshoz tartozó udvarhölgyeket a batárokon a 
városba viszik, ha bevásárlásaikat akarják elintézni. Én szeretnék gyalog járni a pesti 
Koronaherceg utcában, még inkább a Váci utcában, ha kalitkámból kiszabadulnék. 

Alvinczi most már félreérthetetlenül nevetett Ilona szavain, bár a „maga részéről” sohase volt 
„nagy barátja” a gyalogjárásnak, miután minden valamirevaló úriember fenyegető szívbaja 
miatt félt lábainak megdagadásától, valamint az utcán bekövetkezhető szédülésektől, 
vértódulásoktól, „kettős” látásoktól. 

- Egyetlen leányod, atyám, egészségesnek és jókedvűnek érzi magát, hogy bármely angol 
ladyvel felvehetne a versenyt a hosszú, egyenletes lépésekkel való menetelésben, mert az 
angolok éppen flegmájuk miatt élnek hosszú életkorokat. 

Így beszélt Alvinczi Ilona, és a „nagy elhatározást”, amelyet az öregedő Alvinczi úr fejében 
forgatott arra nézve, hogy majd egyszer, talán éppen a budai palota meglátogatásakor végre 
elmondja Ilonának „születése titkát” és azzal kapcsolatos szép, szomorú, „immortel” 
emlékeket: Alvinczi úr megint elhalasztani volt kénytelen. Nem lehet egy kedves kisleányt, 
aki az „imént kelt fel” hosszadalmas betegségből: elszomorítani, jókedvét könnyfakasztó 
mesemondással elrontani. 

(A regény kedves olvasója amúgy is sejti, hogy ki volt az, aki egykori Máriássiné 
csengettyűjének megszólalásakor még az éjféli órában is felkelt, a „társalkodónőt”, a szegény 
rokont megillető leányágyáról, és a vékony tapétaajtón át úrnője mulattatására az ezredesné 
hálószobájába lépett.) Alvinczi úr a megvásárolt budai házból megint azon az úton ment el 
Ilonával, amelyen jött, az ezredesné pávanyoszolyája mellett elhaladva azonban kénytelen 
volt, előbbi szavai enyhítése céljából, itt megjegyezni: 

- Azonban meg kell adni az asszonyságnak, hogy minden este tiszta szívből imádkozott azért, 
hogy nagyobb személyi változás ne legyen körülötte, mert nem szeretné vala, ha a 
szomszédos szobák egyikében egy váratlan látogatást tett volna a halál. 

Később a hálószobát elhagyva, a harisnyában járó ezredes életrajzi adatait kiegészítette 
Alvinczi úr ezzel a mondanivalójával: 

- A legtöbb vitéz katona a családi fészkében többnyire papucshősnek bizonyult, mint erre 
nézve a történelem már sok példával szolgált, utóvégre őfelsége sem az otthonában elkövetett 
hőstettekért tüntette ki annyiszor vitéz ezredesét, ahányszor csak tehette… A feleségek nem 
arra valók, hogy a hőstetteket dicsérjék. 

A holtaknak, a ház régi lakóinak ilyen formában szolgáltatott elégtételt Alvinczi úr előbbi 
hevességéért, Ilonának pedig ezt mondta: 

- Nekem semmi kifogásom sincs az ellen, ha Rex Margit kisasszony megtanít mindazokra a 
tanulmányokra, amelyeket egy tanítónőnek tudni kell, hogy másokat is taníthasson. De Rex 
Margit kisasszony ezt csak „magánúton” teheti, nyilvános tanítónő-iskolába nem járhatsz, 
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Ilona, mert még nem vagy abban a helyzetben, hogy más szegény lányok elől vedd el a 
kenyeret. Az a törekvésed helyeslésemmel találkozik, hogy minél többet tanulsz meg az életre 
való tudományokból, így a tanítónők leckéiből, mert nem lehet ártalmas, ha egy nő 
műveltségét fokozza. Példákra nem szeretek hivatkozni, de minden pesti és vidéki 
társaságban meg lehet több tudásukról ismerni azokat a nőket, akik például a Sugár úti 
Nőképzőbe jártak tanuló korukban. 

Alvinczi úr többet nem akart nyilatkozni az ügyről. Ruzicskától átvette a ház kulcsait, és a 
kulcsokat megőrzés végett átadta a tiszteletre méltó öreg házmesterpárnak, amíg további 
intézkedéseit „tudomásul hozza”. 

- Ezek az emberek tetszenek nekem. Arcuk meg van jelölve a becsületességtől. Semmi hibát 
nem találtam bennük, mint Viktória angol királynő aranytallérjaiban sem lehet hibát 
felfedezni. Mert ha egyetlen aranytallérról észrevennék az angolok, hogy az kevesebbet érne a 
megjelölt értékénél: nyomban visszavinnék egész aranykészletüket a londoni bank pincéibe, 
hogy új, becsületes, értékében hű tallérokat veressenek. Nem lehetséges, hogy Angliában a 
hibás, a megreszelt és a reszelés által kevesebb értékű aranyak akár huszonnégy óráig is 
forgalomban lehessenek a birodalom területén. Becsületes pénze nélkül régen összeomlott 
volna Nagy-Britannia. 
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MÁSODIK RÉSZ 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET • A magyar trón titkos várományosával 
foglalkozik. 

Ebben az esztendőben hosszú volt a tél, háromszor is visszatértek a cinkék a budai hegyek 
közül, mintha itt felejtettek volna valamit. 

A budai ház körül hegynek-völgynek járó utcákon néha papiroshajókat futtatott le az olvadó 
hólé, mert Budán még mindig voltak szegény gyermekek, akik papiroshajóval játszottak. 
Szilveszter úr, aki elsőnek telepedett meg a régi házban az Alvinczi úr háztartásából: az 
ablakon kikukkantva vagy a rejtélyes ház előtt üldögélve mindig nagy örömmel üdvözölte 
gyermekkorának kedves emlékeit, a tavaszodó szél által hajtott papiroshajócskákat. 

Szilveszter „irodáját” is magával hozta a budai házba, miután Alvinczi úr a hosszadalmas 
utazások után itt akart végül „kikötőbe érni”, „horgonyt vetni”, az „utazó irodát”, a 
vendégfogadókból vendégfogadókba vándorló titkári irodát tehát végérvényesen a budai 
házban helyezte el, de Szilveszter úr tetszésére bízta, hogy ő a maga személyében, a falra 
szegezett gyászjelentésekkel együtt ugyancsak „partot érne bárkájával” az újonnan vásárolt 
budai házban. 

Szilveszter a maga személyére nézve (valamint a „Krisztinában” levő lakásán kifüggesztett 
pártécédulákra nézve) úgy döntött, hogy az irodát továbbra is csak nappali időben látogatja, 
míg estéit és éjszakáit függetlenül, szabad ember módjára tölti a „Krisztinában”, és a 
helyükön feltalálható régi barátok körében. (Szilveszter szemérmetes ember volt: „kocsmai 
hangulatban” még gyermekkori barátja, Alvinczi úr előtt se szeretett mutatkozni.) De az 
„irodát” szívesen berendezte, felállította amaz íróasztalokat, amelyek egymással szemközt 
foglaltak helyet, mert Szilveszter úr megunta az üldögélést, mindig ugyanazon karosszékben, 
ugyanazon pozitúrában. Szeretett mindig arra nézni, amerre a nap jár az égboltozaton: bölcs 
ember létére megnyugodott abban, hogy élete muladozóban van, de amíg lehetséges, addig 
csak a napot nézi a földről is látható dolgok közül. Aztán amúgy is szárnyas arkangyal lesz a 
magyarok mennyországában, mert tudomása szerint szándékosan nem vétett volna senkinek, 
bajt mindig csak magának csinált, és ellenségei, ha voltak, legfeljebb azért haragudtak rá, 
mert nem tudott velük kellően gyűlölködni, és lehetőleg kiengesztelni akart minden embert, 
mint ahogy megbékült ő is önmagával. 

Nem csoda, hogy ilyen galamblelkűségében Szilveszter úr, mikor arra került a sor, még arról 
is panasz nélkül lemondott, hogy a napot is más nézze az ő helyén: a szemközti íróasztalnál, 
ahonnan a reggeli napot lehetett „élvezni”, egy bandzsa tekintetű, dugóhúzóbajszú, 
tanítószagú, kopott szalonkabátos és penészes arculatú, középkorú úriember helyezkedett el, 
aki körülbelül azt a benyomást keltette, hogy hosszabb börtönbüntetés elszenvedése után 
került megint a napvilágra. (De némelyek még azt is gondolhatták a rejtélyes úriemberről, 
hogy már egyszer fel volt akasztva, és valaki tévedésből levágta a kötélről.) 

Remete C. Szervác volt az illető (a C. betű nevében Cirillt jelentett, mert apja nagy 
„muszkavezető” volt az 1848/49-iki szabadságharc után), a bécsi titkos levéltárban volt 
valaha alkalmazásban, és ugyancsak titkos kezek pártfogolták arra nézve, hogy a levéltárosi 
vizsgát sikerrel kiállja. Minden ok megvolt arra nézve, hogy Remete C. Szervác sok 
mérföldnyi távolságba űzessék az Alvinczi úr és környezetének közelségéből, de a „magasabb 
politika” néha nagyobb meglepetésekkel is szolgál, mint a dugóhúzóbajszú levéltáros. Éppen 
ez a férfiú volt kiszemelve abból a célból, hogy előteremtse, „létrehozza”, hitelesítse azokat 
az iratokat, amelyek Alvinczi úrnak szükségesek voltak arra nézve, hogy a magyar 
hétvezérektől való származását, családjának fejedelmi eredetét, és így a magyar trónhoz való 
jogosultságát a „napnál bizonyosabban” igazolja… 
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Sok mondanivalója lehetett volna erre nézve Szilveszter úrnak azokon a „baráti 
összejöveteleken”, amelyeken a Krisztinában és más csendes helyeken üldögélt együtt 
barátaival, de Alvinczi Eduárdról nem mondhatott bírálatot, miután megtanulta, hogy ez a 
nagy vagyonú úriember mindig egy „magasabb, messzi cél érdekében tette lépéseit”, és a 
szerencse mindig az ő pártján volt, bármilyen fantasztikus terveket forgatott fejében. 

Hátha Remete C. Szervác, ez az elviselhetetlen figura is csak egy eszköz egy cél elérésében, 
amely eszközt a véletlen sodorta Alvinczi úr keze ügyébe?… 

Remete C. Szervác egyelőre igen szótlanul, szinte komoran viselkedett az „irodában”, és 
sohasem kérdezett Szilveszter úrtól semmit, mert annyi könyvet és iratot hozott magával már 
megérkezésekor, hogy mindig talált valamely ürügyet arra nézve, hogy sötét pápaszemét 
orrára biggyessze, hogy kancsalító tekintetét elrejtse Szilveszter úr kutató szeme elől. 

Szilveszter, aki eleinte az új ismerős feljebbvalójának tekintette magát (már csak koránál 
fogva is), utóbb szégyenkezve tapasztalta, hogy még udvarias szó se talált mindig 
meghallgatásra az idegen füle tájékán; sőt irataival, könyveivel, nagy kalamárisaival és 
különösen „nagyító üvegjeivel” mindig inkább terjeszkedett az íróasztalokon. 

Szilveszter azon vette magát észre, hogy piros, zöld, lila tintásüvegekkel van körülvéve, 
amelyek között alig találta meg a maga szerény lúdtollát, amelyet alkalmilag az ólom 
tintatartóba bemárthatott. „Maholnap a köpenyegemnek sem találok helyet a magam 
irodájában, mert ez az ember megöl a kancsi szemével és a szorgalmával” - panaszolta 
egyszer Szilveszter úr, mikor a véletlen, ez a jó barát megint összehozta Rezeda Kázmérral, 
mert Rezeda Kázmérnak mindig igaz szívből panaszkodhatott. A jeles úriember ugyanis még 
mindig a saját szerelmi bánatával volt elfoglalva; beszélhetett Szilveszter, akár a falnak. 
Rezeda Kázmér egy-két hümmögésen kívül egyéb választ nem adott. Hallgatott, ült, a 
poharába nézett, és angyali közönnyel hallgatta az „égbekiáltó igazságtalanságokat”, amelyek 
a csavart bajszú, bandzsalító idegen megérkezése óta Szilveszter urat érték. 

Mikor Szilveszter úr választ már nem remélt kapni panaszaira, és könyörgésre fogta a dolgot 
a „Vörös Béká”-hoz címzett kocsmában, Rezeda úr mintegy álmából felrezzenve, kérdezte: - 
De hát mért nem dobod ki az irodából Remete C. Szervácot? 

Erre a kérdésre Szilveszter magához tért, mégpedig annyira, mint a fuldokló, akinek egy 
„mákszem levegőt” juttatnak. 

Szilveszternek alkalma nyílt elméletének elmondásához, amely elmélet szerint vannak olyan 
emberek, akiket az előszobába se szabad beereszteni, mert amint megvetették a lábukat 
valahova: nyomban urizálni akarnak, és mindenkinek terhére vannak. Nyomban utcák, 
házszámok, családi állapotok után kezdenek tudakozódni: megkérdezik, hogy mennyi pénze 
lehet X-nek vagy Y-nak; igaz-e, hogy Z. az anyósát a minap is megverte?… Nagyon sokáig 
kellett panaszkodni szegény Szilveszter úrnak a „Vörös Béká”-nál, amíg Rezeda Kázmér 
ismét egy kérdést dobott felé: 

- De hát mit is akar nálatok az irodában ez a Remete C. Szervác? 

- Magam sem tudom. Eduárd titokban adta ki számára utasításait, titkon pénzeli, és titkon 
beszélget vele zárt ajtók mögött, ha hében-hóban az irodában felkeresi vagy magához rendeli. 
Valami feltaláló vagy történelembúvár, bibliahamisító vagy históriamagyarázó ez az ember, 
mert az minálunk egyre megy. Minden kuruzsló, trónkövetelő vagy indiai mágus 
megpróbálkozik nálunk, nem beszélve arról a sok ügynökről, akik mindig valamely portékát 
akarnak eladni, amire egyébként semmi szükségünk sincs. De ilyen szemtelen még egyik se 
volt. Maholnap már az irodába se mehetek be azoktól az ócska könyvektől, amelyeket 
mindennap a hóna alatt hoz Remete C. Szervác - szólt Szilveszter. 
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Rezeda Kázmér poharába nézett, aztán a plafonra fordította gondolkozó szemét… Három nap 
múlva, mikor Szilveszter úrral a „Vörös Béká”-nál találkozott, így szólt: 

- Nem kell búsulni, öreg. Remete C. a magyar királyi trónust akarja eladni a gazdádnak, de 
ebből a vásárból aligha lesz valami, mert már több helyen megpróbálkozott vele, és mindenütt 
felsült. 

így szólt Rezeda Kázmér, és poharát Szilveszteréhez ütötte. 

Szilveszter most az egyszer nem tudta a vidámság felé vezető úton követni Rezeda Kázmért, 
amiért ez összeráncolta homlokát, mert azt hitte, tudósításával minden bánatot eloszlat barátja 
szívéből. 

Szilveszter azonban csak lehorgasztotta a fejét, és oly hangosan szívta rövid szárú „bohémes” 
fapipáját, mintha a pipaszár hirtelen könnyekkel telt volna meg. - Azt hiszem, hogy nálunk 
nem fog felsülni ez az országos gazember! Okom van azt hinni, hogy ez a bandzsalító 
börtöntöltelék most az egyszer jó helyen vetette ki a horgot: Eduárdnak már gyermekkorában 
volt egy különös gondolata, amelyet az élet megpróbáltatásai, veszedelmes tanulságai, nehéz 
küzdelmei se tudtak elmulasztani egyébként legnemesebb lelkéből. Hallgatagon ő 
is trónkövetelőnek érzi magát. S ebben az eszméjében én, az egyszerű, kisnemesi famíliából 
származott, árva Pest megyei lélek nem tudom őt követni. Mert nem tudom elhinni, hogy 
Magyarországon jöhetnek valaha olyan idők, amikor nem Első Ferenc József vagy az ő 
maradékai uralkodnak. Én nem vagyok Habsburg-párti, nem vagyok Rákóczi-párti, sőt 
Kossuth-párti se. Nem tudom sehogy se elgondolni, hogy valaki olyan lehessen a király 
Magyarországon, akit én személyesen ismerek. 

Rezeda Kázmér, miután kivételesen abban a hangulatban volt, hogy felfigyelt a körülötte járó 
hanghullámokra, gúnyosan így felelt: 

- Tekintetes úr tehát azzal a Szemerével tart, aki mindaddig Kossuth Lajos híve volt, amíg 
véletlenül meg nem látta, hogy Kossuth a magyar koronát próbálgatja a fején az orsovai 
vendégfogadó tükrében? Amíg rá nem eszmélt, hogy Kossuth királlyá is koronáztathatta 
volna magát, ha a szerencse el nem hagyja a magyarokat? 

- Nem uram, nem. Tévedésben van - mondta Szilveszter úr ugyancsak a félig-meddig sértő 
magázásra fordítván a szót, mint ez a magyar nyelv természetében rejlik, amikor politikai 
vitatkozások és nézeteltérések kerekednek az egyébként testi-lelki jó barátok között. - 
Tévedésben van a tisztelt előttem szóló! Engem nem ilyen kételyek nyugtalanítanak a magyar 
király kérdésében… Ellenben azt tudom, hogy volt Zemplénben egy bolond, aki talán csak 
vidékies tréfacsinálás szempontjából, boros fővel néha azzal is ugratta a kompániát, hogy a 
magyar koronához jussa van igazándiban minden magyar embernek, ha az Árpádokkal való 
atyafiságát bebizonyítani tudja. Eduárd hallotta gyermekkorában ezt a vén hóbortost, és a 
gyermekkori legenda sohase tudott távozni végleg a fantáziájából. Különösen, ha kalapot 
vásárolt a bécsi Habignál vagy a pesti Pórfinál, mindig eszébe jutott, hogy a magyar koronát 
gyakran nem olyanok viselték, akiknek a korona a fejére illett volna… Ezért tartom országos 
veszedelemnek, hogy az az akasztófáról megszökött, kancsi, börtönpenészes svindler most a 
mi tanyánkon ütötte fel sátorfáját… Ha éppen tudni akarja az úr! 

Ily szokatlan, erélyes hangon fejezte be a szavait a galambepéjű Szilveszter, miután e történet 
folyamán még egyszer sem (sőt e történeten kívül eső életkoraiban sem) nyilatkozott 
bővebben politikai nézeteiről. De sajnos, politizálni tudott ő is, mint magyar ember. Rezeda 
úrnak nagyon sokáig kellett hallgatni e beszélgetés után, míg Szilveszter, felkavart lelkületű 
barátja lecsillapodott. 
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A „Vörös Béká”-ban ugyan igen jól lehetett hallgatni a viharos társalkodás után, de a teljes 
biztonság kedvéért darab idő elmúltával egy másik, hallgatóbb kocsmába ballagtak, ahol a 
bormérő mit sem tudott az előbbi vitatkozásból, és a megszokott barátsággal fogadta két régi 
vendégét. 

Innen már szokás szerint karonfogva mentek el régi kedves ismerőseink, és az enyhülő, 
tavaszias estében örvendeztek, hogy az áprilisi zivatart, amely időközben a budai oldalon 
elvonult, fedél alatt töltötték, és ott kedvükre kimagyarázkodtak. 

- Én vagyok az árva, akarat nélküli, szegény ember Magyarországon, akivel erősebbségét 
mindenki érezteti - mond Szilveszter úr, és barátja karjába kapaszkodott. - Még te is erősebb 
vagy nálam. 

- Csak fiatalabb és szomorúbb - védekezett Rezeda úr. - És ezért nem lehet rám haragudnod. 
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TIZENHARMADIK FEJEZET • amelyben örömteljes események is 
tárgyalás alá kerülnek a zord tél után. 

Május volt Pesten: mégpedig olyan május, amilyennek a világháború előtt ismerték a pesti 
májust, s amilyen, a közvélemény szerint, sohase fog virulni és megismétlődni a 
történelemben. 

Utolsó ékességeit is felrakta a város, amikor elkövetkezett a május, és nem volt többé 
félelmetes a visszatérő tél. Minden szépségét és ifjúságát, élni vágyását és csókját, 
elragadtatását és mosolyát elővette májusban, mert hiszen úgy tanulta, hogy akkor 
tündökölnie kell még a korán „megöregedett” Pestnek is, az évről évre ilyenkor idevetődő 
vőlegények, az idegenek, az utazók, a mulató gazdag legények előtt. 

Május volt Pest szerencsehónapja, ilyenkor várta sorsának jobbra fordulását még az is, aki 
igazában már mindenről, még az ifjúság könnyelműségeiről is lemondott. Májusban tették le 
az özvegyi fátyolt a téli fák és az elhagyott asszonyok; de ugyancsak akkor kerekedett megint 
kedve a pesti élet furcsaságaihoz még annak is, aki már azt hitte, hogy egész életére 
megcsömörlött az ismétlődő májusok örömeitől és az örömökkel együtt járó bánatoktól is. 

Májusban ült megint fiákerbe, aki fogadalmat tett arra nézve, hogy most már csak olcsó 
gyalogszerrel vagy pedig takarékossági szempontból konfortáblison viteti sorsát a 
múlandóság felé: májusban húzta cilinderkalapját jó mélyen a szemére az agglegény, ha 
elkerülhetetlen esküvő szempontjából fehér fátyolos menyasszonnyal a Szent Terézről 
nevezett templom felé kocsikázott, mert a közhiedelem szerint azok az esküvők történtek 
igazán a nyilvánosság előtt, amelyek hosszú kocsisorral is felvonultak az Andrássy úton, 
amelyek a „közvélemény nyomása” alatt jöttek létre. (Utóvégre a Hermina-kápolnában vagy 
más rejtett templomocskában mindenki megesküdhetik életében annyiszor, ahányszor akar, ha 
a jegygyűrűt a mellényzsebbe rejti: mégiscsak legényembernek számíthat.) És dehogyis 
ábrándoznak már a pesti nők a „balkézről” való házasságról, amely legfeljebb titkos 
boldogsággal kecsegtet a régi romantikus korban. Tüntetőleg és nyilvánosan kell történni az 
esküvőknek, mint a közmegelégedésre eljátszott színdarabok utolsó felvonásának, amelyben a 
jók elnyerik jutalmukat, a gonoszok pedig büntetésüket. 

Májusban rendeződött minden szerelmi affér vagy félreértés a város területén, a hűséggel 
szeretők megtalálták egymást, akármilyen messzire vetette őket a sors időközben egymástól: a 
tavasz első napjaiban rügyező szerelmek kivirágoztak a városligeti fasor gesztenyefáival 
együtt, és a téli bálokon még alig sejtett érzelmek, érzelgősségek, kézszorítások, lopott 
pillantások, rejtett célzatok, legyezőnyelvi vallomások, színházi látócsöveken át tett ígéretek 
beváltást nyernek. - A szerelem örökké él, mondják a nők és férfiak, akik kimondhatatlan 
keserűséggel csalódtak egymásban. 

Érdemes volt a májust megvárni annak is, aki sohasem szeretett, és sohasem csalódott. 

Csak egyedül, magányosan nem volt tanácsos tölteni a májust Pesten a régi királyság 
idejében, mert az ember hamar ráeszmélt az élet hiábavalóságára. 

  

(Rezeda ugyan azt mondta magában, hogy ő író, az írónak pedig mindig egyedül kellett írni 
már a templomi lovagok idejében is, pedig a lovagok vitték legtöbbre a testvériség terén, 
amikor egy nyeregben ültek ketten. - Szilveszter öregségére hivatkozott, amikor májusban 
egyedül maradt, mert az embernek amúgy is egyedül kell meghalni, ritka az olyan jó feleség, 
aki együtt, egyazon pillanatban halna meg férjével, hogy karonfogózva, mint egész életükben 
jártak, keljenek át a túlvilágra is. Szilveszter úr már nem tudott volna másodmagával egy 
szobában aludni, és az egyedüllétben mindig pihenni szokott a kocsmák látogatása után. - 
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Regényi úr, ha ugyan szó lehet ebben a történelemben az apró, okoskodó, fölényeskedő 
emberke érzelmeiről: ő májusban azért nem érezte a nőtlenségét, mert ilyenkor nyílt meg az 
„élet nagy egyeteme”, ahol esztendőkről esztendőkre új dolgokat kell tanulni a látogatónak, 
mert a paripák a vérkeveredés révén mindig inkább nemesednek, a lovasok pedig a nehéz 
megélhetés következtében mind tökéletesebb művészetre törekednek, a „pestiek” pedig, 
ahogyan a lóversenylátogatókat általában nevezé Regényi úr: évről évre okoskodóbbak 
lesznek; ami persze nem jelenti azt, hogy minden ember tud lóversenyjátékot játszani a 
városban. De májusban, amikor a lóversenyek kezdődnek, minden második „pesti” 
rányomatja a névjegyére, hogy foglalkozása szerint: „sportsman”. Regényi úr már ezért sem 
érezte magát egyedül májusban.) 

  

Alvinczi Eduárd egy májusi napon Pesten termett, miután a kürti magányban valóban 
elkészült azzal a „röpiratával”, amelyet Széchenyi István „modorában” írt a magyar 
ifjúsághoz. 

Az ilyen „röpiratok” a régi királyság idejében a háború előtt, a „béke boldog napjaiban”, mint 
mondogatták, jóformán mindennap megjelentek Pesten, csaknem annyiszor, mint az újságok. 
Egyszer egy ügyvéd írta, máskor egy tanár, harmadszor egy kereskedő, aki feltűnni akart 
pályáján. A belvárosi könyvkereskedések kirakataiban mindennap látható volt valamely 
nyomtatvány, amelyből a szerző és barátai megvásároltak néhány példányt: a 
hírlapszerkesztőségek a közelben voltak, és soha magosabban nem helyezkedtek el az első 
emeletnél, ahová könnyen el lehetett vinni a nyomtatványokat; a nyomdászoknak pedig 
valóban nem volt egyéb dolguk akkor sem, mint sötét pincékben a „világosságot” terjesztő 
apró betűcskéket egymás mellé rakosgatni, mert ez volt a sorsuk. 

Alvinczi úr röpirata májusban jelent meg; Nemzetem ifjúságának! adresszálta Alvinczi úr 
röpívét és „sokkal többet gondolkozott megszerkesztésén, mint bármely sikeres 
lóversenyfogadás lebonyolításán”, írta a „Timoteusz” nevű hírlapíró, aki a lóversenytérről 
ismerte Alvinczi urat, és szerencséjének és versenylovainak tisztelője volt, amíg a lovak 
futottak. 

Alvinczi úr röpiratát a nyomda „stílusos” ezüstpiros borítékkal látta el, amely színekben 
valaha lovasai öltözködtek, amikor nyeregbe ültek. Egy hírlapírónak, aki lapjában 
megemlékezett a „könyvecskéről”, a „rossz emlékezetű családi színek” ellen volt kifogása, 
mert a hírlapíró valaha a lóversenytéren elvesztette pénzét, és a lóverseny látogatása ellen 
megeskették abban a lapszerkesztőségben, ahol már a Nagy Lexikon köteteinek eltüntetésével 
és antikváriumi értékesítésével is gyanúsították a szegény, szerencsétlen lóversenyjátékost. 

Egy pap, akinek a „könyvecske” ugyancsak kezébe került, a Jámbor Misszió-ban azt írta 
Alvinczi úrról, hogy bűnre csábítja az ifjúságot. A Pesti Furcsaságok-ban, amely lapocska 
lehetőleg mindenkit a humoros oldaláról nézett, így sóhajtott fel a hírlapíró: „Ámde hiába 
lapozgattunk a Nemzetem ifjúságához címzett kiáltványban, egyetlen jó tanácsot sem találtunk 
abban, hogyan lehet munka nélkül megélni a mai világban”, Homicskó, az ismert rajzoló 
karikatúrát készített Alvinczi úrról egy élclapban, amint szegény egyetemi hallgatóknak a 
„harminckrajcáros” helyről, a pálya közepéről mutogatja azokat a lovakat, amelyeket elölről-
hátulról ostoroznak, hogy a „vén gebét” megmozdulásra serkentsék. Mühlbeck Károly 
ellenben, aki még gunyoros célzatú rajzaiban is tiszteletben tartotta a nevezetesebb férfiakat 
(mert nem szeretett senkit se megbántani), Alvinczi urat olyan formában rajzolta meg, mint 
egy jóságos öregurat, aki a pesti ifjúságot éppen a lóversenyezés szenvedélyétől akarja 
elriasztani… 
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- Helyes a művész úr felfogása - mond Alvinczi úr, amikor a karikatúrát szemlélte. - De 
sajnos, erről nincs szó művemben. 

Egy Lobbanti nevű író A főváros tükré-ben azt írta, hogy Alvinczi úr, miután a lóversenytéren 
elvesztette pénzét: most már „tippeket” árul a magyar ifjúságnak, mint a Szerecsen utcában a 
fogadóiroda előtt alkalmazott hordár. B. B. az Olvasd! című lapban megjegyezte, hogy 
Alvinczi úrtól más, magasztosabb ideák terjesztését várja a magyar közvélemény, mert a kis 
Bonifác Béla (aki a B. B. betűk mögé rejtőzött) nem „tagadhatta meg múltját”, még Alvinczi 
úr kedvéért sem. 

- Megérem, hogy még a kis nihilista költő úr se olvasta el figyelmesen könyvemet - kiáltott 
fel elcsodálkozva Alvinczi úr. 

Csak Pályi Ede doktor, a régi jó lóversenybarát jelentette egy Bécsből küldött 
„sportlevelében”, hogy az osztrák Jockey Club tagjai a freudenaui versenypályán többször 
emlegették Alvinczi úr nevét új röpiratának megjelenése alkalmából, de Bécsben nincsen 
olyan könyvkereskedés, ahol magyar könyveket árulnának. Ugyanezért a cikkíró (Pályi Ede) 
kénytelen megvárni az időt, amíg a freudenaui lóversenyek befejezést nyernek, hogy majd 
Magyarországba visszatérve bővebb méltatást írhasson lapjában Alvinczi úr feltűnést keltett 
tanulmányáról… 

- Habár nem egészen így van ez a dolog - mormolta szakállába Alvinczi úr -, mert a „Doctor 
úr”-nak expressze küldöttem könyvemből a „Karl” fogadóba adresszálva, ahol a „Doctor úr” a 
velem való személyes érintkezés kedvéért az elmúlt esztendőkben megszállni szokott. 

- Hacsak valamely portáscsere nem történt azóta - mondta Szilveszter úr Pályi Ede 
védelmében. 

Röpiratának sikertelenségét azonban nem oly könnyűszerrel viselte el Alvinczi úr, mint ezt 
azok a hírlapszerkesztők gondolták, akik fullánkos megjegyzéseiket leírván, nyugodtan 
továbbmentek a mindennapi dolgaik után (esetleg a lóversenytérre): Alvinczi úr ugyan nem 
követte Batthyány Elemér példás esetét, amikor a nemes gróf (és lóversenytéri elnök) 
megbántásáért, egy hírlapi megjegyzés miatt úgy állnak bosszút a hívek, hogy a hírlapírót a 
Nemzeti Kaszinó előtt felelősségre vonják, és utcai jelenetet idéznek elő, amit éppen Elemér 
gróf helytelenített leginkább: Alvinczi úr elkomorodott kedvvel, hátrafont kézzel sétálgatott a 
budai házban, ahol már egy-két megszálló szobát kellő állapotba „helyeztetett”, és magában 
azt a gondolatot forgatta, hogy vajon, mi történne akkor, ha a fent említett „hírlapok” közül 
egyik-másik Alvinczi Ilona kezébe jutna a kürti kastélyban?… Mily megrendítő hatással 
lehetne az imént (és Korányi tanár úr vizsgálata után) egészségét visszanyert leányka 
lelkületére például a Herkó Páter című élclap ama kijelentése, hogy Alvinczi Eduárd úr csak 
maradjon meg hivatásánál, a kártyacsomagok keverésénél, de a magyar ifjúság nevelésébe ne 
avatkozzon, mert ahhoz nem ért… És ebben a pillanatban pesti egyfogatú robogása hallatszott 
a budai ház előtt, és a konfortáblisból, miután annak kocsisa dörmögött az esetleges várakozás 
miatt: Alvinczi Ilona kisasszony szállott ki, mégpedig Rex Margit tanítónő társaságában (aki 
mióta egyszer hiteles oklevelét is bemutathatta, és letétbe helyezte az „irodában”, mindig 
nagyobb és nagyobb befolyásra tett szert a „királykisasszony” nevelése ügyében, mint 
Szilveszter úr ezt a Krisztinában megjegyezte). 

- Atyám, egyetlen leányod megérkezett, hogy segítsen neked nevetni azokon az 
újságközleményeken, amelyeket könyvünkről írtak. A Figyelő ugyanis szokás szerint 
elküldött Kürtre minden újságot, amelyben könyvedről közlemény jelent meg. 

(Ez a Figyelő nem volt senki más, mint régi barátunk, Regényi úr, akinek Pesten mindig az 
volt a teendője, hogy a világ minden részébe utána küldje azokat a fővárosi újságokat 
Alvinczi úrnak, amely újságokban Alvinczi úrról, különösen régebben lovainak dicsőséges 
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szerepléséről a hírlapírók írtak. Regényi úr most is híven teljesítette kötelességét, 
bebizonyítván ezzel is, hogy nemhiába tölti figyelő állásba éjszakáit a „Tihany” kávéházban 
az újságok felett.) 

…Alvinczi Ilona kisasszony valóban olyan volt, mintha a május nyitott volna be Eduárd úr 
komor lépéseivel együtt elkomoruló szobájába, ahol a nagy utazóláda mindig 
koporsónémasággal zárta el magában azokat a rosszindulatú újságokat, amelyeket Szilveszter 
úr kiveresedett szemmel és jogos elkeseredéssel hozott a köpönyege alatt… (Pályi Ede még 
mindig nem érkezett meg a bécsi lóverseny körül való elfoglaltságából, hogy az első 
barátságos szó is elhangozhatott volna Alvinczi úr művéről.) 

Alvinczi úr tehát nem volt nyomban elkészülve, hogy mily arculattal fogadja Ilonát, amint az 
elkeseredett hangulatú szobájába belépett, míg Rex Margit kisasszony egy pillanatra 
megállott a kertben, hogy az elhagyott, de tavaszillatú kastélykertet szemügyre vegye budai 
„ibolyázás” szempontjából, amely ibolyáknak mindig más illatuk van, mint a pármai 
ibolyáknak, amelyeket az előkelő világ ez idő tájt kedvelt, hogy valcert is írtak róla. 

- Azt hiszem, Rex kisasszony, most az egyszer túllépte hatáskörét, amikor meghatalmazásom 
nélkül a fővárosba kísért - mond Alvinczi úr olyan hűvösen, amilyen hűvösséget Ilona az 
életben még nem tapasztalt atyja részéről. Ugyanezért bizonyos megszeppenéssel felelt: 

- Rex kisasszony nem lépte át hatáskörét, hanem én voltam engedetlen. Égtem a vágytól, 
hogy Zirzen Jankával megismerkedhessek. 

- Ki az? - kérdezte összevont szemöldökkel Alvinczi úr. 

- Csodálom, hogy nem hallottad, atyám, Zirzen Janka nevét, akinek tanintézetéről annyit 
beszéltünk egymás között Rex Margit kisasszonnyal. Zirzen Janka a magyar nőnevelés 
apostolnője, nagyobb missziót teljesít Magyarországon, mintha elment volna Dél-Afrikába 
néger gyerekeket írásra és olvasásra tanítani. 

- Ezt énmiattam megtehette volna. Semmi kifogásom nem lehet… Az ellen van kifogásom, 
hogy te, Ilona, engedelmem, előzetes tudósításom nélkül a fővárosba jöttél. 

- Már megyünk is vissza, atyám, a legközelebbi vonattal, az öreg kocsis bácsit azért 
várakoztatom meg a kapu előtt… (Alvinczi úr a meglepetéstől csaknem sóbálvánnyá meredt.) 
De nem mehettem el tudtod nélkül a fővárosból, és anélkül hogy meg ne csókolnám jóságos 
kezedet, amelyet a legtöbbre tartok minden e világon levő férfi keze közül. 

A kézcsók után Alvinczi úr valahogy úgy érezte, hogy egy pillantást kell vetni arra a valakire, 
aki nő létére kezet csókolt neki. 

- Egy furcsa álom volt oka, hogy magad előtt látsz, atyám. 

Alvinczi Ilona valóban nagyon figyelemreméltó jelenség volt kék és fehérbabos félselyem 
ruhácskájában, nagy karimájú, a múlt század harmincas éveinek divatjából való, szalagos 
szalmakalapjában. És a napernyője talán mindennél többet jelentett toalettjében, mert ezt a 
napernyőt Alvinczi úr kedvéért viselte, aki mindig azokat a divatokat szerette, amelyek már 
kimentek a közhasználatból. Ennek a festetlen arcú, de mégis rózsaszínű kisasszonynak az 
előadásában még az a hajmeresztő történet sem hangzott oly valószínűtlenséggel, amely egy 
Alvinczi kisasszonnyal meg nem történhetett volna. 

A kisasszony szerint már többször feltűnt álmatlan éjszakáin egy fenyegető arculatú és hosszú 
állú öregasszonyság képe, akire addig annál kevésbé gondolhatott, mert ilyen külsejű 
öregasszonyságot az életben sohasem látott, legfeljebb meséskönyveiből emlékezhetne rá. 
Álmait a hosszú ismeretség folytán darab idő óta Rex Margit okleveles tanítónővel szokta 
közölni, nem pedig már csak Ékesnével, a paraszti sorból származott szoptatós dajkával, 
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amely körülményt Rex kisasszony nyomban azzal honorált, hogy a saját álmait is közölte vele 
cserében. 

- Remélem, nem akarod, hogy Rex kisasszony álmait is végighallgassam - szólt közbe 
Alvinczi úr, aki néha vissza akarta nyerni a régi tekintélyét. 

Ilona mentegetőzve folytatta, hogy furcsa álmát azért kényszerült beleszőni a történelembe, 
miszerint „kézzelfoghatóvá tegye” atyja előtt, hogy nem maradhatott nyugodtan Kürtön, mert 
az álombeli öregasszonyság nem lehetett más, mint Zirzen Janka, aki a nőnevelés terén olyan 
érdemekre tekinthet vissza múltjában, hogy Rex Margit kisasszonnyal már régebben 
elhatározták, hogy ez országos tekintélyű hölgy előtt próbálkozik meg Alvinczi Ilona első 
vizsgájával a tanítónői tudományokból… Ez az álom volt tehát okozója voltaképpen a további 
eseményeknek, amelyeknek létrejövetele céljából gyalogszerrel, a kora reggeli időkben, Rex 
Margit kisasszonnyal kisétáltak a legközelebbi vasúti állomásra a kürti kastély parkjából, és a 
vegyesvonaton a feltűnés elkerülése végett két harmadik osztályú jegyet váltottak Pestre és 
vissza a Soroksár nevű állomásra, mert nem volt bizonyos, hogy a rendelkezésükre álló 
pénzecskéből marad-e elegendő a visszautazásra… 

- Bár ne maradt volna, hogy gyalog kellene visszamennetek Kürtre! - közölte óhajtását 
Alvinczi úr, mert okos ember létére nyomban észrevette, hogy itt valamely kelepcébe akarják 
csalni. (De annak elgondolása közben, hogy egyetlen leánya a vegyesvonaton és harmadik 
osztályon utazott tót pesztonkák és állást kereső szobalányok között a „női szakaszban”, 
Soroksár és Budapest között, valamiképpen arra a mozdulatra izgatta a kezét, hogy az „előadó 
művésznő” kesztyűjét megsimogassa.) 

Ilona figyelmét nem kerülte el a mozdulat, most már hangja mindinkább mesemondóbbá, 
folyamatosabbá és andalgóbbá válott, mintha olyan eseményekről beszélne, amelyek nem is 
néhány órával ezelőtt történtek vele, hanem másvalakivel: régen, megszámlálhatatlan évek 
előtt. A mesemondásban szerepe jutott a félelmetes gyárkéményeknek, amelyek mint a 
közelgő város fekete cilinderkalapjai integetnek vala a pasasérok felé: „Csak gyertek, ne 
féljetek tőlünk.” 

A mesemondásban szerepe jutott a falusi képű kék sapkás, vörös zászlós váltóőrnek, aki kis 
házikójából mindennap nagyobb figyelmet szentel annak a vasúti vonatnak, amely az ő 
szülőföldjéről, például Ceglédről jött: bizonyára kérdőleg kiált valamit a fekete mozdonyról 
pipájával kihajló fűtőnek, mert a pesti állomás közelében úgyse kell már rakni a tüzet a 
mozdonyban: bizonyára végignézi a vasúti kocsik ablakaiból kitekintő ceglédi arcokat a 
váltóőr, amely arcokat gyermekkora óta nem látott: bizonyára örömteljesen lengeti rövid 
nyelű zászlócskáját, ha például a ceglédi tanítót fedezi fel az utasok között… „Ami könnyen 
lehetséges, mert a tanítók sohasem változnak külsejükben, a szakállnövesztéshez nem ad elég 
időt nekik az állam - mond közbevetőleg Alvinczi Ilona. - Ugyanezért a tanítótól mindenki 
megkérdezheti, hogy volt-e arrafelé eső.” 

- Nagyon szegény emberek a tanítók! - szólt Alvinczi úr csendesítőleg, mintha talán annak a 
lehetősége fenyegetne, hogy Ilona leánya a ceglédi tanítóhoz akar férjhez menni. 

Ilona rózsaszínű arccal nézett atyjára, mintha nem is egészen rossz nyomon járna a 
„fejedelem” gondolata, de aztán pajkosság helyett megint csak a mesemondó hangba csapott, 
mert már „tapasztalatból” tudta, hogy ez a hang jár legközelebb atyja szívéhez. 

Részletesen elmondta tehát a Nyugati pályaudvarra való megérkezésüket, és még azokat az 
orgonaszínű fátyolokat se felejtette ki, amelyek feltűntek neki az „idei” pesti divatban, holott 
a nefelejcs színe inkább illenék a fővárosi nők arcához. Mintha szőke lenne az „idei” tavasz, 
mert a színes napernyők megváltoztatják a nők eldurvult arcvonásait. Apró és szellős 
léptekkel járnak a hölgyek az Andrássy úton, mintha valamely hallhatatlan tipegő zenét 
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éreznének arculatukban. Nem is nagyon lehetne csodálkozni, ha az orgonakék szoknyák 
valamely régi órakereskedés kirakata előtt az órából kihangzó zene csengő ütemére a francia 
négyest táncolnák az Andrássy úton, és báró Podmaniczky Frigyes kotillion-jelvényt 
osztogatna az Operaház előtt… 

- Az öreg Frigyes mindig kitett magáért, ha éppen arról volt szó, Budapest örökös vőlegénye 
volt ő. De te, remélem, nem foglalkozol vele komolyan - mond Alvinczi úr. 

Ilona megjegyezte, hogy Podmaniczky Frigyest főként azért szereti, mert az öreg báró már 
csak életkorára nézve is csaknem száz esztendőt jelent Budapest történetéből. Ennek a 
városnak alig van olyan szép múltja, amelynek eseményeibe, alkotásaiba, történetébe be ne 
kapcsolódott volna báró Podmaniczky Frigyes neve. Ami szép és az idegennek tetszetős a 
városban: Podmaniczky alkotása. Az elhanyagolt Sugár útból ő épített Andrássy utat; a 
mocsarak és nádasok helyén az ő képzeletében tűnt fel először a magyar királyi Operaháznak 
a képe, és részes volt minden műalkotás létrehozásában, mert a Közmunka Tanácsnak az 
alelnöke volt… 

- Honnan tudod ezeket a dolgokat? - kiáltott fel Alvinczi úr érthető meglepetéssel. 

- Ma délelőtt ebből a tárgyból vizsgáztam Zirzen Janka előtt, aki éppen ezt a kérdést intézte 
hozzám, amikor az első „képesítőre” jelentkeztem iskolájában az Andrássy úton - mondta 
Alvinczi Ilona. - Tudniillik az „első képesítőn” történelemből és földrajzból kell vizsgát tenni, 
arra nézve, hogy a második „képesítőig” is eljuthasson a tanítónő-jelölt. 

Ilona szavai befejeztével átnyújtotta Alvinczi Eduárdnak azt a szürke levélborítékot, amelyet 
már megjelenése első pillanatától kezdve kezében szorongatott (de Alvinczi úr atyai 
tekintélyének feladása nélkül nem érdeklődhetett mind ez ideig a levélboríték tartalma iránt). 
Alvinczi a levélborítékban egy hivatalos bizonyítványt talált, amelynek alján kék 
pecsétnyomó és Zirzen Janka igazgatónő aláírása is bizonyította, hogy Alvinczi Ilona az első 
tanítóképesítő vizsgát kitűnő eredménnyel kiállotta. Alvinczi szótlanul összehajtotta az iratot, 
és hosszadalmasan nézett leánykájára: „Az Alvincziak történetében ez még nem fordult elő!” 
- mondta, mintha csak magában beszélgetne. 

- Most pedig itt van az ideje, atyám - szólt Ilona -, hogy végre a te röpiratodnak ügyével is 
komolyan foglalkozzunk, mert úgy tapasztaltam „Figyelő” úr leveléből és küldeményéből, 
hogy a Nemzetem ifjúságához intézett könyvedet eddig még egyetlen tollforgató se olvasta el 
a kellő figyelemmel, holott írni bátorkodott róla. Pedig ezt a könyvet jóformán együtt írtuk, 
atyám, és leányod nagy büszkeségét jelentené, hogy a könyveddel megillető módon 
foglalkoznának, mint Széchenyi István röpirataival annak idején. 

- Azt hiszem, hogy előbb Rex kisasszonynak kell valamit mondanom, mielőtt a mai nap 
tovább haladna felettünk, gyermekem! - vélekedett a gondolataiból felrezzent Alvinczi 
Eduárd, és ültéből felemelkedve homlokon csókolta leányát. Majd a szürke levélborítékot 
elvéve leánya kezéből: a nagy utazóládába zárta azt, ahol legféltettebb kincseit őrizte. Aztán 
Ilonát karonfogva kiment a budai ház kertjébe, ahol Rex Margit kisasszony éppen egy csokor 
frissen szedett ibolyát emelgetett arcához. 

- Kedves Rex kisasszony. Azt hittem, hogy az osztrák Jockey Club díjának, a bécsi Derbynek 
megnyerése után nem történhetik velem valamely különösebb öröm az életben. Köszönöm 
önnek, hogy meggyőzött arról, hogy a Derbyn kívül más örömök is vannak a világon - szólt 
Alvinczi úr olyan hangon, amelyet lehetőleg köznapivá igyekezett mérsékelni, de ez a hang 
észrevehetőleg reszketett valamely belső felindultság következtében. 

Rex kisasszony átnyújtotta az ibolyacsokrot Alvinczi úrnak, és nem titkolt örömmel válaszolt: 
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- Azt hittük Ilonával, hogy nagyon rossz kedvében találjuk Alvinczi urat vakmerőségünkkel, 
amely, Istennek hála, úgy Alvinczi úrnál, mint Zirzen Janka őnagyságánál a siker koronáját 
nyerte számunkra. 

Miután Rex Margit okleveles tanítónő is elmondta a maga mondanivalóját ezen a májusi 
napon, a regényírónak nem lehet más feladata, mint darab időre megállani a fejezet végén, és 
együtt örvendezni az örvendezőkkel. 
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET 

Semmi kétség! A grófné szeret! 
Hisz páholyából gyakran rámnevet. 

(Ismeretlen szerzőtől) 

A május hó Budán mindig különbözött a testvérváros májusától. Míg Pesten a lenge tavaszi 
hangulatoknak élt május havában a Ferenc József uralkodása alatti nemzedék, Budán mindig 
óvatosan megnézegették a légsúlymérőt is, meghallgattak szakértő öregembereket (akik ebből 
a célból hosszú élettapasztalatokra tekinthettek vissza), mielőtt komolyan és lelkesen átadták 
volna magukat a budaiak a tavasz örömeinek. 

Aki a gellérthegyi búcsún megázott, aki a hegyek közé való kirándulását egy barlangban vagy 
egy csőszházban töltötte az égiháború miatt, aki a szerelem vagy az erdő útvesztőiben, 
sűrűségeiben kétségbeeséseiben annyira eltévedt a Zugligetben, hogy nem segíthetett 
másképpen helyzetén, mint hogy felkötötte magát a Normafára, vagy a svábhegyi kápolnában 
megesküdött a nyakán maradt kisasszonnyal: az rendszerint született pesti ember volt (vagy 
legalábbis Pestről származott családja Budára), mert a budai hegyvidék bennszülöttei sohase 
mentek el hazulról kellő ruházati felszerelések nélkül a gellérthegyi búcsúra; a tavaszi 
időjárás változatosságát, meglepetését a légsúlymérőn kívül önmaguk érzéseiben is 
tapasztalhatták; a szerelem terén pedig elég arra hivatkozni, hogy valódi budai ember sohase 
járt erdei kirándulásra hölgyével, ellenben, ha női léptek lengedezésével szándékozott 
harmóniába hozni a saját lépteit: a budai korzón végzett sétagyakorlatot, ablakok alatt 
promenádozott, vagy a városszabályozáson gondolkozott, mielőtt halálosan beleszeretett 
volna például a Tabán régen halálra ítélt házikóiba és a házikókban lakó hölgyekbe. Budára a 
pestiek jártak májusban jóvátehetetlen bolondságokat véghezvinni: kirándulás, kocsmázás, 
andalgó séta vagy színházlátogatás ürügye alatt. 

A fentiek előrebocsátása után nem csodálható, hogy Rezeda Kázmér (ez a régen nélkülözött 
fiatalember), midőn testestől-lelkestől Budára költözött, „budai ember” lett: óvatosságból 
sohasem hagyta el a felöltőjét és esernyőjét májusban sem. Megtanult köszönni a papnak, az 
idősebbnek, a tekintélyesebbnek és az öregasszonyoknak. 

Midőn tehát Alvinczi úr „budai irodájában” szemügyre vette Rezedát: a régi, pillangóéletű és 
nihilista elveket valló költő helyett egy kávébarna felöltős, de nem feltűnően kopott úriembert 
látott maga előtt, aki fényes sárcipőit a sarokba helyezhette, mert olyan lábtyűk fedték 
végtagjait, amelyeket sárcipő nélkül is megmutogathatott, az esernyőjét kifeszített állapotba 
helyezte el a fedett folyosón, és még Alvinczi kastélyából is többször kitekintett az ablakon, 
vajon egy műkedvelőnek nem kerekedett-e kedve körülhordozni esernyőjét a városon, amíg ő 
„a budai irodában” mindenféle megbeszélésekkel tölti idejét. 

Ugyanezért Alvinczi úr bevezető szavaiban megkérdezte, hol és merre töltötte idejét az utóbbi 
esztendőben (esztendőkben) Rezeda Kázmér? Igaz volna az a hír, hogy ideggyógyintézetben 
talált elfoglaltságot, ahol a titkári szobában a prospektusokat címezte, „revideálta a 
számlákat”, a főkönyvelést gyakorolta, mint például az ifjabb Görgey Artúr, aki bár a világ 
minden művelt nemzetének nyelvét beszélte és „írta”: öregségére, káros szenvedélyei miatt 
atyjától elkülönítve és száműzve a lipótmezei tébolydában írnokoskodott? („Sajnos, mond 
Alvinczi úr, a tábornokkal még halálos ágyán sem békülhetett ki, mert apa és fiú egyformán 
makacs természetűek voltak.”) 

- Igen, Szilveszter révén megismerkedtem Babarczi báróval, és az öregúr felkérésére néhány 
színielőadást rendeztem a bolondoknak a báró ideggyógyítójában - felelte Rezeda. 
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- A költőknek kimondhatatlan hasznukra szokott válni a hidegvízkúra - fejtegette Alvinczi úr. 
Véleménye szerint az csak amolyan „költői fantáziába illő mese”, amely arról beszélne, hogy 
a híres költőket megkötözik a kaján, irigy doktorok, mielőtt jeges vizet csepegtetnének a 
fejükre. Igaz, hogy a doktorok csalhatatlanabbnak hiszik magukat a költőknél, ugyanezért 
mindig bizonyos feszült viszony volt a világ fennállása óta a testi betegségek doktorai és a 
lelki betegségek tudorai (a költők) között, de az mégse egészen hihető, hogy a doktorok, ha 
kezük közé kaparinthattak egy költőt, aki hírben, észben, tehetségben jóval felülmúlja őket: 
szeretnék elevenen megnyúzni… 

Rezeda úr nyugodtan felelt: 

- Való, hogy sehol oly fertelmes ordításokat nem hallani, mint az orvosok házai, az 
ideggyógyító intézetek körül. De ennek rendszerint maguk a betegek az okai, akik 
meggondolatlanul hagyják magukra csukni az ajtót. Mindig csodálkoztam, hogy egyetlen 
betegnek se jut eszébe kínzásai közben: tüzet rakni az ágya alá. 

- Ezen én is csodálkoztam - mond beleegyezőleg Alvinczi úr. - De hát hogyan védekeznék 
például egy költő, ha megkötöznék az ápolók, és nyilatkozatot akarnának tőle kicsikarni arra 
nézve, hogy most már elhiszi, sőt hirdetni fogja, hogy a kristér többet ér a lantnál, a romlandó 
test doktorai jelentősebb munkát végeznek, mint a költészet született doktorai… Hogyan 
védekeznék egy költő testi doktorok és inasaik, az ápolók ellen? 

Alvinczi úr régi szokásához híven ismét beleártotta magát a költészet intim ügyeibe, midőn 
azt akarta megtudni, hogyan lehetséges Rezeda Kázmér úrnak „létezése” a külvilágban, holott 
már fiatalkora óta „zárt intézetben” volna helye. A sorsát még mind ez ideig elkerülő 
úriember így felelt: 

- Hivatkozhatnék a jelen esetben ama francia költő művére, aki oly egyszerűen és 
kézzelfoghatóan megírta, hogyan kell az idegenlégióbeli szegény katonának a nőstény 
oroszlán barlangjában viselkednie, ha ott véletlenül felébredve a nőstény oroszlánnal találná 
magát szemközt. A katona a maga módja szerint vallott a nőstény oroszlánnak is, mint a 
pesztonkáknak szokott, életét ezzel megmentette. De mégiscsak egyszerűbb, ha az én 
szisztémámat közlöm uraságoddal. Testem doktorait, valamint vérszomjas ápolóimat, ha már 
helyzetem elviselhetetlennek látszott: rendszerint a költészet mézesmadzagjával rántom ki az 
állóvízből, ahol az orvostudomány és az ápolás a „régi iskola tanaitól” poshadozik. 

(Rezeda Kázmér eléggé ismerte Alvinczi urat, hogy tudja, mely szavakra fogékony a 
betegségekkel is foglalkozó úriember.) 

- Igen, uram, költészetre serkentem az orvosdoktorokat a tudomány terén, amikor azt hallom, 
hogy az elmebetegeket még mindig láncra verik a pincékben, és jeges sipkát nyomnak az 
elkeseredettek fejébe. Nem kell lyukakat fúrni a mennyezetbe, a falba, az ajtóba, ha 
megfigyelés alatt akarjuk tartani a beteget, mert a beteg hamarosan rájön, hogy egy veres 
bajuszú napidíjas ápoló csörgeti feje felett a láncot éjfélkor, nem pedig maga az ördög. A 
falba fúrt hallgatózólyukaknak azért sem lehet barátja egy modern orvos, mert a beteg előbb-
utóbb rájön a hallgatózóra is, és az orvosdoktor úr nagybecsű édesanyjára tesz ilyenkor 
kíméletlen megjegyzéseket. 

- Egy orvosnak, véleményem szerint, el kell készülni a beszámíthatatlan kifejezésekre… 

- Ez rendben van, kedves úr. De az orvosdoktorok mégis érzékenyek, amikor a beteg, a 
kezükbe került beteg, állandóan az öreganyjukat emlegeti. Ugyanezért nem ajánlom, már az 
orvosdoktor uraknak, azt a módszert sem, amely szerint gyóntatás ürügye alatt a beteg 
élettörténete felől tudakozódjanak. Én betegségem idejében az összes rablógyilkosságokat 
magamra vállaltam, amely rablógyilkosságokat a főváros határában elkövettek, csak azért, 
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hogy orvosom érdeklődését kielégíthessem. Kíváncsiságáért rémregényekkel traktáltattam ezt 
a tudományszomjas urat, aki hol detektívnek, hol meg vizsgálóbírónak szerette volna magát 
feltüntetni. No, megállj, gondoltam magamban, majd meghallod tőlem, hogyan raboltuk ki a 
„posztkisznit” a múlt század hatvanas éveiben!… No megállj, gondoltam, majd elmesélem 
neked az országbíró meggyilkolásának igaz történetét, ártatlanul akasztották fel Spangát, 
Pitélit és Bereczet, mert a valódi tettes itt fekszik az ágyához kötözve, és te, baromorvos, a 
vasrácsos ablakon át hallgatod nyögéseit! 

Alvinczi úr komoly ráncba szedte homlokát: 

- Egyszóval szédelgő volt ön? 

- Csakugyan, mint az orvosok kilencven százaléka, kedves úr. Nem is hiszi, uraságod, mily 
passziója van abban egy betegnek: ha megfelelő orvosdoktorra akad, akinek akkorákat 
hazudhat, mint a Bazilika. Egy költő méltó módon csak úgy bosszulhatja meg magát, ha 
bolonddá teszi azokat az embereket, akik titkai után fürkésznek… Vigyenek vissza nyomban 
az elmebetegek házába, ha énbelőlem az igaz szót kipréseltek valaha akár az 
ideggyógyászoknak is nevezett szélhámosok, akár a műveletlen, paraszti sorban levő ápolóik. 

- Talán csak nem azt gondolta magában, Rezeda úr, hogy doktor Moravcsik tanár úr 
személyesen kenegesse a talpait? 

- Azt nem vártam éppen. De szerfelett csodálkoztam, amikor az ápoló paraszt azt a bátorságot 
vette magának, hogy csirkevérrel mázolja be a meztelen lábomat éjszaka álmomban. Mintha 
elhitethette volna velem az ideggyógyász úr és ápolója, hogy álmomban üvegcserepeken 
sétáltam. Meghalni amúgy is egyedül kell az embernek. Minek ahhoz egy rossz szagú, 
csizmás ápoló vagy egy térdig érő gyomrú, vén vasorrú bába, akinek persze hogy a térdei 
közé rúgtam, ha a két metszőfogamat akarta kinyomni a tisztátalan kezével, bütykös ujjával! 

- Nem úriemberhez méltó egy nő megrúgása. 

- Ebben igaza van uraságodnak - mond Rezeda Kázmér. - Inkább megfojtani kell, ha erre 
alkalom kínálkozik. 

Miután a közelmúlt évek eseményeivel, orvosdoktoraival, ápolóival emígy végzett Rezeda úr: 
eljött az ideje annak, hogy a hírlapíró megkérdezze: vajon az egészségügyi tanácsokon kívül 
mily szolgálatokat tehetne Alvinczi úrnak? Alvinczi úr elnézően felelt: 

- Vannak egyes dolgok, amelyeknek kezelése, elintézése, úgynevezett torkon fogása éppen 
oly ismeretlen jelenleg előttem, mint például az ön küzdelme az orvostudománnyal, amely 
végeredményben abba az állapotba segítette, hogy most egymással beszélhetünk. 

- Egészségem helyreállításánál nagyobb hasznát vettem Tinódi úrnak, mint az összes 
tudományos könyveknek, amelyeket valaha az elmekórról írtak - felelt egykedvűen Rezeda 
Kázmér. - Tinódi nélkül sokat emlegetett koponyámból csontlevest főzhetne jelenleg az 
ideggyógyító intézet gazdasszonya. Tinódi a misszionáriusok barna csuhájába öltözött, 
szakállt ragasztott, mint egy keleti pap, zarándokpálcát vett kezébe, és az intézet vaskerítésén 
át elősegítette távozásomat. Csupán ez az oka annak, hogy most egymással beszélgethetünk, 
Alvinczi úr. 

(Rezeda úr ekkor egy kézmozdulattal befejezte szavait, amely kézmozdulattal azt is 
jelenthette, hogy többet erről a témáról nem akar nyilatkozni. Alvinczi tehát sohasem tudhatta 
meg, hogyan tanította meg betűvetésre, majd versírásra a „Kitartás” című gondviselő intézet 
veres bajszú ápolóját, aki versírás közben mind és mind több szabadságot engedélyezett 
foglyának, sőt már a nehéz vasakat sem rakta fel lábára éjszakánként. A veres bajuszú ápoló 
verset írt egy grófnőhöz, akit valaha a színházban látott, és doktor Schumayer az emeleten 
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néha az ápoló szerelmi kínszenvedésétől eredett üvöltését hallotta, és összetévesztette Rezeda 
úr kiszabadítása iránt foganatosított előterjesztéseivel. Az ápoló írta: „Semmi kétség, a grófnő 
szeret. Hisz páholyából gyakran rám nevet!” Az ápolt mondta: „Helyes, Tinódi úr, de ezt a 
verset el kell szavalni.” És erre hangzott fel az az üvöltés a cellából, amelyet Schumayer 
doktor úr ápoltjától esténként várt. De ez már nem érdekelhette Alvinczi urat, aki vagyonos 
úriember létére sohasem kerülhet abba a helyzetbe, hogy Schumayer doktor úr intézetéből 
megszökhessen. Itt az volt az elv, hogy a beteget addig kell vallatni, amíg utolsó krajcárját is 
előadja. Alvinczi úrnak bőségesen volt utolsó krajcárja.) 

- De hát halljuk azokat a dolgokat, amelyeket torkon kell ragadni. - mondta most Rezeda. 

Alvinczi úr, bár a bevezető beszélgetésen már túlesett, megtudott Rezeda Kázmértól mindent, 
amit annak kedve volt elmondani a maga életéből: még mindig nem érezte magát annyira 
biztosnak, hogy a saját ügyével is előhozakodjék. Rezeda végre segített neki (bár ezzel egy 
„futár” előnyt adott): 

- Nem méltányolta a sajtó eléggé a méltóságos úr munkáját, mert az ideális emberek kezébe 
ma nem adnak szerkesztői tollat - mond Rezeda a fel és alá járkáló Alvinczi úr mulattatására. 

Miután Rezeda nem folytatta a megkezdett mondatot: Alvinczi megállott. 

- Észrevette általában valaki a könyvet? Nem hinném. Sőt tán azt se hinnék el, hogy ugyanaz 
az Alvinczi írta a könyvet, aki ilyenkor májusban a lóversenygyepen szokta a diadalokat 
keresni, nem pedig az irodalomban. 

- Így változik a világ - dörmögte Rezeda. 

- Engem nem lep meg azonban a sajtó hallgatása - folytatta Alvinczi úr még mindig 
egykedvűséget színlelő hangon. - Engem nem lep meg semmi sem a budapesti sajtó 
részéről… Ellenben a magyar ifjúságon csodálkozom, amely visszhang nélkül hagyja hozzá 
intézett soraimat. Sehogy se tudom megérteni, hogy az ifjúság mély hallgatásba burkolózik. 

Rezeda egy darab ideig a cipője orrával tanácskozott. Mit is akar Alvinczi? Fáklyásmenetet 
vagy sajtósikert? Vagy mind a kettőt? 

- Igaz volna, hogy olyan kort élünk, amikor már az ifjúságnak sincsenek ideáljai? Hiába 
szólalna meg maga Széchenyi István, hiába A falu jegyzőjé-nek írója; tán Petőfi Sándorra se 
hallgatna napjainkban senki. 

- Mindenesetre sokkal kevesebben, mint annak idején, mert a magyar szabadságharc sokkal 
kevesebb eredményt gyümölcsözött, mint azt elvárhattuk volna - felelt Rezeda úr. - Általában 
még azt sem tudhatjuk bizonyosan, hogy mit eredményezett volna a szabadságharc, ha kellő 
időben nem avatkozik az ügyekbe Miklós, az oroszok cárja. Valószínűleg két vagy három 
részre szakadt volna az ország. Itt volna Görgey megye, Kossuth megye, Bem megye, 
Szemere megye, Perczel megye. .. Csak Petőfi megye nem lett volna, mert a költővel amúgy 
is végeztek volna. Ha mások nem: nagybecsű családja. 

Alvinczi a beszélgetés alatt talán először nézett meglepetten Rezeda Kázmérra. Talán mégse 
egészen alaptalanul tartotta intézetében páciensét Schumayer doktor? 

- Most más dologról van szó, mélyen tisztelt barátom. Arról szeretnék értekezni önnel, hogy 
hová lett a lelkesültség lángja a mai magyar ifjúságból, amely többé nem hallgat már azokra, 
akik az ideálok nagyszerű birodalmába akarnák visszavezetni az eltévelyedetteket, ellenben 
szívesen hallgat a korrupcióra, a nepotizmusra, sőt még a demokráciára is, ha éppen ott találna 
boldogulást. Szocialista csak azért nem lehet a jelenlegi ifjúság, mert a szocialistáknak testi 
munkát is kell végezni, tudomásom szerint. 
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- Nem kötelező asztalossegédnek lenni, mint Walter Jakabnak! - mond megnyugtatólag 
Rezeda. - De én mégse lennék szocialista, mert ez az új falanszter éppen olyan unalmas, 
egyforma égboltozatú, szinte egy síkban kezdődő és végződő. Nagy Unalommá akarja tenni 
az emberiséget, mint általában a vallások, amelyek mindenkinek másvilági üdvösséget 
ígérnek, ha a megfelelő szabályzatok szerint tudja végigélni hangyaéletét. Tisztelem ugyan 
azokat a tudósokat, akik egyforma hangyákká és ménekké akarják tenni az embereket, de egy 
zseniális ötletért szívesen elpusztítanám az egész hangyabirodalmat, ha tőlem függene… 
Például már annak az ötletnek a kedvéért is, hogyan lehetne vidám, boldog, hosszú életű az 
ember már ezen a földön, anélkül hogy koplalna vagy dolgozna, ami egyre megy. 

Alvinczi úr azt kezdte észrevenni, hogy a beszélgetés folyamán Rezeda úr mind messzebbre 
igyekszik távolodni a céltól, még a bolondokházától is, ahol darab ideig a társalgás kezdetén 
oly szívesen időzött. 

- Szerencsére, én más állásponton vagyok, Én éppen az összetartásban, a közös munkában és 
közös ideálokban akarom egyesíteni hazám ifjúságát… 

- Jó tipp! - kiáltott fel Rezeda Kázmér. - Talán megbolondult az a pályája kezdetén, jövője 
megalapozásánál, élete hajnalán álló ifjúság, hogy majd öreg, nyugalomba vonult, az életet 
már csak páholyból nézegető úriemberek ideáljaira pazarolja az energiáját! Kedves úr, 
minden fiatalembernek megvan a maga ideálja a jövendőjére nézve. A különbség legfeljebb 
annyi az ifjak között, hogy az egyik szebb köntösbe tudja öltöztetni, tetszetősebbé tudja 
cifrázni a maga ideálját. Az egyik ideál rákényszeríti őt a tömegek ízlésére, mint akár a 
táncmesterek a maguk divatos táncait. Míg a másik ideál szalmakoszorús, fésületlen fővel és 
rongyosan, magányosan bolyong a város végén, hogy társat találjon. Azonban nem lehet 
tudni, hogy melyik ideál az értékesebb, az emberibb. Ez a véleményem erről az egész 
dologról. 

Alvinczi úr ugyan megszokhatta az élet folyamán, hogy Rezeda nem mindig 
engedelmeskedett akaratának, mint a többi alkalmazottja, talán éppen ezért is ragaszkodott 
„rendkívüli vonzalommal” a kalandos fiatalemberhez, de ennyire még nem vitte Rezeda úr a 
vakmerőséget sohasem… 

(„Ez az ember visszaél azzal, hogy a bolondokházában volt” - gondolta magában Alvinczi úr. 

„Ez az ember okosabbnak hiszi magát nálamnál!” - vélte suttyomban Rezeda. - „Pedig csak 
több szerencséje volt eddig az életben. Meglátjuk, vajon a tollforgatáshoz is elegendő a puszta 
szerencse!”) 

…Ki tudná, meddig tölti így idejét a divatos szórakozással a két férfiú (amely divat szerint 
Pesten, Budán és Magyarországon mindenkinek okosabbnak kellett lenni a másiknál, ha vinni 
akarta valamire az életben) - amikor váratlanul felnyílt az ajtó, és Alvinczi Ilona lépett be: 

- Atyám, remélem, nem zavarlak ez úriemberrel való tárgyalásodban? Rezeda szerkesztő úrról 
már különben is annyi minden jót hallottam, hogy szinte lehetetlenség őt meg ne ismernem, 
aki oly hűséges szolgálatokat tett neked, Atyám! 

Így szólt a váratlan vendég, és kezét nyújtotta Rezeda úrnak, aki most zavarodottan, szinte 
megilletődve állott fel. 

- Valóban nem voltam elkészülve, hogy ilyen szerencse érhet… - mormogta Rezeda Kázmér. 
De körülbelül ez volt az a néhány szó, amely a régi Rezeda Kázmérból megmaradt nemcsak 
ennek a napnak a lenyugtáig, hanem még nagyon sokáig az életben (amíg rendezni tudta a 
hírlapíró különös benyomásait, amelyeket Alvinczi Ilonának a megjelenése, kéznyújtása, 
hangja és barátságos szava ébresztett benne). 
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Alvinczi úr is meglepetten állott helyén darab ideig, mert ennyi ösztönszerű vakmerőségre 
még ő a maga személyében sem volt elkészülve leánya részéről. 

- A képzőművészek új kiállítását tekintjük meg Rex kisasszonnyal, ezt jöttem neked 
bejelenteni, Atyám! - mond a kisasszony, és már homlokon csókolva Alvinczi urat, Rezeda 
Kázmérra egy pillantást vetve, kilépett a szobából, tavaszillatot hagyván maga után, amelyre 
Rezeda Kázmér hírlapíró benyúlt barna felöltője zsebébe, és egy gyűrött füzetet vont elő: 
Alvinczi röpirata volt: Nemzetem ifjúságához. 

- Nézzük csak, mit nem érthet meg e jelen műből minden jó szándékú, becsületes, 
tisztességesen gondolkozó ember, aki a füzetet végigolvasta? - mond a szerkesztő, és 
látszólag a füzet olvasásába mélyedt. 

- Remek dolog! - kiáltott fel darab idő múlva lelkesült hangon Rezeda Kázmér. - Célba lőni 
kell tanítani az ifjúságot, méltóságos uram. 

… Május volt ekkor Budán is, és a bennszülött budaiak hiába hordtak magukkal mindig 
esernyőt, felöltőt az idő változékonysága miatt, hát még azok az emberek, akik csak úgy 
suttyomban költöztek Budára! 

Május volt ekkor Budán, és a veres bajuszú ápolók Tinódi álnevet választottak, és verseket 
írtak sohasem látott grófnők tiszteletére. Hát még az ápolók „áponcai”, a betegek milyen 
versek megírásához kapnak kedvet ebben az időben! 

Május volt ekkor Budán, és a kertben a madarak is énekeltek. Ugyanezért Rezeda Kázmér a 
röpirat olvasásába mélyedve mind nagyobb elragadtatással ismételte: 

- A sajtónak úgy kell turbékolni, mint a vadgalambnak. Az ifjúságnak olyan rikkantásokat 
kell hallatni, mint a sárgarigónak. Nekem pedig egész hajnalig fütyörészni kell, mint a 
fülemilének. Ha ezt a röpiratot olvasom. Célba lőni kell tanítani az ifjúságot! Becsületemre, 
ennél jobb gondolatot még sohasem hallottam - szavalta Rezeda úr, és komolyan gondolta. 
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET • A céllövő szerelme. 

A katonai céllövő fegyvereket akkoriban kilószámra árulták nagy szakállú, öreg kereskedők, 
akik a fürgeséget és találékonyságot igénylő kereskedelmi életből már csak annyit tartottak 
fenn a maguk számára, hogy hátralevő életükben ócskavasat kiló- és mázsaszámra vegyenek 
és továbbadjanak. Az adásvételnél mutatkozó hasznocskát csendesen eléldegéljék, anélkül 
hogy a fent forgó tőkéhez kellene nyúlni. így gondolkozott még akkoriban a legtöbb pesti 
kereskedő, anélkül hogy üzletnagyobbításról vagy a forgalom emelése végett valamely 
újszerű ötletről gondolkozott volna. A kereskedelemben mindenki tartotta magát a régen 
bevált és jónak bizonyult elvekhez, a szerencse igénytelen külsőben járt, és mindenféle 
alakjában megbecsülték, még akkor is, ha Rezeda úr esernyőjével kopogtatott az 
ócskavasakkal kereskedő boltosnál. Rezeda úr vásárolt húsz mázsa Wrendl-féle gyalogsági 
fegyvert, ugyanannyi Kropacsek-karabélyt, amellyel valaha a zsandárságot szerelték fel. Vett 
elöltöltőt és hátultöltőt, Mauser-puskát és Winchester-fegyvert, vásárolt népfelkelőknek való 
mordályokat, amelyekkel már csak Ferenc József neve napján lőttek, és annyi pisztolyt 
szedett össze, hogy egy eszkadron lovasságot fel lehetett volna szerelni. A kereskedőknek 
mindenféle portékájuk volt, mert beláthatatlan időkig reménysége se mutatkozott a forgalmat 
pezsdítő háborúnak. Az öreg Ferenc József jobban vigyázott tartalékos tisztjei életére, mint 
azok a magukéra, amikor éppen tartalékos tisztek módjára mindenféle párbajhistóriákba 
keveredtek. 

Rezeda a fegyverszállítmányt Kürtre irányította, ahol már felépítették az uradalom egy 
elhagyott, parlagon heverő részében, körülbelül kétszáz holdon (ahol régi magyar gazdasági 
szabály szerint amúgy is pihenni kellett a földnek, miután már elég kölest termett) mindazokat 
az alkotmányokat, amelyek egy céllövészettel egybekötött majálishoz szükségesek. 

Hosszú, nyitott oldalú épületek, zsindelytetős, de nádtetős csűrök is azt bizonyították, hogy az 
ünnepélyt kedvezőtlen idő esetében is megtartják. Ezenkívül emeltetett egy épületet Rezeda 
úr, amelyből akár állva, akár guggolva, akár komótosan üldögélve, akár heverészve egész nap 
lövöldözhetett az, akinek kedve tartotta, Rezeda úr a szokásos karikás, centrumos céltáblák 
helyett különböző figurákat faragtatott fából vagy kéregpapírból, mint a városligeti 
céllövöldékben látta. Nehéz volt azonban a céllövészet folyamán okvetlenül vesztő figurákat 
olyan nemzetek egyenruhájába „kifesteni”, amely nemzetek katonáira a magyar ifjúság 
Alvinczi céllövöldéjében passzióval lövöldözhetne. 

Alvinczi úr minden európai nemzettel jó barátságban akart maradni, mert hiszen darab időre 
megfordult minden országban. Az olaszokat éppen úgy szerette, mint a belgákat. Rezeda úr 
kannibáloknak ábrázoltatta a céllövésre szolgáló figurákat, ezekért az emberevő vadakért nem 
nagy kár, ha rostává lövöldözik őket. Gondoskodott papírsárkányokról, madarakról, 
amelyeket kéregpapirosból nyíratott, és elmés szerkezet révén a levegőbe repített. Felállította 
Tell Vilmos almáját egy fából faragott fiúcska fejére, valamint olvasmányaiból (a Walter 
Scott regényekből) emlékezett az angol íjászok tölgyeire, amelyeket ugyancsak elültetett. És 
minden galambot megvásárolt a környéken, mert azt vélte a nap fénypontjának, ha majd a 
galambokat kiereszti ketreceikből, és a madarak elszárnyalnak a puskadurrogás elől. „Kár, 
hogy doktor Schumayert és ápolószemélyzetét nélkülözni fogjuk a céllövészet tárgyát képező 
figurák közül” - mond Rezeda Kázmér. „Magam is a hasába lőnék revolverrel a tudor úrnak.” 

Regényi néha messziről elnézegette a készülődéseket, különösen a magas póznákon lebegő 
zászlónyelvek tetszettek neki, miután a jelvények az akadályugrással egybekötött 
lóversenyekre emlékeztették. 

- Kár, hogy előbb-utóbb mindent összelövöldöz itt az ifjúság! 
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- Azért hozattam négy mázsa töltényt. Königgrätznél nem lőttek el ennyit a burkusok - felelt 
vidáman Rezeda úr. - Ha már lövöldeünnepélyt tartunk, legalább emlékezzen rá mindenki az 
egész környéken. 

Szilveszter úr, mint mindig, most is a legnehezebb feladatot vállalta magára gyermekkori 
barátja, pártfogója, Alvinczi Eduárd úr tervének megvalósításában. Szilveszter a kocsmák és 
egyéb szívvidámító események ügyének lett a biztosa, mert nincs oly szenvedélyes céllövő a 
világon, aki beérné fegyvere durrogtatásával, valamint a „találatok”, a sikerült lövések 
gyűjteményével. „Mert még Mr. Carter, az amerikai céllövő professzor, valamint médiuma, 
Miss Sullivan Edith, akibe vértanú mosolya miatt Budapest egész aranyifjúsága szerelmes 
volt: sört ivott, és tormás virslit evett, amikor a Wulff-cirkuszban elvégezte mutatványát a 
múlt század nyolcvanas éveiben” - mond Szilveszter, és a céllövők számára megfelelő 
kocsmáról gondoskodott. 

- Valószínű, hogy néhány „ifjú-török”, aki jelenleg Budapesten tartózkodik, és a „keleti 
kérdést” tartja felszínen - mond Szilveszter úr, amint valamely újságból olvasta -, néhány 
„ifjú-török” vendégünk lesz a céllövészeti ünnepély alkalmából… 

- Vettem nekik Mauser-puskát, amilyennel a modern törökök leopárdra és oroszlánra 
vadásznak - felelt Rezeda úr olyan biztonsággal, amilyen szakértelemmel csak egy pesti 
hírlapíró kezelhette a „keleti kérdést”. 

Szilveszter meghökkent, de azért folytatta a maga mondanivalóját: 

- Bár ezek az ifjú-törökök rajonganak az európai civilizáció vívmányaiért, így többek között a 
háremrendszer eltörléséért és a selyemzsinór megsemmisítéséért is, mint éppen gróf 
Széchenyi mondotta, aki sokat utazott keleten: az ifjú-törökök még mindig nem eszik meg a 
pesti kocsmakosztot, ugyanezért valódi török konyháról kell gondoskodnom. Piláfot főzetek, 
valódi piláfot, hogy török vendégeink az ujjukat is megnyalják a kirándulás után. 

(Rezeda úr kénytelen volt bevallani, hogy ez az ötlet neki nem jutott eszébe, mert sok 
mindenre gondolt, csak a török konyhára nem.) Szilveszter pillanatnyi sikerétől felbuzdulva 
folytatta: 

- Természetesen, mielőtt tálaljuk a piláfot: annak megkóstolására felkérjük a budai 
mohamedán püspököt, akinek ott van a lakása valahol a Rózsadombon, Gül Baba sírja körül. 
Ajánlották némelyek Vámbéry Ármint is, aki keleti utazásai alkalmával állítólag felvette a 
mohamedán vallást, de étel és ital szempontjából mindig előnybe részesítette a papok 
véleményét még Magyarországon is. 

- Nem rossz program. Jöjjön az öreg Gül Baba, és mondjon véleményt Alvinczi úr török 
konyhájáról. Nincsen olyan pesti újság, amely ennek a hírére nyomban útjára ne küldené saját 
külön tudósítóját - mond Rezeda. 

Szilveszter hamiskásan hunyorított: 

- Nos, a török konyhán kívül még milyen konyhát állítana fel egy szakember, aki a budai vár 
bástyáján már rendezett egyszer ünnepélyt a „túladunai” művészek felsegítésére? (Ez a 
szakember természetesen Szilveszter úr volt.) A szakértő gondoskodik egy pompás magyar 
csárdáról is, ahol egy megsütött ökörnek (Szent István módjára) a legfinomabb húsából 
gulyást főzetünk Magyarország leghíresebb szakácsnőjével, Kalocsa Rózával. 

- Hop, ennek az úrnőnek a nevét már gyermekkoromban hallottam emlegetni. Azt hiszem, 
kissé megöregedett már ahhoz Róza néni, hogy mindenkinek kedvére lehessen. 
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- Kalocsa Rózának bizonyára maradt leánya, de talán unokája is, akinek, számításom szerint: 
mostanában kedves, szemrevaló, mindenkinek tetsző leánykának kell lennie. Ha másra nem: a 
gulyás kavargatásához, tálalásához felhasználhatjuk a kisasszonyt. 

- Nem a legrosszabb gondolat - felelt elismerőleg Rezeda. - Lapszerkesztőink nagy része 
ugyanis életének java részét pipabűzös szobában, hátgörnyesztő íróasztaloknál tölti, nem 
kivételek még a legnagyobbak sem. Csak Vörösmarty Mihály engedhette meg azt a luxust, 
hogy verseit álló íróasztalnál, savanyú vizet borral kevergetve írhassa… Lapszerkesztőink 
városhoz kötött életmódjuk miatt nem hihetnek mást, mint csak azt, hogy Karikás „Kispipá”-
jában a legjobb a bélszíngulyás. Nagyon helyes, hogy ezen tévhitükből kiábrándítjuk őket, de 
vigyázzunk a jó erkölcsökre! 

Szilveszter bármily ártatlan lelkű úriember volt: elképedve nézdelődött, mert idáig még 
nemigen adott alkalmat Rezeda úrnak a hasonló tartalmú figyelmeztetésre. A terjedelmes 
ismeretség, sőt baráti összeköttetés idején: leginkább Rezeda Kázmér hírlapírónak voltak 
összeütközései a jó erkölccsel. Rezeda öreg barátja csodálkozását látván, engesztelő szóval 
így folytatta: 

- Tudom, Szilveszter, hogy te minden nőért, legyen az grófnő vagy szobalány, gondolkozás 
nélkül tűzbe tennéd a kezed, ami nem is képzelhető másként oly nobilis úriember részéről, aki 
egész életében figyelemmel kísérte a nő elnyomott helyzetét a társadalomban és a családi 
életben. A nők valóban minden kíméletet megérdemelnek, mert életük nem más, mint 
mártírium. Én is könnyezve gondolok néha szabad és tiszta röptű napjaimban, érzéseim 
emelkedettségével azokra a nőkre, akik annyi érzelmet és szenvedést, gondot és álmatlan 
éjszakát hiába pazaroltak rám. A nő élete az önfeláldozás láncolata, akár a kunyhóban, akár a 
palotában. De engedd meg, Szilveszter, hogy barátilag figyelmeztetlek, éppen a szakácsnők 
között vannak olyanok, akik visszaélnek a férfiak gyengeségével, könnyen megnyerhető 
tetszésével, hiszékenységével és jóindulatával. Nem hallottad még, hogy a szakácsnők néha 
megfeledkeznek a jó erkölcsökről, amikor egy férfitábor kellős közepébe kerülnek? 
Elbizakodnak, és néha azt hiszik magukról, hogy most már így lesz a világ végéig, a férfiak 
mindig az ő kedvükért lesznek, s nekik hódolnak. Jó volna, ha nagy gonddal választanád meg 
azokat a nőket, akiket ide akarsz hozni a céllövészeti ünnepélyre, ahol csupa férfiak lesznek 
jelen. Nem szeretném, ha Alvinczi úr kifogásolná szakácsnő ismerőseink erkölcsét. És rossz 
példát láthatna maga előtt Alvinczi kisasszony is, amikor a szakácsnőket óvhatatlanul 
megcsipkedik a jelenlevő férfiak! 

Rezeda olyan terjedelmesen beszélt, mint csak baráti körben szokott, ahol véleménye szerint 
mindent megbocsátanak. De Szilveszter mégis hüledezett, és többször hangsúlyozta, hogy 
nincsenek szeretői, akiket tán a céllövészet ünnepélyén férfiismeretségekkel akarna 
megjutalmazni. „Sokkal tisztább és nyugodtabb az életem, hogy azt megzavarni hagynám 
bármely női befolyás révén!” - ismételgette Szilveszter. Szívesen lemond a magyar csárda 
szakácsnőinek az előkészítéséről, ha netán Rezeda úrnak vannak oly női ismeretségei, 
amelyek alkalmatosak az ügy érdekében… Szilveszter megretirálásán Rezeda Kázmér enyhe 
megbocsátással mosolygott: 

- Megnyugtatlak, Szilveszter, nincsenek olyan szakácsnő ismerőseim, akiket itt bálkirálynők 
módjára akarnék felléptetni, ünnepeltetni, esetleg férjhez adni, mert legyünk tisztában végre 
azzal a körülménnyel, hogy „bármely nő”, aki száz férfi között „fellépne”: biztos sikert 
aratna. Nem akarom kísértetbe hozni sem a férfiakat, sem a szakácsnőket. Maradjunk meg a 
férfi szakácsoknál. 

Mi oka lehetett Rezeda úrnak most annyira száműzni a női nemet a társaságból, holott elmúlt 
élete folyamán egyebet sem tett, mint nők (és nem is mindig a legkifogástalanabb nők) lábai 
előtt térdepelt? Nem lehet oly komplikált ez a kérdés azok részére, akik még emlékeznek arra, 
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hogy mily körülmények között vállalta Rezeda Kázmér az ünnepély rendezését. Egyáltalán, 
mely véletlen idézte elő, hogy Rezeda Kázmér életre-halálra híve lett Alvinczi úrnak, a 
céllövészetnek, a tiszta, férfias erkölcsöknek, amelynek szolgálatába szegődhetni: élete 
feladatává tűzte. 

Szilveszter harmadik indítványa a felállítandó „francia konyháról”, ahol az úrinépek 
Palkovics kaszinói vendéglős révén a válogatott falatokhoz juthatnak, ahol a szakácsnak majd 
remekelni kell minden ételével, ha elismeréseket és aranyakat akar zsebre vágni, ahol a 
francia gasztronómiának valódi szakértői lesznek majd a vizsgáztatók - Alvinczi nagyvilági 
barátai, akik ismerik a terített asztal gyönyöreit - Szilveszter harmadik indítványa vita nélkül 
keresztülment. Legfeljebb Regényi megjegyzése keltett némi derűt a tanácskozó bizottságban, 
amikor a bécsi Sacher-tortákra és egyéb édességekre hívta fel a figyelmet. 

A pincéről most is, mint mindig, lakomák alkalmával Alvinczi úr személyesen gondoskodott. 
Nem lehet oly ínycsiklandoztató, kedvderítő nedve a földkerekségnek, amely az ő figyelmét 
elkerülte volna, ha vendégeit valóban emlékeztetni akarta bizonyos nevezetes találkozásokra. 
Nem adott alkalmat soha senkinek, hogy kiábrándulva keljen fel asztalától. 

Június eleje volt, a fővárost még a legmagasabb arisztokrácia sem hagyta el vidéki 
tartózkodás vagy külföldi fürdőzés ürügyével. 

- Azt hiszem, hogy nem fizetünk rá a céllövészet ötletére - mond Alvinczi úr, amikor hűséges 
emberei előterjesztését meghallgatta. - Az a fő, hogy mindig magunk előtt lássuk a célt, 
amelyért valamely áldozatot hozunk, vagy pedig amelyért embertársainktól kívánunk 
áldozatot. A magyar ifjúság megszereti a céllövészet passzióját, anélkül hogy nehéz, katonai 
fegyelemben töltött éveket kellene végigszolgálnia. 

Most még a meghívók szétküldése volt hátra, amely műveletnél mindnyájan részt vettek azok, 
akiknek Alvinczi úr életéhez köze volt. Meghallgattatott az öreg asszonyság, aki régen holt 
barátnőinek küldetett meghívójegyet, és meghallgattatott Regényi úr, aki mindenkinek a nevét 
tudta, aki a bécsi vagy a budapesti lóversenyterek gyepén valaha letette a talpát. Szilveszter úr 
a maga ismeretségi körében helyez el száz meghívót, mert a pesti és budai kocsmárosok 
szívesen kirándulnak Alvinczi úr borainak megkóstolására. Rezeda úr vállalta az ezerszemű 
sajtót… 

- Hát ez a kancsi szörnyeteg? - kérdezte Rezeda úr a meghívók címzései közben, amikor 
Remete C. Szervácra, a történettudósra mutatott tollszárával, mert a sötét férfiú még ez 
izgalmas napokban is a honfoglaló vezérek atyafiságával törődött, és nem bújt elő ócska 
könyveiből. 

Rezeda úr csomó meghívót dobott a budai „irodában” Remete C. Szervác íróasztalára. 

- Címezze meg őket a magához hasonló svindlereknek! - mond a hírlapíró erőteljes hangon, 
mert a nyeregben érezte magát, amikor az Alvinczi ház felragyogtatását a közélet terén: az ő 
kezére bízták. 

„Az a fő, hogy Ilonka meg legyen velem elégedve!” - gondolta magában szent áhítattal a 
hírlapíró, amikor orrát a kalamárisba dugta, és ritka élvezettel írta egy borítékra Csellingerián 
Jakab hírlapíró nevét, aki egy Ázsiában megjelenő örmény újságnak volt a „budapesti 
tudósítója”. Rezeda úr a közérdek szempontjából igen fontosnak tartotta, hogy a külföldi sajtó 
képviselve legyen az ünnepélyen. 

  

Június eleje volt, és a budai kastély ablakaira felrakták, és újra megmosták azokat a zöld 
zsalugátereket, amelyek oly barátságos hangulattal töltenek el úrilakot bévülről, és oly 
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hívogatónak mutatják kívülről. Festeni nagyon bajos a zsalugátereket, mert ilyenkor mindig 
áldozatot kell hozni az épület ódonságának a rovására. 

A parkban gyakran fehér és fekete felhőárnyak vonultak el a virágzó orgonabokrok felett, de a 
napsütéses szél a kert lombjait félrehajlítva néha megmutatta a buzgó Rezeda úr tekintete 
előtt, a zsalugáter hasadékán át, Rex kisasszony vagy Alvinczi kisasszony napernyőjének 
színeit. 

A kereskedők akkoriban igen találékonyak voltak a napernyők lampionszíneinek 
összeválogatásában, néha valóban a Boldogság Országának útmutatója gyanánt látszott egy-
egy színes női napernyő, mint azok a határoszlopok, amelyeket a különböző országok 
gránicain állítanak fel. Rezeda úrnak legalábbis az volt a meggyőződése, hogy ott kezdődik a 
boldogság régen keresett birodalmának határa, ahol Rex kisasszony vagy Alvinczi kisasszony 
napernyője hegyét a kert jó szagú földjébe tűzi. E napernyők láttára megelevenedik még a 
háztetőn túl emelkedő ezüstnyárfa is, amely egyik oldalát az északnyugati szelekkel szinte 
simára borotváltatta, hogy annál dúsabb, beszédesebb, rezgőbb, ezüstösebb szakállt eresszen 
délkelet felé. Az ezüsthajzat lebegni, csevegni, diskurálni, felvidámodni látszott, amikor Rex 
kisasszony vagy Alvinczi Ilona kisasszony napernyői a közelében elhaladtak. Ki gondolna 
ilyenkor arra a környéken (legfeljebb tán a penészes szakállú Szilveszter), hogy a 
napernyőnek két vége van, mint a botnak? Az öreg fickóknak azonban a napernyőkről is 
külön véleményük van, mikor már annyi mindent tapasztaltak az életben! 

Ugyanilyen értelemben töltötték nyárelői napjaikat azok a mohos, esztendőről esztendőre 
mélyebbre süllyedő kerti padok, amelyek az öregemberek módjára kisebb termetűek lettek, 
amíg a fiatalság felnövekedett körülöttük. Ezek a vén padok már régen elszoktak attól, hogy 
bárki is észrevegye őket azok közül, akiknek a kertben dolguk volt. Megindító magányban 
éldegélték át az évszakot. Míg ebben a májusban a kertben bolyongó színes napernyők 
észrevették őket, és stációt tartottak a múlt időkről mesélgető pihenőhelyeknél. 

Vajon megértették-e az ifjú hölgyek azoknak a régi dámáknak a történetét, akik a kerti 
padocskákon csalódottan üldögéltek, és hiúságukat már csak úgy tudták dédelgetni, hogy nem 
panaszkodtak senkinek lelki és testi fájdalmaikról, hanem egymagukban szenvedték el a 
megöregedés időit? Nem valószínű, hogy az ifjú hölgyek komolyan szívükre vették volna az 
egykori dámák panaszait, mert hiszen a fiatalság egy percig sem hiszi, hogy valaha komolyan 
megöregszik, és fájdalmas változásokon eshetik át! 

Rezeda úr (amint ez ettől az ábrándos, örökifjútól várható) néha felpillantott akkor is, ha a 
meghívójegyet a budapesti német nyelvű sajtó munkatársainak címezgette, mert ezek a 
németül író urak közvetítik a nagyvilággal igazában a pesti eseményeket. „Sajnos, németül 
mindenütt olvasnak a földön” - mond magában Rezeda Kázmér, amikor például Richard 
Mandorovskynak, a Journal munkatársának címezte a meghívójegyet. De a következő 
pillantása a zsalugáteren át már ott volt a mohos kerti padocskán, amelyen Rex kisasszony és 
Alvinczi kisasszony üldögéltek. 

És Rezeda úr legszívesebben a kerti paddal cserélt volna e pillanatban, hogy az említett 
hölgyek édes terhét viselhetné. 

Ugyancsak zavarták munkájában a hírlapírót a madárkák, amelyek nyárelői dalaikkal, 
türelmetlenül zengett mondanivalóikkal, fuvolázó vallomásaikkal olyan részvétteljes 
érdeklődést ébresztettek a budai park bolyongó hölgyeiben, hogy néha komolyan és 
elgondolkozva megállottak sétáikban a hölgyek, hogy egy-egy vadgalamb vallomását a 
lombok közül kihallgassák. Tavasz volt, a vadgalambok mind ugyanazon nyelven beszéltek, 
de a hölgyek azt vélték, hogy különbség van a galambok beszédei között. 
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Rezeda úr cserélt volna azzal az egyhangú, sárga lábú feketerigóval is, amely egyetlen nótát 
tanul meg életében, mindig ugyanazt fújja a kedvező évszakban, és lám, ezzel a kevés 
tudománnyal is igen jól boldogul a maga életében! Rex kisasszony és Alvinczi kisasszony 
sohase unták meg a madarak éneklését hallgatni, ha a budai kastély kertjében sétálgattak. 

És Rezeda úr, miközben Lovik Károlynak mint a Vadász- és Versenylap szerkesztőjének 
címezte a meghívó borítékát, elgondolkozott egy pillanatig azon a körülményen, vajon Rex 
Margit okleveles tanítónő vagy pedig Alvinczi Ilona tanítójelölt szíve telik meg mélyebben a 
hangulatokkal, amikor a nyárelő lombjai között lengeti a déli szél a maga hallhatatlan 
csengettyűit? 

A kisasszonyok, éppen Alvinczi úr nobilis kívánsága folytán, egyenrangú barátnők módjára 
többnyire egyformán öltözködtek egyszerű és ízléses ruhácskákba, és az évek óta tartó lelki 
barátság révén sok mindenben hasonlítani kezdtek egymáshoz, hogy Alvinczi úr néha indítva 
érezte magát arra a megjegyzésre, amely szerint ezelőtt mindig azt hitte, hogy egy leánykája 
van, holott a sors, ez a nagy ismeretlen, kimódolta azt a furcsaságot, hogy jellemben, célban 
és elhatározásban majdnem testvérré válott két leánykával ajándékozta meg. 

És Rezeda úr, miközben az Alvinczi név csillogtatásán munkálkodott - ugyancsak azt hitte, 
hogy Rex Margit kisasszonynak is hasonló szívességet tesz, mint Alvinczi Ilonának. 

Úgy van az, ha a fiatal nevelőnők nagyon sokáig tartózkodnak egy házfedél alatt. 

- Adjuk meg tehát a szívnek is a magáét - mond Rezeda Kázmér az egykori hírlapíró, amikor 
a „szerkesztő uraknak” címezett meghívójegyek kiállítása után a „szerkesztő úrnőnek” is 
írogatni kezdte a borítékokat. Tekintettel volt természetesen hajdani költőnő ismerőseire: így 
Sándi Marikára, a papi reverendában és cilinderkalapban járó úrinőre, valamint Lengyel 
Gizellára, az Előkelő Világ című folyóirat szerkesztőnőjére. „Legalább tudjuk, ki fogyasztotta 
el a meggybefőttet!” - dörmögte Rezeda Kázmér. 

Ebben az időben, amíg Rezeda Kázmér Alvinczi úr ügyeivel komolyan foglalkozott - úgy a 
budai ház környékén (az irodai órák után), mint Kürtön (a céllövészeti pálya kijelölésénél és 
adjusztírozásánál), de a vasúton is, amellyel ide-oda utazgatott: többször találkozott egy rövid 
szakállú, vékony, sodrott bajszú, bársonysapkás öregemberrel, aki festőkhöz való sapkáját 
éppen olyan formán viselte fején, mint a régi, középkori királyok, ha udvari pompa nélkül, 
mondjuk, vadászat vagy szép leány kedvéért ide-oda utazgattak, kalandozgattak, bolyongtak 
az országukban, és a szénégetőnek csak akkor árulták el királyi voltukat, midőn 
megköszönték a kunyhójukban nyújtott éjszakai nyugodalmat. „Teremtését! Már láttam 
valahol ezt az embert!” - gondolta magában Rezeda Kázmér. - Miután fejtörései rendszerint 
eredménnyel jártak: most is kisütötte, hogy egy történelmi könyvben látta ezt az arcot, amely 
alá az volt írva, hogy VIII. Henrik. A bársonysapkás, kerek szakállú úriembert tehát habozás 
nélkül elnevezte magában VIII. Henriknek, mert valamivel csak meg kellett különböztetni 
jellegzetes ismerősét a többiektől, akikre csavargásaiban az országban szert tett. 

„VIII. Henrik” olyan méltóságteljesen és mégis kellő szerénységgel viselkedett a Pest 
környéki vasúti állomásokon, a budai cukrászdákban és kisebb kávéházakban, sőt sétatereken 
is, mint azok az élemedettebb úriemberek szoktak, akik magaviseletükkel mindig a hajdani 
magyar középosztályt jelentik. Ezeknek az úriembereknek választékos arcukra, gondosan 
fésült hajfrizurájukra, kopott, de mindig kínosan tiszta ruházatukra, takarékos szavukra és 
lépésükre, de még illedelmes testtartásukra van jegyezve, hogy nem hazardírozhatnak sem az 
idejükkel, sem a jókedvükkel, de még az érdeklődésükkel sem, ha életmódjukban és hátralevő 
éveikben az állami törvényeknek és a társadalmi szokásoknak megfelelően akarnak élni. 
„VIII. Henrik” amaz úriemberek közé tartozott, akik egyszerű igénytelenségükben szinte 
arisztokratikusán óvakodnak attól, hogy például útitársaiknak a környékbeli vonaton terhére 
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legyenek, feltűnés nélkül átengedve ülőhelyét a gyermekeknek és az asszonyoknak, nem 
alkalmatlankodott az időjárásra vagy a vonatkésedelemre vonatkozó megjegyzéseivel. Az 
útikártyáját sohase keresgélte kövér asszonyságok derékfűzőiben, ellenben mindig kéznél volt 
az a kabátja gyufazsebében, és felszólítás nélkül elővette, ha hivatalos sapkát látott. 

Ideális utazó! - gondolta magában Rezeda Kázmér úr, aki szeretett kötekedni például az 
ellenőrökkel, akiknek e világon való létezését indokolatlannak vélte. 

„VIII. Henrik” sohase olvasta együtt szomszédjával a krajcáros újságot, amelynek árusítója 
után vevője rekedtre, izzadtra kiabálta magát. Nem vegyült a tolongásba, amely a berobogó 
vonatot körülveszi. Nem alkalmatlankodott útitársainak az ablakok és ajtók folytonos ki- és 
bezárogatásával, nem emlegette a gutaütést okozó fullasztó atmoszférát, de a fogfájást 
előidéző „cúgot” sem, mint azok a hamis fogsorú emberek, akik mindenáron a dr. Fogónál 
várható pontos kiszolgálásra és mérsékelt árakra akarják az emberiség figyelmét felhívni. 

Elég rendezett viszonyok között élhet! - gondolta magában Rezeda Kázmér, aki szerette testi 
fájdalmait: így szívdobogásait, főfájásait, kirobbanó és megerőltetést okozó káromkodásait a 
nyugtalan emberekkel való érintkezésnek tulajdonítani. (Például egyszer beteg lett 
Nagymarosra való utaztában, ugyanezért kitörölte Nagymaros nevét az állomások sorából.) 

„VIII. Henrik” a vasúton mindig annak az állomásnak a kiáltására állott fel helyéről, amely 
állomás egy kapucinus barátkolostor nevét is jelentette, és mindig tiszteletteljes 
kalapemeléssel, utóbb kézfogással, majd hozzátartozóság jeleivel üdvözölte az állomáson 
tartózkodó barna csuhás, fehér derékzsinórú, mezítelen lábakon papucsot viselő, fedetlen fejű 
szerzeteseket. 

- Azt már olvastam a középkor rejtelmes históriái között, hogy a Jézus-társaságbeli atyák néha 
harcosoknak öltözve, lovagi ruhában jártak-keltek a világban, hogy a reájuk bízott teendőket 
feltűnés nélkül elvégezhessék. De sohase hallottam még egy kapucinusról, hogy öreg 
szalonkabátban és VIII. Henrik bársonysapkájában utazgatott volna - mond Rezeda úr, 
amikorra az utast jobbról-balról megfigyelte, és ehhez a ponthoz érkezett, amelyet darab ideig 
nem tudott megfejteni. 

Miután önmagáról se képzelte el azt a helyzetet, hogy a vonaton, utazás közben valakivel 
megismerkedhessen, és kitegye magát mindenféle szóáradatnak, amely elől a robogó vonatról 
amúgy sem ugorhatna le: kénytelen volt bizonyos időt szentelni annak a felderítésére, hogy 
alaposan utánanézzen „VIII. Henrik” dolgának. Az említett vasúti állomáson tehát az utazó 
példájára maga is leszállott, és lombos nyárfasorban, amelyet valaha e királyi vadászterületen 
abból a célból ültettek, hogy mindenki megtudhassa első útja alkalmával, hogy a király 
földjén jár, ahol nem szokták a fákat kivágni a hosszú nyárfasorban, lábaknak jóleső 
selyemhomokban, hallgatag hegyekkel a szemhatáron, illedelmes jobbágyokkal találkozva: 
már csaknem a százesztendős kolostorig kísérte „VIII. Henrik”-et, amikor az megfordult, és 
egyenesen Rezeda úrnak tartott: 

- Én itt magam is vendég vagyok. Nem tudom, hogy a főtisztelendő atyák mit szólnának 
ahhoz, ha vendéget hoznék magammal kolostorukba. Azért inkább ismerkedjünk meg itt az 
országúton, amely mindkettőnké. 

Nyugodtan, fenyegetőzés vagy kihívás nélkül hangzottak el ugyan „VIII. Henrik” szavai, de a 
szavak kárpitja mögött mégis eszélyesség, furfangosság, sőt erő látszott, mint a zsákba kötött 
öreg rókát meg lehet különböztetni a zsákon át a macskakölyöktől. 

- Nos - mondta Rezeda úr. - Én igazán nem akartam terhelni uraságodat a személyes 
ismeretségemmel, mert az álláspontom szerint éppen elég ismerősöm van az országban. De ha 
már így vagyunk, hát megmondom, ki vagyok. 
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- Felesleges. Én már régebben ismerem Rezeda úr múltját és jelenét, mint hinné. 

(Rezeda Kázmér nem tudta, hogy megsértődjön-e a váratlan szavakra, csak annyit mondott 
célszerűség okából, hogy eddig álmában sem jutott eszébe, hogy az ő szürke, jelentéktelen 
személye bárkit is érdekelne ezen a világon. A továbbiakban azonban lekötelezve érezné 
magát, ha a sokat tudó uraság önmagáról is nyilatkozna.) 

- Én itt egy hasznos ajánlólevél folytán a kapucinusok vendége vagyok, akiknek 
vendégszeretete bizonyára másnak is megadatik, aki kellő okkal és móddal közeledik 
kolostorvilágukhoz. Mindig vannak még olyan utazók, akik szívesebben pihennek meg egy 
szerzetesi rendszabályok szerint vezetett kolostorban, mint egy lármás vendégfogadóban, ahol 
az ember nagyobb nyilvánosságnak van kitéve, mintha akár a piac kellős közepén ütötte volna 
fel sátorfáját. Engem itt Frigyes testvér név alatt ismernek. Valaha tettem tőlem kitelhető 
szívességeket a hittérítő atyáknak, amikor messzi külországokban megfordultam. Sajnos, 
képességeim nem elegendők, hogy egészen és egyedül az egyház szolgája lehettem volna. A 
szerzetesrend tartományi főnöksége különben megvédelmezne még hivatalos személyek ellen 
is. 

(Rezeda úr itt helyénvalónak tartotta, hogy egy megjegyzéssel nyugtassa meg Frigyes testvért, 
mintha alkalmatlankodásától tovább is tartania kellene. Őt csak átmenetileg érdekelte e 
tiszteletre méltó személy, akit véletlenül többször látott azokon az utakon és helyeken, ahol ő 
is meg szokott fordulni. Miután „Frigyes testvér”-t az eddig tapasztaltak szerint nem érintette 
kellemesen a feléje irányuló érdeklődés: Rezeda Kázmér ígérte, hogy azt beszünteti. S ezzel 
megemelte kalapját a hírlapíró.) 

- Megálljon, fiatalember, ne váljunk el úgy egy napra se egymástól, hogy félreértés nyoma 
maradjon közöttünk, mert egyikünk sem szolgált rá a rossz vért szülő indulatokra. Nevetséges 
volna, ha éppen én venném zokon érdeklődését, mikor én voltam az első, aki már az ön tudtán 
kívül is sokkal korábban tudtam az ön nevét, állását, társadalmi helyét, mielőtt ön engem 
észrevehetett volna. 

(Rezeda Kázmér e szavakból megállapította, hogy „Frigyes testvér”-ben sokkal több 
igazságérzet rejtőzik, mint hitte volna, s ezért nem volt ellenvetése, hogy a „Jámbor 
búcsúsokhoz” címzett országút menti vendéglőbe betérjenek, miután a kolostorban még 
korántsem hangzott el az esti harangszó. Mire az esti harangszó is elhangzott, Rezeda Kázmér 
már birtokában volt „Frigyes testvér” személyi adatainak, pedig nem beszélt össze a 
vendéglősnével, bizonyos Némethné nevű özvegyasszonysággal, aki sok gond között, de 
meglehetős ropogós asszonykorban özvegyen maradván, nevelgette férjhez adandó leánykáit, 
Marcsát, egy gépész „menyasszonyát”, a gépész útjavító gőzhengerével éppen másfelé 
sípoltatta mozdonyát, Pancsit, aki csak nénje miatt nem lett eddig „menyasszony”, és Jóskát, 
akit férfias neve mellett oly üde, göndör bájakkal, szerelemre szenderegtető szempillantással 
áldott meg a végzet, hogy Rezeda úr a nagyérdekű „Frigyes testvér” távollétében másként is 
foglalkozhatott volna vele. De „Frigyes testvér” volt az est hőse, és Rezeda Kázmér úr „jó 
hidegre”, azaz titokba könyvelte el szavait.) 
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TIZENHATODIK FEJEZET • amelyben a regényhősök felvonulnak. 

A Sportban - amely név alatt ez idő tájt csak a lófuttatást lehetett érteni - napfogyatkozások 
állottak be; a pesti versenyek már bevégződtek, a bécsi versenyek még nem kezdődtek: abban 
az időben, amikor Alvinczi úr a céllövőünnepélyt kürti birtokán megtartani rendelte. 

Az ilyen „sportmentes” napokon a sportsmanek sok mindenre ráérnek az élet teendői közül. 
Figyelik a légsúlymérőt, amelynek változásai tudvalevőleg nagy befolyással vannak az 
egészséges gondolatokra (úgynevezett ,,Andung”-okra), figyelik a szelek járását, amelyek a 
szabad, sík pályán életüket eltöltő férfiakat a jó „közérzet” szempontjából is érdekelhetik. És 
ugyancsak az ilyen napfogyatkozásos időben érnek rá a sportsmanek, hogy számot vessenek a 
múltak eredményeivel, amikor is elszámolnak a Lovaregylet titkáraival a megnyert első, 
második és harmadik díjakkal, valamint a Turf Szalonnal, amely csábító név alatt azoknak a 
„könyveseknek” az együttesét értik, akik a különböző fogadásokat elkönyvelik, és azokról 
kimutatást készítenek, mint a másvilágon szokás az emberek erényes vagy bűnös 
cselekedeteiről. A Turf Szalon arkangyalai - néha Guthi Soma ügyvéd úr, aki Gutius álnév 
alatt humoreszkjeivel megnevetteti az olvasóközönséget -, máskor Pálmai Henrik úr, aki mint 
Magyarország legrégibb sportlapírója a legjobban tudhatja az elmúlt és jövendőbeli 
eseményeket: azok a keménykalapos, glaszékesztyűs, ünnepélyes arkangyalok olykor dagadt 
pénzestárcával jelentkeznek a versenyekben és a fogadásokban érdekelt uraságoknál, és 
bármely napszakban szívesen látott vendégei a vendégfogadóknak vagy palotáknak, ahol a 
lótulajdonosok laknak. Ámde máskor még az aranykedélyű és akasztófahumoráról nevezetes 
Guthi doktor se édesítheti meg a számlákat, amelyet éppen a Turf Szalon megbízásából 
bemutat az érdekelteknek. Pálmai úr pláne vérfagyasztó komolysággal ismétli, hogy nincs 
rokonságban azzal a pisze és aranyos szubrettel, akihez nevével hasonlít, ellenben igen lapos 
és kopott pénzestáskát von elő ócska kabátja belső zsebéből, és kiábrándító józansággal 
számolja az összegeket, amelyekkel a veszteseknek a pénzestárcát megtöltés szempontjából le 
kell fizetni. Ritka az olyan uraság, akit a Turf Szalon gentlemanjei ne találnának meg 
szokásos pesti kvártélyukon vagy kaszinójukban a nap bármely órájában, ha dagadt 
bugyellárissal keresik őket; de még ritkábbak azok a magyar gavallérok, akiknek lakásán a 
számlával megjelenő szalontitkár hiába csengetne! Már előfordult, hogy nem nyílt ki idejében 
az ajtó, de ennek a vonakodásnak mindig „hirtelen haláleset” szokott az okozója lenni. 
(Alvinczi úr igen jó barátságban volt a titkár urakkal, akik legnagyobb táskáikat és 
legtekintélyesebb számláikat vették elő, amikor az úriembernél régebben jelentkeztek. 
Alvinczi úr most, miután a lóversenyjátéktól visszavonult: se látta okát, hogy kedves 
ismerőseivel szakítson, és személyesen címezte meg a kürti ünnepélyre szóló meghívásukat.) 

A napfogyatkozások idejében érnek rá a sportsmanek a látogatásokra, amelyeket a 
versenyszezon idején természetesen nem tarthatnak meg a szokásos ceremóniákkal, 
ugyancsak ráérnek a mulatságokra, amelyekben az előkelő kaszinók kedveskednek, ahol 
máskor „kutyafuttában” szokták a „lunch”-öt vagy az ebédet elfogyasztani. Atzél Béla báró, a 
Stefánia úti Park Club igazgatója, a „High Life” részére ily napfogyatkozásos időkben eregeti 
fel a legtüneményesebb rakétákat, gyújtja fel az éjszakát bevilágító lampionokat, és tündöklő 
vízsugarakat ereszt a kert szökőkútjaiból, miközben a konyhákon a legjobb szakácsok, a 
zenekar helyén a leghíresebb muzsikusok, és a táncteremben szarvasbokájú és szikrázó 
szellemű dámák egyesülnek arra nézve, hogy a nyári koncert testet és lelket üdítően 
sikerüljön. (Alvinczi úr a Park Club szakácsai közül is megnyeri néhányát az ünnepély 
napjára, a legjobb zenekarokat szerződtette a három különböző konyhába, és hogy szép 
hölgyek helyett majd öreg írónők látják el a bálkirálynő és a „bálhercegnő” szerepét: azt csak 
az ábrándos Rezeda úr gondolta komolyan, aki talán a rövidre vágott hajú George Sand-t és 
más, régen meghalt írónőket is meghívott volna Kürtre, hogy Rex Margit kisasszony vagy 
Alvinczi Ilona kisasszony nőies szépsége annál inkább érvényesüljön.) 
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És a napfogyatkozások idejében érnek rá a sportsmanek annak a csodálatos körülménynek a 
megbeszélésére, hogy miért vonta vissza magát és versenylovait a gyep diadalmas 
atmoszférájából az ezüst-piros színek annyi diadalt látott tulajdonosa, Alvinczi Eduárd úr, 
mikor se „hirtelen haláleset”, se egyéb oly körülmény nem következett be, 
amely visszavonulását megérthetővé tudta volna tenni „barátai és tisztelői előtt”, Angliában, 
amely országnak a példájára annyiszor szokott hivatkozni Alvinczi úr: a gentlemanek, ha még 
talpon állnak, mindaddig aktív részt vesznek a sportéletben, amíg vidéki kastélyukból 
kimozdulni tudnak. Mert még egy ízben maga őfelsége főudvarmestere, Festetich Tasziló 
herceg is, aki különvonattal érkezett meg a Kanca-díj „lefutásához”, csodálkozva kérdezte, 
hogy hol lehet Alvinczi Eduárd úr olyan délután, amikor arról volna szó, hogy „kicsoda” a 
magyar turf legjobb kancája, amelynek később Bécsben is vizsgáznia kell kivételes 
képességéről? És a herceg azt se tudta megértem, hogy már a Széchenyi István emlékezetére 
tartott versenyben (amelyet ezer ginivel szokott jutalmazni a Lovaregylet) sem találkozott 
Alvinczi úr lovával, pedig nemegyszer felvette ez a magyar nemesi családból származott 
úriember lovaival a versenyt a hercegi lovakkal, amelyeket éppen a klasszikus, szinte 
történelmi jelentőségű versenyfutásokra szoktak tartogatni. 

  

- Vajon milyen „színekben” mutatkozik most Alvinczi, miután magánéletét elkezdte? - 
kérdezték azon a „különvonaton”, amely sportsmanekkel telve egy nyárelői napon a Nyugati 
pályaudvarról elindult. 

A sportsmanek hozzá voltak szokva, hogy szenvedélyüknek néha a vonatutazás fáradalmával 
is áldozzanak, amikor a siófoki, tátralomnici, tatai és alagi versenypályákat látogatták, de 
mindig megvolt az értelme az ilyen kirándulásnak, mert a fővárostól távol levő lovakat és 
lovasokat látták viszont a pestiek akkor is, amikor a Sió-csatornán átkeltek, és a Balaton 
partján elterülő mezőn töltötték mulatozásra szánt napjaikat. De most paripák játékos futása 
helyett vajon mily élvezetben lesz részük a sportférfiaknak, akiket Regényi a fővárosban 
összeverbuvált? 

Az első kocsiban ültek a hírlapírók, akik sehonnan se maradhatnak el, és ebben az időben, a 
sajtó hatalmának fénykorában, bízvást gondolhatták magukban az első kocsi utasai, hogy a 
hiú Alvinczi az ő kedvükért rendezi a kürti ünnepélyt. 

- Már régen nem szerepelt a neve az újságban - mondta az elegáns külsejű Kadét Laci, aki az 
akkori idők szokása szerint mint báli tudósító kezdte hírlapírói pályáját, és miután körülbelül 
minden úriemberrel megismerkedett a fővárosi bálokon: az atlétabáloktól a zsidó bálokig, 
működési terét a hírlap egy másik közérdekű rovatában, az ugyancsak társadalmi 
eseményekkel gazdag sportrovatban folytatva, az idő kitavaszodott. (Egy báli tudósítóból, a 
szerkesztőségek „kadét”-jéből „minden” lehetett Magyarországon, még miniszter is, ha nem 
fuserálta el a dolgát.) Az általános szólásmondás: a „hidegvér és tiszta gallér”, amely mondás 
a tizenkilencedik század végén a törtető ifjúság hónapos szobájának a falára volt írva: még 
nem ment feledésbe a hírlapírópályán, ahol a kiült nadrágos, rojtos gallérú és tintás ujjú öreg 
szerkesztőket már ugyancsak szorongatják a szalonok szőnyegén a tánctermek parkettáján is 
érvényesülő, huszárönkéntes magatartású ifjak. 

Lovik Károly, a Versenylap szerkesztője, aki ugyancsak itt foglalt helyet, nagy tehetségű író 
létére sem vette le a vörös kutyabőr kesztyűt, és a lovaglópálcát akkor sem tette le kezéből, 
amikor beszélyt írt. Száraz, oktató hangon mondta a vasúti kupéban. 

- Bár sokkal jobban illene Alvinczi úrhoz, ha például a régi agarászatokat hozná megint 
divatba kürti birtokán, de azért magam is rálövök egypárszor a pikk dámára, ha megfelelő 
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pisztolyokra találok a lövöldében… (Majd a mindenütt jelenlevő Regényi úr felé fordulva 
leereszkedően hozzátette: „Pláne, ha ezzel örömet okozok Alvinczi úrnak!”) 

Így szólt Bérczy Károly utóda, a lapszerkesztő, és nagyon csodálkozott, hogy hírlapírókon 
kívül egyetlen grófot sem látott a „különvonat” kupéjában. Vajon mely vonattal jönnek az 
úriemberek, a Versenylap igazi munkatársai: gróf Szapáry Iván, báró Podmaniczky Geyza, 
báró Majthényi? 

Csak a sánta és gumitalpú botjával, tekintélyes pofaszakállával és rikoltó hangjával mindenütt 
jelenlevő Neszmély Artúr kiáltotta Lovik Károly fülébe: 

- Károly, tanuld meg, hogy a hírlapíróval csak addig találkoznak a grófok, amíg szükségük 
van rá. De privát életben, így utazásában is fél együtt lenni a gróf a hírlapíróval. Attól fél, 
hogy elárulja szamárságát. 

- Ami azt illeti, elég szamarak vagyunk mi is, hogy hagytuk magunkat beugratni ettől az 
Alvinczitől egy majálisi kirándulásba - felelt fanyaran Lovik Károly. Mert most már általában 
nem érezte megtisztelve magát, amikor a vasúti kocsiban csupa hírlapírót vett észre, akivel 
elvégre a dohánybüdös írói körben is találkozhatni. 

Nem, Regényi úr semmiképpen sem pótolta Alvinczi urat… Az úrnak nagyon jól kell 
megválogatni szolgáját; talán még jobban, mint barátját. 

Még a „Doktor” se volt elragadtatva Regényitől (habár szakértelmét a sport terén okos ember 
létére elismerte). 

- Úgy vagyunk ezzel a dologgal, mint a külpolitikával. Báró Calicénak és társainak, akik a 
Monarchiát a külföldi udvaroknál képviselik: mutatós, illúziót keltő úriembernek kell lenni. 
Az orosz cár volt annyira okos ember, hogy nem hitte azt: csupa Esterházy Pál herceg 
szánkázik az osztrák-magyar birodalom területén, aki Moszkvában szánkázott a Monarchia 
képviseletében és a Kreml körül… De a követnek mégis egy Esterházynak kellett lenni. 
Megérdemeltük volna, hogy Alvinczi, ez az egyébként jóakaratú és nem minden egyéni 
filozófia és életküzdelem nélkül való férfiú, legalábbis úgy állította volna fel a céllövészet 
eseményének az egyenletét, hogy Regényit csak olyan matematikai műveleteknél veszi 
kombinációba, ahol Regényi szakértelmével és memóriájával jól megállja a helyét… 

- Milyen „egyenletbe” tette volna Doktor úr Regényit? - kérdezte Lovik Károly, aki értett 
valamit a hosszú bajszú és töprengő „Doktor” matematikai filozófiájához. 

A Doktor nem felelt mindjárt, mert, mint később mondta: nem ismerte teljes pontossággal a 
meghívottak névsorát. Ámde Alvinczinak van egy szomorú arcú, nagy műveltségű barátja, aki 
nem más, mint Hadik Sándor gróf, akit Közép-Európában mindenütt a szép Hadik néven 
ismernek. Ezt a férfiút kellett volna az „egyenletbe” tenni, ahol a hírlapírók szerepelnek. 

A kupéban csak Sándor Mihály szerkesztő volt megelégedve, mert igen nyugodt természetű, 
szinte állatszelídítő türelmű úriember volt, akit a „Doktor” matematikai filozófiája se hozott 
ki flegmájából: 

- Utóvégre úgy kell vennünk a dolgot, hogy ez a meghívás nem jelenthet egyebet némi kis 
nyaraltatási alkalomnál. A hírlapírók éppen eleget foglalkoztak annak idején Alvinczi úrnak 
működésével, amelyet a lósport terén kifejtett. Alvinczi úr most revanzsírozni akarja magát 
oly módon, hogy ugyanazokat a hírlapírókat olyan mulatságban részesíti, ahol lónak, 
hendikepnek, véletlennek híre-hamva sincs. A céllövészet komoly tudomány. Nem húzza 
keresztül az ember számításait egy nyúl, amely keresztbe fut a lóversenypályán. 

Regényi, bár ez a vélemény látszólag az ő „szereplése” mellett szólott: mégis célszerűbbnek 
látta a különvonaton helyet változtatni, és a zsokék kupéjába ment, akik éppen azzal 
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foglalkoztak, hogy egymást földhöz verdesték. A zsoké, amíg fiatal, és nincsenek családi 
gondjai, vagy legalábbis az édesanyja mossa számára a fehér nadrágot: hajlamos a 
játékosságra, és nem mindig a turftudósítók és a „nagyközönség” félrevezetésén töri a fejét, 
mint némelyek tudni vélik. 

Most éppen birokverseny folyt a kupéban, mert otthon, az iskolamester szigorúságú angol 
lóidomítók és a káromkodásokat huszárosan kezelő magyar lovasidomító felügyelete alatt ez 
úgysem lehetséges. A meghívottak között voltak a tatai, megyeri és alagi versenylóistállók 
„ifjoncai”, akik néha csak az újságokból tudtak egymás szerepléséről, mert az „otthoni 
munkában”, a lovak idomításánál, lovaglásánál, de a versenyekben sem mindig találkoztak. 
Ugyanezért nyomban birkózni kezdtek a zsokéjelöltek, és a különvonat bársonypamlagos 
kupéjában, amilyenben ritkán utazhatnak: az ülésekre gyűrték egymást. Lóról és gazdájáról 
szó sem volt, amint a diákok se beszélnek könyveikről, ha az iskolából kiszabadulnak. 

- Bravó, Takács! - kiáltotta Regényi úr a birkózóversenyt szemlélve, amikor egy veres hajú, 
jókötésű, pulykatojás arcú tatai lovászfiú sorra legyűrte a megyeri és az alagi lovas 
gyerekeket. - Ha majd versenyistállót alapítok, téged szerződtetlek az istállóm első lovasának. 

A győztes fiú hálásan pislogott az elragadtató Regényi úrra, és a nevezett is meg volt elégedve 
magával, hogy itt, a „gyerekek között”, elmondhatta szívének titkát, anélkül hogy azért bárki 
is kinevetné. 

- Ez mind semmi! - mondta a veres hajú fiú. - Azt a lovat tessék megnézni és megvenni, 
amelyet otthon, Tatán a munkában lovagolok. Olyan hegyes füle, erős szája nincs másik 
lónak. Szikrázik a szőre, ég a szeme, a zsokékat úgy dobálja le a hátáról, mint a pelyhet. De 
ha én ülök a hátára, hát ez a veres csikó olyan lesz, mint a bárány. Kétezer métert észre se 
vesz. Akkor megy, mikor kieresztem a szárát. Kettőt kell ráütni, egyet jobbról, egyet balról, 
hogy akármelyik lovat megelőzzön, amikor a cél közeledik. Ezt a csikót úgy hívják, 
Veresbegy. 

Regényi úr magában hálát adott a véletlennek, hogy Veresbegyről oly titok birtokába jutott, 
amelyet kívüle még kevesen tudnak a „Monarchiában”. Nem kellett neki a csikó nevét leírni, 
Regényi memóriája frissen megőrizte a lóneveket, amelyet egyszer hallott. 

A fiúk tovább birkóztak, és Regényi úr indítva érezte magát, hogy tíz darab cigarettát osszon 
ki az ifjú vendégek között - a cigarettákat Alvinczi neve díszítette aranynyomásban, és egy 
kairói gyár szállította az ünnepélyre. 

S csak ezután folytatta útját Regényi a szomszéd kupéba, ahol az idősebb lovasok, a 
valóságos zsokék foglaltak helyet, mint valami kaszinóban, és zsokéhoz méltó komoly 
szivarokból fújták a füstöt. Egyik sportlapot olvasott, és méghozzá pápaszemet is feltett 
orrára, mint valami börziáner, amikor a sportlap apró betűs lóneveit (mint a részvények neveit 
a tőzsdei árfolyamokban), a melléjük írt számjegyecskékkel böngészte és felkiáltott: „Nem, és 
százszor nem: St. Iagó nem vihet 52 1/2-et az 1600 méteresben!” Másik, kipomádézott hajú és 
csokros nyakkendőt viselő fiatalember, akiről közelebbi emberismeret nélkül is meg lehetett 
volna állapítani, hogy nagy barátja a szép nemnek: most is, mint minden szabad idejében 
„postájában”, azaz a női levelekben gyönyörködött, amely levelekkel elhalmozták őt 
nőismerősei egy-egy májusi meeting alatt Budapesten: tippet vagy találkozót kérve a nőkért 
rajongó lovastól. A meetingnek immár vége van, holnapután a bécsi Freudenauban 
nyergeinek, Peczkes úr még egyszer átnézi postáját, mielőtt azt végleg a lóversenytérhez 
közel eső szálloda fiókjában felejtené elutazása előtt… 

A harmadik úriember végtelen undorral nézegeti fűzős cipőjét, mintha azon törné a fejét, hogy 
többé nem érdemes élni. Holott valójában ez a cipőjét nézegető meghívott vendég nem 
gondolt abszolút semmire, mert nem volt szokása a versenyen kívül is gondolkozni. És a 
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versenyben is legfeljebb azon gondolkozott, hogy mennyi pénzzel fogadta meg lovát a vörös 
Vogel úr, aki a zsokék részére fogadni szokott: vajon érdemes-e azon összegért az alája adott 
lóra néhány ostorcsapást is mérni? 

A negyedik úr életre-halálra szivarozott, mégpedig nagy, fekete szivart rágva fogaival, mintha 
máskor életében sohasem érne rá a szivarozásra. Mikor sikerült magát szinte lángolóan 
élvezett szivarja füstjével ködbe burkolnia: mintegy jutalmazásul megkínálta magát egy korty 
pálinkával, amelyet hosszúkás üvegben, mint valamely orvosságot, a felöltője belső zsebében 
hurcolt, és az üvegre valóban rovátkák voltak vésve gyémántgyűrűvel, amilyen 
pálinkásüvegekre mindazok emlékezhetnek, akik darab ideig csak így folytathatták 
mindennapi életüket. „Ezzel is megvolnánk!” - mondta a filozófus természetű zsoké, amikor 
kellően krákogott az erős pálinka után, az orvosságot a bal zsebébe süllyesztette vissza, mire 
jobb oldali zsebéből újabb fekete szivart vett elő, amelynek nyomban megmutatta fekete 
fogsorát, amint a szivar hibátlan, töretlen állapotáról meggyőződött. 

Az ötödik utas (Alvinczi úr különvonatán) talán még az eddig említett uraságokat is 
felülmúlta a flegmatikus magatartásban. Ez az ötödik egy Halley nevű angol zsoké volt, aki a 
lovagláson, a fiatal korától űzött kenyérkereseten kívül pusztán abból a szempontból jött 
Magyarországba, hogy itt a Duna iszapos medrében csukát fogjon, mert gyermekkorában 
olvasott egy iskolai könyvet a magyarországi csukákról. Halley az élet folyamán az ide-oda 
való hányódásban, midőn Európa minden versenypályáján megpróbálta szerencséjét, sok 
mindent tanult utazásaiban, elveszítette jámborságát, itt-ott becsületét is, de az angol 
iskolakönyvtárból emlékül kapott gyermekkori olvasmányt sohasem felejtette el. Ugyanezért 
most horgászó eszközeit, mesterséges csalétkeit, amelyek a szivárvány minden színében 
pompáztak, miközben a vízben úszkáltak (amelyeknél „többet érne egy eleven lótetű, 
amilyennel nagyapám horgászott”), valamint fenéksúlyozó ólmait és főképp Anglia legjobb 
acélgyárából való szörnyű horgait is magával hozta Halley a vidéki kirándulásra. Mindig 
horgászott, ha nem lovagolt: mindig horgászélményeiről beszélt, ha utazott, és ráért élete 
eseményeire visszagondolni. Volt egy csukatörténete, amelyben a csuka véglegesen 
levizsgázott abból, hogy a legbutább teremtménye az Úristennek. Háromszor sikerült már 
lesiklani a horogról, amelyet mély és gyors víz fenekére vetett ólomnehezékeivel Mr. Halley. 
És negyedszer kapta be a horgot, amikor Mr. Halley bosszankodásában végleg abba akarta 
hagyni a horgászatot, hogy szerszámát a folyóból visszavontassa és hazamenjen. Két és fél 
kilós volt csupán a csuka. De az ilyen csuka teszi, hogy ember nem tud sohase reménytelenül 
lemondani a horgászatról és szépen otthon maradni. A csuka hebegő állat, azért szeret 
énekelni. 

Regényi úr ugyan a köteles respektussal hallgatta végig az egyébként lovaglásra is jól 
használható lovas elbeszélését, és csak a végén vette észre, hogy a horgásztörténet memóriája 
számára mit sem profitírozott. 

A harmadik kupéban, ó, a harmadik kupéban ültek azok a férfiak, akiknek társaságába 
Regényi úr mindig szeretett volna bejutni, ha másként nem: csak mint bőgőhordozó a 
bandába. A „professzionisták” foglaltak itt helyet - azok a lóidomárok, lócsiszárok, 
lóügynökök és lókereskedők, akiknek minden körülmények között nyerniük kell a 
lóversenyjátékban, akár van szerencséjük, akár nincs szerencséjük. (Mint Regényi úr ezt 
német nyelven önmagával megértette: „Ob son, ob regen). 

Középkorú férfiak voltak, mert a lóhoz való tökéletes megértéshez a negyven és ötven 
esztendő közötti életkor a legalkalmasabb. Nem jó se túlságosan fiatalnak, azaz olyan 
állapotúnak lenni, amikor még minden kanca megrúghatja a kereskedőt, ha az szép leány 
alakját ölti magára; de túlságosan öregnek se jó lenni, amikor az életét azon való 
csodálkozásban tölti az ember, hogy már egyetlen csikó sem akarja megharapni. A legjobb 
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tehát a középkorú férfi a lótudomány terén, aki már asszonyban és lóban is talált olyan 
meglepetéseket, amelyeket más nem vett észre. Mert talán nagyobb öröm egy girhes, ostoba, 
száz forintos csikóból Derby-nyerőt nevelni, mint egy tarka csirkéből szép asszonyt. Ha a 
csikó versenyt nyer, akkor semmi pénz sem volt sok érte. De ha az asszony idő előtt 
megöregszik, akkor, általában, kár volt vele vesződni. 

Az egykori csákói „farmernek” - ahogyan Magyarországon a földbérlőket nevezgetik, ha 
dolgukat alapos siker kísérte -, a Wenkheimék farmerének, az öreg Geistnak például sohasem 
jutott volna eszébe lótenyésztéssel is foglalkozni, ha nincsen olyan ember a háztartásában, 
mint a legöregebb Mravik. De a legöregebb Mravik rávette Geistot, hogy vele mindig a 
lóvásárokat járja ott a békési országban, ahol még javában állott a hajdani szép betyárvilág, és 
a betyárok révén messzi földről, néha még a dunántúli uradalmakból is, minden valamirevaló 
csikó előbb-utóbb lábra kel, hogy valamilyen titokzatos utakon bemutatkozzon a „békési 
ország” vásárjaiban. Igaz, hogy negyedik-ötödik kézen volt már akkor a csikó, amikor Geist 
és hűséges ispánja, a legöregebb Mravik szeme elé került - a betyárt, aki a lovat lopta, valahol 
tán már fel is akasztották, ami rendszerint a lókötők sorsa, de a csikó ott állt a vásáron, és az 
öreg Geistnak azért volt szeme, hogy megismerje az ilyen csikón a betyárszármazást. Nem 
lehetett a legrosszabb ló, amely a betyároknál szolgált. De a legöregebb Mravik Pál is értett 
annyit a lóhoz, hogy egy-két körüljárás, hátrafordítás, a távolba való tekingetés után jelt adjon 
az öreg Geistnak arra nézve, hogy az a csikó, amely „innen tőlünk negyedik, a hátunk 
megett”, igen jó tenyészlónak látszik, kár volna itt hagyni a vásárban a katonai 
csődörösöknek, akik minden lovat elrontanak. - Hát ez volt körülbelül azoknak a Geist 
lovaknak a története, amelyeknek ivadékai annyi örömet okoztak gazdáiknak. Kár, hogy a 
betyárvilág már kiment a divatból. 

- Nono, van még elég betyárság a lóvásárban - mond egy másik nyugodt, meglett külsejű 
úriember, amint az előbbi barnapiros arculatú úriember a maga történetével elkészült. - Itt van 
ez a Szemere. Ha egy jeles származású csikót az anyja mellett négy lábára állítanak valahol 
Angliában, hát itt Pesten Szemere már másnap azt is tudja, hogy milyen versenyekre nevezik 
háromesztendős korában… 

Ezen aztán csendesen nevettek a kupé komoly utazói, akik bár egész életükben a lóvásárokat 
járták, és sok komisz, ravasz, hazug emberrel volt dolguk: egy ártatlan tréfán jóízűen 
mosolyogtak, mert éppen a körmönfont, nagyon vigyázatos embereket lehet legkönnyebben 
megnevettetni, mint akár a gyermeket. 

Regényi úr sokért nem adta volna, ha például mindvégig jelen lehetne a „kupétában”, 
amelyben a szakállas és borotvált lócsiszárok a maguk csali meséit kicserélgették, hogyha 
legközelebb összejönnek, ott folytassák a mesemondásokat, ahol elhagyták, mert a 
„kártyáikba” amúgy se engednek egymásnak betekintést, ámde Regényit hívta a kötelesség, 
és néhány pillanat múlva már a különvonat másik részében bukkant fel alakja, ahol ugyancsak 
nagy szivarokból füstöltek versenyt az „extracúg” mozdonyával. 

- Itt a gyűszűs zsidók ülnek - mond egy terjedelmes sör-, bor- és kucséberszagú úriember, aki 
a vasúti kocsi folyosóján elállta az utat, mert éppen azzal foglalkozott, amire máskor egyéb 
elfoglaltságai miatt nem ért rá: körmeit metélte egy penicilussal, majd a peniciluson egyet 
fordítva: ollócskát pattantott elő, amellyel szakállát és bajuszát rendezgette egy kerek kis 
katonatükörrel világítva a kellő helyekre. A „tanácsos úr” volt ő, az egész „turfcsalád” 
nevezetes „tanácsos ura”, aki nyugalomba vonulván: azzal mulattatta magát, hogy a 
„bukméker”-eket, ezeket a könyvre játszó és a lóversenyeken pénzzel manipuláló 
úriembereket szidalmazta, de környezetükből sohasem maradt el. 

A „gyűszűs zsidók” most otthon hagyták állványaikat, az állványokon elhelyezett könyveiket, 
nyakukba vetett sárga táskáikat, számításaikhoz való ceruzáikat, és így „bezárván üzletüket”, 
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gondtalanul és vidáman „kibiceltek” a tanácsos úrnak szakálla nyírásához. Némelyek azt 
tanácsolták a kupé lármás vendégei közül, hogy a tanácsos úr a haját is nyírja meg ollójával, 
mert arra is ráférne egy kis nyesetés… Mire a tanácsos úr így felelt: 

- Hajamat a feleségem szokta nyírni, mert „nálam” tisztasági kérdés a nyiratkozás. Sohase 
engedek idegen kezet az arcomon piszkálni. De még a számba se nyúlt fogorvos keze, amely 
legjobb terjesztője a fog- és szájbetegségeknek. Az az egy-két fogam, amely hiányzik, 
olyanformán hagyta el a helyét, hogy szép, tiszta, fehér zsinórt kötöttem a fogamra, és addig 
vontam a zsinórt, amíg a rossz fog elhagyta a helyét. Ugyanezért sohasem szoktam beteg 
lenni, mint például mostanában a bécsi Rothschild báróné, a Montefiori kisasszony, akinek a 
fogfájásáról egész Európában beszélnek, és az orvosok nem tudnak rajta segíteni. Általában a 
pénzarisztokrácia abban különbözik az igazi arisztokráciától, hogy hamarabb romlik a foga. 

A „könyvesek” nagy csodálkozással hallgatták a „tanácsos úr” elbeszélését, és nyomban 
előszólították a vörös Pardubitzert, aki szolgájuk, hívük és alkalmazottjuk volt: 

- Íme, itt van egy igazi pénzarisztokrata, mert ennek gyermekkorától kezdve hamis fogsora 
volt, de azt is már régen elkártyázta az Orczy kávéházban! - kiáltotta a kirándulási kedvű és 
tekintélyes hasú Horner bukméker, aki hajdanában ügyvédbojtár volt, s ezen a réven mindig ő 
vitte a szót a társaságban. 

A „tanácsos” belenézett a vörös Pardubitzer szájába, és szemlélődés után így szólt: 

- Vajon hány „oddszot” nyelt le ez a száj, amikor a fogadásomat közvetítette? - kérdezte a 
tanácsos, amely mondásnak szakszerű magyarázatába most nem kezdhetünk, mert akkor 
Pardubitzernek egész élettörténetét el kellene mondani, amely élettörténet tanulságos lehet 
egy iskolakönyvben, de nem az Alvinczi úr különvonatán, amelyen a meghívásban részesült 
„bukmékerek” abban is reménykedtek, hogy Alvinczi úr, talán megmásítva elhatározását, 
ismét visszatér a lóversenyzési pályára, és remélhetőleg olyan pénzt is hoz már egyszer 
forgalomba, amely a „bukmékerek” táskájában marad, nem tér vissza nyomban kamatostól 
Alvinczi úrhoz, amikor Pardubitzernek új fogsort csináltatnak a régi, elkártyázott fogsor 
helyett. 

Egyelőre arról van szó, hogy Alvinczi úr megint elővette azt a „nagy kanalat”, amellyel 
vendégeit szokta meglepni, ha lakomára hívja őket, Regényi úrnak bőséges alkalma nyílt 
ebben a kupéban elmondhatni a konyhák, a szakácsok és az eledelek sorrendjét, amelyekből 
nem felejtette el „talán még a kínai fecskefészket” sem, amelyről mindenki tudott az egykori 
Pesten, de még sohasem evett senki. (Természetesen Pardubitzer hallgatta a legnagyobb 
áhítattal a kürti csemegék felsorolását, mert fogain kívül pénze is hiányzott.) 

A „tanácsos” jókedvűen nyesgette a szakállszőreit, miközben egy verset szavalt, amelyet 
mindig elmondott jókedvében: 

Fenn csapongás, fenn remény, 
Képek, vágyak, érzemény, 
Életem bájreggelén. 

- Vajon milyen „színekben” mutatkozik most Alvinczi úr? - kérdezték a sportsmanek 
különvonatán, amely Regényi úr vezetése mellett elindult ama nyárelői délelőttön a Nyugati 
pályaudvarról. 

Regényi úr nem állt a mozdonyvezető mellé, mint Tihany kávéházbeli ismerősei az „ismét” új 
ruhájában (testére szabott zsakettkabátban, de készen vásárolt csíkos nadrágban) mutatkozó 
Regényitől követelték, de hát ezek a „kávéházi ismerősök” a világ megteremtése óta mindig a 
viccelni való dolgokon törték a fejüket. 
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Balatoni úr, a tekintélyes kávés, a vonaton helyet foglalva arról beszélt, hogy már csak azért is 
kellett fogadnia Alvinczi Eduárd úr meghívását, mert igazában kíváncsi arra a viszonyra, 
amely régi vendégét, Rezeda Kázmér urat és újabban Regényi-Romhányit is ehhez a 
mindenki által tisztelt nagyúrhoz fűzi. „Vajon mi hasznát veheti Alvinczi úr az én 
vendégeimnek?” - kérdezte röviden Balatoni úr, amikor a kupéban Pista főpincér, a kőbányai 
Brandt úr, az elmaradhatatlan „Maki-Baki” (közismert kozák) vidám társaságában 
elhelyezkedett, és Maki-Baki úr a „tréfa kedvéért” egy pakli kártyát varázsolt elő felöltője 
zsebéből, amelynek pattogásával („a hecc kedvéért”) mindenáron „huszonegyes játékot akart 
játszani, mint a sipisták szokták a vonaton”. Brandt úr, aki a kártyaszobán kívül igen kedélyes 
kőbányai sertéskereskedőnek mutatkozott: tett is egy pengőt a zöld ászra, annak 
előrebocsátásával, hogyha „cvikli” lesz a játékból, a vörös szemű Maki úrnak szalmakalapját 
kidobja a vonat ablakából, miután egyéb testi fenyítékkel hiába fenyegette volna a nála jóval 
erősebb „közismert kozákot”. A tekintélyes kávés és főpincére zöldbeli kirándulók vidám 
ujjongásával nézték a boszorkányos Maki úr és a kedélyes kőbányai között keletkezett 
kártyajátékot, amely a kürti állomásig néhány forintocskát jövedelmezett Maki-Baki úrnak, 
hogy ne kellessen nyomban a kürti házigazdától kölcsönkérni azt az öt forintot, amelyet az 
ünnepélyi személyzet között a kávéházi úriember szétosztani kívánt. 

Regényi úr azon csodálkozott leginkább, amikor a kupét elhagyta: a vasúti kocsi folyosóján, a 
sarokban álldogálva egy puskás fiatalemberre talált, aki ott csendesen utazgatott. 

- Hogy került maga ide? 

- Kérem szépen, engem célba lőni hívtak. Miután valamit értek ehhez a dologhoz: 
bátorkodtam felszállni a vonatra - felelt a fiatalember. 

Csupán ez az egyetlen vendég nem pászolt bele a társaságba, aki az utazási idő alatt 
fegyverére támaszkodva álldogált a kocsi folyosóján, és céllövő módjára komor gondolatokba 
volt elmélyedve. Egyébként Regényi úr meg volt elégedve a különvonat „tartalmával”, akár 
csak Rex Margit kisasszony, aki (Alvinczi Ilonával együtt) várta a vonatot a kürti állomáson: 

- Megérjük, hogy oly hasznos szolgálatokat tesz Regényi az Alvinczi háznak, mint Waidinger 
bácsi a magyar királyi Operaháznak - mond Rex Margit kisasszony, aki világbani járatosságát 
is elárulta megjegyzésével, amikor Waidingerre, az Operaház szerződéses „tapsfőnökére” 
hivatkozott. 

Rezeda Kázmér tán különbül csinálta volna? - kérdezte magában irigyen Regényi. 
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TIZENHETEDIK FEJEZET • „Tele van a város akácfavirággal…” 

Bár az agárversenyek divatja mindinkább az ország keleti vármegyéi felé vonul, minthogy a 
Tisza menti, Tiszán túli tájakon élnek legtovább a magyarság ősi erkölcsei: - némelyek a kürti 
céllövészet meghívójával olyanformán indulnak útnak, mintha valamely agarászattal, 
kopászattal, szóval valamely állatheccel volna egybekötve a kürti céllövészet. 

Hogyan is gondolhatta azt magában az öreg, magyar ruhás Prónay vagy a vénségében is 
virtuskodó Podmaniczky Geyza, hogy majd a puskások olyan papírból való kannibálokra 
lövöldöznek, akik nem lőhetnek vissza? De még a fiatalabb nemzedék, amely a Pest megyei 
kastélyokat és udvarházakat őrizgette, se értette meg egészen, hogy mi haszna van a 
céllövészet tudományának vadászat vagy legalábbis háború nélkül? Alsó-Dabason vagy 
Alagon, de még Pilisen és Pécelen is többnyire olyan kertek tartoznak a megmaradott 
udvarházakhoz, amelyekben mindenki megtanulhat célba lőni, ha ehhez kedve van. A 
mezőgazdasággal foglalkozó úriembereknek pedig lépten-nyomon alkalmuk van a 
puskázáshoz, amint az évszakok változnak, a mezei vad megérik arra, hogy lelőjék, a nyúl és 
fogoly meghízik, a róka elszemtelenedik, a vércse elhasasodik, a borz lyukat fúr a föld alatt, 
és a beborozott vásárosok farkast látnak valamely régi nádas környékén… 

Ám ha nem is volt valamely állatheccel egybekötve a kürti ünnepély: Alvinczi Eduárd 
kedvéért sok mindent megtesznek a régi ismerősök. 

- Nem szabad vele észrevetetni, hogy tudjuk róla, miszerint már kora fiatalsága óta bolond! - 
mond Förster Aurél hangosan a monori vasúti állomáson. 

- Szaporítani kellene az ilyen jóindulatú hóbortosokat - felelt egy Domahidy, aki a messzi 
Dunántúlról jött az Alvinczi meghívására, de előbb felkereste Pest megyei barátait abból a 
célból, hogy megbeszélje velük: milyen magatartást tanúsítanak Alvinczi legújabb mániájával 
szemben. 

- Habár nem divat a négy ló, mióta az automobilt kitalálták, én mégiscsak befogatok - 
indítványozta egy cinkotai Keglevich, aki fiatalember létére szerette az ősi erkölcsöket. 

- Azt mondják, hogy túl a Tiszán már csak a zsidók járnak négy lóval - vélekedett Zsoldos 
Andor, aki mindig tartotta magát a divatokhoz. 

- Majd megkérdjük a szabolcsi Szomjasékat, azok bizonyosan eljönnek oda, ahol 
fegyverdurrogatásról van szó! - felelt elgondolkozva Cziráky, aki ugyan már nemigen 
mozdult ki pesti lakásából, de ha a Stefánia útra ment levegőzés szempontjából, nem 
gondolhatta azt másként, mint négy lovat hajtva. - Az ördögnek van kedve a gyalogsétához. 

Tagadhatatlan, hogy az úri körökben, ahol mindig népszerűségnek örvendeznek az „eredeti 
ötletek” - Alvinczi akciójáról sokkal többet beszéltek a meghívók szétküldése után, mint ezt 
Alvinczi Eduárd gondolhatta, amikor a kürti kastélyban látszólagos egykedvűséggel várta, 
hogy kik lesznek azok, akiknek eszükbe jut „visszavonultságában” őt meglátogatni. Az 
Országos Kaszinóban, az „István”-ban, a „Kürt”-ben, a „Panni”-ban gyakran felhangzott 
Alvinczi neve, amikor e társashelyek gavallérjai megkérdezték egymástól, hogy milyen 
alkalmatossággal rándulnak ki a „bolond Alvinczi” legújabb hóbortjának a megtekintésére, 
Berkes és Radics bandája ugyancsak készülődött, mert a városi cigányság nagyon szeret 
falura járni muzsikálni, a vidéki kirándulás bizonyos haszonnal kecsegtet. Az indulás előtt 
való napon megjelentek a fent említett helyeken, az Országos Kaszinóban és az előkelő 
éttermekben Szilveszter és Rezeda urak, akik, miután kellő megbeszéléseket folytattak a 
„Bélák”-kal, a „Kratochvillek”-kel és más nevezetes pesti fogadói portásokkal: litografált 
híradást ragasztottak ki arról, hogy a kürti ünnepélyhez megfelelő fogatok indulnak a Gizella 
térről, de ugyanekkor egy külön hajót is befűtenek a Dunán, amely az Eötvös térről 
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megközelíthető. A hajón a kapitány mellett a bizalmi tiszt szerepét Rezeda Kázmér látja el, a 
fogatoknál a közismert Szilveszter úr serénykedik, aki a fővárosba való visszatérésről 
gondoskodik… 

- Ezt már kötve hiszem - mond Liptay Béla, aki Szabolcsból a kürti ünnepély céljából a 
fővárosba érkezett, és a Pannóniában szállott meg. 

Ám a városligeti Park Klubban, ahol még javában „állott az élet”, mert a szőke 
főhercegasszony leányaival mindennap idejárt uzsonnázni: a Nemzeti Kaszinóban, ahol a 
sportsmanek a hűvös bőrdíványokban heverészve várták: mikor válik esedékessé külön 
fülkéjük, amelyet a Pestről Bécsbe menő „Gavallércúgra” megváltottak, amely ötórai vonat a 
Monarchia vasúti kocsiparkjának legjobb „szerelvényeiből” van összeállítva; - de még a 
Nemzeti Szalonban is, a művészek és színészek klubjában, ahol télen nevezetes bálokat volt 
szokás tartani, amikor is Alvinczi úrra annyi képet sóztak, hogy a „Griff” fogadó padlása a 
fiatal festőnemzedék műveivel megtelt, miután Alvinczi úr a maga fogadói szobájába 
sohasem akasztott képet: - a kürti földesúr vállalkozásáról legalábbis annyit beszéltek, mintha 
röpiratát is olvasták volna. 

- Az öreg Gül Baba főzi a gulyást Alvinczinél - mond Péchy Andor a Nemzeti Kaszinóban, 
amikor leeresztette egy percre szeméről a monoklit, amelyen át az Allgemeine Sportzeitung-
ot olvasta. 

- Úgy látszik, vendéglőt akar nyitni vénségére Eduárd - felelt Mikulik báró, aki kis termetéhez 
illő kikeményített nagy gallérjaival és bő, kockás nadrágjaival mindig ott volt valahol a 
fentebb említett sportsman közelében. 

- Vajon Potoczkinak is küldtek meghívót, akinek legalábbis a címerét fel kellene húzni ama 
címerek közé, amely címerek tulajdonosai valaha párviadalra szállottak ki Eduárddal, 
legyőzettek és a treff király által arra ítéltettek, hogy vagyonuknak egy részét átengedjék a 
győzőnek - mond Üchtritz Zsigmond báró, aki szeretett képes beszédet használni, s a 
legokosabb emberek egyikének mondatik a főúri körökben. 

Vajon megértették-e a régi Nemzeti Kaszinó tagjai, hogy mit akart szavaival jelképezni 
„Zsiga báró”? Bár ebben az időben a velszi herceg felejthetetlen látogatásának emlékére még 
az angol húsok, mustárok és szövetek vannak divatban a Kossuth Lajos utcai ódon 
kastélyban: a francia szellemességnek voltak elegendő barátai. Nem mindenki tanult meg 
vénségére angolul, hogy a kutyáival, lovaival, lovászaival az idegen nyelven beszélhessen, és 
hálát adjon az Istennek, ha otthon, négy fal között - magyarul jól kikáromkodhatta magát az 
inasával. Így báró Mikulik nagy híve volt minden szellemességnek, és vidor élceivel, 
amelyeknek néha olyan ízük volt, mint a kolbászkáknak a bécsi Rathaus-pincében, máskor 
ezek az élcek a pesti gyep „harminckrajcáros” helyéről származtak, de hát az ember ott teszi a 
vicceket, ahol találja: gyakran elmulattatta azokat is, akik a kaszinó olvasótermében már 
fáradtan lapozgatták a különböző Fliegende-ket, új viccet már csak a Magyar utcai „Róza 
nagyságos asszonytól” vagy a kis, kobold elevenségű bárótól hallottak… így: báró Mikulik 
nyomban feljegyezte „Zsiga báró” mondását jegyzőkönyvecskéjébe a nem mindig szerencsés 
lóversenyfogadások közé… 

- Majd elmondom Springer bárónak, ő mint jó kövér ember bizonyára nevet egyet a viccen. 

(Hiába tanácsolta „Zsiga báró”, hogy élceket gyűjtsön a kis Mikulik a bécsi Rothschild 
báróné, ama Montefiori kisasszony részére, aki a régi monarchiában a legszellemesebb 
asszonyok egyike volt: Mikulik élete végéig mindig Springer bárónak „gyűjtött”; ő tudta, 
miért.) 
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…Ilyenformán nem csodálható, hogy úgy az „István főherceg”-ről elnevezett dunai gőzös, de 
a Gizella téri kocsiállomás fogatgyűjteménye is megfelelő látogatásnak örvendett, amikor a 
kürti céllövészet napja elkövetkezett. 

Még pazonyi Elek Gusztáv úr is, őfelsége szolgálaton kívüli huszár ezredese és az ország 
legjobb céllövője „beírással” jelölte meg a napot kalendáriumában, és miután kutyamosója és 
masszőrje biztosította arról, hogy semmi olyan felhőzet nem mutatkozik az északnyugati 
égtájon, amelyből jégesőre, vagy égiháborúra lehetne következtetni, kedvező jelentést adott ki 
a Meteorológiai Intézet: a légnyomás, nagyothalló régi uraknak ez az örök ellensége nem 
fenyegetőzik változással: - a szolgálaton kívüli ezredes a kellő borbélyi szekatúrák 
elszenvedése után felöltözködött, és kékre, lilára borotvált arcával, elefántcsont-fogantyús, 
mogyoróhéjú sétapálcájával, gyalogszerrel elindult a Gizella tér felé, a pisztolyokat a 
masszőrje cipelte utána. A pesti fiákeres csinos huszársapkát nyomott a fejébe, amikor a 
nevezetes ezredes hintójába beszállott, mert Elek Gusztáv a Nemzeti Kaszinón kívül már alig 
járt valahová társas élet szempontjából. „Vajon lesz-e perkelt?” - kérdezte ravasz jókedvvel az 
ezredes, mert gyomorsava miatt bizonyos ételektől tartózkodnia kellett. Ha mindenben 
megfogadta volna a Szabolcs megyei származású Jósa András főorvos tanácsát, akár egész 
nap főtt almát ehetett volna. „Azt mondja Andricska, hogy már eleget ettem-ittam életemben” 
- szólt az ezredes, és titokzatos kombinációkat fűzött a falusi kiránduláshoz. 

  

Alvinczi úr meg lehetett elégedve a vendégkoszorúval, amely a céllövőteret ellepte. Igaz, 
hogy itt a mezőn nem gondoskodhatott részükre százesztendős fákról, amelyeknek 
árnyékában hűsölni lehetett volna, sem kék hegykoszorúról, amelyet olyan jó messziről 
elnézegetni még azoknak az idősebb uraknak is, akik a hagyomány szerint mindig együtt 
járták a tiroli bérceket a zergevadászaton Ferenc Józseffel, még vadvizeket, nádasokat, 
betyárcsárdákat sem varázsolhatott a föld színére azoknak az alföldi uraknak a kedvéért, akik 
a romantikát nem tudják másképpen elképzelni, mint vízimadárral és szúnyoggal - de amit 
emberi művészettel meg lehetett oldani a vendégek kényelmére, azt Alvinczi úr megtette. 

Talán egy egész erdőt bérelt ki arra a célra, hogy annak ez évi májusi friss lombjait levágassa, 
és azokból sátrakat emeljen. Ahány vándorcirkusz és színtársulat volt Magyarországon: annak 
minden ponyváját kölcsönkérte. Gyepes dombot emeltetett, amelyen tágas, kényelmes, 
honfoglalókorabeli vezéri sátrat veretett, ahonnan szabad kilátás nyílott mind a négy égi táj 
felé a selyemhangú, szélben cikázó lobogók alól. A frissítőket és dohányneműeket kis 
kocsifogatokon és kézikocsikon hordták a mezei mulatság szétszórt vendégei között 
megbízható cselédek. Széna és gyep zöldült azok részére, akik takarókon a földhöz közel 
akartak elhelyezkedni, kerti székek, padok mindenfelé, mint Epsomban, amikor a Derbyt 
futják. A céllövők nevei hosszú papirosnyelvekre voltak nyomtatva, mint egykor a 
versenylovaké: amikor még adtak valamit a stílusra. Olykor megszólaltak a messze búgó 
kürtök a céllövő pálya felől, ahonnan a fegyverek durrogása hangzott. Számokat húztak fel 
magas póznákra, amelyek egy-egy céllövő sikerét jelentették. A programban utána lehetett 
nézni a számokhoz tartozó tulajdonos nevének, aki száz vagy kétszáz lépésnyiről is centrumot 
talált. 

(„Ha nem volna olyan előrehaladott korú királya Magyarországnak: bízvást eljöhetett volna az 
ünnepélyre” - mond a lelkes Regényi úr az izzadó üstökű Szilveszternek. 

„Mi csak óvakodjunk a dicséretektől, bízzuk azt a vendégeinkre” - felelt feddőleg Szilveszter, 
aki a sokféle kocsmák egyikében sem találta meg a helyét, ahol csak halk köhintéssel kellene 
jelt adni a poharak újratöltéséhez. 
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„Pedig a francia pezsgőgyáros Heidsick küldött abból a töltéséből, amelyet egyedül csak 
Ferenc József asztalánál szoktak szervírozni” - tódította továbbá Regényi úr. 

„Egy csepp buckai vagy kerti borért epednék, ha szabad volna a számat kinyitni!” - felelt 
Szilveszter úr, és verejtékezve tovább sürgölődött-forgolódott a vendégek körül, mint valami 
fekete kesztyűs egyházfi, aki az ő vidéki plébánosa mellett most püspököt is lát a világon.) 

Most egy recsegő, méltatlankodó, úgynevezett „képviselő hang” vágott fel a mezőn, ahogyan 
csak a magyar országgyűlés tagjai tudnak beszélni az idő tájt, amikor a törvény értelmében 
csaknem olyan szent és sérthetetlen jogaik vannak, mint akár Ferenc Józsefnek. 

- Mindenütt „generálszaftot” keresek, és sehol sem találok! - mond a tréfás úriember, aki 
senki más nem volt, mint a sánta Pázmándy Dénes, aki éppen ez idő tájt vívta nagy hírlapi 
csatáját a pesti vendéglősökkel a „generálszaft” ügyében. (Pázmándy Dénes, mint a magyar 
közélet nevezetes harcosa, bizonyára rendelkezett olyan államférfiú- és 
diplomatatudományokkal, amelyek egyéb törvényhozói teendők elvégzésére is alkalmasak 
lettek volna. Ámde a magyar sorsnak egy grimasza arra predesztinálta, hogy a 
hétköznapokból sohase tudja kiküzdeni magát - harcolt tehát a hétköznapi élet 
igazságtalanságai ellen, amely igazságtalanságok közé tartozott az a vereshagymás, paprikás 
húslé, amelyet „generálszaft” név alatt ismertek a pesti vendéglői konyhákon, és minden 
pecsenyét leöntenek vele.) 

Alvinczi Eduárd barátai sorába számította az extravagáns uraságot, és mikor hírül hozták 
neki, hogy Palkovics szakácsa az „Úri konyhán” marokra fogta a húsvágó bárdot, a „magyar 
csárda” szakácsnéja, bizonyos Szentandrásiné (aki Alvinczi úr édesanyja garanciája mellett 
vállalta a nevezetes tisztséget) konyhakést vett kezébe, sőt még a „török vendéglő” Gül 
Babája is elővette a birkanyúzó handzsárt, mikor az országgyűlési képviselő száján 
felhangzott a „generálszaft” káromló megjegyzése: - Alvinczi úr veszélyben látta forogni az 
ünnepély sikerét, ugyanezért Degaston francia hírlapíró úrhoz fordult segedelemért, aki a 
külföldi sajtó és a Le Figaro képviseletében jelent meg Kürtön: 

- Úgy tudom, kedves M. Degaston, hogy Faure Félix, a köztársasági elnök úr valamely 
bizalmas üzenetet küldött ön útján Pázmándy barátunk részére! 

A hírlapíró nyomban elértette a célzást, és Pázmándy úr fogadására sietett, hogy a konyhák 
felülvizsgálását szüntetné be Pázmándy úr a köztársasági elnök kedvéért. 

Ugyanekkor Lufti bej, egy karcsú termetű, karvaly orrú, fekete szakállas úriember, aki a 
budapesti török követségen teljesített szolgálatot, és nagy híve volt Alvinczi úrnak, miután az 
a szultánnak díszkardot vitt fiatal korában egy ifjúsági küldöttséggel, megszemlélte a török 
konyhát, néhány varázsszót váltott az ottani „Gül Babá”-val (amelyet francia nyelven és 
lefordítva közölt Kovács Dénes doktor hírlapíróval is, aki a pesti újságok részére csinált 
jegyzeteket az ünnepélyről). Kovács Dénes aztán így szólt a bejhez: 

- Bár nem ifjabb Karikás vezeti a helybeli „Kispipa” vendéglőt, ajánlom excellenciádnak, 
hogy ott megtelepedjünk. 

(Alvinczi úr ugyan az indítvány miatt rosszalló pillantást vetett a szerkesztőre, mert ugyan 
kinek lesz kedve enni a piláfból, ha maga a török követség is más konyhán foglal helyet? De 
Alvinczi úr mindig tiszteletben tartotta a vendégjogot, és a hírlapíró egyébként is 
megnyugtatta, hozott magával a fővárosból néhány szegény „egyetemi polgár”-t, akik 
vállalkoznak rá, hogy még az üstöt is elfogyasztják, amelyben a piláf fő. Miután Lufti bej, 
vallási okból, Kovács Dénes pedig egészségügyi okból bornemissza emberek voltak: Alvinczi 
úr intézkedett, hogy a francia pezsgőt erre a célra kiürített parádi vizes üvegekben szolgálják 
fel a nevezett uraságoknak.) 
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Rybiánszky József hírlapíró a lengyel légió küldöttségét vezette Kürtre, ugyanazokat a 
lengyeleket (vagy maradékaikat), akik már Bem apó idejében átkeltek a magyar gránicon, és 
most alig várták, hogy dalárdává alakuljanak, miközben a szabadságharci dalokat énekelték. 
Ugyancsak a „magyar csárdá”-ban telepedtek meg, bár a lecsillapult „Gül Baba” 
birkajámborsággal invitálta őket (Rybiánszky azzal védekezett, hogy lengyel menekültjei nem 
szeretik a szorbethet). 

És megérkezett Szücs Pátri is - a nemzeti ifjúság Pátrija -, aki díszkabátját vette fel, amelyben 
a képviselőházban teremőri szolgálatot teljesített. 

- Ha választásra kerülne a sor, itt vagyok - mondta a mogyoróorrú levente, aki mindenkinek 
földije volt Magyarországon, így Alvinczi Eduárdnak is. 

Miután a jeles Pátrit bizonyos „nexusok” fűzték Törökországhoz (segített a díszkard 
átnyújtásánál), vállalkozott arra, hogy a török-magyar barátság kedvéért végigeszi a Gül Baba 
étlapját, de a paritás kedvéért egy terítéket biztosított magának a magyar csárdában is. 

Itt járkált Markos Gyula, a Herkó Páter című élclap szerkesztője, és Bonifác Bélát kereste. Itt 
volt a bibliának új fordítója, akinek bizonyos okokból el kellett hagyni a plébániáját; 
Ruzicska, az ódondász, és Péterfalvy úr nemhiába gurította ide-oda a szemeit: Grimm és a 
többi titkosrendőrök is elvegyültek a tömegben. Az úgynevezett kedélyes pesti kocsmáknak, 
de az óbudai bormérő helyeknek nem volt oly nevezetessége, aki valamiképpen (bizonyosan 
Szilveszter úr révén) meghívást ne kapott volna a kürti céllövészet! ünnepélyre. A zöld 
leveles magyar csárda bőségesen nyelte el ezeket a jeles vendégeket, akik szívből 
örvendeztek már annak a körülménynek is, hogy vidéki kirándulást tehetnek, amikor délelőtt 
szólal meg a cigánymuzsika. Mert amúgy is huzamosabb idő szükségeltetik annak eléréséhez, 
hogy az ember komolyan, őszintén elfelejthesse a városban hátrahagyott bajokat, 
kedvetlenségeket, súlyosbodó életviszonyokat. Nevetni jóformán csak akkor lehet szívbeli 
érzelmességgel, ha az ember elfelejti, hogy minek is mondják a háta mögött az ellenségei… 
itt nem voltak ellenségek, mert mindnyájan egy akolban voltak egy pásztor felügyelete alatt. S 
a pásztornak (Szilveszternek) ugyancsak sikerült megtalálni a maga kényelmes helyét, 
ahonnan szelíden, öregesen nógatta nyáját. „Nem egy-két napra jöttünk ide ilyen szép 
számmal!” - mondogatta, amikor a lombos sátorban végignézett hadain. 

- A „Kékszalaghoz” címzett csárdában Alvinczi Eduárd volt a vendéglős - kezdte volt 
elbeszélését a kis Mikulik báró, amikor pártfogójának, Springer Gusztáv úrnak, akinek a 
legjobb selyemgyárai és legdrágább versenylovai voltak az Osztrák-Magyar Monarchiában: a 
legközelebbi bécsi meetingen beszámolt a kürti mulatságról. 

(A kövér selyemgyáros a Freudanauban azon a helyen ült egy fehér padon, ahol a lovakat 
szokták nyergelni a verseny előtt, ugyanezért e helyen olyan fesztelenül érezte magát, hogy 
csíptetőjét levette orráról, kivörösödött arcát zsebkendővel legyezgette, és többször akkorákat 
nevetett Mikulik báró előadása alatt, hogy csaknem lefordult ültéből. A kis, pedrett bajszú 
sportsman igen jól tudta, hol találta meg leghálásabb publikumát az Alvinczi-mesékhez.) 

- Palkovics, a restauratőr, csak amolyan „alsó”-nak (valet-nek) számított itt a vendéglátás és 
kiszolgálás dolgában. De tán maga Sacher Edéné is elhallgatott volna, mikor ezt az Eduárd II-
őt látja a konyhán sürgölődni-forgolódni, húst trancsírozni, tejfelt habarni, tésztát gyúrni! 

Springer, a jó kövér báró lelkendezve fogta meg Mikulik nyakán a látcső szíját: 

- Tésztát gyúrt Alvinczi? 

- Legalábbis parancsokat adott, hogy a fánkot, palacsintát miképpen csinálják. Kugler 
cukrászai csak nagyot néztek, amikor a csokoládésdobozokba is bedugta az orrát. 
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A jó báró csóválta a fejét, ahogyan csak ő csóválhatta, miután életkoránál, gazdagságánál, 
Ferenc Józseftől nyert báróságánál fogva, és a monarchia legjobb versenylovainak birtokában, 
már mulathatott az emberi gyöngeségeken. Igaz, hogy a szívével voltak néha olyan bajai a 
bárónak, amelyek megzavarták még az ő bölcs életnyugalmát is. De hát azért volt a világon 
többek között a szentivánéji Puckhoz „hasonlatos” kis Mikulik báró, hogy a báróval 
feledtesse bajait. 

Így aztán a jó Springer báró mind nagyobb figyelemmel hallgatta a kis Mikulik előadását 
arról, hogyan gondoskodik a Springerrel egykorú Alvinczi Eduárd még ily terhes 
vendégeskedés idején is testi frisseségéről, alattomban jelentkező fáradtságainak 
elmulasztásáról. Alvinczi, miután csak így tud pihenni, magával hozatja fogadói rézágyát, és 
annak teveszőr takaróját mindenhová, ahol tizenkét óránál hosszabb időt szándékozik 
eltölteni. Tizenkét óra hosszáig még csak bírja valahogy a dolgokat, de azután le kell neki 
feküdni ugyanarra a teveszőrre, ugyanabba az ágyba, amelyben mindig pihenni szokott: 

- Ördöngös fickó (Kerl) - mondta közbevetőleg Springer báró. - Én legfeljebb négy óra 
hosszáig bírom ki a fáradtságot, akár az irodában, akár a lóversenytéren. És nincs is 
megszokott ágyam, hanem kénytelen vagyok megelégedni azzal a bőrdívánnyal, amelyen 
távollétemben az inasom meg a szobalányom heverészik. 

Mikulik tovább folytatta Alvinczi legújabb kalandjait. 

Az étkezés terén ugyancsak nem tesz engedményeket az élet változatos körülményeinek 
Alvinczi Eduárd, mint ahogy Ferenc József se változtat tányért, evőeszközt vagy poharat, 
akármerre jár a világon. A konzervatív szokások a legbiztosabbak az egészséges élet 
fenntartásához, bizonyos táplálkozási és emésztési megszokottságokon nem szabad 
változtatni senkinek és semminek a kedvéért, mert a szervezet nyomban megérzi, ha máskor 
nem: nyugtalan álmában. Alvinczi tehát csak azt eszi most is, amit Bécsben vagy a világ 
bármely táján szokott: főtt marhahúst, többnyire paradicsommártással és utána néhány 
késhegynyi liptói túrót császárzsemlyével, egy pohár szénsavmentes ásványvízzel és legvégül 
nyers gyümölccsel. 

- Még mindig narancsokkal? - kérdezte a legnagyobb érdeklődéssel Springer báró. 

- Néha almával. Rózsaszínű, borízű almával! 

E beszélgetés közben történt, hogy a bárónak egyik paripája kitűnően viselte magát a 
Kisbérről nevezett versenyben, elsőnek haladt el az élparipa előtt, és ezzel a futásával jó 
párezer koronát íratott a Jockey Club könyveiben Springer báró javára. A fekete zubbonyos és 
piros sapkás lovas, a kifogástalan Janek Géza és a felhevült Reeves Bertie, a ló idomárja fehér 
kesztyűben és szürke keménykalapban most kísérték vissza istállójába a kerten át az alig 
megizzadt versenyparipát. 

- Könnyen, félhosszal - jelentette Reeves Bertie a bírói ítéletet a paripa futásáról. 

- Szívélyes üdvözlet Janek barátunknak! - felelt a báró táskás tenyerével barátságosan intve, 
majd szertartásosan kezet fogott a lószerszámait büszkén cipelő idomárral. 

- Az utolsó futamban még nyerünk egy versenyt… 

- Csak meg kell nyerni, Bertie úr, ma sokan vannak idekint Bécsből - rendelkezett a jó báró, 
miután versenylovait sohase a maga kedvéért futtatta. 

Mikulik utána mutatott az elvezetett lónak: 

- Ilyenforma Alvinczi Eduárd is, sohasem látja őt senki izzadtnak, mert nyomban lepihen, 
amint a legcsekélyebb fáradtságot érzi. Ebben a kérdésben még annyi tekintettel sincs a 
környezetére, mint Ferenc József. „Az embernek magának kell vigyázni az egészségére, mert 
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senki se adhatja vissza, ha elveszett” - mondja Alvinczi, és lehunyja a szemét, amíg 
szónokolnak hozzá. 

- Tehát szónokoltak is? - kiáltott fel a csehországi születésű báró, aki Magyarországból 
Budapesten kívül máshol nem fordult meg, azért nagyban értékelte az ország belsejében 
szokásos pohárköszöntőket. 

Mikulik beszámolt a jelenvoltakról, Andrássy Géza kegyelmes úrról, aki Magyarországon 
mindenhova szívesen elmegy, ahol lovagolnak, vadásznak vagy táncolnak. Sajnálhatja 
Kaunitz hercegnő a másvilágon, hogy idő előtt özvegységben hagyta ezt a fejedelmi 
egészségű daliát. Géza gróf három lövést tett azzal a nehéz angol fegyverrel, amellyel 
közönséges elefántokra és vízilovakra szoktak vadászni Afrikában, amely a legtöbb 
vadásznak olyant rúg a vállán, hogy élete végéig nem felejti el. És harmadszorra centrumot 
talált Géza gróf. 

- Egyszóval felfordult volna az elefánt? - kiáltott fel visszafojtott lélegzettel Springer báró, aki 
szerencsés volt ismerősei közé számíthatni a Krasznahorka vár urát. 

Mikulik báró a vendégek névsorát folytatva hosszabb elbeszélést szentelt Esterházy Pál gróf 
és Baich Péter báró, Vilmos huszázezredbeli főhadnagyok megjelenésének. Az említett 
katonatisztek hajnalban, pezsgő és cigánymuzsika mellől indultak állomáshelyükről, 
Nagyváradról, mégpedig különvonattal, ámde mire a helyszínére érkeztek, már nyoma se volt 
az állítólag zűrzavarosán eltöltött váradi éjszakának. Baich Péter báró főhadnagy szokás 
szerint olyan „spleenes”, illetőleg fölényes volt, mint egy indiai maharadzsa, aki már 
háromszor körülutazta a földgömböt, és már abban sem leli örömét, hogy a pénzét két 
marokkal szórhatja. Míg Esterházy Pál főhadnagy egy koffer bankót hozott magával abból a 
célból, hogy Alvinczinek valamelyik cigány bandáját elcsalja magával, midőn az legjavában 
muzsikálna. De Alvinczit még a pápai hitbizomány urának kedvéért sem hagyják el a régi 
cigányai. Van abban az emberben valami varázs, valami fanyar „charme”, valamely eredeti 
groteszkség, hogy még a legnagyobb hóbortjai közepette is talál híveket, akik szinte 
önzetlenül ragaszkodnak hozzá. 

Springer báró bizonyos elgondolkozás után így szólt: 

- Én ugyan nem tudok a Rothschild eszével gondolkozni, mert ha tudnék, akkor én volnék a 
bécsi Rothschild, és ő volna a polyák Springer, de annyit magamtól is tudok, hogy Alvinczi 
Eduárd Magyarország két legpénzesebb, legkönnyelműbb gavallérját látta magánál vendégül, 
akiknek valóban nem imponálhat a pénzével… Nincs ott valami nő a dologban? 

Mikulik báró kedvetlenül vállat vont, mert a tréfás uraság élcelődése közepette mindig 
óvakodott a nőies vonatkozásoktól. A nőkkel nem lehet tréfálni: szeretni és meghalni kell 
értük annak, aki velük foglalkozni mer. A kis báró tehát csak lemondással intett, midőn Baich 
Péter ama legendáját juttatta Springer báró eszébe, amely legenda szerint a bácskai nábob és a 
Vilmos huszár főhadnagy éppen egy reménytelen szerelemérzet miatt éli a sokak által nem jól 
értelmezett életét… 

- Irigylem azokat az embereket, akik a legnagyobb kínszenvedés, a szerelem idején is olyan 
vasegészségűek tudnak maradni. Én régen meghaltam volna, ha reménytelenül szeretnék - 
mond Springer báró, de Mikulik tapintatos ember volt, és nem beszélt arról, hogy a 
reménytelen szerelmet nem egészen a jómódú selyemgyárosoknak találták ki. 

Mikulik csak annyit mondott: 

- Nem szívbajos embereknek való! - Erre többet nem kérdezősködött Gusztáv báró a Baich 
Péter szenvedélyéről. 



 585 

Ellenben nem tudott betelni azokkal a hírekkel, amelyeket Dreher Antal úrról hallott, aki 
ugyanabban a ruházatban jelent meg a kürti céllövőversenyen, amely ruházatban valaha 
Ferenc Józseffel zergére vadászott a tiroli hegyekben. Természetesen, sokkal fiatalabb ember 
volt ez idő tájt Ferenc József is, még nem csalták meg a bécsi dohányárusok, ugyanolyan 
torokmaró, fekete levelű, sötét nedvű, görbe Virginia-szivart szállítottak az uralkodónak, mint 
amilyent bármelyik infanterista szakaszvezetője a füle mellé tűzött vasárnap délutánokon. Az 
ifjúság, a tüzes szivar, a zergevadászat elmúlt, de a császári ruhatár szekrényeiben bizonyára 
feltalálható a vadászruha, a térdig érő gyapjúharisnya, a jégering, a szeges talpú cipő, a zöld 
bojtos zsinóron függő vadászkürt és a bakkecske szakállas kalap. Ennek a ruhának a mását 
varratta meg Dreher Antal úr, akinek szerencséje volt részt vehetni az osztrák Alpesek között 
rendezett vadászatokon, és mohos fedelű, fenyőfaszagú vadászházakban kiszámította 
magában, hogy mennyi idő alatt lehet erre vagy amarra a csúcsra feljutni és onnan 
visszajönni. Mert a zergére már csak a távolból és messzilátón át nézegettek Ferenc József és 
Dreher Antal, amikor a zerge a havasi napsütésben a bérctetőn megjelent, és körültekintett 
birodalmában. 

- Igen, ez mind szép és igaz - mond Springer báró -, de a nagyiparosok kaszinójában, az Unió 
Klubban mindenki tudta, hogy jóval hitványabb az a zergeszakáll, amely Dreher kalapja 
mellett van, mint az, amely a császár kalapját díszíti. 

Mikulik báró helyeslően intett, hogy ezt most is észrevette Dreher úr kalapján, mert ama zerge 
óta, amelynek szakállából a kalapdísz készült, a sörgyáros úr se ejtett el újabb zsákmányt. 
Általában a zergevadászat kezd kimenni a divatból, Péchy Andor foglalkozik ugyan egy 
vadásztársaság megalapításával, mióta a megöregedéstől fél, és hosszú gólyalábszáraival 
maga is lóra ül, de fogadásait mégiscsak Taral amerikai zsoké művészetére alapítja. 

…A kis báró előadása vége felé közeledett, midőn még elmondta, hogy a jókedvéről egy 
barnapiros arcú huszár főhadnagy gondoskodott, aki cigánymuzsika mellett magyar nótákat 
énekelt, bizonyos Fráter Loránd a főhadnagy neve, és Magyarországon minden úri társaság 
vele büszkélkedik, így nem csodálható, hogy Alvinczi is nagy ünnepélyességgel fogadta, és a 
cigánybandát a háta mögé állította. Persze Mauthner Viktor lovag, aki semmi jónak nem 
elrontója: nyomban a főhadnagy mellé húzódott, és magyar nótákat tanult… 

- Még megérem, hogy itt, a Rother Stádliban is magyar nótákat parancsol Mauthner a 
schrammli muzsikusoknak - kiáltott fel Springer Gusztáv, és jókedvűen dúdolta együtt 
Mikulik báróval a nótát, amelyet az szokás szerint emlékbe, emlékezetében és fülében hozott 
a kürti mulatságból: Tele van a város akácfavirággal… Springer báró a versenyek 
befejeztével maga mellé invitálta kocsijába Mikulik bárót, és a kis mulattatónak a 
Freudenautól az István-templomig danolni kellett a nótát, amelyet Magyarországból hozott. 

- Meg kell tanítania a nótára a leányomat, Micit is! - kiáltott fel a jó kövér selyemgyáros, 
mikor a Fráter-nótával jóllakott. És Mikulik bárónak hitele - bár az csak mindig szolid keretek 
között mozgott - e naptól kezdve tekintélyesen megnövekedett abban a világban, ahol az 
úriemberek dolgait figyelemmel kísérik. Nem lehet elveszett ember a régi Bécsben az a 
gavallér, aki Springer bárót és leányát magyar nótákra tanítja. 
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TIZENNYOLCADIK FEJEZET • Mi történt a kulisszák mögött? 

Mi történt még a céllövészeti ünnepélyen, kérdezné a nyájas olvasó, aki nem lehet mindazzal 
megelégedve, amit Alvinczi Eduárd működéséről hallott. Még egyetlen puskát sem töltött 
meg abból a célból a jó úriember, hogy azzal személyesen centrumot talált volna; a pisztolyok 
felporozását rábízta a híveire, és maga csupán vendégei kiszolgálására vállalkozott. 

E pillanatban, mikor szemügyre vesszük őt a kürti ünnepélyen, a „török konyhá”-ban 
üldögélt, mert ezt a méltatlanul mellőzött csárdát vélte az egész területen legalkalmasabb 
helynek arra nézve, hogy lóversenytéri régi híveivel zavartalan megbeszéléseket folytasson: 
mégpedig arról a helyzetéről, amely akkor következett be, amikor a lóversenyzéstől 
véglegesen visszavonult… 

- Van ugyan még két lovam, amely külföldön futkároz - mond Alvinczi úr híveinek -, mert a 
külföldi relációimmal nehezebb szakítani, mint a belföldiekkel. Külföldön ugyanis csupa 
tiszteletre méltó barátom lakik, akik éppen olyan becsesnek tudják az én barátságomat, mint 
énirántam táplált érzelmeiket. Nem mondható ez mindig belföldi barátaimról, akiknek 
érzelmei között nagy szerepe van az irigységnek, bosszúságnak, kajánságnak, mert meg 
mertem tenni azt a viccet, hogy visszavonultam a turfélettől, anélkül hogy fűnek-fának adósa 
maradtam volna. 

- Ne skatulyázzuk az emberi érzelmeket, mert már régen tudjuk róluk, hogy önzésen 
alapulnak - mond a Doktor, aki senki más nem volt, mint Mr. Blackwhite, a filozófus, 
szerkesztő és lótulajdonos, akinek Lágyad nevű lova annyi versenyt nyert, amennyi ebbe az 
öreg lóba „belefért”. Ugyanezért Mr. Blackwhite elmondhatta, együtt Alvinczi úrral, hogy a 
maga lovában nem csalódott, hanem mindig a másokéban. És ugyanezért önérzetesen 
sodorgatta hosszú bajszát. 

- Igaza van, mélyen tisztelt szerkesztő barátom, mi mindig azt az utasítást adtuk a 
lovasainknak, hogy híven, legjobb tudásuk szerint, a nagyközönség érdekeit szem előtt tartva 
lovagoljanak, ugyanezért nyertünk meg lovainkkal olyan versenyeket is, amelyekre nem 
számítottunk. 

- Bocsánat, én mindig jelöltem lapomban Lágyad nyerési eshetőségét. 

- Éppen ezért nem hitte a ravasz pesti publikum, amely ravaszabb akar lenni a tulajdonosnál - 
mond Alvinczi úr békítőleg. 

A „török konyhá”-ban tartott bizalmas tanácskozáson természetesen megjelent Ibolyási Márk 
úr, aki nőiesen hangzó neve mellett egyike volt a legkomolyabb lóverseny-professzoroknak, 
egy nagy pesti hírlap lóversenytudósítója volt már emberemlékezet óta, és mindig fehér 
kapcát viselt cúgos cipőjében, mert tudta a lábaknak a fontosságát a gyepen. Ibolyási kis 
termetű, ideges, kedvetlen férfiú volt, akinek „az volt a szerencséje”, hogy nem lett órás, mert 
az órásmesterséghez a legnagyobb türelem kell, vélte Alvinczi Eduárd turfbarátjáról, akinek 
szakértelmét azonban elismerte, mint következő szavaival is bizonyította: 

- Ibolyási úr már sokszor tanúságot tett arra nézve, hogy jól érti a körülöttünk lezajló 
dolgokat, még Tisza István is elismerte ezt, amikor Ibolyási úr neve szóba került. Ez a makacs 
férfi mindig sajnálta, hogy nem fogadta meg Ibolyási úr tanácsát, amikor az a Pacsirta nevű 
versenylovat fogadás céljából ajánlotta neki. Bezzeg Mikszáth Kálmán és Radó főispán 
hallgattak a tanácsára, és büszkén mutogatták Tiszának a nyerő tikettjüket. Úgy emlékezem, 
Königswarter báróé volt Pacsirta. 

Ibolyási gyanakodva hallgatott, mert nem szerette, ha dicsérik, Alvinczi úr azonban 
jókedvében volt, pazarul emlegette Ibolyási úrhoz fűződő emlékeit: 
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- Szerencsés voltam jelen lenni a bécsi „Edison” kávéházban, amikor Ibolyási úr határozottan 
megmondta, hogy a „Nagy Freudenaui” csak holtversennyel végződhetik az egyforma esélyű 
Springer-ló és a trautmannsdorfi herceg Panamája között. És a fehér, piros pettyes dressz a 
verseny folyamán valóban a célban érte utol Springer báró nyerőnek látszó paripáját, és 
holtversenyt erőszakolt ki. 

- Egyszerű jóslat, amely bevált! - mond még gyanakodva Ibolyási. 

- Ami pedig Ibolyási Márk úr istállótulajdonosi tulajdonságait illeti: azokra nézve éppen 
eleget mondhat Csótár szereplése, amely mindig lelkiismeretesen teljesítette kötelességét. 

- Igen, hát megtettem, amit lehetett, habár istállógyereken kívül mást nem engedtem lovamra 
ülni. Én tudniillik igen egyszerű eszközökkel szeretek szép eredményeket elérni. Lovam néha 
40:1 odsszal is kapható a könyveseknél, és a gépnél is megkapni rá a hússzoros pénzt, ha nyer 
- mond Ibolyási úr, mintha ez alkalommal megengedte volna, hogy a jelenlevők „kártyáiba 
belelássanak”. 

- Ezért nagy súlyt helyezek Ibolyási úr véleményére abból a szempontból, hogy vajon 
külföldön futkározó két lovamat is kalapács alá bocsássam - kérdé Alvinczi. 

- A lovakat ismerem - felelt Ibolyási Márk, homlokát ezer ráncba gördítve, mint valamely 
redőnyt, amelyet eddig zárt boltján most felhúznak. - Nem véleményezek többet, se 
kevesebbet róluk, mint jelenlevő gazdájuk. A jegyzeteimben mindig külön helyen 
foglalkoztam Sobieskivel és Infortunéval. Ám mindkettőben csalatkoznom kellett, midőn 
külföldi szereplésükről az európai sajtóban olvastam. Az előbb említett mén angliai 
szereplésekor egy lady lobogó fehér zsebkendőjétől ijedt meg annyira, hogy a biztosnak 
látszó versenyét elveszítette, amiért egy ügyszerető londoni gentleman meg is rótta a The 
Field-ben Nagy-Britannia versenylátogató hölgyeit, akik még mindig nem tudják, hogy 
Epsomban nem illik fehér zsebkendőt használni. 

- Egy indiai hölgy volt az illető, mint tudósításaim mondták - szólt elkomolyodva Alvinczi úr. 

- A koloniális hölgyeknek is kellene ennyit tudni a sport etikettjéből - erősködött Ibolyási. - 
Ami pedig Infortune franciaországi szereplését illeti: az csak régi álláspontomat igazolja, 
amely szerint a francia lovakkal nem vehetjük fel a versenyt, Grand Prix-t sohase nyerhetünk. 
Tehát nem érdemes a két ló hazaszállítására költeni. Moschák úr, a kövér lókereskedő néhány 
levélváltással elintézi, hogy külföldi gazdái akadjanak a lovaknak. 

Most még a „török konyha” harmadik vendégét, a Magyar Turf szerkesztőjét, kérdezte meg 
Alvinczi Eduárd úr, véleményéről. 

- Én teljesen meg vagyok elégedve „Bankár öccse” szereplésével, ez a kis ló mindig megteszi 
a magáét, amikor a korteherversenyekben felnyergeltettem - felelte Őszi Kornél úr, aki nem is 
gondolt arra, hogy lóversenytársaságban és az ő jelenlétében másról is lehetne szó, mint 
közismert szerelméről, Bankár öccséről. Ilyenek a férfiak a világ fennállása óta, mióta 
versenylovakba vagy nőkbe szerelmesek. Alvinczi úr tehát a maga részéről udvarias 
főbólintással fogadta Őszi úr szavait a „török konyhá”-n, ahol rajtuk kívül csak Regényi volt 
még jelen, de belőle is csupán közismert cipőjének a pertlije látszott, miután a sütőkemence 
mellé rejtőzött, hogy a maga igénytelen személyével ne zavarja a sporthercegek gyűlését, de 
viszont egyetlen szót se mulasszon az itt kimondott határozatból. 

Alvinczi úr meghallgatván régi sporttanácsadóinak „vélemény”-ét, rövid tűnődés után így 
szólt: 

- Még mindig ráérek Sobieskihez vagy Infortunéhoz hasonló bukott lónagyságokat vásárolni, 
ha egyszer megint kedvem kerekednék a lótenyésztéshez, a paripákat tehát eladom a hurka 
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külsejű porosz lókereskedőnek, boldogítsa velük gárdatiszt ismerőseit, akiknek úgy sincs más 
dolguk, mint Emsben vagy Spreeben, a kursalonban magyar kártyalovagokkal écartét játszani, 
amihez nem értenek. Kimustrált lovaim legalább más tulajdonosnak a színeiben szenvednek 
vereséget, habár én szívemből kívánom, hogy ne okozzanak néha csalódásokat. Az én 
zabomat azonban nem érik meg, mert mindig én vásárolom a legdrágább zabot Közép-
Európában. Énutánam már csak Vilmos német császár tartja az árakat - mond Alvinczi úr, 
mintha e terjedelmes sírbeszéddel örökre elbúcsúzott volna futkározó lovaitól, amelyek elég 
bánatot okoztak neki Hamburgban is. Mindig kéznél levő nagy, fehér zsebkendőjével, mint 
valamely szakállára rakódott porszemeket veregette le magáról a lovak emlékeit, aztán 
hirtelen arra kérte „sportbarátai”-t, hogy hallgatnák meg egy úriember szavait a legújabb 
történelmi kutatásokról, amelyeket egyelőre itt, bizalmas körben nyomban előad, csak éppen 
az engedelmet várja erre nézve. 

Ki volt a titokzatos úriember, akit Alvinczi Eduárd eddig rejtekhelyén, a „török konyhá”-n 
elbújtatott? 

Remete C. Szervác lépett elő olyan barna, középkorias barátcsuhába öltözve, amilyenbe 
Anonymust, az első magyar történetírót öltöztette a fantázia, bár a történetíró kancsi 
pillantásától, akasztófára való fizimiskájától (mint Regényi észlelte a sütőkemencénél), az 
edzett sporthercegek is meg voltak lepetve. A „kutató” jobbra-balra hajlongott, irattekercset 
vett elő, körülnézett, de szemének hibássága miatt nem lehetett tudni pontosan, hogy kire 
nézett, aztán elmondott valamely varázsigét (tabut), nyilván a régi táltosok lóáldozatoknál 
használt szótárából, amelyet csak Mr. Blackwhite látszott megérteni, de hát ő Doktor volt, és 
gyakran pedergette hosszú bajszát, ha valamely probléma gondolkozóba ejtette. 

- Úgy látszik, most végre megtudjuk a céllövészeti ünnepély rejtélyét, mert Alvinczit nem 
ismerem olyan embernek, aki hiába pazarolna egy latnyi puskaport - mond elég hallhatólag a 
Doktor, aki szeretett hangosan gondolkozni, természetesen csak a „slagvortokat” közölvén 
embertársaival. 

Remete C. Szervác belefogott előadásába. 

- Tudvalevőleg - kezdte, amely kifejezést többször is elővette szótárából - a magyar folyóknak 
a nevei a honfoglalás alatt alig változtak, mert a folyók a legkevesebb okot adnak arra, hogy 
az emberek elfeledhessék őket. Jöhetnek új vallások, új honfoglalások, új divatok, de a folyók 
istenei és az istenek nevei mindig a régiek, mert csak egyszerű hipotézis az, hogy a folyók 
folyását, útját, kedvét, irányát a mérnöki tudomány megváltoztatná. A folyóknak kedvük van 
ahhoz, hogy régi medrüket darab ideig elhagyják, ha ott nem éreznék jól magukat, de előbb-
utóbb visszatérnek, amikor a régi meder kipihente magát. 

Így a folyók megmaradhatnak akár kétezer éves állapotukban, valódi nevük alatt, mert 
senkinek sem jutott eszébe elvenni a Dunától, Tiszától, Marostól, a Köröstől, a Szamostól, a 
Hernádtól, a Sajótól, a Zalától, a Rábától, a Siótól a maga jelentőségét. 

Az emberek megváltozhattak a folyók partjain, egykori első hódítókból lehettek rabszolgák, 
az új hódítások és hódítók révén; jöhettek, mehettek avarok, hunok, bolgárok, rómaiak a 
népvándorlás útjain, de a folyók ősi állapotjukban maradtak. 

Ezért a legokosabb a folyókra hallgatni, amikor az ősmagyarok nyomait keressük, akik 
elindultak a Fekete-tenger mellől, amikor ősük, Attila, valamint nagyapjuk, Álmos nem jött 
vissza útjából. 

- Megnézzük, mi történt az öregekkel! - mondták a Fekete-tenger mellett maradott magyarok, 
amikor a körülöttük levő népekből megint felszaporodtak annyira, mint akár Attila idejében 
voltak. 
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Annál is inkább felbátorodtak útjukra a tenger mellett maradott magyarok, mert az őshazába 
visszatért egy-két vándorló az előbb elindult rajokból, és hírét hozta ama hódításoknak, 
amelyeket az öregek Attila és Álmos alatt csináltak folyókban és mezőkben, idegen népekben 
és rabszolgákban, amelyek gazda nélkül maradtak, miután az öregek a folytonos hódításokban 
apránként elpusztultak, és az őshazából hiába várták az utánuk jövő újabb rajokat. 

Ezek a visszatért vándorok elmondták azt is, hogy mekkora az örökségbe maradt ország, 
mekkora erővel, népséggel, frekvenciával kell elindulni, hogy minden darab földnek 
meglegyen a gazdája. Így határozta el Árpád vezér, hogy minden népével, beleszámítva a 
gyerekeket és öregeket is, útra kerekedik, hogy mindenek megtalálják a maguk uraságát. 

- De hát nem maradt senki a régi turániak közül Magyarországon, hogy az ugorokkal elbírjon, 
s rajtuk tovább is uralkodjon? - kérdezte Árpád a hírhozókat, miközben haditervén 
gondolkozott. 

- Csak a folyók maradtak a régiek, mert azoknak isteneik vannak. A Budrig, az Egur, a 
Feyrtou, a Ferteu, a Hornad, a Kyris, a Moris, a Soyov, a Zomus megmaradtak magyaroknak. 

- Ejnye, hogy ember nem maradt a Bodroghoz, az Egerhez, a Fehértóhoz, a Fertőhöz, a 
Hernádhoz, a Köröshöz, a Maroshoz, a Sajóhoz, a Szamoshoz! - kiáltott fel Árpád, s ezért 
még átüzent a távoli atyafi Abához is, hogy útra kerekednék. De Aba szokás szerint 
késlekedett, ezért lett a születések rendjében vagy száz esztendővel későbben Abaúj 
vármegye, amikor a magyar megyék mind együtt voltak. - Igaz, hogy azután már senkinek se 
jutott hely Magyarországon. 

Árpád hadaival megindult az örökség átvételére, de mindjárt a Tiszánál, ahol az a Bodroggal 
egyesül, rájött, hogy a hírhozók nem mindenben mondtak igazat. Találkozott ugyanis ezen a 
tájon egy A betűs emberrel, amely betű a görög alfa óta az emberek elejét, a vezéreket jelenti: 
Alvinczinak hívták ezt az embert, utolsó maradéka az Attilával bejött honfoglalóknak, és az ő 
fajtája is kiveszett volna, ha nagy hamarossággal meg nem házasítják. Árpád feleségül adván 
mellé egy Illa nevű húgát, akinek urát a vándorlások közben agyonütöttek egy idegen faluban, 
amiért Árpád haragjában egy egész tartományt gyújtott fel. De így jutott a magára maradt A 
betűs vezérivadék feleséghez, akivel aztán a Tisza és a Bodrog torkolatánál, ahol találkoztak: 
megtelepedtek, és a honfoglaló útjában továbbhaladó Árpádot esztendőről esztendőre újabb 
fiúk és leányok születéséről hírnökkel értesítették. Árpád mindig küldött valami ajándékot a 
húgának, valamint újra erősen lelkére kötötte, hogy a magyarság szaporodásáról 
gondoskodjon. De az asszonyok abban az időben se tudtak többször szülni, mint egyszer egy 
esztendőben… 

- Ez rendben volna eddig - mondta most a Doktor -, de arra feleljen a tudós úr nekem, honnan 
veszi az A betű vezéri eredetét, mert magam is lótulajdonos vagyok, és a csikóimnak 
megfelelő neveket szeretnék adni. 

- Onnan is veszem az A betű elsőségét, hogy Ararátnak hívták azt a pontot, ahonnan 
másodszor eredt az emberiség, miután az első jó embert, Ábelt Kain agyonverte. 

- Lehetséges - mormogta a Doktor -, mert minden tudománynál többet ér egy jó Andung, 
amellyel az ember a szerencséjét megalapíthatja. 

Ugyanekkor a Doktor rejtelmes, kérdő pillantást vetett Alvinczi úrra, aki az egész idő alatt 
összefont karral állott, és oly figyelmet szentelt a „barát” előadásának, mint valamely cirkuszi 
produkciónak. Még Mr. Blackwhite A betűs vitájánál sem fordította el a szemét az 
akasztófára való Kancsitól, aki szaporán hunyorított előadása alatt Alvinczi úr felé, mintha 
valamely titkos összeesküvési jelt váltana. 
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A Doktor tehát nem tehetett egyebet, mint könyökével jobbról-balról figyelmeztetőleg 
megbökdöste szomszédait, azok azonban csak álmosan néztek rá, mert nyilván egy szót sem 
jegyeztek meg maguknak Remete C. Szervác előadásából. 

A „barát” úgy folytatta, hogy minden ősmagyar szót, amely előadásában előfordult: 
kellőképpen hangsúlyozott, és betű szerint emlegetett, így a Budrignál szaporodó Alvinczi 
család kapcsán szóba került az Árpád fejedelmi sógora mellett a többi honfoglaló herceg neve 
is, persze csak érintve működésüket, amely szerint Borsu herceg a polyákoktól elvette a mai 
Borsodot, Thosu és Zobolyu együtt haladtak előre a Tisza mentén, és részint a Zamusnál, 
részint a Nyírban verekedtek, népet hódítottak. Zylokig (Zilahig) vitték előre az ország keleti 
kapuját, de annál is tovább ment Tuhutum herceg, aki a Királyhágón is átlépett, hogy egy 
előtte futamodó szláv vezért, bizonyos Gelou-t utolérjen. Árpád maga a Pannónia déli 
részeiben uralkodó Ménmarót ellen ment, miután a székelyekből kiegészítette fogyatkozó 
hadait. Ha Ménmarótot nem sikerül megrakni, és leányát Árpád fiával, Zultánnal feleségül 
vétetni, bizonyosnak látszik, hogy a Budrignál maradt Alvinczi követte volna Árpádot az 
uralkodásban, miután ez a sógora volt a leginkább fejedelemnek való, komoly, nyugodalmas, 
méltóságteljes, higgadt férfi, akire egy népnek a sorsát rá lehetett volna bízni. De Ménmarót 
lánya váratlanul megszerelmesedett az ellenséges fejedelemfiba, mert a nők már akkor is 
kiszámíthatatlanok voltak. Alvinczinek, Árpád sógorának tehát el kellett tenni fejedelmi 
igényeit csaknem ezer esztendőre, pedig már Attila révén is ő lett volna soron a fiatal Zoltán 
helyett… Ez volt az az eset, amikor régi medrébe, ellenben ezer esztendő óta csak a folyó 
partján a lábát lógassa, míg az idegen habok, hullámok a mederben egymást követik. 

- Ez elég volna egy Bulloknak, hogy meggyőzzön arról, a királyság rendjében valami hiba 
van - mond a Doktor, amikor hamiskásan pedergette bajszát, Alvinczi úrra vetett egy 
pillantást, és vele lelki korrespondenciát keresett volna. De a Bullok (bika) emlegetése most 
nem hatott Alvinczi úrra, holott régebben szerette, ha az állattanból vettek hasonlatokat hívei, 
amikor az emberi butaságot jellemezték. 

Alvinczi úr olyan odaadó figyelemmel hallgatta a szemfényvesztő előadását, hogy eszébe se 
jutott annak végét szakítani, mintha a gyanús fizimiskájú tudós végképpen a maga részére 
hódította volna az Anonymusból kiválogatott ősmagyar nevek révén az egyébként hitetlen 
Alvinczit. 

- Ha valamely szavam lehetne az ügyhöz - mond tehát félhangon Mr. Blackwhite, miután 
Remete újabb jegyzeteket keresgélt -, a táltost felállítanám céltáblának, és mindaddig 
lövöldöztetnék rá, amíg őt oldalba nem találná egy golyó, mint engem hajdan a jogszigorló 
golyója. 

Regényi, aki eddig a sütőkemence mögött hallgatózott, jól megértette a megjegyzést, 
ugyanezért kereket oldott, hogy társait, Rezeda és Szilveszter urakat értesítse a „magyar 
csárdá”-ban azokról a dolgokról, amelyeknek fültanúja volt. De mielőtt a csárdához elérkezett 
volna a zászlórudakkal kimért térségen: Alvinczi Ilonával és Rex Margit kisasszonnyal 
találkozott, a hölgyek, a jászberényi ekvitáció huszártisztjeinek társaságában, éppen Alvinczi 
úr keresésén fáradoztak, miután Pászthy Kálmán őrnagy úr vezetése és Alvinczi Mózsi 
részvétele mellett megérkezett lóháton az egész lovas iskola, és Alvinczi úrral ama karuszel 
ügyében akartak tárgyalni, amelynek rendezését tervbe vették… 

- Addig is - kiáltott fel valódi Tihany kávéházbeli ötlettel Regényi -, nem szökött meg 
mostanában a honvéd lovasságtól valamely regiments-páterük? Itt járkál egy szökött barát, és 
a „török konyhá”-n a lóháton született ősmagyarokról szónokol már órája Alvinczi úrnak. 
Gondoltam magamban, hogy ez a nyeregbe való pap csak a jászberényi huszároktól 
szökhetett meg, miután annyira érti a dolgát. 
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- Nem emlékszem, hogy a boszniai okkupáció óta valaki megszökött volna a hadseregből - 
mond komoly hanghordozással az őrnagy. 

- Akkor is leginkább a menázsi miatt, mert nem győzte a legénység a sok szilvalekvárt. 

Alvinczi Ilona azonban így szólt Alvinczi Mózsihoz: - Én azt hiszem, hogy nem ártana, ha ezt 
a honfoglalási táltost elvinnék innen magukkal emlékbe, ráférne a huszárokra egy kis 
prédikáció. 

- Amint parancsolja - felelt Alvinczi Mózsi. - A „papot” még ma elvitetem Jászberénybe, 
hogy ott a huszároknak mondja el, amit tud. 

Nem olyan nagy dolog volt ez a gyors eljárás abban az időben. Gyárfás, az ekvitáció 
őrmestere, aki civilben fizetőpincér volt Debrecenben az Arany Bikában: szolgálatkészen 
vállalkozott a főhadnagy parancsának végrehajtására. Egy huszárral már lesbe is állott, hogy a 
táltost Jászberénybe szállítsa (ha kell, a nyereghez kötve), hogy ott a huszárságnak előadást 
tartson a honfoglalás korabeli magyarokról. 

- A maga kedvéért, Ilona, besorozzuk az egész pereputtyot - mond Pászthy Kálmán őrnagy, 
aki ugyancsak nem tudta megtagadni a nők elébe terjesztett kérését. 

  

Miután Remete C. Szervác dolgát Alvinczi Ilona, véleménye szerint érdeme szerint, 
eligazította: rákerült végre a sor a legnehezebb dióra, mégpedig magára édesapjára, Alvinczi 
Eduárd úrra, aki már reggel óta pihenés nélkül talpon volt, amit Korányi professzor annál is 
inkább megtiltott, mert a „háznál” egyetlen, valódi, „hamisítatlan” beteget fedezett fel 
látogatása alkalmával a beajánlott Regényi, majd Alvinczi Ilonán kívül: ez pedig nem volt 
más, mint maga a házigazda. 

Erről a bizonyos úriemberről a „véletlen” orvosi vizsgálatnál csaknem az derült ki, hogy már 
jóformán jogosulatlanul folytatja életét, mert a különböző szervek: így a vese, a máj, a lép, az 
epe, a tüdő és a gyomor annyira igénybe lettek véve végig a hosszú életen át, hogy a központi 
hatalomnak, a szívnek, ugyancsak kellett intézkednie, hogy ezek a járások teljesítsék 
kötelességüket. Bízni lehetett még a gyomorban, amely mindig hajlandónak mutatkozott 
teendői elvégzésére; bízni lehetett a vér tisztaságában, amely éppen az elmúlt ötven esztendő 
alatt kidolgozott magából minden feltörő, ártalmas anyagot, amelynek véghezviteléhez 
nagyban hozzájárultak a budai hegyek között eredett forrás vizei, amelyek a Rácfürdőtől 
kezdve a Margitszigetig, a Gellérthegy alatt és környékén a város valamennyi fürdőjét 
ellátják, nemhiába szerettek itt annyi száz esztendeig tartózkodni a törökök, akik a 
forrásvizekben való fürdő jelentőségét jól ismerik. Az elmúlt években azonban bekövetkezett 
a házigazdánál az az előrelátható és várt helyzet, amikor a legközponti hatalom, a szív 
fáradozni, kihagyogatni, mulasztani kezdett, ami pedig olyan jelentőségű, ha egy 
vármegyében az alispán is kiöregszik a járások tisztviselői között… 

Körülbelül így magyarázta Korányi professzor Alvinczi Eduárd testi állapotának helyzetét, 
miután ő maga is a régi megyei főorvosi családból származott, és tudott azon a nyelven még 
báró korában is, amelyet a vidéki nemesség mindig megértett. 

„Többet kell pihenni, sőt jóformán mindig csak pihenni kell, miután már az életnek 
hétköznapjaiból amúgy is kivette részét Alvinczi úr” - szólt Rex Margit kisasszony, aki 
ugyancsak végighallgatta a professzor megállapítását. 

„Én nem bánom, ha vasárnap délutáni heverészéssel töltené ezután életét Alvinczi Eduárd 
barátunk” - mond a doktor. 
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- Éppen erre rávenni lesz a legnehezebb jó atyámat, miután a vasárnap délutánjait amúgy is 
mindig lóversenyen töltötte - aggodalmaskodott Alvinczi Ilona kisasszony, aki a doktor 
tanácsa nélkül is már régen elhatározta (Rex kisasszonnyal együtt), hogy Alvinczit lehetőleg 
mellőzik az élet teendőiben, ugyanezért a gazdasági számadásokat, a felesleges levelezéseket, 
érdektelen emberekkel való tárgyalásokat már amúgy is Rex Margit kisasszony volt szíves 
vállalni, aki, mint mindig, most is értelmes, lelkes, gyöngéd léleknek bizonyult. 

Rezeda Kázmér, aki nyitott szemmel járó férfiú volt: ugyancsak észrevette már idejében az 
Alvinczi körül történendőket, és a körülményekhez képest lelkesedett a hölgyekkel együtt: 

- Csak hadd írjon röpiratokat mindig az Öregúr - mond egyszer, és szavaira váratlan 
csendesség támadt a budai házban, a kürti uradalomban megszokott „Irodá”-ban, a 
romantikus budai kertben, a borongó jegenyefákkal szegett dűlőúton, a Nemzeti Kaszinóban, 
a Jockey Clubban, a bécsi „Károly főherceghez” címzett fogadóban, a karlsbádi 
gyógyszalonban, a pesti lóversenytéren és mindazokon a helyeken, ahol Alvinczi Eduárd urat 
még tegnap látták, ahova szeszélyes kirándulásából a magányos, elvonult, csendes, 
eseménytelen életmódjából visszavárták. 

- Az Öregúr - mondta meggondolatlanul, szinte megmagyarázhatatlan ösztönből Rezeda 
Kázmér, és a szó elhangzása után valahol valamerre, merre, az Osztrák-Magyar Monarchia 
egy versenyistállójában ebben a percben nagyot nyerített Táblabíró, a nevezetes Derby-nyerő, 
aki mindvégig kék szalagot hordott sörényében, mióta a vizsgát letette, és ugyancsak 
megmozdultak a legszebb nőies „küllemekkel” felruházott kancák, amelyek annyiszor 
mutogatták elöl, a célkarikánál a Vénusz keblénél bajosabb szügyüket, domború tomporukat, 
táncos lábukat és sohase verejtékező szőrözetüket; megmozdultak és lehajtották a fejüket, 
mint azok a dámák szokták, akik azt olvasták az újságban hogy a fiatalos tábornokot, aki 
tegnap még itt pengette aranyozott sarkantyúját az uszályuk körül, őfelsége parancsára Grazba 
küldték, hogy ott gumitalpas sétapálcával és harmonikás nadrágban promenádozzon a 
nevezetes óratorony alatt. 

- Az Öregúr - eresztette ki a száján a szót Rezeda Kázmér, és valóban nagyon elgondolkozott 
lett napja a birodalom területén (sőt tán még távolibb országrészeken is) néhány 
asszonyságnak, aki fehérneműs szekrényében mindenféle emlékecskéket őrzött Alvinczi 
Eduárddal kapcsolatban. Néha egy Innocentius pápagyűrű volt félretéve abból a célból az 
alsószoknyák közé, hogy majd kicseréltessenek egy másik gyűrűvel, amelyet Alvinczi úr 
hozna magával akár a legkisebb ékszeresboltból. Máskor egy régi lóverseny programcédula, 
és rá hevenyészve írott szerelmi vallomás és légyotti óra s helynév várta, hogy helyére más 
jelentést tegyenek egy esküvőről, annak helyéről és írójáról… Grófnők és társalkodónők, de 
nemesi asszonyságok és szobalányaik is felhatalmazva érzik magukat az idők folyamán a 
szökdécselő pillangók módjára muladozó esztendők alatt, hogy Alvinczi Eduárdot 
gondolataik kelyhében elhelyezzék, és róla néha a kehelyborító kendőcskét levegyék. Az élet 
színeiről és versenyfutásából az Alvinczi dressz piros színe mutatkozott még ekkor leginkább 
a távolságban, a kanyarodónál, az „ezerméteres egyenesnél”, vagy más helyeken, amikor 
ábrándok látócsövén át nézegetik a hölgytribünről a versenyző lovast. Ki gondolta volna, 
hogy a célkarikához közeledve, midőn szabad szemmel is láthatóvá válik a lovas: a tél 
ezüstszínei még a pirosnak ragyogását is elhamvasztják? 

- Öregúr - ejtette ki a szót Rezeda Kázmér, és néhány korabeli úriember a közép-európai 
királyságok területén a homlokához, a szívéhez, a térdkalácsához kapott, ahol eddig nem 
ismert fájdalmakat kezdett érezni. Auersperg herceg, aki már igen megbarátkozott 
köszvényével, ráeszmélt, hogy ez a hű barátja a legádázabb ellensége, aki elől egy 
horvátországi fürdőhely iszapjába kell menekedni. Schwarzenberg herceg a Jockey Club ódon 
termeiből Neuheimba vitte termes vasúti kocsiban a szívét, amely pedig olyan kellemetesen 
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dobogott minden karcsú bécsi boka után, hogy a herceg valósággal költőnek érezte magát 
néhanapján; igaz, annál rosszabb lett a pulzusa, amikor az említett bokák közül némelyikkel 
barátságot kötött, hogy egy Schwarzenberghez sehogy se illő kiábrándultsággal gondoljon 
darab ideig a női nemre, amelynek nem imponálnak a kabáton viselt fénylő rendjelcsillagok, 
ha az ember a kedvéért mellényben mutatkozik. K. herceget sürgősen hazahívták 
lengyelországi kastélyába, mert Alvinczi bekövetkezett öregségéig senki se gondolt arra, hogy 
K. herceg is megöregedhetik. A doktoroknak eszükbe jutott, hogy K. herceg többet fáradozik 
a kis színésznőkkel való megismerkedések lehetőségén, mint azok megérdemelnék a bécsi 
külvárosi színházakban. Holott a vidéki kastélyban sokkal kevesebb fáradsággal meg lehet 
ismerkedni a színésznőkhöz hasonlatos szobalányokkal, akiket a bécsi cselédszerző nagy 
bajuszú cupringerlegény kíséretében küld akár vagonszámra. 

- Az Öregúr - mondta ki könnyű hangsúllyal a szót Rezeda, és egész babérligete a hősöknek 
és gavalléroknak öregedett meg egyszerre, akik odáig Alvinczi Eduárddal együtt fiatal, vidám 
embereknek számítottak. 

…Milyen ürüggyel csalják pihenő helyére Alvinczi urat? - tűnődtek a hölgyek (Rex Margit és 
Alvinczi Ilona); de Rezeda, az öreg-Rezeda kéznél volt. 

- Természetesen a hölgyekkel érzek abban a tekintetben, hogy az eddig jól sikerült ünnepélyt 
ne zavarja meg semmi szélhámosság, holott a pesti szélhámosok valósággal olyan kirukkolást 
rendeztek, mint Szent Istvánkor szoktak a pályaudvarokon, hajóállomásokon. Minden 
második vendégünk gróf, akinek részint a cenzus, részint az érdemei alapján a főrendiházban 
volna a helye, de minden harmadik vendégünk szélhámos, akinek már fenntartott szobája van 
a Markó utcai Kisfaludy-hotelben - mond Rezeda Kázmér úr látszólagosan Rex Margit 
kisasszonyhoz intézve szavait, amelyeket a korabeli szellemességgel mondott el. - Majd 
kitalálok valamit magam is a tisztességes vendégek vagyonmérlegének a megállapításához, 
aminthogy a hölgyek már szívesek voltak a kontóból törölni Remete C. Szervácot, akinek 
jobb helyet magam sem tudtam volna a berényi laktanyánál. Csak az a fontos, hogy 
„kikössék” a pátert, mint a régi lovasságnál volt divatban. 

Miután felesleges ábrándokkal nem akarta molesztálni a kedves, szeretetre méltó és amúgy is 
aggodalmaskodó hölgyeket, Rezeda úr a „török konyhá”-nak vette útját, ahol Remete újabb 
lapot fordított jegyzeteiben, de hallgatósága már csak az egyetlen Alvinczi úrból állott, miután 
a szerkesztők elpárologtak. Alvinczi úr a házigazda tiszténél fogva még egy darabig 
összeráncolt homlokkal hallgatta a tudományos előadást, amely most már a nemzet többségét 
alkotó „ugorok” körül forgott, akik a turáni fajt még egy ezer esztendő alatt annyira 
beolvasztják maguk közé, hogy annak is nyoma elvész, ha gyors utánpótlás nem érkezik a 
Fekete-tenger mellől. 

- Itt van Maki-Baki, nem kell aggodalmaskodni, főtisztelendő úr - mond Rezeda úr, amikor 
darab ideig hallgatta a felolvasást. - Majd összeolvasztja az összes dolgokat, amint ahogy már 
bizonyos kolostori tárgyakkal ezt máskor is megtette. 

Rezeda úr, mint később bevallotta, csak „próbaképpen” említette Maki-Baki nevét, mint 
hajdanában a komisszáriusok minden szegénylegényt Rózsa Sándor bandájába soroztak: a 
táltos azonban Maki-Baki nevének említésére abbahagyta a felolvasást: 

- Remélem, hogy az ezüstkanalakra kellő felügyelet gyakoroltatik - mond a felolvasó, 
közbevetőlegesen. 

- Vigyázzunk az ezüstkanalakra! - felelt nyomatékosan célzatosan Rezeda Kázmér, már 
amennyire ez a jámbor férfiú valóban értett volna a gyanúsításhoz. 

Alvinczi úr azonban nem ügyelt a beszélgetésre, bizonyos izgalommal fordult Rezedához: 
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- Nos, szerkesztő úr, mit szól a történelemkutatmány újabb eredményeihez? 

- Nem látom sehol a lófejes kupákat, amelyeket ilyen ősmagyar előadáson emelgetni szokás. 
Nem látom a boglyákat abból a „hun szív” nevű szénából, amellyel az ősmagyarok Ázsiából 
való jöttükben a lovaikat táplálták. Senki se puhítja a nyers húst a nyereg alatt. Nincsen kellő 
illúziója az előadásnak. Még csak az ópiumpipákat se látom sehol, pedig azokat szívni kell 
ilyen alkalommal, amikor Soujou, Tulsua, Tukota, Edumér és más hasonló nevek 
emlegettetnek - felelt Rezeda úr. - A főtisztelendő urat egyébként mint katonaszökevényt 
keresik, jó volna, ha jelentkezne Gyárfás őrmesternél. 

Rezeda úr fellépése olyan vakmerő és elhatározott volt, hogy még Alvinczi Eduárd is 
meglepődött, és nagyot nézett, mintha valamely kellemetlenség történt volna a jóérzésében. 

- Ferenc József mindenkinek megkegyelmezett már életében, csak a katonaszökevényeknek 
nem. Ez a legnagyobb bűntett a Monarchia előtt, amelyre nincs pardon - folytatta Rezeda úr. - 
Itt semmiféle protekció nem használ. Egy katonaszökevényből semmi sem lehet 
Magyarországon. Egau Edének, a mármarosi kormánybiztosnak lehet sok tévedése, de 
mindegyiket megbocsátotta neki őfelsége, mert katonaszökevények ügyében intézkedett. Nem 
lehet igaza egy olyan embernek, aki kivonta magát a véderőből… 

- Nem kell bővebben tárgyalni ezt a dolgot, szerkesztő úr. Szeretném, ha simán, feltűnés 
nélkül mennének az események a maguk törvényes útján. 

Remete C. Szervác még mindig elbizakodottan várta a „fejleményeket”. Nyomban tisztában 
volt „ellenségei aknamunkájával”, de nem szólott, csak két karját összefonta a mellén. 

- Kéznél vannak a papirosai? Az igazolványai, a legitimáció, amelyeket rendes ember 
magánál hord? - kérdezte Rezeda úr most már egyenesen Remetéhez intézve szavait. 

- Ugyan kérem! - felelt most a tudós legyintve. - Csak nem gondolja, hogy ezzel a szempárral 
valakit besoroztak az osztrák-magyar hadseregbe? 

- Én nem gondolok semmit, csak az ön érdekében, de főként nagynevű házigazdánk 
„integritása” érdekében voltam bátor szólani. 

Az „integritás” szót olyan hallatlan komolysággal és nyomatékossággal ejtette ki száján a 
szerkesztő, hogy Alvinczi úr indítva érezte magát a következő kijelentésre: 

- Mindenesetre jó volna tisztázni ezt a kérdést, mielőtt elmérgesednék. 

Így szólt, és fáradtan hátat fordított az ősmagyarok kutatójának, aki csakhamar egyedül 
maradván a „török konyhá”-n, azon kezdett gondolkozni, hogy merre oldhatna kereket. 
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TIZENKILENCEDIK FEJEZET • amelyben Alvinczi gyónása foglaltatik. 

Alvinczi úr valóban fáradtságot érzett, mint mindig olyankor életében, amikor valami „nem 
sikerült” úgy, amint tervezgető magányában elgondolta. Épített légvárakat, és épített 
praktikus, helyes kigondolásokat, de mindig csak egymagában, mert sohase volt elegendő 
bizalma senkihez, akivel még csak annyit is érdemesnek tartott volna közölni, hogy másnap 
mit állít fel magának programul. 

- Vajon jól mulatnak a vendégeim? - kérdezte Rezedát, amint az a mezőn a „vezéri sátor” felé 
tologatta. 

- Vendéglőseink, hál’ istennek, nem panaszkodnak. Szilveszter vendéglős úrnak váratlanul 
beütött a traktamentum, még legjobb álmában sem gondolt ennyi vendégre - nyugtatta meg 
Rezeda az aggodalmaskodó házigazdát. - Akár követnek is megválasztanák nyomban, olyan 
lelkes a hangulat. 

- Szilveszter elkésett a követséggel - mond Alvinczi úr, miután ez a momentum ragadta meg 
figyelmét. - Idő előtt megöregedett nemes barátom, mert mindig csak az én ügyeimmel, 
bajaimmal foglalkozott, s nem ért rá fiatalembernek maradni. Bizonyosan követ lett volna 
nálam nélkül, mert egyénileg ő ezt megérdemelte. Én voltam a teher a nyakán szegénynek. 
Sohase engedtem neki időt, hogy a maga életének céljaival is foglalkozzon. 

- Talán nem is voltak jelentősebb életcéljai - vélekedett Rezeda Kázmér. 

- Követ azonban lehetett volna Pest megyében, ahol annyi mindenféle ember lett követté, aki 
a nadrágját fel tudta húzni. 

Ezen az eseten aztán úgy elgondolkozott Alvinczi úr, hogy minden különösebb rábeszélés 
nélkül sikerült őt a „vezéri sátor”-ba csalogatni, ahol fel volt állítva a fogadói ágy, amelyben 
Alvinczi szeretett pihenni. Ledobta felöltőjét, lehúzta cipőit, és ezüst-piros szalagos nyári 
kalapjával fején az ágyra feküdt, mint mindig szokta, ha fáradtságot érzett tagjaiban. Most is 
lehunyta a szemét, mint mindig szokta, és kezét összekulcsolta mellén, mert úgy szeretett 
elhelyezkedni ágyán, mintha nagyon sokáig nem akarna onnan felkelni, amíg a teljes 
kipihentséget nem érezte testében. Így szokta meg évtizedek óta, bármerre járt-kelt a világban, 
mert úgy lóban, mint emberben szükségesnek tartotta a pihenést. Nem történhetik nagyobb 
baj az olyan emberrel, aki a szükséges időt pihenésnek szenteli. Csak az álmatlan lumpok 
esnek a meszes gödörbe - szokta volt mondogatni. 

De most bármiként igyekezett elméjéből kitakarítani a felesleges gondolatokat, amelyek 
jelenlétében igazi, áldásos pihenés nem képzelhető: a gondolatok nem akartak tőle 
elvándorolni, mint a tavakról bizonyos időben a madarak, amikor a tavakat aludni hagyják, 
megszabadítván őket lármájuktól… Nem: a gondolatok inkább gyülekezőt tartottak 
elméjében, mint ősszel a fecskék és a többi vándormadarak, az ég mind a négy tájéka felől 
összegyűltek, és régi ismerősök találkoztak, akik tán a tavaszi vándorlás óta nem látták 
egymást. 

Ugyanezért Alvinczi nem engedte el maga mellől Rezeda urat, sőt kérte arra, hogy a „vezéri 
sátor”-ban maradjon, mert az ünnepélyről volna megbeszélnivalója ezzel az úriemberrel, akit 
mindig helyén talált életében. 

- Amennyire a körülményeim megengedték - felelt a dicsért úriember. 

- Csak azt akarom mondani, hogy a legnagyobb életteljesítmények egyike, ha valaki 
mindvégig meg tud maradni régi helyén, anélkül hogy legalább egy tucatszor helyet, nézetet, 
környezetet, atmoszférát változtatna, mint ebben a mai, semmire se jó Magyarországban 
szokás - kiáltott fel Alvinczi úr, mintha megtalálta volna gondolatai kiindulási pontját, 
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amelyet idáig hiába keresett a napi benyomásokkal is megterhelt gondolatrajban. - Éppen 
abban voltak nagyok őseink (és tán ez a titka is az ezeresztendős Magyarországnak), hogy 
kényszerítő ok nélkül, pusztán szeszélyből nem változtatták helyüket és nézetüket. Ha egy 
magyar a Felvidéken vagy az Alföldön, de még a Dunántúlon is megtelepedett: ez azt 
jelentette, hogy ugyanazon a helyen maradt a családja, a maradéka is legalább száz 
esztendeig. Ugyanazon házakban laktak, ugyanazon ágyakban háltak az ősök és unokák; nem 
változtattak az életmódjukon száz esztendőkig, ugyanazt ették, itták, cselekedtek, amit 
nagyapjaik, sőt a betegségeik is egyformák voltak. Ugyanakkor házasodtak, mint apjuk, s 
ugyanakkor haltak meg, ha nem hagyták el az ősi tájat. Ugyanazokra a vásárokra jártak, és 
nézeteik sem a háztartásban, sem a mezőgazdaságban, sem a politikában nem változtak, 
nemzedékről nemzedékre se. Az utazásaik, a kalandjaik, a virtusaik vagy a pipogyaságaik is 
ugyanazok. Még a köhögését is úgy hallotta az ember bizonyos életkorban, mintha a nagyapja 
helyett köhögne, aki pedig már régen nem köhög. 

- Azt hiszem, hogy a kimondott vándortörzseken, a cigányokon és a zsidókon kívül ez így van 
minden néptörzsnél. 

- Magyarországon azonban ez jelentette a nemzet erejét, mert a háborúkban, valljuk be, 
sokszor jól elpüföltek, azonkívül nem is igen akadtak magyar elmék, amelyek nagy 
eszményképek megvalósításával növelték a nemzet ellenálló erejét. A kereszténység 
bevezetése óta nem történt jóformán semmi idealista dolog Magyarországon. A 
szabadságharcok a bosszú és a hatalom kérdései voltak hazánkban. Negyvennyolcban sem a 
parasztok verekedtek a tagadhatatlan ideális egyenlőségért és testvériségért, hanem az urak, 
akik győzelem esetén a legtöbbet veszítették volna. No de a sors ez egyszer még megmentette 
Magyarországot attól, hogy ügyvédek, zsidók és pórok köztársasága legyen. 

- No, az nem bizonyos, hogy egészen így volt elgondolva ez a dolog! - vetette közbe Rezeda 
úr. 

- Akárhogy volt elgondolva: nagyon oktalan cselekedet volt, mert a tizenkilencedik századnak 
ez a külföldről hozzánk plántált szabadságmozgalma okozta azt, hogy a magyarság, a népfaj, 
a törzs végleg elveszítette nemzetfenntartó erejét, szívós nyugalmát, ősi erkölcseit, és azóta se 
tudja megtalálni helyét az ég alatt. Azóta nem látni egyetlen megelégedett, flegmatikus, 
méltóságteljes, ősei életét következetesen folytató magyar embert ebben az országban, mióta 
Kossuth megrángatta mindenki alatt a karosszéket, kivette kezéből az ősi foglalkozást, 
kanócot dugott az ágy alá, és meglékelte a koponyákat, hogy a maga gondolatait öntse az 
elmékbe. Se a gyomor, se a szív nem kapja meg azóta a magáét, ritkaság az olyan ember, aki 
néha, minden ok nélkül vasútra ülni ne kívánkozna, pedig azelőtt esztendőkig is beszélgettek 
egy tervbe vett utazásról, amely akkor sikerült legjobban, ha mindvégig álom maradt. 

Így beszélt a „vezéri sátor”-ban Alvinczi Eduárd, és Rezeda úr nagy gyönyörűséggel 
hallgatta, mert a hiú ember nem vette észre, hogy Alvinczi éppen azokat a gondolatokat közli 
vele, amelyeket tőle hallott az élet folyamán. Rezeda naiv ember volt, mint minden igazi 
forradalmár, aki jelentőséget tulajdonított az ember beszédének, nem gondolt arra, hogy a 
szavak éppen arra valók, hogy velük minden hazugságot el lehessen rejteni. Sohase tanultak 
volna meg az emberek beszélni, ha mindig csak a valódi gondolatukat akarták volna kifejezni. 

- Tehát uraságod az üldögélést tartja a legszebb nemzeti erénynek? - kérdezte Rezeda úr, 
habár nem szokott kérdezősködni, de itt, a vezéri sátorban a nyugtalankodó és szemmel 
láthatólag izgult úriember mellett nem volt más alkalma arra nézve, hogy gondolatait 
foglalkoztassa. 

Alvinczi úr hanyatt feküdt, és lehunyta a szemét. Arca sápadtabb volt, mint rendesen, de ez 
lehetett a szokatlan fáradozástól is, amely napját mindenképpen emlékezetessé tette. „Habár 
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az ő korában már nem ritkák a lappangó betegségek sem…” - gondolta magában Rezeda 
Kázmér, és valamely olyan szagot érzett váratlanul, amelyet valahol, valamerre temetésen 
érzett, amikor fáklyákkal (és zeneszóval) kísértek ki valakit a sírok kertjébe. A fáklyák 
gyantás szaga emlékezetében maradt Rezeda úrnak, és a „vezéri sátor”-ban felkereste… 

Alvinczi úr megszólalt: 

- Ha nem ismerném a magyar históriát oly alapossággal, mint ahogy azt a kálvinista 
főiskolákon tanítják, az oxfordi egyetemen megvilágítják, a diplomácia iskolájában előadják: 
akkor is azt mondanám, ha csak a magam életét tekinteném, hogy a magyarság részben annak 
köszönheti nagy múltját, mert sohasem sietett a történelem elébe, hanem megvárta azt, amíg 
hozzá érkezett. Hallgatni és várni! Ez lett volna nemzeti erényünk, ha úgy élünk, mint ahogy 
kellett volna… Nagy, százesztendős fák alatt végzetet nem siettetve, sohase türelmetlenkedve, 
várni, amíg mindennek eljön a maga ideje. Amíg megérnek a dolgok… Ezzel szemben mit 
csináltam akár jómagam is? 

Alvinczi kérdőleg nézett Rezedára, de az nem akart most segíteni pártfogójának, rábízta 
Alvinczire a mondanivalókat. 

- Elmentem keletről nyugatra - mond Alvinczi. 

Miután megint elhallgatott: a hírlapíró biztatólag kezdte mozgatni a nyakán az ádámcsutkáját, 
le és fel eregetvén azt, mintha valamely titokzatos gimnasztikára tanítgatná a fáradozó 
Alvinczit. 

- Elmentem keletről nyugatra, amit úgy kell érteni, hogy kimozdultam ősi fészkemből, és 
olyan életbe fogtam, hogy leginkább megijedek, ha ifjúkori vakmerőségemre gondolok. 

- Keveselltem a szülői házat, mert beteg és szeme világát veszített ember volt az apám, aki 
nem ment tovább a magyar életben, mint amennyit még látott belőle. 

- Keveselltem, hogy csak úrfi vagyok, pedig az a világon a legjobb foglalkozás, mindenki 
bolond, aki úrfiból úr akar lenni, mint ezt Levente nagybátyám esete is bizonyította, aki 
megunván az úrfiskodást, vénségére megházasodott, és szánalmas, nevetséges úr lett, aki nem 
mert hazajárni a feleségéhez, mert mindig annak volt igaza. 

- Keveselltem magam, hogy a szüleim nyakán éljek, a legjobb édesanyának 
engedelmeskedjek, régi cselédeinkkel tegeződjek, meghallgassak falusi atyafiakat, akik mit 
sem tudtak az életről, csak régi közmondásokon és avult életnézeteiken rágódtak, mint rossz 
szagú pipaszáraikon. 

- Keveselltem, hogy alantas jókedveken nevettek körülöttem, hogy számon tartották a 
temetőt, az évfordulót és az időjárást, vén szamarak mondásait, amelyeket mint 
életbölcsességeket ismételgettek. Keveselltem az atyafiakat, akik mindig így kezdték 
mondanivalójukat: „Én már megmondtam akkor is…” Pedig sohase mondtak meg semmit, 
mert olyan ostoba, egyszerű emberek voltak, hogy ma aranyba foglaltatnám őket, ha élnének. 
Istenem, csak még egyszer találkozhatnék olyan ostoba, elbizakodott, pöffeszkedő, öntelt, 
magabízott emberrel, mint András nagybátyám volt, aki azt hitte, hogy ő csinálta a 
rimaszombati csutorát, ő találta fel a csillagos égboltozatot, és ő tudott mindent a legjobban a 
világon, amire nézve gúnyolódva és dölyfösen mindig fogadásokat ajánlott, amelyeket még 
évek múlva is behajtott, ha nyert… Ha másként nem: erkölcsi eredményben, mert ha egyszer 
valamit eltalált: az egész világot leszamarazta. Ó, hogy András bátyám sincs már meg ott a 
Felső-Tisza mellett, hogy hallhatnám megint tőle, milyen disznó, cudar szerencsém van, 
amikor vitatkozásai közben dobált történelmi dátumait itt-ott a kellő igazsággal 
helyreigazítottam! 
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- Keveselltem, hogy a velem egykorú fiúk a keresztnevemen szólítottak, versenyezni hívtak 
tudományban, sportban, találékonyságban. Szerencsére, a jó sorsom megkímélt attól, hogy 
még a nők körül is versengeni kellessen mélyen alattam álló egyénekkel. De a nők nem 
tölthettek ki mindenben egy Alvinczi életét, a szerelem szentimentalizmusa sohase vehet erőt 
egy valódi férfiszíven. 

- Keveselltem, hogy legfeljebb szolgabíró legyek a vármegyémben, falvak és kisvárosok 
szeme láttára éljek, csak könyvekből és újságokból ismerjem a nagyvilágot, és beálljak azok 
közé, akik a képeslapok arcképeit tanulmányozzák, mert arcképek személyeit sohasem 
ismerhetik meg. Ebben az időben tán még azt is keveselltem volna, hogy valamikor a falusi 
temetőben, dédapám, nagyapám, apám mellett kell feküdnöm, most pedig el sem 
képzelhetném, hogy valaha ne oda vigyem a múlandó testemet az anyaföldbe, amelyből 
születtem. 

…Alvinczi úr még mindig terelgette magában a vádló, fájdalmas gondolatokat, amelyeknek 
kifejezéséhez nem volt elég kedve és elég lelkiereje, vagy tán nem rendelkezett azokkal a 
kifejezésekkel sem, amelyek az ilyen rejtett, mélyen elásott dolgok kimondásához 
alkalmasak, s ezért Rezeda Kázmér idejét látta annak, hogy némileg segítségére legyen 
pártfogójának. S e célból ezt mondta: 

- Mindenkinek az élete telve van „megfejthetetlen” rejtélyekkel, ezért a gondolkozni lusta 
emberek kitalálták, hogy a végzet uralkodik felettünk. Könnyebb azt hinni, vallani, mint az 
életben előforduló eseményeken a fejünket törni. Pedig nem életrevaló ember az, akivel 
megtörténhetik bármi, amelyhez nem adja beleegyezését. Alvinczi úr elég jó nyomon jár, 
amikor az úgynevezett ambíciót, az előrelátható való sors elkerülését úgy felaprózta magában, 
mint előadásában kifejtette. Vannak azonban még egyes lelki motívumok, amelyeket nem 
tisztázott eléggé még önmaga előtt sem. 

Nehéz lett volna Alvinczi Eduárddal más körülmények között így beszélni, de Rezeda 
Kázmér mindig ötletes ember volt, és el szokta találni a pillanatokat, amelyek bizonyos sikert 
eredményeztek, bár sok haszna eddig nem volt az erkölcsi sikerekből. 

Ám Alvinczi Eduárd most valóban abban a hangulatban volt, amikor beszélnie kellett 
valakivel, mert nobilis házigazda létére egyetlen pohárköszöntővel sem terhelte eddig 
vendégeit. A házigazdának szolgálni és hallgatni kell, amint az igazi vendégszeretet tartja. 
Rezeda úr azonban nem tartozott a „szorosan vett” vendégek közé. Mindenképpen alkalmas 
volt az elmulasztott pohárköszöntő meghallgatására, mert még sohase élt vissza a 
rábízottakkal. 

- Azt hiszi tehát, hogy valamit eltitkolni akarnék például ön előtt, amikor 
visszaemlékezéseimet rendezgetem? - kérdezte Alvinczi fölényesen, mintha a régi hangját 
megtalálta volna. - Talán csak nem érthetetlen ön előtt, hogy Bige András bácsi helyett 
Walpole-lal, az angol bukméker királlyal akartam fogadni; lovaimat pedig Vilmos császáréval 
akarom összemérni, nem pedig a mi falusi Rothschildunkéval, Nyakigláb zsidó lovával? Vagy 
jártam volna nyaranta a családi „tyúkültetővel” a Sóstó fürdőre, elemózsiás kosárral, 
segítettem volna a szekérről való leszállásnál éberlaszting-topánkás nagynénjeimnek, akik 
úgy ismételgették az új zenedarabokat, mint a gyöngytyúkok, vagy pedig felüljek a 
postavonatra Londonban, s onnan Bathba vagy valamely tengeri fürdőre utazzam, ha a 
gumikádamon kívül máshol is mosakodni akarok… 

- Azt hiszem, hogy nem a mosakodás a legfontosabb az ön történetében, Alvinczi úr… 

- Lehet, hogy így lett volna, ha hazámban maradok, ahol éppen elegendőnek vélték apáink, ha 
évenként egyszer Szobráncon vagy Erdőbényén megmártották testüket valamely fakádban. 
Sajnos, a kultúra és a tisztaság egy anyaméhből születtek… 
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Alvinczi úr, midőn idáig jutott szavaiban: hirfelen szünetet tartott. Majd így folytatta: 

- Ez pedig nagyon rossz dolog, mert nekünk, magyaroknak nem való még se a kultúra, se a 
túlságos tisztálkodás. A mi lelkivilágunkhoz, művelődési igényeinkhez, a jóérzéseinkhez még 
mindig kellenek azok a zöld fedelű naptárak, amelyek az ablakszegen lógnak, és 
olvasmánnyal, tanulsággal, szórakozással szolgálnak az egész családnak. Mi csak akkor 
érezzük jól magunkat, ha a százesztendős jövendőmondó jóslatait olvashatjuk a 
bekövetkezendő időjárásról, megfogadjuk a javasasszony tanácsait különböző 
betegségeinkben, és az elmecsiszoló diskurzust a családi lámpa alatt ott folytatjuk, ahol 
apáink abbahagyták. Nem, még sehogy se való nekünk a rafinált nyugati kultúra, amint rendes 
ember nem is ült soha magas kerekű vasparipára, hogy őrült módjára száguldhasson az 
országúton. A hideg ellen még mindig a ködmön vagy a búbos kemence való nekünk, nem 
pedig a testgyakorlat, amely különben is megviseli a szívet. A meleg ellen a hűvösre 
árnyékolt, zsalugáteres, jól meszelt szoba, a gémeskút vedrében hűtött savanyúvíz, testünk 
pálinkás bedörzsölése használ nekünk, magyaroknak. De nem rossz a vén diófa alatt levő 
heverészés sem, mert a legyek nem szeretik a diófát. Éppen az a baja a magamféle 
magyaroknak is, hogy egészségtelenül áhítjuk a nyugati kultúrát, pedig még sok száz 
esztendőnek kellene elmúlni, hogy testünk megérjen a napfürdőre, a Kneipp-kúrára, az 
agyunk, a szívünk kibírja a hideg vizet, a nyitott ablakot, az úszónadrágot, a hajadonfővel 
való járkálást, főként a nők meztelenségét, amellyel mostanában Európa-szerte tüntetnek. 
Nem szívelhetném el azt a nőt, akinek térdkalácsát más is megszemlélte rajtam kívül. 

- Ez utóbbi álláspont egyezik minden úriember álláspontjával, aki még ad valamit az ízlésére 
ebben az országban - felelt Rezeda úr. - De… 

- Sohase tudnám megbocsátani magamnak, ha a milói Vénuszon kívül más meztelen nőért is 
rajongtam volna! - ismételte nyomatékkal Alvinczi. 

- De - folytatta Rezeda - még mindig tisztázatlan egy lelki motívum, amely megvilágításra 
szorul. Ennek a bizonyos Sziromi Frigyesnek, aki földije, gyermekkori játszótársa, később 
sógora lett Alvinczi úrnak, a dolgát nem értem. 

- Pedig igen érthető. Ez az ember visszaélt azzal a bizalommal, amelyet belehelyeztem, talán 
mások is belehelyeztek! - kiáltott fel Alvinczi úr. - Betegesen cinikus, szinte perverz 
világfelfogása már gyermekkorában kiütközött. Nem volt előtte tekintély, mint akár egy 
nihilista előtt. 

- De egyébként is passzióját lelte abban, hogy különbözzön azoktól a szépreményű, nemes 
gondolkozású, ideális ifjaktól, akik hazánkban még akkor feltalálhatók voltak, akár a pataki és 
debreceni főiskolákban, akár a kegyes tanítórend és a főtisztelendő Jézus társaságbeli Atyák 
intézeteiben. Amely ifjak a múltak ismeretével és tiszteletével vértezték fel magukat, ősi 
pajzsot vettek a karukra, amikor modernebb fegyvereikkel a jövendő Magyarország 
honalapítására indultak. 

- Frigyes olyan inget hordott, mint valami orosz diák. Magyarországot Szibériának nevezte, és 
furcsa szemmel vizsgálta históriánkat. Véleménye szerint mindenki gazember volt ebben az 
országban. Széchenyi István egy „söngeiszt” volt, aki csak azért akart kitűnni újításaival, 
hogy a társaságban beszéltessen magáról, és női sikerekhez jusson. Bezzeg, mikor 
megöregedett, és a nőies gondolatok többé nem foglalkoztatják nappalait és éjjeleit: bűneinek 
a tudatában a bolondokházába vonult, hogy így megtagadja a múltját… Ugyancsak egy 
potrohos nőcsábítónak mondta Deák Ferencet, aki a nemzet nagy költőjét előbb iszákosságra 
szoktatta, majd amikor az elveszítette volna eszét: egyszerűen beült az örökébe. Ragyás arcú, 
epés és rosszmájú hadvezérnek mondta Görgeyt, aki legjobban szerette volna felakasztani az 
egész országgyűlést, hogy érdemeket szerezzen a Habsburgok előtt. Petőfit egy kótyagos 
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vándorlegénynek mondta, aki a verseit úgy szedte össze országszerte, mert akkor még sok 
költő volt Magyarországon… De a legtöbb baja Kossuthtal volt, akinek nagyságát nem akarta 
elismerni. Ha „falurosszának” nevezem Sziromi Frigyest a gyermekkori emlékeimben: 
nagyon keveset mondok róla, mert nem tisztelt az senkit a világon, se apját, se anyját, se 
királyt, se Istent, mint egy ördögtől megszállott, aki szégyenére válik a családjának. Így aztán 
igen természetes volt, hogy igyekeztünk megszabadulni ettől a „feketeművésztől”, aki 
beborozott állapotában még a verekedéstől, fenyegetőzéstől sem riadt vissza. Nyilvánvaló 
volt, hogy egyszer gyújtogatásért vagy lókötésért bezárják, miután erre volt a leghajlamosabb. 
A családok terhére és szégyenére való fiúkat akkoriban Amerikába küldték, mert a 
közhiedelem szerint onnan nem lehet visszajönni. Sajnos, Frigyes még többször előkerült az 
élet folyamán, és rettegést keltett ismerőseiben. Talán éppen elegendő volt az, amit erről az 
úriemberről önnel közölhetek. Rezeda váratlanul Frigyes védelmére kelt: 

- Utóvégre a történelem helyes vagy helytelen felfogása miatt még nem kell bitófára húzni 
senkit. Az iskolákban is különféleképpen tanítják a történelmet, de még egyetlen professzort 
sem akasztottak fel. 

- Magyarországon nem lehet más szempontból tanulni a történelmet, mint hazafias 
szempontból. Még ha nem is volna mindenben igazunk… - mond Alvinczi úr, és a 
kellemetlen beszédtémától elbágyadva darab ideig valóban lehunyt szemmel feküdt, mintha 
sikerült volna neki azt a gondolatot a sok közül elcsípni, amelyet fehér kalapja alá dughat, 
hogy elméjében és lelkében megnyugodjon. 

Ilyenformán mind a ketten darab ideig csendben voltak a „vezéri sátor”-ban, mert Rezeda 
Kázmérnak az volt a természete, hogy nyomban, becsületesen, színlelés nélkül elaludt, ha 
alvó ember közelébe ért. Ezért nem lett volna alkalmas éjjeli bakternek, amikor az emberek 
aludtak körülötte… De ha akadt társa a virrasztáshoz: Rezeda tán sohase aludt volna életében. 
„Ezt úgy hívják, hogy a lélek fogékonysága” - mond Rezeda úr, aki a régi Budán a 
kiskocsmák hűvös mélyében alva gibicelt alvóknak, és együtt virrasztott virrasztókkal. 

Alvinczi úr, miután jóval öregebb ember volt, mint Rezeda, hamarább végzett a hallgatással. 
(Sokkal kevesebb ideje volt neki, hogy mindent elmondhasson, amit még az életében 
elmondani akart.) 

- Az én nézetem az volt, hogy kétféle ember van. Az egyik fejedelemnek született, a másik a 
fejedelem szolgájának. A fejedelemnek született embernek nem kell tanulni az erényeket, a 
kiválóságokat, a lelki és testi előnyöket, mert azok szinte együtt jönnek vele a világra. Vannak 
emberek, akiket nem kell külön tanítani arra, hogy másokban és magukban mindig 
megtalálják az igazságot. Csak egyetlen pillanatnyi időre van szükségük, hogy a jót a rossztól 
megkülönböztessék. Egy kézmozdulattal megmérik a dolgok értékét vagy értéktelenségét. 
Eltalálják azt a különbséget, amely a bátorság és gyávaság között, a bölcsesség és ostobaság 
között van. Vannak emberek, akiket nem kell külön tanítani arra, hogy ne hazudjanak, mert 
amúgy sem tudnának hazudni. Vannak emberek, akik természetszerűleg, minden nagyobb 
megerőltetés nélkül élik végig az életüket, mert önmagukban hordják az életerőt, a napfényt, 
az életrezont, mert ezzel jöttek a földre. Nem látott még fejedelmi magatartású parasztot, aki 
sohase piszkos, rossz illatú, akinek teste és lelke szinte magától tisztálkodik meg, mert a 
szennyet nem bírja? Nem látott még nagy urakat, akik önkéntelenül belépnek minden sárba, 
öntudatlanul keresnek fel minden pocsolyát, ami az országban van, végzetszerűen választják 
ki állásukhoz nem méltó barátaikat… akiknek kezében sohase csillan meg az arany, akik 
bármit tesznek, rosszul sül el, akik sohase tudnak megmosakodni annyira, hogy a következő 
percben ismét szennyesek ne legyenek, mintha sohase láttak volna vizet? Én a fejedelmi 
természetű, napfényes, a saját életükből élő embereket kerestem mindig, és ezért folyton 
felfelé kellett törekednem, mert a magam környezetében nem találtam meg őket. 
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- Persze, sok pénzre van szükségük az ön fejedelmi életrezonistáinak? - kérdezte Rezeda úr 
némi megelégedettséggel. 

- Nem mondhatnám. A pénz, mint olyan, amely az élethez szükséges: ugyancsak felkeresi 
ezeket a fejedelmi embereket, anélkül hogy túlságosan verejtékeznének miatta. Némelyiknek 
öröklött vagyon pottyan az ölébe, a másik akaratlanul olyan vállalatba bocsátkozik, amely 
nagy haszonnal záródik, a harmadik jó találkozásra tesz szert, amely találkozás anyagi 
állapotát öregbíti… Az én lovaim híresek voltak arról, hogy ezerhatszáz méteres távon meg se 
izzadtak, mert mindig hosszú distanciára neveltem őket, kilencszáz méterre csak csikó 
korában szabad menni egy valamirevaló lónak. Én még annyit se izzadtam, mint a lovaim az 
életben. Lehet, hogy vannak lovak, vannak emberek, akik sohase verejtékeznek. Talán azért 
se tudtam különösebben örülni valaminek, hogy földhöz vágtam volna a kalapomat. Igaz, ha 
baj ért, egy rövid káromkodással kellett segíteni magamon, de nagyon röviden, és ritkán 
káromkodtam, mert nem úriemberhez méltó. 

- Egyszóval a születésnél van az életrezon eredete? - tréfálkozott tovább Rezeda úr. 

- Sokat meg lehet tanulni is az életben, nyelveket, illemtant, tudományt, de „természetet” nem 
lehet tanulni. Én azt hiszem, hogy a hallgatagság, a magányosság, a megfigyelés, a magasabb 
röptű gondolkozás nem a legrosszabb erény. Nem kell minden lakodalomba elmenni, ahová 
hívják az embert. De még temetésre se. Ellenben jó ott lenni, amikor valaki vagy valami 
születik. 

Alvinczi úr, miután végeredményesen megtalálta azt a gondolatot, amely mellett 
elszundikálhat a vezéri sátorban: a fal felé fordult, hogy most már igazán pihenjen, de Rezeda 
még tudni akart valamit, mielőtt bezárná a mai napra tanulmányait: 

- Mondja, Alvinczi úr, nem volt az életben ideálja, példaképe, vezére, akinek módszerét, 
lépését, magatartását követte volna? 

- Egyetlen elvem volt. Mindig ellenkezőjét kellett annak csinálnom, amit Sziromi Frigyes 
atyámfia cselekedett, akiről, azt hiszem, már beszéltem önnek. 
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HUSZADIK FEJEZET • A VIII-ik Henrik arcú ember. 

- No lássuk, mit akar a másik vén mókus a sorsüldözött hírlapírótól, akinek már annyi titkot 
kellett elraktározni életében, hogy magának nem is ért rá élni - mond Rezeda Kázmér, amikor 
a „vezéri sátor” függönyeit behúzta maga után, és lépteit a kapucinus barátok közeli 
kolostorának vette, ahol tudomása szerint Sziromi Frigyesnek kellett a vendégszerető papok 
hajlékában meghúzódni, miután Alvinczi Ilonának, szeretett unokahúgának a közelében akart 
lenni. Sziromi Frigyes üzenetet küldött egy kolostori szolga útján Rezedának, hogy beszélni 
szeretne vele. 

S amíg Rezeda úr a nyárfasorban a kapucinusok kettős tornyú százesztendős kolostora felé 
ballagott; magában sokszor hevesen gesztikulált, amit Alvinczi úr nagyon helytelenített volna, 
ha véletlenül egy távcsövön át figyelemmel kíséri a hírlapíró lépteit. Valószínűleg arra 
gondolt Rezeda Kázmér, hogy dolgai megint úgy megszaporodtak, hogy majd nem ér rá 
semmi teendője elvégzésére, mint olyankor, amikor a sors bizonyos pihentetések után megint 
csak Alvinczi közelébe sodorta. „Végzetes ember! - dünnyögte magában a hírlapíró. - Megint 
rám pakolja a gondjait, a gondolatait, mint valami szénásszekérre.” 

Sziromi Frigyes a barátkolostor egyik emeleti ablakánál állott, és igen jó minőségű, külföldről 
származott látócsövön át figyelte, ami a kürti céllövészeti ünnepélyen történik. Észre sem 
vette, amikor a háta mögött nyílott az ajtó, és Rezeda belépett. A hírlapíró megérintette az 
öregember vállát, mire az visszafordult: 

- Láttam innen Alvinczit a „vezéri sátor”-ba vonulni, de nem gondoltam arra, hogy ennyi 
időbe került az elaltatása. Amint öregebb lesz, betegsége előrehaladásával mind messzibb 
megy tőle az álom. Félek, hogy ő is ama emberek közé van már kiszemelve, akiknek a 
másvilágon kell majd aludniuk, mert a földön már nem tudnak. De még életében szeretnék 
elmondani önnek mindent, talán hiúságból is, hogy szavaim igaz voltáról meggyőződhessen, 
vagy talán azért, hogy még állandóbbá tegyem önben azt a barátságos érzést, amellyel 
sógorom és kis unokahúgom ügyeit szívén viseli. 

Rezeda úr az öregember folyamatosan előadott szavaira azzal válaszolt, hogy a maga részéről 
feleslegesnek tartja, hogy érzelmeiben őt bárki megerősítse, mert éppen érzelmi tisztasága és 
nemessége miatt nem ért rá arra, hogy valamire is vigye az életben. De ez nem baj, esze 
ágában sincs bárkit okolni azért, hogy rendszerint elkésett mindenhonnan. 

- Miután pedig az udvariasság kötelmeinek eleget tettünk - fejezte be szavait Rezeda -, térjünk 
arra a közös témára, amelynek megbeszélése céljából a vendégszerető barátok házát 
választottuk. 

- Nekem nincs sok okom változást indítványozni az itt tapasztalt hóbortos dolgok miatt, mert 
sokkal kevésbé hóbortosak azok, mint Alvinczi Eduárdtól a távolból várhattam volna - mond 
az öregember, és addig udvariaskodott, míg Rezeda urat sikerült az ablakkal szemközt 
leültetni, mint orvosi vizsgálatoknál szokás, hogy a páciens arcát mindig tanulmányozni 
lehessen. Rezeda úr ezen felháborodott, mint mindig ilyenkor, ha észrevette, hogy akarata 
ellenére, megkérdezése nélkül került valamely helyzetbe. („Ha hoppra vették”, mint Rezeda 
úr magát röviden kifejezni szokta.) 

- Kénytelen vagyok figyelmeztetni nagyságodat, mielőtt Alvinczi úr cselekedeteinek mélyebb 
megbírálásába ereszkedne: hogy bennem Alvinczi Eduárd úrnak egy régi tisztelőjét találja. 
Uraságod megjegyzéseit, amelyek bizonyára nagyon érdekesek lehetnek másoknak: tartsa 
fenn tehát olyan alkalomra, amikor nagyszerű hallgatóságot talál. 

- Szeretem a spanyolt, ha büszke - felelt az öregember. - Valószínűleg magam is ezt a 
megjegyzést tettem volna, ha más társaságban bírálni hallom sógorom nem mindennapi 
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cselekedeteit, amelyek némelyek szerint már nem pászolnak a mai demokratikus, 
felvilágosodott és az emberi élet „másabb” céljai felé törekedő életünkbe. Az utolsó úriember 
véleményem szerint V. Károly császár volt, de annak birodalmában sohase nyugodott le a 
nap. Azóta csak merő önámítás, ha valaki úriembernek adja ki magát Európában. 

- Ez a bizonyos V. Károly, akit említeni méltóztatott, távozott az árnyékvilágból olyanformán, 
hogy senki se volt mellette szerzetesi cellájában? - kérdezte Rezeda. 

- Ez az V. Károly császár volt az, aki vénségére azzal próbált megmenekedni az emberek 
megvetése, gúnyja, fölényeskedése elől, amelynek mi, öregemberek ki vagyunk téve, hogy 
bezárkózott egy kolostorba, és lehetőleg senkit se engedett magához, aki megöregedése miatt 
kinevetné. De még leghűbb, legmegbízhatóbbnak vélt emberei közül sem akadt egyetlenegy 
se, aki rányitotta volna az ajtót, kitárta volna az ablakot, amikor szívbajos ember módjára 
levegő után kezdett kapkodni. Az természetes, hogy fiai, testvérei hagyták legelőször cserben 
a leghatalmasabb császárt, amikor észrevették, hogy egészsége, ereje, kegyetlensége, erélye 
megrendült. Ez a császári példa, amely ötszáz esztendős, mindig jó lehet az Alvinczihez 
hasonló urak részére, akik azt hiszik, hogy tágas ismerős köreiknél fogva majd nem engedik 
meghalni a kellő időben. 

- Hogy majd levegőt adnak neki, ha fuldokolna - mond Rezeda Kázmér, mintegy kiegészítve 
az öregember gondolatát. 

- Nagyon jó, ha az ember már nem várhat különösebb meglepetéseket, sikereket, például a 
visszatérő ifjúságot az élettől: leszámol azokkal a dolgokkal, amelyek akkor következnek be, 
ha a közvélemény megelégedésére elmegy az útból, hogy helyet adjon másoknak… Pedig 
még egyetlen embernek se töltötték be megfelelően a helyét, mióta a világ fennáll - szólt az 
öregember. - De az a legnagyobb bolond, aki azt hiszi, hogy egy nappal is meghosszabbíthatja 
az életét, ha már életében felad bizonyos pozíciókat, amelyeket a maga erejéből volt 
szerencséje elérhetni. Ezért hálát és elismerést senkitől se várhat, legfeljebb megaláztatást és 
szidalmat, hogy már nem távozott korábban helyéről. Csak nézzük az apákat, akik 
gyermekeik kedvéért már életükben visszavonulnak. Nem tehetik meg ezt elég korán: a 
jussolók, akármilyen érdemtelenek is az örökségre, gyorsabban lovagolnak, mint azok a 
szomjas csatlósok, akik a temetésekről szoktak a legközelebbi kocsmáig lovagolni. 

- Régi nóta, hogy az ember elsősorban magának hal meg - felelt Rezeda. 

Majd türelmetlenül felkiáltott: 

- Uraságod tehát azt hiszi, hogy rövidesen temetés lesz a háznál, és ebből a célból tartózkodik 
itt a közelben, mint valami szegény rokon, akinek idáig nem volt szabad kinyitni a száját? 

Rezeda úr kérdése oly vakmerő és félreérthetetlen volt, hogy az öregember megint csak 
elismerőleg bólintott: 

- Szeretem a nyílt eszű, gyors felfogású, találékony embereket, mert az övék az élet, míg a 
csalódás és kijózanodás a szamaraké. Igen, abban a véleményben vagyok, hogy Eduárd 
körülbelül elkészült azzal az életerővel, amely neki porcióul adatott. Sokkal többet élt, 
spekulált, fáradozott Eduárd, mint hogy vénségére is megmaradhatna az élet 
pénzbeszedőjének, miután már lehetőleg behajtott minden követelést, amellyel adósai voltak 
az emberek, a sikerek, a körülmények. Ha nem volna vagyona: azt mondanám, hogy még nem 
engedhet darab ideig, és élné azoknak a pénztelen öregeknek az erőszakolt, mindennap 
nehezebben újított életét, amely a pálinkamérésekben szokott végződni. De Eduárdnak nincs 
szüksége többé arra az életerőre se, amellyel még kicsikarhatná az emberektől a már 
jogosulatlan követeléseket, az alaptalan adósságokat, azokat az üzleteket, amelyekkel az 
öregek a múltjukat, az elmúlt ifjúságukat bocsátják áruba. Néha találnak is egy vevőt, aki a 
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múlt időt, a kiélt, elhasznált levegőt megveszi tőlük, habár az ilyen üzletek lebonyolításához 
sokkal több ravaszság szükségeltetik, mint a jövendő légváraira épített reménységek 
eladásához. De Alvinczinak nem kell eladni a múltját, mert a vagyonából megélhet, még 
híveket is tarthat maga körül, akik együtt gajdolják vele az ősmagyar liturgiákat. De mégis 
múladozóban van belőle az életerő, mert már senkivel sem tud szembeszállni, még a 
leányával sem. 

- Uraságod jól megtanulta a megfigyelést, Alvinczi úr valóban sokat engedett 
elhatározásaiból. Leánya azt teheti mellette, amit akar… De nem gondolja, hogy Alvinczi 
Eduárd éppen azért nem avatkozik a leányka ügyeibe, mert azoknak menetelét teljesen jó 
irányúnak tartja? 

Az öregember szomorúan rázta a fejét: 

- Alvinczi Eduárd nem az a természetű ember, aki megnyugodna abban, hogy a dolgok a 
legjobb irányba mennek körülötte… Sohase láttam mosolyogni elért sikerein, pedig igen szép 
sikerei voltak az életben, amikor végre bejutott a legmagasabb arisztokrácia légkörébe, és 
imponáló nyugalmával, öntudatos költekezésével, emberfeletti hidegvérével, mindig a kellő 
időpontban alkalmazott gőgös magatartásával és magyar köznemesi származásának 
felemlegetésével a legelbizakodottabb cseh arisztokrácia köréből is bizonyos nimbuszra tudott 
szert tenni. Gavallériájában nem kételkedhetett senki, mert két marokkal szórta a borravalót 
olyan helyen, ahol más garasoskodott. Fáradhatatlan figyelmességeivel, sőt bölcs 
tanácsadásaival is számon tartotta maga körül azokat az embereket, akikre adandó 
alkalommal szüksége lehet. Egy herceget lekötelezni vagy egy lócsiszár jóindulatát 
megnyerni: neki egyre ment, mert képzeletében mindig ügyelte az emberek sakkfiguráit, 
amelyeknek segítségével egyre-másra nyerte a legnehezebb partikat. Hiábavalóan, 
perspektíva nélkül alig állott szóba valakivel, de mikor szinte odavetőleg nyomott fejedelmi 
ajándékokat egy hüledező inas kezébe, az nem tudhatta, hogy egy esztendő múlva nem a 
gazdája elárultatását követeli-e tőle… Ha adott: sokat adott, hogy emlékezetes maradjon. 
Adott szakajtó aranyat, ha veszített, és némelyek azt hitték a városban, hogy most már a 
szerencsecsillaga hanyatlani kezd. Egykedvű köhintéssel, szinte unott léptekkel mendegélt, 
amikor legendákat beszéltek nyereségeiről. Alvinczi nem az a természetű ember, aki 
megnyugodna abban, hogy a dolgok a legjobb irányban mennek körülötte: játszani kell neki a 
sorssal, mert játék, szerencse vagy szerencsétlenség nélkül semmi értéke nincs előtte az 
életnek. 

- Hm. Még a kisasszony se tudná arra bírni, hogy nyugodtan maradjon a helyén, és várja meg 
élete elmúlását csendesen? - kérdezte Rezeda úr. 

- Attól félek, hogy Ilonka kérése csak egy okkal több volna arra nézve, hogy Alvinczi 
észrevegye magát, unatkozni kezdjen, és gyorsan elhasználja a még benne levő életerőt. 
Esetleg hasznos dolgokra. De minden valószínűség szerint balszerencsével, amit nem tudna 
olyan vállvonogatva fogadni, hogy egykedvűségével, lényének érintetlenségével, sőt 
felülkerekedő egészségével maga mellé parancsolja ismét a hűtlenkedő szerencsét. Alvinczi, 
ha még egyszer játszana, nagyobb veszedelemnek tenné ki egész egzisztenciáját, mint akkor, 
midőn egy-egy tétre tette fel megkettőztetés végett már akkor is számba vehető vagyonát. És a 
pisztoly sohase volt az éjjeliszekrény fiókjába készítve. Mert mérhetetlen hiúsága, becsvágya, 
érvényesülni való akarása nem engedte volna megretirálni az élet elől, ha ügyét balszerencse 
kíséri. Egy olyanfajta ember, mint Eduárd, sohasem lehet öngyilkos. Elpusztulhat, de csak 
egyféleképpen. Ha az életerő utolsó szikráját is kilobbantotta magából. 

Rezeda úr kezdte észrevenni, hogy a rejtélyes öregember, innen a főtisztelendő urak 
kastélyából jobban ismeri Alvinczi urat, mint akár az, aki mellette tölti napjait. 
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- Igaza van - mond kénytelen elismeréssel Rezeda Kázmér. - Ez a féktelen ember 
balszerencsében még dacosabban ragaszkodott volna az élethez, mintsem azt eldobni képes 
lett volna komolyan magától, mikor esetleg megismeri az emberek igazi, gyűlöletes, megvető, 
kiábrándító arculatát, amelyet mindnyájan ismerünk mi, akik a balszerencsében laborálunk. 
Vissza az álarchoz! - kiáltotta volna Alvinczi, ellenkezőleg ama régi színdarabból való 
mártírral, aki mindig azt suttogta hölgyek fülébe: Le az álarccal. 

Miután Rezeda úr e régi színdarabra való emlékezéssel kellő hangulatba hozta magát, most 
már nyugodtabban nézett a szomorúságot sugárzó öregemberre. 

- Mi volna tehát a teendő, hogy a harmóniát megtartsuk, hogy ki ne zökkenjünk a taktusból, 
mint a régi táncmesterek tanítgatták a szólójukra váró balerinákat, hogy azok bizonyos 
melódia dúdolgatásával a karnagy intésére, nyomban beléphessenek a táncpartijukba?… Más 
szóval, mi volna a teendő, hogy Alvinczi vagyonát, Ilonka jövendőjét, és ezzel járó egész 
világmindenséget a csillagokig: a jövendő számára megtarthassuk? 

- Csak egy dolog volna célravezető, ha Alvinczi Eduárd rövidesen felfordulna. 

Igen nyugodtan, meggondolva mondta ezt az öregember, mintha már sokszor gondolkozott 
volna a dolgon. 

A meglepetés sora tehát Rezeda Kázméron volt, aki darab ideig való hallgatás után, 
felkiáltott: 

- Nem mindennapi ötletei vannak uraságodnak. Gondolja, hogy egy idejében elkövetett 
gyilkossággal rendbe hozhatná a szénát? Mit szólna hozzá, ha ezért a szerencsétlen ötletért 
kidobnám az ablakon? 

Rezeda úr nem egyszerű hangulatkeltés céljából vetette fel az elhangzott kérdést, de valóban 
torkon ragadta a „jámbor remeté”-t, mint idővel az öregembert magában elnevezte, és 
kísérletet tett arra nézve, hogy a vendégszerető kapucinus barátok kolostorának emeleti 
ablakából egy urat kidobjon. „Puhára esett volna: egy virágágyra!” igazolta magát Rezeda úr 
ugyancsak későbbi időben. De a „jóságos agg” sem vette tréfára a dolgot, és bizonyos 
testmozdulatok után visszagyűrte Rezeda Kázmért a karosszékbe, „ahová nyilván már 
kezdetben ezzel a szándékkal invitálta”. 

- Nem is vártam mást öntől az „első ruff”-ra - mond az öregember, erőt sugárzó, világos 
tekintetét bizonyos megelégedéssel szegezve Rezeda úrra. - Ön nem is cselekedhetett 
másként, mint Alvinczi Eduárd leghívebb versenylova, aki a versenyek elmúlásával most 
röpiratokat ír gazdájának: céllövészeti ünnepélyeket rendez az unatkozó dámák tiszteletére; 
sőt még a felesleges kenyérpusztító táltost, szegény ártatlan Remete C. Szervácot is elzavarja 
a háztól, pedig ez a derék ember lett volna kiszemelve arra nézve, hogy Alvinczi urat olyan 
nevetséges helyzetbe hozza Ferenc József és a Ferenc József akaratától függő közvélemény 
előtt, hogy Eduárd barátunk többé az orrát sem dughatta volna be a Jockey Clubba… Egy 
levitézlett versenyistállós, aki most vénségére Ferenc Józseffel akar „mutyi” lenni a 
fejedelemségben. 

- Mindjárt gondolhattam volna, hogy a papot ön küldte a nyakunkra! - dörmögte Rezeda úr. - 
Csak öntől telik ki ilyen furfangos dolog, hogy új csendriasztó szenvedélyt küldjön Alvinczi 
nyakára, hogy az fejest ugorjon valamely jóvátehetetlen hóbortba. Most majd megtanítják 
hosszú „lonzs”-on ügetni a berényi laktanyában. 

- Ezt bizony elég rosszul tette a táltossal, Rezeda úr - mond megint a régi szomorú hangon az 
öregember. - A táltos megmagyarázta volna, hogy az Árpád-ház kihaltával, az Anjou-
királyok, a Hunyadiak, a Jagellók elmúlásával Mária királynővel a trónöröklés kérdésében az 
akkor talpon levő Alvinczi csak azért nem vette fel a harcot, mert nagyobb udvariassággal 
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viselkedett a női nem iránt, mint az ugyanakkori Szapolyai János. Alvinczi félreállt egy 
húszesztendős világszépségű és kimondhatatlan kedvességű özvegy királynő kedvéért, aki 
egyébként később erélyességét nemcsak Magyarországon bizonyította be, amikor a magyar 
urakat megrázta a csizmaszárban, és királyokul kinevezte a bátyját, I. Ferdinándot, hanem 
később, évtizedeken át, Németalföldön mint kormányzónő sikeresen magyarázta a bűvös és a 
női bájak iránt kevésbé fogékony hollandusoknak, hogy adót kell fizetni. Nem csoda, hogy 
abban a kritikus időben, amikor arról lehetett volna szó, hogy Alvinczi vagy egy Habsburg 
legyen a király Magyarországon: a habsburgi Mária kedvéért Alvinczi félreállott. De amit 
megtett a családi érdekeivel nem eléggé törődő Alvinczi a lebilincselő és a férfiak szívével 
kénye-kedve szerint rendelkező özvegy II. Lajosnéért, nem vállalhatja ugyanezt a gavalléros 
gesztust egy másik Alvinczi éppen az öreg Ferenc Józseffel szemben, akinek különben is van 
elég vagyona, hogy famíliástul akárhol megélhessen a világon. Ezt magyarázta volna meg a 
táltos, ha elég időt engednek neki a beszédre. 

- A táltos nem kezdte célravezetően a dolgát, úgy látszott, hogy sohase fog elmozdulni a 
Sajou folyó mellől - felelt Rezeda úr, aki érthető érdeklődéssel kísérte az elrontott haditervet. 
Meg kell adni „VIII. Henrik”-nek, hogy eléggé ismerte a magyarok történelmét. 

- Talán még a bolondokházában is külön tornyot kaphatott volna Eduárd a táltos révén, de az 
gyermekjáték lett volna, hogy gondnokság alá helyeztessük őt, mint ez már kisebb 
téveszmékért is megtörtént Magyarországon - mond a kolostori vendég. - Ezt a tervet rontotta 
el ön, Rezeda úr, aki azt mondja és vallja magáról, hogy őszinte jó barátja az Alvinczi háznak, 
főként pedig unokahúgomnak, Ilonkának, olyan lelkes tisztelője, hogy érte minden áldozatra 
hajlandó volna. 

Rezeda úr megint elvesztette egy másodpercre azt a kitűnő fölényességét, amelynek már 
birtokában érezte magát: 

- Mondja, Frigyes testvér, tud erről a tervéről Ilonka? 

- Nem hinném… nem gondolnám… Nem beszéltem vele ebben az ügyben, sőt általában nem 
beszélhettem még vele, miután a helyzet még mindig nem alakult ki eléggé arra nézve, hogy 
itteni mulatozásomról bővebben nyilatkozhatnék. Csak annyit mondhatok, Rezeda úr, hogy 
nem akarok egész életemben világ csavargója lenni. Igényeim nincsenek, de tiszteletre méltó, 
szeretett nagybácsi még akkor is szeretnék lenni, ha ez Alvinczi Eduárdnak nincsen ínyére. 

- Énmiattam olyan tiszteletre méltó férfiú lehet ön, hogy az állatkerti elefánt is előre 
köszöngessen önnek - felelt Rezeda úr, akit szerfelett megnyugtatott a kolostor bujdosójának 
az a közlése, hogy Ilonának semmi köze nincs ahhoz a bonyolult regényhez, amelyet némely 
fantáziák az édesapja körül szőttek. Mi is érdekelhette volna e világon Alvinczi Ilonán kívül 
ezt az érzelmes és érzelmességében sokszor bakot lőtt, de végeredményben becsületes embert, 
amilyen Rezeda Kázmér volt? 

Csakhamar ajánlotta tehát magát Frigyes testvér jóindulatába arra nézve, hogy majd ha az 
általános tisztelkedés ideje elkövetkezik, az ő mélységes kalapemelését is észrevegye. „Nem 
szeretném, ha észre se venne!” - ismételte Rezeda Kázmér úr, és kihátrált a kolostori 
vendégszobából, mielőtt a lakó ezt megakadályozhatta volna. 
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HUSZONEGYEDIK FEJEZET • A Kékszalag hősei visszatérnek. 

A nyár a légsúlymérő nézegetésével múladozott a budai házban, ahová Alvincziék 
mindenestül Kürtről elköltöztek, éppen Rezeda úr ügyes magaviselete révén, aki a budai 
házban könnyebben „obszerválhatta az eseményeket”, míg hangosan azt a véleményét 
plakátírozta, hogy mindenki az egészsége ellen vét, aki poros, unalmas, árnyéktalan és 
kulturálatlan falusi nyaralást választ, amikor alkalma lehet a budai hegykoszorú alatt 
történelmi tájon és történelmi házban lakhatni, ahol szinte megfinomodva, desztillálva 
élvezheti azokat az előnyöket is, amelyekkel egy kulturált világváros szomszédsága szolgál. 
„Mintha a gyönyörű magyar história kellős közepén élne az ember, mikor Budán lakik, 
anélkül hogy a múlt idők kényelmetlenségeiből valamit érezhetne” - hangsúlyozta Rezeda úr. 

- Ezenkívül a vízivárosi piac a legolcsóbb Magyarországon - mond ijesztő komolysággal a 
hölgyek jelenlétében. Nem lehetett ennek a piacnak ellenállni, amikor Rezeda úr (Alvinczi úr 
előzetes engedelmével) a hölgyeknek, Alvinczi Ilonának és Rex Margit kisasszonynak, 
bemutatta a vízivárosi kofákat. Rezeda úr el volt ragadtatva a cseresznyétől, a baracktól, 
epertől, amit ezen a piacon árultak. Fehér kis kosárkában rendkívül zamatos spanyolmeggyet 
szerzett a hölgyeknek: intézkedett Mihunénél, a legtekintélyesebb kofánál, hogy a legszebb 
zöldségeit szállítsa ezentúl az Alvinczi konyhára; ünnepélyesen és csak a piacokon 
megszerezhető életkedvvel tértek vissza az egészségügyi sétából, amelynek eredménye az 
volt, hogy Alvinczi úr megkóstolgatott bizonyos főzelékféléket, amelyeket eddig mint 
felesleges gyomortöltelékeket került mindennapi táplálkozásában. (Rex Margit kisasszony 
tudatta ezt Korányi tanár úrral, aki azt felelte, hogy ennél jobb orvosságot ő sem ajánlhatott 
volna páciensének.) 

Ugyancsak Rezeda úr intézkedésére valódi, csak a régi magyar udvarházakon található, 
különleges zsalugáterekkel szerelték fel a hőség ellen a budai házat. Zsalugáterből voltak az 
emeleti erkélyre nyíló ajtók is, ez utóbbit, mint az öreg József főherceg találmányát emlegette, 
aki a cigányszótár szerkesztése mellett nyaranta, margitszigeti kastélyában ráért építészeti 
találmányokra is. Gyékényt hozatott a Felső-Tisza mentéről, és Alvinczi úrnak a ház mögött 
gyékényből olyan sátrat épített, amilyenben az ősmagyarok laktak vándorlásukban. („Igaz, 
hogy a zsidók is, akik a Nílus mentén bolyongtak negyven esztendeig” - jegyezte meg 
Szilveszter úr.) Százesztendős fák alatt, lombok árnyékában, ahogyan Angliában a lordok 
parkjában szokás, épített teniszpályát, és az egyébként ügyes Rex kisasszony sohasem tudott a 
labdájával olyan magasságot elérni, hogy a lombok csúcsát elérhette volna. Ugyanakkor 
fürdőmedencéről gondoskodott a parkban, ahová budai forrásvizet vezetett, ő tudja, hogy mily 
módon. (Igaz, hogy nálunk Zemplénben a Tiszára jártunk fürödni, vagy pedig fürdőkádban 
ültünk, amelybe a kocsis egész nap húzta a vizet a kútról - mond Alvinczi úr, de meg volt 
elégedve ezzel az intézkedéssel is.) Ám a legnagyobb örömet a hölgyeknek egy 
fagylaltkészítő géppel okozta Rezeda Kázmér, amely gépet egy híres budai cukrásztól 
vásárolt, mert az illető a napfogyatkozás miatt nemcsak jéggyárat, de fagylaltgyárat is épített. 
Az ilyen apró meglepetések, amelyek a légsúlymérő emelkedésével szinte naponként 
ismétlődtek: nagy becsületet szereztek Rezeda úrnak. 

- Most már csak az esőcsinálás van hátra - mond Szilveszter úr szelíd fejcsóválással -, még 
megérjük, hogy a garabonciások mesterfogásait is kitanulja barátunk. 

Szilveszter úr nem rosszul gondolkozott, amikor a lehetetlent is feltételezte Rezedáról 
(amidőn arról volt szó, hogy egy hölgynek örömet okozzon), de volt egy garabonciás, aki 
anélkül is életjelt adott magáról, amikor a barátok kolostorának tornyából hiába igazította 
látócsövét a kürti kastély felé, a teleszkóp nem mutatott semmit, a kastély kihalt volt, és 
udvarán házőrző eb se mutatkozott a nagy melegben. A VIII. Henrik képű ember tehát ismét 
feltünedezett a budai ház körül, hosszú, illedelmes, de figyelő sétákat tett, Rezeda úrnak 
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előbb-utóbb bele kell botlani, akármint kerülte a találkozást ezzel az úriemberrel, akiről már 
nyilvánvaló volt, hogy kedvetlenséget fog neki okozni. 

Egy nyári alkonyaton, amikor Alvinczi úr egy legújabban szerkesztett és kiadott sportalbum 
felett merengett, a kert százesztendős fái alatt az ezeresztendős kőasztalon, amelyet a rómaiak 
Budán felejtett építőköveiből rakatott össze magának, és a sok ezer esztendős napnyugati 
felhők rózsaszínénél, így szólt Rezeda úrhoz: 

- Ebben az albumban meg vannak örökítve azok a lótulajdonosok, akik valaha Széchenyi 
István óta valamit tettek a magyar lóversenyügyért, így az én személyem is. Ugyancsak itt 
láthatók azoknak a versenylovaknak a képei, amelyek Kisbér és Kincsem óta valamit tettek 
azért, hogy valóban lovaknak nevezzük őket, és emléküket megőrizzük. Itt vannak azok a 
versenyek felsorolva, amelyeket kezdetben csak grófok nyertek, később, mikor a gyepen 
megjelentem, én is megnyertem, mert jobb lovakat tartottam, mint a Monarchiában akárki. És 
itt vannak felsorolva azok az úriemberek mind, akiknek valami közük volt valaha az osztrák-
magyar birodalom nemes lótenyésztéséhez, akár a nyertesek, akár a nyeretlenek pártján. 
Amint ezt a hippikus Gothai Almanach-ot forgatom, amelyben herceg és zsidó voltaképpen 
csak a legnemesebb sport szempontjából szerepel egymás mellett, ugyanazon az oldalon: az 
jut eszembe, hogy vajon ezt a díszes társaságot érdemes volt-e elhagyni mostani öreguraknak 
se való visszavonult életmódomért. 

Rezeda úr megnézte a képes albumot. Az volt a címe: A kékszalag hősei! Pedig nem is nyert 
mindenki Kékszalagot, akit a szerkesztő arcképestül itt megörökített. Valóban díszes albuma 
volt ez a paripáknak és lovasoknak, paripatulajdonosoknak és lóidomároknak, s a hölgyek, 
akik itt-ott a babérkoszorút gyenge nefelejcsként átfonták: még emlékezetesebbé tették az 
albumot, mert a nők a képeken nem menyasszonyi vagy estélyi ruházataikat viselték, hanem 
nyeregben és sportdivat szerint mutatkoztak. 

- Nos, X. grófnő se lebegteti fátyolát többé a Dáma-versenyben - mióta lábát kificamította a 
legutóbbi ugróversenyen - jegyezte meg Rezeda úr, mintha csak ennyi volna az összes 
mondanivalója. 

- Nem hinném, hogy a grófnő komolyabban venne egy bokarándulást, amely a régi, sporttalan 
világban akkor is utolérhetett volna egy hölgyet, ha az reggelig a szupécsárdást táncolta - 
felelte komolyan Alvinczi. 

- Én a magam részéről sohase tudnék megnyugodni egy hölgy sántaságában, még ha ez a 
leghazafiasabb szempontokból keletkezett volna! - ismételte Rezeda úr. 

- Nos, én sem gondolnám, hogy minden kiváló hölgynek meg kell sántulni… Családomban 
nem is igen emlékszem ilyesmire. Ám van itt egy másik gondolatom, amelyet közölni 
szeretnék önnel, mielőtt az annyi más jó gondolattal együtt végleg elröppenne. E könyv 
lapozgatása közben ugyanis találkoztam egynéhány régi ismerősöm nevével, arcképével, 
életrajzával, és önkéntelenül felvetődött bennem a kérdés, hogy életkoruk tekintetében mely 
kategóriába soroljam régi ismerőseimet? Például Batthyány Elemért vagy Üchtritz 
Zsigmondot? Dreher Antalt vagy Springer Gusztávot? Zichy Béla grófot, a legjobb magyar 
lótenyésztőt és Andrássy Gézát, akik mind talpon levő, nemes szenvedélyekkel és tettvággyal 
buzgó úriemberek, akiknek az a jelmondatuk, ami a nyolcvanesztendős Podmaniczky Geyzáé: 
Életem a sportban! Számítgatni kezdtem magamban, mire kiderült, hogy az említett hírneves 
sportsmanek mind öregebbek életkor dolgában nálam, egyiket-másikat ősömnek is 
mondhatnám, de eszük ágában sincs pihenést, visszavonulást, tétlenséget vállalni, amikor testi 
és lelki erőiknek teljes birtokában vannak… Amint Batthyány Elemér fotográfiáját 
nézegetem: az a gyanú merül fel lelkemben, hogy mintha én idő előtt hagytam volna abba a 
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versengést, miután a szalmasárga színekben jóformán minden esztendőben bemutatkozik egy-
egy kétéves csikó. 

- Igen, a gróf bár mankóval megy az uszoda trambulinjára, de onnan szabályszerű fejest ugrik 
a hullámokba. 

- Ezt éppen nem akarnám utána csinálni, mert rossz következményei is lehetnének nálam a 
dolognak - folytatta Alvinczi. - De nagyon szívesen utánoznám példáját annak a Red Hot 
kancának Gallopin-csikóstul való megvételében, amelynek a gróf turfszerencséjét 
köszönhette. Amelyet még most is körüludvarolgat, mint akár a szép kisasszonyokat. Ha 
Batthyány Elemérre gondolok: úgy veszem észre magamban, hogy idő előtt fújtam takarodót 
a gyepen. 

- Elemér gróf kivételes ember, minden száz esztendőben születik hozzá hasonló. 

- Ámde itt vannak a többiek, akik nálam jóval idősebbek, és nevük sohase hiányzik most sem 
egyetlen csikóárverésről sem! - kiáltotta Alvinczi. - Alagon minden esztendőben beíratják a 
Lovaregylet titkárával nevüket egy-egy kedvük szerint származott csikó neve mellé, pedig ők 
is éppen olyan jól tudják, mint én, hogy sok idő fog elmúlni addig, amíg a csikónak a nevét 
valóban kinyomtatják valamely versenyprogramban, hogy az addig bekövetkezhető 
balesetekről, lábtörésekről, csalódásokról ne is beszéljünk. Egy csikónak az élete olyan, mint 
egy menyasszonyé, aki sohase tudhatja előre, hogy boldog vagy boldogtalan lesz mátkája 
mellett. S az öreg Dreher úr egyre-másra veszi a menyasszonyokat, mint legutóbb is, mikor a 
legdrágább csikót az ő neve mellé írták a kalapács leütése után! Nem, Rezeda úr, ez nem 
úriembernek való állapot, hogy most már véglegesen megnyugodjak abban, hogy a 
telivérárveréseken senki se lesz ott Zichy Béla grófon és Üchtritz Zsigmond bárón kívül, akik 
hozzáértő tekintettel, szinte hetedik érzékkel válasszák ki a csikók közül azokat, amelyekből 
valóban lesz valami az életpályájukon! Nem, Rezeda úr, szinte elviselhetetlen a gondolat, 
hogy ne legyen egy úriembernek az én koromban egy csikója valahol eldugva, mint a 
legszebb szerető, amellyel Derbyt akarna nyerni! 

- Magam sem értem… 

- Az ilyen titokban tartott csikóval még betegségében is álmodhatik az ember, amikor 
bizonyosnak látszik, hogy régi, ifjonti egészségét többé nem nyerheti vissza, az étel többé 
nem vigasztalhatja, a nőktől pedig úgy kell óvakodnia, mint az istencsapástól. Az ilyen titkos 
csikó megvigasztalhatja az embert, akármilyen bú vagy bánat éri az élete folyamán: még 
akkor is, amikor hallja, hogyan dobálják a felejtés göröngyeit a koporsójára, mert a csikó 
majd mindent jóvá teend. Egy ilyen titkos csikóért érdemes húzni-halogatni a mindennapokat, 
küzdeni a hétköznapok szürkeségével, az emberek nemtörődömségével, az elhagyottságával, 
mert szinte halálos biztonsággal meg lehet jelölni azt a napot a Versenynaptárban, amikor 
majd egyszerre minden megváltozik körülöttünk. A csikó kijön a gyepre, a hozzáértők és a 
hozzá nem értők mustrája alá, a szőre fénylik, mint a mennyország kárpitja, a szeme lobog, 
mint az örökkévaló nemes szenvedély, erő, szépség, ifjúság egyesül benne, és vizsgát tesz 
képességéről! 

- Az ilyen vizsga nem mindig szokott sikerülni. Remélem, hogy a jövőben sem nyer nyomban 
minden csikó, amelybe a gazdája szerelmes. Hol van olyan szerelem, amely nem okoz 
csalódást? - szólalt meg Rezeda úr, miután idejét látta. 

- Lehet, hogy nem nyer nyomban a csikó, amint fellép a nagyvilági gyepen. Ritka az olyan 
bálkirálynő is, akit első tánca után megválasztanak. .. Habár igazság szerint így kellene lenni, 
jönni, látni és győzni, mint a latin mondja. De beismerem, hogy lehetnek bizonyos 
körülmények, a viszonyoknak, a propozícióknak, a helyzeteknek olyan ellenséges keveredése, 
amellyel nem lehet megküzdeni. Elég egy kis étvágytalanság a csikónak, aminthogy egy 
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migrénroham tönkreteszi a legszebb nő alakját is! És a gyenge kétéves még érzékenyebb, 
mint akármelyik vattában nevelt kisasszony. Azonban a reménység még mindig megmarad 
arra nézve, hogy a hiba korrigálható. De micsoda reménységgel üljek itt én, akinek egyetlen 
versenylova sincs? 

Rezeda úr megérkezettnek látta a pillanatot, amikor szapora fejbólogatásokkal helyeselt 
Alvinczinek. 

- Amíg a legöregebb emberek, az úgynevezett „százesztendősek” is futtatnak, nem látom okát 
annak, hogy erről a nemes szenvedélyről lemondjunk. 

Rezeda Kázmér szavai máskor tán arra lettek volna alkalmasak, hogy Alvinczi, miután 
helyesléssel találkozott, magában elgondolkozzon azon, hogy ugyan miféle érdeke lehet 
Rezeda Kázmérnak őt arra befolyásolni, hogy ismét visszatérjen a lófuttatással járó izgalmas 
nagyvilági élethez, holott éppen Rezeda is azok közé tartozott, akik segítettek neki a 
magánosság házának, a remetéskedés várának, a „csend tornyá”-nak felépítésében. Vajon mi 
van a háttérben? - kérdezte volna magában Alvinczi még néhány hét előtt. De most, amikor 
annyira feledni vélte már régi életmódját és életmódjával járó szokásait, gyanakodásait, 
emberekkel való hitetlen szempontjait, megrendíthetetlen bizalmatlanságait, csak ennyit 
mondott: 

- Nem hiszem, hogy az egészségi állapotomnak túlságosan megártana, ha némi mozgalomra 
szánnám el magam. Mit gondol, Rezeda? 

Ha Rezeda Kázmér szíve szerint felelhetett volna, nyilván azt mondja, hogy az az egy-két 
esztendő, amely az Alvinczihoz hasonló korú és állapotú úriember részére még hátra van: 
nem sokat számít már arra nézve, hogy a pamlagon fekve a legnagyobb óvatossággal, 
megszámlált lépésekkel töltik-e, mint például egy „ismerősének” (aki ilyenkor mindig kéznél 
volt) a doktor nemcsak azt írta elő, hány cseppet kell bevenni az orvosságból, hanem 
rendelkezést tett arra nézve is, hány lépést szabad „ismerősének” naponként tenni, ha életét 
családja kedvéért meg akarja hosszabbítani. De Rezeda Kázmér még régen nem felelt „szíve 
szerint”, mert az utóbbi időben szemlátomást hanyatló Alvinczi úrnak nem akart kellemetlen 
perceket okozni… 

- Azt hiszem, hogy semmiféle tragikus fordulatot nem idézne elő a „diétában”, ha néhány 
kedvére való versenylovat vásárolna Alvinczi úr a maga mulatságára. A hurka külsejű 
lókereskedő, Moscák úr szerencsésnek fogja magát mondani, ha ismét régi megbízója 
szolgálatára lehet, mert a lóvásárt mégse bízhatjuk egészben a ház állandó szállítójára, 
Ruzicskára - referált Rezeda Kázmér Rex Margit és Alvinczi kisasszonynak, amikor azok a 
bástyasétányról hazatértek. 

Miután a hölgyek nem lelkesedtek nyomban Rezeda Kázmér „üzletéért”, Rex kisasszony, 
mintha kissé csodálkozni látszott volna a történteken, amelyek éppen akkor következnek be, 
amikor ő „kihúzza a lábát”, míg Ilona bizonyos csalódottságot árult el, mert Rezeda urat is 
csak olyan férfinak találta „akire nem lehet rábízni sem a háztartást, sem semmit a világon”, 
Rezeda Kázmér meglehetősen nehéz helyzetben érezte magát, mikor a szokásos, elismerő, 
biztató női mosolyok „nem kísérték többé útjában”. 

- Félő, hogy Alvinczi úr nem elégszik meg egy-két rossz gebével, miután a múltban büszke 
volt arra, hogy neki vannak a legjobb versenylovai a Monarchiában - szólt elgondolkozva Rex 
kisasszony. 

- Nincsenek tisztában a „pszichológiával”, hölgyeim. Alvinczi úr talán nem elégedne meg egy 
hintalóval vagy egy falovacskával, de néhány eleven paripával oly szeretetre méltóvá tehetjük 
az életét, amilyennek ő óhajtja. Alvinczi úr nem olyan rosszindulatú beteg, mint annak a 
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norvég színdarabnak a hőse, aki mindjárt az égboltozaton függő napot kívánná édesanyjától, 
mint erről valaha olvastam. Ellenben… 

Rex kisasszony hirtelen pillantása elhallgattatta a hazardírozó Rezeda Kázmért, és a tárgyalás 
csendes mederbe terelődött az erkélyen, ahonnan a hölgyek a nyári csillagokat és éji árnyakat 
szokták nézegetni, míg Alvinczi szokás szerint Szilveszterrel az irodában időzött, és 
mindenféle régi számadásokat, leveleket nézegetett, hogy éjféltájban Szilveszter malaclopó 
köpönyege alatt néha nagy köteg írással távozott, amelyekre semmi szükség sincs többé a 
budai házban. A hölgyek az erkélyen tudták, hogy ilyenkor zavartalanul beszélgethetnek, mert 
Alvinczit annyira elfoglalja az írásokból feltámadó és kartávolságnyira közeledő múlt idő, 
hogy a nagy történetű férfiúnak nem jut eszébe a jelen. Különösen az „adósleveleket” 
repesztette ketté Alvinczi úr különös passzióval. Nincs jobb érzés annál éjszakára, mint az, 
hogy az embernek nincsenek adósai… 

- Ellenben valamiképpen gondoskodnunk kell atyám szórakoztatásáról - mond Alvinczi Ilona, 
mintha végignézte volna magában azokat a teendőket, amelyek rá várnak, hogy az egyhangú 
életet a budai házban változatossá tegye. - Teljesen igaza van Rezeda úrnak, amikor 
helyettünk gondolkozva a régi lóversenyjátékot választotta legalkalmasabbnak arra a célra, 
amely hivatva lesz visszaadni atyám egészségét és életkedvét. Ha mi csinálnánk valamit, 
abból csak baj vagy unalom származik. Mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy egy olyan 
férfiúval van dolgunk, aki a nagyvilág pergését, változatosságát, mindennap való megújulását 
hagyta oda az én kedvemért. Nem vonhatjuk be őt a mi kicsinyes horizontú 
gondolatkörünkbe, mert bizonyára nem érdekelhetnék azok a dolgok, amelyek a mi életünket 
teszik. 

Miután Alvinczi Ilona ezzel a mondanivalóval teljesen „színt vallott”, ami nem is volt 
másként elképzelhető egy olyan okos, kedves, jó leányka részéről - Rezeda úr bővebben 
fejtegette a dolgokat: 

- Úgy vagyunk ezzel a dologgal, mint sok mindennel az életben, amelynek gyakorlatát, 
ismeretét darab időre felfüggesztettük. Ha csak abból indulunk ki, hogy vannak könyvek, 
amelyeket régen nem olvastunk és midőn újra elővesszük őket: jobban kielégítenek, igazában 
felmelegítenek, mint először, midőn a kezünkbe vettük őket… így vagyunk bizonyos 
dolgokkal, mint például a kirándulások örömeivel, a régi kedves ismerősökkel való 
találkozásokkal, sőt a régen használt ruháinkkal is. Nincs olyan ember, aki az egész régi 
ruhatárát akarná nyomban magára ölteni, ha azt véletlenül megtalálja. Vagy például csak 
gondoljunk az apró sétákra, amelyeket hosszú betegség után az orvosok lassacskán 
megengednek! 

Lehet, hogy Rezeda úr higgadt, folyamatos előadásában volt valamely meggyőző alaposság, 
vagy hangjába tudott oly jóhiszeműséget keverni, amely Rex Margit kisasszony álláspontját 
megingatja. 

- Igaza van: nem lehet falovacskával vagy hintalóval kezdeni a dolgot, miután felnőtt 
emberrel van dolgunk - szólt Rex kisasszony, és szerette volna, hogy ebben mindnyájan 
pártolják eszmemenetét. 

És hogy műveltségéről, olvasmányairól és gondolatairól is tanúbizonyságot tegyen, így 
folytatta: 

- Ez most már inkább egészségügyi probléma az Alvinczi ház történetében, mint hiúsági 
kérdés. Egy szeszfőző vagy egy spekuláns, aki a különböző konjunktúrákban alaposan 
meggazdagodott, és maholnap levesben főzeti meg szakácsával a különböző kékrókákat, 
Breitsvancokat és a többi kis négylábúak bundáit, amelyeket az asszonyok számára vadásznak 
a világon a kalandorok: tart magának versenyistállót, mert a pénzével nem tud egyebet 
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csinálni. De egy Alvinczi azért tart magának versenylovakat, mert az kötelessége. Így van ez 
az egész világon, ahol úriemberek laknak, és úriemberek módjára gondolkoznak azok, 
akiknek vagyonuk van Magyarországon, hajdanában az agár vagy az udvari bolond tartása 
volt kötelező. Egy vérbeli urat nem lehetett elképzelni tányérnyalók, komédiások és házi 
poéták nélkül sem. Sajnos, hogy az udvari költőség manapság már csak a konzervatív 
Angliában szokásos, nálunk Jókai volt az utolsó, aki a Szent István-rend kiskeresztjét kapta, 
amelynek révén báró lehetett volna akármikor, ha eszébe jut. De ha már Ferenc József a 
takarékossága révén nem tart többé udvari költőket, de még versenylovakat sem: a magyar 
úriosztályra hárul a feladat, hogy az ősi, vérünkké válott szokásokhoz ragaszkodjunk. 
Legalább nemes telivéreket tartsunk, ha már nincsenek se agaraink, se komédiásaink. 

- Úgy beszél, mint egy ifjú hírlapíró, aki Karl Krausz Fackel című lapját őrzi a párnája alatt, 
és lyukas lakkcipőben cigarettázik a nagykörúti kávéházban - mond Rezeda úr, aki mindig 
szeretett valamely egzotikus bókot mondani, ha Rex kisasszony megszólalt. 

Rex Margit kisasszony megint olyan pillantást vetett Rezedára, hogy az okosabbnak tartotta a 
nyári éjszaka csillagjainak szemléletét. 

- Nemigen gondoltam még arra, hogy valamit is elsajátítsak a pesti hírlapíró urak eszméiből, 
bár műveiket nagyrészt ismerem, miután Alvinczi úr az utolsó magyar ember, aki minden 
létező vagy nem létező újságra előfizet. Tudom, mert a szerkesztő urak nyugtatványait én 
szoktam átnézni, mielőtt azokat a levéltárba tennénk. Én inkább a régibb, a keménykötéses 
irodalmat ismerem, mert hajlamaim mindig a kopottabb könyvekhez vonzottak. Kis 
könyvtáram van, de lehetőleg a magam ízlése szerint állítottam össze legjobb ismerőseimnek 
és jó barátaimnak kis csapatát. Ha körülnézek közöttük, aligha érezhetem, hogy már kora 
gyermekségem óta árvaságban nőttem fel: - mindig a legnemesebb lelkű és fennkölt 
gondolkozású barátaim voltak, amikor az eleven, kézzel tapintható emberek közül legfeljebb 
még azokat ismertem, akik együtt törték magukat velem a mindennapi életért. Volt egy 
amerikai barátom, Mark Twain, aki mindig felvidított, akármilyen szomorú voltam. Voltak 
angol barátaim, persze köztük a Király-Sekszpír is, akik az életem óráit egyenletessé, jó 
hangulatúvá, megnyugtatóvá tették, így Dickens és Thackeray, költők. S ugyanakkor a múlt 
idők férfiait Walter Scottból mintáztam meg magamnak. Ezek a férfiak voltak az első 
udvarlóim, akik sohase beszéltek szerelemről, de egész életüket egy magasztos eszme 
szolgálatába állították. Ilyennek kell egy férfinak lenni, aki sohase mondja egy nőnek, hogy 
szereti, mégis tetteivel, életmenetével, évtizedeivel sohase bizonyít mást, mint a szerelem 
mindenhatóságát. 

- Magam is azt gondolom, hogy abban a korban, amidőn a férfiak sok mindenre ráértek: a 
legkedvesebb áldozat volt tőlük valamely fogadalmat tenni, s akár a Szentföldre is elmenni - 
monda halkan Alvinczi Ilona, aki mint mindig, most is nagy áhítattal hallgatta egyetlen 
barátnője szavait. 

- Csak hagyjuk a Szentföldet - jegyezte meg Rezeda úr -, nem mindig voltak a lovagok olyan 
pontosak az utazásaikban, mint ezt a regényírók feltételezik. Maga II. András királyunk is 
célszerűnek tartotta a szentendrei szigeten való vezeklést, miután a keresztes hadjáratból 
hazatért. Akkor se tisztul meg mindenki, ha a pogányok ellen harcolt. 

Rex kisasszony elgondolkozva hallgatott, mert általában egész lénye megváltozott e 
praktikus, s földi halandók számító életmódját folytató lénynek, amikor az irodalomról, álmai 
világáról beszélt. A körülötte elhangzó megjegyzések nem zavarták meg hangulatában, 
mindig mélyebben hajtotta fejét a könyvbe, ha nem akart a „világra figyelni”. 

- Általában mindig letettem a könyvet, ha abban szerelmi vallomást olvastam, mert nem 
érdekelt az olyan regényhős, aki cifrázó szavakkal, egy oldalon vagy akár öt oldalon akar 
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elintézni életbevágó dolgokat, de még kevésbé érdekelt a hölgyalak, aki az efféle 
érzelemkitöréseket végighallgatta, s megmarad továbbra is regényhősnőnek. A szavak csak 
szavak maradnak, akármilyen választékos toll írta le őket. A regényíró megsérti olvasóját, 
amikor látszólag az ő igénytelenségéhez, bárgyúságához ereszkedik alá a szerelmi vallomások 
leírásában. Engem megóvott mindig a véletlen attól, hogy továbbra is a regényíró bűvkörében 
maradjak, midőn a hős éppen letérdelni készül a hősnő előtt. Elmentem, és sohase tudtam 
meg, hogy mit mondtak egymásnak, hogyan bolondították egymást mindenféle szavakkal, 
amelyeket jó nevelésű embereknek még sötétben sem szabad kimondani. Úgy történt, hogy 
mindig tovább kellett ácsorognom a könyvkereskedő boltjának a kirakata előtt, ha kedvemre 
való könyvet akartam venni, mint például az ékszerésznél, ha néha kedvem kerekedett egy 
csatocskára, egy kis igényű karperecre, amellyel megleptem magam bizonyos évfordulókon, 
annak az örömére, hogy még mindig a magam gusztusa szerint viselhetek ékszert, mert nincs 
senki, aki rám erőszakolná. Persze, mindig több volt ilyenformán a könyvem, mint a 
karperecem. 

- A mesék csörögtek, csilingeltek, lármáztak vagy szundikáltak körülöttem, mikor ékszereim 
aludni mentek. És jobban muzsikált kezemben a könyv levele, mint az aranylánc a 
csuklómon. Eljöttek végtelen mesemondásaikkal a frank írók, akik oly hosszú életkorra 
rendezkedtek be, mint az apátok. Lesage Gil Blas történetét bármikor folytathatná, ha kedve 
kerekedne hozzá. Dumas Három testőr-e tovább kalandozik a világban, Balzac bármely napon 
körülnézhetne, hogy mit csinálnak azóta hősei, mióta a hercegnő kezéért abbahagyta a 
regényírást, s maga is regényhősnek csapott fel. Általában a régi franciák, szívemnek kedvesei 
úgy írtak, mint az élet, amely éppen úgy nem fejeződik be egy király történetével, amint egy 
polgár kalandjaival sem. Az írónak kényelmes élete volt, mint akár a párizsi érseknek, mindig 
jöttek újabb és újabb halandók, akik csak neki akartak meggyónni. A franciák vitéz emberek, 
tehát nem veszik komolyan a nőket, és ezt szeretem bennük. 

- Királynékért haltak meg, ha valaha meghaltak - furfangoskodott Rezeda úr. 

- Hát igen. Csak a rövidlátó guvernántok tiltják el növendékeiket a francia regénytől. Csak jól 
meg kell választani a regényeket. Sehol annyi lovag, jóravaló férfi, mint a Ponson du Terrail 
regényeiben, pedig ez az író még hazájában sem tartozott a legkiválóbbak közé. De mindig 
volt egy álruhás királya, királyfia, akit álmukban tettek el a nők, és szerettek volna vele 
találkozni életben is. És ha női alakban akartam olvasni, aki kedvemnek mindenben megfelelt: 
Mária, magyarországi királynéról olvastam a regényeket, amelyeket róla külföldi írók írtak. 
Ők többet tudtak mesélni II. Lajos király özvegyéről, eszélyességéről, nagyszerű 
gondolkozásáról, férfias virtusairól, mint a hazai írók, akik női gyengeségek nélkül nem 
képzelhettek el egy özvegy királynét sem, és szerelmi cselszövények szálait bogozták, holott 
Mária után nem maradt más csóknak az emléke, mint amelyben Mohácsnál vértanúhalált lelt, 
ifjú, szeretetre méltó, gyermeteglelkű II. Lajosát részesítette. Még harmincnégy évig élt 
azután Mária, megszelídítette a magyarokat, adófizetőivé tette a németalföldieket, mindig 
csak uralkodott, mint egy született királynőhöz illik, mindig kormányzott, mint egy jó 
gazdasszony a maga házában, mindig a testvérei állapotával törődött, simítgatta, gereblyézte, 
egyengette az utat előttük, mert hát anyjuknak érezte magát az anya nélkül felnőtt fiatal- és 
öregembereknek. Sehol nem maradt utána egy szerelmes levél, egy kaland, egy röpke pillanat 
emléke, pedig húszesztendős korában maradt özvegyasszony, és kérője bőven lett volna 
Magyarország királynéjának. De ő megmaradt gyermekkori szerelme, II. Lajos emlékénél, 
holtig viselte a hűséget a vértanúért vértanú életével… Az ilyen regényhősök imponálnak 
nekem, akiről éppen Juste írta nevezetes könyvét, persze külföldön. 

- Sajnos, nálunk nem a legjobb emlékeket hagyta a királynő! - vélekedett Rezeda úr. 
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- Maga is olyan, mint a legtöbb férfi. Szívesebben elhiszi a nőkről a rosszat, mint a legjobbat, 
amit megérdemelnének. 

Rezeda úr éppen önmaga védőbeszédére készülődött, amelyben itt-ott tán tanúságot tett volna 
arra nézve, hogy mily lovagiasan gondolkozik már kora ifjúsága óta a női nemről, amelynek 
odaadó jóságát a földkerekség egyetlen férfia se érdemelte meg, mert igaz ugyan, hogy sokan 
meghaltak a nőért, de ezt leginkább azok tették, akik élni amúgy sem tudtak volna értük. Ő 
maga részéről azok közé a férfiak közé tartozik, akik akár börtönben is szívesen ülnének egy 
nőért, ha annak igaz-szívűségéről meg vannak győződve. Ami pedig a várakozást, a kitartást, 
az önfegyelmezést, a szakadatlan imádatot illetné, arról tán nem is kell külön bizonyságot 
tenni, mert hiszen fogadalmát mindeddig változatlanul megtartotta. Sohase alkalmatlankodott 
egyetlen nőnek sem az érzelmeivel, mert azok olyan mélyen vannak - „és lesznek” - elrejtve, 
hogy sohase tudhat meg semmit létezésükről más, csak az, aki majd magától veszi a 
fáradságot, hogy egy magányos, sohase nyilatkozó, hallgatagságot fogadott férfinak a szívébe 
betekintsen. 

- Ehhez azonban más idők kellenek. Értem alatta: a viszonyokat - fejezte volna be Rezeda úr 
védbeszédét, de a zsalugáteren Szilveszter úr kocogtatott a pecsétgyűrűjével, mint általában az 
Alvinczi házban mindig pecsétgyűrűvel kopogott, mintha annak valamely különösebb 
jelentősége volna. 

- A fejedelem úr megbízásából - szólott Szilveszter, mintha maga is erezné, hogy rossz időben 
alkalmatlankodik a virágokkal, növényekkel megrakott erkélyen, amely felett a csillagok 
elhalványultával a sötétkék égben úszó félhold vette át uralmát, mintha az éjszakának e 
legrégibb vándora jobban tudta volna jelentkezésének idejét, mint a szomjúságtól lihegő 
Szilveszter, akinek idáig az volt a dolga, hogy az Alvinczi iratait mindig olyan helyre rakja, 
ahol azt senki meg nem találhatja. 

- Nehéz nap volt - dünnyögte ugyancsak köpönyegébe az öreg irodafőnök, miközben 
lengedezve közeledett az első „hely” felé, ahol sercegő szódavízzel kevertek a nyári hőben 
ellangyosult borba (és ivóba) karcos életkedvet. 

- Mit akar a fejedelem? - kérdezte Rezeda úr egy keményfa széken lovagló helyzetben ülve, 
és Szilveszter tündöklően piros orrát nézegetve, amely lassan veszített hevéből, amint a hideg 
ital ősz szakálla mögött megtalálta a kellő levezető csatornát. 

- A fejedelem Vé betűnél akarja kezdeni az új folyamatot - mond Szilveszter, miután 
közbevetőleg megkérdezte az „ismerős” kocsmárostól, hogy a budai vendéglősök meddig 
késlekednek még a szikvízgyáruk felállításával, miután a pesti vendéglősök őket ebben is 
megelőzték? 

- A fejedelem a Vé betűnél akarja kezdeni az új lóneveket, miután a Ténél, azaz Táblabírónál 
végezte. Véleményem szerint az a néhány hátralevő betű az ábécében éppen elegendő lesz 
neki arra nézve, hogy okos beosztással az emberi kor legvégső határáig lóversenyezhessen 
belőle. Vével kezdődő lóneveket kell tehát kitalálnunk, és sohase gondoltam arra, hogy idáig 
győzzük szusszal. 

Rezeda úr találomra mondott egy-két lónevet: 

- Votre santé! (És koccintott a poharába temetkezett Szilveszterrel, habár ez nem volt szokás 
közöttük, mert Rezeda úr bölcs emberként mindenkire rábízta, hogy mikor igyon. Véleménye 
szerint azok a vérbeli tolakodó, elkerülni való emberek, akik mindenáron másnak az életébe 
akarnak „belépni” még azzal is, hogy a poharával barátkoznak, kvaterkáznak. Koccintani csak 
néha és titkosan illik, mintha valamely szövetséget erősítene meg az ivó. Sajnos, a magyarok 
elközönségesedtek, és koccintgatnak derűre-borúra.) Votre santé! - Elég jó egy lónévnek. 
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- Mi csak magyaros hangzatú nevekben laborálunk - mond Szilveszter úr ceremóniásan. - Az 
elmúlt nap folyamán legalább harminc női levelet elégettünk, amelyet különböző okokból 
Alvinczi úrhoz intéztek. Csilla, Tünde, Virág, Viola, még hasonló nevek voltak a levelek alá 
jegyezve. Nyilván álnevek, mert nem valószínű, hogy Alvinczi úr az egész magyar 
mitológiával levelezésben állott volna. 

- Rossz napja lehetett Alvinczinak - mond Rezeda. - Most jut eszembe, hogy a lónevek 
kitalálására van nekünk egy szerződéses csikós gazdánk, aki nem más, mint Regényi úr. Majd 
Regényi, a csikós, megkereszteli a lovakat. Én legfeljebb egy nevet ajánlhatnék a 
legkedvesebb kanca részére. Legyen a neve Vénkisasszony. 

Ha Szilveszter úr már nem keverte volna a bort a pezsgővízzel az egész napi munka (és 
kénytelen szomjúság) után oly bőségesen, nyilván észrevette volna a dolgok valódi állapotát 
Rezeda úr megjegyzéséből, olykor elmerengő, de nem titkos vidámság nélküli, szellő módjára 
borzongó és néha szívből fakadott hangjából, mint ahogy a szerelmesek általában beszélni 
szoktak. 

Szilveszter hiába tért vissza még egyszer a feladványul kapott Vé betű kezdetű lónevekre, 
Rezeda úr csak kajánul legyintett, mint akinek az egész világ Hekuba. 

„Istenem, mit mondott volna még »Die Bekannte«, ha ez a vén mókus nem zavarja meg az 
előadást!” - gondolta magában „Kázmér”, amint ő magát ezen az estén elnevezte, mintegy 
idegen névre, mintha még önmaga előtt is titkolni akarná, hogy „Kázmér” és „Die Bekannte” 
ezen az estén beszélgettek az erkélyen a holdvilágnál. Vannak a mindnyájunkat meglátogató 
szerelemnek olyan titkos eljárásai, amelyeknek érthetetlenségében meg kell nyugodnunk. 
Ugyanebből a célból egyszer áradozva kiáltott fel Rezeda úr Szilveszterhez intézve e szót: 

- Tagadhatatlanul nagy gazember vagy, öreg, de szeretlek. Nálad nélkül tán nem is tudnék 
mihez fogni az életemmel. 

És Szilveszternek nem esett rosszul a vallomás, mert még ennyit is ritkán kapott az „üres 
élvek sorsüldözött emberétől”, Rezeda Kázmér úrtól. Megelégedetten tántorgott hazafelé a 
Krisztinába, és útközben azt akarta megmagyarázni barátjának, hogy az inget miért mondják 
némely vidéken ümögnek. Éjfél felé járt az idő, a kocsmákból jövet a látogatók, úgy Budán, 
mint az egész kerek nagyvilágon: még különb kérdésekről is vitatkoztak, ábrándoztak. 

  

- Votre santé! - köszöntött rá egy hang a holdbéli szent Dávid muzsikálgatása közben a 
Vérmezőnél Rezeda úrra. 

Persze hogy ő volt, az a bizonyos „Frigyes testvér”, akinek létezésére a boldog est folyamán 
ugyan már többször kellett volna gondolni Rezeda úrnak, de a szerelmesek szokatlan 
lelkierejével mindannyiszor el tudta űzni maga mellől a gondolatot. Hogyne! Majd 
megbolondult tán, hogy egy ócska, molyette, semmire se jó vén emberre gondoljon, amikor 
csapongó képzelmét más irányba is foglalkoztatja! Ábrándozhatott például arról a szerető 
odaadó figyelemről, amellyel Rex kisasszony szavait rajta kívül még más is hallgatta a 
mesemondásos erkélyen! Ó, ha ily jó és figyelmes emberek között, csak halkan csevegve, 
mint az erdei patak, szinte az önmegtagadásig letompított hangon beszélgetnének körülötte 
mindvégig az egész életen át: - Rezeda úrnak tán soha eszébe nem jutna, hogy a közelben van 
Pest bánataival és dicstelenségeivel. 

S e megdicsőült hangulatában szólalt meg mellette a Vérmezőn, ahol messze borong a 
gázlámpás, a kötekedő hang: 

- Votre santé! - mintha Rezeda úr esti beszélgetését idézné. 
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Rezeda úr a megzavartatás miatt nyomban elhatározta, hogy örökre leszámol a hanggal és a 
hang tulajdonosával. 

- No, gyere, hadd nézzelek meg közelebbről, úgyis régen vártam már rád, hogy egyet-kettőt 
koppintsak a fejedre. Te rossz szellem, aki egyike vagy azoknak, akik életem keresztútjain 
mindig elémbe állítottál, mintha valami közöd volna az életemhez! Hát most elintézzük, hogy 
ki megy a pokolba kettőnk közül, mert úgy látszik, nekünk szűk ez a világ. Létezésedet eddig 
is csak annak köszönhetted, hogy mindig terhére voltál másoknak, hogy kénytelen-kelletlen 
foglalkozzanak veled. Te, kellemetlenség! Zavartad nemes barátom, kifogástalan Alvinczi 
uram életét, kedvét, örömét, mint valami szemtelen dongó, amely nem tud megdögleni, 
hanem meleg napon kibúvik odvából. Most az én életembe akarod beledünnyögni a 
kiállhatatlan nótádat, mintha nekem valami közöm lett volna eddig ahhoz, hogy a világon 
vagy! No, gyere, te átok, te vén átok e kedves világon, hadd tépjelek meg, hogy sohase legyen 
kedved szennyes pókfonálként utánam úszkálni, a szemem elé kerülni, a kalapom körül 
tekerőzni, mert kiválóbb, magasabb, észrevehetőbb vagyok neked, mint a többi százmillió 
ember, amely elment melletted. 

Valóban mondta ezt Rezeda úr, vagy csak gondolta magában? A hold már nyugatról délfelé 
vándorolt, bizonyosan más világokat lát ő is a magasból, mint az idillikus erkélyt, amelyen 
azóta tán félretolták a kerti székeket, amelyek az estnek tanúi voltak. Csak a hold állott tehát a 
Vérmező felett, amikor „Frigyes testvér” Rezeda úr mellé észrevétlenül szegődött: 

- A harag rossz tanácsadó, Rezeda úr. Értem, hogy haragszik találkozásunkért, de 
megnyugtathatja magát, hogy nem ön akart velem találkozni, hanem én önnel. Éppen 
megfordítva, mint az első ízben szerencsém volt önhöz - mond „Frigyes testvér”, és Rezeda úr 
nem léphetett olyan hosszant, hogy az öregember elmaradt volna mellőle. 

Rezeda Kázmér azt várta, hogy az első gázlámpás alá érjenek, itt megállott, karját összefonta 
mellén, és néma, várakozó tekintettel nézett a közönyösnek látszó, szinte egykedvű Frigyesre: 

- Megszoktam a balszerencsét életemben, mert másban nem volt részem - mond az éjszakai 
útitárs. - Nem kényeztetett a sors sikerekben se nőknél, se férfiaknál, se egyéb üzleti 
tervezéseimben. Magam is azt hiszem, hogy balkezű ember vagyok, ellentétben Alvinczivel, 
akinek minden sikerült, amihez nyúlt. Az én balszerencsém az is, hogy ilyen „szerencse 
gyermekét” választottam ki ellenfelemnek, akit mindenáron meg akartam győzni. 
Szövetkeztem ellene Wahrmann Richárddal, aki a lóversenyjátékban mindig ellene fogadott, 
és ebben tönkrement, hogy golyóval kellett végezni az életével. Szövetkeztem ellene Baltazzi 
Alexanderrel, de az is cserbenhagyott, amikor eladta magát Rothschildnak, és ki kellett 
vándorolnia Ausztriából. Alvinczi mindig felül maradt, akárhogy előkészítettük a talajt 
bukásához. Egy ember, aki annyira elbizakodott, hogy megelégedett azzal, hogy az ellenségei, 
az irigyei, és mindazok, akiket valaha megbántott kihívó szerencséjével: „érezzenek ellene”, 
„drukkoljanak ellene”, s ennyi is elég volt a szerencséjéhez. Egy ember, aki parancsolni tud az 
idegeinek, az érzéseinek, a mindenkiben rejlő gyengeségnek, hogy sohase lehessen rajtakapni 
egy rossz napjában, egy rossz órájában, egy megfeledkezésében… Megszoktam, hogy 
magamban maradok végül az Alvinczi-ellenesek közül, mert végül mindenkit elszédített, 
lekenyerezett, megvesztegetett, megnyergelt, az ellenségekből csinált barátokat, akivel nem 
bírt, azt a másvilágra küldte. És én mégis megmaradtam az ő ellentétes pólusának. Mert azt 
hittem, hogy végül csak elbírok vele… 

- Ha azt mondanám önnek, hogy nem érdekelnek az érzései? - kérdezte Rezeda úr, és menni 
készült. 

- Tudom, hogy egy vén fanatikusnak tart magában, amilyen fanatikusok sűrűn akadnak a 
játékasztalok körül, a lóversenytereken, de általában mindenfelé az életben! Akik mindig 
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ellene vannak a szerencsének és a világfolyásnak, az irányzatnak és az eredményeknek. Akik 
mindig okosabbak akarnak lenni a szerencsénél, és nem hisznek még annak se, amit a két 
szemükkel látnak. Hát ezek közé az emberek közé tartozom én is, akik még véletlenül se 
mennek arra, amerre napsütés van, hanem önkínzó okoskodással keresik a magányos 
árnyékot. 

- Ez bizony elég baj lehet önnek, de engem nem túlságosan érdekel. 

- Pedig kell, hogy érdekelje, mert önben volt az utolsó reményem, hogy majd mégis „hoz” 
némi szerencsétlenséget Alvinczinek, aki már jóllakott mindennel a világon. Majd előkerül 
egy ilyen ágrólszakadt, savanyú, kelletlen, kovásztalan figura, aki amúgy is a szenvedésre és a 
balsorsra van megjelölve az életben, ugyanezért nem érzi magát jól, csak hozzá hasonló, 
szerencsétlenséget hátukon hordó emberek között. Jön valahonnan egy valaki, aki legfeljebb 
azon gondolkozik, hogy a Dunában végezze-e, vagy egy városligeti faágon a maga elfuserált 
életét? Ez az ember aztán megrontja Alvinczi emberfeletti szerencséjét is. Benéz az ablakon, 
megkozmásodik a leves. Felnéz a derült égre, zivatar kerekedik. Szerencsétlenség történik az 
utazóval, ha a kocsiját megérinti. Visszafelé szalad a mutató a toronyórán, ha ráemeli a 
szemét. Ennek az embernek gondoltam önt, s önben is csalódtam. 

- Egyet kifelejtett, vén mókus. Óbudán ráncos öregasszonyokká lesznek a legszebb 
menyasszonyok, mire én az esküvőjükön megjelenek - felelt Rezeda úr. 

Az öregember csak szomorúan csóválta a fejét: 

- Nem mondhat magáról olyasmit, Rezeda úr, amit fel ne tételeztem volna önről a 
szerencsétlenségcsinálásban. Mikor megláttam, megismertem, megfigyeltem, azt gondoltam 
magamban, hogy íme egy jóravaló ember, akire mindig lehet számítani, ha bajt, bánatot, 
bosszúságot, betegséget, keserűséget lehet szerezni másoknak. Az Isten is arra teremtette, 
hogy terhére, unalmára, bosszantására legyen az embereknek. Ez az ördög, akinek a nyakában 
Alvinczi a pokolba lovagol. Ha ez ki nem hozza a sodrából, emberfeletti flegmájából 
Eduárdot, akkor senki: ez Rezeda… 

Nem messzire álltak a Vérmezőn attól a helytől, ahol Martinovicsnak, a régi császár 
barátjának és bizalmasának leüttette a fejét, Ferenc császár. Rezeda úr felhívta erre a 
körülményre az öregember figyelmét: 

- A barátságért és a barátságtalanságért néha így is fizetnek Magyarországon. Azt hiszi, hogy 
Alvinczi nem szívesen üttetné le a fejét annak, akit hűtlenségen kapott? 

- Másfajta ember ön, Rezeda úr, aki túlságosan féltené a fejét, ha egyszer valamely 
bolondságot feltett magában. A fej az ön állapotában arra való, hogy vagy így, vagy úgy: 
elveszítsék. Ha egyszer úgy fordul az élete sora, hogy a fejében menne a játék: hitem, hogy 
nem sokáig fog habozni, hogy a játékra fejét feltegye. De most még vigyáz magára, vigyáz a 
fejére, mintha csak az én végzetemhez tartozna az, hogy a bolondok megokosodnak akkor, ha 
én jutok hozzájuk, ha nekem használhatnának a bolondságukkal. Mondja, Rezeda úr, miért 
kellett Alvinczit megint életre gerjeszteni, megint talpra állítani, megint megtölteni 
életkedvvel, életörömmel, ambícióval, tettvággyal, reménységgel, feladattal, holnappal, 
jövővel, dicsőséggel, új perspektívákkal, amikor már olyan csendes ember lett belőle, mintha 
elevenen a temetőbe szállott volna? Megint bokázva, félrecsapott kalappal, felajzott szívvel 
indul neki az életnek, a nagyvilágnak, és sorsa oly kiszámíthatatlan, mint egy öreg játékosé, 
aki tanult fiatalokkal veszi fel a versenyt! 

Rezeda úr most már bizonyos szánakozással nézett a nyugtalan, sorsában megbékélni nem 
tudó „Frigyes testvérre”, akinek láthatólag fizikai fájdalmat okozott már az is, amikor 
Alvinczi újra kezdődő, mozgással, eseménnyel, reménységgel teli új életútját emlegette… 
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- Ismét megjelenik a nagyvilág, a legjobb társaság, az élet ünnepélyességeiben sütkérezők 
tekintete előtt a rejtelmes Alvinczi, akit irigyelni szokás, akinek lépteit figyelemmel kell 
kísérni, akinek mosolyáért, barátságáért, nagylelkűségéért annyian versenyeztek, hölgyek és 
urak, hogy néha úgy tűnt fel, hogy szolgálatára áll az egész világ, az ő kegyét keresi versenyló 
és szépséges grófnő, polgár és ősi arisztokrata, a néger zsoké és a francia színház 
primadonnája. Lakomáin bőségesen csurog a zsír és a dombok bora, aranytallérjai úgy 
pengnek, mintha külön verette volna a részére Victoria királyné, és Rothschildné megengedi 
neki, hogy a páholyában helyet foglaljon úgy a balettnél, mint ott, ahol paripák táncolnak. Hát 
ezt nem várom meg, Rezeda úr, csak ezt akartam magának bejelenteni, miután ellenségemmé 
szegődött ön is ennek a pokolbeli Alvinczinek a védelmezésében, kiszolgálásában. Elmegyek, 
mert már nem érzek magamban elég erőt, hogy ezzel az újra nyíló, újra kivirágzó életpályával 
együtt folytassam az én mind sötétebb, mind elhagyottabb utakra kanyarodó életirányomat. 
Felejtse el, hogy találkozott velem, a szerencsétlenség emberével valaha, és örüljön, hogy 
nem fogott velem kezet olyan módon, hogy azt bármelyik pillanatban lelkiismeret-furdalás 
nélkül elbocsáthassa. Boldogul éljen uraságtok, mint a lengyel királyok mondták, amikor nem 
kívántak jót. 

Mielőtt Rezeda úr felelhetett volna a rossz álmokból, kedvetlen napok emlékeiből, rossz 
találkozások árnyaiból szőtt éji alaknak: eltűnt az a világosság nélküli királyi várnak az 
irányába, amerre nem találkozhatik senkivel, mint a keserves emberek szokták megtalálni az 
elhagyott utcákat. 

Szegény öregember - gondolta magában Rezeda úr a távolodó léptekre figyelve -, egyike 
voltál azoknak, akiken még én is diadalmaskodtam, holott csekélységem nem nagyon van 
berendezve a sikerekre. De néha kell egy bolondnak jönni, aki bebizonyítsa, hogy még nálam 
is gyengébb az élet felfogásában, a dolgok megmarkolásában, akinek még lyukasabb a 
kalapja, mint az enyém, hogy minden szerencsés gondolat elszökdössön a résen. Mint ahogy a 
legjobb álmaimat is mindig elfelejtem felébredés után, a rosszak ellenben éveken át konokul 
az emlékezetembe vésődnek… Vajon hogy rengedezett Alvinczi úr két és fél liternyi vére ma 
éjszaka a belsőségeiben, amikor ennek a vérnek összetételét, életképességét vizsgáltuk 
szomorú öreg barátommal? - kérdezte magában Rezeda úr, miután megnézte annak a háznak a 
számát, amelynek közelében a Vérmezőn diskurált. A ház száma páratlan volt. 

Óvatosságból megvizsgálta annak a gázlámpának a számát, amely lámpa alatt a beszélgetés 
történt. Az is páratlan számjeggyel végződött, 

Rezeda úr megállapította, hogy nem hoz szerencsét ránézve a mai éjszaka, mert életében csak 
páros években volt valami kis öröme. Nem, még azoknak az esztendőknek a kezdetét sem 
szerette megérni, amely esztendők páratlan számúak voltak. 
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HUSZONKETTEDIK FEJEZET • A paripák megvénülnek. 

- Nem jó, ha az embernek nincsenek ellenségei - kezdte Alvinczi úr. - Én legalább úgy érzem 
magam, mintha valami hiányozna az életemből, amikor azt a sok jóakaratot, jóérzést, szinte 
kedvezést látom magam körül. Mi történt? Már nem érdemlem, hogy gyűlöljenek, 
irigyeljenek, szidjanak is néhanapján? 

Alvinczi Eduárdnak ez a felfogása nem volt egészen alaptalan, ha meggondoljuk, hogy a 
zsemlye ára két krajcár maradt, és Ferenc Józsefnek se mertek többet számítani a vendéglősök 
a pohár sörért, amelyet dél tájban az uralkodó a bécsi Burg környékéről hozatott. Csak 
Alvinczinek adták volna olcsóbban a lovakat, amelyeket a porosz lókereskedő útján 
összevásárolt itt-ott, ahol eladó volt. „Azt mondták, hogy kevesebb a pénz, mint a ló 
Magyarországon” - mondta a lókereskedő, a maga nyelvén. Sohase lehet tudni, hogy egy 
vérbeli lókupec mondott-e valaha igazat is életében? 

Miután a lókereskedő éppen úgy ismerte emberét, mint minden okos kereskedőnek ismerni 
kell vevőjét: a lovak vásárlásánál nemcsak az ő származásukra, de eladóik, régi tulajdonosaik 
családfájára is tekintettel volt. Vásárolt néhány csikót, amelyeknek „apjai” vagy „nagyapjai” 
Lajtán túli, ausztriai főnemesi istállókban ropogtatták a zabot valaha. Az Auersperg, 
Lichtenstein, Trauttmannsdorf, Schwarzenberg, Nasau hercegek istállóiból származott lovak a 
„jó házból” eredett lovak közé számítottak, bár e címerek büszke viselői már felhagytak a 
lóversenyezéssel. A monarchia Lajtán túli részében utazgatva a lókereskedő eladó portéka 
után szimatolt a báró Rothschild istállójában, mert tudta, hogy vevőjének örömet okoz az e 
„házból” való vásárlással. A báróné, a szellemességéről híres Montefiori leány minden 
csikajának a születésénél kikocsizott az istállóba. 

Nem volt a világnak olyan lókereskedője, aki Ausztriában járván: össze ne mérte volna a 
maga furfangos eszét Baltazzi Alexanderével, habár ezen még senki se „profitírozott”, 
legfeljebb az európai hírű lovag, akinél a lovat jobban nem értette senki Európában. Ámde 
Ausztriában járni és Baltazzival nem „kutyálkodni”, annyit jelentett volna, mint Rómában 
járni és a pápát nem látni. 

Ugyanezért a hurka külsejű porosz alig várta, hogy a Sacherban megcsípje a kis termetű, 
karcsú gigerlit, akinek lovaglócsizmái, piros nyakkendői és hajfrizurái még Bécsben is 
nevezetesek voltak, ahol mindenki ad valamit arra nézve, hogy milyen színű szalagot varrat a 
Girardi-kalapjára. Baltazzi úr, bár tizenöt esztendeig a londoni klubokban tanulta, hogyan kell 
viselkedni egy hidegvérű gentlemannek, szenvedélyesen felkiáltott: „Azt hittem, hogy magam 
vagyok már csak az a bolond, aki a lóversenyezést abbahagyni nem tudja, lám, még Alvinczi 
is tovább járja a táncot, pedig az ő szíve se bírja már soká a versenyzést.” És Baltazzi úr a 
lókereskedő legnagyobb csodálkozására egyetlen rossz gebét se akart a porosz nyakába sózni, 
ellenben hosszadalmasan tudakozódott, hogy mit szokott Alvinczi úr használni, amikor 
éjszaka fulladási rohamok látogatják meg, vagy pedig úgy ver a szíve, mint a lovasoké az 
utolsó száz méteren, a céloszlop elhagyása után? A bor, a nóta és az asszony vajon eltiltatott 
ugyancsak Alvinczi úrnak is? És Baltazzi úr szentimentálisán emlegetett egy Mizzi nevű 
kisasszonyt, a józsefvárosi színház tagját, akinek ismeretségéről orvosa tanácsára kellett 
lemondania. 

A lókereskedő Magyarországon tett körutazásából már nagyobb eredménnyel tért vissza. 
Tiszteletét tette Jászmonostoron Fáy Béla úrnál, akinek ménesét elkerülni éppen olyan 
végzetes hiba volna, mint Angliában járván Sir Falton Sykes telivéreit szemlélet alá nem 
venni. Monostoron a lókereskedő úr minden lehető módon érdeklődött, hogy vajon a Király 
díj-nyerő Dandárnak vagy pedig a Tokiót is legaloppozó Torreádornak nem maradt-e 
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valamely unokaöccse, vagy unokahúga, mert jól tudja, hogy Alvinczi úr ezeknek nagyon 
megörülne. 

És ha már Fáy Béla úr vendégszeretetét élvezte a lókereskedő: nem mulaszthatta el Alvinczi 
látogatójegyével együtt a maga névkártyáját leadni Mr. Jumpingnél, a „cégtársnál”, aki pedig 
senki más nem volt, mint Lossonczy Gyula őméltósága. Igaz, hogy a Jumping-csikóval, 
amelynek emlékezetére Lossonczy urat mindig emlékeztetik barátai: nem nyert Derbyt az 
ambiciózus futtató, mert a legreményteljesebb csikó is letörik néha, de viszont Árulóval és 
Pardonnal, a kékszalagnyerőkkel Mr. Jumping eleget tett arra nézve, hogy nevét a turf 
aranykönyvébe feljegyezzék. Ilyen helyen csak tanulhat az ember valamit, még ha kénytelen 
üres kézzel is hazajönni a vásárból. 

A porosz lókereskedő Alvinczi úrnak csak reggeltől estig mondta el útikalandjait (de 
remélhetőleg, hogy más hallgatóság körében bővebben és hetekre terjedőleg részletezte 
kalandjait, amelyek minden jóravaló lókereskedővel megtörténnek, aki nyitott szemmel 
utazgat a vásárokban. S az előadásokban bizonyára külön fejezetet szentelt Mr. Redreynek, 
annak a terjedelmes, böftök képű, megtermett úriembernek, aki egész életében a piros lovakat 
és piros nőket szerette, és miután az említett természeti lények nem mindig megbízhatók, Mr. 
Redrey is laborált szerencsében és szerencsétlenségben egyaránt, de sohase fukarkodott az 
ötletességgel, ha a lóvásáron valakit „falhoz kellett állítani”. A lókereskedő itt büszkén 
felemlítette, hogy őt még Mr. Redrey se tudta megbundázni). 

Amíg a „lóvásárban” ezek a dolgok történtek, Szilveszter úr extra-megbízatással útnak 
eresztetett, amelyre csak e sokszorosan kipróbált, hű barát lehetett alkalmas. 

A lovasról volt szó, aki majd a megvásárolt paripák nyergében elhelyezkedik, s azokat 
győzelemre vezényli, mert jó lovas nélkül a legjobb paripa sem lehet más, mint egyszerű 
kirakati tárgy, amelyet lehet megbámulni, mint a szép menyasszonyt, de vőlegény nélkül a 
legpompásabb menyasszonynak sincs „létjogosultsága”. A lovas a paripa vőlegénye. 
Szilveszter úrra bízatott tehát a vőlegény felkeresése. 

Alvinczi úrnak volt egy falusi bíró ismerőse Komárom vármegyében, aki éppen oly 
folyékonyan kezelte az angol nyelvet, mint az angol versenylovaglási tudományt, amely 
előnyökhöz éppen Alvinczi úr erszénye révén jutott. A falusi bíró (mint a legtöbb falusi bíró) 
azelőtt gyerek volt, és gyermekkorában Alvinczi úr lóistállói körül rágta a szalmaszálat. Az 
ügyes fiút a gazda szeme észrevette, lóra ültette, és az izmos fiú valóban kitett magáért az 
alája adott lóval. Nyomban az első versenyzésben megelőzte társait, és lóra termettségéről 
ilyen módon kétségtelenül tanúságot tett. „No, Jancsi, most már iskolába adlak” - mond 
Alvinczi úr, mint aki meg volt elégedve az eredménnyel. Milyen iskolába járhatott volna 
Jancsi? Az ő korabeli parasztgyerekek falusi rektorok pipaszárai alá kerültek, de Alvinczi úr 
nagyralátó ember volt, s ezt kevesellte. Vonatra ültette tehát Jancsit, és Angolországba, 
Newmarketbe váltotta meg útijegyét. Angolországnak ebben a városában lakott az a híres 
tanár, aki legjobban tanított lovagolni a föld kerekségén. W. Waugh volt e professzor neve, és 
a magyar Jancsi csakhamar kedvence lett a tanárnak, aki olyan jó bizonyítványt adott neki, 
hogy Alvinczi úr azt zsebében hordozhatta, és mindenkinek megmutogathatta. A newmarketi 
iskola után Jancsi gyerek Magyarországon megint felült a lovakra, amelyekre Alvinczi úr 
parancsolta, és egy esztendő alatt kilencvenkilenc versenyt nyert gazdájának, akinek 
ilyenformán bőségesen megtérítette a ráfordított fáradságát. Jancsi gyerek csak azért nem 
nyerte meg századik versenyét, mert töltött káposztával lakott jól, és ilyenformán nem tudott 
elég könnyedén iramodni „Mit szeretsz jobban, Jancsi: a töltött káposztát vagy a versenyt?” - 
kérdezte Alvinczi úr Jancsi lovasát. „A versenyt is nagyon szeretem, kezét csókolom, de a 
töltött káposztát még jobban” - felelt a lovasgyerek, így történt, hogy Alvinczi úr kifizette kis 
cselédjének a járandóságát, megtetézte azt bőven borravalóval is, mert Jancsi nem tudott 
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lemondani a töltött káposztáról, mihelyt azt megkóstolta. Összeszedte a holmiját, és búcsút 
véve hazament a szülőfalujába, ahol nagy tisztelettel fogadták a világjárt lovast, akinek híre 
már a Komárom megyei falucskába korábban elérkezett. Hát még mekkora lett a tisztelet, 
amikor Jancsi gyerek elővette a bugyellárisát, és megmutatta azt a sok pénzt, amit 
vándorlegény korában szerzett. Mindjárt meg is vette a legszebb tanyát a határban, nemsokára 
megházasodott, és hogy az obsitos történetnek a vége is jó legyen, a legközelebbi bíró 
választáskor a falu népe egyhangúlag bírájának választotta Jancsit. 

Azt kellett megtudni Szilveszternek utazásában, hogy vajon ez a bizonyos Jancsi gyerek nem 
unt-e még rá a töltött káposztára? 

Szilveszter azzal a hírrel jött vissza, hogy Jancsi gyerek még mindig nem lakott jól töltött 
káposztával; más lovas után kell nézni. 

- Ha már ló van, lovas majd csak akad! - vigasztalta magát Alvinczi úr, aminthogy ebben 
igaza volt. 

És hogy Szilveszter is vigasztalódjon a hiábavaló utazás miatt, már az első este, amikor a 
„Vörös Béká”-nál éppen úti fáradalmait kezdte volna elbeszélni a megértő vendéglősnek, 
egyszerre csak, körülbelül feleközepén a történetnek, hirtelen megállott, és egy nótát kezdett 
magában stimmelni, majd dúdolgatni, amelyet abban a Komárom megyei faluban, ahová a 
lábát betette, éppen a csárdásnétól tanult. A nótának idővel a szövege is eszébe jutott (mert 
mintha az ő kedvéért csinálták volna): „Azért, hogy egy kicsit ragyás, - Kend az én szeretőm 
nem más, - Tetszik nekem rettenetes, - Hogy egy kicsit himlőhelyes.” Sokat kellett e nóta 
miatt a különös gusztusú csárdásnéra gondolva a pohár fenekével megkocogtatni az asztal 
lapját. (A nóta persze más nótákat is vonzott magához, és éjfélre már eszébe jutott 
Szilveszternek az a nóta, amellyel a komáromi csárdásnénak felelni kellett volna: „Három 
hétig kutya leszek, - Mégis szeretője leszek…” - ígérte ez a nóta. Sajnos, reggelre az ember 
többnyire elfelejti a csárdásnénak tett ígéreteit.) 

  

Mivel foglalkozott ez idő alatt Regényi úr, akit már hosszabb ideje nem láttunk azon a lovagi 
tornán, amelynek hőseit jelen művünkben megörökíteni akarjuk? 

Regényi úr, mint annyian, akiket a sorskörülmények ide-oda dobálnak, akik nem esztendőkre, 
de még csak napokra sem tudják biztosítani kétes egzisztenciájukat a földgolyón, még akkor 
se, ha életük menetét nem zavarná egy különös baleset vagy betegség, amely az egyébként 
rendszerető embereket ki szokta zökkenteni életük medréből, hogy aztán sokáig hordjanak 
valamely emlékeztető jelt magukon az élet bizonytalanságáról - Regényi úr, mint sejthető, 
éppen ez ellen a végzetes bizonytalanság ellen vette fel a küzdelmet minden meglevő erejével, 
midőn szívszorongató, magányos óráiban számot vetett eddigi életével. 

- Regényi házasságon töri a fejét - mondták a Tihany kávéház semmirekellői, amikor az 
újságok hirdetéseiben azokról a kétségbeesett fiatalemberekről olvastak, akik ismeretség 
hiányában ezen az úton kerestek maguknak megfelelő élettársat. „Szépség mellékes, csak a 
megértés a fő” - olvasták a Tihany kávéházban, és arra gondoltak, hogy a hirdető (Regényi úr) 
nyilván a turfkalendárium helyes megértését kívánja jövendőbeli élettársától. 

Regényi, mikor a Balatoni kávés egyszer közölte vele a felőle szállongó híreket, komolyan 
így felelt: 

- Mindenesetre töröm magam valamely változáson, mert borravalóból nem lehet megélni: 
Alvinczi úr pedig, természeténél fogva, nem tűr meg fizetéses alkalmazottakat maga mellett, 
borravaló alakjában, szeszély szerint fizeti az inasát, és Ilona kisasszonynak is csak 
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jókedvéből vagy rosszkedvéből kifolyólag ad pénzt, vagy pedig nem ad. Véleménye szerint, 
azok az emberek, akiknek biztos havi fizetésük van, lelkiismeretlenek, és nem dolgoznak. 

Regényi úrnak, mióta Alvinczi lovai nem futkároztak, és így a versenyeken való jelenlétére, a 
szerencsevarázslat szempontjából, semmi szüksége nem volt, alaposan megcsappant a 
jövedelme, de Alvinczi úr persze ezt nem vette észre. Sőt legutóbb is, midőn körülbelül 
száz Vé betűvel kezdődő és lónak alkalmatos nevet szedett össze Regényi úr - köztük olyan 
nevet, Vederemo, Vanitatum Vanitas, Vékony deszkakerítés, amely kitalálásokra Regényi 
meglehetősen büszke volt - Alvinczi úr a lelkes sportsmant a következő szavakkal ütötte ki: 

- A benyújtott névsornak bizonyára van némi értéke. Tán hasznát vehetné ama vöslaui 
kocsmáros ismerősöm, akinek ügetőlovait hajtják Bécsben. De nálunk, mármint az én 
telivéranyagom elkeresztelésénél, névadományozásánál is az a szokás, hogy a csikó nevében 
lehetőleg néhány betű átvételével jelezni kell az apa és anya nevét. Kimondom például Teleki 
László lovának a nevét: Rascal. A név hallatára mindenkinek tudni kell, hogy a ló nevében az 
R betű a nagyszerű apát, Raeburut, a c és 1 betűk pedig az érdemes anyát, Kikeletet jelentik. 
Miután jövendőbeli versenylovaimnak családfáját még nem ismerheti ön kellően, a nevek 
megszerkesztésével várnunk kell. 

- Sajnálom, Alvinczi, hogy ön az előterjesztett nevek közül nem vette figyelembe a Vederemo 
nevet. Nem jutott eszébe, hogy a név említésével a Buccaneer-ivadékokra akarom figyelmét 
felhívni. 

- Tudok egy Vederemo nevű lóról, Majthényi Izidornak volt ilyen nevű lova. 

- Anyja Verbena! - kiáltotta Regényi, és kézzel-lábbal, szemével, fejével határozott helyeslést 
kifejezve integetett, mint valamely tanár, akinek sikerült a következtetés révén növendéke 
figyelmét a megoldás helyes útjára terelni. - Nem gondolja ön, hogy Vederemo említésével 
éppen a Buccaneer-ivadékokra akartam figyelmét felhívni? Szerintem egy újonnan alakult 
versenyistállónak éppen úgy kell lóősapát választani, mint például ön választotta ősapjául 
Töhötömöt, vagy nem tudom én, kit, mert az emberek Góthai Almanachjával nem vagyok 
annyira tisztában, mint a lovak méneskönyvével, a General Stud Bookkal, amely életem 
minden körülménye között nyomra vezet. A legjobbat kell a legjobbal párosítanunk, hogy 
Roszner Aladár doktornak igaza legyen: csak sast nemzenek a sasok. 

- Ezt ugyan nem Roszner Aladár, de egy másik magyar költő mondta - felelt Alvinczi a kellő 
komolysággal. - Nem ártana, ha a költők könyveiben is lapozgatna néha, Regényi, ha helyét 
végre megtalálni akarja az életben. A költők Pegazusa majdnem olyan nevezetes tenyészállat, 
mint az ön által favorizált Buccaneer-csődör. 

Regényi tehát bizonyos mélabúval tért vissza a Tihany kávéházba, és ott bizalmasához, 
Balatoni kávéshoz ezeket a szavakat intézte: 

- Most már magam is kezdem hinni azt a városban elterjedt hírt, hogy Alvinczi úr feltűnően 
öregszik az utóbbi időben. Maholnap megérem, hogy a földön futkározó paripák helyett az 
égboltozat paripáira hívja fel a figyelmemet. A költészettől csak egylépésnyire van a 
csillagászat. Elmehetünk majd mindnyájan a holdba, ahová tudvalevőleg a rossz 
lóversenyjátékosokat száműzik haláluk után, hogy ott alkalmuk legyen alaposan megtanulni 
Bruce Lowe rendszerét, mielőtt a városligeti gyepre újra visszatérhetnének. 

Balatoni elgondolkozva hallgatta a Regényi úr szavait, és magában megállapította, hogy a 
világ változik körülötte. Úgy látszik, valami baj van az emberekkel, mindenki sutba vágja régi 
életfelfogását. Valami új üstökös közeledik a föld felé… Regényi hetek óta nem tekintett be a 
bizodalmas kártyaszobába, elmerengve nézegette a biliárdosok játékát, és néha sóhajtáson 
lehetett rajtakapni. 



 623 

- Azt hiszem, legjobb volna valamely állást szerezni Regényinek, mert itt vénül meg a 
nyakunkon - mond Balatoni úr éjfél utáni bizalmas főpincérének, mikor a kávéház kiürült, és 
a kávés megbeszéléseket tartott a vendégekről és a világról általában. 

Ha egy kávés és egy főpincér összefognak arra nézve, hogy valakinek állást szerezzenek 
Budapesten: annak sorsa körülbelül biztosítva látszik. Csakhamar kínálkozott is egy állás, 
amelyről a „Bal három” nevű kávéházi asztalnál szerzett tudomást a figyelmes főpincér. 

A „Bal három”-nál foglalt minden délután pont két órától hat óráig helyet doktor Pap. A 
pestiek ebben az időben „elbliccelhettek” a hivatali idejükből, de a kávéházi tartózkodás óráit 
pontosabban betartották, mint az orvosok rendelő óráikat. Így: „doktor Pap” is a szokásos 
időben mindig feltalálható volt a Tihany kávéházban. Ide címeztette a leveleit, itt fogadta 
ismerőseit, innen intézkedett különböző ügyeiben, itt vett mértéket a suszter a lábáról (nagy, 
valódi pesti lába volt, amely céltudatos komolysággal helyezkedett el azon a földterületen, 
amelyet birtokába vett), itt tanácskozott üzletbarátaival, itt élt és halt, mert másképpen nem 
lehetett. A pesti kávéházi levegő tele volt ötletekkel, amelyek mind arra vonatkoztak, hogyan 
lehetne munka nélkül kényelmesen megélni. Doktor Pap is ötlethajhász volt, aki annyi hamis 
ékszert viselt testén, mint egy cigánybáró, a szúnyogéletű ötletektől kezdve a vérmes és csak 
gutaütés folytán elpusztítható ötletekig, a tartósabb és hosszabb megbeszéléseket igénylő 
ötletek is felkeresték őt. Az ötletek jöttek az utcáról, a szomszéd kávéházból vagy a város 
túlsó részéből. Doktor Pap fehér mellényben ült a maga helyén, és az ötleteket megvizsgálta, 
mint egy ékszerész a gyűrűket. Doktor Pap ellenben önmagát legszívesebben egy jó 
kertészhez hasonlította, aki a pesti Ötlet-Kertben a gaztól megtisztítja az életre érdemes 
növényeket. Sajnos, még olyan rózsatő nem került a kezébe, amelynek virágát majd a maga 
nevéről akarná elnevezni abban a nagy sematizmusban, amelyben királynék és táncosnők, 
császárok és költők nevéről keresztelik el virágaikat a kertészek. 

- Doktor Pap rózsájának korszakalkotónak kell lenni - mond az öntelt úriember, aki villogó, 
cigányos szemével figyelmesen hallgatta a fővárosi ötletgyárosok előterjesztéseit. 

És a sok előterjesztés közben akadt végre egy, melynek hallatára Doktor Pap megkopogtatta 
az asztalt, előbb felül, aztán alul, mint az óvatos babonások tenni szokták. 

Arról volt szó, hogy egy olyan iskolát kell felállítani Pesten, amelynek mása sehol sincs a 
világon. Szép szóval nevezhetni ezt az iskolát: Gavallérok Tanfolyamának, vagy Urak 
Egyetemének, amely iskolában mindazt tanítanák, amelyre a High Life (az előkelő világ) 
légkörében egy fiatal vagy öreg úriembernek szüksége van az öltözködés, az udvarlás, az úri 
magaviselet, az illem, a lovagiasság, a szórakozás terén. „Természetesen szükséges, hogy a 
tanulmányokhoz megfelelő erszénnyel rendelkezzen az illető növendék”, mondta az ötlet 
megtalálója, és a doktor megkopogtatta a ruhafogast: 

- Ez lesz a Rose de doktor Pap - mondta, és máris munkába állott, hogy a különös iskolát 
létrehozza. Egy nagy magányos villát bérelt a Városligetben, és az újságokat megrakta 
hirdetésekkel. 

Balatoni úr közvetítésével ebben az „intézetben” nyert segédtanári állást Regényi, aki a 
„Szórakozás” című tanfolyamban a lóversenylátogatás tudományára oktatná a discipulusokat. 
Ugyancsak Balatoni úr intézkedésére a Tihany kávéházban a szerződtetés napjától Regényit 
„tanár úrnak” szólították a pincérek. Sok életpálya megalapozódott ily észrevétlenséggel a 
korabeli Budapesten. 

Regényi első ötlete az új iskola címére vonatkozott. 

- Legyen a tanfolyam neve: „Úri Banda”, mert így kedélyesebben hangzik. 

  



 624 

Szilveszter úr, midőn meghallotta Regényi új vállalkozását, meglehetős rossz napot töltött az 
„irodában”. Regényi új foglalkozása révén a „családi vagyon” hiányosságát tapasztalta. 

- Igaz, hogy gondot okozott nekem ez a temperamentumos fiatalember - mondogatta 
szentimentálisan. - De mégis szegényebb lettem, hogy őt elveszítettük. 

S úgy járt-kelt Szilveszter úr „irodájában”, mintha valamely haláleset történt volna a háznál. 
Mindenkiért kár, akit többé nem láthatunk. 

Alvinczi Ilona, aki déltájban „benézett” az irodába: Szilvesztert egy sarokban és könnyezve 
találta: 

- Úgy érzem, hogy valamennyien valami nagyobb változás előtt állunk, midőn éppen azt a 
férfiút nem találjuk meg majd a lóversenyzéseinknél a maga helyén, a tribün bal oldalán, 
mindjárt szélről, ahonnan legjobban látni a lovak indítását: aki nélkül el sem képzelhettük az 
Alvinczi-lovak győzelmét. Regényi mindig ott volt, mindig volt valami mondanivalója, 
mindig okosabb akart lenni még a lónál is, amikor az ezüst-piros színek megjelentek a zöld 
gyepen. Mit csinálunk most Regényi nélkül? 

Szilveszter komolyan búnak eresztette a fejét, Alvinczi Ilona vigasztaló szavai nem tudták 
felderíteni a vén titoknokot. 

- Nagy időváltozást érzek. Attól félek, hogy nem lehet elölről kezdeni az életet. Szerencsére 
nekem már van helyem a budai hegyek között. 

Ebben az érzékeny hangulatban Rezeda úr hiába robbantotta fel rakétáját: 

- A fejedelem azt határozta, hogy a bécsi őszi versenyeken kezdi meg újra szereplését. Részint 
azért, hogy esetleges kudarcának ne legyenek tanúi a gonosz pesti szemek… 

- Sohase gondoltunk azelőtt kudarcra! - kiáltott fel Szilveszter, és ezen az estén senki se látta 
őt szokott kocsmáiban. Hol járt, merre járt? Ki tudná azt egy ilyen öreg Szilveszterről 
megállapítani, aki arra született, hogy az életnek a legérzékenyebb oldalán álljon, a 
szegények, ábrándosak és a hiszékenyek oldalán? Bár mások és önmaga elől 
való bujdosásában eszébe jutott még egy nóta, mintegy kiegészítéséül a többi nótának, 
amelyet a Komárom megyei kocsmárosnétól tanult (amely nóta úgy kezdődött, hogy „Egye 
meg a fene magát, - ameddig ér ez a kabát”), Szilveszter megvigasztalódni nem tudott, még a 
Kapás utcában sem, ahová reggel felé került, mikor a legpállottabb a hordóban levő sör és a 
csók íze. 
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HUSZONHARMADIK FEJEZET • Alvinczi utolsó versenye. 

Alvinczi úgy rendezte dolgait, hogy magánosan utazott el a bécsi lóversenyre, ahol Vabanque 
nevű lova versenyzésre volt bejegyezve egy őszi délután. Mások, hozzátartozók előtt 
szégyellte volna az izgalmat, amely őt, a régi lóversenyjátékost meglepte, mint valami 
újoncot, amikor nevét és lovát ismét a turfcédulán látta. Igaz, hogy különböző ravaszkodások, 
régi összeköttetések, barátságos megjegyzések alapján Vabanque egy olyan verseny hetes 
mezőnyébe tétetett be, amely versenyt a legpesszimisztikusabb számítás szerint sok „hosszal” 
kellett volna megnyernie, amint ezt már mindazok tudják, akik a lóversenyzés rejtelmeivel 
ismerősek. Úgynevezett „kedvderítőversenynek” szánták az ügyesen csoportosított 
körülmények ezt a futamot Alvinczi úr részére. „Animírozni” kellett Alvinczit, aki több mint 
egyesztendős pauza, a bécsi Derby óta „hallgatott”. A konzervatív és hagyományokat nagy 
tiszteletben részesítő osztrák Jockey Clubnak voltak ilyen tiszteletre méltó szempontjai, éppen 
Alvinczi úrral vizávi, mert Alvinczi úr becsületbeli kötelességének tartotta mindig, hogy a 
lótenyésztés érdekében áldozatokat hozzon. Nem tehettek ki olyan gyűjtőíveket akár az 
elöregedett zsoké, akár tönkrement sportsman, de esetleg hajdani turfdáma részére a 
bizodalmas titkári szobában, a Jockey Clubban, hogy Alvinczi úr mindenkor a legnagyobb 
adakozással ne szerepeljen a diszkrét cél érdekében. Alvinczi úr, midőn régi barátainak külön-
külön leveleket írván: bejelentette, hogy a legnemesebb szenvedély, a sport kedvéért ismét 
kitűzi színeit a zöld gyepen, talán önkéntelenül is ama régi angliai lovagok példáját utánozta, 
akik a hajdani lovagversenyeken késő öregségükben is nyeregbe szálltak, ha a lovagtorna 
programja nem ígérkezett elég változatosnak. 

A hercegek és grófok, az osztrák Jockey Club hajdani alapítói amúgy is visszavonultak a 
gyepről Ferenc József előreengedésével, aki „versenydélutánokon” is szívesebben 
kártyázgatott és beszélgetett mindentudó barátnőjével, Katherina Schrattal, mintsem a császári 
páholyban üldögéljen a bécsi Práterben. Vajon általában érdemes a sárga-fekete lobogót 
felhúzni a freudenaui pálya árbocára, ha a Császár amúgy se látogatja már esztendők óta a 
lóverseny teret? Mit ér a legszebb győzelem, ha nem látja azt a Császár? Auerspergék, 
Schwarzenbergék, Kinskyék, Lichtensteinék, Pálffyék, Esterházyék visszavonultak hercegi 
palotáikba vagy vidéki uradalmaikba. Talán az egy Festetich Tasziló futtatja lovait a hercegek 
közül, de talán ő is inkább a felesége, a vérbeli angol sportlady kedvéért. Mit mondanának 
otthon Angliában, ha egy Hamilton hercegnő nem futtatná színeit a gyepen? 

A Jockey Club irodájában tehát számon tartották a régi urakat, kellemetes dolog volt, ha 
egyik-másik jelentkezett a múlt időből. Alig egy esztendeje hangzottak el Alvinczi fáradt 
léptei a Club folyosóján, a Club utcájában még emlékeznek a ház előtt virrasztó zárt batárra, 
amely éjszakánként innen csak a harmadik házba, a vendégfogadóba vitte unatkozó gazdáját 
olyan lassú tempóban, amely már szinte a félálomba való szenderedést jelentette. És a Club 
társalgójában, ahol tán sohase hangzott el meglepett hang Rudolf trónörökös hirtelen halála 
óta, még helyén a hallgatag karosszék, amely a magyar úriemberrel öblében éppen olyan 
hallatlan unalommal tudott gunnyasztani az idők múlásának folyamán, mint a hercegi 
várkastélyokból jött férfilakók, akik életkedvüknek legfeljebb annyival adták bizonyítékát, 
hogy néha-néha szippantottak egyet szivarjukon. S azóta tán még jobban unatkoznak a 
bőrkanapék és angol karosszékek, mióta már olyan lassú mormogással tovább adott hírek se 
ásítanak bele a langyos atmoszférába, hogy a társalkodóban tatárképpel és ázsiai 
egykedvűséggel üldögélő Alvinczi egy magyar uradalmat nyert vagy veszített a lovak játékos 
futásánál. Ó, szent unalom, amelyet nem ismerhetnek meg igazában a nők, amíg virágos 
selymeket szőnek a takácsok: a korabeli bécsi Jockey Clubban elefánt terjedelművé 
növekedett, mint valaha Angliában, amelyről a regényírókban olvashattunk. - Mindez azért, 
mert Ferenc József kalábriászt játszott a Burg színház igen tisztelt művésznőjével, anélkül 
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hogy eszébe jutott volna a lóversenytérre is kikocsizni néhanapján. A Derbyt „lefutották” a 
Császár nélkül, és a Kékszalagnak ez szépséghibája volt. 

- Úgy látszik, már enni is elfelejtettek a Jockey Clubban? - kérdezte Alvinczi úr az első ebéd 
után, amikor a címeres menükártyát megszemlélte. Őszelő volt, a birodalmi főváros még 
„kongott az ürességtől”, a Club szakácsa nem tudta előre „az öreg Alvinczi” érkezését. 

- Írhatott volna a vén bolond, mint máskor, akkor majd gondoskodtam volna - dörmögte a 
Club szakácsa a földszinten, mikor arról értesült, hogy Alvinczi úr ebéd nélkül távozott. 

A Jockey Clubban egy levél várta Alvinczi urat, amelyet az egykedvű úriember jutalom adása 
mellett vett át a komornyiktól. Nőies írás volt a levélen, és az öreg komornyik azt remélhette 
magában, hogy a régi szép idők vannak visszatérőben, amikor egy zárt levél kézbesítéséért 
olyan borravalót kapott, amelynek nagysága mindent megmagyarázott. - De a fürdőidény még 
mindig nem fejeződött be Gasteinban vagy Ischlben, és az öreg gavallérok közül Alvinczin 
kívül senki se kapott levelet a Clubba címezve. 

A „nőies” levelet természetesen Ilona írta, aki mindig a „figyelem és szeretet” mintaképe volt 
- gondolta magában Alvinczi, amint zárt kocsiján a „Karl”-ba vitette önmagát, hogy ott 
szobája négy fala között kellő figyelemmel végigolvassa mindazokat a mondanivalókat, 
amelyeket Ilona írásban intézett hozzá -, nem sajnálva a nagybetűket, a sorok aláhúzását, de a 
felkiáltójeleket sem, amelyeknek jelentőségét csak azok a nők tudják, akik nyílt szívvel és 
igaz értelemmel ülnek a levélíráshoz. (A legtöbb nő csak a kérdőjeleket, és a még 
jelentősebbnek vélt gondolatjeleket ismeri levélírás közben. Feltesznek kérdéseket, amelyekre 
maguk sem remélnek választ; megpendítenek gondolatokat, amelyek végtelenebbek a 
szerelemnél.) És a babonás N betűt, amely leginkább jellemzője a női írásoknak, olyan helyen 
is világosan kiírta Ilona, ahol az duplán fordult elő. 

Ilona levelében először arra kérte atyját, hogy a régi Széchenyi palotát, amelyhez 
gyermekkorának annyi kedves és bús emléke fűződik, okvetlenül felkeresse, és tartson 
szemlét az odavaló órák felett, vajon még mindig a régi rendszer szerint mutatják-e az 
időjárást? 

Ezt anélkül is megtettem volna - gondolta magában Alvinczi úr. 

Az egykori Széchenyi palota az elhagyatottságot és az őszt mutatta. Vannak olyan sajátságos 
házak, amelyek évszázadok szerint változtatják külsejüket, mintha együtt élnének velük. A 
Széchenyi ház már zöld mohát eresztett, mint valami kezdődő szakállt az éjszakánként 
ismétlődő esőzések alatt. Az ablakokon pókhálók lengtek, de nem olyan sűrűn, hogy egy 
ügyes szobaleány ne végezhetett volna velük. Csak a kapuboltozaton belül támadt különös 
visszhangja a lépésnek, mint a lakatlan házakban szokott. Botticelli Romola grófnő, aki 
kártyáiból olvasta ki mindig az Alvinczi bécsi tartózkodását: segített lépteivel a visszhang 
előidézésében, mert nyomban megjelent rembrandti szépségében és nagy festőművészek 
elképzelésében élt ruhájában, midőn Alvinczi kulcsát a Széchenyi lak zárába illesztette. 

- Éreztem, hogy szüksége van rám - mondta indokolásul a grófné, amint Alvinczi mellé 
csatlakozott az elhagyott ház megszemlélésénél. - Azt hittem, hogy már májusban jön, a 
csillagkeresztes hölgyek szokásos évi búcsújára, amelyet az idén is Mária Jozefa 
főhercegasszony vezetett. 

- Nos, hogy vannak ismerőseink, a csillagkeresztes hölgyek? - kérdezte Alvinczi, mert egy 
pillanatra eszébe jutott a múlt idő, amin néha nevetni is kellett. 

- Ismerőseink most is olyan szerelmesek májusban, Schönbrunnban, búcsún, az udvari 
plébános úr vezetése és templomi zászlók alatt, mint eddig voltak. Az élet gondjaitól 
valamiképpen mentesített nők tovább is ráérnek a szerelemre, mint azok, akiknek a 
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mindennapi léttel kell küzdeni. Sohase felejthetem el Clarence-t, aki a tábornokáról még 
mindig olyan érzelmesen beszél, mint mikor az hadnagy volt, és Clarence Jaroszlauba szökött 
utána… 

Romola grófné társaságában sohase lett volna vége az ilyen Altwien-pletykáknak, amelyeket 
a grófné olyan különös hangsúlyozással adott elő, mint egy zenélő óra a régi zenedarabot. 
Szerencsére már jött a palota házmestere, aki régi urasági cseléd módjára mindig csak 
„félszemmel” ült a közeli sörházban. A házmester felnyitotta a régen zárt ablaktáblákat. 
Alvinczi tatár módjára szaglászott, tán feltalálhatna valamit azokból az illatokból, amelyek itt 
hajdanán elmulattatták. Sajnos, csak ódon vízvezetéki cső, kanális és gáz szagát érezte, mint 
általában a bécsi belvárosi házakban, amelyek a Burggal együtt öregedtek. 

Az emlékkönyvből való grófné azonban mégis talált egy gömbölyű, puffancsnak nevezett 
székecskét, amelynek vérpiros bársonyáról félrehajtotta a vitorlavásznat, és ott helyet foglalt. 
Hosszú kesztyűs kezében persze napernyőt tartott, amelynek nyelével mindenféle vonalakat 
húzogatott a parkettre. 

- Nem lehet tudni, Eduárd, hogy vállalnánk-e még egyszer elölről az életet, amelynek 
folyamán még a kiválasztottaknak is annyit kell szenvedni, hogy az ember gondolkozóba esik, 
vajon megérte-e? Ki merne még egyszer szemközt nézni a lángoló szerelmi 
szenvedélyekkel, amelyekről azt hittük, hogy épkézláb nem szabadulunk tőlük? 
Kimondhatatlan azoknak a száma, akik szerelem miatt meghaltak. Csodálatos, hogy életben 
maradtunk. Én éjszaka szegény Arturióm neve helyett mindig Eduárdot akartam mondani 
esztendőkig. Ki kellett mennem éjfélkor a gangra, a fürdőszobába, hogy kedvem szerint és 
hangosan kimondhassam Eduárd nevét. És örültem, hogy néha mezítláb megnáthásodtam a 
kőkockákon, mert legalább vezekeltem észvesztő szenvedélyeim miatt. Jobb erről manapság 
már nem is beszélni. 

Alvinczi az ablaknál állt, és magában azt gondolta, hogy a nők sohasem változnak. Az első 
négyszemközti pillanatot felhasználják, hogy titkaikról beszélhessenek. A szerelemről… 
Nincs gondolat, beszéd, helyzet, amely ezt pótolhatná. 

- Mennyit tudott ön a szerelemről beszélni, Eduárd, amikor a sors kedvező pillanataiban 
négyszemközt maradhattunk. Szent meggyőződésem, hogy egy költő veszett el önben. 
Bennem volt a hiba, hogy nem tudtam fokozni, kifejleszteni érzelmeit. 

Alvinczi úrnak bizonyos fáradságba került az andalgásba kedvtelve elmerülő hölgyet (aki 
látszólag régen várta azt a percet, hogy érzelmeiről megint azzal a férfiúval beszélhessen, aki 
előtt legfeljebb toalett-titkai voltak hajdanán) más gondolatokra bírni. Nem egészen 
házasodás céljából tért vissza Bécsbe… 

- Otthon azt mondtam, sőt magamat is azzal áltatom néha, hogy azért jöttem Bécsbe, hogy 
megint a lóversenyzésnek hódoljak. Vettem is néhány gebét, amelyek színeimben futni 
fognak, ha ugyan addig mást nem gondolok. Azonban utazásom igazi célja olyan természetű, 
mint azoké az öreg gavalléroké és más, magukra valamit adó úriembereké, akik még 
borotválatlan arccal sem szeretnek megjelenni az ismerőseik előtt, nemhogy betegen 
alkalmatlankodjanak ott, ahol őket ismerték. Itt majd csak találok egy idegen, sohasem látott 
orvost, akinek őszintén elmondhatom a betegségemet, aki majd habozás nélkül megmondja az 
igazat betegségemről. Lefizetem a szokásos honoráriumot, aztán többet sohase látjuk 
egymást. 

A grófné hitetlenkedve nézett Alvinczire: 

- Ön képes volna egy sohasem látott, ismeretlen orvoshoz elmenni, azzal egészségi állapotáról 
beszélni, és annak tanácsát meghallgatni, anélkül hogy bővebben tudakozódna az orvosról? 
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- Meg kell tudnom végre az igazat, és azt csak egy idegen ember mondhatja meg, aki sohasem 
látott, soha a híremet se hallotta. Legjobban szeretnék odaállni valamely szeretetháznak az 
udvarába, ahol ingyen, jótékonyságból vizsgálják és gyógyítják a szegény betegeket. Ott 
megmondanák nyugodtan a szemembe, hogy mit várhatok az egészségemtől. A londoni 
Rothschildról mondják, hogy minden esztendőben vidéki parasztnak öltözködve vizsgáltatja 
meg magát azokban a jótékonysági orvosi intézményekben, amelyeket az ő pénzén tartanak 
fenn. Még sohase ismerték fel, s most már hetvenesztendős. 

- Az a Rothschild egy bolond különc - kiáltott fel szenvedélyesen Romola grófné, akit 
láthatólag érdekelt a beszélgetési téma, mert hiszen ugyancsak nyavalyáról volt szó. - 
Megérdemelné ez a Rothschild, hogy teleöntsék ricinusolajjal, aztán futni hagyják. - Igaz, 
hogy a betegségek el nem kerülhetők, különösen nálunk, gyenge nőknél, de mégiscsak nagy 
differencia, hogy egy kunyhó szalmazsákján, vagy egy angol mintára berendezett 
szanatóriumban várjuk a gyógyulás percét. És az orvosok, Eduárd! Talán mégiscsak van 
valami különbség Ferenc József orvosa vagy a vidéki körorvos között. 

- Maga úgy beszél, mint minden úriasszony, aki csodákat vár az orvosoktól. De én, ha szívem 
igazi vágyát követhetném, a kanalas, a bevenni való orvosságok helyett inkább egy kuruzsló 
„ráolvasásának”, hókuszpókuszainak vetném alá magam szívesebben. A Jordán vizében 
fürödnék meg, vagy valami csodatevő kútnál, mintsem egyetlen labdacsot is bevegyek 
azokból a gyógyszerekből, amelyek végeredményben úgysem használnak. Minden orvosság 
méreg. Csak tudnék valahol egy asszonyt, aki a szívemre tenné a kezét, és ezzel gyógyítana! 
Csak tudnék valahol egy hangot, egy szót, egy simogatást, egy mágnest, amely visszaadná az 
egészségemet! Ígérem, Romola, hogy sohase lennék beteg. 

Alvinczi elmondván ezeket a szavakat: kérdőleg nézett a grófnéra, mert feltételezte róla mint 
tapasztalt asszonyságról, hogy birtokában van egy olyan „címnek”, ahol darab ideig 
reménységre tehetne szert visszatérő egészségére nézve… A grófné két ujját ajkára téve 
valóban sokatmondólag hallgatott. 

- Talán doktor Frank… Igaz, hogy ő idáig inkább asszonyok megfiatalításával foglalkozott, de 
nem minden siker nélkül. Majd megkérdem doktor Frankot: vajon az urak részére is volna 
valamely rendelőórája. 

- Kérdje meg! - szólalt reménykedve Alvinczi, és szokás szerint utalványkönyvecskéjéhez 
nyúlt kabátja belső zsebébe: 

- Útja, ha véletlenül Rothschildék irodája mellett vinne el, grófné, ne restellj-e a fáradságot 
arra nézve, hogy e kis papírlapot az ottani pénztárnál megmutassa - mond Alvinczi szokás 
szerint, és babonásan, mint mindig, ha a grófné „jóindulatát” továbbra is kikérte a maga 
részére. S ünnepélyesen a palota kapujáig kísérte Romolát, és búcsúzásnál kerülte könnyes, 
hálás tekintetét, mert nem szerette, ha ismerősei olyanformán váltak el tőle, mintha utoljára 
látnák. 

  

Bár Alvinczi Eduárd világéletében pedáns ember volt, aminthogy nem is lehetett másforma 
egy úriember, aki Ferenc József, a legpedánsabb uralkodó alatt annyi esztendőt töltött akár 
Bécsben, a birodalom fővárosában, akár Pesten, a birodalom második székvárosában, ahol 
ugyancsak, legfeljebb negyvennyolc órai előzetes bejelentés után: bármikor megjelenhetett az 
uralkodó, hogy végigkocsizzon a megszokott útvonalakon, a Nyugati pályaudvaron 
megérkezve és a Keleti pályaudvaron elutazva, hogy mindenkinek jusson belőle Pesten - 
Alvinczi Eduárd ezen a napon nem cselekedett mindent program szerint. 
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Ilona levélbeli utasítása értelmében a Meisl és Chandon éttermében kellett volna főtt 
marhahúsát elfogyasztania, amely ezen a napon is, mint más napokon a béke terjedelmes 
éveiben, a leghízottabb ökörből való, amelyet a Monarchia területén a mészárosok levágtak. 
Bizonyára lett volna kompanistája a marhahúshoz Alvinczi úrnak, hogy ne maradjon egyedül 
az eledel dicséretében, mert Ilona és Rex kisasszony, mint jó őrzőangyalhoz illik, leveleikben 
titkon értesítették Alvinczi úr bécsi öreg barátait az utazásról (mint például a grófnőt is). „Jó 
dolog, ha Mikulik báró is asztalnál ül étkezés közben” - mond komolyan Rex kisasszony, aki 
az esztendők folyamán naplójában feljegyezte Alvinczi megjegyzéseit, kijelentéseit, 
véleményeit, hogy ilyenformán is pontosan tájékozódva legyen arról a szerepről, amelyet az 
asszony nélküli háznál betöltenie kell. „Jó dolog, ha Mikulik báró is az asztalnál ül, mert 
mindig van valami friss mondanivalója, amelyet egyedül csak őtőle tudhat meg az ember.” 
Mondta egyszer Alvinczi úr, mert Springer báró divatját lehetett utánozni. 

Mikulik azonban hiába tekintett be kétszer-háromszor a Meisl és Chandon-féle étterembe, a 
sarokasztalra még mindig csak érthetetlen fejcsóválással nézett Johann Tiltser, a szőke tarkójú 
pincér, aki legjobban tudta kiszolgálni a Monarchia öregurait, ugyanezért bizonyos 
tekintélynek örvendett a szakmájában. „Graf von Alvinczi” megint hibát követ el az étkezés 
terén, ugyanezért mehet majd ismét Karlsbadba az ottani vizet inni, pedig a bécsi víznél nincs 
jobb az egész világon. 

Alvinczi ezalatt egy kanapén feküdt a Széchenyi házban, egymagában a lakatlan otthon 
idegenszerű bútorai, letakart képei és leeresztett zsalugáterei között, mert olyan különös érzés 
fogta el, hogy nem érzett magában elegendő erőt arra nézve, hogy a külső világgal felvegye az 
összeköttetést, mint a házmester mondta, akit ebben az ügyben megkérdeztek. Az ilyen 
urasági szolgáknak az idők folyamán különös kifejezéseik támadnak, amelyeket egymástól 
tanulnak el a különböző kocsmai összejöveteleknél. Az öreg Rohan hercegnőnek nem volt 
ínyére való a külvilággal fenntartani az összeköttetést, de a Széchenyi ház kapusa első 
hallásra annyira megkedvelte a kifejezést, hogy a legelső alkalommal szótárába vette. 

Alvinczi a díványon fekve mindenféle régi ismerőseire gondolt, akik olyan váratlanul jöttek 
elő a múltból, többnyire a temetőkből, hogy a meglepett férfiú a szívére szorította a kezét, 
mert máskor ezek az egykori emberek soha eszébe nem jutottak. Öreg komornyikok hajlott 
hátait látta lehunyt szemével most, holott mikor azok a Clubban vagy a fogadóban 
lábujjhegyen körülötte jártak: észrevétlenek maradtak. Régi fiákeresek jöttek elő a múlt 
időből, amint mindig csak hajtottak, és fejüket soha hátra nem fordították, mint az illedelem 
azt elrendeli. Leszállottak a bakról, és eltűntek anélkül, hogy a pasasérral közölték volna, 
hogy mit gondoltak magukban, mikor mindig csak a lovak farkát nézték. Szállodai kapusok és 
bérszolgák, akik között az életét töltötte, köszöntötték, mintha a másvilágon se felejtették 
volna el a respektust, amellyel uraságaiknak tartoznak. 

„Úgy látszik, nemsokára szükségem lesz megint rájuk” - gondolta magában Alvinczi, mert a 
halálsejtelmek nála így jelentkeztek. 

Nem volt gyáva ember, de kimondhatatlan félelem fogta el, amint a halálfélelem az elhagyott 
házban mindinkább erőt vett rajta. Nem volt gondolata, amellyel a halálfélelemmel 
szembeszállhatott volna. Kétségbeesetten futamította gondolatait végig azok során, akik még 
nem előzték meg őt a halálban, akik még nem „haltak meg helyette”, akik életben vannak 
valahol, akiktől megkívánhatná, hogy „haljanak meg helyette”. Itt volt például Szilveszter, 
akivel „annyit jót tett az életben”, aki különben is öregebb nála esztendőkkel, és a halálról 
komázva szokott beszélni. Mért ne halhatna meg Szilveszter, amikor amúgy sincs senkije 
ezen a világon, legfeljebb kocsmárosai, akik mindig csak a bort segítették belé önteni, anélkül 
hogy törődtek volna továbbá életével, mendegélésével vagy betegségével? A kocsmában csak 
egészséges emberek vannak, gondolta magában Alvinczi, ugyanezért senki se kéri számon 
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Szilvesztert, ha az élemedett öregurat többé nem látják. Meghal Alvinczi helyett, mert úgy 
látszik, hogy valakinek meg kell halni a társaságból… 

A csengőzsinór nem messzire függött a fal mellett, amíg Alvinczi erőtlenül meghimbálta, egy 
szokatlanul nagyra nőtt, igen fekete pók iramodott végig a falon, aminek Alvinczi ijesztő 
jelentőséget tulajdonított. A csengő régen hallott hangon szólalt meg a földszinten, mintha 
hangját elfelejtette volna, mióta a bécsi háztartás feloszlott. 

A házmester nyomakodott be a szobába, és katonásan megállott. 

- Mikor járt itt Szilveszter úr utoljára? - kérdezte Alvinczi felkönyökölve. 

- Az öreg tekintetes urat már régen nem láttuk Bécsben - felelt a házmester megzavarodva a 
kérdéstől. Sohasem lehet tudni, hogy milyen következményei lehetnek egy meggondolatlan 
szónak. 

De Alvinczi csak fáradtan, sápadtan legyintett, nem ez volt, amit voltaképpen tudni akart. 
Azért kívánta szemügyre venni a házmestert: vajon volna-é elég kötelességtudás ebben a régi 
alkalmazottban, hogy gazdája helyett meghaljon, miután annak még sok elintéznivalója van a 
földön. Ez a sörét és borát nagy óvatossággal fogyasztó házmester, aki tán még éppen 
becsületből sohase volt részeg életében: nem látszott eléggé unni, megvetni, utálni az életét. 
Vannak emberek, akiknek az is életteendőt jelent, ha a bajuszukat reggel „kiköthetik”. A bécsi 
házmester ezek közé számított. Bátrabb vagy talán elzüllöttebb embert kell keresni, aki a 
halált vállalja Alvinczi helyett, ha például odaát a túlvilágon nem fogadnák el a cserét a 
kimustrált Szilveszterrel. 

A házmester kihátrált a szobából, miután ő is (mint előbb a grófné) olyan pillantást vetett 
Alvinczire, mintha szolgálatát a túlvilágra nézve felajánlaná, ha a földön már nem 
találkoznának… Alvinczi fulladt szívével most már ülőhelyzetben maradt a kanapén, mert 
lefeküdni félt, hátha nem volna meg ereje többé a felkeléshez. 

Gyalázatos érzés! - ismételgette magában, mintha gyermekkorában hallotta volna utoljára 
ezeket öregemberektől, akik ugyancsak a szívükkel voltak megakadva, és két tenyerükkel 
kapkodtak feléje, miután az elviselhetetlen fájdalmat okozott. - „Gyalázatos érzés” - 
hangzott feléje a legtávolabb múlt időből anyai nagybátyja, Homonnai Pál szava, akit az 
ágyban őrzött a család, a körorvos, a hajdú, mert bizony kárt tett volna magában, ha felkelni 
hagyják. így is mindig a pisztolyáért könyörgött, mikor haldokolni kezdett. „Öljetek meg, 
szabadítsatok meg kínjaimtól!”, jajgatott az ágyban. Alvinczi, mert jóérzésű egyén volt, 
kívánta az öreg részére a megváltó halált, de különösebb részvétet nem érzett iránta, miután ő 
is arra az álláspontra helyezkedett, hogy jó az ilyen öregembernek, ha meghal. És az 
öregember különben is végrendeleteket fabrikált, ha a fájdalmai csillapultak. Fűnek-fának 
hagyományozta a vagyonát, még az éjjeli bakternek is házat ígért, de az a vén részeges 
mihaszna se vállalkozott arra, hogy helyette meghaljon. 

- Nem lehet ezen változtatni - mondta könyörtelenül, sírva, szomorúan a felesége, akihez 
ugyancsak felszólítást intézett a haldokló, hogy helyette meghaljon. 

S midőn Alvinczi ezt az ifjúkori élményt most pontról pontra végiggondolta, az jutott eszébe, 
hogy tán Szilveszteren kívül is volna egy bizonyos embere, aki helyette meghalna. Rezeda 
Kázmér hírlapíró neve olyan várakozásteljesen közeledett feléje halálfélelmes gondolataiban, 
mint egy lámpásos kocsi az éjszakában. Ennek a Rezedának, aki mindig bátorságával 
kérkedett: valóban nem sok oka lehet arra, hogy az élet szerencsése legyen, hiszen amúgy is 
szeret a halállal komázni. S amint a gondolatot alaposan megforgatta: pillanatról pillanatra 
tetszetősebbnek látszott az, hogy Rezeda Kázmért szólítja fel arra nézve, hogy helyette 
meghaljon. Semmi oka se lehet e kiváló férfinak a haláltól vonakodni, különösen most nem, 
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midőn az utóbbi időben olyan hűségesnek mutatkozott az Alvinczi ház iránt. Ha csak felényit 
érez abból a tiszteletből, gyengédségből, hűségből, amelyről többször biztosította úgy Ilona, 
mint Rex Margit kisasszonyt, akkor egy pillanatig sem lehet haboznia, ha arról van szó, hogy 
kinek kell az angyali hölgyek érdekében inkább életben maradni: Alvinczi úrnak, a család 
fejének, vagy Rezedának, a család szegény sorsú barátjának. 

- Hogy eddig eszembe nem jutott! - kiáltott fel Alvinczi. - Mindig csak arra a vén, 
semmiresejó, magával tehetetlen Szilveszterre gondoltam! 

És nyomban meghúzta a csengettyűzsinórt, de mielőtt a hosszú hallgatásban berekedt csengő 
a földszinten hangot adhatott volna, kinyílott az ajtó, és útiköpenyben belépett Rezeda 
Kázmér. Egy pillantással szemügyre vette a helyzetet, és megértő hangon szólott Alvinczihez: 

- Rosszul érzi magát? Sejtettük, hogy kimeríti az utazás, a fáradtság, az izgalom. De most már 
sokkal kevesebb dolga lesz, miután szerencsésen rátaláltam. A hölgyeket nem nyugtathattam 
meg másként, csak úgy, hogy a legelső vonattal utána jövök, és minden körülmények között 
mellette maradok, akár akarja, akár nem. 

- Ön derék ember! - mond Alvinczi hirtelen megkönnyebbüléssel, a belépő házmesternek 
parancsot adott, hogy az ablakokat tárja fel a palotában. 

- Meg kell önnek néznie ezt a házat, hogy engem kellőképpen megismerjen, és értékelni 
tudjon. Nagyon nehéz volna nekem ettől a háztól örökre elválni - mond Alvinczi úr, mintegy 
a maga igazolásául, mert most már bizonyosra vette, hogy Rezeda úr azért utazott nyomába 
Pestről, hogy a kellő percben meghaljon helyette. 

  

Alvinczi szobáról szobára vezette Rezedát a százesztendős palotában, mert véleménye szerint 
az olyan ünnepélyes pillanatok, amikor az ősök gyűjteményét a megértő unokáknak 
megmutathatni: ritkán akadnak az életben. Alvinczi minden szobában darab időre leült 
valamely útba eső karosszékbe vagy pamlagra. Lassan, de bőségesen magyarázott mindenféle 
képekről, bútorokról, órákról. 

- Ezekről az órákról már hallottam! - mond Rezeda úr, és miután nem messzire egy régi bécsi 
toronyban antik zamattal, középkorias hangon kettőt ütött az óra, Rezeda úr habozás nélkül 
megigazította a Napóleon-korabeli órát az egyik szalonban, és ketyegését megállva hallgatta. 

- Jóformán mindent tudok már erről a palotáról, mert megszoktam, hogy figyelmesen 
hallgassam a körülöttem folyó beszélgetéseket. Nem a legboldogabb ház… Nem is 
csodálkozna a magamfajta, képzelődő ember, ha valamely falból éjfélkor kilépne Seilern 
Crescencia, aki nagyon jó felesége lehetett volna egy íróasztalnak, egy könyvtárnak, vagy 
üveg alatt őrzött porcelán gyűjteménynek, de nem Széchenyi Istvánnak, aki utóvégre 
huszártiszt volt fiatal korában. 

Rezeda úrnak szavai, amelyeket ez a bizonyos úriember a csendes palotára való tekintettel 
meglehetős letompított hangon, de azért nyomatékosan adott elő, megnyugtatták Alvinczit, 
hogy a hírlapíró még mindig olyan „szabadossággal” gondolkozik bizonyos dolgokról, mint 
azelőtt. Ugyanezért bizalma - ama „kényes ügyre” vonatkozólag - apránként megerősödött. A 
szobákban való sétálgatás közben titkon megfigyelte Rezeda úr mozdulatait is, amelyek 
nemegyszer egy kézlegyintés formájában jöttek világra. „Ferenc császár!” - kiáltott fel egy 
pádimentumig érő festmény előtt. - „Ő vágatta le Sigraynak a fejét” - szólt, és 
szemrehányólag nézett a császárra. - Rezeda úr általában csak akkor mutatott némi 
elfogultságot, amikor Alvinczi egy duplaajtós sifonért felnyitott, és onnan egy 
imakönyvecskét vett elő, amelyet a belső zsebébe csúsztatott. A sifonérból finom, soha el nem 
múló illat áradt, ahogyan gondos, otthon ülő fiatal nők különböztetik meg a fehérneműs 



 632 

szekrényeiket, és az imakönyvecske Alvinczi Ilona tulajdona volt, amelynek elhozatalával 
Rezeda úr is meg volt bízva, hogyha azt az uraatyja elfelejtené. (Rezeda bizonyos 
megelégedettséggel szemlélte, hogy Alvinczi nem eresztette szélnek füle mellett leánya 
kérését.) 

- Azt hiszem, hogy meg is ebédelhetünk - mond a bécsi látogató, aki Pesten tán sohase volt 
éhes életében, de az idegen városban (talán éppen megbízatása folytán) farkaséhségről 
panaszkodott. 

- Azt gondolom, hogy ebédeljünk - felelt Alvinczi úr, aki állapotának darab ideig való 
megkönnyebbülése után megint azt a „gyalázatos érzést” kezdte magában felfedezni. - Azt 
gondolom, hogy ebédeljünk, habár azt vélem, hogy még nagyobb feladatok is várnak a nap 
folyamán részünkre - mond, és bizalmaskodva Rezeda vállára tette a kezét. 

- Én végeredményében akkor sem kerekítettem nagy feneket a dolognak, amikor az ápolóim 
elevenen nyúztak! - felelt rejtélyesen a bécsi vendég, és igyekezett kifelé „húzogatni” 
Alvinczi urat az „egészségtelen és szomorú házból”. 

Az ebédnél Rezeda úr (bizonyára nem ok nélkül) megengedte magának, hogy az itteni 
Budapestről való húsról mindazokat a dicséreteket elmondja, amelyeket az utazás- és 
kalandkönyvekből amúgy is ismerünk. De néha jók a lendület nélküli szavak. Különösen 
olyankor, ha az embernek másfelé járnak a gondolatai. „Megérem, hogy úgy beszélek, mint 
egy pesti idegenvezető” - mond magában Rezeda, és megcsípte a tenyerét. 

Alvinczi úr levert bágyadtságából nehezen tért magához, és akkor olyan fátyolozott hangon 
szólalt meg, mintha darab ideig nem is ő beszélt volna: 

- Én mindig számítottam önre, habár tán ezt az érzésemet nem dokumentáltam eléggé - kezdte 
Alvinczi, mikor végre az ebéd „elmúltával” (elég szomorú ceremónia volt!) erőt érzett 
magában arra nézve, hogy a „kényes ügyet” Rezedával megbeszélje. 

A hintóban ültek ekkor, amely hintó olyan csendesen gurult velük a lóversenytér, a bécsi 
Práter felé, mintha már sejtené, hogy az egyik úr a bent ülők közül holt ember, a másik a 
kísérője. Vajon hol teszik le a kocsiról a holt embert, hogy az mozdulatlan súlyával ne 
kapaszkodjon többé az élők nyakába? 

- Ismétlem, hogyha valamikor külföldön jártamban a néma percekben eszembe jutott hazám, 
Magyarország, az ottani viszonyok, a pártok és emberek, a gondolataimban feltűnt mindig az 
ön képe is, Rezeda úr, mint a megbízhatóságnak és hűségnek a szimbóluma. Például önre 
mindig számítani lehetett volna egy hosszadalmas, komoly, talán egész éjszakát is igénylő 
megbeszélésben, számítani lehetett volna a megállapodásokban, akár abban is, ha egy 
bizonyos vasúti állomáson, bizonyos órában vagy akár a világűrben, egy messzi 
bolygócsillagon jelezné a megállapodás a legközelebbi találkozót. Bizonyos, hogy ön ott 
lenne a találkozón, ha emberileg, erkölcsileg ehhez módja volna. 

Alvinczinek valamely hideg kéz szorította meg a szívét, mint azt az utóbbi időben mind 
gyakrabban tapasztalta, mintha ez a belső, láthatatlan kéz nem engedné át többé az 
önfeledkezésnek, hanem naponként ösztökélné, hogy földi dolgaival minél hamarább 
készüljön el, mert maholnap nem lesz már ideje az intézkedéshez. Fogyatékán van a 
szívdobogások száma, az ütőér lökéseit percről percre fogyasztja, a napok vagy talán percek 
számoltatnak már csupán a hátralevő készletből. Alvinczi mégse tudott egyenesen nekivágni a 
dolognak… A szívét összeszorító kéznek másodszor is kellett intézkedni, hogy Alvinczi 
hátrahanyatlott a kocsi ülésén. 

- Nem szívesen mondom ki, hogy még élni szeretnék a rám szabott időn túl is, hogy még 
sokáig szemlélhessem például Ilona leányom szép, hűséges arcát, amelynél jóságosabbat, 
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galambszelídebbet, önfeláldozóbbat még sohasem láttam, mint az utóbbi időben, mikor titkon 
búcsúzkodni kezdtem tőle. A végtelen jóságnak, a romlatlanságnak, a hiszékenységnek, az 
emberfeletti szelídségnek ettől a földre szállott arcától nem tudok elbúcsúzni, Rezeda úr… 
nem tudok belenyugodni, hogy többé ne láthassam… nem tudok elmenni, hogy esztendők 
elmulasztott hibáját, távolélését, különlevését helyre ne pótoljam. Ilonát akarom látni, mindig 
az ő angyaliságában, a hangjának a zenéjét akarom hallani még hosszú esztendőkig… Nem 
tudom rászánni magam, hogy ezt az arcot többé ne láthassam… 

A kocsi különös tempóban gurult, Alvinczi úrnak láthatólag minden meglevő testi és lelki 
erejére szüksége volt, hogy eleven ember módjára egyenesen tartsa magát. Rezeda 
fejcsóválva, majd elgondolkozva, aztán összevont, figyelmező szemöldökkel ült mellette, 
mintha nem látná a végét annak az útnak, amelyre útitársa el akar találni. Sokkal bátrabb, 
félelemtelenebb férfinak gondolta Alvinczit, mint az most testi és lelki szenvedéseiben 
mutatkozott. 

- Ugye, baja van velem? - kérdezte Alvinczi félig-meddig szégyenkezve. - De én se hittem 
volna még tán tegnap se, hogy ennyire látni fogom valaha őszinteség és jóság nélküli 
életemet, a hibáimat, amelyeket okvetlenül jóvá szeretnék tenni, mielőtt mozdulatlanságra 
kárhoztatva feküdnék a föld alatt. Az életem jóvátétele szempontjából kérném önt, Rezeda úr, 
hogy mostantól fogva maradjon mellettem… Hogy önnel a józan, nyugodt, fájdalommentes 
emberrel megbeszélhessek mindent, amit ebben az életben még tenni szándékozom. Tudom, 
hogy ön hűséggel van a hozzátartozóimhoz, és éppen ez bátorít fel erre a kérésemre. 

- Nagyon rossz éjszakái lehetnek! - mondta Rezeda úr. 

- Az én éjszakáimról már nagyon régen nem merek senkinek se szólni. A budai házban a 
hörgésemre, a levegő után való kapkodásomra, a felmondásban levő szívemmel való 
kínlódásaimra figyelmes lett távoli szobájában Ilona, és lábujjhegyen néha az ajtómig jött. 
Sőt, be is lépett, amikor hangosan tárgyaltam múltamnak azokkal az árnyalakjaival, akik az 
utóbbi időben felkeresni szoktak. Holtak, holt emberek hosszú sora, akik a túlvilágról 
eljönnek, hogy megmutassák magukat régi alakjukban, mintha nem változtak volna semmit, 
mióta nem láttam őket. Ilona ez elmúlt éjszakák egyikén hidegvizes borogatást rakott a 
szívemre és a homlokomra, éjjeli tizenegy órától hajnali három óráig, tehát négy óra hosszat, 
megszámlálhatatlanul sokszor cserélvén a hidegvizes ruhát fulladozásig fáradt szívemen, 
amelynek kínszenvedést okozott még az esős nyári éjszakából betóduló levegő is. Amíg rövid 
álom jött szememre, amely álomban fogadalmat tettem, hogy hátralevő életemet arra 
szentelem, hogy Ilonának ezt az éjszakai virrasztást, kimondhatatlan gondoskodást, sohase 
tapasztalt gyengédséget, jóságos, halk aggodalmat megháláljam. Ő erősebb volt, mint én, aki 
a halálfélelem miatt néha könnyeket gyűjtöttem össze keblemben, hogy mindig attól féltem, 
hangosan jajveszékelek… Ő szelíden, könnyeit visszafojtva nézett rám, kezem sokszor 
kezébe vette, és homlokomra ifjúságának tündöklő csókját lehelte. Ezt a fogadalmat akarom 
megtartani, nemes, megértő barátom. Segítsen hozzá, mert tudom, hogy ön jószívvel szokott 
ránk gondolni. 

- Milyenek lehetnek a nappaljai! 

- Az orvosoktól való rettegésben töltöm napjaimat, mert tudom, hogy előbb-utóbb közlik 
velem a halálos ítéletet. Egyszer meg kell mondaniuk, hogy már nem lehet reménységem arra, 
hogy meggyógyuljak, tovább élhessek, ha még mindazokat a szabályokat is betartanám, 
amelyeket a doktorok a beteg embereknek előírnak. Nem vigasztalhatom magam többé azzal, 
hogy azért vagyok beteg, mert orvosaim előírását nem tartottam meg. Az utóbbi időben a 
szemükbe sem mertem nézni gyáva bűnösségemben, fuldokló betegségemben, nehogy egy 
pillantásukat is észrevegyem menthetetlenségemről. 
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- Ismerem a szívbajosok furcsa küzdelmeit, bujdosásait. Az apám szívbajjal menekült önmaga 
elől. 

Alvinczi hirtelen megragadta Rezeda úr kezét. 

- Tehát ön ismeri a baj lefolyását, hisz okos ember létére bizonyára mindent megfigyelt! 

Rezeda némán bólintott, majd csendesen köhintett: 

- Az apám éppen olyan szerencsétlen flótás volt, mint én. Vagy mint Alvinczi úr. 

  

Máskor Rezeda úrnak ez a megjegyzése ismeretlen életpályájú atyjáról: bizonyára feltűnést 
keltett volna. Alvinczi úr szokott előkelő udvariasságánál fogva megkérdezné, hogy miért 
flótázott szerencsétlenül a megboldogult, mire Rezeda úr elmondaná, hogy atyja ama 
félrevezetett hazafiak egyike volt, aki a szabadság első, csalékony rózsaszínű felhőinek a 
megjelenésére, a „kis negyvennyolcban” hivatalt vállalt a kincstárnál. Az osztrák beamterek 
között még különböző titulusok pótolták a fizetést. Így: a sójövedéknél a magasabb állású 
beamterek szerették magukat „só-bárók”-nak mondani. S az öregebbik Rezeda úr, miután a 
kincstár fránya irodáiba osztották be: bányagrófnak nevezte magát otthon, családi körben, 
valamint a sörházban, ahol a magához hasonló zekszeres, Haynau-szakállas öreg 
hivatalnokokkal találkozott, mert ebben a korszakban a tisztviselői karban a szakáll- és haj-
frizurának is különös jelentősége volt… 

- Szerencsétlen flótás volt. A szívével volt kellemetlensége, miután ötvenedik életévét 
betöltötte, és komolyan bányagrófnak kezdték szólongatni a felvidéki városkában. 

Alvinczi nem sok részvétet érezhetett az egykori bányagróf iránt, mert a meghatottság minden 
árnyéka nélkül folytatta a maga mondanivalóját: 

- Sokszor kedves, kellemes, szinte várva várt látogatónak tűnik fel a halál az élet folyamán, 
amikor persze nem jön. Egészen más városrészekbe megy el ablakunk alatt fütyörészve. 
Nagyon ritka ember az olyan, aki életében pillanatnyilag egyszer vagy kétszer ne foglalkozott 
volna a halál, a megsemmisülés, esetleg az öngyilkosság gondolatával. Nagyon ritka az olyan 
ember, akinek keze alatt fel ne melegedett volna a levélpapír, amikor búcsúlevelet vagy 
végrendeletet kezdett volna fogalmazni. Némelyek be is fejezik a búcsúlevelet, és miután már 
túlestek a kényelmetlenségen: túlesnek a másik kényelmetlenségen is, már csak azért is, hogy 
ne kellessen a dolgot majd megint elölről kezdeni. Én még a végrendelkezésem 
fogalmazványait se tudtam kellően befejezni, mert mindig közbejött valami szemtelen légy, 
amely a papirosomra szállott, vagy ember, aki felbosszantott, tennivaló, amelyet el kellett 
végezni, tintapecsét a fogalmazványon, amelyet szégyelltem volna magam után hagyni. 
Inkább lustaságból kifolyólag, mint meggyőződésből adtam magamnak újabb esztendőket, 
újabb határidőket, amíg élni szándékozom. 

- Persze, egészséges volt abban az időben… 

- Túlságosan egészséges sohase voltam, de az volt a tulajdonságom, hogy úgy a testi, mint a 
lelki betegségeket „kialudtam”, amikor jóformán senkivel se beszélve, négy fal között, 
elbújva összeszedegettem a bennem rejtőző erőket, gyógyító gondolatokat, felemelő 
érzéseket, sőt dalfoszlányokat, büszkébb és legbüszkébb emlékeket, hogy felkészítsem 
magam az újabb küzdelmekre az életben. Azt hittem, hogy mindig ki tudom magamból aludni 
a bajokat, a bánatokat, veszteségeim, balszerencséim emlékét, hogy az emberek s a világ felé 
mindig az egykedvű, szerencséjét mindig egykedvűen élvező, legnagyobb sikereiben is 
szerény Alvinczi arcát mutathassam. Egyformán, mint a nap, amely felettünk van. 

- Ön volt a legnagyobb művész, ha egyforma tudott maradni. 
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- Az eredményeket gondosan egymás mellé rakosgattam, mert nem voltam mohó sem a 
nyereségben, sem a veszteségben. Meg-megálltam, hogy művemben gyönyörködjem, darab 
időre pihenni küldtem a szerencsémet, mint jól futó versenylovamat bizonyos futamok után. 
De nem lepődtem meg a balszerencséimtől se, mert a számlák kifizetésére mindig készen 
voltam. Veszteni éppen olyan öröm néha, mint akár nyerni, ha az ember magasabb 
szempontból, a kiegyenlítődés szempontjából nézi a dolgokat. Csak éppen az ember 
találékonyságán, rátermettségén múlik, hogyan keveri a vegyarányt. Rothschild, akinek 
működését a legideálisabbnak vélem: akkor is nyer, ha veszít. Miért? Tapasztalatait 
öregbítette. Félek, hogy én most már csak veszteni fogok, a tapasztalatok értékesítésére nem 
futja időm. 

Rezeda úr addig gondolkozott, hol találhatna vigasztaló szavakat e kiábrándító matematikára, 
amíg ez jutott eszébe: 

- Nem hallottam, hogy egy Rothschild-féle, körültekintő, meggondolt, megalapozott bankárt 
valaha a pénzszekrénye vagy üzleti könyvei között látogatott volna meg a halál. A bankár 
mindig bezárta előbb pénzszekrényét, lebonyolította üzleti levelezését, ágyba feküdt, 
elbúcsúzott családjától, mielőtt meghalt volna. 

- Hiszen éppen ezért vagyok kétségbeesve, mert nálam nincs semmi lebonyolítva, semmit se 
hoztam rendbe, hogy személyes jelenlétemre többé ne volna szükség. Éppen ezért kell élnem. 
Rezeda úr! Nem vállalná a halált helyettem, ha az hirtelen jönne? Méltó temetéséről én 
gondoskodnék. 

- Négy lóval, fáklyás, önkéntes tűzoltókkal, akiknek egyletébe egyszer jókedvembe 
beiratkoztam. Kár, hogy az óbudai Albrecht-hadastyán egyletnek nem lettem tagjává, mert 
akkor semmi gondom se volna a fúvószenekarra, amely gyászindulókat zengedez koporsóm 
felett a régi vízivárosi katonai temetőben, ahol egykor, fiatalon és bolondan fogadalmat tettem 
egy cs. és kir. őrnagy sírdombja mellett éppen az őrnagy egy női hozzátartozójának, hogy 
dolgomat majd úgy intézem, hogy halottaimban a cs. és kir. őrnagy mellé kerülhessek a 
bádogsisakos, vaskeresztes sírverembe, hogy a női hozzátartozó egy ültében beszélgethessen 
látogatásai alkalmával az őrnaggyal és velem. 

- Itt is szép temetők vannak, Ausztriában - mond Alvinczi úr. - De ha már olyan ígéretet tett, 
amelyet jellemes embernek meg kell tartani minden körülmények között: összeköttetésbe kell 
lépnünk a budai katonai kommandóval. 

- Azt hiszem, most már Pesten intézi a budai katonai temetők ügyét is a 
városparancsnoksággal megbízott tábornok. S csak kivételesen adnak engedélyt arra nézve, 
hogy olyan civilistának is helyet szorítsanak itt, aki nem vett részt Budavár védelmében vagy 
ostromában. 

- Ha az említett őrnagy női hozzátartozója talpig gyászban a tábornok elé járul, a gyenge szívű 
öreg városparancsnoknál mindent elérhet. Könnyebb engedélyt adni egy temetéshez, mint 
például lövetni a népre - szólt Alvinczi. 

Rezeda tehát bármennyire fontoskodott volna is temetése körül felmerülhető nehézségekkel: 
Alvinczi nem ijedt meg annak keresztülvitelétől. 

Midőn a lóversenytér zászlós bejárata előtt elhagyták a hintót, Alvinczi bizonyos 
megnyugvással támaszkodott Rezeda karjára: 

- Bár magam nem szolgáltam soha a hadseregben: a legmagasabb katonai körökkel mindig 
barátságos viszonyt ápoltam. Már Kozma őrnagy óta, aki a kisbéri állami ménesnek volt a 
parancsnoka. 



 636 

Rezeda úr tehát gondolhatta magában, hogy a katonai körök hozzásegítik ahhoz, hogy ígéretét 
megtarthassa az őrnagy női hozzátartozójával szemben. 

  

Őszi versenynap volt, mégpedig csak hétköznap, amikor a vérbeli sportsman ásítva gondolhat 
a hendikepek örök egyformaságára, a kísérleti versenyekre, és maga a versenydélután 
legjobban dotált futama se jelent nagyobb szerencsét a nyerő részére. Azok a „kis istállók” 
dominálnak az ilyen versenyekben, amely „kis istállók” rendszerint második és harmadik 
„helypénzekből” kuporgatják össze a költségeket. 

A „kis istálló” tulajdonosa a Jockey Club környékén levő kávéházakban jóformán minden 
kávéházi vendégnek, kiszolgáló pincérnek és tipszternek a véleményét meghallgatja arról, 
hogy milyen esélyt ad lovának, megbeszélést folytat a borbélyával, aki lova mellett szokott 
„drukkolni”, levett kalappal megy el a Szent István-templom előtt, mert a hercegek és grófok 
is így csinálják, felkeresi azt a boltost, ahol kalapot szokott vásárolni, és amíg új szalagot 
vehet kalapjára vagy tisztítóban levő fehér kesztyűire várakozik: gondterhelten beszél a 
fontokról (a ,,stone”-okról), a „mérföldről”, az „egyenesről”, a „célról”, a pálya állapotáról a 
boltossegéddel, míg maga a gyanakvó és sportsmanekben sokszor csalódott főnök fülét 
hegyezve hallgatózik komptoárjából. Nem szabad ezeknek a hétköznapi versenyeknek még 
csak annyi jelentőséget se tulajdonítani, hogy akár egy öltöny ruhát hitelezhetne rájuk a 
belvárosi szabó, de „kis istállók” mégis „megjátsszak” nyerési eshetőségüket, sokszor 
elsétálnak a bécsi nagy hotelek előtt, fontoskodva tárgyalnak a szállodaportásokkal, korán 
beülnek az étterembe, hogy mindenkit szemügyre vegyenek, aki „erre a napra” Bécsbe utazik, 
ha „otthon” a maguk hazájában nincs egyéb szórakozás. Talán a „nők” a legizgatottabbak 
még az ilyen szürke versenynapokon is, mert a „nők” sohase mélyednek el annyira a 
lóversenyek „sportszerűségébe”, hogy tudnák pontosan, mi a különbség egy hendikep vagy 
egy emlékverseny között, amelyet valamely kiváló férfiú nevéről nevezett el a Jockey Club. A 
„nők” csak nyerési szempontból nézik a dolgokat, nyernek azzal, hogy ismerőseikkel a 
gyepen találkozhatnak, meghallgathatják a legfrissebb pletykákat, kifújhatják magukat a 
háztartási gondokból, „szép idő esetén” a Bécs környékén pirosló Rother Stadlban (a vörös 
kunyhóban) vacsoráznak nyertes lovagjaikkal, mert a velszi herceg óta itt lehet legjobban 
mulatni, pezsgőben és dalban megfürödni, míg „rossz idő” esetén a déli maradékból mindig 
marad egy-két kanálnyival, amelyet a szoba közepére ülve, a férfiak és paripák hitványsága 
felett gondolkozva el lehet fogyasztani. A „nők” sohasem tanulnak, és mindig életre-halálra 
felkészülve öltözködnek, ha a lóversenytéren felemeli az indító a piros zászlóját. 

Alvinczi úr „Derby-ismerősei” még távol voltak a bécsi lóversenytérről, de akikkel találkozni 
szerencséje volt a Club páholyának környékén, valamint az istálló felé tett sétájában, ahol 
szemügyre vette Vabanque-ot, amelynek az új Alvinczi-győzelmek sorozatát meg kellett 
volna nyitni: találkozóival igyekezett nyájas, behízelgő kedvességet tanúsítani, mert annyira 
ismerte az embereket, hogy nem nagyon örülnek meg annak, aki már egyszer végleg elment 
volt körükből. A hazajáró lélek lehet kedves látogató a régi színdarabokban, de az életben, 
ahol az emberhomok nyomban betölti még a gyémántkőnek a helyét is: a maga jussát 
követelő hazajáró léleknek nincs nagy örömteljessége. Mi volna, ha a holtak egy napon mind 
visszatérnének azokról a temetőhelyekről, ahol már mindent megbocsátottak nekik? Alvinczi 
kényszeredetten és szinte idegenül lépdelt a vizsgálódó tekintetek előtt, mintha minden 
lóverseny-látogató, még a harmadik helyen támaszkodó, grinzingi kocsmáros is azt kérdezte 
volna a tekintetével: hova tette azt a sok pénzt, dicsőséget, tapsot, amelyet a bécsi lóverseny 
közönségétől évek előtt elhordott? Hol van a kékszalag, amelyet Táblabírójával elnyert a 
bécsiek elől? 
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- Der verfluchter Alvinczi - mondogatták itt is, amott is a fehér korlátok mellett, amelyek a 
polgárokat a Jockey Club uraitól elzárják. És a Jockey Club urai, a hercegek, a grófok még 
mindig távol vannak a birodalmi székvárostól, hogy Alvinczit magas társaságukba fogadják. 
„Az átkozott Alvinczit megint nyakunkra hozta az ördög, hogy szerencsés manipulációival 
majd felborítson itt mindent!” - dörmögték azok, akik éppen azért nem szerették Alvinczi 
lovait, mert azokat „magyaroknak” tartották. Ki tudná, mivel eteti a táltosait ott messzi 
hazájában ez a tatár, hogy a hercegi lovakat is lefőzi. 

Nos: „Vabanque” az új Alvinczi-ló nem látszott valamely tűzokádó táltosnak. „Kimustrált 
dög!” - mondták a paripák szakértői, amint a négylábún végignéztek. A jószívű Rothschild 
báróné (született Montefiori), aki tengerkék (Rothschild-kék) selyemruháján az aranysárga 
szalagocskával, istállójelvényével: most is páholyában ült, mint minden versenydélutánon: 
látócsövével részvéttel kereste a pályán Alvinczi úr alakját, mert hallotta, hogy betegeskedik, 
és lova sem látszik a legjobbnak. A kövér Springer báró, aki a nagy melegek elmúltával már 
idejét látta, hogy a nyergelő és mázsáló lombos platánfái alól előjöjjön, és szalmakalapjával 
legyezze kipirosodott homlokát, a kis Mikulik báró kíséretében ugyancsak Alvinczit kereste 
csíptetője mögött szürkülő szemeivel, de kövér és tekintélyes ember létére egyetlen lépést 
sem tett felé. A kor divatja szerint színeiből, a vörösből és feketéből kombinált derékövet 
viselt mellénytelen derekán, ezt az övet mindenkinek észre kellett venni, aki Springer bárónak 
köszönni akart. A távolban látszott a zergeszakállas kalapjában a csontos, sovány Dreher 
Antal alakja, aki gyűrt császárkalapjával azt látszott jelezni, hogy csak véletlenül tartózkodik 
Bécsben, négy lóval jött falusi kastélyából, ahová nyomban visszatérend, amint a 
versenynapnak vége van. Szinte élvezetes látvány volt az a fiatal, rózsaszínű arcú katonatiszt, 
köpenyegében és nyakában lógó aranygyapjújával, aki fehér kabátos adjutánsával a cél 
közelében állott, és a sárga papirosra nyomtatott versenyprogramot tanulmányozta. Károly 
főherceg hűséges maradt a lóversenyhez. 

- Nem kár, hogy a cseh arisztokrácia még nem zavarja meg ásítozásával a telivéreket - mond 
Rezeda úr, akit Alvinczi nem eresztett maga mellől, nehogy a hírlapíró megszökjön a 
megígért temetésével. 

A sípok Alvinczi úr szíve körül mind hasogatóbban kapkodtak levegő után, a szíve pedig 
bizonyára úgy kalimpált, szédült, tántorgott, mint egy elszabadult harang a szélben, a 
hátgerincét se érezte, és néha bizonyára összeesett volna Rezeda támogatása nélkül. Már 
árnyéka se volt Alvinczi úrnak, amikor egy napsütött gyeprészen átballagott. Talán egy jó 
hangos káromkodás segítene fulladozásain. De a Monarchia egyik legelőkelőbb nézőterén 
nem illik káromkodni. És Rezeda úr, amennyire tőle tellett, nyugtázta a kíváncsi pillantásokat, 
amelyek a támolygó Alvinczit kísérték, amint egy árnyékos padhoz kormányozta. 

Egy percig Alvinczi a gallérja körül babrált remegő kezével, mintha ez a gallér akadályozná 
minden cselekedetében. Majd egy Jockey Club-beli szolgát vett észre, aki tálcára helyezett 
vizesüveggel közeledett felé. Alvinczi nem nyúlt a pohár után, de rekedten szólt az inashoz: 

- Küldje ide Hornert. 

A szolga elment, és a holtsápadt Alvinczi a padon üldögélve valamennyire magához tért. A 
félszemű bukméker, nyakában a táskával hamarosan közeledett hajadonfővel, amint állását ott 
hagyta: 

- Mivel szolgálhatok, méltóságos úr? 

- Hogy légolja „Vabanque”-ot mai versenyében, Horner? 

- Egy és fél az egyhez. Valami csekélységgel egy és háromnegyeddel - felelt a bukméker 
vastag ceruzáját kezében tartva, mintha Alvinczi lelkére alkudozna. 
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- Ha kettővel légolja, akkor kétezerrel magánál és ezerrel minden társánál - felelt Alvinczi. 

Horner biccentett fejével, és visszament a „Ring”-be, mert társait értesíteni kellett a 
fogadásról, mielőtt a verseny elkezdődött volna. 

Alvinczi úr száján több emberi hang nem jött ki ebben az életben. 

Halotti sápadtság ereszkedett arcára, amint az árnyékos padon gubbasztott, és csak valamely 
belső indulat rázta meg néha szemöldökét, homlokráncát, de szája zárva maradt. Csengettek, 
kiáltoztak, futamodtak, a korlátnál lovak nyargaltak színes ruhájú lovasokkal… 

- Azt hiszem, a versenyt megnyertük - mondta Rezeda úr, de már egy halotthoz szólott, aki 
lassan összeesett ültében. 

(Margitsziget, Óbuda, 1930) 
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