
Szép Heléna halála
— A legszebb nyaralás egy 14 napos hajóút a Norddeutscher Lloyd
luxushajóival Norvégiába és Svédországba, Anglia körül vagy a Föld-
közi-tengeren — kukkantott ki izgatottan az újságja mögül a gondosan
borotvált, összenőtt szemöldökű öregember —, leköthető Neu Ernőnél,
a Norddeutscher Lloyd képviselőjénél. De akár Csehszlovákiában is
lehet nyaralni: olcsó árak, 50–66 százalékos vasúti kedvezmény, nyolc
napos kárpáti túra vagy három napos prágai út, ahogy kívánja.

A fiatalember az érdeklődés legcsekélyebb jele nélkül, mereven
maga elé bámulva hallgatta. Figyelmét látszólag az kötötte le, aho-
gyan a fröccsében a buborékok egymással versengve törnek a felszín
felé. A tenyere erősen izzadt, a homlokán is gyöngyözött a verejték.

— A Perpedes segítene magán — csukta össze a hírlapot az öreg.
— A Gergely patikus készíti, a Kossuth Lajos sugárút és a nagykörút
sarkán kapható, kitűnő izzadásgátló készítmény.

A fiatalember fölemelte a tekintetét, hümmögött valamit.
— Maga is a Blau Ignácnál vásárolja az öltönyeit? — szegezte neki

a kérdést az öreg.
— Nem.
— A Kelemen utcán találja az üzletét, jó szívvel ajánlom. Olcsó és

minőséges.
A fiatalember kihörpintette az italát, ádámcsutkája föl s alá ugrált

a nyakán. Megigazította hátrafésült haját, megvizsgálta a körmeit,
aztán hirtelen, mint akit darázs csípett meg, fölugrott, fejébe csap-
ta a kalapját, néhány pénzérmét dobott az asztalra, végül kurtán bic-
centett az öregember felé.

— Pár hét és megvakulok — jelentette ki. — Minek mennék én ha-
jóútra vagy Csehszlovákiába? Úgyse látok lassan semmit! Ajánlom
magamat!

— Fiatalság, bolondság — húzta mosolyra a száját az öreg, és jel-
zett a pincérnek, hogy hozzon még egy spriccert.

— Ezt a palotát bő harminc évvel ezelőtt a Délmagyarországi Magyar
Közművelődési Egyesület építtette, gyönyörű, népies-szecesz sziós
stílusban. Azt mondják, nincs összhangban a Hősök Kapujával, azért
kellett leverni a díszeket és hamuszürkére fösteni az egész épületet.

A nő meztelenül állt a szoba közepén, rövid szipkából Cleopatra
szivarkát szívott, a füst kékesen bodorgott körülötte. A festő sietősen,
reszketeg kézzel rajzolt. A füléből meredező szőrpamacsok vibráltak
az igyekezettől. A vázlatfüzet szinte önálló életre kelt a keze alatt.

— Ön gyönyörű, Ilonka! — préselte ki összeszorított ajkai közül.
— Ne bolondozzon, Jenőke — kacagott a modellje kacéran, ahogy

a filmeken látta. — Az arcomat nem föstheti majd rá arra a képre, amit
kiállít — tette hozzá. — Nem ismerhetnek rám idegenek!

BENE ZOLTÁN

1973-ban született Kecs-
keméten, Szegeden él. Író,
a Szeged című folyóirat fő-
szerkesztője. Legutóbbi írá-
sát 2015. 9. számunkban
közöltük.
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A festő fejében megfordult, hogy talán azért így is lesznek, akik
ráismernek. Ki tudja, Ilonka milyen szabados életet élt korábban.
Ahogy falta a szemével buja idomait, úgy érezte, kár elpocsékolni
ezt a pompás testet egyetlen férfira, még ha az olyan nemes példány
is, mint a vőlegénye.

— Ön gyönyörű, Ilonka! — préselte ki újra elfehéredő ajkai közül.
— Ne bolondozzon, Jenőke — kacagott ismét kacéran a nő, aho-

gyan a filmeken látta. — Azon viszont, amelyikkel a vőlegényemet
lepem meg, az én arcom legyen ám!

A félszemű Májer nagy lendülettel taszította föl hentesüzlete ajtaján
a rácsot. A Szabadkai sugárúton még alig járt teremtett lélek. Májer
elégedetten nézett szét. Előbb jobbra, majd balra. Ez egy szép nap
lesz, állapította meg magában. Lám, már itt is az első lehetséges vevő.
Hunyorgó, zavarodott fiatalember, nyilván egyetemi hallgató, gon-
dolta a hentes. Visszalépett az üzletbe. Pár másodperccel később az
ifjonc követte.

— Májer úr?
— Személyesen.
— Balog Károly küldött. Akit fuvaros Balognak is neveznek.
Májer úr arcáról lehervadt a mosoly.
— Én már tizenhat éve nem állok kapcsolatban olyan körökkel,

amilyeneket Balog úr képvisel — jelentette ki kimérten.
— Fogalmam sincs, miről beszél — vonta meg a vállát a fiatal-

ember. Egy cetlit húzott elő a zsebéből, átnyújtotta a hentesnek. Má-
jer elolvasta, amit a cédulára írtak. Mikor végzett, fölsóhajtott.

— Rendben. Holnap ilyenkor jöjjön el újra.

Dr. Vincze Ilona éppen fáradtan masszírozta a halántékát, amikor a
vőlegénye betoppant klinikai szobájába.

— Szemklinikai alorvos — szavalta a férfi. — Pedig a tehetségedtől
akár már főorvos is lehetnél.

Az orvosnő elmosolyodott, behunyt szemmel várta, hogy átölelje
az a két erős kar, amely olyan messzire tudja hajítani a gerelyt, mint
senki más keskeny e hazában.

— Én elégedett vagyok, kedvesem — búgta.
— Ugyan, fiam, ne szerénykedj, ennél sokkal többre vagy hivatott.
Dr. Vincze Ilona fölidézte magában a néhány órával korábbi elő-

adását. A professzor helyett tartotta meg az esetismertetést az or-
vostanhallgatóknak. Egy Májer nevű hentes mindkét szemét kiverte
valami francia gyarmati katona, talán egy szenegáli néger, még ’19-
ben, a megszállás idején, nem sokkal a vörös köztársaság bukása után.
A rendőrség a verekedés okaként a szerelemféltést jelölte meg, ám
a professzor úgy emlékezett, Májer majomnak nevezte a szenegálit,
ezért akaszkodtak össze. A hentes az Ébredők tagja volt.

— Három órán keresztül operáltam a bal szemét — mesélte a pro-
fesszor, aki az eset idején még alorvosként dolgozott —, mire meg
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tudtam menteni. A jobbot nem lehetett. Úgy egy hónap múlva Má-
jer úr egy fél disznóval állított be a lakásomra, s mikor közöltem vele,
hogy nem fogadhatom el, mert zsidó vagyok, csak hápogott, mint
a kacsa. Úgy értesültem, később kilépett az Ébredők közül. Nyilván
meghasonlott miattam.

Az orvosnő az eset emberi hátterét persze nem osztotta meg a me-
dikusokkal, a műtétről azonban részletesen referált.

— Ma is én tartottam az órát a prof helyett — nevetett a vőlegényére.
— El tudom képzelni, hogy a leendő orvosok minő áhítattal fi-

gyeltek! Még ha nem is föltétlenül a szavaidra, kedvesem!
Dr. Vincze Ilona elpirult. A férfi ilyenkor különösen bájosnak ta-

lálta. Mohón meg is csókolta legott.

— Nézd, Károly, én biztosan tudom, hogy ennek a te menyasszo-
nyodnak — Balog Károly a menyasszony szót utánozhatatlan gúnnyal
ejtette ki a száján — eredetileg nem Vincze a neve.

— Még a nagyatyja magyarosított, nem titok ez — vonogatta a vál-
lát ifjabb Balog Károly.

— Weissről, ha nem csalódom.
— Úgy van.
— Nézd, fiam — idősebb Balog Károly mélyen leszívta tüdejébe a

Pharao füstjét —, te egy vonzó, erős, gazdag és sikeres férfiú vagy, im-
ponáló sportmúlttal. Egy impozáns emberpéldány! Érted a szakmá-
dat, ráadásul elismert műgyűjtőként tartanak számon. A társaság ked-
vel, sőt, bálványoz. Könnyedén találnál magadnak hozzád illő leányt.

— Nézze, apám, Ilonka hozzám illő leány. Aligha találnék olyat,
aki nálánál jobban illene hozzám.

Idősebb Balog Károly rosszallása jeléül lassan, hosszasan csóválta
a fejét. Próbálta megőrizni a hidegvérét. Közben a fia arcát tanul-
mányozta. Nem először állapította meg, hogy a halott felesége vo-
násaiból sokkal többet mutat ez a fizimiska, mint az övéiből.

— Egyelőre szépen kérlek, fiam. De nincs messze az idő, amikor a
türelmem és a toleranciám végére érek… Az eljegyzéshez sem kérted
a beleegyezésem!

— Minden áldott nap erről kell beszélgetnünk ezentúl, apám? Kü-
lönben is, nagykorú vagyok, apám is tudja!

— Attól még az örökösöm vagy! A Balog Szállítmányozási Rész-
vénytársaság leendő vezérigazgatója… Legalábbis egyelőre.

— Maga mondta: sikeres vagyok. Márpedig egy jó és keresett épí-
tészmérnök megél a maga erejéből, nem kell neki sem kicsi, sem nagy,
sem pedig mesés örökség… Öntsünk tiszta vizet a pohárba, apám:
én egészen biztosan megélek a maga jussa nélkül. Ilonka nélkül vi-
szont nem — azzal ifjabb Balog Károly dühösen kiviharzott a he-
lyiségből. Atyja olyan erősen harapott rá a Pharao végére, hogy csak-
nem följajdult, amikor metszőfogai, áthatolva papíron-dohányon,
gorombán az alsó ajkába mélyedtek.

—  Micsoda szégyen! — sziszegte.
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Idősebb Balog Károly, akinek az apja még egyszerű fuvaros volt, a
Nagy Háború utolsó hónapjaitól kezdve az Ébredők egyik legbefo-
lyásosabb vezetőjének számított a vidéki városban. Bár a nyilvá nos-
ság elé sosem lépett ki, a jól tájékozottak tudni vélték, hogy egészen
betiltásáig ő pénzelte a mozgalom helyi, Új Nemzedék cí mű lapját.

— Nem, mi nem tarthatunk a revizionistákkal — magyarázta egyik
újságírójának a húszas évek elején —, mert a revízió a zsidóknak is
jó lenne, nekik is érdekükben áll. Ezért ne írjon nekem revizionista
vezércikket! Mi nem árulunk egy gyékényről a kormányzóval. El-
fogadhatatlan a lagymatag, kétkulacsos faji politikája.

Májer úr többször vált tanújává az efféle beszélgetéseknek, ame-
lyeket inkább lehetett durva legorombításnak és pökhendi kiokta-
tásnak nevezni, semmint dialógusnak. Többnyire az Új Nemzedék
főszerkesztője és Balog vitték a szót. És általában nemigen válogat-
ták meg a szavaikat. Ahogy lépkedett fölfelé a lépcsőn, Májer úrnak
egyre több régi, kínos emlék jutott az eszébe. Bár 1920-ban távolodni
kezdett az Ébredőktől, még két évig eljárt a gyűléseikre, be-bekuk-
kantott a szerkesztőségbe, ahol barátai dolgoztak, míg 1922 végén
végleg ki nem lépett a társaságból. Azóta nem beszélt Balog Károllyal.
Ugyanakkor tizenhat esztendőn keresztül rettegett, hogy a fuvarosnak
csúfolt milliomos mikor jelenti föl a rendőrségen — bosszúból, go-
noszságból, vagy csak úgy, unalmában. Tisztában volt vele, hogy Ba-
log olyan bizonyítékoknak van birtokában, amelyek még nem évül-
 tek el, s amelyek alapján sokévi börtönre ítélné bármelyik törvényszék.
Némiképp remegő kézzel nyomta meg a csöngőt.

Takaros, tizenhat éves-forma cselédlány nyitott ajtót. Ügyetlenül
pukedlizett, szó nélkül bevezette a vendéget a tágas nappaliba. Ba-
log Károly hatalmas bőrfotelben ült, egészen belesüppedt, már-már
elveszett benne. Éppen rágyújtott egy Pharaóra.

— Régen láttam, Májer — fújta ki a füstöt. — Ezek szerint meg-
kapta az üzenetem.

— Azért vagyok itt, Balog úr, igen. Fölkeresett egy tejfölösszájú
kölyök, az orrom alá dugta a maga papírfecnijét. Ezért vagyok itt,
nem tagadom. Magamtól, Isten a tanúm, nem jöttem volna.

— Maga szánnivalóan gyönge emberré silányult, Májer — Balog
Károly lebiggyesztette az alsó ajkát. Fölállt, az ablak alatt terpesz-
kedő robosztus íróasztalhoz lépett, kihúzta a legfelső fiókját, kiemelt
belőle egy mappát, átnyújtotta a vendégének.

— Minden benne van. Elrejtheti. Akár el is égetheti — vetette oda
foghegyről.

— Minden?
— Én úriember vagyok, Májer, az én szavamra lehet adni, nem

úgy, mint a magáéra. Ha azt mondom, minden, akkor minden. Cse-
rébe, ahogy írtam, nem kérek egyebet, mint hogy adja oda azt a cse-
csebecsét, amit olyan régóta őrizget, adja csak oda bátran annak a
gyereknek.

Májer úr a hóna alá csapta a dossziét, és köszönés nélkül távozott.
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— Minden gondjától megszabadul általam, látja — kiáltott utá-
na gúnyosan a házigazda.

Az íróasztalhoz ment, súlyosan rátámaszkodott, meredt kifelé az
ablakon, sűrű füst gomolygott elő az orrából. Odalenn, az utcán meg-
jelent a hentes. Mintha fejbe kólintotta volna a tűző Nap, támolyogva
indult el a Dóm tornyainak irányába. Balog Károly addig követte a
tekintetével, míg el nem nyelte alakját a város.

— Kár ezért az emberért — dünnyögte. — Micsoda balegyenese-
ket osztogatott valaha! Megbízható ököl volt, örömmel használtuk…
Kár érte…

A csütörtök reggeleket kiváltképpen nem szerette a fiatalember.
Nem tudta megmagyarázni, miért, egyszerűen csak nem kedvelte.
Talán a szólás zavarta, miszerint aki belesül valamibe, csütörtököt
mond. Ez árnyékot vetett a csütörtökökre, legalábbis az ő szemé-
ben. Azon a reggelen mégis boldog volt. A koranyári napsütés kel-
lemesen melegítette a tarkóját, jólesett a séta, a szeme sem fájt olyan
cudarul, mint általában. S ami a legfontosabb: Májer úr sem akadé-
koskodott egy percig sem, mikor meglátogatta. Mogorván köszön-
tötte, kis híján fölnyársalta egyetlen szemének gyilkos sugarával
(ezt a fiatalember inkább érezte, semmint látta); nem szólt egy árva
szót sem, csak egy rongyba göngyölt tárgyat vett elő a pult alól, le-
rakta elé, megengedte, hogy egy pillantást vessen arra, amit a
ronggyal takargat, aztán egy szatyor aljára helyezte a csomagot, fö-
lébe pedig egy szép sódart pakolt. Simán, olajozottan zajlott az
egész.

A fiatalember hunyorogva, a laphoz egészen közel hajolva betűzte
az újság fejlécét és a főcímeket: az Aranyvonat, rajta a Szent Jobbal,
június 26-án érkezik a városba, hamarosan nyílik a jubileumi, ti zedik
ipari vásár, a tótok el akarnak válni Csehországtól, amire egyébként
a Német Birodalom tart igényt (egy okkal több, hogy ne menjen ar-
rafelé), Gina Cigna érkezik a szabadtéri játékokra. Mire idáig jutott,
pedig csak a nagybetűket silabizálta ki, folyamatos, fájdalmas lük-
tetés kínozta a szemét. Megitta az utolsó korty sört a korsóból, és in-
tett a pincérnek.

— Használhatom a telefont?
— Természetesen, uram, erre fáradjon.
Elmúlt nyolc óra, a felhőtlen koranyári estén a sörkert dugig

megtelt vendégekkel. A cigánybanda kisebb pihenő után újra rá-
kezdett egy magyar nótára, valaki kásás hangon énekelt. A fiatal-
ember megköszönte a pincér segítségét, s mikor az magára hagyta
az aprócska fülkében, lázasan lapozni kezdte a távbeszélőkészülék
mellett heverő telefonkönyvet. Nehezen talált rá arra, amit keresett,
a szeme úgy égett és szaggatott, mintha fölhevített vasszöget for-
gatnának benne. Nagy nehezen mégis meglelte, amire szüksége
volt. Tárcsázott.
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— Halló — kellemes női hang szólalt meg a vonal végén.
— Jó napot kívánok — hadarta a fiatalember. — A postáról be-

szélek. Táviratot kapott, ám, sajnálatos módon a címzés nem értel-
mezhető. Hová kézbesíthetjük a sürgönyt?

— A címem Tisza Lajos körút 58. Ki a föladó?
A fiatalember ijedten ejtette vissza a kagylót a villára. Behunyta

a szemét, hátát a fülke falának vetette. Az elégedettség bizsergése
járta át.

Zakója bal zsebét lefelé húzta a Májer úrtól szerzett revolver.

— Képzeld, a posta azt mondta, táviratot kaptam — fordult a ba-
rátnője felé az orvosnő. — Kérdezték, hogy hol lakom, mert a cím-
zéssel valami gond van.

— Károly Budapestre utazott, nem? — kérdezte a barátnő. — Biz-
tosan ő sürgönyzött valami kedveset. Olyan bűbájos, figyelmes em-
ber! Mintha nem is annak a nagyképű alaknak a fia lenne…

— Ne is mondd! — kuporodott vissza a kanapéra Vincze Ilona.
— Folyton veszekszenek miattam. A leendő apósom gyűlöl engem.

Mesélni kezdte, miket hallott a vőlegényétől. Hosszasan ecsetel-
te, mi mindennek el nem mondta őt idősebb Balog Károly. Szóára-
datának csöngetés vetett véget. Ilona a kakukkos órára pillantott: fél
kilencet mutatott.

— Ki lehet az ilyenkor?
Az ajtóban egy hunyorgó, feldúlt fiatalember állt. Kezében revolver.
— Föl a kezekkel és induljon befelé a lakásba! — parancsolta az

orvosnőnek.
Vincze Ilona megőrizte a hidegvérét, magasba tartott karral, mél-

tóságteljesen a nappaliba vonult. Barátnője halkan sikkantott, ami-
kor meglátta a mögötte belépő fegyveres férfit, s nyomban a magasba
emelte ő is mind a két kezét.

— Üljön le mellé — utasította a fiatalember az orvosnőt határo-
zott hangon, a revolver csövével a barátnő felé bökve. Miután Vin -
cze Ilona leült, ő is belehuppant egy fotelbe.

— Leengedhetik a kezüket — fészkelődött, mint akit bolhák kí-
noznak. Az ujját azonban egy pillanatra sem vette le a ravaszról.

— Adnának egy cigarettát?
— Cleopatrát szívunk. Női szivarka.
— Nem baj. Jó lesz. Ne maga adja, doktornő, hanem a másik hölgy!
Minden úgy történt, ahogyan a látogató kívánta.
— Emlékszik rám, doktornő?
Vincze Ilona határozottan bólintott. Világéletében kitűnő memó-

riája volt.
— Egy évvel ezelőtt kezelte a szembajomat. Azt állította, gyó-

gyíthatatlan, és elbocsátott a klinikáról — a fiatalember esetlenül szív-
ta a cigarettát, a füst láthatóan zavarta, nyilván kaparta a torkát.

— A szembaja gyógyíthatatlan, most is ezt állítom. Ahogy
nézem, mára a végső stádiumba került. Heteken belül megvakul.
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Szörnyű érzés lehet, én együtt érzek Önnel. Mégsem tehetünk el-
lene semmit.

— Ma már valóban tehetetlen vagyok én is, az orvostudomány
is. Csakhogy egy éve még menthető lett volna a látásom!

— Ezt honnan veszi? — csattant föl önérzetesen az orvosnő. Szin-
te megfeledkezett a veszélyről, ami fenyegeti, egyedül a szakmai re-
putációjára gondolt. Csaknem fölugrott a helyéről.

— Megvizsgált egy másik orvos, egy specialista — a fiatalember
hangja megremegett.

Vincze Ilona azonnal lehiggadt. Szánalommal fürkészte a revol-
vert szorongató ifjút. Kegyetlenül elbánt vele a sors, ez vitathatat-
lan. Az is érthető, hogy kétségbe van esve és sajnálja önmagát. Szin-
te gyerek még, nem lehet több húsz esztendősnél.

— Igazi specialista, svájci — a fiatalember hangja ezúttal ismét ma-
gabiztosabban csengett.

— Egy svájci — nyugtázta Vincze Ilona. Minden specialista sváj-
ci. — Nem nagyon drága egy ilyen konzílium?

A fiatalember ugatva fölnevetett.
— Ne higgye, hogy ezzel megfogott! Maga nyilván emlékszik,

hogy nekem nincs vagyonom. Valóban nincs. A jövedelmem igen
csekély. A vizsgálatot Balog úr fizette. Balog úr emberséges ember,
segít a rászorulókon. Nem úgy, mint maga. Pedig magának ez lenne
a hivatása!

— Balog Károly, akit fuvaros Balognak is szoktak nevezni? — ve-
tette közbe az orvosnő barátnője.

A fiatalember nem válaszolt. Vincze Ilona feszülten figyelte az arc-
vonásait. Eszébe jutott, hogy egy évvel korábban azt írta a kórlap-
jára, „egzaltált, labilis személyiség”. Ez nem jó jel. Vajon mit tehet-
nek, hogyan szabadulhatnak ebből a helyzetből? Miként
viselkedjenek?

— Meg fogok vakulni — siránkozott újra a fiatalember. — Pedig
maga még megmenthetett volna!

Az orvosnő meg sem próbált ellenkezni, tisztában volt azzal, meny-
nyire hiábavaló lenne. A revolveres kedélye hullámzik, egy fél perc-
re elmerül az önsajnálatban, hogy aztán vádaskodásba és gyűlölet-
be csapjon át, mielőtt letargiába esik pár másodperc erejéig, amiből
újfent haragra gerjed. A barátnőjére pillantott.

— Bocsáss meg — suttogta szinte hang nélkül.
— Soha! — üvöltött föl a fiatalember.
Öt lövés dördült gyors egymásutánban. Az első kettő Dr. Vincze

Ilonát, a második kettő a barátnőjét érte. A harmadik a fiatalember
bal szemén keresztül hatolt be és a tarkóján át távozott. Magával vit-
te az agyának jelentékeny hányadát is.

Dr. Vincze Ilona és a merénylő a helyszínen, az orvosnő barátnője
a mentőautóban vesztette életét. Ifjabb Balog Károly csak másnap dél -
előtt tudta meg, mi történt a menyasszonyával. Azonnal autóba ült
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és százzal száguldott haza. A szerelme lakásába nem engedték be a
nyomozók, akik ellepték az épületet, így a saját lakásához hajtott. Az
előszobában ízlésesen becsomagolt ajándék várta. Amikor kibontotta,
Ilona mezítelen teste tárult a szeme elé. Balog Károly, négyszeres ma-
gyar gerelyhajító bajnok, országos csúcstartó, ettől a látványtól úgy
zokogott, akár egy pendelyes kisgyerek.

A rendőrség pár nap alatt lezárta a vizsgálatot a Dr. Vincze Ilona kli-
nikai alorvosnő és a másik két áldozat halálával járó „megdöbben-
tő gyilkos merénylet” ügyében. Bodnár József fogalmazó, a nyomozás
vezetője megállapította, hogy „L. L., a szembajos, egzaltált és labi-
lis fiatalember szerelmével üldözte az orvosnőt, s mivel az nem vi-
szonozta érzelmeit, végső kétségbeesésében lelőtte rajongása tárgyát,
majd magával is végzett.” L. L. vonzalmát Boros Árpád, a Balog Szál-
lítmányozási Részvénytársaság könyvelője tanúsította, egy fedhe-
tetlen családapa, aki néhány alkalommal együtt sörözött L. L.-lel, s
olyankor a megbolydult elméjű ifjú kizárólag az orvosa iránti vi-
szonzatlan szerelméről tudott beszélni.

Dr. Vincze Ilona barátnője a körülmények szerencsétlen össze-
játszásának vált áldozatává: rosszkor volt rossz helyen, mint oly so-
kan az életben.

Ifjabb Balog Károly attól a végzetes naptól fogva csakis építészi mun-
kájának élt, apjával minden kapcsolatot megszakított, közeledése-
it ridegen elutasította, ha társaságban szóba került a személye, be-
rekesztette a társalgást és késedelem nélkül távozott. Bár ismeretségei
révén elkerülhette volna a katonai szolgálatot, 1942-ben mégis be-
vonult a 2. magyar hadsereg kötelékébe. 1943. január 14-én nyoma
veszett a keleti fronton. Előbb eltűntnek, később hivatalosan is ha-
lottnak nyilvánították.

Idősebb Balog Károly 1945 végén elhagyta Magyarországot. Állítólag
jelentős vagyont és egy figyelemreméltó képzőművészeti gyűjteményt
sikerült magával vinnie, utóbbi azonban elveszett a tengeri átkelés
viszontagságai között. Magas kort élt meg, az 1960-as évek végén
hunyt el az Amerikai Egyesült Államokban, megbecsült polgárként.

1947 elején valamelyik fővárosi galériában, Képesi Jenő festőművész
posztumusz tárlatán egy ismeretlen személy szokatlanul magas ösz-
szeget fizetett a művész Szép Heléna című női aktjáért. Az adásvé-
tel néhány hónapig műértő körökben szenzációnak számított, aztán
elérkezett a fordulat éve és elhomályosított mindent.

Az akt azóta sem került elő.
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