
K É N Y E S E S E T . 

A hosszú vonat lassan feltolatott Interlaken állomás perronjára 
délután fél négy órakor. Közel az elejéhez volt egy „Paris" fel-
irattal ellátott kocsi. 

A perronon ott volt a többi utas között egy magas, egészségtől 
duzzadó angol fiatalember, Elliot Cirill, durva szürke félvászon ruhában. 
Erős vashegyű bot, jégvágó, egy fényképezőgép és egy esőköpeny volt 
nála. Sokat mászott, s orráról majdnem egészen lehorzsolódott a bőr. 
Mögötte egy hordár vitte súlyos ruhatáskáját. 

— Párizs, első osztály, uram? — szólt a hordár, ki kitűnően beszélt 
angolul. 

— Nach Paris, première classe — felelte Cirill. 
Nem szerette, ha idegenek angolul szólnak hozzá. Minthogy pedig 

nem volt biztos abban, hogy mi a hordár anyanyelve, két nyelv közül 
engedte választani. Cirill a külügyminisztériumban volt alkalmazva és 
így beszélt franciául is, németül is, persze egyaránt rosszul. 

— Erre, uram — felelte a hordár. A „Paris" jelzésű kocsinak egyik 
végén első-, másik végén másodosztályú fülkéi voltak, a középen pedig 
egyetlen fülkével a Lits Salon. Cirill, ki már utazott egy keveset, ismerte 
a nemzetközi társaság hálókocsijait, ismerte a francia államvasutak 
hasonló berendezéseit azok számára, kik feküdni óhajtanak s készek 
megfizetni az efféle luxusutazás költségeit; ennek a társaságnak „Lits 
Salon"-ja azonban ismeretlen volt előtte. Mindazonáltal olyan hálókocsi-
félének gondolta. Éjjeli utazás előtt állott. Aznap már három órakor 
fenn volt, megmászta a Schildhorn-t, hogy a napfelkeltében gyönyörköd-
hessék. Elég az hozzá, a Lits Salon — bármi legyen is az — megfelelőbb-
nek tűnt fel előtte egy közönséges elsőosztályú fülkénél. 

Az angolul beszélő hordár készségesen rendelkezésére állott és elő-
hívta az állomásfőnököt. Ez semmit sem tudott angolul, s azt állította, 
hogy a Lits Salon is ismeretlen előtte, sem azt nem tudja, hogyan kell 
kibérelni, sem azt, vajjon le van-e már foglalva. Végül is egy frank ellené-
ben beleegyezett abba, hogy Bernből kérjen telefon útján információt. 
A válasz kielégítő volt. A Lits Salon-ban három hely volt, kettő közülük 
már lefoglalva, melynek utasai azonban csak Bernben szállnak fel. 
A harmadik még rendelkezésre állott Cirillnek, ha hajlandó húsz frankot 
fizetni. Ő fizetett és elfoglalta helyét. 

Miközben a vonat a Thun-tó partján száguldott tova, ő jól szemügyre 
vette a Lits Salon-t. Első tekintetre egy szokatlanul tágas, háromüléses 
elsőosztályú szakasznak látszott. Csakhogy egy nagyon leleményes szer-
kezet révén minden egyes ülés hátlapját lehajlítva, az ülések teljes hat láb 
hosszú s az egész szakaszt átkaroló szofává voltak átalakíthatók. 
A mozgatható hátlapok viszont összehajtva vánkosokat képeztek. Cirill 
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örült, hogy kényelmesen töltheti majd az éjjelt. Még meg is mosakodhatik 
és megberetválkozhatik reggel, mert a Lits Salon-nak megvan a maga 
mosdója. Elhelyezkedett, pipára gyujtott s azon kezdett töprengeni, kik 
lesznek majd utazótársai. 

A vonat megérkezett Bernbe s Cirill kíváncsian nézett végig a perro-
non. Egy angol pap s felesége siettek Cirill kocsija felé. Jókedvű, barát-
ságos embereknek látszottak s ő megelégedetten gondolt arra, hogy ezek 
az üres helyek birtokosai. Csakhogy tovább mentek. Két francia, egészen 
megrakodva csomagokkal, szállt fel a kocsijába, s végigküzdötték magukat 
a folyosón. Benéztek ők is Cirillhez, azután tovább mentek. Több más utas 
is elvonult előtte és elhelyezkedett másutt. Cirill reménykedni kezdett, 
hogy utitársai talán lekéstek a vonatról s így az egész Lits Salon egyedül 
neki áll majd rendelkezésére. Kihajolt az ablakon s messze a perron végén 
megpillantott két hölgyet. Amerikaiak voltak. Ennyit tudott, mert hal-
lotta hangjukat s csak amerikai hölgynek a hangja képes túlharsogni egy 
tömött vasúti perron hosszát, sőt még a gőzgép lármáját is. E hölgyek 
egy aranypaszomántos sipkájú hivatalnokkal voltak s őt kérték meg, hogy 
vezesse el őket alvófülkéikhez, melyeket lefoglaltak. Cirill könnyedén meg-
rázkódott. Határozott jellemű s erős elhatározású hölgyeknek látszottak. 
Elképzelte magának, hogy szavazataikkal mily erélyesen követelhetik ezek 
odahaza Amerikában a szeszesitaloktól való tartózkodást. Nagyon való-
színű, hogy az ő dohányzásának is ellene lesznek. Valószínűleg össze-
ráncolják majd homlokukat, sőt talán meg is leckéztetik, ha meginná egy 
üvegben magával hozott pálinkáját. 

Az aranysipkás hivatalnok végigvezette a hölgyeket a perronon, fel-
segítette őket a párizsi közvetlen kocsiba, feltárta a Lits Salon ajtaját s 
barátságosan betessékelte őket. Azután eltűnt, anélkül, hogy valamit 
kapott volna, valószínűleg boldogan, hogy megszabadult tőlük. A két 
hölgy megállt a folyosón s barátságtalanul pislogott Cirill felé. Ez kiverte 
pipájából a hamut. Legborzasztóbb aggodalmai beteljesedtek. Ők bizo-
nyára dohányzása miatt nehezteltek. 

— Mi hálókocsit fizettünk — mondja egyikük —, hol az a hálókocsi? 
— Tüstént beszélek a kalauzzal — felelte a másik. 
De nem beszélhetett a kalauzzal, sem más hivatalos személlyel, mert 

a vonat elindult. 
— Ez nem is hálókocsi — mondja az első hölgy. Miközben beszélt, 

egyenesen Cirill szemébe nézett és ő érezte is, hogy most felelnie kell 
valamit. 

— Ez nem a szokásos Waggon-Lits — felelte udvariasan —, de azt 
hiszem, azért elég kényelmes. Hadd mutassam csak be, hogy mi az eljárás. 

Felállott, odébb tolta könyveit s újságait, lehajtotta ülése támláit s 
szétnyitotta a szofát s vánkosokat. 

— Nem is olyan rossz — mondotta —, ha egyszer megérti az ember, 
hogy hogyan működik. 

— Ez rettenetes — méltatlankodott az első hölgy —, határozottan 
sérelmesnek tartom. 

— Nem is hinnék el odahaza — felelte a másik —, ha megírnók s 
elmondanók ezt. No majd megírom én az összes újságoknak, hogy hogyan 
bántak velünk. 

Cirill ott állt a szétbontott fekvőhelynél s nem értette a hölgyek 
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méltatlankodásának okát. Nem egy éjtszakát töltött már amerikai Pull-
mann-kocsikban s úgy találta, hogy a francia vasuttársaság e berendezése 
jóval kényelmesebb. 

— Ugyan, ugyan — szólt szinte bocsánatot kérve —, ez valóban nem 
oly kétségbeejtő. 

— És ön talán a harmadik ágyban szándékozik aludni? — szólt az 
idősebb amerikai hölgy. 

Ekkor Cirill mindent megértett. Sokat hallott már amerikai hölgyek 
végtelen szemérmességéről s érzékenységéről, különösen idősebb vénlányo-
kéról, de soh'sem tudta egészen elhinni mindazt, amit hallott. Most azután 
világos lett előtte, h o g y . . . még nagyon fiatal volt s sok tekintetben 
ártatlan. Hirtelen elpirult. 

— Természetesen az ember nem vetkőzik le — szólt bocsánatkérő 
hangon. — Az ember egyszerűen lefekszik. Becsületemre kijelentem, egyet-
len ruhadarabomat nem vetem le, kivéve kalapomat. Még a cipőmet sem 
fűzöm ki, ha önök úgy kívánják. 

Ez pedig nagy ígéret volt. Mert cipője nehéz szöges cipő volt, hegy-
mászásra való. Már előre örült, hogy majd levetheti. De önmegtagadása 
csak rontotta a helyzetet. A két hölgy úgy nézett reá, mintha készakarva 
megsértette volna őket. Elhúzódtak a folyosó legtávolabbi zugába, még 
csak belépni sem akartak a Lits Salonba. 

Cirill magára maradt, teljes fizikai kényelemben, mert az egész sza-
kasz reá maradt. De annál rosszabbul érezte magát bensőleg, mert sehogy 
sem tudta elképzelni, mitévő legyen. Lehetetlennek látszott előtte a sze-
mérmükben megsértett két hölgyet lecsillapítani. Valószínűtlennek tar-
totta, hogy őt utitársuknak fogadják, még akkor is, ha megígérné, hogy 
esőköpenyével is letakarja magát s azt egész éjjel magán tartja. 

Azt persze megtehetné, hogy lemond a helyéről, de majd egy fontot 
fizetett érte, s mindenáron le akart feküdni, mert szüksége volt pihenésre. 
Mellesleg mondva, egyáltalán nem értette a hölgyek állásfoglalását. 
Ha nincs semmi sértő abban, hogy az ember egész éjjel ott ül egy vasúti 
szakaszban, melyben idegen férfi is van, nem lehet sértő abban sem, ha 
hasonló körülmények között esetleg ledől. 

A vonat lassan elhaladt a Neufchatel-tó partján, majd minden tíz 
percben meg-megállt a kis állomásokon. Minden állomáson fülébe jutott 
a két hölgy hangja, s akaratlanul is meghallotta, amit beszéltek. Sérel-
mükről vitatkoztak s borzasztóan nehezteltek a francia nemzetre, a vasút-
társaságra s különösen őreá. Egy állomáson azt mondták, hogy amerikai 
úriember soha be nem tolakodott volna két hölgy hálófülkéjébe. A követ-
kező állomáson hallotta, amint őt „daganat"-nak, meg „hólyag"-nak 
nevezték. Nem tudta ugyan a szó pontos jelentését, de nagyon rosszul 
érezte magát a hallottak következtében. Neki már volt baja daganatokkal, 
legutóbb pedig, a hegymászás alkalmával, hólyagokkal. Ha a jelenléte a 
két amerikai hölgyet ilymódon érinti, akkor megérti, hogy ő mennyire 
kellemetlen nekik. Végül is nem állhatta tovább. Kicipelte ruhatáskáját 
és egyéb holmiját a folyosóra, kalapját a kezében tartva közeledett a két 
hölgyhöz, s felajánlotta nekik helyét a Lits Salon-ban. 

Azok még csak meg se köszönték szívességét. Sőt, látszólag rosszal-
ták, hogy oly soká váratott erre, s hogy ők majdnem két óra hosszat 
kénytelenek voltak a folyosón állni. 
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Talált egy helyet egy másik szakaszban, melyben nem voltak sokan, 

szemben egy angol fiatalemberrel. A szakasz másik végén egy francia ült 
kislányával, ki azonban még túlságosan fiatal volt ahhoz, hogy tartózkodó 
szeméremérzéke kifejlődjék. Egy ideig jól is érezte magát, de egy egész 
éjjel állott előtte, s a legkisebb reménye sem volt ahhoz, hogy lefekhessék. 

Körülbelül tíz órakor, éppen mielőtt a vonat Pontarlier állomására 
befutott, belép a kalauz s vizsgálja a menetjegyeket. Rögtön megállapítja, 
hogy Cirillnek joga van a Lits Salon-ra, s udvariasan figyelmezteti őt erre. 
Cirill válaszában kijelentette, hogy két amerikai hölgy érzékenységére való 
tekintettel helyéről önként lemondott. A kalauz, ahelyett, hogy lovagias-
ságát megdicsérte volna, határozott hangon utasította, hogy vissza kell 
mennie saját helyére. Jelenlegi helyét ugyanis esetleg Pontarlierban igé-
nyelhetik, s ha ő nem fizet egy új, elsőosztályú jegyet Párizsig, akkor nem 
maradhat meg helyén. Cirill igyekezett a kalauz eszéhez beszélni, de min-
den fáradozása hiábavaló volt. Végül is arra hivatkozott, hogy ő nem 
akarja a két amerikai hölgy érzelmeit megsérteni. Magyarázgatta, hogy 
a két hölgy valószínűleg egész éjjel bosszantaná őt, ha visszamenne. 
A kalauz azonban, ki végül is elvesztette a türelmét, mindezzel nem sokat 
törődött. Csak annyit engedett meg, hogy Pontarlier állomásig ott marad-
hat; azután el kell foglalnia helyét a Lits Salon-ban, vagy egy új első-
osztályú jegyet váltania. 

Az angol, ki Cirillel szemben ült, meleg érdeklődéssel kísérte a vitat-
kozást. Alighogy elment a kalauz, érdeklődni kezdett. 

— Tényleg olyan elviselhetetlenek? — kezdte a kérdezőzködést. 
— Kik? Az amerikai hölgyek? Nem mondhatnám — felelte Cirill —, 

azaz nem volnának azok, ha nem viselkednének velem úgy, mint ahogy 
teszik. 

— Nem hiszem, hogy azért tényleg bántanák önt — felelte a másik —, 
hogy ollóval a szemét kiszúrnák, vagy szöget kalapálnának a fejébe, mi-
közben alszik, mint a bibliai asszony. 

— Azt nem hiszem én sem — válaszolta Cirill —, de annál többet 
beszélnének. 

— Én magam szeretném ezt kipróbálni — szólt a fiatalember. — 
Adja nekem az ön jegyét a Lits Salon-ra és én cserébe átengedem a helye-
met. Ez ellen a kalauznak sem lehet kifogása. 

Cirill, ki tényleg reszketett a két hölgytől, szívesen belement volna 
e cserébe, de mégis illendőnek tartotta, hogy új barátját óva figyelmeztesse 
azon dolgokra, amik reá várhatnak. 

— Ők engem kullancsnak neveztek és azt mondták, hogy amerikai 
úriember, sőt általában semmiféle úriember nem tolakodnék erőszakkal 
az ő kocsijukba. Mondtak sok más csúnya dolgot is, s ön önkéntelenül is 
hallja, akármilyen messze van tőlük! 

— Talán mégsem — mondta reménykedve a másik. — Látja, már sok 
amerikaival találkoztam, össze-vissza utazgatva Európában, s büszkén 
elmondhatom magamról, tudok bánni velük. 

Pontarlierben sokáig állt a vonat, míg a vámőrök a csomagokat, a 
rendőrök pedig az útleveleket vizsgálták. Mikor végül a vonat útrakészen 
állott, Cirill szerényen abba a szakaszba sompolygott, hol a francia ült 
a kislányával, a másik angol pedig bátran a Lite Salon-ba lépett, még 
csak nem is kopogva az ajtón. 
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Másnap reggel hat óra körül, félórával a vonat megérkezése előtt 

Párizsba, Cirill kiment a folyosóra, hogy kinyujtózkodjék. Néhány perc 
mulva csatlakozik hozzá az az ember, kinek átengedte helyét a Lits 
Salon-ban. Cirill fáradt volt, fésületlen. A másik friss, tiszta, borotvált 
s látszott rajta, hogy jól töltötte az éjtszakát. 

— Nos hát? — szólt Cirill. — Hogy értezte magát? Sokat bosszan-
tották? 

— Bosszantani engem?! Jó Istenem! Szó sincs róla. Barátságosan 
üdvözöltek, szőlővel s kétszersülttel etettek, illatos pudereket s kölni vizet 
ajánlottak fel lázas homlokomra. Rosszul bánni velem! Ugyan. Meg is 
csókoltak volna, ha kértem volna tőlük. De ez elől inkább kitértem. 
Mondtam önnek, hogy tudom, hogyan kell bánni amerikai hölgyekkel, 
kivált a Midile West-iekkel s az ilyen, S. Louisból, vagy más istenháta-
mögötti vidékről való két veszedelemmel. 

— Szeretném, ha megmondaná, mit csinált ön — válaszolta Cirill. 
— Egyszerűen bemutatkoztam — felelte amaz. — Megmondtam, hogy 

Lord Archibald Chandos Effingham vagyok, hogy anyám Portarlington 
hercegnője volt s hogy apám másodunokatestvére a walesi hercegnek. 

— De hát ön tényleg mindez? — szólt kissé álmélkodva Cirill. 
— Szó sincs róla, egyik sem vagyok. Tényleges nevem Thompson s 

tőzsdebizományos vagyok. De sokfelé megfordulok s az amerikaiak ellen 
mindig fellépek. Ők demokratikus nép, ízig-vérig demokratikusok, s így 
persze semmit jobban nem szeretnek, mint a rangot. Ha ön arra gondolt 
volna, hogy a neve elé odabiggyesszen e g y . . . 

— Tény, hogy az apám főnemes és én Lord Cirill Elliotnak mond-
hatom magam. Ez természetesen csak udvariassági címzés. 

— Ejnye, teringettét — szólt a másik — és ön nem gondolt arra, 
hogy ezt megmondja. Mi az ön foglalkozása? 

— A külügyminisztériumban vagyok — felelte Cirill. 
— Ah, úgy, tudom, az ott nem sokat számít. De ha a börzével fog-

lalkoznék, nagyon sok jót várhatna. Egy ember, ki előnyeit nem tudja ki-
használni és elszalasztja a jó konjunkturákat, nem volna versenyképes 
szabad pályákon. 

(Angolból fordította : Németh Sándor.) 
George A. Birmingham. 




