
A C S O D A V Á R Ó K . 
VI. 

Ezerkilencszáztizenkilenc. 

AMORGAN-SZÁLLÓ sárga termét pálmaligetté varázsolták egy esze-
veszettül bőkezű nagyúr rendeletére. Olyan volt az egész, mint 
egy indiai nábob fogadóterme : csupa szőnyeg, csupa selyem-

fotőj, csupa virág, csupa nehéz illat, csupa fény . . . jobbról a terem végén 
ezüstön és meisseni porcellánon fejedelmi büffé, annak a hátamögött 
elrejtve a vonósnégyes ; középen néhány kvadrátméter parkett a táncnak; 
köröskörül asztalok és óriási méretű süppedő karszékek. A falakon mű-
vészi képek és tükrök ; látszott, hogy mindez nem is tellett a Morgan-
szálló házi leltárából ; kárpitosok, díszítők és antikváriusok hordták 
össze kincseiket erre az alkalomra, hogy az intérieur minél mutatósabb 
legyen. Az egyik sarkot valamelyik iparművész XVI. Lajos korabeli 
rézveretes bútorokkal szegte be, a kredencen XVII. századbeli Reticella-
üvegek, Andrea Viadore-lámpák, szárnyas kelyhek és gyümölcstartók 
ékeskedtek. Egy sarokban Meissonnier-stílusú konzol ragyogott és fényes 
fedőlapján álló óra ketyegett, sèvresi porcellánból : egy öreg szatir 
fiatal nimfával hintázik fatuskóra dobott egyetlen szál fenyőn. A könnyű, 
lenge, szinte elröppenő nimfa kacéran libegett a magasban s a testes, 
erőlködő vén Pán nem tudta az egyensúlyt megbillenteni. 

A díszítőknek az volt a feladatuk, hogy olyan képe legyen az egész-
nek, mintha a terem állandó otthona volna egy ragyogó izlésű és mér-
hetetlenül gazdag amatőrnek. Pedig csak egy éjtszakára szólt ez a Po-
temkin-otthon dicsősége. 

Este tíz órakor eljött a titokzatos nagyúr, hogy megszemlélje az 
előkészületeket. Kicsiny, sáppadt, ráncosképű, törékeny emberke volt 
ez, apró lábain bágyadtan tipegve körüljárta a termet és több ízben 
kifogásolt egyet-mást a berendezésen. Megjegyzéseit áhitattal hallgatta 
a szállodaigazgató, a díszítő, a pincérhad s a kiséretében lévő két-három 
úr, estélyi díszben, vakító ingmellekkel, pompás, vadonatúj frakkban. 

Künn a portán, az irodában, az étteremben végigfutott a híre a 
nagyszerű estélynek. 

— Ki adja a bált? — kérdezték a portást a szálloda állandó lakói. 
— Báró Péterffy Miklós kamarás úr őméltósága — suttogott amaz 

az áhitat hangján. 
Az egyik vendég elhúzta a száját. 
— A kártyakirály? 
Egy másik odasúgta a társaságában lévő hölgy fülébe : 
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— Ellenforradalmi összejövetel. Royalista-bál. Ott lesz az egész 
legitimista arisztokrácia. Jó lesz i t t leülni és megnézni az érkezőket. 

— Én nem úgy tudom — válaszolt a hölgy. — Az ántánt-misszió 
tiszteletére rendezi ezt a bolond Péterffy. Igy akarja kiudvaroltatni a 
területi integritást, az operaház legszebb táncosnőivel. 

Nevettek. 
Egy öreg úr közbeszólt: 
— Nagyon helyesen teszi. Minden attól függ, hogy milyen impresz-

sziókat kap i t t az ántánt-bizottság. 
— Én többet tudok — súgta a fülébe egy fiatal pápaszemes em-

ber, valószinűleg újságíró. — Nekem biztos értesülésem van arról, hogy 
Magyarország területéből egy négyzetcentimétert sem fognak elvenni. 

— És a megszállás? 
— Az csak olyan mézesmadzag volt, csak olyan parádé, amelyet 

az ántánt megengedett, hogy a rácok, oláhok, csehek kitombolják ma-
gukat a győzelem és hódítás illúzióiban. 

— Honnan tudja ezt? — kérdezte felcsillanó szemmel az öreg úr, 
aki most magamagát akarta megerősíteni optimizmusában. 

— Párisból — felelte az újságíróféle. — Én hiszek a franciákban. 
Az a világ első népe ! Lovagias, igazságos, nagylelkű, melegszívű és tisz-
teli az ezeréves Magyarország történeti szerepét . . . 

Az öreg úr megölelte a szemüveges i f jút és a szállodában öt perc 
mulva mindenki arról beszélt, hogy az ántántmisszió vezetője jegyzéket 
adott át a magyar kormány fejének, amelyben a területi integritást a 
nagyhatalmak garantálják s megengedik, hogy Magyarország újra 
monarchia legyen, ha hajlandók egy angol királyi herceget Szent István 
trónjára ültetni. A szállodában néhányan kifakadtak, mert ilyenféie 
hírek már sokszor bizonyultak a túlfűtött fantázia termékeinek, de 
azokat letorkolták. 

— Hát hiszen azért adja Péterffy Miklós báró a bált az ántánt-
delegátusok tiszteletére. 

— És miért épen a báró? 
— Először : mert ő diákkori pajtása a jövendő magyar király 

atyjának, másodszor : mert ő lesz a miniszterelnök. 
Igy beszéltek a Morgan-szállóban Miklós báró estélyéről, amely a 

sárga teremben tizenegy órakor nyilt meg ötven meghivott vendég 
szórakoztatására. 

Éjfél felé már mind együtt voltak. Az est királynője Péterffy Kál-
mánné, Grónay Mária volt, az operaénekesnő, a gyönyörű, gőgös és 
szomorú asszony, aki egy menekült orosz herceggel beszélgetett a Meis-
sonnier-konzol előtt. Mária mellett feltünt egy szőke, párductestű húsz 
esztendős leány, akinek sötét, rejtelmes, villámos volt a szeme és hosszú 
fekete a szempillája, amely mint egy sátor, úgy takarta el a tekintetét. 
Aki rájuk nézett, nem tudta eldönteni, hogy melyik a tökéletes szépség : 
ő-e, vagy Mária, aki asszonyos volt, magas és karcsú, de érzékien formás 
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s túlságosan fehér volt az arca, szinte áttetsző és tejszínű, mint a por-
cellán. a szája túlságosan piros, a szemöldöke túlságosan fekete, de a haja 
puha, sötét gesztenyeszín. Három-négy férfiú állandóan körülöttük volt, 
az orosz herceg inkább Máriával foglalkozott, Klára mellett csendesen, 
szótlanul, majdnem apai féltékenységgel Pokorny Elemér ült, a Molnár-
klinika első adjunktusa. 

Távolabb egy sarokban néhány mágnás beszélgetett. Az egyik, 
Wein-Thőri báró, egy kiélt arcú, kártyás, eladósodott gavallér, gúnyosan 
mutogatott az orosz herceg felé. 

— Tulaj donképen az ő pénzén megy itt ez az egész cécó. 
A másik, egy egészen fiatal suhanc, Baloghy Alfréd gróf, nyegle 

mosolygással intett Mária felé. 
— A szépasszony kedvéért? 
— Bolond beszéd — dörmögött a báró. — Nem tudod, hogy 

Máriába a cousinja szerelmes? 
— Kicsoda? 
— Miklós. 
— Ne beszélj ! 
— Az őrülésig. Az öngyilkosságig. Mit? A gyilkosságig. 
— Pompás — nevetett a gróf. 
— Hát nem tudod? No, ez érdekes. Hát Miklós most is őt akarja 

megszédíteni. 
— És szédül a kicsike? 
Wein-Thőri fontoskodó arcot vágott. 
— A jelek szerint nem. A báró nagyon szenved. 
— De eközben ráér a herceget megkoppasztani — jegyezte meg 

a gróf. 
— Na látod, erre céloztam előbb. Miklós nagyszerű formában van. 

A hercegtől már elnyert vagy ötmilliót. 
— Frankot? — kérdezte élvezettel a gróf. 
— No, egyelőre még csak koronában értem. 
— Az is szép pénz. És még másoktól is csurrant-csöppent néhány 

koronácska. 
Wein-Thőri megigazította szemén a monoklit és rekedt hangon 

szólt. 
— Miklós készpénzét becsülöm ma vagy egymillió frankra. 
— Borzasztó vagyon. És mind kártyán nyerte? 
— Még pedig a forradalom alatt. De Miklós nem az az ember, aki 

meg tudja tartani a pénzt. Még jó, hogy így pocsékolja el, ahogy most 
csinálja. 

— Hát csakugyan? — kérdezte a kis gróf odahajolva a báró fü-
léhez. 

— Van valami benne. Miklós félmillió frankot ajánlott fel az 
ellenforradalom megindítására. 

— Deponálta? — kérdezte a gróf. 
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— Nem. 
— Akkor elkártyázza — jelentette ki a fiatal Baloghy olyan szilárd 

és zord hangon, ahogy csak a huszonötéves emberek tudják kimondani 
véleményüket. 

A teremben halkan szólt a zene. Valami Chopin-valzert játszott 
a zenekar. A terem közepén megjelent Turolla, az operaház szólótán-
cosa és Campanini Bella, az első ballerina. Néhány percig mindenki őket 
bámulta, aztán újra Mária és Klárika felé fordult az érdeklődés. 

Klárika Pokorny Elemérrel beszélgetett. A tanársegéd bizalmas, 
komoly, szemrehányó hangon kérdezte a leánytól. 

— Miért kellett nekünk idejönnünk? 
A leány elpirult. 
— Megbánta? Rosszkedvű? 
— Már úgy jöttem ide — felelt az orvos. 
— Miért nem mondta meg őszintén? Tudja, hogy mindenben 

engedelmeskedem. 
A tanársegéd kissé melegebben folytatta. 
— Láttam, nagy kedve van. 
Klára szerelmesen nézett a férfi szemébe. 
— De nem haragszik, ugy-e? 
— Csak fáj. 
— De Miklós annyira kért . . . 
— Nem szeretem Miklóst — szólt közbe ridegen Elemér és össze-

ráncolta homlokát. 
Klára szeme is elborult. 
— Igaza van egyrészt. De Miklós olyan boldogtalan és alapjában 

véve olyan szeretetreméltó, jó, kedves vén fiú. 
— Züllött ember. 
— De a rokonszenves fajtából. És nagyon szenved. Ő valóságos 

mártirja a saját züllöttségének. 
Elemér türelmetlenül legyintett. 
— Most, amikor az ország kétharmadrésze idegen megszállás 

alatt van, amikor it t benn egy aljas rablóbanda garázdálkodik a kor-
mányon, amikor senki sem gondol a haza ellenségeire, amikor Pesten 
kifosztják az ékszeres és péküzleteket, kidobják hivatali szobáikból 
a részvénytársaságok igazgatóit, utcán és villamoson lecsatolják az 
asszonyok karkötőit és körmeneteket rendeznek ágyúkkal és gépfegy-
verekkel a köztársaság ellenfelei és a nem létező ellenforradalmárok 
ellen, akkor nem szabad bált adni kártyanyereségből léhűtők és kalan-
dorok, orosz hercegek és francia tisztecskék mulattatására, 

Klárika elszomorodott. 
— Szegény Miklós. Ha ő tudná, hogy tulaj donképen mit is akart 

ezzel a mókával ! 
— Én tudom — lihegte kinosan a doktor. 
— Mit? 
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— Magát akarta megmutatni annak az imbecillis, morfinista, 
gézengúz orosz hercegecskének. 

Klára majdnem sírva fakadt. 
— Elemér ! Maga igazságtalan. Maga épen oly jól tudja, mint 

én, hogy Miklós nagyobbra ta r t ja magát a világ minden orosz hercegé-
nél, beleértve a cári családot is. A Péterffyek nem ismernek nagyobb 
urat önmaguknál. És én sem ! — tette hozzá gőgös arccal, kihívón, 
dacosan, aztán hirtelen megrándult a válla és szerelmes búgással, 
mint egy kis galamb hozzátette : — kivéve magát. 

Elemér egyszerre elmosolyodott, a szive forró lett és reszketett 
a hangja. 

— Édes, édes, édes! Bocsásson meg. Felbőszít, hogy mindenki 
magát bámulja. Ez az egész. 

Klárika boldogan leste Elemér ajkát, hogy milyen gyerekesen 
reszket és vonaglik a féltékenységtől. 

— Imádlak — súgta oda neki mámorosan. 
Összesimultak észrevétlenül. 
Gyönyörű pár volt. A férfi harminchét, a leány húszesztendős, 

de érett, sugár, telitestű szépség. És imádták egymást, ez mind a kettő 
szeméből kisugárzott. Az egyetemen ismerkedtek meg, aztán Elemér 
találkozott vele egy teaestélyen, Gáthy Domokos házánál. Eleinte 
feszélyezte őket az, hogy báró Molnár professzor helyett Pokorny 
szokta tartani az előadásokat s a tanár és tanítvány között szövődő 
regényeket — amelyek pornográf-kiadásait mind a ketten látták az 
egyetem körül — szivükből utálták. De aztán kisült, hogy mint 
minden magyar ember, ők is ki tudnak mutatni valami atyafiságot 
s ezen az alapon a tanársegéd látogatást te t t a Péterffy-penzióban. 
A család genealogusa, Péterffy Gyula nyomban megvilágította a rokon-
ságot. Elemér apja, Pokorny Emmanuel sásdi járásorvos volt, anyja, 
Gundy Sarolta, Gundy Miklós sásdi kanonok-plébános nővére. Gundy 
Sarolta anyja Grónay-leány volt, tehát Klára és Elemér vérében van 
néhány közös csepp, néhány Grónay-csepp, amely a Péterffy és Keresz-
tes-vérrel keveredett. 

Pokorny Elemért a Péterffy-penzióban szivesen látták és Klárika 
anyja, Ágnes a szivében már összeadta őket. Maga a penzió fejedelem-
asszonya, Klema sem bánta. Neki az volt a véleménye, hogy a leányok 
életének egyetlen célja és programmja a férjhezmenés ; az egyetem 
ép olyan veszedelmes hely úrilány számára, akár az operaház ; egye-
nesen szerencse tehát, ha abban az atmoszférában Klárika máris meny-
asszonynak érzi magát, mert ez a biztos és boldog érzés megóvja őt az 
élet szennyes csábításaitól. 

Elemér úgy kívánta, hogy Klárika diplomát szerezzen ; Klárika 
szorgalmasan tanult, hogy örömet szerezzen a vőlegényének. Az esküvő 
napját a diploma megszerzésének napjára tűzték ki, de mind a ketten 
féltek, hogy öt hosszú esztendeig várni emberfeletti megpróbáltatás 



247 

lesz. Ez kölcsönösen idegessé és féltékennyé tette mindkettőjüket, de 
boldoggá is, mert a féltékenység a szerelem hajnalán nemcsak azt teszi 
boldoggá, aki érzi, de azt is, akire irányul. 

Klárika most még boldog volt, ha megpillantotta Elemér szemé-
ben a dühös féltékenység lángját. Ilyenkor egész testében kéjes bizser-
géssel szaladt át a bizonyosság, hogy Elemér épen oly szerelmes, mint ő. 
Ebben a pillanatban is ezt érezte és ezért kimondhatatlan hálával búj t 
a karja alá. 

— Nem sokáig maradunk . . . Mária is fáradt, — mutatott a her-
ceggel beszélgető Péterffyné felé. 

— Mária kiszámíthatatlan — jegyezte meg az orvos és hozzá-
tette : — de mindegy ; már jól érzem magam. Táncol? 

— Nem — suttogta Klári. 
— Miért nem? 
— Mert akkor mással is kellene. Maga se táncoljon. 
Elemér boldogan bólintott. Klárinak is jó kedve lett. 
— Pedig Murini grófné ugyancsak szemmel tar t ja magát. Tet-

szik magának a grófné? 
— Kissé elhervadt. 
— Hát Gáthyné? — kérdezte nevetve és egy kövér, pirosarcú, 

gránátos járású matrónára mutatott , aki vastag szivarból eregette 
a füstöt. 

Elemér nevetett, Klári pedig kissé izgatottan, de merészen, maga 
is belesáppadva, Máriára mu ta to t t : 

— De Mária gyönyörű, úgy-e? 
Elemér komolyan felelt. 
— Nagyon szép. De maga sokkal szebb. 
És mind a ketten újra Máriát nézték. Mária most a házigazdával, 

Miklós báróval beszélgetett. 
A báró arca állandóan vonaglott, mintha valami belső szenvedés, 

titkolt nyugtalanság, félelemérzet vagy kétségbeesés rángatná az el-
nyűtt idegeit. 

Mária fázósan didergett. Ő is izgatott volt. 
— Mária, maga kissé ideges — suttogott Miklós. 
— Egy cseppet sem — felelte az asszony. — Csak idegennek 

érzem magam. Csupa férfi, alig egy-két asszony. Ez feltünő. 
Miklós arca megrándult és magyarázni kezdte. 
— Mert ez tulaj donképen politikai összejövetel. 
— De én nem vagyok politikus és Klárika sem az. 
— Maguk háziasszonyok. 
— Úgy? 
— Igen. Ennek is a forradalom az oka. Most csak ilyenformán 

lehet konspirálni a köztársaság ellen. Ha csak férfiak volnának, a kom-
munisták nyomban felrobbantanák az egész társaságot. De bálozni 
szabad. 
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Mária szánakozva nézte Miklós dúlt, sáppadt, szenvedő arcát. 
Tudta, hogy ez csak ürügy, csak alkalom, hogy Miklós őt ünnepelhesse 
és ünnepeltethesse. Odacsődítette köréje az Operaház habitüéit, az 
igazgatót, a karmestereket, néhány léha mágnást, kártyapartnereit 
és már teljes lelkéből meg is bánta, hogy ezt cselekedte. De igazolni 
akarja magát s ő annyira szánja ezt a szegény embert, hogy segítsé-
gére siet. 

— Igen, ebben igaza van. Jól tette. Mindenesetre üdvös, ha az 
ellenforradalmi érzésű emberek fenntart ják egymás között a társa-
dalmi érintkezést. 

Tudták, hogy mind a ketten hazudnak. Miklós báró nem bírta 
tovább és a terem másik végére vonszolta magát. 

Mária egyedül maradt Szaltikov herceggel. 
A herceg üveges, nedves, tétova tekintettel bámult maga elé. 

Ez a gazdag orosz emigráns, aki német rokonsága révén idejekorán 
kimenekült a bolsevisták karmai közül, az összeomlás óta Budapesten 
várja az orosz ellenforradalmat. Az ő jelenléte is felbőszítette Máriát 
s valahányszor ráesett a tekintete, mindig megrázta a megbotránkozás. 
Nem volt pillanat, amikor újra és újra meg ne bánta volna, hogy eljött, 
de most élesen, szinte gyötrődve érezte, hogy nagyon rosszul tette, 
amikor Miklós báró hóbortjának engedelmeskedett. Egyenesen meg 
kellett volna akadályoznia, hogy Miklós maga köré csődítse az embe-
reket s ha már ezt nem tudta, neki is úgy kellett volna cselekednie, mint 
édesanyjának, Gyula bácsinak és Sándornak, az igazi, gőgős, rátarti 
és okos Péterffyeknek. Azok tiltakoztak és otthon maradtak ; igaz, 
hogy azok azt is szégyenlik, hogy ő az Operában énekel és ki tudja, 
ebben is nem nekik van-e igazságuk? Édesanyja őt is kérlelte, hogy 
maradjon otthon : de Ágnes néninek más volt a véleménye. Ágnes 
néninek különben mindig más a nézete, mint az ő kemény, szigorú, 
következetes jellemű magyar matróna-anyjának. Ágnes mindig azt 
hangoztatja, hogy a lányok és fiatal asszonyok lelkére nem szabad 
bilincseket rakni : ez később megbosszulja magát, temérdek hamisság, 
önaltatás, hazugság, kín, neuraszténia és boldogtalanság forrásává lesz, 
Úristen, micsoda regénye lehetett Klárika mamájának, a hervadásában 
is szép és érdekes mártirasszonynak, hogy ilyen szabadelvű elveket 
hirdet? De ő nem szabadelvűségből jött ide, csak, mert Miklósnak nem 
akart fájdalmat okozni, és mer t . . . hogy is van? . . . kíváncsiság gyö-
törte . . . mert unatkozik, mert nem találja helyét, mert olyan bor-
zasztó ideges és úgy kimerül a maga lelkével való viaskodásban. Azért, 
mert undorodik az életétől. 

Ebben a pillanatban azt is világosan érezte, hogy az ő egész operai 
próbálkozása is hamis és hazug és erkölcstelen. Ő a közepesnél is gyengébb 
énekesnő. Az ő sikerei Miklós őrült szerelméből, tékozlásából, operaházi 
habitűek piszkos aspirációiból s az ő gyáva, szennyes kacérkodásaiból 
nőttek ki. Miklós fizeti a klakkot, gazdag gavallérok előlegezik a sikert 
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abban a reményben, hogy elbuktathatják. És ő gyáva és hiú és nem 
tud véget vetni ennek a komédiának. Elnézi azt a pazarlást, amely 
ő érte dúl, Miklós szerelmi gyötrelmeit, anyja mártiromságát. . . miért 
van ez így? Mi az oka ennek a lelki tehetetlenségnek? Mi? Ó, az én 
elhibázott életem — mondta magának nagy keserűséggel. — Az a szörnyű 
tévedés, amellyel tizennyolcesztendős koromban az életemet kezdtem. 
Kisleány voltam, akkor kerültem ki az intézetből, ahol az idősebb 
leányok nekünk mindig szerelemről és menyasszonyi fátyolról beszéltek 
és egy huszonkétéves jogász kisérgetett a tánciskolába. Péterffy Kálmán-
nak hívták ezt a kis jogászt, aki szegről-végről atyafi is volt, szép fiú 
és jó táncos is volt és aki egyszer megcsókolt a sötét előszobában. Itt 
kezdődött minden . . . 

Mária mellett ott állt az orosz herceg és nem merte megszólítani. 
A fehérarcú, feketeszemű asszony keresztbevetett lábait nézte merően 
és ha néha arcára emelte tekintetét, megdöbbent annak szomorú és réve-
dező kifejezésétől. A többi vendég ivott, táncolt, beszélgetett, Miklós 
báró nem volt látható, ők ketten némán ültek a sarokban, a herceg 
Máriát bámulta, Mária pedig észre sem vette, hogy valaki nézi. Ő a maga 
gyötrő gondolatait folytatta tovább. 

. . . Hát igen . . . tizennyolcéves voltam, amikor a háború kitört. 
Háború ! Milyen régen volt. Bevonulás, mozgósítás, ijedtség, borzalom, 
ujjongás, részegség, szólt a zene, a férfiak szónokoltak, ittak, mi kis-
leányok régi lovagregények hőseiről ábrándoztunk, Kálmán tartalékos 
huszárhadnagy volt, bevonult, megsebesült, hazajött, hős volt, mártir 
volt és őket, a huszonkétéves fiút és a tizennyolcéves kisleányt össze-
eskették. 

. . . Igy lett ő asszony. Hát nem égbekiáltó bűn volt ez az ő fiatal-
sága, szépsége, teste, lelke, egész jövendő asszonyi élete ellen? Azóta 
mindössze két hétig volt együtt az urával . . . azóta a lelke állandóan 
súlyos, őrjítő problémák közt hánykolódik. Gyönyörű asszonyi teste, 
repdeső, piros, lángoló fantáziája, lobogó vérmérséklete és a büszke, 
kényes, szemérmes női irtózata a saját fantáziájától. Az urára ritkán 
gondolt. Azt már eltemette a szívében. De a maga leláncoltsága, a férjes 
állapot, amely megfosztotta még az ábrándozás szabadságától is, néha 
rémületbe ejtette, máskor felbőszítette. Rabszolgája volt egy ember-
nek, aki szinte nem is volt valóságos és eleven lény ; csak egy tilalomfa, 
amely kirekeszti az illuziók paradicsomkertjéből ; egy memento, amely 
állandóan emlékezteti az élve eltemettetésre, amely a jövőjét fenyegeti. 
Ő asszony ; az ura talán már nem is él; de a tisztesség azt parancsolja, 
hogy neki is kötelessége máglyára lépni, mint a régi indus özve-
gyeknek. Hát nem vérlázító igazságtalanság ez? Hát lehet így élni? 
Hát történhetik még valami csoda, amely neki az életet és a boldog-
ságot, a szerelmet és a becsületet is visszaadhatja? 

A büffé előtt egy idősebb, testes, kopasz, vastagbajszú úr — olyan, 
mintha régi várkapitány vagy nádorispán öltözött volna frakkba s lakk-
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cipőbe — érdekes, magas, kimért modorú fiatalemberrel tárgyalt, aki 
olyan volt, mint egy simára borotvált diplomata. Ez az utóbbi is Pé-
terffy volt, két esztendőt a háborúban töltött, de mellhártyagyulladást 
kapott, rövid volt a lélegzete s ezért szabadságolták. Azóta a Hadi-
termény Részvénytársaságnál dolgozott, mint titkár. Az öregebbik 
Gáthy Domonkos, Erdélyből menekült földesúr volt, a szabadelvű kor-
szakban országgyűlési képviselő, aztán vármegyei főügyész, a háború 
alatt eladta a birtokát s feljött Pestre, ahol a pénzéért egy háború-
ban alapított banknak lett az alelnöke. A bank megbukott és Gáthy 
pénze nagyrészt odaveszett. De az erdélyi úr nem esett kétségbe ; 
megízlelte a közgazdasági tevékenységet s nem tudta elképzelni, hogy 
az ember, ha előkelő neve, nemes, tekintélyes külseje és hódító modora 
van, tönkre tudjon menni. Most új alapításon töri a fejét. Kenyérgyárra 
gondol s egy pékmester már tet t is neki pompás ajánlatot. 

Erről tanácskozik most a fiatal Péterffy Ákossal, a Haditermény 
főtitkárával. 

— Kockázatos dolog — jegyezte meg a fiatalabbik — nagy kérdés, 
hogy a forradalom mikor szabadítja fel a lisztforgalmat. 

— Másról is lehet szó — folytatta Gáthy. — Tegnap találkoztam 
Rosenthallal. 

— Ki az? 
— Rosenthal úr, aki kórházi élelmező volt, de becsukták, mert 

két dekával kevesebb húst adott a betegeknek. 
— Ahá, már tudom. Hát kiszabadult? 
— Ez is a forradalom vívmánya. 
— Szép. 
Gáthy elmosolyodott. 
— Hát, hogy igazságos legyek, Rosenthal úr nem is volt bűnös, 

A hadbiztosnak szép asszonyrokona volt s a szép asszonynak pénzre 
volt szüksége s Rosenthal már amúgy is megszedte magát. A hadbiztos 
a váltógazdaság híve volt . . . no, de nem arról van szó. Tegnap talál-
kozom Rosenthallal, akit még Erdélyből ismerek. Hogy tetszik lenni, 
méltóságos úr? — kérdezi Rosenthal. — Sehogy — mondom én. — Mél-
tóságos úr, nem volna kedve bankot alapítani? — kérdezi ő. — Nincs 
pénzem — felelem én. — Én nálam akad egy kevés — jegyzi meg ő és 
mindjárt elhadarja, hogy nagyszerű üzlet volna Gáthy és Társa cím 
alatt érték- és terményforgalmi bankot alapítani. — Én nevettem és 
Rosenthalt a faképnél hagytam. 

— Jól tette. 
— De azóta sokat gondolok rá. Roppant ügyes ember. 
— De nem Domokos bátyámnak való a börzeügynökség. 
Gáthy felcsattant. 
— És ezt épen te mondod, öcsém, te, a Haditermény hátramozdí-

tója? Fiam, a háború kigyógyított engem minden régi magyar úri beteg-
ségemből. Most új világ küszöbén állunk, Magyarország a maga lábára 
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állt, de magára is maradt és csak úgy marad fenn, ha gazdag, dolgos, 
ügyes, élelmes lesz. Eddig az volt a baj, hogy a magyar úr csak kár-
tyázott, vadászott, politizált és hivataloskodott, a pénzszerzést, ipart, 
kereskedelmet idegenek, zsidók és svábok kezére hagyta ostoba keleti 
tunya gőgjében . . . de ennek most már vége. Én Széchenyi és Deák 
szabadelvű iskolájából tanultam a hazafiasságot, a tele zsák megáll, 
közjogból és magyar vezényszóból nem lehet megélni. Nekem tetszik 
a Gáthy és Társa cég ideája. 

A terem aranyozott, fehér a j ta ján belépett egy magas, szőke, 
fáradt arcú, égő szemű ember. Megkésett vendég, aki tétován nézett 
körül és a házigazdát kereste nyugtalan tekintetével. Barnabás volt, 
Klára nagybácsija. Néhány pillanatig ott állt a küszöbön, aztán észre-
vette, hogy egy asztalkánál üres karosszék áll, egyedül, árván, mintha 
csak őt várná. Beletelepedett. A pincértől feketekávét kért és egymás 
után felhörpintett három kis csészével. S aztán közönyösen, unottan, álmo-
san nézegette a társaságot. Alig vette észre, hogy valaki a vállára ütött . 

— Honnan jössz, Barnabás bácsi? 
István volt, Keresztess István, ulánus főhadnagy, Klárika bátyja, 

a ki az összeomlás után jött haza az olasz frontról. I t t letépték a sapka-
rózsáját, az arany vitézségi érmét és a vaskoronarendjét azonban már 
nem engedte. Erős, elszánt, fiatal frontharcos lett Ágnes dédelgetett, 
féltett, agyonprotekciózott kis katonafiából s a támadót, egy nyegle 
matrózlegényt, aki a népköztársaság nevében akarta megfosztani tiszti 
jelvényeitől, bajonettjével oldalba szúrta. Ketten voltak csak s az 
összecsapás a Dunaparton történt, éjjel, a Hungária előtt. Azóta István 
mindenáron a tiszti zászlóaljat keresi, hogy azzal megcsinálja az ellen-
forradalmat. Most is azért van itt, hogy beszéljen az ezredessel, akit 
tegnap elcsaptak a hadügyminiszterségből. 

István szép, magas fiú volt, csontos, erős, barna arcú, csak a szája 
és a hosszú szempilláktól árnyalt szeme hasonlított Klárikához. 

Barnabás kezet fogott vele. 
— Mit tudsz Péterkéről? 
— A székely brigádban van, ha ugyan főbe nem lőtték már. 
— Borzasztó. Az a kölyök keresi a halált. 
— Mi valamennyien azt cselekesszük. 
— No, azok ott vidáman táncolnak, — mutatot t Barnabás a 

terem közepére, ahol Campanini Bella Baloghy gróffal járta a tangót. 
— Haláltánc — jegyezte meg István, aki époly zord és fölényes 

hangon beszélt, mint minden huszonkétéves frontharcos a forrada-
lom alatt. 

Barnabás a vállát vonogatta. 
— Nekem már mindegy. Igyunk. 
István malagát kért, koccintottak és némán nézték egymást. 

Mindegyik tudta, hogy a másik mire gondol ebben a pillanatban. Bar-
nabás halkan dúdolgatott. Mindig úgy szokta, ha nagyon ideges volt. 
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— Mi hír a kicsinyekről? — kérdezte István. 
— Tegnap kaptam az első levelet Zürichből, Már megszokták 

az intézetet. Már elfelejtettek engem is, meg az anyjukat is. 
— Gyerekek. 
— Boldogok. Csak a négyéves gyerekek boldogok. Mert azok 

felejteni tudnak. Ők a legvidámabbak az egész intézetben, azt írja a 
directrice. 

Legyintett és magában halkan dúdolgatott. István valami témát 
keresett, de nem tudott másra gondolni, csak Barnabás feleségére. 
A szegény kis teremtés megismerkedett a francia misszió néhány tisz-
tecskéjével és az egyik elcsavarta a fejét. 

Barnabás erősen belenézett István szemébe. 
— Te most ő rá gondolsz. 
István elpirult. 
— Tudom. Én is. Mindig. De senkinek semmi köze hozzá. 
— Szegény kis Susanne. 
— Nagyon kedves kis jószág volt. És én sokban hibás vagyok. 

Ő huszonnégyéves volt, én pedig negyvennyolc. Ez magában véve is 
égbekiáltó bűn. És ő francia volt. Tudod-e, hogy milyen nagy dolog ez? 

— Mi? — kérdezte félénken István. 
— Hogy egy honfitársával sodorta össze a sors. Egy igazi francia, 

ugyanaz a levegő, ugyanaz a vér, ugyanaz a város. Lyon. 
— Lyoni volt? 
— Igen. Megtaláltam a leveleit. És ha most végiggondolom a dol-

got, látom, hogy alapjában véve becsületes lélek volt. 
— Ki? 
— Az asszony. Ha nem lett volna becsületes, túlélte volna a bűnt. 

De ő bünhődni akart. Meghalt. Tudod, hogy történt a dolog? 
István bólintott. A francia tisztet visszavezényelték Párisba s a tiszt 

megigérte neki, hogy magával viszi Susannet is, a két gyereket is. A tiszt 
azt mondta, hogy délután két órakor indul a vonat s Susanne a két 
gyerekkel már félkettőkor ott volt a keleti pályaudvaron. Barnabás-
nak levelet hagyott, hogy ő mégis csak francia és tévedett, amikor egy 
idegen emberrel eljött ide, ebbe a nyomorúságos, hideg, unalmas vá-
rosba, bocsásson meg neki, a gyerekeit megtanítja, hogy minden este, 
lefekvés előtt, az apjukért imádkozzanak . . . és már félkettőkor ott 
volt a pályaudvaron. De a vonat már reggel tíz órakor elment. Susanne 
elment a misszióra, ott tudat ták vele, hogy a vonattal elutazott a had-
nagy is és nem hagyott hátra semmi üzenetet. Susanne visszavitte a 
gyerekeit és várt még egy napig, hogy hátha levél jön a szökevénytől. 
Valami csodát várt, valami magyarázatot, amelybe belenyugodhassék. 
De a csoda nem jött és a pirosszájú kis francia asszony másnap leve-
tette magát a negyedik emeletről az utca kövezetére. 

Barnabás eltemettette, a gyerekeket kiküldötte Svájcba s fel-
kereste Miklóst. 
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— Kérlek, írass be engem azokba a kaszinókba, ahol te játszani 
szoktál. Én is szerencsét próbálok. 

Azóta Barnabás nem dolgozott, nem írt egy sort sem, úr nem ír, 
hangoztatta keserű iróniával, úr csak kártyázik és iszik és alszik, ha 
tud. Feleségét egy napig sem gyászolta, ki sem ejtette a nevét, úgy tett , 
mintha az egész tragédia egy idegen emberrel történt volna, akihez 
neki semmi köze sincs. Aminthogy igaza is vo l t : ő más emberré lett 
és a régi Grónay Barnabás csakugyan idegen ember volt még a maga 
számára is. A multhoz csak két ártatlan kis gyermek élete fűzte s éjjel-
nappal azon tépelődött, hogy ennek a két emberkének az egziszten-
ciáját milyen módon tudná biztosítani, a nélkül,hogy törődnie kellene 
a sajátjával. Ezt magamagában így fogalmazta meg : addig akarok 
élni s valamit kieszelni, amíg az életemre nekik szükségük van ; de ha 
valami úton-módon függetleníteni tudom életüket az enyémtől, akkor 
elpusztítom magam. Csak az a kérdés : mivel tudok nekik többet 
használni : az életemmel-e vagy a halálommal? Igaz, hogy maga sem 
tudta, hogy lehet ezt gyakorlatilag megoldani, de szüksége volt egy 
ilyen formulára. Egyébként nappal néhány órát aludt és éjjel a szeren-
csét hajszolta. Elméletet csinált abból, hogy a tisztesség, a munka, a 
verejték, a szeretet, az erény haszontalan, improduktív, sőt ostoba 
rögeszme, rabszolgáknak és hülyéknek való. Az egész élet csupa 
kockázat, spekuláció, véletlen, jó vagy balsors, hazárdéria. Vagy-vagy. 
Játszani kell, merni, vaktában, elszántan, öntudatosan. A polgári erény, 
a szorgalmas munka is eljut mindig egy olyan pontra, ahol a sikert a 
szerencse dönti el. De ez hosszú és felesleges kerülő út, az ember job-
ban teszi, ha már hazárdériával kezdi, nyílegyenesen és skrupulusok 
nélkül és rábízza magát a véletlenre, bátran, halálmegvetéssel, mint 
a katona a kézitusában, vagy a gépfegyverek pergőtüzében. Sokszor 
érezte, hogy ez az életuntság is az önmegvetés filozófiája, de ragaszkodott 
hozzá, mert kényelmes és a maga nagy szenvedésére alkalmas narkoti-
kum volt. Úgy élt, mintha a tragédia nem is érdekelné, pedig állandóan 
benne élt és egy pillanatra sem tudta elfeledni. Sokszor önkéntelenül 
beszélni kezdett róla, akkor is, ha egymagában volt s anélkül, hogy 
maga is hallotta volna a hangját. Hangosan gondolkodott s az ajkán 
át csordult ki a sok kín és gond, amit erővel lenyomott a lelke fenekére. 
Most sem vette észre, hogy beszél. 

— Rettenetes az, hogy az emberi életet a halál végérvényesen 
befejezi. Az ember csak örökre tudja megölni magá t : ez tulajdonképen 
igazságtalanság és szörnyű kegyetlenség. Mert, hogy néha az ember 
szeretné magában elpusztítani azt az ént, amely terhére vagy szégye-
nére vagy fájdalmára van : az érthető dolog. Egy bűnös asszony ki 
akarja irtani azt a lázadó és becstelen nőstényt, aki vétkezett : ez 
erkölcsös önítélkezés. Jó. És öngyilkossá lesz. Helyes. Ez tulaj donképen 
megnyugtató dolog az erkölcsi világrend szempontjából. Diadalmas-
kodjék a bűnbánó lélek, pusztuljon a vétkes, gyenge, hitvány test. 
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És a lélek halálraítéli és kivégzi a testet. Értem. De nem értem, hogy 
miért ne lehetne a bűnbánó és vezeklő léleknek tovább is élni esetleg 
egy új testben, vagy a régiben, amely bizonyos idő multán megtisztulva 
feltámad és új életet kezd. Szóval? Szólal úgy volna helyes, ha az ember 
néhány hónapra vagy egy-két esztendőre is megölhetné magát. 

István megdermedve hallgatta a furcsa mondatokat. Barnabás 
alsó szájaszéle lebiggyedt és még csöndesebben, szinte csak suttogva 
folytatta. 

— Ha visszajönne szegényke, tiszta szívből megbocsájtanék . . . 
. . . A zene valami szilaj, érzéki, egzotikus allegróba csapott. 

A zongora mély hangjai vitték a dallamot, a hegedűk úgy csiripeltek, mint 
apró énekes madarak, a cello sóhajtott, suttogott, búgott, Campanini 
kisasszony ott imbolygott a terem közepén és féligmeztelen testét 
vérforraló szemérmetlenséggel mutogatta. A vendégek sok pezsgőt 
ittak, a levegőben nehéz virág- és parfőmillat úszott, néhány hölgy-
nek túlságosan rövid volt a szoknyája, a vállak, karok, mellek gyöngy-
házfényes fehérben ragyogtak, halk suttogás, koccintás, selymek suho-
gása, édes zene, hőség . . . István nem hallott semmit, csak Barnabás 
szája szélét leste. 

— Ha csak egyszer egy órára visszajönne . . . de vissza is jön, lehe-
tetlen az, hogy örökre meghaljon valaki, aki csak a testét akarja meg-
büntetni kicsit . . . 

Valaki István vállára ütött. 
— Gyere csak egy percre. 
Lajos bácsi volt, a negyvennyolcas, Kossuth-párti, svarzgelb-

gyülölő, haragos és lelkendező magyar. 
— No, hogy állunk a szervezkedéssel? — kérdezte titokzatos 

arccal. 
István fáradtan legyintett. 
Lajos sértődötten és leckéztető hangon szólt rá. 
— Micsoda gesztus ez? Ez a fiatalság? Szégyeld magadat ! 

Olyan vagy, mint az öreg Gyula : lusta, sopánkodó, kétségbeesett, 
vén pecsovics. Vagy talán neked is az fáj, hogy végre-valahára meg-
szabadultunk Ausztriától és a kamarillától? Mi? Hogy most egy kis 
rendetlenség van? Mi? Hát azt hitted, hogy háború után majd egy-
kettőre paradicsomi állapotok lesznek? Öcsém, a forradalom mindenütt 
bajjal jár. De ez csak átmenet. A fő az, hogy visszakaptuk független-
ségünket, amelyet a mohácsi csatában vesztettünk el. Mi? Te nem 
örülsz ennek ? 

— De az ország kétharmada . . . 
— Gyerekes beszéd. Jövő ilyenkor Erdélyben vagyunk. A csehek 

maguktól kitakarodnak, a többit kiverem egy század frontharcossal. 
— De itt tolvajok és hülyék uralkodnak. 
— Átmenet, átmenet. Persze, hogy minden felfordulásban elő-

ször a csirkefogók jutnak a felszínre. 
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— A szombathelyi püspököt letartóztatták. 
— Majd diadalmenetben hozzuk vissza. 
— A kommunisták nyiltan agitálnak. 
— Börtönbe velük! 
— De ehelyett földosztást csinálnak. A hadsereg is kommunista, 

A Visegrádi-utcában orosz pénzzel fizetik az agitátorokat. 
— Átmenet, átmenet. A fő az, hogy szabadok vagyunk. 
— De a polgárok maguk őrzik éjjel a házukat. A népköztársaság 

hadserege csirkefogó banda. A börtönökből kiszabadítják a gonosztevő-
ket. A vidéki kastélyokat felgyújtják és kirabolják. Hát ez a sza-
badság? 

Lajos kicsinylőleg vonogatta a vállát. 
— És a francia forradalom? Hát ott mi történt? Mi? Az volt 

aztán a tánc. 
— Undorító — fakadt ki István s e pillanatban úgy érezte, hogy 

szegény, lelkendező, rövidlátó, naivul kuruckodó bátyjá t is meg tudná 
gyűlölni. 

Most egy kis mozgolódás támadt. Mária vállára vetette hermelin-
prémes fehérselyem köpenyét és megindult a kijárat felé. Mellette 
Klárika lépegetett rózsásan, piros ajkát nyalogatva, csillogó szemével 
jobbra-balra köszöngetve a sorfalat álló uraknak. 

Erre a jelre a többi hölgy is felemelkedett. Murini grófné még egy-
szer elmondta a vezérkari ezredesnek, hogy az akarat csodákat művel 
és ő halottaiból is fel tudná támasztani azt, akit igazán szeret. Gáthy 
Domokosné eloltotta szivarját és mély hangján kedves, drága, aranyos 
Miklóskámnak nevezve a házigazdát, kedélyesen megölelgette őt. 

Mária kezét nyujtot ta a hercegnek, aki most hirtelen beszédessé 
lett és búcsúzkodás közben elmondta, hogy felesége, Hohenfels bárónő 
a német Spartacus-lázadások elől Svájcba menekült, de ő már féléve 
nem látta s most ezért nagyon furdalja a lelkiismerete. Mária csodál-
kozva nézett a herceg arcába, amely csakugyan nagyon szomorú és 
gyámoltalan volt, de nem tudta kitalálni, hogy miért épen ez jutott 
neki eszébe most e pillanatban. Miklós és Pokorny autóba ültették 
Máriát és Klárikát és maguk is a kocsiba ültek. István és Ákos a kocsi-
feljáróig kísérték őket. 

— Gyönyörű volt ez az est — szólt Klára önfeledten. 
A másik három ember szomorúan haj tot ta le fejét és nem reagált 

a kislány ujjongó kitörésére. 
Az autó elindult, a két fiatalember visszament a mulatozók közé. 
Benn a sárgateremben ezalatt kicsapott a duhaj kedv, az alkohol-

mámor és a fesztelenség lángja. Campanini kisasszony bemutatta az 
igazi kánkánt és a férfiak tapsolva verték a taktust az egzotikus érzéki 
zenéhez. 

Ebben a pillanatban Péterffy Ákoshoz odalépett egy pincér és 
a fülébe súgta : 
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— Nagyságos urat kéreti ez az úr. 
És névjegyet nyujtot t át Péterffynek. 
Ákos izgatottan sietett ki a nehézpárás, rózsaszínfényes, dohány-

füstös, pezsgő- és virágszagú teremből, ahol egyre mámorosabb és csa-
pongóbb volt a hangulat. A pezsgő patakokban folyt és a ballerina le-
dobta magáról estélyi ruháját, aranycipőjét és selyemharisnyáját és 
habkönnyű fehér selyemingben klasszikus táncokat mutatott be Isadora 
Duncan stílusában. Pár perc mulva a házigazda is visszatért és ügyet 
sem vetev a készülő orgiára, egy sarokban leroskadt a pálmák alá és 
mereven maga elé bámulva mozdulatlanul ült, mint egy márványarcú 
bálvány. A herceg kártyapartnereket keresett és Barnabás volt az első, 
aki ajánlkozott. A pincérek zöld posztóval bevont asztalt cipeltek a 
büffé mögé, egy rejtett ajtón át, valami kis pirostapétás, sárgalámpás 
különszobába. Gáthy Domokos ivott és kurjongatott és Barnabást 
kapacitálta, hogy tartson vele. Néhány katona halálsápadt arccal járt-
kelt föl és alá, mintha lábuk alatt égne a padló . . . Csak kétféle ember 
volt már a teremben : a fele részeg volt és eszeveszetten tombolt a mez-
telenlábú táncosnő körül, a másik, a társaság józanabbik fele, úgy 
ténfergett a duhajkodók között, mint a siralomházban az utolsó ször-
nyű éjtszakán. 

— Ez a félelem és életúntság orgiája — jegyezte meg egy hosszú, 
vékony, idősebb úr, akinek oly rossz frakkja volt, hogy nem lehetett 
más, mint civilbe öltözött altábornagy. 

És ahogy ezt kimondta, belépett a szobába Péterffy Ákos, akit 
előbb egy névjeggyel a folyosóra hívtak. Miklóst kereste. Alig tudott 
ráakadni a pálmák alatt, az összetolt karszékek barrikádja mögött. 

— Miklós bátyám, az Istenért, küldd el barátainkat. Igen, most, 
még ebben a percben. 

— Mi történt? — riadt fel a báró. 
— Kitört a kommunizmus. A kormány átadta a hatalmat a 

gyüjtőfogház csőcselékének. Holnap kikiáltják a tanácsköztársaságot. 
Miklós felugrott. 
— Elment az eszed? Megőrültél? Ember, részeg vagy, leittad 

m a g a d ? . . . vagy . . . Ákos . . . szovjet . . . vége, vége a világnak? Ez is 
lehetséges? 

Ákos lihegve mesélte el, hogy ezt a legbiztosabb forrásból tudja 
és ő azt hiszi, hogy mindenki jól teszi, aki ebből a szerencsétlen ország-
ból elmenekül. 

Miklós egy pillanatig maga elé nézett s utána époly hirtelen, 
mint ahogy indulatba jött, le is csillapodott. A vállát vonogatta. 

— Különben jobb is így. Ez még talán segít. Vagy beledög-
lünk, vagy . . . 

— Nincs vagy — szólt közbe keserűen Ákos. 
— Hát akkor megdöglünk. Épen eljött az ideje — jegyezte meg 

jéghideg közönnyel az egész testében remegő, halottfehér ember. — 
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Ez is megoldás . . . talán nem is a legrosszabb — te t te hozzá és fanya-
rul mosolygott. 

— De i t t nem maradhat tovább a társaság — ismételte Ákos. 
Miklós unottan biggyesztette le vértelen, petyhüdt alsó ajkát . 
— Mit gondolsz, felrobbantanak bennünket? 
— Minden lehetséges. 
— Nos, nem volna kár értünk — felelte most már egészen vidá-

man Miklós, de Ákos úgy látta, hogy ez a vidámság közel állt az esze-
veszett kétségbeeséshez. 

* 

Negyedóra mulva a sárgaterem üres volt, csak Campanini kis-
asszony egyik cipője maradt ott a büffé márványlapján. 

(Folytatása következik.) Surányi Miklós. 

ÉNEK A HALKULÓ MADÁRRÓL 

Ritkábban jössz, nemes madár, 
madara szépséges titoknak, 
szivárványos hangulatoknak, 
ritkábban szállsz az ablakomra. 

Régen gyakrabban látogattál, 
ablakomon többet maradtál. 
Sokszor jöttél tavasz-követnek, 
suhogó szárnyú üzenetnek, 
s én áldottam varázslatát 
fiatalos jövetelednek. 

Udvaromon, kényes madár, 
fekete gondok hessegetnek. 

Vénülsz te is, mese-madár, 
ragyogó szineid fakulnak, 
szivárvány-tollaid kihullnak, 
beteg szárnyad csapása lomha — 
Nincs messze már : kopott madár, 
meghalva hullsz az ablakomra. 

Áprily Lajos. 

Napkelet 17 
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