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1.

A háború harmadik évében dr. Karmel Péter mérnök 
és főhadnagy végérvényesen hazajött a harctérről és abból 
a rengeteg levegőből, amelyet a  jó isten repülőgépek szá
mára harcterek fölé teremtett. Aránylag elég jó állapotban 
volt, néha érezte csak, hogy agyában — megőrült hangya- 
boly? részeg méhkas? ■— valami nyüzsög és zug. Ezt a 
zugást azonban mindannyiszor tulharsogta egy korholó, ér
des hang, német professzorának, dr. Szebeni Virgilnek a 
hangja:

— Karmel, már megint nem hoztad el a balkarodat!
Ez az igazságtalan szemrehányás fájt neki; mentege

tőzni szeretett volna, igazolni magát, hogy nem hanyagsá
gán múlt a dolog, szívesen elhozta volna, mint a többi 
diák, de nem hozhatta el. mert Galíciában hagyta, a tá 
bori kórházban. De azután eszébe jutott, hogy minden men
tegetőzés hiábavaló és fölösleges, hiszen régen elvégezte 
már az iskolát és Szebeni professzor ur is régen meghalt 
már, sok évvel a háború előtt. Miért hallja mégis a hang
já t?

Az a zuhanás az oka mindennek. Addig rendben volt 
minden. De mióta azon a nyári estén lángba lő tték a gé
pét, egy kicsit fölfordult vele a világ. Pontosan emlékezett: 
szelid dombok fölött cirkált az alkonyat sötétedő csöndjé
ben. Parancs és föladat nélkül szállt föl, csak azért, hogy 
repülhessen, elszakadhasson egy kicsit a földtől és mind
attól, amit odalent vitáit már; fölszállt, csak azért, hogy 
madár lehessen a magasság utta lan  levegőjében. Repülő 
ember volt csak, inkább költő, mint mérnök, de semmi- 
esetre sem katona. Az ellenség figyelmét azonban ugylát- 
szik elkerülte ez a szép, de jelentéktelen árnyalat, mert 
egyszerre megszólaltak a hetek óta ok nélkül hallgató 
orosz ágyuk. Dr. Karmel Péter katona rögtön tájékozódni 
próbált, hogy mi is történik itt tulajdonképen, amikor va
lami robbant, sistergő láng és forróság csapott feléje és 
gépe zuhanni kezdett. Egy másodpercre elfeketedett előtte 
minden, ebben a sötétségben megint robbant v a lam i. . .  most 
meg kellene kapaszkodni. . .  ki akarta  nyújtani a kezét, de 
nem tud ta  megmozdítani. Amikor megint világosságra éb
redt, furcsa, játékos tükrözésben feje fölött lá tta  mindazt, 
amit az imént még maga alatt: a dombokat, a szomszéd 
falu tornyát és viskóit. És nyomban azután a. galiciai bá
rányfelhők között: a Dunát, a Margitszigetet, az országhá
zat és a budai hegyeket, ahogy egyszer gyermekkorában 
látta, amikor a Margithid budai oldalán leesett biciklijéről 
és egy kocsi alá gurult. Feje nagyot koppant a hid köve
zetén. Most megint hallotta ezt a koppanást. Ezzel az 
utolsó hanggal és ezzel az utolsó vízióval hosszú időre el
búcsúzott mindentől.

Hónapokig nyomta az ágyat és félkarral került ki a 
kórháziból. Mikor vágták le a másikat, nem is tudta. So
káig feküdt magatudatlanul és amikor lassan-lassan esz
mélni kezdett, hiába próbált visszaemlékezni, nem birt á t 
hatolni azon az ürességen, amely feketén hullámzott mögöt
te. Felröppenő gondolatai és tűnődései erőtlenül zuhantak 
vissza ebbe a fekete semmibe. Ilyenkor mindig azt érezte, 
hogy ő maga zuhant valami feneketlen mélységbe, amely
ből nincs föltápászkodás. Behunyt szemmel, mozdulatlanul 
feküdt, mintha minden tag já t összetörte volna és hosszú 
kábulásokba sülyedt, amelyeket rémült földriadás szakí
to t t  meg olykor-olykor. Zavaros, ijesztő álmok robban
to tták  ki ezt a fölriadást, titokzatos alakok keringtek kö 
rülötte mind szükebb körben és fenyegetően kapkodtak a 
torka felé. Legszemtelenebb a vak emtber volt. az minden-
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nap fölkereste, messziről hallatszott már, hogyan kopog 
botja a folyosó kövezetén. Láthatatlan  kéz háríto tt el ut- 
jából minden akadályt. Biztos lépéssel közeledett feléje, 
ráült a lábára, vak szemével a fekete pápaszem alól k e 
gyetlenül nézett rá és botjával szurkálni kezdte. Karmel 
nyöszörögve nyito tta  ki a szemét és nagyot lélekzett, ami
kor észrevette, hogy a vak  ember csontos, csupasz po 'á ja  
helyett Lujza nővér egyhén bajuszos, jóságos kerek arca 
hajlik föléje.

— Rosszat álmodott?
— Rosszat.
Mindig ugyanaz a kérdés, mindig ugyanaz a felelet! 

Mindig rosszat álmodott. Hol azt, hogy négylovas hintón 
hajt Európából Amerikába, ahol két bátyja él; ő ül a 
bakon, a négy ló fújva, prüszkölve vágta t az óceán hullá
main, patájuk a la tt porzik a zöld viz, már a Szabadságszob
rot is látja, amikor valaki hátulról lenyomja a vállát és a 
fogat elsüllyed. Ki ült mögötte az kocsiban? És lehet ezt 
igy, egyszerre, ok nélkül, akkor, amikor az ember majd
nem partra  lép már? Ez az álma gyakran ismétlődött, úgy 
befészkelte magát agyába, mint makacs kisértet az omla
dozó romba. Mig a  láz fűtötte, élesen és tévedésmentesen 
érezte, hogy teste, mint valami izzó lepény, lelaposodva és 
a végtelenségbe elnyúlva leibeg a levegőben, feje pedig, 
óriási tüzes gombóc, törzsétől elválva szédületes és mind
jobban fokozódó sebességgel kering ekörül a lepény körül. 
Egy pukkanás, a gombóc millió darabra szakad, minden 
elsötétül és mindennek vége.

Meglepődve vette  észre ilyenkor, hogy a végtelenség
be nyújtózkodó és laposodó izzó lepény a tüzes gombóccal 
együtt kényelmesen elfér egy szűk ágy fehér korlátai kö 
zött. És néha az volt az érzése, hogy nem is ő fekszik abban 
az ágyban, hanem valaki idegen, ő pedig kívülről, magá
ból kivetítve ellenőrzi, mit csinál ez az idegen. Hosszú fe
kete szakálla volt az idegennek, de ebben a fekete erdő-
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ben, őszi ökörnyál, sok ezüstös szál is úszkált már. Édes
apjának volt ilyen szakálla.

És i t t  megint összezavarodott benne minden, hiszen 
édesapja is régen meghalt már, sok évvel a háború előtt. 
Miért látja, mégis az apja szakállát és miért hallja Szebeni 
Virgil dr. hangját?

2.
Lassan-lassan csökkent a láza. Lábbadozni kezdett. 

Apránkint tad ta  meg orvosoktól, ápolónőktől, mi történt 
vele. Zuhanás, égési sebek, agyrázkódás, operáció, láz . . .  
mennyi mesélni valójuk volt! És milyen büszkék voltak 
arra, hogy megmentették! Ha éppen tudni akarja, már- 
m á r . . .

Nem, nem akarta  tudni. Leintette őket, menekült a 
részletek elől, beérte az eredménnyel, azzal, hogy félkarja 
hiányzik és a feje zug. Hogy mindez hogyan és miért tör
tént arra nem volt kiváncsi. Betegsége a la tt alig vették 
szavát és amióta lábfoadozott, még jobban beleásta magát 
a hallgatásba. Némán törődött bele szerencsétlenségébe, 
amelyet szerencsének magasztalt körülötte mindenki, óriási 
szerencsének, hiszen hajszálon múlt az élete. Nem tiltako
zott, belenyugodott szerencséjébe, majdnem restelkedett is 
miatta. Néha olyan riadtan nézett körül, mintha mindenki
től bocsánatot akarna kérni azért, hogy csak félkarját 
hagyta ott, holott ugyanezzel a  fáradozással meg is halha
to tt volna. Az volt az érzése, hogy néhányan irigylik is: 
olcsón megúszta a háborút; akadt talán olyan is, aki szí
vesen cserélt volna vele, csakhogy hazamehessen a felelé
géhez, a gyermekéhez, régi világába. Akkor még senki sem 
tudta, hogy régi világát eltemették és a kripta ajtaján 
megfordították a címert.

Ijesztő álmai is gyérültek ekkor már; ritkábban ke 
reste föl a vak ember is. Helyette egyszer m eglátogatta a 
porcellánasszony. A porcellánasszonynak percellánból volt 
mindene, a haja, a szeme, a szája, a ruhája, a harisnyája
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meg az ezüstcsattos cipője is. Egyetlenegy halvány rózsá
val díszített fehér báliruhában libbent be hozzá, egy pilla
natra  jö tt csak, hogy leüljön az ágya szélére és megsimo
gassa fáradt arcát.

— Drágám! —* súgta olyan édesen, hogy Péternek 
könny szökött a szemébe. — Drága, édes! Milyen régen 
lá ttuk egymást!

És még jobban hozzája simult.

Péter félénken k inyújto tta  a  k e z é t . . .  de furcsa! Mi
lyen könnyű és puha ez a  porcellán selyemruha, milyen me
leg és illatos ez a porcellánváll, amely a  drága csipkeken
dő alól feléje fehérük, milyen forró ez a gömbölyű kar! 
Péter megcsókolta a porcellánasszony kezét.

— A másikat is! — mondta szerelmesen.
— Ö édesem, — súgta a porcellánasszony szégyenlő

sen — hát nem látod?
Lecsusztatta válláról a porcelláncsipkét és Péter r é 

mültein vette  észre, hogy balkarja hiányzik. Letört.
— Hol a balkarod?
—- Hol a balkarod?
A porcellánasszony nevetett:
—■ Ne ijedj meg. Megvan. Otthon hagytam . . .
Péter értetlenül nézett rá. A porcellánasszony még 

mindig n e v e te t t . . .
— Otthon kellett hagynom, különben nem jöhettem 

volna ide hozzád, szerelmem. Ejnye, h á t nem emlékszel?
Péter elgondolkozott. Mire kellene emlékeznie? Nem 

emlékszik semmire. A porcellánasszony türelmetlenül top
pantott pici lábával.

— Csakugyan nem emlékszel? Elfelejtetted, hogy az 
uram mellett állok?

— Az urad mellett? Hol?
— A vitrinben.
— Miféle vitrinben?
A porcellánasszony szánakozóan nézett rá.
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■— Csakugyan nagy beteg vagy, ha ezt sem tudod 
már. Iczky grófné v i tr in jé b e n .. .  nem a nagyban, hm era a 
kicsi háromszög]etüben, tudod, ott a kis szalon sarkában.

Iczky grófné! Ezt a nevet Péter valamikor hallotta 
m á r . . .  egészen bizonyos, hogy hallotta. Az ilyen furcsa 
nevet nem felejti el egykönnyen az ember és ha e’feiejti 
is, mihelyt megint hallja, nyomban fölébred benne mindaz, 
ami ehez a névhez kapcsolódik. De Péterben nem ébredt föl 
semmi, noha a kis szalon háromszögletű vitrinje is ismerős 
volt neki. L á tta  azt is valamikor. Alkalmasint a  pcrcellán- 
asszony férjét is, aranygombos kék frakkban, tapadó, smin
ké nadrágban, amelynek elül volt a  zsebe. Öralánc fitye
ge tt ki ebből a zsebből és az óraláncon nagy aranytallér 
hivalkodott. Szürke cilinder volt a frakkos ur balkezéten. 
jobbkarját magasra emelte, úgy vezette a feleségét, két uj
jal finoman, gavotte-lépésben.

0  igen, hogyne látta- volna . . .  De hol? Mikor? Homlo
kára  szorította a kezét és elhatározta, hogy korán reggel 
megkezdi az ásatásokat, leküldi a munkásokat agyának 
legmélyébe, hogy fölhozzák mindazt, amiről a porcellán
asszony beszélt. Ásás köziben ráakadnak talán a hangya
bolyra vagy a méhkasra is.

— Igen, az a legokosabb, •— mondta a  porcellánasz- 
szony, mintha kita lá lta  volna Péter gondolatát — én úgy
sem maradhatok tovább. A bál megkezdődött már és éjfél 
(“lőtt otthon kell lennem, különben az uram észreveszi, hogy 
megszöktem mellőle és kezében hagytam a balkaromat. Hi
szen tudod, milyen féltékeny!

Megcsókolta Péter homlokát és kecsesen leugrott az 
ágyról. Péter szerette volna még tovább is kezében tartani 
a  forró porcellánkezet, de a csodálatos tünemény már az 
ajtó felé suhant.

— Eljösz máskor is? —  kérdezte Péter. *
A porcellánasszony megállt és durcásan nézett rá.
— Nem. Nem érdemied meg. Hiszen azt sem tudod, ki 

vagyok.
Péter szomorúan lehajto tta  a fejét. Csakugyan nem 

tudta. Pedig jól ismerte a porcellánasszonyt, tudta, hogy 
életében volt olyan idő, amikor mindennap találkozott vele. 
De mikor? Hol? Megint a homlokára szorította a kezét, 
egy nevet aka rt kimondani, érezte, hogyha a porcellámu z- 
szony nevét kimondja, lelkében megvilágosodik a sötétség, 
de h iá b a . . .  a megváltó név nem ju to tt eszébe. Mire fölné
zett, a porcellánasszony eltűnt. Legjobbkor, mert ebben a 
pillanatban lépett a szobába kíséretével a törzsorvos. A pá 
paszemes, kövér, vörös ember, odament Péterhez és meg
fogta a pulzusát. Aztán tréfás undorral lökte vissza a so
vány kezet:

— Az eset többé nem érdekes. Jövő héten fölkelsz.
Fölkel! Péter sohasem gondolt arra, hogy valamikor

fölkel, megint emberek közé megy és fo lytatja  az életet 
ott, ahol a zuhanással abbahagyta. Fölkel! Visszatér az 
álomból a  valóságba! Fázott ettől a félelmes valóságtól, 
jobban, mint az ijesztő álmoktól.

3.

Magát csak félembernek lá tta  már. Harminchat é . es 
volt. Mennyi m arad ebből a féiemberből, mire megvénül? 
tís lesz e belőle öregember?

Mi vár rá, ha kimegy a kórházból? Hazamegy? Mi
hez kezd? Van még értelme életének?

Nem felelt ezekre a kérdésekre, pedig ezrivel züm
mögtek feléje, tolakodó, mérges szúnyogok.

Bágyadtan sütkérezve a kórház kertjében, elhesse
getett magától mindent, aminek a révén belekapcsolód
hatott volna a  valóságba. Összeszoritott szájjal, behunyt 
szemmel üldögélt egy félreeső pádon, messze a többi be
tegtől, mindig egyedül. Irtózva gondolt arra, hogy valaki 
megszólítja és kizavarja ebből a gondolattalan, zsibbadt 
kábultságból. De nem szólította meg senki. Amióta észre
vették, hogy elbújik a barátkozás elől, senki sem közele
dett hozzá. Sok volt a beteg, mindegyiknek meg volt a 
maga baja és mindegyik a magamódján kereste orvossá
gát azoknak az elkeseredéseknek és szomorúságoknak, 
amelyeknek ott a nagy  sárga kórházban nem volt patiká
juk. Hogyne tisztelték volna egymás szeszélyeit és fur
csaságait, amelyek ismeretlen gyötőrdések ki nem tapo
gatható gyökereiből burjánzottak  elő! Végtelen naplóba 
temette tépelődését az egyik, a másik napestig ugyanazt 
a nótát fütyölte, a harm adik káromkodott, a negyedik 
imádkozott, az ötödik körmönfont patienc-al bíbelődött, 
a hatodiknak, a  tizediknek, a  századiknak, mindegyiknek 
volt valamilyen csodaszere, amellyel ideig-óráig elkábi- 
to tta  magát. Végképpen elaltatni egyik sem tudta a lelke 
mélyén reszkető félelmet és vágyakozást.

Még sütött a nyár, de az ősz előrenyujtott mohó kar-
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Baclanova, a Paramount legújabb orosz sztárja .

mai fosztogatni kezdték már a kórház szegényes kertjét, napokig nem állt el. Vigasztalan szürkeség öntött el min
az alkonyat korán ráborult a sivár sárga épületre, este- dent. Péternek megint sajogni kezdett a sebe, ú jra  lefe
felé hűvös szél kerekedett, hideg, vörös hold bámult a küdt. Az ágyból leste, mikor süt k i a nap? De nem sü
barátságtalan ablakokra. Egy délben megeredt az eső és tött ki.
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Lgy éjjel nagy sürgés-forgásra ébredt. Nagy sebe- 
sült-transzport érkezett a kórházba, amely amugyis z su  
folt volt már. Fönt az emeleten a mütő egész éjjel vilá
gos volt. Ezen az éjszakán nem hunyta le a  s z e m é E z e n  
az éjszakán végigszenvedte minden sebesültnek a k ín ját. 
Mintha még egyszer levágták volna a ka rjá t  és elölről 
kezdődne minden szenvedése. Nem lesz soha vége?

Maga elé meredve a sötét szobában, száguldozó ápo
lónőket látott, csillogó műszereket, vért, látta a kövér, 
vörös törzsorvost, fehér köpönyegben, gumikeztyüvel a 
kezén, ahogy eszeveszetten vagdalkozik, itt egy ka rt  am 
putál, ott egy lá b a t . . .  napszámba, mintha fát vágna, Mi 
történik ezekkel az immár céltalan testtöredékekkel? És 
mi történik azzal a töredékkel, amely itt marad az élet
ben, vergődő, szenvedő és reménykedő valaminek? Hol a 
balkarja? Hová tették, mit csináltak vele?

Rettenetesen izgatott lett, agyában megint érezte azt 
a furcsa zugást, megint hallotta dr. Szebeni Virgil szem
rehányó hangját; a szoba sötétjében is mozgott valami, 
alighanem a vak ember, botjának a kopogását is hallotta, 
rövid szünetekben, szabályosan ismétlődőn. De talán csak 
az eső kopogott az ablakon. Ha most bejönne a porcel
lánasszony és megmaradt kezével megsimogatná a homlo
kát! De a porcellánasszony nem jött; megmondta, hogy 
nem jön többé. Miért is nem ju t eszébe a neve? Vadul 
hánykolódott, a forró párnába fúrta fejét, hogy ne lás
son, ne halljon semmit, Nyugtalanok voltak a szomszédai 
is. A mütő fehér világossága őket is feldúlta. Amikor 
Lujza nővér keresztül ment a szobán, altatót kértek tőle. 
Körmei is. De nem aludt el, az adalin még jobban föliz
gatta. Ökölbe szoritotta kezét.

Pedig ő maga kérezkedett ki a frontra. Otthon ma
radhatott volna a gépgyárban, amelynek vezető mérnöke 
és legjobb munkása volt, nagyszerű konstruktőr, még a 
hadseregnek is ezerszer hasznosabb a műhelyben. Mégis 
jelentkezett. Nem a lelkesedés fütötte, inkább a gőg: neki 
ugyan senki se vesse szemére, hogy kiügyeskedte magát, 
valami megpróbáltatásból, amelyben otthagyhatja  a fogát- 
Egy kicsit félvállról vette a d o lg o t. . .  mi történhet vele? 
Megsebesül, elesik. Hát aztán? Egyedül állt a világban, 
szülei meghaltak, két bátyja régóta Amerikában, New 
yorkban, az egyik vegyész, a másik bankár, gazdag em 
bér mind a kettő, nem volt kit féltenie, kiről gondo kod- 
nai. Könnyű szívvel hagyta o tt  a gyárat, a klubot és a 
kávéházat, sivár legényéletének ezt a három mindennapi 
állomását, kevés barátjá t, egypár flirtjét és olcsó kaland
jait. Ha meggyőződését nem is, minden kötelességüliását 
magával vitte. Három évig volt. kint, megszakítás nélkül, 
egyetlenegyszer sem kért szabadságot. Becsülettel akarta 
végigcsinálni azt, amit vállalt. Most befejezte. Három év 
mindenféle változatos keserve és nyomorúsága után most 
végre itt feküdt, zugó agyú. félkezü nyomorék, ötödma
gával egy nedves szobában.

Reggel megtudta, hogy hátraviszik a komisszióhoz. 
amely meg fogja vizsgálni, alkalmas-e még valamilyen 
szolgálatra? Húsz gyógyultat küldtek hátra, ő is köztük 
volt. A kórháznak ágyra volt szüksége.

Hosszú idő óta ez volt első nyugodt pillanata. Végre 
valami halvány öröm csírázott benne: itthagyja ezt a re t
tenetes kórházat, kiszolgáltottságának első és legborzasz
tóbb állomását. I tt  mindent tudtak  róla, többet, mint 6  

maga. I tt  lá tták  fájdalmait és vergődését, minden gyön- 
geségét, itt. hallották kinos nyöszörgését, amellyel rossz 
álmaiból ébredt. Beteg volt itt, nem férfi; eset, nem em
ber. Ebből a megalázottságból most visszamegy a világba. 
Millió közönyös ember között megint valaki lesz, ha más 
nem: a félkarú. De nem látja  többé Lujza nővért, nem a 
vörös törzsorvost, felszabadul minden gyámság és min
den hála alól. szabad nyomorék lesz, akivel senki sem 
törődik többé. (Folyt. köv.>Fiatal teve, akit tejjel nevelnek a londoni állatkertben.

Szórakozik az uj amerikai elnök. Mint ismeretes. 
Hoover felesége társaságában körülutazza Délameri- 
kát, mielőtt elfoglalná magas állását. Útközben a 
,,Maryland“ csatahajó fedélzetén farsangi mulatságo
kat rendez. A  kép közepén „Neptun isten“, tőle 
jobbra Hoover elnök feleségével és Kimberley. 

a hajó parancsnoka.

St. Moritz legújabb babadivatja. Kis. siető babák egy 
st.-moritzi nagy áruház előtt.



Hoover Délamerikában. A z Unió köztársasági elnöke 

m egérkezik Limába, ahol Peru köztársasági elnök 

fogadja és a nép lelkes ovációban részesíti.

Megkezdődtek a riviérai tenniszversenyek. A z egyik  

legszebb fekvésű  versenypálya Cannes pálmái között.

Franciaország megbízottai a küszöbön álló nagy jóvá 
tételt konferencián. Parmentier, a Dawes-bizottság 
volt elnöke (balra) és Moreau,' a Francia Bank kor

mányzója ( jobbra).

Házszállitás Amerikában. A  kaliforniai pálmák között 
nem ritka eset, hogy a könnyű faházakat teherautó

kon az egyik  helyről a másikra szállítják.

Furcsa változás. A  párisi Hotel de bens-t, ame^y 

eddig szegényház volt, kosztüm-muzeummá alakították át.

A világ legnépszerűbb királya. Alfonz spanyol ktra,y  
útban a madridi uj V ö rös kér észt-Hór ház fölavatására, 

Nogneras dr. igazgató társaságában.
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