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I.

Megszólalt a telefon.
A fiatal tisztviselő fel sem tekintett az előtte 

fekvő aktából, amikor felvette a kagylót és gépie
sen elhadarta:

— Itt Bokódy András miniszteri titkár. Es
ott?

Szerette a tiszta helyzeteket: gyakran a köz- 
vágóhidat keresték az ő száma alatt, hát inkább 
mingyárt bemutatkozott. Az állam idejét, pénzét 
úgy kezelte, mintha a saját portékája volna. Ez, 
sajnos,, nem általános szokás. De a telefon intéz
ményéről sem mindenkinek az a nézete, hogy 
csakis gyors és rövid közlések esetén felel meg 
eredeti rendeltetésének. Ennek megállapítására 
Bokódynak most is nyílt alkalma. Mert a drót 
másik oldalán, kérdésére, ugyancsak kérdéssel 
feleltek.

— Te vagy, Bandi? Hát ennek én végtelenül 
örülök, TTgy látom, ritka szerencsés napom van 
ma. Rendesen vagy nem kapja meg az ember a 
minisztériumot, vagy pedig nem vagytok a szobá
tokban. Es ma, első hívásra, rögtön kapcsoltak. 
Hogy vagy? Ezer esztendeje nem láttalak!

~  Ki beszél ott? — ismételte meg előbbeni 
kérdését Bokódy. De a másik, úgylátszik, afölötti 
örömében, hogy ritka szerencsés napja van, tré
fáló kedvében is volt.

— Hogy itt ki beszél? No llát ez nagyszerű! 
Meg sem ismered a hangomat? Amely arról híres,
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hogy olyan, mint a repedt fazéké? Még most sem 
tudod, ki vagyok?

— Halvány sejtelmem sincsen. Csak ritkán 
csevegek repedt fazékkal s így elnézésedet kell 
kérnem, ha . . .

— Hahaha, hihihi, jó pofa vagy, öregem. 
Kari vagyok. K-a-r-iü Vagy, mivel látom, hogy 
neked még ez sem mond semmit: Niményi Ká
roly . . .

—■ Niményi Károly, igen? TTgy. Most már tu
dom. Parancsolj-

Bokódy emellett figyelemmel tanulmányozta 
az előtte fekvő akta egyik mellékletét, valami le
pedőszerű tervrajzot.

— A teremburáját, ne légy már ilyen fagyos, 
Bandikám — méltatlankodott a másik, majd ismét 
elnevette magát; a hangja most köhögési rohamba 
fulladt. Bokódy türelmesen bevárta a  végét, azután 
megjegyezte:

— Rengeteg a dolgom, és ha most már ráérnél 
elmondani, hogy voltaképpen miben állhatok ren
delkezésedre, hálával venném.

— Igazad van, — szólalt meg ismét a repedt 
fazék hangja. — Elvégre kell, hogy ne csak nap- 
lopók járjanak ezen a földön, hanem hogy legye
nek, akik robotolnak is. Hiába, te derék ember 
vagy, Bandikám.

— Tudom, de . . .
— No, csak semmi szerénység! Manapság 

lámpással kell keresni az olyan gyöngyöt,, mint 
amilyen te vagy. En mondom neked, én, puszta- 
rohonci Niményi Károly, cs. és kir. kamarás fia, 
aki sohasem dolgoztam semmit egész életemben, 
mert a Jóisten haragudott és nem engedte, hogy 
szükségem legyen rá. Es most arról koldulok, hogy 
neon szoktam meg a munkát már fiatal koromban. 
Ha egyszer elmondom neked életem történetét, ak
kor meg fogsz érteni. De talán meg is tudsz ne
kem bocsátani, . ,



— Máris megbocsátottam minden elkövetett és 
még ezentúl elkövetendő bűnödet, de mondd meg 
végre, hogy mit parancsolsz.

— Hallgass ide, öregem: mikor és hol beszél
hetnék veled négyszemközt? Roppant fontos dolog
ról van szó, meglátod. Es öt perc alatt végzünk, 
esküszöm.

— Gyere fel a hivatalomba tizenkettő és kettő 
között. Ha nem is öt, de három percnyi időt tudok 
részedre szakítani.

— Nem lehet. Mondj mást, kérlek . . .
— Akkor nézz fel holnap este a kaszinóba. 

Ügy nyolc óra tájban. Ma nem mehetek el, mert 
meg vagyok híva; de rendesen ott szoktam vacso
rázni.

Rövid szünet.
— Nem kereshetnélek fel inkább a lakásodon? 

— kérdezte azután Niményi. — Például ma dél
után? Diszkrét dologról van szó . . .

— Mi az ördög? Valami nőhistória?
— Nem egészen, majd meglátod. Hát jó lesz a 

lakásodon? Ha jobb szereted, kávéházba is eljö
vök. Mikor kerülsz el onnét?

— Attól függ. Rendesen hét és nyolc között.
— Ne beszélj! Talán bizony fent is ebédelsz 

a hivatalban?
— Ha ráérek, igen.
— Ha ráérsz? Kitűnő! Szóval, mikor látlak?
— Nem bánom, gyere fel úgy hét után a la

kásomra. De figyelmeztetlek, hogy igen egyszerű 
hónapos szobában lakom . . .

~  Ugyan kérlek! Csak nem fogod magad ex- 
kuzálni? Tehát hét után ott leszek.

Rendben van. Szentkirályi ucca 54., harma
dik emelet, 24. ajtó. A névtáblán a Feledi nevet 
fogod találni, így hívják a háziasszonyomat, de 
ott van az én névjegyem is ...

— Várj csak egy pillanatig! Fe-le-di, Már
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mindent fel kell jegyeznem . . .  így ni. És most 
már nem háborgatlak, édes öregem. Szervusz!

Bokódy megkönnyebbülten a helyére tette a 
kagylót és hatványozott érdeklődéssel kezdte ta
nulmányozni tervrajzát. Olyannyira belemélyedt 
a munkába, hogy észre sem vette azt a csinos 
barna bubifejet, amely íróasztala fölé hajolva, 
szintén belekandikált az iratokba. Csak mikor a 
leány hirtelen mozdulattal hátradobta a szemébe 
lógó hajfürtjét (mindenki tudja, hogy ez nem 
örökre szól, hanem legfeljebb csak néhány másod
percig segít) feltekintett.

— No, mi az, Julis? — kérdezte.
— Azt gondoltam, hogy sosem végez a tele

fonnal. Már vagy háromszor dugtam be a fejemet, 
de végre meguntam a dolgot és bejöttem. Elza 
kérdezteti, hogy mi is az a «tutajaku», vagy mi
csoda? Magam sem tudom. Elza azt hiszi, hogy 
rosszul értette, mikor tegnap este lediktálta neki 
a titkár úr azt a bizonyos memorandumot a ke
gyelmes lír részére.

— «Tutaja’ku?» — kérdezte Bokódy bosszúsan. 
— Csak nem őrült meg az a lány? Söha ilyen 
nyavalyás szót én nem diktáltam. Egyébként 
miért nem méltóztatik őnagyságának személyesen 
hozzám befáradni?

— Ki van sírva a szeme. Szégyenli magát.
— Ugyan, ne mondja! De hát mi történt 

már megint?
Bokódy kétségbeesetten eltolta magától a 

tervrajzot. De a bubifej előtte hamiskásan 
nevetett.

— Elza beképzeli magának . . .
— Szent Isten, micsoda kifejezés ez már me

gint! Beképzeli magának! Azt képzeli! Tehát mit 
képzel?

— Hát jól van. Azt képzeli Elza, hogy kegy
vesztett. lett maga előtt. Mert egész idő alatt egy 
jó szót sem szólt hozzá diktálás a la tt. . .
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— Szamárság! — pattant fel Bokódy indula
tosan. — Azt sem tudom, hol a fejem, aztán ma
guk meg ilyen dolgokkal állítanak be hozzám!

Felugrott és gyors léptekkel kezdett fel-alá 
rohanni.

— Bocsánatot, én nem «ilyen dolgokkal» állítot
tam be a titkár úrhoz, — tiltakozott hamiskás 
mosollyal Julis, — 'hanem azzal, hogy mi fán te
rem az a «tutajaku», hu ugyan valóban annak 
mondják és nem talán «Tutankamen»-nek ...

Bokódy mérgesen megállt a leány előtt, aztán 
elnevette magát ő is.

— «Tutajaku»... — ismételte a fejét rázva. 
— Hiába, nő nem való hivatalba, mindig mon
dom. Ide legalább nem. A végén még magam is 
beleőrülök, egészen biztosan. Menjen, menjen és 
küldje ide Elzát, gyorsírási füzetével együtt. 
Majd megmosom a fejét!

— Lux-szál? . . .
— Julis, vigyázzon magára!
A leány csintalanul felkacagott és az ajtó 

felé iramodott. De Bokódy utána szaladt és meg
csókolta. Julis csöppet sem háborodott fel ezen. 
Sőt, ellenkezőleg.

— Hiába, maga csak tudja, hogyan kell ki- 
békiteni az embert! — mondta kissé gúnyosan, de 
sok helyességgel. Aztán egy-kettőre kisurrant.

Bokódy az ajkát törölte.
— Nem volna szabad, nem volna szabad, —

ismételgette magában fenhangon. — De tehetek 
róla?__

Fejét rázva, néhány lépést tett az íróasztal 
felé, mikor ismét kinyílt az ajtó és belépett egy 
másik bubifej, — amazzal ellentétben, egy vörö
sesszőke. Sikkes, csinos leány volt ez is, de még 
helyesebb lett volna, ha nem piros a szeme. Pedig 
állandóan törülgette kis batiszt zsebkendőjével.

Bokódy elébe ment és zsebretett kézzel meg
állt előtte.
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— Miféle 'butaság ez már megint? — kérdezte 
haragosan, de mellette jósággal tele.

— Tessék megbocsátani, titkár úr, — szepegte 
Elza (mert ő volt), majd mint egy kis cica, oda
bújt hozzá. Bokódynak halvérűnek kellett volna 
lennie, ha vígasztalban legott át nem karolja a 
leányt. De ez csak tovább sirdogált. — Ha ez 
így megy tovább, nem tudom, mi lesz a vége. 
Már nem lehet kibírni!

— Mit? Mit nem lehet kibírni, édesem?
Elza vállat vont.
— Titkár úr jobban szereti a Ju list. . .
Bokódy elnevette magát.
— Dehogy szeretem jobban! — tiltakozott. — 

Dolgozni szeretnék, az az egész. Csakhogy maguk 
nem engednek. Értsék meg, hogy ez állami 
hivatal, minisztérium, komoly hely, ahol el
végre dolgozni is kell!

Elza ismét kereste Bokódy közeiét.
— Hiszen ez mind igaz, — nyöszörögte, a 

férfira szegezve kék szemét. — Azt is tudom, 
hogy semmi, de semmi jogom sincsen a maga ér
zelmeihez. Es mégis rosszul esik, ha mással flör
töl, engem pedig észre sem vesz. Mert én is csi
nos vagyok, tudom. Es fiatal is vagyok, szere
tem az életet. . .

— De még milyen csinos! — hagyta rá, majd
nem meghatottan Bokódy, s önkénytelenül meg
cirógatta a leány rózsás orcáját. — Es nincs is 
igaza, Elzus. Mert én magácskával egy hajszál
lal lsem flörtölök kevesebbet, mint- Julissal, vagy 
Irénnel! Egy hajszállal sem kevesebbet!

A leány elmosolyodott.
—■ Igazán? — kérdezte.
— Igazán!
— Bizonyítsa be, — susogta Elza alig hall

hatóan. Bokódy ráhajolt és megcsókolta. De nyom
ban, akár csak egy kígyó marta volna meg, hát
ralépett és az ajkát törülgette,
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— Szent a béke? — kérdezte; a hangja kissé 
remegett. Mire a leány boldogan bólintott. — 
Hála Istennek, — mondta Bokódy. — Most pedig 
menjen, Elzuskám, drágám, és siessen azzal a sze
rencsétlen memorandummal. Kell, hogy délután a 
miniszter úr asztalán legyen, érti?

— Értem, — felelte Elza és mintha álomban 
járna, az ajtó irányába indult. De aztán hirtelen 
megállt. — Még most sem tudom, hogy mi is az a 
«tutajaku?» — mondta.

— Az áldóját! — kiáltott fel Bokódy. Kivette 
a gyorsírófüzetet a leány kezéből és igyekezett 
belőle kiokos'kodni. De mivel maga más rendszert 
használt, hiába nézte a groteszk vonásokat. Egy
szerre a homlokára csapott. — Hopp! Megvan, — 
mondta diadalmasan. — A «tout-á-l’égout»-rend- 
szerről tettem a bevezető részben említést. Ez 
lesz!

— Ez az, ez az! Tutálégu! — ismételte Elza. — 
De mit jelent ez?

— ToutáVégout franciául annyit tesz, mint: 
«mindent a csatornába...»

— Jaj, de utálatos dolguk ezek!
— Erről én már nem tehetek, édes fiam. Min

denesetre jó lesz, ha a magyar definíciót is oda
biggyeszti a szövegbe. Hátha a kegyelmes úr is 
fennakad ezen.

— Az több mint valószínű, — hagyta rá Elza. 
majd bejegyezte azt a néhány szót a füzetébe 
es — nehéz szívvel bár, de mégis — kiment. Bo
kódy pedig rázta a fejét:

— Mégsem volna szabad így csókolódzni, — 
szólt fenhangon, — mégsem volna szabad...

Aztán leült és gőzerővel ismét nekilátott a 
munkának.



Amikor Bokódy aznap este, néhány perccel hét 
előtt befordult a Szentkirályi uccába, Niményi 
már a kapu előtt állt és nagyokat pöfékelve, ép
pen utánanézett egy piros-pozsgás cselédlánynak, 
aki lyuka,s papucsban, szőrös lábikrával a szem
közti péküzletbe igyekezett. Alighogy becsapta 
maga mögött az ajtót, a leány kipukkadt.

Nem lehetett csodálkozni a jókedvén. Mert 
Niményi nemcsak távolról sem közelítette meg a 
falusi leánynak a szemrevaló legényről alkotott 
ideálját, hanem egyenesen komikusán hatott rá, 
nagy pocakját védő bő drapp kabátjával, monok
lijával és kopasz fejével, amellyel kérkedni lát
szott, mert, úgy, mint mindig, most is hajadon
fővel járt. Senki sem hitte volna, hogy ez a furcsa 
alak össze-vissza harmincéves. És még a vado
natúj sárga kesztyű sem lendített a nem éppen 
kedvezőnek mondható összbenyomáson.

Milyen szerencse, hogy csak ritkán sikerül 
nekünk mások lelkében olvasni! Niményit is bi
zonyára bántotta volna, ha ismeri a szőröslábú 
cselédleány jókedvének valódi okát. így azonban 
másnak tudta be csintalanságát, és mikor meg
pillantotta Bokódyt, fürgén elébe gurult és min
den különösebb üdvözlet helyett huncutul hu
nyorgottá a szemét, megjegyezvén:

— Nagyon kellemes vidék ez. barátom. Mi
csoda nők! Micsoda nők!

Bokódy nem kutatta Niményi lelkesedésének 
rugóját. Nem volt rá kíváncsi. Inkább azon tűnő
dött, miként szabadulhatna mielőbb látogatójá
tól; már a meghívására való figyelemmel, amely 
szükségessé tette, hogy mégegyszer megberetvál- 
kozzék, meg teljesen átöltözködjön. De Niményi 
felszólítás nélkül is bővebb magyarázatát szol
gáltatta előbbi megjegyzésének. Mialatt lihegve

II.
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követte Bokódyt a harmadik emeletre, elmondta, 
hogy nézete szerint a nő a férfi életének zamatja, 
hogy az ő életében legalább minden cselekedetét 
a nő irányította, meg hogy sohasem lakna olyan 
uccában, ahol, ha reggel felhúzza a redőnyt, 
nem pillantana meg legott néhány csinos női fe
jet a szemközti ablakokban, legyenek azok úri 
dámák, vagy csak egyszerű cselédleányok, mert, 
uram bocsá’, ha ledobják magukról a sok tarka 
vackot, mindnyájan egyformák a Teremtő ma
gas színe előtt. . .

Nimiényivel ellentétben a miniszteri titkár úr 
feltűnően csinos gyerek volt. Beillett volna akár
milyen hollywoodi vászonremekbe. Mellette na
gyon, de már nagyon is szerényen öltözködött és 
félve került minden feltűnőt. Mégis meg
akadt rajta minden női szem. Sőt, alig telt el 
nap, hogy valamilyen alakban ne adták volna 
értésére, hogjy szívesen fogadnák a közeledését. 
De ő — talán éppen ezért — xígy volt a szere
lemmel, mint a havasokról a hegyek aljába té
vedt fenséges Apolló-pille, amely eltréfál ugyan 
az őt ezrével körülröpködő káposztalepkével, de 
rovarlelke mélyén mégis csak istenadta párja 
után vágyódik, s ha meg nem találja: szerelem 
nélkül teszi meg utolsó repülését a megsemmisü
lés felé.

Amilyen egyszerű és helyes ember volt maga, 
olyan volt a hónapos szobája bútorzata is. Ragyo
gott minden a tisztaságtól, ami nemcsak az ő rend- 
szeretetét dicsérte, hanem háziasszonya, özvegy 
Felediné jó tulajdonságait is.

Niményi kimerültén dőlt a hatvanas évekből 
való fekete bőrpamlagra, és Ylang-Ylang-gal szago- 
sított zsebkendőjével törölgette fényes homlokát. 
Dicsérte a lift intézményét, amelyet azok a gaz 
háziurak még most sem hajlandók mindenütt be
vezetni. Majd a szemébe kapva a monokliját, széj
jel nézett. Es megpillantott az íróasztal fölött egy
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berámázott fényképet, amely díszruhás férfit 
ábrázolt.

— Talán bizony az édesatyád? — kérdezte, 
és mikor Bokódy bólintott, hirtelenül elszomorodva 
folytatta: — Mind elhagynak bennünket a  jó em
berek. Hovatovább egy sem lesz már az igazi, régi 
magyar urakból... Volt vagy hatezer holdatok, 
úgy-e?

— Háromezer.
— Gyönyörű dolog! De hová lett, az Isten sze

relméért?
— Már akkor túl volt terhelve, mikor édes

atyám örökölte; ő meg nem tudott úri passzióiról 
letenni, szegény.. .Aztán jött a háború és jöttek 
az oláhok. Ezt az öregúr nem bírta túlélni.

— Tudom, főbelőtte magát, — bólogatott Ni- 
ményi. — Te pedig. . .

— Én pedig sose hittem volna, hogy az 
ember boldog lehet a szegénységben is. De még 
arra sem gondoltam volna sohasem, hogy vala
mikor az állam kenyerén fogok élni. Szeretem a 
munkát, és bevallom, jól esik, hogy szolgálhatom 
a hazámat!

— Szerencse, hogy vannak még idealisták is, 
— jegyezte meg kis idő múlva Niményi. — Mi is 
gazdagok voltunk valamikor, de a kártya... A 
fene egye meg. Ma már hozzá sem nyúlok. Igaz, 
hogy előbb kellett volna meggondolni! Most má
ról holnapra élek. Abból, amit egy-egy üzleten ke
resek. Ma eladok egy négyemeletes bérpalotát, hol
nap zabot, holnapután tudom is én? Egy rako
mány banánt! Egyről azonban nem tudok lemon
dani: a szerelemről. A nő a férfi életében a zamat. 
Én mondom neked, pajtás.

— Ha jól tudom, bankod is volt egy időben?
— Bár ne lett volna. Hajszálon múlt, hogy be

csukjanak. Becsukjanak! Érted? Engem, Niményi 
Károlyt, cs. és kir. kamarás fiát! Mert én meg az 
öcsém egy gazemberrel álltunk össze, aki sikkasz-
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lőtt, lopott, csalt. En persze nem értettem az 
egészhez. Csak a nevemet adtam hozzá. Nem úri
emberhez való foglalkozás...

Bokódy feltűnés nélkül a zsebóráját nézte. 
Pontos ember volt és nem szeretett megváratni 
senkit sem. Niményi, minden várakozás ellenére, 
ezt észrevette, de volt belátása is.

— Egy-két perc alatt végzünk, — mondta. — 
Van egy propozícióm.

Bokódy csodálkozva nézett rá.
— Halljuk.
— Van egy propozícióm, vagy jobban mondva: 

egy nagy szívességre kérlek. Ügy tudom, hogy a 
minisztériumodnak Tétény határában vannak tel
kei, amelyen tisztviselőtelepet szándékszik léte
síteni a kormány.

— Ügy van. Bent is volt a lapokban.
— Nagyon okos dolog ez. Ügy hallom továbbá, 

hogy ennek az akciónak te vagy a referense.
— Szóról-szóra igaz.
— Bravó! Információm szerint a telekparcel

lázással kapcsolatosan bizonyos közművek kerül
nek mindenekelőtt kiépítésre, utak, csatornák, víz
vezeték meg miegymás, úgy-e?

— Jól vagy tájékozva, látom.
— Ebből élek, barátom, — felelte, nem minden 

önérzet nélkül Niményi, mialatt felkelt, hogy az
után még közelebb üljön Bokódy mellé. — Azt is 
tudom, hogy már ki is írták a pályázatot, amelyre 
összesen nyolc cég adott be ajánlatot. Ezek között 
van a Fodor és Békást cég is. Az ő ajánlatuknál 
még csak a Lakatos cégé olcsóbb, de ez nem szá
mit, mert Lakatosékról még nem is hallott a világ, 
a differencia viszont egészen jelentéktelen, azt hi
szem, mindössze háromezer pengőről van szó. A 
Fodor és Békási cég ellenben, bár olcsón szál
lít, országos hírnévnek örvend és már sok ha
sonló közmunkát végzett. így legutóbb Erzsébet- 
falván, ahol ugyancsak útépítésről és csatomá-
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zásról volt szó. Lóvén a cégnek több kitűnő kő- 
bányája^ az, amit szállít príma, és így...

Niményi elhallgatott. Találkozott ugyanis Bo- 
kódynak valami egészen furcsa szúrós tekinteté
vel és ez feszélyezte.

— Bámulatos! — kiáltott fel Bokódy. — Meg
áll az ember esze. Honnét tudod te ezeket? Hiszen 
még fel sem bontottuk az ajánlatokat!

Niményi mosolygott.
— Nézzed, édes barátom, — mondta magya

rázón n, bizonyos fölénnyel — ma nincsenek tit
kok ezen a világon. Mi sem könnyebb, mint ki
nyitni az emberek száját. Fodor és Békásiék az 
első naptól kezdve pontosan tudták, hogy a töb
biek mennyit fognak kérni. En meg tőlük hal
lottam.

— Akkor többet tudsz, mint jómagam! — je
lentette ki Bokódy.

— Az lehet, komám, — felelte nevetve Niményi 
— ennek pedig én nagyon örülök. így legalább tő
lem tudod meg az igazságot. S éppen azért mon
dom neked, hogy ezek a Fodor és Békásiék egé
szen elsőrendű emberek, akik megérdemlik a párt
fogásodat !

— Az én pártfogásomat! — csodálkozott Bo
kódy.

— Ne érts félre, kérlek. Pártfogásodat, igenis, 
de abban az értelemben csak, hogy nem engeded 
agyonütni az igazságot, még akkor sem, ha a vi
lág minden honatyája exponálná magát azok 
mellett, akik drágábbak, de még rosszabbak 
is, mint Fodor és Békásiék. Csak ezt kérem tőled, 
egyebet nem.

— Neked egyénileg mi érdeked, hogy Fodor 
és Békásiék kapjanak megbízást?

— Mi érdekem? Ö, te naiv lélek! Aranyos 
vagy! — Niményi hirtelenül cigarettát rántott elő 
és rágyújtott. — Ez roppant egyszerű, — folytatta 
azután, nagyokat szippantva. — Valamikor üzleti
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összeköttetésben állottunk egymással. Most is hoz
zám fordultak, mert tudják, hogy jóban vagyok az 
egész világgal. Azt is tudják, hogy ma rá vagyok 
szorulva, hogy itt-ott keressek, persze, csakis a 
legkorrektebb módon. Ha a minisztérium az ő 
ajánlatukat elfogadja: a költségvetés főösszege 
után kapok öt százalékot. Ez 240.000 pengőnél ki
tesz 12.000 pengőt. Szép összeg. Csakhogy én telje
sen tisztában vagyok azzal, hogy engem nem illet 
meg ennyi. Mert vagy megérdemli a Fodor és Bé
kési cég, hogy őt bízzák meg a munkával, vagy 
sem. Ha nem: vigye az ördög. Ha igen: akkor szá
momra talált pénz. De én nem vagyok önző kutya, 
sose is voltam. Ha pénzt találok az uccán, amit 
nem én vesztettem el, akkor megosztom azzal a 
cimborámmal, aki véletlenül mellettem baktat, s 
aki, tudom, adott esetben felfog karjaiba, ha ne
tán valami gödörbe lépnék. Mit kerteljek tovább, 
édes öregem! Ma cudar, komisz időket élünk. A ti 
famíliátok is megjárta, az enyém is. Nóta bejifi 
önhibánkon kívül! Hallgass ide: ha a Fodor és 
Békási cég megkapja a tétényi munkálatokat,Nap
kor a nekem kijáró öt százalékból három legyen a 
tied; 7200 pengő sem megvetendő összeg. Aztán ab
szolút korrekt módon szerezted! Egyszerűen annak 
adtad ki a munkát, aki legjobban megérdemli. 
Hogy én províziót kapok és hogy azzal azt teszem, 
amit akarok: ahhoz senkinek semmi köze. Nem 
igaz? És izé . . . Nos? Mit szólsz hozzá?

Bokódy nem szólt semmit. Két tenyerébe te
mette a fejét, úgy ült ott mozdulatlanul, felkönyö
kölve a térdére. Niményi azt hitte, hogy gondolko
zik. Hogyisne, szegény fiú. Pedig oly csekélység 
volt az egész! . . .

Niményi felkelt és jóakaró mosollyal a duz
zadt ajkán, meg akarta veregetni Bokódy vállát. 
De alig hogy hozzáért az ujja hegyével, a másik 
felugrott.

— Ott az ajtó! — kiáltott rá remegő hangon.
Drasclie-Lázár A lfréd: Az egyenes út. 2
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— Iparkodj kijutni ebből a szobából, még mielőtt 
rendőrt hivatok! Gazember . . .

Niményi hátratán torodott. Erre nem volt elké
szülve. Pillanatig habozott. Akart még valamit 
mondani, de aztán meggondolta a dolgot és bizony
talan léptekkel elkotródott. A lépcsőházban min
denféle cikázott át az agyán. Hogy egyik-másik 
dologról megfeledkezett, teszem, hogy az előbbi jele
net közeljárt ahhoz a határhoz, amelyen túl a lo
vaglás ügyek kezdődtek . . . Vagy talán máris át
lépték ezt a határt? Oly hirtelen történt minden, 
hogy hamarjában nem is igen tudott emlékezni, 
történt-e voltaképpen sértés, avagy csak tréfás 
jellege volt-e Bokódy kifakadásának? Másrészt 
egészen biztos, hogy ha komolyra fordítja a dol
got ez a kis szamár, hát akkor kétségtelenül baja 
támad a büntetőbírósággal . . .

Ezek a gondolatok annyira elfoglalták, hogy 
a lépcsőházban vele szembekerülő cselédleányt 
észre sem vette. Már pedig ugyanaz volt, aki egy 
félórával azelőtt oly csintalanul benyitott a pék
üzletbe. Most is mosolygott rá, — mégse vette 
észre.

— Sült bolond ez a Bokódy-gyerek, — foly
tatta. — Csak nem kevesli a három percentet? Le
het. De többet nem adhatok. Abszurdum!

III.

Bokódy mereven nézett az ajtóra, amelyen Ni
ményi kiment, vagy jobban mondva, elmenekült. 
A szoba levegőjén még megérzett valahogyan az 
Ylang-Ylang illata, de még inkább az elhangzott 
beszélgetés tette nehézzé, fojtóvá.

— íme, a szegénység átka! — fortyant fel egy 
idő múlva. Aztán megrázkódott, mint valami un
dorkeltő látvány után. Tehát valóban igaz, hogy 
még ilyesmitől sem riadnak vissza az emberek!...
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Feltételezik egy esküt tett állami tisztviselőről, 
hogy egypár bankóért eladja meggyőződését, be
csületét! Gyalázat . . .

Aztán eszébe jutott, hogy vacsorára várják. 
Nézte az órát: már félnyolcra járt az idő. A meg
hívás pedig nyolcra szólt. Ki akart surranni a 
fürdőszobába, de az ajtó előtt beleütközött a házi
asszonyába.

Felediné, aki tudott a meghívásról, éppen fi
gyelmeztetni akarta, hogy elkésik, ha nem siet. A 
filigrán, babaszemű asszonyka, üde leányarcával, 
piciny piros házioipőjében, világoskék kimonójá- 
ban, beillett volna akármilyen japán teaházba is.

— Ügy megijedtem az imént, hogy még most 
is dobog a szívem — mondta félig komoly aggó
dással, félig mosolyogva. — Még sohasem hallot
tam így ordítani! Csak nem volt kellemetlensége1?

— De, —felelte a  férfi, mialatt beszaladt a  für
dőszobába, ahol vetkőzni 'kezdett. Es az ajtónyílá
son át folytatta: — Meg akartak vesztegetni. En
gem akartak megvesztegetni! Kedves dolog, úgy-e, 
Olgica!

— Szörnyűség!
Felediné a fürdőszoba ajtajáig követte és hát

tal nekitámaszkodott az ajtófának. Bent Bokódy 
szitkozódott:

— Sosem hittem volna, hogy ilyen aljas frá
ternek nézhessenek engem. Ügylátszik, nagyon 
komisz a pofám! Most legalább tudom, hogy há
nyadán vagyok. A jövőben jobban fogok vigyázni, 
hogy kikkel állok szóba. . .

— Nem bírok magamhoz térni, — szekundált 
neki, mélyen felháborodva, Felediné. S ez nem volt 
képmutatás. Végtelenül szerette és tisztelte Bokó- 
dyt, akit immár három év óta ismert. Félistenfélét 
látott benne; csak úgy volt jó és minden szép, aho
gyan ő mondotta, látta. Bármilyen ügyes-bajos 
dolgával hozzáfordult tanácsért — én Istenem, 
mennyi is jut ebből egy szegény hadiözvegynek!

2*
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— Bokódy mindig fején találta a szöget, legtöbb
ször pedig maga intézett el mindent. Amellett mily 
kedves és jó volt hozzá mindig. Sose éreztette 
vele az övénél olyannyira nagyobb műveltségét
— több idegen nyelven beszélt és olyan könyveket 
olvasott, amelyekből próbált maga is kiokosodni, 
de egy kukkot se értett, — semmi dölyfösség nem 
volt benne, mint különben a legtöbb olyan ember
ben, aki valamikor nagyon gazdag és előkelő kör
nyezetben élt, s ezt szegénységében sem tudja 
elfelejteni.

Egyszer, egészen az elején, mikor még újdon
ságszámba mentek egymás szemében, már-már úgy 
látszott, hogy a két fiatal lény között ide-oda ci
kázó életáram áldozatot fog követelni az asszony 
részéről. Villamossággal telített nyári éjszakákon 
kint ültek a valami sápkóros növénnyel befutott 
kis tornácon és lélegzetfojtó küzdelemben forró 
kezekkel hol egymáshoz vonzották, hol ösztönsze- 
rűen visszataszították egymást. Az örök vágy
nak gigászi párviadala volt ez, egyszerre két ellen
féllel: egy asszony tisztességével és egy férfi lel
kiismeretével; egy férfiéval, aki fiatalsága, szen
vedélye dacára sem ámította magát az igazi nagy 
szerelemmel, amelyet csak egyszer érzett életében, 
s amelyhez, lelke mélyén, most is hű maradt.

Két ilyen — elég ritka — ellenféllel szemben 
az örök vágy bizony alul maradt. Azért pillanatra 
sem tette le a fegyvert, sohasem adta fel a küzdel
met. Reggeltől estig, de talán még inkább estétől 
reggelig, ott leselkedett a kétszobás harmadik
emeleti lakás minden sarkában, minden zugában, 
hogy váratlanul rácsaphasson előkészületlen áldo
zataira, vagy jobban mondva, akiket ilyenekül ki
szemelt. De az álló harc megedzette őket; sőt, idő
vel mintha bolondot akarnának űzni az alattomos 
lesipuskással, szemeláttára csókolództak, kerge- 
tődztek, s mikor már a közeli győzelem örö
mében kéjelgett a paradicsomi kígyó unokája: hol
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az asszony hálószobája felől fordult meg csattanó 
nyekergéssel a zárban a kulcs, hol a férfi fogta 
a kalapját és rohant, eszeveszetten rohant le az 
uccára, ki a hűsítő, józanító levegőre...

A kígyó-unoka most is leskelődött. Ott ült az 
ajtónyílásban. De, úgylátszik, hiába.

— Be únom ezt az egész meghívást — keser
gett a fürdőszobában, borotválkozás közben a 
férfi. — Mit is keresek ezeknél a Kubinszkyék- 
nál? Ha még olyanok volnának a körülményeim, 
hogy valamiképpen viszonozhatnám az ilyen ven
déglátást! De az efféle üres pénztárcával, mint 
az enyém, még a borravalót is sajnálja az ember 
és én nem szeretek senkinek adósa maradni!

— Ugyan, menjen már, Bandi! — biztatta őt 
kívülről az asszony. — Valóban túlzásba viszi ezt 
a korrektséget. Aztán ki hallotta, hogy fiatalem
ber köteles volna viszont meghívni családos embe
reket, akiknél egyszer-kétszer jó vacsorához jut? 
Különben is az az előérzetem, hogy egészen jól 
fog mulatni ma este. Ez rendesen úgy szokott 
lenni. Mennél kevesebbet vár az ember, annál kel
lemesebben csalódik.

Bokódy keserűen felkacagott.
— Éppen ma este! Ilyen megtisztelő látoga

tás után! Tessék. Most még meg is vágtam maga
mat. Ez az örökös fecsegés!...

Felediné halkan felsikoltott és a következő 
másodpercben — a leselkedő hüllő örömére — már 
bent is volt a fürdőszobában. De a kígyóivadék 
legnagyobb ámulatára nem törődött azzal, hogy 
Bokódy egy szál ingben állt a tükör előtt, — talán 
észre sem vette — hanem a jódosüveg után nyúlt, 
kimosta, majd beecsetelte a sebet és addig kente 
be timsóval, míg elállt a vérzés.

Bokódy hálásan és nevetve megcsókolta a 
segélytnyujtó kedves kis kezet, aztán folytatta a 
beretválkozást. Es amikor a kis muzmé, mint 
akire már nem volt semmi szükség, —i a láthatat
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lan lesipuskás nagy bosszúságára — ismét kiosont 
az előszobába, Bokódy még sok mindenféle nevet 
adott Niményinek és újból megállapította, hogy 
kár volt ezt a meghívást elfogadnia ma estére.

Knbinszky Aladárral a harctéren került ösz- 
sze annak idején. Egy- és ugyanazon lövészárok
ban eltöltött három hónap alatt megbarátkoztak. 
De aztán, amint már lenni szokott, széjjelváltak 
az útjaik és, bár mind a ketten Budapesten éltek, 
a sors szeszélye folytán, de lehet véletlenségből is, 
nem találkoztak. Míg egy napon, vagyis egy hét
tel azelőtt, bele nem ütközött Kubinszkyba .a saját 
minisztériuma előtt, amikor a hivatalába ment.

Első pillanatban rá sem ismert volt bajtár
sára abban az elegáns «cibil»-ben, aki a kapu előtt 

mintha várt volna valakire; de aztán annál nagyobb 
volt a viszontlátás fölötti öröme. Kiderült, hogy 
Kubinszky nem várt senkit, csak arra volt dolga, 
egy ügyvédtársánál; a minisztérium kapuja előtt 
pedig tisztán véletlenségből állt meg: a szemközti 
ház egyik földszintes ablakából nagyokat lihegve 
kilógatta nyelvét egy hatalmas farkaskutya, ez 
összetévesztésig hasonlított a saját, hasonfajtájú 
ebére.

Egyik szó a másikat adta. Dióhéjban elmondták 
egymásnak életük folyását azóta, hogy lerakták a 
fegyvert, meg hogy minden oly egészen más; lett, 
mint amilyen volt azelőtt. De erről jobb volt nem 
is beszélni...

Bokódy elmondotta, hogy tönkremenetelük 
után hivatalt vállalt, mire Kubinszky azt felelte, 
hogy ő ezt már hallotta, de ha agyonütik sem 
tudja megmondani, hogy kitől. Majd elárulta, 
hogy ügyvédeskedik, meg hogy öt év óta nős. 
Igen; roppant bájos, kedves asszony a felesége, 
de van már gyermekük is: két leány és egy fiú. 
A fiú olyan, mint az eleven csík. De elvégre azért 
fiú. Fiúnak kell, hogy kitombolja magát, és nem 
szabad, hogy kiöljenek belőle minden akaratot,
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önérzetet, mint ahogyan a régi világban tették. 
Ma csak energiával, akaraterővel és jó adag ön
zéssel lehet boldogulni. Nem igaz? ...

— De igaz.
Ezt kellett volna Bokódynak felelnie, csak

hogy ő sohasem foglalkozott gyermeknevelési 
problémákkal. Tehát csak mosolyogott és beval
lotta, hogy nőtlen ember, meg hogy nem is gon
dol házasságra. Ezt Kubinszky nagyon saj
nálta, de mivel úgy vette észre, hogy a barátja 
már türelmetlenkedik, el is búcsúzott tőle. Előbb 
azonban ígéretét vette, hogy felelevenítik a régi 
barátságot.

— Badarság volna, ha felszólítanálak, hogy 
nálunk vizitelj — mondta. — De legközelebb rád
telefonálok és eljössz hozzánk egy szerény kis 
vacsorára. Egy-kettőre össze fogsz barátkozni a 
feleségemmel is. Ein guter Kéri, tudod?

Nem tartott soká és Kubinszky csakugyan 
telefonált. Meghívta másnap estére vacsorára.

— Rajtad és rajtunk kívül még csak egy há
zaspár, Nagy Zoltánék, aztán Kolkay Lala kép
viselő, hisz bizonyára ismered, no meg az apó
som lesz ott, a sógornőmmel együtt. Azt Ellának 
hívják, hogy tudd; kedves, huncut leány. De óva 
intelek, mert Ilus, a feleségem, máris elhatá
rozta, hogy összeházasít benneteket. Meg vagy 
ijedve, mi?

— Nem szoktam egykönnyen megijedni — 
felelte halkan nevetve Bokódy és elfogadta a 
meghívást. Pedig valóban kissé fázott attól a 
gondolattól, hogy Kubinszky tréfás megjegyzése 
talán még sem volt teljesen alaptalan.

Mikor végzett a fürdőszobában és visszatért 
saját lakosztályába, kemény inge épúgy ki volt 
már készítve, mint a  jó öreg szmokingja, amely
ből erre az alkalomra nem kellett külön kikefélni 
a port. Pedig ma október 15-ét írták és tavasszal 
volt rajta utoljára ez a ruhadarab egy dísz
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lakoma alkalmával, amelyet a minisztérium tisz
tikara adott a búcsúzó államtitkárnak; és ezen 
megjelent utóda, Kováts Sándor is. De a szor
galom dolgában (hangyákkal vetekedő kis Fe
lediné vigyázott, hogy a szmokingba bele ne es
sék a moly, amely aztán bosszúból a szemközt, 
az első emeleten lakó Eévész bankigazgatóné hat 
darab bundájával kártalanította magát, mialatt 
Öméltósága a Lidón nyaralt és biztosra vette, 
hogy a tíz kiló kámfor, naftalin, meg komisz- 
dohány, amit, nem kímélve molett kacsóit, nem 
rostéit maga drága holmija közé hinteni, meg 
fogja tenni a hatását.

Bokódy, tudjuk, nagyon sietett, s így csak ter
mészetes, hogy Felediné is beosont utána a szo
bába, hogy öltözködés közben segítségére legyen. 
Mialatt a férfi a nyakkendőjével vesződött, ő 
a háta mögé bújva, diszkréten és észrevétlenül 
rágombolta a nadrágtartót arra a bizonyos, a 
két nem közti társadalmi érintkezésben nem em
lítendő ruhadarabra, majd, miután még besegí
tette Bokódyt a kabátba, átnyújtott neki egy 
pár megsárgult, de egyébként még kifogástalan 
fehér kesztyűt is, amely még a fiatalember atyja 
hagyatékából származott.

Az ember házasoknak nézhette volna őket, 
pedig dehogy voltak házasok. Es mennél jobban 
telt az idő, annál ritkábban gondolt ilyen telje
sen lehetetlen dolgokra Felediné, még csak álmá
ban sem. De, úgylátszik, a lesipuskás kígyó
unoka is kezdte már únni a dolgot, mert aznap 
este Bokódy éppen csak az ujja hegyét csókolta 
meg az asszonynak és maga után becsapva a 
külső ajtót, úgy ugrált le a harmadik emeletről, 
mint a zerge, hogy elérje a Sándor-uccában már 
tülkölő autóbuszt.,
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Ha Bokódy többet jár társaságba, akkor 
tudja, hogy Budapesten pontosnak lenni igen 
sok ember szemében nemcsak hogy nem erény, 
de egyenesen szégyen. így azonban egészen hiába 
illette magát szemrehányásokkal, amikor nyolc 
helyett negyedkilenckor csöngetett be Kuhin- 
szkyék Zoltán-uccai lakásába. A szobaleány ha
tározottan zavarban volt, amikor ajtót nyitott, 
úgyhogy óvatosságból meg is kérdezte tőle, való
ban Kubinszkyék lakása ez? Es amikor ezt meg- 
erősitette a leány, még azt is megtudakolta, csak
ugyan vendéget várnak-e ma este a nagyságos 
úrék?

Csak amikor erre is igenlő választ nyert, ve
tette le a kabátját és követte a leányt, aki csi
nos szalonba vezette, ahol az ő kedvéért felgyúj
totta a csillárt. Majd felszólította, foglaljon he
lyet és legyen kis türelemmel, a nagyságos úrék 
ép öltözködnek . . .

A leány eltűnt, s a szomszéd szobából élénk 
sürgés-forgás zaja ütötte meg a fülét, amibe 
gyermekhangok is vegyültek. Majd leejtettek va
lami üvegfélét, mire egy női hang halkan fel- 
sikoltott, egy férfi szitkozódott, a gyermekhan
gokból rendes sírás lett. Aztán ismét elcsendese
dett minden.

Bokódy kellemetlenül érezte magát. Megálla
pította, hogy már csak öt perc hiányzott a fél- 
kilencből. Hol maradnak a többiek? Es mi tör
tént a háziakkal? Már azon gondolkozott, hogy 
kimegy és felkutatja a szobaleányt újabb tanács
kozások végett, mikor kívülről csengettek. Hál’ 
Istennek! Most már érkeztek mások is. Hallott 
is ajtónyitást, suttogást, de nem jött be senki. 
Ellenben megélénkült a beszélgetés a szomszéd

IV.
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szobában. Végre kinyílt az ajtó, de nem az elő
szoba felől.

Fiatal, csinosnak mondható, de valahogyan 
excentrikus külsejű nő jött Bokódy felé. Ez fel
ugrott és kezet csókolt.

— Ügylátszik, félreértettem a kedves férjét 
— motyogta.

— Az nem lehet, — felelte a hölgy — mert 
nekem nincsen férjem.

— Tehát nem Kubinszkyné őnagyságához 
van szerencsém?

— Nem. Csak a hajadon nővéréhez, Mada
rász Ellához. Bokódy András, úgyebár?

— Az vagyok.
— Üljön ide mellém.
Ezzel egy aranyozott kis szófára kényszerí

tette, amelyen éppen csak ketten fértek el. Ciga
rettát kínált és maga is rágyújtott.

— Mindenekelőtt megnyugtatom, hogy önnek 
van igaza, kedves Bokódy. A meghívás nyolcra 
szólt. De ez pesti fogalmak szerint legjobb eset
ben háromnegyedkilencet jelent. Ön ezt nem érti. 
En sem. Pedig így van.

— Nagyon keveset járok társaságba . . .
— Boldog ember. Nem tudom, mindig ilyenek 

voltak-e a társadalmi összejövetelek, de annyi 
bizonyos, hogy ma undorítók.

— Hogyhogy?
— Az emberek vagy bridzseznek, vagy römiz- 

nek, vagy disznókodnak.
— Diszn ókodnak?
— Hogyne, A leányok olyan anekdotákat me

sélnek, amelyektől a fiatalemberek elpirulnak, a 
mamák pedig annyira felizgulnak, hogy nyom
ban felborítanák tisztességes múltjukat is, ha 
kéznél volna valaki, aki ebben megsegítené őket. 
A bálokról pedig ne is beszéljünk! Ott két kate
góriára oszlanak a fiatalemberek: egy kisebb
ségre, és egy majoritásra. A kisebbséget alkotják
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a frigyfiak, vagyis azok, akikhez esetleg hozzá 
lehet menni, ha az embernek jobb dolga nincs. 
Aztán vannak a strapafiúk. Ez a majoritás.

— Strapafiúk? — kérdezte ámulattal Bokódy. 
— Hát az miféle fajzati

— Erre nem könnyű felelni. Voltaképpen Vo- 
ronoff-anyag. Csak nem olyan fajtiszta minőség, 
mint az eredeti. A strapafiú nem jön tekintetbe 
mint férjjelölt. Többnyire túlfiatal még, aztán 
soha sincsen pénze. Olyannyira nincs, hogy még 
a vacsoráját, meg a pezsgőjét is megfizetteti an
nak a leánynak a szüleivel, akinek zászlajára 
felesküdött. Rendesen csak egy farsang idejére. 
De tarthat tovább is. Ennek ellenében akkor és 
addig táncol az illető leánnyal, amikor és amed
dig a leány kívánja. Másszóval lestrapálja 
magát.

Bokódy rázta a fejét. Madarász Ella eredeti 
fejtegetései mulattatták, de érdekelték is.

— Persze, ön is tart strapafiúkat? — kér
dezte mosolyogva.

— Kénytelen vagyok vele — felelte Ella és 
másik cigarettára gyújtott. — Imádom a táncot, 
és ezek a fiúk mind jól táncolnak. Ami igaz, az 
igaz. De most elárulok önnek egy titkot: mi ket- 
ten már találkoztunk.

Bokódy élénken feltekintett. Szemügyre vette 
a szomszédnőjét.

— Bálteremben semmiesetre sem — jelentette 
ki habozás nélkül.

— Nem is. Máshol. Sőt, beszélgettünk is.
— Hol?
— A villamoson. Ennek éppen holnap lesz 

egy esztendeje.
— Ilyen pontosan emlékszik még a napra is?
— Ez nem kunszt. Mert holnap van a szüle

tésnapom. Akár elhiszi, akár nem: csak tizen- 
kilencéves vagyok. Azaz leszek. Holnap. Akkor
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pedig tizennyolcéves voltam. Azaz lettem. Azon 
a bizonyos napon. Október tizenhatodikam

— Bevallom, meglehetősen butának érzem ma
gam — jelentette ki Bokódy és ez igaz is volt. 
— De ez nem velem született baj, legalább nem 
egészen! Kérem, tegyen mégegyszer próbára és 
mondja el a villamoshistóriát!

Ella csöndesen felkacagott.
— Hát jól van, kisegítem a bajból — mondta 

pajtáskodó hangon. — Az az ominózus villamos- 
kocsi, történetesen a tizennégyes, multévi októ
ber 16-án este hét és nyolc között az Erzsébet- 
hídon át Budáról Pestre igyekezett, ön háttal 
ült az útiránnyal és újságot olvasott. Mégpedig 
akkora érdeklődéssel, hogy már valami rend
kívülinek kellett történnie, hogy feltekintsen. 
A rend kedvéért azonban meg kell állapítanom 
még azt is, hogy magával szemközt egy hölgy 
ült: én.

— Mintha mégis emlékeznék —
— Sohse erőltesse meg magát — vágott a sza

vába Ella. De ekkor ismét ajtó nyílt és besietett 
a Kubinszky-házaspár. Újabb üdvözlés, bemutat
kozás, általános bocsánatkérés. Egyszerre be
szélt mindenki; Bokódy csak azt az egyet értette 
meg világosan, hogy megkérdezték, nem kí
vánja-e látni Aladár gyermekeit is? Persze igen
nel felelt.

— Na, most majd lát valamit — súgta a fü
lébe Madarász Ella.

Ami azután következett, arra még később is 
csak nagyon homályosan tudott emlékezni. Be
rontott három különböző nagyságú apróság, utá
nuk betoppant egy zongoralábú dada, aki kezet 
fogott vele. Mindegyik kisded egy-egy felnőttet 
vett célba és arra nagy sikongatással rárontott. 
Neki egy kis fiúval akadt baja, aki mindenároit 
fel akarta lökni; de mivel ez nem sikerült, meg
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kezdte összegyűrni a kemény ingét.

Bokódy segítségért kiáltozó tekintettel nézet}; 
maga köré, de a felnőttek meg sem mozdultak í 
maga Kubinszky elragadtatással gyönyörködött 
a jelenetben. Ezenközben megtelt a szoba más 
emberekkel is. Belépett egy úr, meg egy hölgy, 
bizonyára Nagy Zoltánék, Kolkay Lajos társa
ságában, de nem tartott soká és feltűnt a lát
határon egy idősebb úriember is, aki nem lehe
tett más, mint Kubinszky apósa..

Mindenki beszélt, üdvözölt, nevetett, kérde
zett: a gyermekek, mint a kanárimadarak, a 
lármától serkentve, most már üvöltöttek, tornász
tak, cigánykereket hánytak. Bokódy egyszerre 
úgy érezte, hogy neki mindegy, de meg kell 
szöknie. Ekkor azonban stentori hangon az öreg 
úr a gyermekeket kiparancsolta a szobából.

Kubinszkyné orrolva zsarnoknak nevezte az 
atyját, de ez nem tágított. Es lassan-lassan ismét 
odáig jutottak, hogy az ember hallhatta a saját 
szavát. Bokódy kényszeredett mosollyal várta a 
dolgok további fejlődését. Ella a szoba másik 
sarkából figyelte és belegörbült a nevetésibe. Bo
kódy hozzá akart lépni, de Madarász papa elállta 
az útját, és mintha már régen ismerné, megrázta 
a kezét és kedves öccsének nevezte.

— Ezek aztán jólnevelt kölykök, mi? — kér
dezte félre nem érthető malíciával. Bokódy va
lami udvariasságot mondott, de az öreg úr a tor
kára forrasztotta a szót. — Hadd abba, kérlek. 
Ez a mai nevelés. Az ilyen jelenetek rögtönzése 
pedig a legjobb mód arra, hogy elvfegyék a fia
talembereknek még azt a kevés nősülési szándé
kát is, amit talán mégis még rejtegetnek vala
hol a lelkűk fenekén!

— En még a lelkem fenekén sem rejtegetek 
ilyen szándékokat — látta jónak legott lerögzí
teni Bokódy, akinek eszébe jutott Kubinszky in

29
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telme. Hogy azonban ne legyen éle a dolognak, 
hozzátette: — Engem annyira lefoglal a hivata
lom, hogy házasságra még csak gondolni sincsen 
időm!

— Tudom, tudom — hagyta rá nem várt meg
értéssel és nagyon kedvesen Madarász. — Igazad 
is van. Ma a fő, hogy az embernek legyen hiva
tása, munkája. Reád pedig igen szép jövő vár. 
Kolkay beszélte, hogy a minisztered éppen a mi
nap nagyon megdicsért téged. . .

— Ugyan?
Bokódy megállapította, hogy egyszerre két 

kellemes meglepetésben volt része. Először, hogy, 
úgylátszik, mégsem akarták összeboronálni a 
még hajadon Madarász Ellával, másodszor, hogy 
a minisztere megdicsérte. Eddig mindig abban 
volt, hogy a kegyelmes úr nem is igen tud léte
zéséről.

— Igen, igen — szólt ismét Madarász. — 
Valamelyik bizottságban, amelynek Kolkay is 
tagja, szóbakerült a tétényi tisztviselőtelep ügye; 
ezzel kapcsolatosan említette a miniszter, hogy 
az akció előkészítése a legjobb kezekben, vagyis 
a tieidben van. Ügy-e, Lala?

Az ekként aposztrofált képviselő, aki éppen 
Nagy Zoltánnal csevegett, hozzájuk lépett. Es 
miután Madarász megismételte előbbeni állítá
sát, élénken bólogatott.

— Ez úgy van, édes barátom — szólt Bokódy- 
hoz, akit a kaszinóból ismert. — Azt mondta a 
kegyelmes, hogy ez a kis Bokódy rendkívül 
ügyes, tisztességes ember s a kérdést nagysze
rűen fogja megoldani. Ebben az ügyben a jobb
kezem, ezt mondta. De még azt is mondta, — 
azonban ne hivatkozzál rám, kérlek — hogy mi
helyest lesz appertúra, azonnal kinevez osztály
tanácsosnak.

Bokódy ennek annyira megörült, hogy fülig 
pirult, és ezt nagyon röstelte. De nem vette észre
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senki és nem is folytathatták az érdekes beszél
getést, mert kinyílt az ebédlő dupla ajtaja és 
Kubinszkyné felszólítására a társaság bevo
nult oda.

Csinosan terített asztalhoz ültek. Bokódy 
Nagy Zoltánná, egy erősen kifestett, két kor kö
zötti, de nem érdektelen asszony és Ella közé ke
rült. Az utóbbi tény — Madarász papa megnyug
tató kijelentése után — többé nem rejtett magá
ban semmiféle veszedelmet sem.

Bokódy egyszerre egészen másnak érezte ma
gát. Mintha kicserélték volna. Szerette volna 
megtudni Ellától a villamoshistóriát, de Nagy 
Zoltánná egészen lefoglalta. Mindenféle kérdése
ket intézett hozzá:

— Minisztériumban szolgál? Melyikben? A 
Várban van a hivatala? Nem unalmas minden
nap a Várba menni? Sokat konferál a minisz
terével? Milyen ember? Szokott vele lumpolni is? 
Melyik bárt tartja ezidőszerint a legsikkesebb
nek? Micsoda? Még sohasem volt bánban? Hát 
mivel tölti az idejét, ha hazamegy? Olvasással? 
Es még mivel? Bizonyára van barátnője? No, hi
szen csinos fiúnál a pénz nem játszik szerepet.

Bokódy igyekezett szomszédnője kíváncsisá
gát tőle telhetőleg kielégíteni, bár bosszankodott, 
hogy még meg sem ízlelhette a tányérja mellett 
csészében füstölgő levest. Nagy né utolsó meg
jegyzésére pedig önkénytelenül is kissé arrább 
húzta a lábát, mert pillanatra az volt az ér
zése, mintha az asszony térde hozzáért volna. 
És nem volt semmi kedve, hogy vele kikezdjen. 
Már pedig úgy festett a helyzet, mintha ezt szí
vesen fogadnák. . .

Ekkor szerencsére Ella fordult hozzá:
— Egye meg a levesét, azalatt elmondom ma

gának a villamoskalandunkat, jó lesz?
— De milyen jó lesz!
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Ella felkacagott.
— Szóval, maga ott ült velem szemben, szép 

csöndesen és belebújt a lapjába — mondta. — Es 
most történt az a bizonyos valami, aminek be 
kellett következnie, hogy feltekintsen: megjelent 
az ellenőr és mindenkitől követelte a jegyét, így 
természetesen a magáét is. De maga éppen akkor 
valami különösen érdekeset olvashatott a lapjá
ban, mert első percben azt sem tudta, hogy volta
képpen mit akarnak magától. Végre mégis meg
értette és unott ábrázattal a zsebébe nyúlt. Mi
vel az ujjai ott nem találkoztak a jeggyel, hát 
a másik zsebében kezdett kotorászni, de ez sem 
járt eredménnyel. Most kigombolta a felöltőjét 
is és még vagy négy zsebben folytatta kutatá
sait, — szintén eredménytelenül. Erre elvesztette 
a türelmét, de az ellenőr is, aki olyasmit talált 
mondani, hogy ismeri az ilyesfélét, meg hogy 
tessék másik jegyet váltani. Ezt maga bizonyára 
amúgy is, mégpedig szó nélkül megteszi, ha az 
ellenőr felszólítását nem előzi meg az említett 
gyanúsítás. Ezért éktelen dühbe gurult, kikérte 
magának az inszinuációt, majd körülnézett, nem 
akad-e utas, aki altruista alapon segítségére sieti 
Es valóiban akadt, a vis-á-vis-jában, vagyis ben
nem. Kijelentettem, hogy nemcsak hogy láttam, 
amint a lánchíduccai megálló után megváltotta 
átszállójegyét, hanem hogy a jegy ott is fekszik 
az ülése alatt — oly körülmény, amit már régen 
megállapítottam. Maga felemelte a jegyet, át
nyújtotta az ellenőrnek, ez meggyőződött róla, 
hogy a jegy jó és nagyon szépen bocsánatot kért. 
Maga pedig hálásan megköszönte a figyelmemet 
és igen részletes találgatásokba bocsátkozott, 
hogy s mint kerülhetett a jegy a pad alá; én 
viszont megmondtam magának, hogy egyik föl
tevése sem helyes, hanem úgy történt a dolog, 
hogy amikor kihúzta a zsebéből a lapot, egyúttal 
kiszórta az ugyanabba a zsebbe dugott villamos
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jegyet is. Ezzel be is fejeződött a beszélgetésünk, 
mert a legközelebbi állomáson én leszálltam.

_Bámulatos! — kiáltotta Bokódy. — Szóról-
szóra mind igaz!

Növekvő figyelemmel vizsgálta szomszédnője 
vonásait, anélkül, hogy meg tudta volna állapí
tani azonosságát azzal a hölggyel, aki akkor 
valóban kisegítette a bajból. Ennek dacára eskü- 
áözött, hogy most már határozattan emlékszik 
rá, és hogy ha rögtön fel nem ismerte benne meg- 
nientőjét, azt csak annak tudhatja be, hogy a 
hölgyek egészen másképen néznek ki kalapban 
mint kalap nélkül. Persze, megismételte köszöne
tét, mire Ella kezdeményezésére kocintottak is.

A vacsora kitűnő volt, a borok sem voltak 
megvetendők, s Bokódy pillanatról-pillanatra job
ban érezte magát ebbén a számára oly szokatlan 
környezetben. Emelt hangulatát legjobban jelle
mezte, hogy egész idő alatt egyszer sem gondolt 
Niményi merényletére, de első szerelmére sem; 
sőt homályosan úgy érezte, hogy tetszik neki ez 
az eredeti leány, már azért is, mert olyan szóki
mondó és természetes.

— Voltaképpen kár, hogy nem járok többet 
társaságba, — gondolta magában, amikor ismét a 
szalonba vonultak. Itt Ella a többi vendég fel
kérésére néhány dalt énekelt, igen kellemes han
gon, nővére zongorakíséretével.

Bokódy, bár maga nem játszott semmiféle 
hangszeren, mégis nagyon kedvelte a zenét. Ezért 
sajnálta, hogy a társaság többi tagja nem hall
gatta Ellát azzal a figyelemmel, amelyet szerinte 
megérdemelt. Nagyné állandóan fecsegett és hal
kan kacagott. Kubinszky pedig szükségét érezte 
annak, hogy ő mellé üljön és felelevenítsen régi 
harctéri élményeket. De a másik oldalán már az 
öreg Madarász ült, aki folyton beleszólt és anek- 
dótázott, míg Kubinszky meg nem sokallotta a 
dolgot és faképnél nem hagyta őket.

Brasche-LfLzár A lfréd: Az egyenes út. 3
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Madarász, úgy látszik, csak ezt akarta. Mert 
mihelyt magukra maradtak, újból előhozakodott 
a tétényi tisztviselőteleppel, magasztalta a mi
niszter szociális érzékét és az akciónak különösen 
«a középosztály gerincét alkotó beamterek* szem
pontjából való nagy fontosságát.

— Engem más okoknál fogva is közelebbről 
érdekel az ügy, — folytatta aztán, miután rá
gyújtott a harmadik szivarjára. — Bizonyára 
tudod, kedves öcsém, hogy én is pályáztam a telep 
útépítési és csatornázási munkálataira, igen... 
Madarász Ferenc és Fia, így hívják a céget, s 
ennek én vagyok a tulajdonosa. Sajnálom, hogy 
a fiam, a Feri, ma este nem jöhetett el szintén, de 
Szekszárdra kellett utaznia, ahol egy kisebb 
munkára vállalkoztunk, inkább csak a becsület 
kedvéért. Szóval, a vidéki dolgokkal ő foglalko
zik; okleveles mérnök, fiatal, ambiciózus, hadd 
legyen egy kis önállósága is! De a nagy ügyeket 
magamnak tartottam fenn; ez a tétényi dolog is 
nagy ügy, komoly, régi jóhírnevű cégnek való 
munka. Csak attól tartok, hogy úgy, amint manap
ság mindenfelé tapasztalhatjuk, nem a legelső és 
legmegbízhatóbb cégek egyike fogja megkapni a 
munkát, hanem valami outsider, csakis azért, 
mert a kormánnyal vagy a minisztériummal jó 
összeköttetései vannak...

Az öregúr itt elhallgatott és elgondolkozva 
nézte a szivarjából szállingózó kékes felhőcské- 
ket. Eltartott néhány másodpercig, amíg Bokódy 
is szólt valamit. Nem is volt csoda; a Madarász 
Ferenc és Fia cég említése, ebben a kis körben, 
amelyben távol az íróasztalától oly jól érezte 
magát, hogy még Niményiről is meg tudott feled
kezni, hirtelenül és kíméletlenül visszazökken
tette a mindennapi életébe.

Hogy esze ágába se jutott eddig, hogy ennek 
a rokonszenves öregúrnak még csak valami köze 
is lehetne ahhoz a Madarász Ferenc és Fia cég-
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hez, amelyre hogyne emlékezett volna! Hiszen ott 
szerepelt azoknak a listáján, még pedig az elsők 
között, akiknek annakidején elküldötték a pályá
zatban való részvételre szóló felhívást!

— Persze, hogy tudok a dologról, — mondta 
végül — és csak természetes, hogy a minisztérium 
benneteket is felszólított. De ami az abbeli ag
gályaidat illeti, kedves bátyám, hogy a döntésnél 
bármiféle idegen befolyások vagy érdekek érvé
nyesülhetnének, biztosíthatlak, hogy ez teljesen 
ki van zárva. Az emberek, tudom, sok mindent 
fecsegnek, de ez mit sem változtat a tényeken. És, 
még ha valóban történnék is ilyen irányban kí
sérlet, — hangsúlyozom: feltéve, de meg nem 
engedve ezt a lehetőséget, — akkor a saját szemé
lyemben méltóztassál garanciát látni arra, hogy 
egy ilyen kísérlet csakis csúf kudarccal végződ
nék!

A határozott kijelentés az öreg Madarásznak 
nagyon tetszett.

— Ez aztán beszéd! — kiáltotta lelkesen és 
barátságosan megveregette Bokódy térdét. — 
Csak megerősíti azt, amit felőled minden oldalról 
hallottam, és boldog vagyok, hogy veled családi 
körben találkozhattam. Mégis — ne vedd rossz 
néven — attól tartok, hogy más okoknál fogva 
sem jók a kilátásaim. Félek, hogy ti odafenn, ter
mészetesen a legnemesebb szándékok hatása 
alatt, magasnak fogjátok találni az áraimat. 
Mert mire szoktak ilyenkor ügyelni a miniszté
riumokban? Arra, hogy mennél olcsóbb legyen az 
ajánlat. Hogy aztán milyen a felhasznált anyag 
és milyen a munka: az más lapra tartozik. Remé
lem, nem haragszol az őszinteségemért?

— Ez nagy tévedés, kedves bátyám, — felelte 
élénken Bokódy. — Mi igenis szem előtt tartjuk 
az előirányzott kereteket, de nem hagyjuk figyel
men kívül az anyag és a munka minőségét sem. 
Az utóbbit persze nem magunk bíráljuk meg, ha

3*
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nem a hozzánk beosztott műszaki személyek; ezek 
jelentése alapján alkotjuk meg a saját vélemé
nyünket.

Madarász elnézően mosolygott.
— Hiszen ez az, — mondta bólogatva. — Ki 

vagytok szolgáltatva a műszaki személyzetnek. 
Hogy milyen tényezők milyen eszközökkel szok
ták a műszaki embereket a maguk érdekében be
folyásolni, a persze előttetek örök titok marad!...

— Bocsánat, én csupa becsületes, tisztességes 
emberrel dolgozom, — tiltakozott majdnem heve
sen Bokódy.

— Ebben én egyáltalában nem kételkedem, — 
sietett őt megnyugtatni az öregúr. — Csakhogy a 
becsületesség és a tisztesség fogalma kissé el
halványult az utóbbi időkben. Akkora a szegény
ség, a nyomor mindenfelé, talán leginkább ott, 
ahol ezt kívülről legkevésbé sem látják, a kisebb 
tisztviselők között, hogy egyáltalában nem lehet 
azon csodálkozni, ha az állami alkalmazottak is, 
rendes illetményeiken kívül, bizonyos részesedésre 
számítanak az üzletek után, amelyek, szerintük, 
aránytalanul nagy haszonnal, a vállalkozók zse
bébe folynak. Ugyanaz a helyzet itt, mint a 
nagy ipari részvénytársaságoknál, nagybankok
nál. Az alkalmazottak egyszerűen nem bírják be
látni, hogy miért oly csekély a javadalmazásuk, 
amikor a nagyfejűeknek akkora a biztosított évi 
jövedelme, hogy egy-egy ilyen jövedelem tekin
télyes vagyonnal ér fel.

— Nem egészen értem, kedves bátyám, — 
szólt itt csodálkozva közbe Bokódy. — Ez egészen 
úgy hangzik, mintha lándzsát törnél a korrupció 
mellett!

Madarász elnevette magát és megcsóválta 
érdekes, ősz fejét.

— Azt már nem, — felelte. — Mégpedig annál 
kevésbé, mert az éppen most ecsetelt felfogásnak 
mi magánvállalkozók isszuk meg a levét. Mi igen
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minimális haszonnal dolgozunk, hiszen nincs is 
kire áthárítani a rengeteg költségeket, mint teszik 
a részvényesekkel, és mégis elvárják tőlünk is, 
hogy leadjunk «feleslegeinkből».

_  Nem tudok hozzászólni a kérdéshez, mert 
ezen a téren nincsenek tapasztalataim, — mondta 
határozottan Bokódy, jóllehet néhány órával az
előtt még őróla is feltételezte valaki, hogy e kér
désről más a véleménye. De talán éppen ezért 
hozzátette:

— Engedd reménylenem, hogy a mostani pá
lyázatból kifolyólag a céged még csak meg sem 
kísérli, hogy hozzáférjen az embereimhez! Nem 
érnétek célt, de igen kellemetlen következmények
kel is járna.

— Boldog volnék, ha minden konkurrensem 
e tekintetben époly becsületesen gondolkozna, 
mint jómagam, — felelte az öregúr és felsóhajtott. 
— Mindenesetre jóindulatodba ajánlom nemcsak 
a beadványunkat, de az imént kifejtett aggályai
mat is. Ha csakugyan módodban áll megakadá
lyozni az említett rendellenességeket, akkor egész 
nyugodtan nézek elébe a döntésnek. Mert akkor 
csakis mi kaphatjuk meg a  megbízást! Most 
azonban — és ezenközben felkelt — bocsásd meg, 
hogy itt, magántársaságban, olyan dolgokkal un
tattalak, amelyekkel bizonyára különben is tor
kig vagy már. De a magamfajta vállalkozónak, 
hiába, mindig csak az üzleten jár az esze.

Kezet nyújtott Bokódynak, majd Kolkay mel
lől odarendelte Ellát.

— Nézd, édes fiam, — szólt hozzá — itt nagy 
és komoly feladat vár reád: kell, hogy kárpótold 
a mi kedves barátunkat azért a sok szamárságért, 
amivel telebeszéltem a fejét. Tedd jóvá a hibá
mat, kislányom!

Ezzel a szalon másik sarkába ment, ahol Kol
kay egy parti bridzsre toborzott társaságot; a 
háziúr és Nagy Zoltán rögtön vállalkozott, éppen
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jókor érkezett Madarász papa is. Nagy Zoltánné 
és a háziasszony az új téli divat fogas kérdései
ről folytattak az ablaknyílásban élénk eszme
cserét.

Ella cigarettára gyújtott és mialatt Bokódy 
mellé ült, meleg pillantást vetett atyja irányába.

— Szegény jó öreg — szólt mintegy magában.
— Miért mondja ezt? — kérdezte Bokódy. — 

Abban nem kételkedem, hogy az édesatyja jó em
ber; de szegény és öreg? . . .

— Pedig szegény is, meg öreg is, — mondta 
bólogatva Ella, anélkül, hogy Bokódyra nézett 
volna. — Az a rengeteg gond felőrölne még egy 
javakorában lévő férfit is, hát még ha az ember 
hetvenéves!

— Mennyi? — kérdezte hirtelen mozdulattal 
Bokódy.

— Hetven, — ismételte Ella nyugodtan. Es 
most rászegezte a tekintetét.

— Ezt nem hittem volna, —• csodálkozott a 
férfi. — Legalább is tíz esztendővel tévedtem. De 
az a nézetem, hogy emiatt nem kellene őt saj
nálnia, ellenkezőleg! Es ami a gondokat illeti, 
tudja . . .

Elmosolyodott és kissé kétkedve rázta a fejét.
— Ma mindenki gondokkal küzd, szó sincs 

róla, — felelte valamivel élénkebben Ella. — Aki
nek nincsen veszteni valója, talán boldogabb, mint 
az, akinek éjjel-nappal attól kell tartania, hogy 
máról-holnapra koldusbotra jut.

— Edesatyjának csak nem kell ilyesmitől 
félnie?

— Sajnos, igen. Mint manapság majdnem 
minden vállalkozónak vagy kereskedőnek. Óriási 
költségekkel kell dolgozniok, mindenki csak pénzt 
és pénzt akar tőlük, fizetni azonban nem akar 
senki. Még az állam sem, vagy legalább is évekig 
váratja meg azokat, akikkel szemben, mint hite-
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lezo, irgalmatlan. A hitelviszonyokról pedig ne is
beszéljünk . . .

Bokódy elgondolkozott.
— De hiszen az édesatyja cége egyike a leg

régebbieknek a szakmában, ő maga pedig jómódú 
ember hírében á ll. . .

— Mind igaz. Gazdag is, de csak addig, amíg 
meg tud felelni fizetési kötelezettségének. Azon a 
napon, amelyen fennakad: kész. Mindene odavész. 
Különben is nemcsak nála van ez így; ez ma ál
talános jelenség. Es éppen ezért . . .

Itt megakadt a fiatal leány és a hamutálba 
nyomta a cigaretta végét. Végtelenül csinos volt, 
és a komolyság, amellyel most beszélt, mintha 
ezerszerte jobban illene egyéniségéhez, mint az a 
mondén felületesség, amelyet Bokódy eddig látott 
rajta. Be nem vallott csodálattal nézte érdekes 
sziluettjét.

— Es éppen ezért? . . .  — ismételte önkényte
lenül. A leány ránézett és elmosolyodott.

— Megmondjam? — kérdezte, mintha félne va
lamitől.

— Ha már ennyire megtisztelt a bizalmával, 
okvetlenül, — biztatta Bokódy.

— Hát jól van, megmondom, — mondta Ella 
és egészen közel ült hozzá, mint már egyszer, va
csora előtt. — De esküdjön meg, hogy soha, de 
soha el nem árulja az édesatyámnak, hogy tőlem 
hallotta! Még arra is képes, hogy kitagad.

— Ne beszéljen!
— Pedig ez így van. Tehát megesküszik?
— Meg.
Ella még egy pillanatig habozott, azután hal

kan mondta:
— A Madarász F. és Fia cég most valami pá

lyázatban vesz részt, amely nagy kereseti lehető
ségekkel jár. Erre az egy lehetőségre tette fel az 
atyám minden reményét. Ha megkapja a munkát, 
akkor minden rendben van. Ha nem: okvetlenül
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csődbe kell mennünk. Ez pedig, mivel a tartozások 
majdnem megközelítik a vagyont, egyenesen ka
tasztrófa. Ilusék meg én, mi majd csak megleszünk 
valahogyan, hiszen fiatalok vagyunk; de a papa? 
Nem fogja túlélni. Ez biztos.

Bokódy úgy érezte, mintha egy vödör hideg
vízzel öntötték volna nyakon. Körülbelül ismét 
ott tartott, ahol néhány órával azelőtt. Vagy nem 
volt ez is megvesztegetés? Persze, hogy az volt. 
Csak sokkal veszedelmesebb fajtájú. Mert most 
nem az üres zsebére utaztak, hanem a jó szí
vére. A felebarát szeretetére! — Ölj, ha tudsz; a 
kés a te kezedben van! Ezt mondták neki, semmi 
egyebet, ha más szavakkal is. Igaz, hogy nem az 
öreg Madarász megbízásából. Sőt, minden jelből 
ítélve, a háta mögött és akarata ellenére. De nem 
volt-e Ella is érdekelt fél? Avagy ha érdekelt fél 
volt, csak az atyjáért való aggódás bírta rá erre 
a szerencsétlen lépésre? De az is lehetséges, hogy 
sejtelme sincsen a lépés jelentőségéről. Mindegy. 
Fő a becsület! Talán megmenthető anélkül is, 
hogy az ember túlrideg és kőszívű . . .

— Ne lásson rémeket, kedves Ella, — mondta 
tehát kisvártatva, — reméljük a legjobbat. Ha 
a kedves atyja ajánlata, s ebben nincs okom 
kételkedni, megfelel a követelményeknek, akkor 
meg is fogja kapni a megbízást. Minden az 
ajánlattól függ.

Ella megragadta a szófán mellette pihenő bal
kezét és teljes erővel megszorította.

— Ö, köszönöm, köszönöm! — susogta halkan, 
túlboldogan és oly forró pillantást lövelt Bokó- 
dyra, hogy az önkéntelenül is lesütötte a szemét.

— Nekem ne köszönjön semmit, kedves Ella,
— mondta Bokódy zavartan és visszahúzta a kezét.
— En ebben az ügyben nem tehetek semmit sem. 
Ennyit sem! Még egyszer ismétlem: kizárólag 
maga az ajánlat dönti el az ügyet!

— Tudom, tudom, — felelte halkan, de még
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most is igen lelkesen Ella. — Nem is köszöntem 
meg magának egyebet, mint hogy egy kis reményt 
csöpögtetett az én szegény szívembe . . Most pe
dig nem kínzóm tovább! Jöjjön, mutatok magá
nak valamit.

Ezzel felkelt és kezénél fogva bevezette Bokó- 
dyt az ebédlőbe, ahol már régen leszedték az asz
talt, amelyen, körülhordozásra készen, néhány tál 
sütemény és mindenféle frissítő állt.

— Egy pikk.
— Két káró . . .
— Két kör!
A szalonban javában folyt a bridzs, míg 

Nagyné egy ismert bankfejedelem nejéről mesélt 
Kubinszkynénak hajmeresztő dolgokat.

Az ebédlő sarokszoba volt, a sarok pedig csu
kott tornácba nyílt. Oda vezette Ella, kezénél 
fogva, Bokódyt. Es mikor a tornácra értek és mi
után Ella meggyőződött róla, hogy a szomszéd
szobából senki sem figyeli őket, a férfi elé állt.

— Nézzen a szemembe, — mondta halkan. — 
Bokódy, meglepetten bár, de mégis eleget tett a 
felszólításnak, mire Ella megkérdezte: — Mit lát?

— Hogy a szeme gyönyörű! — felelte zavartan, 
de meggyőződéssel Bokódy.

— Semmi egyebet?
— Semmit.
— Akkor rossz gondolatolvasó — mondta Ella, 

de ugyanakkor a nyakába fonta két fehér karját 
és a szájához tapasztotta forró ajkát.

Senkitől sem lehet emberfölöttit kívánni, még 
egy regény hősétől sem. Tehát ne botránkozzunk 
azon, hogy Bokódynak is a fejébe szállt a vér. El
szédült és most maga is átölelte, magához szorí
totta a leányt. De már a következő pillanatban ez 
kiszakította magát a karjaiból.

— Most pedig menjen, menjen! — susogta és 
tolta Bokódyt egy tapétaajtó felé, amely az elő
szobába nyílt.
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— Csak így? Búcsú nélkül? — kérdezte, egyik 
ámulatból a másikba esve, a férfi.

— Csak így, — hagyta rá Ella. — Nem tud
nám elviselni, hogy ezek után közömbös dolgok
ról lássam magát másokkal csevegni . . . Aztán 
holnap reggel korán kell kelnie, tudom. Majd ki- 
magyarázom a dolgot. Azt fogom mondani, hogy 
nagyon fájt a feje. Es isenki se fogja rossznéven 
venni, hogy megszökött . . .

Bokódy örömmel fogadta ezt a lehetőséget. 
Forgott vele a világ és valahogyan érezte, hogy 
szüksége van friss levegőre, egyedüllétre. Fel
kapta a kabátját és kisurrant az ajtón, amelyet 
maga Ella nyitott ki előtte.

Amikor a leány visszatért a szalonba, már nem 
volt bridzs. Nagyné és a háziasszony is abbahagy
ták már a pletykálkodást. Néma csönd közepette 
az egész társaság tekintete Ella felé fordult.

— Nos? — kérdezte Kubinszky.
— Azt hiszem, a dolog rendben van, — felelte 

igen nyugodtan a leány és rágyújtott. Az öreg Ma
darász mélyen fellélekzett:

— Hála az égnek . . .!
Az elhagyott Nádor-uccában, kissé tántorogva, 

feltűrt gallérral, tovatűnt az éjjeli ködben egy 
férfi.

— Nem lett volna szabad, — susogta magában 
és rázta a fejét; — nem lett volna szabad . . .

V.

Roskadozott az elintéznivaló akták isúlya alatt 
az íróasztal, s ez némiképpen megkönnyítette Bo
kódy számára, hogy legalább ideig-óráig kikap
csolja azokat a gondolatokat, amelyek nyugtalan 
álmában is üldözték. Reggel aztán nehezen kelt, 
nehéz volt a feje, még a mindennapi fürdőjét sem 
élvezte vigy, mint máskor. De nem ízlett neki a
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reggeli sem, amit, mint rendesen, igen gusztusos 
tálcán a még ennél is gusztusosabb Felediné vitt 
be a szobájába, tíz perccel nyolc után. Az asszony 
rögtön észrevette, hogy ballábbal kelt a lakója. 
Azért nem is érdeklődött nála, hogy s mint sike
rült a mulatság, hanem nesztelenül visszavonult 
a konyhába, ahol rengeteg dolga akadt, mint 
mindig.

— Madarász Ella nem kacérságból csókolt 
meg engem; de akkor miért tette? — Ez volt az 
első kérdés, amely kínozta Bokódyt. — Szerelem
ből sem. Ilyen gyorsan nem szerethet senkibe, 
legkevésbé belém. Vannak ugyan, nem mondom, 
esetek, amikor egymásra akad két ember, akit az 
Úristen egymásnak teremtett. Ezek meglátják 
egymást, és; vége. Erről a mi esetünkben szó 
sincs. Én legalább ennyit sem éreztem, mikor a 
leányt megpillantottam, de nem éreztem iránta 
később sem különösebbet. Szórakoztatott a cseve
gése, utóbb pedig meghatott az atyja miatti ag
gódása. És hogy átöleltem, mikor a nyakamba 
borult: hát Istenem. Nagyon kívánatos, osinos 
teremtés; én meg nem vagyok fából. De ha sem 
kacérkodásból, sem szerelemből nem tette, akkor 
mi a csudáért tette?

— Számításból? Hogy megnyerje a Madarász 
F. és Fia cég ajánlata számára a jóindulatomat? 
— Ez volt a másik kérdés, amely betolakodott 
Bokódy agyába, ahányszor megállapította, hogy 
a történteknek sem a kacérsághoz, sem a szere
lemhez nem lehet semmi köze. S ez a másik kér
dés, amely nem is az volt, hanem közönséges 
gyanú, jobban izgatta, mint az előbbi. Mert ön
kénytelenül hozzácsatlakozott egy további feltevés 
is, nevezetesen, hogy a Madarász F. és Fia cég 
tulajdonosával nem véletlenségből találkozott 
Kubinszkyék házánál, de talán — éppen ma egy 
hete — a minisztérium kapuja előtt, magával 
Kubinszkyval sem, és hogy mindez nem volt
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egyéb igen ügyes összeesküvésnél, azaz komé
diánál, amelynek az volt a magva, hogy a végén 
a hős, vagyis jómaga, beleesik a verembe.

Ennél a gondolatnál végképpen elkeseredett 
Bokódy. Hiába igyekezett visszaparancsolni a 
képtelenségek birodalmába, hiába idézte fel lel
kében azt az oly őszintének látszó, ragyogó szem
párt, amelybe parancsszóra bele kellett néznie: 
mindig újból és újból felütötte fejét az a szörnyű 
feltevés, hogy — ugyan más alakban, de ugyan
azzal a szándékkal — ezek az emberek is csak 
épúgy le akarták venni a lábáról, mint néhány 
órával előbb az a gaz Niményi. . .

— No hiszen csak lássuk azt az ajánlatot! — 
pattant fel ilyenkor magában, de már a következő 
pillanatban megállapította, hogy így sem szabad 
gondolkoznia. Hátha mégis éppen az öreg Mada
rászé volt a legelőnyösebb ajánlat? És akkor, 
csakis büntetésből, vagy bosszúból megvonja tőle 
azt, ami az igazság szerint megilleti? Avagy 
ellenkezőleg, ha valóban kénytelen volna a Mada
rász F. és Fia cég ajánlatát elfogadásra előter
jeszteni a miniszternek, nem eshetnék-e meg az is, 
hogy abban a tudatban élnék vígan az életüket 
ezek az emberek, hogy ő — egy csókért eladta a 
meggyőződését...?

Mondom, szerencse volt, hogy az íróasztalán 
bőven talált munkát, amelybe aztán oly alaposan 
bele is mélyedt, hogy az órák úgy röpültek, akár
csak másodpercek volnának. Egy-kettőre dél lett 
és jelentette a hivatalszolga, hogy tele van az elő
szoba felekkel.

Ezeket a minisztériumok előszobáit benépe
sítő feleket, kevés kivétellel, három vagy négy, 
örökké visszatérő típus szerint lehet osztályozni, 
így állította legalább Bokódy és aznap délelőtt is 
ezt tapasztalta. Most is akadtak, akik olyan ügy
ben fordultak hozzá, amely egészen más osztályba 
tartozott; mások törvényes, vagy legalább is elvi
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akadályokba ütköző kérésekkel hozakodtak elő és 
sehogysem akarták belátni, hogy korántsem egye
nesen ellenük irányult a törvényhozók szándéka, 
amikor az illető paragrafust megalkották; de vol
tak, mint mindig, most is olyanok, akikkel csak 
nehezen tudta megértetni Bokódy, hogy nem le
het a kormány feladata, hogy új hivatalokat te
remtsen, csak azért, hogy az illetők a csupán kép
zeletükben létező állásokba jussanak.

Már két óra felé járt az idő, mikor még egy 
névjegyet hozott be a szolga. Bokódy éppen csak 
ránézett és máris rosszat sejtett.

Kalló Nándorné 
Mandel Ibolya

Ez állt filigrán betűkkel apicurka névjegyen. 
És mégis, amint ismételte magában a várakozó 
hölgy vezetéknevét, a betűk mind nagyobbra nőt
tek, körülbelül így: Kalló — K a l l ó  — KALLÓ 
-  K A L L Ó . . .

Ugyanakkor moziképszerííen, mintha a szoba 
négy sarkából összedobálnák őket, más betűk 
sorakoztak a lelki szeme elé:

Kalló Nándor, Üt-, Csatorna- és Betonépítő 
Vállalat...

Pillanatig azon gondolkozott, ne üzenje-e ki, 
bogy nem ér rá, hogy el van foglalva, hogy a 
miniszternél van, vagy még jobb: hogy meghalt. 
De hiába, nem lehetett. 12 és 2 között fogadnia 
kellett a feleket. Ez kutyakötelessége volt. Még 
akkor is, ha már előre sejtette, hogy mi járatban 
van Kalló Nándorné, akinek semmi, de semmi 
köze sem lehetett férje út-, csatorna- és beton
építkezéseihez.

Meghagyta tehát az altisztnek, hogy bocsássa 
ha a hölgyet.
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Néhány pillanatra rá elegáns, talán még a 
legújabb divatot is megelőző, igen karcsú hölgy
— (Bokódy szerint: csont és bőr) — lépett a szo
bába. Sápadt arca, vérpiros ajka, nagy korom
fekete szeme s ez alatt kékes karika valami 
misztikust kölcsönzött egész megjelenésének; ezt 
a benyomást talán mélyítették még a lassú lép
tek is, amelyekkel, különben mozdulatlan test
tartással, közeledett. Megállt Bokódy előtt, majd 
fáradt mosollyal kezét nyújtotta neki. Ez olyan 
puha volt, mint egy kitömött kesztyű.

— örömmel látom, hogy nemcsak fiatal gene
rálisaink vannak, hanem fiatal bürokratáink is,
— mondta kissé idegenszerű, mágnásokra emlé
keztető kiejtéssel, de különben inkább dallamos 
hangon. Majd, mialatt felszólítás nélkül helyet 
foglalt a szoba berendezéséhez tartozó kopott 
bőrszófán, hozzátette: — Ma egyébként nincsenek 
is már többé öreg emberek; a fiataloké a világ...

Jóakarólag tekintett Bokódyra, mintha el
várná tőle, hogy szóljon hozzá ő is a kérdéshez. 
De Bokódy alig észrevehetően vállat vont és igen 
komoly ábrázattal szintén leült, látogatójával 
szemben, azonban már több mint tisztes távol
ságban. Még mindig a kezében tartotta Kallóné 
névjegyét, azt nézegette.

— Nem tudom, jól fejeztem-e ki magamat, — 
szólalt meg ismét a hölgy, előkelő nyugalommal, 
mintha súlyt vetne annak aláhúzására, hogy 
csöppet se siet. — A napokban a kezembe került, 
régi családi papírok között, édesanyámnak egy 
elsárgult fényképe; abból az évből, amikor még 
csak époly idős volt, mint ma én vagyok. Ö, típusa, 
volt a jó régi nemzetes asszonyoknak, szegény!

Bokódy hirtelenül feltekintett a névjegyről.
— Kicsoda kérem? — kérdezte, akarata elle

nére is kissé türelmetlenül.
— Az édesanyám. Mandel Kelemenné. Régi 

gyöngyösi patrícius családból származott, igen...
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Szóval, a kezembe került a fényképe, és elcsodál
koztam: dédanyakoromban sem leszek olyan 
öreg, mint amilyennek ő látszott, amikor ő is még 
csak harmincéves volt! Mondja, szereti-e De
bussyt?

— D ebussyt. . . ?
Bokódy nem akart hinni fülének. Nemzetes 

asszonyok, gyöngyösi patríciusok, és most — 
Debussy! Bolondnak nézte-e őt ez a Kallóné, 
avagy maga volt-e olyan kótyagos belül is, mint 
amilyennek kívülről látszott?

— Azért kérdem, — folytatta rendületlenül, 
dallamos hangon a látogató, — mert valami ha
sonlatosságot vélek felfedezni Debussy csodála
tosan finom zenéje és az ön vonásai között. . .  
Nagyon jó barátom volt Debussy, igen ... Sokat 
éltem külföldön. . .  a walesi herceget is ismerem; 
persze, inkább csak látásból... Remélem, nem 
veszi rossz néven azt a bizalmaskodást, amelyhez 
talán jogom sincsen! Ennek azonban ön az oka, 
igen. . .  Valami olyan nagyon bizalomgerjesztő 
van a lényében! Az ideje is drága, ugyebár?

— Nem annyira drága, mint kevés és rövid,
— sietett a váratlanul nyújtott szalmaszálba ka
paszkodni Bokódy s a kijelentését egy nagy sóhaj 
követte. Kallóné halkan elnevette magát.

— Imádom a szókimondó embereket — mondta.
— Magam is az vagyok, de emellett csökönyös is 
vagyok. Ezt már a jó református pofám is el
árulja. Volt már Flótánál?

— Tessék?
— Azt akarom mondani: nem megy Flótához?
— Nem egészen értem, hogy . . .
— Igen, én már tegnap voltam Flótánál, ma 

este is ő hozzá megyek, van egy páholyom, és 
mivel rövid az ideje, meg kevés is, hát azt propo
nálom önnek, legyen ma este a partnerem. El
jövök magáért autón, utána pedig legyen szeren
csém egy igen egyszerű hideg vacsorára, a déli
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báb-uccai kis házamban, amit mindenki polotá- 
nak szokott csúfolni, igen. Ha akarja, meghív
hatom Flétát is, vagy egy másik jóbarátomat, a 
radzspiplai maharadzsa öccsét, aki szintén itt van 
Pesten, de azt hiszem, gemütlichebben volnánk 
entre nous, kettecskén. Sokkal jobban elbeszél
gethetnénk. Látott-e már valódi Chelse-at? Vagy 
nem érdekli a régi porcellán...? Van belőle egy 
egész vitrinem. Csupa Chelsea. . .

— Engem ezidőszerint kizárólag az aktáim 
érdekelnek, nagyságos aszonyom, — vágott a 
szavába, most már nagyon türelmetlenül, Bokódy.
— Ez nagyon szégyelnivaló dolog lehet az ön 
szemében, de nem tehetek róla. Annyi a dolgom, 
hogy néha azt sem tudom...

— Hogy fiú-e vagy leány?
— Nem, azt szerencsémre még tudom, de azt 

nem, hogy hol a fejem. Éppen azért nem járok se 
színházba, se hangversenyre, se társaságba. Szó
val egy egészen lehetetlen ember vagyok. De 
talán kissé nehézkes a felfogásom is, mert az 
igazat megvallva, sehogysem bírom megérteni, 
minek köszönhetem nagyságos asszonynak ezt a 
hivatalos látogatást kétségtelenül messze felül
múló és megtisztelő sok szívességét? Biztosít
hatom, hogy itt, a hivatalomban, akár estig is 
készséggel szolgálok minden a hatáskörömbe 
vágó felvilágosítással. Tehát méltóztassék velem 
parancsolni.

Fellélegzett amikor ezt kivágta. Maga is meg
lepődött ezen, az udvariatlanságtól már nem 
messzi őszinteségén. De Kallóné nem vette zokon 
a kitörését. Ellenkezőleg.

— No hiszen, most alaposan megkaptam a ma
gamét— mondta finoman eljátszott röstelkedéssel.
— De így kell nekem, belátom. Lássa, ez az én sze
rencsétlenségem! Még a fiam is, a kis Tasziló, aki 
most a bécsi Teréziánumban nevelkedik, igen, 
mindig azt veti a szememre, hogy túlságosan a



49

tenyeremen hordozom a szívemet, és hogy min
denkiről felteszem, hogy a barátom. Ez is amolyan 
magyar paraszt-tempó! Márpedig a mai világban 
az emberek inkább mind ellenségek, nem gon
dolja?

— Énbennem nincsen semmiféle ellenséges ér
zület, erről biztosíthatom nagyságos asszonyo
mat, — igyekezett végre-valahára a rendes kerék
vágásba zökkenteni ezt az átkozott fecsegést Bo- 
kódy, amiért is nyomban hozzátette: — Csak nem 
a tétényi közmunkák ügyében méltóztatott ide
fáradni?

— De igen — felelte láthatóan kellemesen 
meglepetve Kallóné. — Miből gondolja?

— Abból, hogy a Kalló Nándor céget is fel
szólítottuk ajánlattételre, de abból is, hogy sem
miféle más vonatkozásunkról nincsen tudomásom.

— Ügy van — mondta Kallóné, aki a most 
elhangzott mondat második felét mintha nem hal
lotta volna. — Már be is adtam az ajánlatomat.

— A kedves férje, akarja mondani...
— Nem akarom mondani, de nem is mondhat

nám. A férjem három évvel ezelőtt meghalt.
Kallóné fekete szemére hirtelenül fátyol bo

rult. Lehajtotta a fejét. Bokódy nagyon röstelte 
az imént használt oktató hangot.

— Bocsásson meg, nagyságos asszonyom, de 
ezt nem tudtam, — mondta egyszerre sokkal me
legebben, de igen komolyan. — Ezek szerint talán 
bizony most nagyságos asszony a Kalló Nándor 
cég tulajdonosa?

Az asszony feltekintett és bólintott. Már nem 
volt fátyol a szemén.

— Nemcsak tulajdonosa vagyok a cégnek, ha
nem magam is vezetem. Mindent én irányítok, 
minden az én kezemen fut át. Pedig nem könnyű 
mesterség az, kedves Bokódy! Azért érdekes . . .

Akármennyire oda is kívánta már Bokódy 
Kallónét, ahol a bors terem — (s ebben volt némi

I>ra.sche-Lá;zár Alfréd: Az egyenes út. 4



50

része üres gyomra korgásának is) — az, amit most 
hallott, határozottan imponált neki. Ez a divat- 
királynő egy út-, csatorna- és betónépítővállalat 
élén!

— Meg vagyok lepve, bevallom — mondta 
azzal a keresetlen egyszerűséggel, amely egyénisé
gét legjobban jellemezte, s amely talán legjobban 
tetszett rajta a nőknek is. — Es mivel ezek szerint 
magához a Kalló-cég főnökéhez van szerencsém, 
ismételten kérem: mondja meg, miben állhatok 
rendelkezésére?

— Nagyon kedves magától, hogy ennyire biz
tat, — felelte Kallóné, mialatt gyönyörű retikül- 
jében keresett valamit. — Látogatásom célja min
denekelőtt az, hogy kikérjem a vállalatom részére 
szíves jóindulatát, az természetes. De nem azért 
jöttem, hanem elhoztam magammal egy, a szüksé
ges mellékletekkel felszerelt külön beadványt, 
amely a pályázati feltételektől részben lényegesen 
eltér, de az egész tervnek egy sokkal megfelelőbb, 
praktikusabb és amellett aránylag még olcsóbb 
megoldását kontemplálja. . .  Abszolút tudatában 
vagyok annak, hogy nagy fába vágtam a fejszé
met, amikor egy a magas minisztérium által ki
dolgozott s a maga nemében kitűnő tervvel szem
ben másikkal merek előállni. Nem is ringatom 
magamat valami vérmes reményekkel abban a 
tekintetben, hogy egykönnyen felrúgják az eddigi 
tervet és helyette az enyémet — egy asszonyét — 
fogadják el. De azt gondoltam, megpróbálom, 
hátha önöknek is tetszik a dolog? Ha nem: 
tant pis pour moi!

Ezzel egy vaskos borítékot vett elő a retikül- 
ből és félig kihúzott belőle néhány írógépeit 
ívet meg tervrajzot, amelyeket azután ismét visz- 
szatolt a borítékba.

— Mindenképpen nagyon érdekes, — mondta 
Bokódy — bár magam is attól tartok, hogy, mivel
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bálta. . .

— Természetesen — vágott a szavába Kat
ioné. — Mégis, engedje meg. hogy a beadványomat 
itt hagyjam. Az ügy egyáltalában nem sürgős és 
legfeljebb csak akkor tarthat igényt némi aktuali
tásra, ha teszem a pályázat eredménye bármely 
oknál fogva meddőnek bizonyulna, vagy legalább 
is felmerülne átdolgozásának gondolata. Erre 
az esetre szeretném, ha beadványom mingyárt 
kéznél volna. Es ha ön megtisztelné a munkámat 
azzal, hogy alkalomadtán és oly pillanatban, ami
kor azt gondolja, hogy az ideje sem nem olyan rö
vid, sem nem olyan kevés, hogy még a szoros érte
lemben vett aktáin kívül is belepillanthat egy 
talán nem egészen érdektelen munkába: annak 
végtelenül örülnék!

Kallóné átnyújtotta a borítékot Bokódynak és 
felkelt.

— Bocsásson meg, hogy ily soká tartóztat
tam, kedves Bokódy, — folytatta, még mindig 
azzal a meglepő tárgyilagossággal, amelyet Bo
kódy csak örömmel regisztrált. De ezt a kedvező 
benyomást legott elrontotta, amidőn, búcsúzás 
közben még az ajtóban is visszafordult és kérdezte:

— Tehát igazán nem jön Flétához?
— Nagyon sajnálom.. .
— Vacsorára sem jön el? Nem kell éppen ma, 

lehet máskor is . . .
— Végtelenül köszönöm, de valóban nem 

érek rá . . .
— Akkor há t . . .  Isten vele, kedves Bokódy.
Még egy puha kézszorítás és Kallóné mögött

becsukódott az ajtó.
Bokódy sietve az íróasztalra dobta a boríté

kot, majd csöngetett.
— Kérem az ebédemet, — szólt a belépő hiva

talszolgához. De ez már hozta is nagy fatálcán, 
nem éppen nagyon tiszta szalvétával betakarva.

51

4*



52

— Biztosan már kihűlt a leves, meg a tök
főzelék — mormogta az altiszt. — Nem tudom, 
miért engednek fel embereket még félkettő 
után is?

— Hiába, a szolgálat — szolgálat, — felelte 
Bokódy és látható örömmel látott hozzá az evés
hez. — Maga pedig csak siessen haza, kedves 
Varga barátom, és ne merjen mutatkozni félöt 
előtt. Megértette?

— Meg, instálom.. .
Miután jóllakott és még azt a nagy tál má

kosmetéltet is elpusztította, amelyre az ő budai 
kocsmárosa büszkébb volt, mint ahogyan konyha- 
művészete megérdemelte, Bokódy valami olcsó 
trafikszivarra gyújtott, hátradűlt a karosszékében 
és pillanatra úgy érezte, hogy most és most el
nyomja az álom. De ez nem tartott soká, és sok
minden jutott az eszébe, többek között Kallóné is. 
Megállapította, hogy kellemesen csalódott benne. 
Pedig mennyire félt a látogatásától! (Az utolsó 
huszonnégy óra alatt szerzett tapasztalatok után 
ez talán nem is volt csoda!) Es most gyermek mód
jára örült, hogy nem valami újabb, becsülete 
elleni merényletről volt szó, hanem egészen 
ártatlan, a maga nemében eredeti dologról is.

Igaz is volt. Egy, a hozzáértők egész soro
zata kidolgozta, a miniszter és a miniszter- 
tanács approbálta tervvel szemben valami egé
szen mással jönni, hozzá még egy nőnek! Mégis, 
furcsa ez a mai világ. Hovatovább majd az ő he
lyére is nő kerül már és talán Ibdzony valami tak- 
nyos kölykök veszik át a kopogtatókisasszonyok 
szerepét!

De mire is gondolhatott ez a Kallóné? (Ha 
ugyan valóban ő maga gondolta ki azt a kitűnő új 
tervet, és nem valamelyik mérnöke.) Mert hiszen, 
legjobb meggyőződése szerint, el sem lehetett kép
zelni megfelelőbb és olcsóbb megoldást, mint azt,
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amelyre hosszú tanácskozások után kiírták a pá
lyázatot.

Ez a kérdés határozottan izgatta. Es, bár ren
geteg egyéb dolga volt, amelynek sürgőssége te
kintetében nem lehettek kétséged, mégis gépiesen 
a Kallóné hátrahagyta boríték után nyúlt és 
kivette belőle az iratokat és rajzokat. De alig 
hogy széthajtotta a voltaképpeni beadványt, va
lami kékesen fénylő lapok hullottak ki belőle: tíz 
darab ezer pengős, amelyek oly vadonatújak vol
tak, hogy jóformán még ragadtak a nyomdafes
téktől.

Első pillanatban nem hitt a saját szemének, 
majd hirtelen mozdulattal vissza akarta rakni a 
bankókait a borítékba. De aztán felugrott, az asz
talra csapott és a telefonkagylóhoz nyúlt.

— Kérem a főkapitányságot, — hebegte halál- 
sápadtan. A főkapitányság nyomban jelentkezett:

— Kivel óhajt beszélni?
— A főkapitány úr Öméltóságával. Bokódy 

András miniszteri titkár vagyok.
— Öméltósága éppen ebédnél van.
— Mindegy. Fontos hivatalos ügyről van szó.
Nem tartott tíz másodpercig sem, és jelent

kezett a főkapitány.
Bokódy neki is bemutatkozott, majd az izga

tottságtól remegő hangon, távirati stílusban elő
adta a történteket. Azután hozzátette:

— Ezennel hivatalból feljelentést teszek Kalló 
Nándorné, a Kalló Nándor út-, csatorna- és beton
építő cég tulajdonosa ellen, közhivatalnok meg
vesztegetésére irányuló kísérlet címénl

A főkapitány, aki eddig nyugodtan végighall
gatta Bokódy előadását, most, a miniszteri titkár 
nem csekély meglepetésére, vidáman felelte:

— Nincs itt semmi baj, kedves barátom! Kalló 
Nándorné félórával ezelőtt hagyta csak el a dol
gozószobámat, ahol magánkívül és sírógörcsök 
közepette bejelentette, hogy a szóbanlevő tíz da
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rab vadonatúj ezres, amellyel ki akarta fizetni a 
szabónőjét, előtte érthetetlen módon eltűnt a réti
kul jéből. Es most itt a magyarázat! Azonnal te
lefonálok is a szegény asszonynak; képzelem, mi
lyen boldog lesz, ha megtudja, hogy a pénze meg
került . . .!

VI.

Végre elérkezett a versenytárgyalásra kitűzött 
határnap. Az ajánlatok felbontására kiküldött 
bizottság, Bokódy András miniszteri titkár elnök
lésével, az érdekelt cégek képviselőinek jelenlé
tében, rövidesen végzett. Megállapította, hogy a 
pályázatban résztvevő vállalatok közül Lakatos 
Zsigmond, oki. mérnök építési vállalkozó ajánlata 
volt a legolcsóbb; utána következett a Fodor és 
Békási cég; Kalló Nándor út-, csatorna- és beton
építő vállalata negyedik helyre került, míg Ma
darász F. és Fia út-, vasútépítési és kövezési vál
lalkozók — másik két előkelő és közismert céggel 
együtt — a legdrágább ajánlatokkal szerepeltek.

Az érdekeltség sorában ott ült egy fiatalem
ber — valószínűleg fia — társaságában az öreg Ma
darász is; szaporán jegyezgettek mind a ketten. 
Az öreg úr, az övénél olcsóbb ajánlatok felolvasá
sánál állandóan és mindentudó mosollyal rázta a 
fejét; és alighogy az utolsó ajánlat főösszege is 
ismeretessé vált, kísérőjével együtt felkelt, kö
szönt Bokódynak és elhagyta a helyiséget. A többi 
jelenlevőt — egy fiatal mérnök kivételével, aki 
egyszer információkért fent járt a minisztérium
ban — Bokódy nem is ismerte.

Szobájába visszatérve, kiadta az utasítást, 
hogy aznap senkit sem fogad, még 12 és 2 között 
se; azután bezárkózott. Előbb azonban még ki 
kellett zavarnia Elzát és Julist, a két gyorsíró
nőt, akik oly kíváncsiak voltak a versenytárgya
lás eredményére, akár csak nekik is feküdt volna
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ajánlatuk a bizottság előtt. Ez a meleg érdeklő
désük, amelyben gyanakvó természetű ember haj
landó lett volna talán valami tiltott érdekeltséget 
neszelni, igazán magának az ügynek szólt, amely 
hónapokon át bizony nekik is elég munkát adott, 
de még ennél is nagyobb mértékben a főnöküknek.

Hiába hallgatod el a veled egy fedél alatt élő 
nő előtt gondodat, bánatodat: megsejti ő azt, pa
naszod nélkül is. Így voltak vele Julis és Elza is; 
ők is észrevették, hogy a nemes versenyre kelt 
vállalkozók napok óta kellemetlenséget okoznak 
Bokódynak; most, hogy megvolt a tárgyalás, 
mindegyikük elsőként akarta kifejezni szeren- 
csekívánatait. Ezért leselkedtek Bokódyra, saját 
szobájában — hogy milyen eredménnyel: azt már 
elárultam.

Kétségtelenül nagy lépés volt előre, hogy a 
tétényi telep ügye idáig eljutott. Mert az aján
latok megítélésére most már számok és egészen 
meghatározott egyéb adatok is álltak rendelke
zésre; ezek külön-külön és együttvéve jó fegy
vernek ígérkeztek azoknak a rohamoknak a sike
res elhárítására, amelyeket — s ebben Bokódy 
nem kételkedett, — még csak ezután fognak a mi
nisztérium ellen intézni.

Már pedig elég lett volna ebből ennyi is. 
Mennyit zaklatták még személyes látogatásokkal 
és telefonon ezekben az utolsó napokban! Arról 
nem is szólva, hogy a Madarász-leány naponta 
legalább kétszer rátelefonált és hol egészsége 
iránt érdeklődött, hol közös sétára szólította fel, 
meg hogy Kallóné sem röstelte újabb meghívá
sokkal molesztálni, — a többi pályázó is mind 
szükségét érezte annak, hogy élőszóval is kiemelje 
azokat az egyéni körülményeket, amelyek mél
tóvá tették őket, hogy az ő ajánlatuk és ne a 
konkurrenciáé vétessék figyelembe. De érkeztek 
az osztályba szép számban mindenféle jegyzetek 
is, amelyek tanúsága szerint nem egy «mértékadó
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helyről* hívták fel egyik-másik vállalkozóra a 
miniszter figyelmét.

Elsősorban ezek a jelenségek, de maga a nagy
szabású terv mielőbbi megvalósítása tették kívá
natossá, hogy ne húzzák ki kényszerítő ok nélkül 
a végtelenségig a döntést; hiszen a szóbanlevő köz
munka csak első lépés volt a tisztviselőtelep 
létesítése felé, és hátra voltak még sokkal fonto
sabb, nagyobb, több költséggel járó alkotások, 
amelyek újabb és újabb erőfeszítést, odaadó szor
galmat igényeltek a kérdéssel foglalkozó ügyosz
tálytól.

Ezért igyekezett is Bokódy, a most már ren
delkezésére álló adatok alapján, félig-meddig 
tiszta képet nyerni a tekintetbejövő cégek kivá
lasztását illetőleg; mert hiszen az abban az idő
ben fennálló szabályok értelmében minden köz
szállítási pályázatnál, bizonyos határok között, 
módjában állott a minisztériumoknak, hogy — kü
lönös figyelmet érdemlő szempontok fenforgása 
esetén — ne éppen a legolcsóbb ajánlattevőt bíz
zák meg a munkával.

Bokódy aznap késő éjjelig fent dolgozott a 
hivatalában; másnap reggel pedig összeült a mi
nisztérium műszaki és számvevőségi vezérkará
val és újból áttanulmányozta az egész anyagot, 
úgyhogy amikor déltájt ismét magára maradt, 
már meg is alkotta a maga véleményét, amelynek 
alapján rögtön hozzá akart fogni írásbeli előter
jesztésének megfogalmazásához. Be is rendelte a 
két leányt, már előre figyelmeztetve őket, hogy 
ne ígérkezzenek el sehová se estére, mert esetleg 
csak éjfélkor kerülnek majd haza. Azok pedig de
hogy haragudtak emiatt; ellenkezőleg, összefo
gódzkodtak és foxtrottot kezdtek járni, de Bo- 
kódynak nem volt tréfálni való kedve és meg
értette velük, hogy az ilyesmire a minisztérium 
talán mégsem alkalmas hely...

Azok közé a közhivatalnokok közé tartozott,
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akik szeretik a munkát és akik nem azért vállal
nak állami szolgálatot, hogy jogcímük legyen a 
semmittevésre. Mindig voltak és mindig vannak 
mindkét kategóriából és hogy az utóbbit nem lehet 
teljesen kiirtani, annak két oka van: az egyik az, 
hogy senki sem árulja el, a belépése előtt, hogy 
eszeágában sincsen megerőltetni magát; a másik 
ok pedig az, hogy sokan az igazi munkára való al
kalom közben válnak, még csak azután, értékes és 
szorgalmas emberekké, míg viszont mások, akik 
talán eléggé komoly ambícióval startoltak, valami 
lélekölő, sablonos munkakörbe kerülnek, tőle 
sohasem tudnak megszabadulni, és végül végkép
pen lemondanak az érvényesülésről, de a munká
ról is.

Bokódy, mondom, szorgalmas és ambiciózus 
volt; ebben nem csekély része volt annak a sze
rencsés körülménynek, hogy aránylag fiatalon 
érdekes és egész embert igénylő munkakörhöz ju
tott. Érthető tehát, hogy a tisztviselőtelep út- és 
csatornaépítési ügyét is úgy dédelgette, mint a mű
vész a neki kedves képet vagy szobrot. De míg a 
művész mindvégig saját maga ura az alkotóked
vének, addig a Bokódyak nemes törekvésébe a 
kelleténél is többen szoktak a tálba köpni.

Egyik ilyen kerékkötője volt fiatal barátunk
nak az osztályfőnöke, Balogh János miniszteri 
tanácsos is, pompás, aranyosszívű ember, te
tőtől talpig becsületes beamter, aki azonban már 
csak egy dologgal törődött a világon: lehetőleg 
kényelmesen és bonyodalmak nélkül kiszolgálni a 
35 esztendejét. Mindent került, ami ezt a törekvé
sét, ha csak távolról is, veszélyeztetni látszott; s 
egy ilyen veszély volt az ő szemében ez az egész 
tisztviselőakció is.

Nem lévén mai nyúl, még Bokódynál is job
ban tudta, hogy most, a versenytárgyalás meg
tartása után, igyekeznek majd csak igazán érvé
nyesülni mindenféle külső tényezők, az egyik vagy
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a másik ajánlattevő érdekében; és éppen ezért 
egyáltalában nem tartotta sürgősnek a munka 
kiadatására vonatkozó előterjesztés elkészítését.

— Minek sietsz te ennyire ezzel az egész his
tóriával? — szólalt meg a hangja abból a sűrű 
füstfelhőből, amely állandóan körülvette, mikor 
Bokódy bejelentette neki a szándékát. — Nagyon 
tévedsz, ha azt hiszed, hogy mir nix dir nix el
fogadják majd a javaslatunkat. Énnekem, elhihe
ted, teljesen mindegy, vájjon Pityi Palkó kapja-e 
meg a munkát, vagy Jakab Ábrahám, de azt hi
szem, hogy neked is mindegy lehet, kedves Bandi 
barátom!

— Nekem nem mindegy, — felelte Bokódy 
gondolkozás nélkül, — mert én nem azért vesződ
tem a dologgal hónapokon keresztül, hogy a vé
gén olyasvalaki kapja a munkát, aki rosszul 
fogja elvégezni!

Balogh csöndesen elnevette magát.
— Hát te komolyan azt hiszed, hogy végered

ményben van differencia munka és munka kö
zött? — kérdezte. — Beton, beton, tégla meg tégla, 
akár Pityi Palkó keveri vagy rakja, akár Jakab 
Ábrahám. Ha vannak is lényegtelen különbségek 
az ilyen munkák között, ezek mégis csak impon- 
derabíliák, amelyek az állam életében se nem szo
roznak, se nem osztanak.

— És az árak? Azok talán mégsem egészen 
közömbösek az állam zsebe szempontjából, kivált
képpen manapság, amikor mindenki pazarlással 
vádol bennünket!

— Hát vádoljanak. Kik vádolnak? Olyanok, 
akik maguk szeretnének egy kicsit pazarolni, de 
nem jutnak hozzá ahhoz, amit a képzeletükben 
húsosfazéknak neveznek. Az áraknál is ugyanaz 
a helyzet. Mennyiről lehet szó? Néhány ezer pen
gőről. Mi az? Semmi. Attól egy fillérrel se többet, 
se kevesebbet nem fognak még ránksózni Párizs
ban vagy Hágában. Ezért mondom, hogy mind
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rahámot. Te kinek adnál megbízatást?

_ Feltétlenül a Lakatos Zsigmond-cégnek.
— Azért, mert a legolcsóbb?
— Azért is; de elsősorban azért, mert az ő 

ajánlata becsületesen ki van dolgozva, a legkisebb 
részletekig is, és mert olyannyira minden kétséget 
kizáró módon jelöli meg a szállítandó anyag 
eredetét, minőségét, a vele eddig tett tapasz
talatokat, valamint a végzendő munka mennyi
ségét és különfélevoltát, hogy ennél a cégnél 
minden csalódás eleve ki van zárva. Egy aján
lat sincsen, amelyet a Lakatos-félével még csak 
össze is lehetne hasonlítani!

— Kicsoda voltaképpen ez a Lakatos? Még 
sohase hallottam hírét.

— Az nagyon lehet, méltóságom uram. A tu
lajdonos, amint az embereink mondják, mérnök; 
oklevelét még jóval a háború előtt Németország
ban szerezte, majd egy bécsi rokonának ottani 
nagyszabású vállalatánál nyert alkalmazást, ame
lyet azután örökölt is. Három évvel ezelőtt Buda
pesten is létesített telepet, Kelenföldén; azt 
mondják, hogy látványosság a maga nemében. 
Magyarországon eddig főleg magánmunkálatokat 
végzett, s ez volna most az első állami megbíza
tása.

— Személyesen ismered ezt a Lakatost?
— Sose láttam, ö  volt az egyetlen ajánlat

tevő, aki nem látogatott meg, de még telefonon se 
zaklatott.

— Ezt mindenesetre szintén a javára köny
velted, úgy-e? — jegyezte meg nevetve a taná
csos, majd látva, hogy kettőre jár az idő, fölkelt, 
kabátja után nyúlt, és mialatt Bokódy belese
gítette, a következőképpen fejezte be a beszél
getést, de egyúttal aznapi hivataloskodását is: — 
Tégy, amit akarsz. De ha el akarod kerülni a fe
lesleges irka-firkát, akkor pihentesd a tétényi ak
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tát addig, amíg megkapjuk felülről az utasítást, 
hogy kinek kell kiadnunk az út- és csatornaépí
tést. Akármibe fogadok, hogy nem a te embered 
fogja megkapni...!

Bokódy bosszúsan visszament a szobájába és 
jóidéig kinézett az ablakon. De nem látott oda
kint semmit, ami lekötötte volna a figyelmét; in
kább befelé nézett, és mialatt lerágta ceruzája fe
lét, elhatározta, hogy még arra az esetre is, ha be
teljesednék az öreg Balogh egészen valószínűtlen 
jóslata: ő megcsinálja az előterjesztést úgy, aho
gyan legjobb meggyőződése, kötelességérzete neki 
parancsolja.

Gyorsan bekapta az ebédjét — (ez alkalom
mal töltött paprikával és 'túróslepénnyel kedves
kedett kamarai szállítója, — majd papírlapra 
vetett egy kis tervezetet, amelyben bizonyos 
rendszerbe hozta a főbb adatokat. Azután csön
getett, jöjjön be hozzá az egyik kisasszony. 
(Arról már régen leszokott, hogy névszerint 
hivassa őket, mert a tapasztalat megmutatta, 
hogy ez minden alkalommal féltékenykedéssel 
jár; sokkal jobb volt úgy, hogy maguk között 
intézzék el ezt a leányok, mégpedig — amint a 
fecsegő altiszt elárulta — sorshúzás útján.)

Most Julisnak kedvezett a sors. és, miután 
még a kézitükrébe vetett egy pillantást és a fésű 
meg rouge is megtették a kötelességüket, moso
lyogva benyitott Bokódyhoz és várta, hogy úgy, 
mint rendesen, most is néhány tréfás szóval, 
holmi kedveskedéssel vezeti be a «közös» munkát. 
De az ilyesmire ez alkalommal nem került sor; 
Bokódy annyira elmerült az írásba, hogy még az 
orrahegye se látszott ki belőle; s mikor végül föl
tekintett, észre sem vette Julison a szép új ruhát, 
amelyet ez csakis az ő kedvéért öltött magára. 
(Az igazság kedvéért viszont meg kell állapíta
nom, hogy aznap Elzán is új ruha volt) Ehelyett 
rögtön elkezdett diktálni-
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Hat óra tájban megszólalt a házi telefon; 
tudatta az államtitkár úr titkára, hogy ő méltó
sága kéreti Bokódyt a tétényi aktával együtt. 
Ennek a hívott fél kevésbé örült, mint szegény 
Julis, akinek már ropogott az ujja a fájdalomtól. 
Eddig csak tűrt és szenvedett, mint valami hős
nő; de bármennyire is élvezte azt, hogy Bokódy 
közelében lehetett, most mégis maga vetette fel 
azt a kérdést, nem válthatná-e fel őt — majd az
tán — az Elza.

Bokódy szórakozottan igent mondott és össze
szedte az írásokat; azután leszaladt az első eme
letre. Itt várakoznia kellett: még voltak Ömél
tóságánál, de ültek a titkári szobában még 
mások is.

Végre rákerült a sor. Elsőízben történt, hogy 
közvetlen referádára kellett megjelennie Kováts 
Sándor előtt. A csak tavasszal kinevezett új poli
tikai államtitkárt felületesen ismerte a kaszinó
ból, de kérdésesnek látszott, vájjon emlékszik-e 
ő reá Kováts is.

Az államtitkár úr — aránylag fiatal és 
igen barátságos ember, akit egyenesen a főispáni 
székből emeltek mostani méltóságába — minden
esetre régi ismerőseként üdvözölte; leültette és 
megkínálta cigarettával. Azután megkérdezte:

— Magaddal hoztad a tétényi aktát is?
— Minden akta nálam van, — felelte Bokódy 

szolgálatkészen, — de maga az ügyosztály javas
lata csak most készül. . .

— No hát, az kitűnő, — vágott a szavába az 
államtitkár. — Akkor éppen jókor hivattalak, 
mert...

Itt benyitott az államtitkár úr titkára, nesz
telenül megközelítette a főnökét és a fülébe súgott 
valamit.

— Mondd meg neki, hogy nem érek rá, hogy 
ülésben vagyok, vagy akármit, — szólt Kováts
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szerencsétlen ábrázattal. — Próbálja meg holnap 
délelőtt. •.

— Holnap délelőtt összeférhetetlenségi bizott
sági ülésre méltóztatik. . .

— Igaz. De nem baj. Csak jöjjön a Házba az 
illető. Ülés előtt, érted?

A titkár bólintott és kisurrant; Kováts pedig 
keresgette az emlékezetében, hogy hol is hagyta 
abba az imént. Eszébe is jutott:

— Mondom, jó, hogy még nem készült el a 
javaslatotok, — folytatta, — mert vannak itt 
fontos körülmények, amelyeket nem ismertek, 
de nem is ismerhettek. De mielőtt folytatnám, 
mégis érdekelne, hogy ár dolgában hányadik 
helyre került az az izé . . .  hogy is hívják, no? 
Látod, most még eszembe se jut ennek a szeren
csétlen flótásnak a . •. Várj csak egy kicsit, 
. . .  hisz itt van valahol az a cédula, amit a ke
gyelmes úr . . .  Ejnye. ..

Felugrott és az íróasztalhoz sietett, de ebben 
a pillanatban megszólalt a telefon. Fölvette a 
hallgatót:

— Igen, én vagyok, Sándor. •. Alázatos szol
gád vagyok, kegyelmes uram! Parancsolj! 
Hogyne!... E n . . .  N em ... De igen ... Nem. 
Határozottan nem ... De igen. Sőt! Ma este az 
értekezleten... igen, igen ... Hogyne, ott leszek! 
Más parancsod nincsen? Ajánlom magamat. . .

Kováts a homlokához kapott, majd «hja!»-t 
mondott és keresgélni kezdett az íróasztalán tor
nyosuló iratok, akták és levelek között. Vagy 
húszfélét vett a kezébe, de a  cédulát nem találta 
meg. Most a zsebekre került a sor-

— Mégis bosszantó az ilyesmi, — panaszko
dott Bokódynak. — Ezerfélével zaklatják az em
bert, nem csoda, h a . . .  Hopp, megvan!

Diadalmasan tért vissza egy összegyömöszölt 
cédulával, amelyről, monoklija segítségével, kissé 
nehezen olvasta:



— «Kelény Jenő és Társa, út- és csatorna- 
építési vállalkozók ...» Ez az. Hová kerültek ezek 
ár dolgában?

— Harmadik helyre, — felelte gondolkozás 
nélkül Bokódy. — A legolcsóbb, de egyúttal a leg
jobb ajánlat Lakatos Zsigmondé; második, de 
csak ár dolgában, a Fodor és Békási cég, harma
dik helyen pedig Kelény és Társa szerepel.

— No, hiszen a dolog nem is áll olyan rosz- 
szul, mint amilyennek elképzeltem, — szólt Ko- 
váts, mintegy magában. Azután ezt kérdezte: — 
Nagy az árdifferencia közte és, teszem, a legol
csóbb között?

— Körülbelül 35.000 pengő.
— Mi az ördög? Sok, az bizonyos, de azért 

még áthidalható. Egyszerűen fölszólítjuk pótaján
lattételre. Ehhez törvényes jogunk van, nem igaz? 
Majd üzenek neki. . .

Itt újabb telefónberregés szakította félbe Ko- 
vátsot.

— Halló! — kiáltotta bele, ez alkalommal kissé 
türelmetlenül a gépbe. De nyomban rá kisimultak 
haragos vonásai, a szeme felcsillogott, mintha va
lami nagyon szépet látna, és most már igen kedve
sen, majdnem lágyan mondta: — Te vagy...? — 
Még nem. Sajnos, nem. Hogy vagy?. ,. No, annak 
nagyon örülök. — En? — Lehetnék jobban is. — 
Rengeteg a dolgom. — Hogyan? — Igen, undok. 
Tessék? — Azt mondtam, hogy: undok. — Párt
értekezlet van. — Nem lehet. — Ma nem. Holnap? 
Feltétlenül. Igen- — Nem. Tehát a holnapi viszont... 
Hogyan? Ne bolondozz már! Természetesen. Tehát 
holnap. Csókollak, pá . . .

Kováts ismét visszatért előbbeni helyére. A 
lefolytatott telefonbeszélgetés igen kellemesen 
érinthette, mert látszott rajta, hogy még most is 
szépet lát, vagy legalább is inkább arra gondol, 
mint Kelény és Társára. Kis ideig nézegette az 
összegyömöszölt cédulát, de tartott néhány másod
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percig, amíg ez mondott is valamit. Azután hir- 
telenül magához tért.

— Hát úgy áll a dolog, amint jeleztem, — 
folytatta. — Ezt a munkát izének, Kelény és Tár
sának kell juttatni. Ehhez igen fontos politikai 
érdekek fűződnek, barátom! Ez az, amit ti oda
fenn nem tudhattok, s ezért mondom. Voltaképpen 
az a helyzet, hogy nem is a Kelény az, akinek az 
érdekében szólok, hanem a társon van a hang
súly. Ez a társ egy Gáspár Béla nevű úriember, 
aki az utolsó választásokon megfizethetetlen 
szolgálatokat tett a kormánynak. Ezért sohasem 
kért semmit. Csak most, ezt az egyet. Nem lehet 
elutasítani. Vannak bizonyos erkölcsi obligók, ba
rátom, amelyeket feltétlenül honorálni kell. Ez is 
ilyen eset. A Gáspáré . •.

Bokódy megsemmisülten nézett maga elé. 
Igaz, hogy nem értett a politikához, de hogy poli
tikai szempontok döntsék el a közszállítási pályá
zatok sorsát és nem maguk az ajánlatok: azt 
sehogysem tudta összeegyeztetni a világrendről 
alkotott nézeteivel. De ezt nem tekintve, a Kelény 
és Társa cég ajánlata olyan felületes és hiányos 
volt, viszont a cég megbízhatóságáról a műszaki 
személyzet nyújtotta információk olyannyira 
nem voltak kedvezők, hogy a délelőtti értekezle
ten a jelenlévők mind egyetértettek abban, hogy 
a cég még akkor sem jöhetne tekintetbe, ka ő 
volna a legolcsóbb. És most.. .1

Lehangoltsága nem kerülte el az államtitkár 
úr figyelmét.

— Neked ez a dolog, úgylátszik, sehogysem 
tetszik? — jegyezte meg barátságos hangon.

— Ne tessék rossz néven venni, ha őszintén 
megmondom, hogy nem, — felelte igen határozot
tan Bokódy. Azután összeszedte minden szónoki 
tehetségét és feltárta a helyzetet úgy, amint, leg
jobb meggyőződése szerint, a valóságban volt. 
Majdnem fejből felsorolta az egyes tételeket,
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ös-zehasonlította Kelényék ajánlatát a többiek
kel, rámutatott az előbbinek minden fogyatékos
ságára és bátran tört lándzsát Lakatos mellett.

Kováts figyelemmel hallgatta végig, aztán 
felkelt. Bokódy is így tett.

— Nagyszerű ember vagy, mondhatom — szólt 
az államtitkár és igen barátságosan megvere
gette a fiatal tisztviselő vállát. — Ilyen precíz 
és világos referádát még nem hallottam. Erről 
alkalomadtán nem fogok megfeledkezni, sőt még 
ma elmondom a kegyelmes úrnak, aki talán nem 
is tud róla, hogy ilyen kiváló embere is van. 
(Itt eszébe jutott Bokódynak, igaz, csak ho
mályosan, hogy Kolkay képviselő néhány nappal 
ezelőtt mást állított. De alighanem Kovátsnak 
volt igaza és nem képviselőtársának.) — Lá
tod, — folytatta az államtitkár — ez a nagy 
különbség jó beamter és jó politikus között: te 
akkor teljesítesz kötelességet, ha betű szerint a 
fennálló szabályokhoz tartod magad; én viszont 
akkor felelek meg a hivatásomnak, ha felis
merve az ország érdekeit, meghajtok magasabb 
szempontok előtt. Most pedig eredj haza nyugod
tan és holnap készítsd el szépen a megbeszélt ér
telemben az előterjesztést. Tehát: Kelény és 
Társa, ez a jelszó! Isten veled, kedves barátom 
és még egyszer: nagyon köszönöm!

Vége volt az audienciának és Bokódy piros 
arccal, üveges szemmel átsietett az előszobán, 
ahol még mindig várakoztak. Bizonyára szintén 
valami «magasabb szempontokra* készültek fel
hívni az «illetékes tényezők* figyelmét...!

— Utálat, — szólt magában, mikor hármat 
lépve egyszerre, felsietett a szobájába. Ott Elza 
és Julis kedélyesen tereferéltek. Mikor megpil-' 
lantották, vígan felugrottak.

— Végre! — kiáltottak egyszerre — csakhogy 
megkerült!

Egyikük pedig hozzátette:
D rasche-Lázár Alfréd: Az egyenes út. 5
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— Már azt hittük, hogy végképpen faképnél 
hagyott bennünket!

Bokódy hirtelenül megállt és csúnyán felka
cagott.

— Még ez is megeshetik egyszer — felelte és 
mérgesen az íróasztalra csapta az iratokat. Az
után rágyújtott és mint fenevad a ketrecében, 
nagy léptekkel rohant fel-alá. A leányok ijedten 
összebújtak és csak nézték. Egyikük sem mert 
szólni, kérdezni, de mindketten érezték, hogy va
lami baj történt.

Abban reménykedtek, hogy majd csak abba
hagyja Bokódy és mégis elárulja, hogy mi 
bántja. De ebből csak az következett be, hogy 
Bokódy egy kis idő múlva az íróasztalához lé
pett, ott megállt, idegesen ide-oda dobálgatta az 
iratait, majd egyiket közülük kiragadva, azt 
kezdte nézegetni. Azután leült.

— Hol is hagytam abba? — kérdezte, anél
kül, hogy feltekintett volna.

Julis gyorsírási füzete után kapott és fel
olvasta az utolsó mondatot.

— Helyes — szólt Bokódy, majd folytatta a 
diktálást. A két leány pillanatig egymásra né
zett, melyiküknek is szólt az el sem hangzott pa
rancs. De másodpercig sem tartott és megegyez
tek: Elza vette fel a stenogrammot, Julis pedig 
melléje ült, hogy egy idő múlva, ha majd bele
fárad a kollégája, beugorjon a helyébe.

Nem tartott éjfélig a munka; csak tizenegyig. 
Mégis örültek a leányok, hogy befejezték. De 
még ennél is jobban örültek annak, hogy Bo- 
kódyval együtt hagyhatták el éjnek idején a mi
nisztériumot. Ebben volt romantika. Mindegyi
kük tudta, hogy ilyen kivételes esetekben el 
szokta kísérni hazáig azt, aki éppen inspekciós 
volt. Arra, hogy ketten lettek volna, eddig még 
nem volt eset.

— Vájjon melyikünket kíséri előbb haza?



Ez a kérdés izgatta őket, de a világért se 
árulták volna el magukat egymás előtt. Pedig 
több mint valószínűnek látszott, hogy Elzáé lesz 
az elsőbbség kétes dicsősége, mert ő a Nagy- 
korona-uccában lakott, a szüleinél, míg Julis, 
úgy mint maga Bokódy is, a Józsefvárosban — 
igaz, túl a Nagykörúton.

A leányok sietve a fejükbe nyomták a kala
pot és belebuktak a kabátjukba; így lesték meg 
Bokódyt szobájának ajtaja előtt. Nem kellett soká 
várakozniok, mert, amint erről egy, a félig nyi
tott ajtón át beröpített szempillantással meggyő
ződtek, Bokódy maga is fel volt már öltözve és 
őket várta talán.

Szó nélkül nekiindultak, le a széles lépcsőn, 
a fülkéjében bóbiskoló portás mellett el, ki, a 
hűvös éjszakába. A fojtogató köd, amely egész 
nap ránehezedett a városra, széjjelfutott és csil
lagos volt az ég. A leányok fáztak kissé és ön
kénytelenül egymásba karoltak.

Mikor a Lánöhídhoz értek és eléjük tárult a 
fényesen kivilágított pesti Dunapartnak minden
kor gyönyörű látványa, Elza megszakította a 
hallgatást.

— Hát nem kár ilyenkor hazamenni? — 
mondta tréfásan, mire Julis felkacagott és hoz
zátette: — Nincs is semmi értelme. Egész nap 
robotolni, este meg a csibékkel ágyba bújni, 
csakis azért, hogy másnap az ember le ne késsé 
a hivatalt! Hát élet ez? Istenem, de szeretném 
egyszer jól kimulatni magamat!

Erre aztán megszólalt Bokódy is.
— Nem valami rendes csibék lehetnek, akikre 

céloz, édes Julis, — mondta nyugodtan — mert 
valamirevaló csirke ilyentájt már a felkeléssel 
álmodik. De különbeni Nem is rossz az eszme, 
mondhatom.

— Micsoda? — kérdezte Julis boldogan, hogy 
mégis meg tudta szólaltam a fiút.

5*



68

— Hát az, hogy ránk férne egyszer egy kis 
mulatság is.

— De mennyire reánk férne már! — kiáltott 
fel Elza és nagyot sóhajtott.

— Teszek egy indítványt — folytatta Bo- 
kódy derűsen, mintha kicserélték volna. — Men
jünk az Admiral-bárba táncolni és igyunk meg 
egy üveg pezsgőt! Mit szólnak hozzá?

Szerencsére már a Lánchídon jártak, mikor 
ezek a szavak elhangzottak, mert akkora lelkese
dés járt a nyomukban a leányok részéről, hogy 
különben még beavatkozik a budai hídfő előtt 
posztoló rendőr. Elengedték egymást és egyik 
balról, másik jobbról belekapaszkodott Bokódyba.

— Hurrá! Éljen! Brávó! Maga egy angyal!
— kiáltották össze-vissza és magasra lengették 
kis kézitáskájukat. — Igen, igen, menjünk az 
Admirál-bárba, még úgysem ismerem, — tette 
hozzá Julis.

— En sem — szekundált neki lelkesen Elza, 
aki túlboldogan hozzásímult Bokódyhoz és lopva 
megcsókolta. De Julis ezt észrevette és ugyanezt 
megcselekedte a másik oldalon.

— Milyen is az az Admirál-bár? — kérdezte, 
miután kissé lecsillapultak a kedélyek, az utóbbi.

— Majd meglássuk — felelte titokzatosan Bo- 
kódy. — Az igazat megvallva, még én se láttam. 
Sőt: életemben sem voltam még bárban!

Nagy csodálkozás követte ezt a nyilatkozatot, 
mire Elza büszkén verte a mellét.

— No hát akkor én vezetem a társaságot!
— kiáltotta lelkesen. — Mert én, igenis, utólag 
bevallom, már voltam az Admirálban. Tavaly, a 
születésnapomon, ezt kértem a szüleimtől. Az 
apám felvette a régi huszáruniformisát és el
mentünk . . .

Pestre érve, Bokódy taxiba ültette a leányo
kat, amint mondta, azért, hogy nyomban lássa a 
portás, milyen finom népekkel van dolga. De a
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bár előtt, éppen mikor be akartak menni, Elzá
nak eszébe jutott valami.

— De mi lesz, ha megismer bennünket va
laki? — susogta gondterhes arcocskával, — nem 
lesz baj belőle?

— Maguknak semmiesetre sem lesz, — nyug
tatta meg őt Bokódy — legfeljebb nekem. De azt 
se bánom. Hadd higyjék az emberek, hogy elmu
latom a Kelényék és Társaik provízióját! Hát ki 
törődik manapság az ilyesmivel?

VII.

A leányok azt állították, hogy ez volt életük 
legszebb napja. Lehet, hogy kissé túloztak, de 
annyi bizonyos, hogy nagyszerűen mulattak és 
nem győztek hálálkodni Bokódynak, amikor az le
tette őket a Nagykorona-uccában. De még semmi
féle féltékenységi jelenetre se került sor amiatt, 
hogy melyikük marad vele utoljára; ezt pedig 
akként előzte meg igen ravaszul Elza, hogy fel
szólította kolléganőjét, töltse nála az éjszaka hát
ralevő részét, tud neki helyet szorítani a szobá
jában; aztán mégis illőbb dolog, ha ott hál ná
luk, a szüleinél, míg Julis, aki egy távoli nagy
néniénél lakott albérletben, késői hazajövetelével 
esetleg kínos feltűnést kelt a kis józsefvárosi 
bérházban. Julis, bár kissé forgott vele a világ 
a tánctól, meg a pezsgőtől, mégsem volt annyira 
becsípve, hogy át ne lásson a szitán; azért mégis 
elfogadta az ajánlatot, mert inkább előre lemon
dott arról az örömről, amelyről úgysem tudta, 
hogy valóban neki, és nem a másiknak jut osz
tályrészül . . .

A Szentkirályi-uccába érve, Bokódy rózsás 
hangulata fokozatosan alábbszállt, mint reggel 
felé a láz. Az ötletszerűen elhatározott mulatság 
hatása — amellyel nemcsak hű és kedves munka
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társainak akart egy kis örömet szerezni, hanem 
amelynek talán még inkább az volt a célja, hogy 
túlharsogtassa vele a benne tobzódó, csömörszerű 
elégedetlenséget — még gyorsabban elillant, mint 
a pezsgő ereje, vagy az a száz pengő, amely aznap 
véletlenül a tárcájában volt. Es mennél közelebb 
ért a harmadik emeleti lakásához, annál gyor
sabban ismételte magában:

— Mégse lett volna szabad ezt megcsinálni, 
mégse lett volna szabad. . .

Hogy fel ne ébressze Feledinét, igen óvato
san dugta be a zárba a lakáskulcsot, majd láb
ujjhegyen a sötétben a saját szobája ajtajáig 
tapogatódzott. Itt megállt és figyelt, mert a 
nagy csöndben hallott valami neszfélét.

Csakugyan: Felediné szobájában halkan nyi
korgóit a padló, mintha mezitláb mozogna az 
ajtó mögött valaki: majd hallani vélt egy rövid 
sóhajt is. De aztán ismét csönd lett, mély csönd.

— Szegény kis asszony, — szólt ellágyulva 
magában. — Megleste a haza jövetelemet...!

Be akart nyitni a szobájába, de még mindig 
habozott; s mintha a fülébe súgná valaki:

— Eredj be és vigasztald, szegényt!__
Hideg futott végig a hátán, majd hirtelenül

az arcába szökött a vér. Hallotta a saját szíve 
dobogását, a halántékán az ér verését érezte. 
Majdnem ellenállhatatlan erő kényszerítette Fe- 
ledinó ajtaja felé. Kell, hogy bemenjen hozzá, 
hogy karjaiba vegye, simogassa, becézze, meg
hálálja neki azt a sok jóságot és szeretetet, 
amellyel elhalmozta, gondozta, kényeztette; kell, 
hogy adjon neki valamit, ha talán csak egy 
percnyi boldogságot is!

De ekkor — el sem tudta képzelni, hogy 
miért éppen most — feltűnt a szeme előtt Nimé- 
nyi groteszk alakja a sötétben; és nyomban 
utána eszébe jutott a többi is mind, akik az
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utóbbi napokban, mintha összefogtak volna, hogy 
bánatot, keserűséget szerezzenek neki.

Pillanatra becsukta a szemét. Hogy ne is 
lássa ezeket az ellenszenves alakokat; legalább 
ma éjjel ne. Hiszen holnap amúgyis megint. . .

Besurrant a szobájába, és úgy amint volt, 
ruhástól rádobta magát az ágyára.

Amelynek párnáját, finom kis kezével, nem 
is olyan régen, szeretettel simogatta meg Fe
lediné.

VIII.

— Hát nem megmondtam előre, hogy ez lesz 
a vége? — kiáltotta fel, gomolygó füstfelhők kö
zül Balogh, amikor Bokódy két nappal később fő
nöke hívására nála jelentkezett.

A tétényi akta láttamozás végett ott feküdt 
a tanácsos előtt. De nem látta el névvonásával, 
mert az elintézés ellen alaki kifogásai voltak.

— Elvileg tökéletesen igazad van, — folytatta 
Balogh, amikor látta, hogy Bokódy némán a vál
lát vonja. — Elvégre nem ártott a vótumban le
fektetni azt, hogy a közszállítási szabályzat értel
mében voltaképpen Lakatos Zsigmondnak kellene 
/odaítélni a munkát. De ott aztán már alaposan 
elhibáztad a dolgot, ahol, minden érdemleges meg- 
okolás és konkrét adatokkal való alátámasztás 
nélkül egyszerűen odaírod, hogy — lássuk csak 
— igen, itt van-e: «mindazonáltal, az ügyosz
tály véleményével szemben, államtitkár úr Ömél
tóságának utasítására, magasabb politikai szem
pontokra való figyelemmel, tisztelettel terveztetik, 
'hogy a szóbanlevő munkálatokkal leendő megbí
zatás céljából, pótajánlattétel végett, Kelény és 
Társa céggel a tárgyalások felvétessenek . . .»

— De hiszen ez így van, méltóságos uram, — 
‘felelte Bokódy egyszerűen. — Csak nem hamisít
hatom meg a tényeket?



Balogh türelmetlenül mozgolódott.
— Ezt senki sem kívánja tőled, — magya- 

rázgatta tiltakozóan, — de ilyesmit nem szokás 
hivatalos aktában lefektetni. Adminisztratív ak
tának a politikához semmi köze. Egyenesen úgy 
fest ez, mintha el akarnánk magunktól hárítani 
minden felelősséget és az egész ódiumot rákenni 
Kovátsra. Ez lehetetlenség, barátom.

— El is hárítok magamtól minden felelőssé
get, — jelentette ki határozottan Bokódy. — A 
magam állásfoglalásáért helyt tudok állani bárki 
előtt, de az államtitkár utasításáért nem. Azért 
neki kell viselni a felelősséget. Persze, ha te is 
vállalod, méltóságos uram, annál jobb.

— Micsoda beszéd ez! — heveskedett Balogh.
-— Hogy én is vállaljak felelősséget! Természete
sen vállalok, de csak abban az alakban, hogy ap- 
probálok egy az ügyosztály által előterjesztett 
olyan tervezetet, amely megfelel az államtitkár úr 
szóbeli utasításának. Ez a vacak pedig, ami itt 
■fekszik előttem, nem felel meg annak az utasítás
nak. Hisz ez már majdnem lázadás, barátom!

Bokódy meghökkent.
— Már bocsáss meg, méltóságos uram, — 

szólt rövid gondolkodás után, igen tiszteletteljes 
•hangon, — de azt hiszem, hogy még sohasem volt 
okod kötelességteljesítésemre panaszkodnod . . .

— Nem is, de . . .
— Elmondtam már, hogy éppen ebből az ügy

ből kifolyólag kellemetlenségeim voltak, többé-ke- 
vésbó burkoltan kétségbevonták előttem a mi
nisztérium részrehajthatatlanságát, de még meg
kísérelték azt is, hogy levegyenek a lábamról. . .

— Emlékszem rá. En meg azt feleltem neked, 
hogy ezekkel ne törődj, meg, hogy az én nyakamra 
is jártak a jómadarak. De ez csak nem ok, hogy 
pellengérre állítsuk az államtitkárunkat?

— Isten őrizz! Szent meggyőződésem, hogy 
az államtitkár úr Öméltóságának époly mindegy,



mint neked vagy nekem, hogy egyénileg (ki kapja 
a megbízatást. Készséggel koncedálom, hogy van
nak magasabb politikai szempontok, amelyeket 
bajos másképen honorálni, mint kisebb-nagyobb
szívességeikkel . . .

— No hát! Hiszen akkor egyetértünk, bará
tom!

— Feltétlenül. De ezekért a szívességekért vi
seljék a felelősséget azok, akik kénytelenek szí
vességeket osztogatni. En nem magasabb politikai 
szempontokért vagyok felelős, hanem azért, hogy 
a szabályokhoz tartsam magamat.

— Hohó, barátocskám, itt a tévedés! A hűség 
mellett legelső kötelességed a szótfogadás!

— Szót is fogadok. Utasításra olyan elintézési 
tervezetet készítettem, amely homlokegyenest el
lenkezik a votumban lefektetett meggyőződésem
mel.

Balogh vakarta a fejét.
— Mondd csak: református ember vagy!
— Nem. Kómái katholikus vagyok.
— Csodálom. Eddig csak reformátusoknál ta

lálkoztam ennyi makacssággal. Hát mi az isten
nyilát csináljak most ezzel az ostoba aktával?

— Ha már valóban megtisztelsz engem azzal, 
hogy tőlem tanácsot kérsz, méltóságos uram, hát 
akkor egyszerűen húzd keresztül a votumomnak 
nem tetsző részét és próbáld megokolni az elinté
zési tervezetben foglaltakat.

— Nem csinálnád meg magad? Vagy még 
jobb: nem írnád meg újból az egészet?

— Kegyes engedelmeddel: nem. Nem tudnám 
másképpen megcsinálni, mint ahogy most előtted 
fekszik.

Öméltósága nagyokat fújt, és mikor ismét ma
gára maradt, nem éppen kedves nevekkel illette 
a titkárt. De azután nekiült, áthúzta a vótum 
kifogásolt részét és olyan szöveget írt mellé, 
amelyben a Kelény és Társa cég megbízatású
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bán rejlő, «szembeszökő» előnyöket igyekezett 
megfelelő világításba helyezni. Évtizedes gyakor
lata révén nem jött zavarba, amikor ügyes frá
zisok hasznos felhasználásáról volt szó. Ezekkel 
most sem fukarkodott; és miután elvégezte a 
munkát és parafja helyett teljes névaláírását is 
az akta alá biggyesztette, azon melegében leküldte 
az ügydarabot az államtitkárhoz. Megelégedve így 
szólt magához:

— Ki tudja, mire jó ez énnekem? De sehogyan 
se szeretnék Bokódy bőrében lenni . . .!

Délután — ismét hat óra tájban — az állam
titkár úr a miniszteri tanácsos urat kérette magá
hoz. (Baloghnak jó orra volt: minden szokása el
lenére aznap délután is a hivatalban gubbasztott.) 
A telefonüzenetre fürgén felugrott és leszaladt az 
első emeletre.

Az államtitkár éppen kikísérte az egyik, más 
minisztériumbeli kollégáját az előszobába; de meg
pillantván Baloghot, nyomban elbúcsúzott előkelő 
látogatójától, betessékelte a tanácsost a szobá
jába és az íróasztalhoz sietett. Itt felkapott egy 
aktacsomót és átnyújtotta az öreg úrnak.

— Itt a tétényi akta, — mondta valahogyan 
egészen furcsán. — Visszaadom. így nem írom alá.

Balogh meghajtotta magát.
— Mingyárt gondoltam, — felelte zavart mo

sollyal.
— Akkor csodálom, hogy láttamoztad, kedves 

bátyám.
— Láttamoztam, de előbb átdolgoztam a vó- 

tumot, — bátorkodott szerényen megjegyezni a 
másik.

— Ügy van, és nagyon helyesen ítélted meg 
magadtól is a helyzetet, — mondta Kováts, — de 
éppen ez az átdolgozás lehetőleg még feltűnőbbé 
teszi az ellentmondást az ügyosztály eredeti vó- 
tuma és az általam megkívánt intézkedés között.

— En is azt mondtam Bokódynak, — védeke
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zett Balogh, — de kijelentette, hogy nem tud vál
toztatni a vótumon, ő pedig csak a meggyőződé
séért vállalhat felelősséget, azt mondta.

Az államtitkár hátralépett és nagy szemeket 
meresztett Baloghra:

— Azt mondta? Ügy . . .
— Igenis, azt mondta. En, persze figyelmez

tettem, hogy ennek kellemetlen következményei le
hetnek, de ő nem tágított. Pedig egyébként szelíd, 
derék és hasznavehető tisztviselő . . .

— Mit derék és hasznavehető! — kiáltotta 
Kováts, kirántotta az aktát Balogh kezéből és tel
jes erővel az íróasztalra csapta. — Nem tágított? 
Nagyszerű. Nem tágított! Hát mi van itt? Kupak
tanács vagy kabaré? Kapacitáljátok egymást? Fel- 
lebbvaló az alantasát? Ahelyett, hogy parancsol
nátok, és jaj annak, aki ellenszegül? Avagy talán 
még mindig amolyan őszirózsás szellem tanyázik 
egyes ügyosztályokban? No hiszen, majd rendet 
teremtek én itt hamarosan!

Hátranyult és megnyomta a csengőt.
— Bokódy urat kéretem, de azonnal! — kiál

totta az ijedten benyitó titkár felé. Szitkozódott, 
csapkodott, de nem tartott húsz másodpercig sem, 
máris belépett a vádlott. Kissé sápadtabb volt a 
rendesnél és bizony meglátszott rajta, hogy rosz- 
szat sejt.

— Két vagy három nappal ezelőtt a tétényi 
ügyről beszélgettünk — szólt hozzá Kováts erőlte
tett nyugalommal; — ez alkalommal adtam önnek 
határozott utasítást is. Emlékszik erre, titkár úr?

— Természetesen — felelte Bokódy. — Annak 
az utasításnak én eleget is tettem.

— Nem igaz, nem igaz! — rivalt rá Kováts, 
felemelte az aktát és ismét lecsapta az asztalra. — 
ön odafirkantott valamit, hogy tessék-lássék, de 
érdemben úgy állította be az egészet, mintha a 
legnagyobb törvénytelenséget akarnánk elkövetni!
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Alattomos vádaskodás ez, uram, példátlan fe
gyelmi vétség!

— Bocsánat . . .
— Hallgasson, most én beszélek! Mi érdeke 

önnek, hogy ne Kelény és Társa cég kapjon meg
bízást, hanem az a másik1? Erre feleljen!

Bokódy szeme pillanatra vérbe borult. íme: 
most már fellebbvalója is föltételezi róla, hogy 
kereskedik a meggyőződésével . . .! Hát azért 
sem. Majd megmutatja ő Kováts Öméltóságának, 
ha még olyan hatalmas úr is, hogy van gerince, 
és hogy ő vele nem lehet packázni.

— Egyáltalában nem érdekem — felelte ke
reken. — Egyetlen érdekem, hogy az intézkedé
seink ama része miatt, amelyekért nekem kell 
helytállanom, valamikor más kormány se vonhas
son felelősségre.

Kováts elképedve tekintett Baloghra.
— Hallottál már ilyet? — kérdezte. — Megáll 

az eszem!
Pillanatig gondolkozott, azután odalépett Bo- 

kódyhoz, vállára tette a kezét és — nem éppen 
szívből jövő — de mégis hangsúlyozott kedvesség
gel mondta:

— Nem tudom, mi lelt, kedves barátom, de 
lásd be, hogy nincsen igazad. Mert most már nem 
arról van szó, hogy ez a vállalkozó kap-e megbíza
tást, vagy más, hanem arról, hogy az ebben az 
ügyben tanúsított magatartásod esztelen, hogy ne 
mondjam: ostoba. Mit akarsz voltaképpen? Tönkre 
akarod tenni a karrieredet?

Bokódy dacosan vállat vont.
— Ha a kötelességteljesítés reám nézve ezzel 

a következménnyel fog járni, hogy tönkreteszem 
a karrieremet: akkor ebbe is bele fogok nyu
godni abban a tudatban, hogy magasabb szempon
tokból erre szükség volt, — felelte egyszerűen.

— Hallatlan makacsság ez! — szólt Kováts és 
indulatosan elfordult. — No de hiszen ezen nem
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fog megakadni a tétényi akta sorsa, — mondta 
erőltetett mosollyal Baloghnak, aki éppen azon 
töprengett, hogy hosszú szolgálata alatt még so
hasem volt része ilyen vagy ehhez még csak ha
sonló jelenetben. — Légy szíves az egész ügy
darabot, természetesen megfelelő votummal, újból 
megiratni. Ezt az aktát egyelőre itt tartom ma
gamnál. Bokódy miniszteri titkárt pedig ezennel 
felmentem eddigi hatásköre alól és reád bízom, 
hogy további intézkedésig mivel akarod őt fog
lalkoztatni.

— Talán leghelyesebb lesz, ha magam szer
kesztem meg az ügydarabot, — sietett kijelenteni 
Balogh.

— Igen, ez lesz a legjobb.
Kováts meghajtotta magát, annak jeléül, hogy 

a kihallgatást befejezettnek tekinti, Balogh für
gén a kijárat felé igyekezett, de Bokódy egy lé
pést tett az államtitkár felé.

— Szabad még egy szót szólnom, méltóságos 
uram?

— Tessék . . .
— Méltóztassék számomra lehetővé tenni, hogy 

beadjam nyugdíjaztatásom iránti kérvényemet. A 
háborús évek beszámításával van vagy tizenöt 
évi állami szolgálatom . . .

— Mit? — kiáltott rá Kováts. — Fegyelmit 
sózok a nyalkába! Ajánlom magamat . . .!

Bokódy feszesen meghajtotta magát és távo
zott. Nehezére esett egyenes lépésekkel áthaladni a 
titkári szobán, ahol ismét sokan ültek és várták, 
hogy bejuthassanak az államtitkárhoz. De össze
harapta a fogát és még rá is mosolygott a tit
kárra, aki kérdőleg tekintett reá.

Az öreg Balogh még hallotta az utolsó jelene
tet is; a folyosón megvárta Bokódyt. Belékarolt 
és vele együtt indult fel a lépcsőn.

— Ugye, megmondtam, hogy baj lesz belőle, 
— szólt, fejét csóválva. — Nem értem, hogyan le-
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hét józan ésszel ilyesmit csinálni! Ujjat húzni 
az államtitkárral! Mi jutott eszedbe?

— Semmi. De most jut eszembe valami. Egy 
jelenet a háborúból. Egyszer, nagy ellenséges tá
madás után, amelyet ellenrohammal visszaver
tünk, az ezredesünk szigorúan megtiltotta, hogy 
bárki is kimerészkedjen a lövészárokból, mert az az 
értesítés érkezett a hadosztályhoz, hogy pergőtűz 
készül az állásaink ellen. Alázatosan jelentettem 
az ezredesnek, hogy biztos tudomásom szerint 
még néhány sebesültünk fekszik vagy száz mé
ternyire a fedezékünk előtt és engedélyt kértem, 
hogy néhány emberrel elindulhassak a felkutatá
sukra. Az ezredes megtagadta a kérésemet. 
A sötétség beálltával mégis elindultam, de egye
dül. A sebesültek közül már csak egyet talál
tam életben: egy főhadnagy társamat, akiről már 
azt hittük, hogy meghalt. A vállamra kaptam 
a hatalmas embert és az ugyanakkor megindult 
irtózatos pergőtűzen át szerencsésen hazahoztam. 
Az illető ma is él.

— Es az ezredes mit szólt hozzá?
— Haditörvényszék elé akart állítani. De utóbb 

meggondolta a dolgot és felterjesztett a signum 
laudis-ra.

Balogh csóválta a fejét.
— Hja, a katonaságnál ilyesmi talán lehetsé

ges, de minálunk nem, — mondta, amikor felértek. 
— Itt signum laudis-t sem kapsz, barátom, meg
nyugtathatlak! Es örülhetsz, ha egyszerű dor
gálással úszód meg a fegyelmit . . .!

— El is bocsáthatnak, tudom — felelte Bo- 
kódy, — azt sem bánom. De a tiszta lelkiismeret is 
csak ér valamit, vagy nem?
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Mégis valami különös érzés fogta el Bokódyt, 
amikor benyitott a szobájába. Három év óta ez volt 
a nappali hajléka, birodalma. Itt peregtek le a 
napjai reggeltől estig, itt összpontosultak a gon
dolatai, s ezeknek csak egy volt a célja: minden 
erejével, becsülettel, tisztességgel szolgálni a gaz
dáját. Az államot, amely kenyeret adott neki.

És most úgy érezte, mintha idegen volna, aki 
bejött a szobába. Mintha máris más ülne ott az 
íróasztal előtt és már intézné is azt a sok minden
féle ügyet, aktát, amellyel jómaga úgy összeforrt, 
mintha lelkének egy részét alkotnák. Es egyszerre 
semmi köze se volt többé hozzájuk.

Szerencsére rajta kívül már senkisem tartóz
kodott az osztályban. A leányok sem. Nem ren
delte be őket délutánra, nem volt aznap annyi 
dolog, hogy ne nélkülözhette volna őket. Bizo
nyára kettesben kommissióztalk, odaát, a város
ban. Ha féltékenykedtek is kissé egymásra, mégis 
nagyon szerették egymást. Áldott jó teremtések 
voltak, neki kedves, jó pajtásai . . .! Es most 
egyikük sem volt jelen. Es ez nagyon jó volt így.

— No hiszen, ezt alaposan elintéztem, — álla
pította meg gúnyos mosollyal. Elrendezte az ira
tait, majd gépiesen felvette a kabátját, fogta a 
kalapját, még egyszer körülnézett, azután indult.

Ebben a pillanatban megszólalt a telefon.
Habozott. Menjen-e vissza, vegye-e fel a kagy

lót? Avagy bízza-e rá már ezt is utódjának az 
íróasztal előtt gubbasztó árnyékára? De az a bi
zonyos lelkiismeret, amely szerinte mégis csak ér 
valamit, nem engedte, hogy belenyugodjék ebbe 
a bosszúízíí megoldásba. Tehát visszament és fel
emelte a kagylót.

— Itt Bokódy András miniszteri titkár be
szél; és ott? — szólt, amint ez már szokása volt.

IX .
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— Szervusz Bandi! Itt Kubinszky Aladár 
beszél.

Bokódy furcsa mosollyal bólogatott maga elé.
— Szervusz Aladár — felelte. — Mivel szol

gálhatok?
— Fontos, és bevallom, kissé kényes ügyben 

kellene veled beszélnem.
— Bizonyára a tétényi közmunkák ügyében, 

nemde? — kérdezte, talán a dróthuzal másik vé
gén is észrevehető gúnnyal.

— Dehogy! Egészen másról van szó — felelte 
majdnem tiltakozó hangon Kubinszky. — Magán
ügyről . . . Nem nézhetnél fel, vacsora előtt, a 
kaszinóba?

— Még ma este?
— Igen. Akár most is, ha netán ráérnél. En 

ugyanis innen beszélek, a kaszinóból.
Bokódy pillanatig gondolkozott.
— Hát jól van — mondta azután. — Húsz 

perc múlva ott vagyok . . .
Kubinszky már várta a feljárat közelében. 

Megköszönte neki, hogy nagy elfoglaltságának 
dacára habozás nélkül eleget tett kívánságának, 
majd egy sarokba vezette, ahol senkisem zavarta 
őket.

— Most, hogy itt vagy, nem is tudom, hogyan 
kezdjem a dolgot — szólt Kubinszky, mialatt meg
kínálta Bokódyt cigarettával és maga is rágyúj
tott. — Ügy érzem valahogyan, hogy kissé furcsa 
lépésre vállalkozom, amikor olyan ügyben szólok 
neked, amely nem is az én ügyem és nem is kap
tam senkitől sem megbízást . . .

Bokódy gyanakodva vizsgálta a barátja vo
násait.

— Talán bizony mégis csak a tétényi ügyről 
van szó? — jegyezte meg, szokása ellenére megle
hetősen csípősen.

Kubinszky jó fiú volt. Nem vette zokon ezt 
a gyanúsítást, hanem elnevette magát.
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— Nem, és ismételten nem, — felelte. — Be 
sokat zaklathatnak téged azzal a dologgal! Ügy 
látszik, már rémképeket látsz . . .! Tehát hallgass 
ide: Emlékezel-e még egy tréfás megjegyzésemre, 
amit, Isten bizony, minden hátsó gondolat nél
kül telefonon, elejtettem, amikor vagy tíz nappal 
ezelőtt meghívtalak hozzánk vacsorára!

— Miféle tréfás megjegyzésre?
Bokódy keresett az emlékezetében. Talált is 

ilyesfélét, de úgy tett, mintha nem venné észre. 
Tagadóan rázta a fejét.

— Mingyárt gondoltam, hogy nem tapadt az 
agyadhoz — folytatta mosolyogva Kubinszky. — 
Viccből óva intettelek, hogy a feleségem össze 
akar téged boronálni Ellával. •. Nem emlékszel?

— Most már emlékszem, — felelte, nem éppen 
kellemesen érintve Bokódy. Udvariasan nevetett, 
(Tehát mégis rátalált a dologra, amikor az imént 
keresgélt az emlékei között.)

— Bevallom, hogy Ilus, amikor rólad beszél
tünk és amikor el kellett mondanom, hogy milyen 
ember vagy, valóban azt mondta, hogy nem is 
volnál rossz parti Ella számára, mire én, kissé 
mérgesen, azt feleltem: — Nagyon kérlek, ne merj 
még csak gondolni se az ilyesmire! Csak nem 
akarod kivetni a hálódat most már erre a szegény 
emberre is? Még nem ismered, nem láttad és 
máris házasítani akarod... Hallatlan! — Ilus 
nagyon elröstelte magát; azzal védekezett, hogy 
ő is csak asszony és asszonyoknak, hiába, min
dig házasításon jár az esze. De megesküdött, 
hogy eleve is letesz mindenféle ilyen gondolat
ról. így aztán, látva, hogy Húsnak valóban nin
csenek veled szemben gonosz szándékai, tréfá
ból elmondtam neked a dolgot. Már ebből is lát
hatod, hogy magam sem hittem egy ilyen lehető
ségben; mert ha hiszek benne, akkor vagy el nem 
árulom neked, vagy pedig éppenséggel meg sem 
hívlak hozzánk vacsorára; nem igaz?

D rasche-Lázár Alfréd: A* egyenes út. 6
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— Legalább is valószínűnek látszik, — hagyta 
rá Bokódy, aki pillanatról pillanatra kényelmetle
nebbül érezte magát.

— Biztosítlak, hogy, amint később meggyő
ződtem róla, Húsnak csakugyan nem voltak ilyen 
gonosz szándékai, — folytatta Kubinszky, idegesen 
mosolyogva. Majd mély szippantás után, az orrán 
engedte ki a dohányfüstöt és felsóhajtott. — Es 
mégis baj történt — mondta kis idő múlva. — 
Igen, igen, barátom, baj történt. Ella, képzeld 
csak, beléd szeretett és, mivel azt képzeli, hogy ér
zelmeinek viszonzására a te részedről semmi kilá
tás sincsen, néhány nap óta olyan lelki állapotban 
van, hogy valamennyien komolyan aggódunk 
miatta. Ha Ella afféle mai leány volna, aki ma 
ezzel, holnap azzal flörtöl, akkor bezzeg nem törőd
nék az egész dologgal. De Ellánál ez az első eset, 
hogy nemcsak érdeklődik valaki iránt (eddig 
mindig lenézett mindenkit, aki csak megközelí
tette, mert vagy csúnyáknak vagy ostobáknak 
tartotta az illetőket), hanem hosszú vallatás után, 
könnyek között nyiltan bevallotta az atyjának, 
hogy halálosan szerelmes beléd és hogy nem tud 
nélküled élni!... Végtelenül röstellem, hogy 
ezt kénytelen vagyok előtted ilyen nyiltan fel
tárni, de látva a helyzetet, elhatároztam, hogy 
kéretlenül is beleavatkozom a dologba. Ezt az 
ügyet tisztázni kell, vagy jobbra vagy balra! Mi 
ketten, úgy hiszem, vagyunk olyan jóban, hogy 
még egy ilyen kényes ügyben is őszintén intézhe
tek hozzád kérdést, és remélem, hogy te ugyan
ilyen nyíltsággal fogsz erre felelni, anélkül, 
hogy a válaszod, bármilyen legyen, a legkevésbé 
is érintené a barátságunkat. Mi ketten, hiszen 
emlékszel rá, ennél a kérdésnél nagyobb dolgok
kal néztünk szembe. Sohasem fogom elfelej
teni, amikor azt a szegény Cserpölyeit, a legna
gyobb pergőtűzben, visszahoztad a lövészárokba! 
Nyugodt vagyok, édes barátom: az a férfi, aki
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gondolkodás nélkül feláldozza a bajtársaiért az 
életét, az nem veszi rossz néven egy másik bajtár
sától sem, ha nyilt kérdéssel fordul hozzá, akár- 
miyen kényes is legyen. Avagy tévednék?...

— Dehogy — szólt Bokódy nyugodtan. — Csak 
kérdezz, majd felelek.

— Köszönöm. Ezt vártam tőled, kedves bará
tom, — folytatta megkönnyebbülten Kubinszky. — 
Első kérdésem az, vájjon te szereted-e a sógornő
met, Ellát? Helyesebben mondva: szerelmes 
vagy-e belé?

— Nem, nem vagyok belé szerelmes, — felelte 
gondolkozás nélkül Bokódy, de nyomban hozzá
tette: — Nagyon kedves és bájos nő Ella, szó sincs 
róla. Nekem nagyon rokonszenves: de ez még nem 
szerelem.. .

— Ilyennek láttam a helyzetet én is, — hagyta 
rá Kubinszky. — Ezek után engedd meg, hogy fel
tegyem a második kérdést: táplálhat-e a sógornőm 
bármilyen néven nevezendő reményt arra, hogy 
azok után, amiket neked, — természetesen teljes 
diszkréciódra számítva, — az imént elmondottam, 
rokonszenvedből idővel szerelem is lehessen, 
azaz akkora-e legalább is a vonzalmad Ella 
iránt, hogy nem idegenkednél egy esetleges házas
ság gondolatától? Meg kell jegyeznem, hogy az 
apósom igen jómódú ember, aki, igaz, mint ma 
minden vállalkozó, szintén megérzi közgazdasá- 
ságunk nehéz pillanatait, de a normális viszonyok 
helyreálltával ismét abban a helyzetben lesz, 
hogy tisztességes apanázst biztosítván a leányá
nak, ezzel tetemesen hozzájárulna háztartástok 
költségeihez, amint ezt egyébként Hússal szem
ben már ma is teszi. . .

Itt félbeszakította önmagát, Bokódy pedig né
hány másodpercig mozdulatlanul ült és maga elé 
nézett. Azután oda fordult a volt bajtársához:

— Megengeded, hogy mielőtt erre a második
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két kérdést?

— Természetesen, csak parancsolj, — felelte 
Kubinszky, látható kíváncsisággal.

— Tud a sógornőd erről a lépésedről?
— Tud róla, — ismerte he, némi habozás után 

a másik. — De élénken tiltakozott ellene.
— Es az apósod?
— ö is tud róla . . .
— Ez igen lényeges,— állapította meg Bokódy,

— mert most már feltehetem a legfontosabb kér
dést: Hozzám kívánna-e jönni feleségül Ella abban 
az esetben is, ha semmi közöm sem volna többé a 
tétényi közmunkákhoz, de még a minisztériumhoz 
sem?

Kubinszky nagy szemeket meresztett reá.
— Csak nem gondolod, hogy . . .
— Semmit sem gondolok, de felelj, kérlek a 

kérdésemre!
— Kissé különösnek tartom ezt a beállítást,

— mondta, majdnem sértődötten, Kubinszky — 
de olyannyira jó barátod vagyok, hogy nem ve
szem tőled rossz néven még ezt a bizalmatlanságot 
sem. Semmi okom sincsen kételkedni, hogy Ellá
nak irántad táplált érzelmei neked, az embernek, 
nem pedig a befolyásos miniszteri tisztviselő
nek szólnak, akire kétségtelenül szép jövő vár. 
Azt hiszem egyébként, hogy ez az egész csak me
rően akadémikus értékű kérdés . . .

— Nagyon tévedsz, ha azt hiszed — vágott a 
szavába Bokódy. — Vedd tudomásul, hogy a tété
nyi ügyhöz már semmi közöm sincsen, és hogy 
több mint valószínű, hogy legközelebb felmente
nek az állásom alól is.

Kubinszky hátrazökkent és összecsapta a 
kezét.

— Ne tréfálj, kérlek —• mondta elképedve. — 
De mi történt, az ég szerelmére?

— Lényegileg nem sok, — felelte nyugodtan
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Bokódy. — A hivatalos titoktartás, sajnos, meg
akadályoz abban, hogy ennél többet mondjak; 
arról azonban meg lehetsz győződve, hogy olyan 
tiszta a lelkiismeretem, mint a ma született bá
rányé!

— Ebben még akkor sem kételkednék, ha har
madik oldalról mást mernének állítani, — hagyta 
rá Kubinszky, még most is magánkívül a megle
petéstől.

— Ez a helyzet, kedves Aladár — folytatta 
Bokódy. — Es mivel ilyen körülmények között e 
pillanatban bizonyára nem tudsz felelni az utolsó, 
ismétlem: leglényegesebb kérdésemre, csak termé
szetesnek fogod találni, ha a te kérdésedre meg én 
maradok adós a válasszal.

Kubinszky kellemetlen dilemmájában této
vázva nézte cigarettája kékes füstjét.

— Igazad van, de csak részben — szólt azután.
— Mert, bár egy pillanatig sem kételkedem, hogy 
a körülményeidben beállott, vagy csak bekövetke
zendő változások a legtávolabbról sem fogják 
érinteni Ella érzelmeit, mégis kötelességemnek 
tartom, hogy megfelelően tájékoztassam őt is, de 
az apósomat is. Természetesen csak abban az eset
ben, ha te engem erre felhatalmazol!

— Ezt már reád kell bíznom, — felelte Bokódy.
— Ma-holnap állás nélkül fogok sétálni Budapest 
uccáin! Már nem vagyok frigyfi. . .

— Frigyfi? Hát ez miféle szerzet? — csodál
kozott nevetve Kubinszky.

— Csak kérdezd meg Ellától. Ö majd meg
mondja . . .

X.

A fegyelmiből nem lett semmi. Néhány nap
pal az államtitkár úr szobájában lejátszódott jele
net után Bokódyt az elnöki osztályba hivatták, 
ahol ennek vezetője, báró Szentaegydy Tibor —
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egy igen barátságos és örökké jókedvű úriember, 
aki csak nehezen élte bele magát az állásával 
járó méltóság komoly szerepébe, elébe sietett és 
egy szép és kényelmes karosszékbe kényszerítette. 
(Csak az ügyosztályokban voltak kopott bútorok.)

— Borzasztó nagy sajnálattal hallom, hogy 
beteg vagy! — szólt Bokódyhoz, nagy részvéttel, 
de ugyanakkor a szeme sarkából, mintha vigyo
rogna rá.

— En? — kérdezte, nem kis mértékben meg
lepődve, Bokódy.

— Te bizony, édes barátom. Hiszen, ha nem 
volna így, akkor nem kérted volna a nyugdíjazá
sodat, nem igaz? — felelte a másik. — Már pedig 
az államtitkár úr Öméltósága, aki bejelentette 
ebbeli szándékodat a miniszter úr őexcellenciájá
nak is, éppen ma reggel közölte velem, hogy nagy 
sajnálattal bár, de mégis kénytelen az általad fel
hozott érvek előtt meghajolni.

— Tehát nem lesz. . .  izé . . .
Szentaegydy ijedtséget szimulálva, tréfásan

befogta Bokódy száját és nemet intett.
— Te beteg vagy, édes barátom, ahoz nem 

fér kétség — jelentette ki, ellentmondást nem tűrő 
hangon. — Alaposan ki is kúráltatnám magamat, 
ha neked volnék. De ez már a te privát dolgod! 
Amire nekem most szükségem van, az egy rö
vidke kis kérvény, amelyben írásban is megis- 
métled nyugdíjaztatásod iránti kérésedet, meg 
egy olyértelmű orvosi bizonyítvány, hogy ameg
rongált idegrendszered előreláthatólag tartósan 
képtelenné tesz hivatali szolgálatod ellátására®. 
Mind a kettőre bélyeg kell, erre figyelmeztetlek, 
mert különben megleleteznek.

Bokódy vonásai kezdtek kiderülni.
— Hiszen ez nagyon jó így, — mondta és fel- 

lélegzett.
— Elhiszem azt. Feltéve persze, hogy majd-
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ha kipihented magad, találsz magadnak valami jó 
kis foglalkozást. Avagy hazamégy a birtokodra1?

— Hol van az m ár!... — Bokódy lemondóan 
legyintett — De majd csak találok valamit. Egy
előre csakugyan kipihenem magamat. Rárnfór. 
Három érv óta nem vettem igénybe szabadság- 
időt ...

— Ezt nagyon rosszul tetted, fiam — felelte 
kedves grimasszal Szentaegydy. — Mert azt már 
nem sikerült volna 'beszámíttatnom a nyugdíjadba. 
Összesen 16 évet és 4 hónapot sikerült számodra 
ki drukkolnom, természetesen a háborús évekkel 
együtt.

— Ennyit? Ez szép.
— De még milyen szép! Egyébként az öreg 

Balogh is nyugdíjba megy. Hovatovább egészen 
más kezekbe kerül az osztályod ...

— Ne beszélj! Az öreg Balogh is megy? De 
miért?

Szentaegydy vállat vont
— Öreg már — mondta. — Ezt végre maga 

is belátta. Valami izgalmai lehettek az utóbbi na
pokban s ezek érlelték meg benne az említett elha
tározást. Beteget jelentett és már három nap óta 
nem jár a hivatalba. Te ezt nem tudtad?

— Nem. Hiszen éppen még az ő rendelkezése 
folytán a «lakásomon vártam be a továbbiakat...»

— Remélem, nem értetted ezt szószerint?
— Nem is. Sokat sétáltam. Es nem győztem 

csodálkozni, hogy milyen szép is ez a város 
nappal!

— Ugy-e? A Váci ucca, mikor az üzletek is 
nyitva vannak! — jajdult fel Szentaegydy áb
rándosán. — Ne is beszéljünk róla. Szóval, Balogh 
is megy. Már be is nyújtotta a kérvényét, majd 
elintézzük! Előbb azonban még szerzünk számára 
valami kitüntetést. Címet vagy ordót... Majd 
megtudakolom hogy mire fáj a foga!
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— Megérdemli az öreg — bólogatott Bokódy 
ellágyulva. iSzentaegydy elnevette magát.

— Te is érdemelnél valamit, de nem kitün
tetést, — mondta, tréfásan megfenyegetve Bo 
kódyt.

— Lehet, hogy igazad van, — felelte emez 
igen komolyan. — Talán jó lecke volt számomra 
a jövő szempontjából, ki tudja?

Felkelt és búcsúzott. De mikor már az ajtó 
előtt álltak és Bokódy a kilincsre tette a kezét, 
Szentaegydy Ibelókarolt és visszacipelte a szoba 
közepébe.

— Voltaképpen nem járja, azért mégis csak 
elárulok neked egy státustitkot, — mondta. Azután 
ajkához emelte az ujját és tompított hangon foly 
tatta: — Tudod-e, hogy majdnem kormányválságot 
idéztél elő a te, már bocsáss meg a kemény kife
jezésért: tökfejűségeddel?

— Kormányválságot? — ismételte elképedve 
Bokódy.

— Azt, vagy legalább is részlegeset, — hagyta 
rá Szentaegydy. — Kováts a veled való esetét ter
mészetesen részletesen elmondotta a kegyelmesnek 
és fegyelmit kért a  fejedre. De a miniszter hallani 
sem akart róla és azt találta, hogy lényegileg ne
ked van igazad. Erre Kováts fenyegetődzött, hogy 
beadja a lemondását. Ez viszont igen kellemetlen 
lett volna a kegyelmesnek. Szó ami szó: a végén 
kiegyeztek. Megállapodtak, hogy elfogadják az ál
talad felajánlott megoldást, vagyis a  nyugdíjazta
tásod iránti kérésed síma elintézését. így történt; 
de a világért se szólj senkinek se, — a fejembe 
kerülhetne, gondolhatod!

Bokódy magától érthetően titoktartást ígért, 
majd igen szépen megköszönte Szent aegydy nek a 
bizalmát. Érthető az is, hogy a hálaérzete őszinte 
volt: hiszen ezek szerint mégis csak akadt egy 
ember a világon, még pedig éppen az ő minisztere 
személyében, aki nem fekete birkát látott benne,
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hanem becsületes embert aki semmiesetre sem 
született diplomatának, de azért híven teljesítette 
a kötelességét. Es most már örömmel hajlott meg 
a «magasabb szempontok)) előtt is, amelyek min
dig áldozatot követelnek...

Minden úgy ment, mint a karikacsapás. Be
nyújtotta a kérvényét, amely aztán alig 48 óra 
alatt végleges elintézést nyert. Arra a  kérdésre, 
illenék-e, hogy búcsúkihallgatásra jelentkezzék 
mind a miniszternél, mind az államtitkárnál, 
Szentaegydy huncut mosollyal felelte:

— Illeni talán illenék, de semmiesetre sem 
volna tapintatos dolog. Mi az istennyiláról cse
veghetnének veled egy ilyen audiencián? Legfel
jebb az időjárásról. Azt ajánlom, jelentsd be jó
szándékodat a titkároknál, de tedd hozzá nyom
ban, hogy nem vetsz súlyt a fogadtatásra; majd 
meglátod, mekkora megértésre fogsz találni mind 
a két helyen!. . .

Bokódy megfogadta a jótanácsot, de különben 
is csak kevés volt azoknak a száma, akiktől nem 
egyszerű névjegyleadással, hanem személyesen kö
szönt el. Ezek között volt Tauber Imre osztály- 
tanácsos is, az utódja. Csak a napokban került 
oda egy másik ügyosztályból és éppen rendezke
dett még, mikor hozzá benyitott. Régi jó barátok 
voltak, úgyhogy nem kellett bújócskát játszaniok.

— Remélem, nincs okod panaszkodni sok 
restanciára? — kérdezte üdvözlés után Bokódy.

— Számszerint nem is — hagyta rá savanyú 
ábrázattal Tauber, — de annál inkább van pana
szom a minőség ellen. Ez a tétényi ügy például 
egymaga is elégséges arra, hogy elkeserítse az 
ember életét! Mondd csak kérlek: kicsoda volta
képpen az a Kallónál

— Talán bizony máris itt járt nálad?
— Itt bizony. Sőt hívott, lovagoljak ki vele 

reggelenként.
— Az operába, a páholyába, nem hívott?
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— Oda is.
— No, és?
— Azt mondtam neki, hívjon meg téged, mert 

te most ráérsz!...
— Erre mit mondott?
— Az orrát fintorgatta és azt mondta, hogy 

te nem vagy az ő zsánerje. Egyáltalában valósá
gos búcsú jár ás ez itten! Es ha elképzelem, hogy az 
út- és csatornaügy, amint látom, valósággal el
törpül azok mellett a kérdések mellett, amelyek 
még csak ezután várnak megoldásra! Parcellá
zás, házépítés, fásítás, és a többi!. . .

Bokódy bizonyos kárörömmel bólogatott
— No, és hogy haladnak a tárgyalások Kelény 

és Társával? — kérdezte. — Tett-e már pótaján
latot?

— Mit? — kiáltotta Tauber. — Ki beszél ma 
még Kelény és Társáról? Ebben a pillanatban a 
Magyar Ut- és Csatornaépítő Rt vezet, de nin
csen kizárva, hogy a végén valami Madarász F. 
és Fia cég fut be elsőnek; de az is lehet, hogy 
holtversenybe kerülnek!

— Hogyan? — kérdezte ámulattal Bokódy. — 
Hiszen már Kelény és Társa mellett történt dön
tés, még pedig fontos és magasabb szempontokból, 
és a másik kettő volt a legdrágább!

— Hja, barátom, nincs az a magasabb szem
pont a világon, amelynél ne volna még maga
sabb és még fontosabb — felelte igen komoly áb 
rázattal Tauber. — így lesz ez bizonyára ebben 
az esetben is. Annyi tény, hogy már ment is fel
szólítás mind a Magyar Üt- és Csatornaépítőnek, 
mind a Madarász F. és Fia cégnek, mérsékeljék 
igényeiket és tegyenek pótajánlatot...

Bokódy a fejét rázta és felugrott. Mégsem 
utolsó dolog, ha az embernek már semmi köze 
ebhez a bolondokházához!...

Valamivel nehezebb pillanat volt, amikor be
kopogtatott Elzához és Julishoz.
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A leányok magától érthetően már napok óta 
neszeitek valamit, de amikor magának Bokódynak 
a szájából értesültek mindenről, hangosan elkezd
tek zokogni. Azt, hogy Bokódy beteg, még neki 
sem akarták elhinni. Hiszen sohasem panaszko
dott az egészségére!

— Ugyan menjen, — kiáltották egyszerre, 
amikor Bokódy megmaradt amellett, hogy meg
rendült idegrendszere tette szükségessé hogy 
nyugalomba vonuljon. — En azt hiszem, hogy a 
múltkori bármulatság az oka mindennek, — tette 
hozzá hüppögve Elza.

— Miért is mentünk arra az átkozott helyre!
— szekundált neki szívből Julis.

Bokódy tréfára akarta fordítani a dolgot.
— Csak nem bánták meg, hogy ott voltunk!

— kérdezte.
— Dehogy bántuk meg. — tiltakoztak mind a 

ketten, Elza pedig hozzátette: — Mégis le tudnám 
szakítani a fejemet, ha elgondolom, hogy talán 
igazán ezért...

— Legyenek teljesen nyugodtak, drágáim — 
csillapította le őket Bokódy, — esküszöm, hogy 
ennek az ártatlan kiruccanásnak semmi köze sin
csen az elmenetelemhez!

— De ne menjen el! Nem akarom, hogy el
menjen! Maradjon! A mi kedvünkért! — rimán- 
kodtak a leányok. Erre majdnem az ő szeme is 
könnybe lábadt Kellett, hogy gyorsan újabb tré
fával mentse meg a helyzetet.

— Sokkal jobb ez így, — mondta. — Nézzék 
édeseim, én magukat nagyon, nagyon, de egészen 
egyformán szeretem. Ha nem így volna, ki tudja, 
talán bizony meg is kértem volna egyiküknek a 
kezét. Sajnos azonban, nem követjük Mohamed 
szép vallását és nem vehetem el mindkettőjüket; 
mit csináljak!

Erre a leányok pillanatra abbahagyták a 
zokogást,
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— Van egy eszmém, — jelentette ki okos szem
mel Julié. Húzzunk sorsot!

— Ebibe én nem megyek bele — tiltakozott 
élénken Elza. — Amióta élek, mindig- volt sors
jegyem, de nem nyertem egyetlenegyszer sem. 
Most is biztosan a Julis ütné meg a nagy lutrit!

—• De még milyen főnyeremény volna, Is
tenem!

Majdnem hajbakaptak, persze inkább csak 
tréfáltak, aztán maguk is nevettek. A könnyek 
ugyan még mindig ott csillogtak szőke meg 
barna szempillájukon, de már túl voltak a legne
hezebbik részén. Búcsúzásul egyszerre, de külön- 
külön is megcsókolták Bokódy orcáját; előbb 
azonban meg kellett ígérnie, hogy ezentúl is fen- 
tartja velük a barátságot és hogy egyik-másik 
vasárnap kirándulnak együtt,

— A zöldbe, — tette hozzá Bokódy.
— Ki tudja, éliink-e még tavaszkor — mondta 

Julis. — Nem szeretek várni. Ha minden tele van 
hóval, az is gyönyörű!

— Majd kérjük a jó Istenkét, hogy havazzon 
mielőbb, — kiáltotta még utána Elza, amikor már 
kint volt a folyosón és lesietett a lépcsőn, — talán 
utoljára...

Felediné nem sírt a hír hallatára, de nagyon 
közelről érintette. Feltűnt neki, hogy a szobaura 
már napok óta nem jár 'hivatalba, de mivel Bo
kódy nem szólt semmit, hát ő sem kérdezte.

— Bizonyára tudja, hogy miért hallgat, — 
gondolta magában. — Egyszer majd csak el
mondja! ...

Es most elmondta. Ügy, amint történt. Fele
diné előtt nem volt titka; vele szemben még a 
hivatalos titoktartást sem tekintette kötelezőnek.

— Ne vegye tőleim rossznéven, kedves Bandi, 
de ezt nem jól tette, — szólt az asszony, amikor 
Bokódy gyónásának végéhez ért, — Nem értek az 
államügyekhez, nem is vonom kétségbe, hogy szép
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és nemes szerep, amelynek eljátszására vállalko
zott; két dolgot azonban tisztán látok: hogy egé
szen hiábavaló áldozatot hozott, meg hogy az 
államtitkárával szemben nem volt igaza.

— Már hogyne lett volna igazam? — for- 
tyant fel Bokódy.

— Nem volt igaza, — kötötte meg magát Fe
lediné. — Ha a szabályok, amelyeket említett, 
megengedik azt, hogy másnak is lehessen oda
ítélni a munkát, mint annak, aki a legelőnyö
sebb ajánlatot tette, akkor a nagyfej ííeknek oda
fenn feltétlenül jogában áll megkövetelni magá
tól, hogy úgy intézze el azt az aktát, mint aho
gyan ők akarták.. Azért vannak a hatalmon, 
hogy parancsoljanak; magának pedig, ne hara
gudjék reám, kedves Bandi, szót kellett volna 
fogadnia!

— Magatm is belátom, hogy nem volt célszerű 
így viselkednem, — hagyta rá rövid gondolkodás 
után, Bokódy. — Hiszen már majdnem (be is ad
tam a derekamat, mikor a fejemhez vágta Kováts, 
vájjon mi egyéni érdekem van énnekem, hogy 
Lakatos kapja a munkát! Erre elfutott a méreg. 
Sem nem láttam, sem nem hallottam többé, csak 
éreztem, hogy már a feljebbvalóm is képesnek 
tart arra, hogy eladom a meggyőződésemet. 
Most, persze, már azért sem hagytam magamat 
és fejest ugrottam a vízbe. De nem bánom! 
Mert az én szerencsétlen természetemmel a tiszt
viselői pályán előbb-utóbb is kitörtem volna a 
nyakamat. Csak tudnám, hogy ezek után mihez 
fogjak!

— Hiszen ez az! — sóhajtott fel Felediné. — 
Ma, amikor olyan borzasztó nehéz álláshoz jutni, 
amikor minden hely be van töltve és mindegyikre 
van száz meg száz pályázó! A fővárosi köztiszta
sági hivatalnál van egy nőismerősöm; az azt me
sélte nekem a múltkor, hogy 80-nál több olyan 
accaseprő van, akinek doktori vagy mérnöki



94

oklevele van! Es mivel ezek a kiéhezett, szegény 
ördögök, miután ismét kissé erőre kaptak, néhány 
hét múlva mind azzal jönnek, hogy mégis bor
zasztó diplomás embernek uccát söpörni, hát 
most elhatározták, hogy ezentúl legfeljebb érett
ségizett egyéneket fognak erre a célra alkal
mazni! Nem rettenetes ez?

— Mindenképpen jó tudni, — bólogatott ke
serű mosollyal Bokódy, — legalább nem ajánlom 
fel hiába a szolgálataimat a köztisztasági hiva
talnak ...

— Ugyan menjen már, — felelte neheztelve 
Felediné. — Inkább arról beszéljünk, hogy mire 
nyilik mégis némi kilátása?

— Egyelőre csakis a Szentkirály-uccára, 
vagyis mindig csak az uccára! — folytatta Bokódy 
öngúnyolódását. — Avagy talán mást lát szá
momra, Olga?

Az asszony az ablak előtt ült és kézimunká
zott; a férfi fel-alá járt, de most megállt előtte és 
gyöngéden végigsimított kékesen fénylő haján. 
Felediné abbahagyta a munkát és önkénytelenül 
Bokódy keze után nyúlt.

— Ha nem volna olyan előkelő nagy úr, meg 
ha nem volna, tudom is én, kaszinótag, meg mi
csoda, hát akkor mondanék valamit. De így?...

Bokódy felkacagott.
— No hiszen elmehetek az én előkelőségem

mel— mondta sok keserűséggel. Azután széket tolt 
az ablakhoz és szembe ült Feledinével. — Még ha 
valóban bármikor is lett volna bennem gőg vagy 
büszkeség, ma ennyi sincsen belőle. Mire föl? 
mondják a pestiek. — Es valamiből csak meg kell 
élnie az embernek? Halljuk, halljuk az eszmét!

— Ki fog nevetni, Bandi. . .
Most Bokódy fogta meg Felediné kezét.
— Olga! — mondta szemrehányóan és hűsé

ges szemével kereste az1 asszony tekintetét. — Csal 
nem teszi fel rólam, hogy nem veszem komolyai
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a maga beszédét* Hát tudja-e egyáltalában, hogy 
ki maga az én számomra*

— Egy igaz és őszinte jóbarát — felelte fino
man visszahúzva a kezét s mosolyogva az asz- 
szony. — Es éppen ezért elmondom mégis., hogy 
mire gondolok. Pedig ki fog nevetni, tudom ...

— Csupa fül vagyok, Olgica.. .
— Van itt a Sándor-uccában egy fűszeres — 

fogott a mondókájába kissé elfogódottan Felediné.
— Nála szoktam bevásárolni, és néha bizony el is 
diskurálok ezzel a derék emberrel, aki, nem tudom, 
miért, kitüntet megkülönböztetett bizalmával. Ta
lán azért, mert én is özvegy vagyok, épúgy, mint 
ő. Már régen panaszkodik, hogy nincsen elég 
forgótőkéje és hogy nem bír a piszkos verseny
nyel, amely mindig tud pénzt szerezni, a jó 
Isten a megmondhatója, hogy hogyan. Már ott 
tart, azt mondja, hogy legszívesebben eladná az 
üzletet, amely, kellő forgótőke esetén, állítólag 
aranybánya is lehetne. A Sándor uccában napról- 
napra növekszik a forgalom, és így csakugyan 
lehetséges, hogy Bokrétás úrnak igaza van. Már 
azon goldolkoztam, ne ajánlkozzam-e neki társ
nak* Van néhány ezer pengőm a takarékban...

— No, és? — kérdezte Bokódy felette kíván
csian, amikor Felediné elhallgatott.

— No, és most, hogy maga állás nélkül van
— folytatta az asszony, akinek észrevehetően erő
sen dobogott a szíve, — azt gondoltam ki magam
ban, hogy voltaképpen együtt vehetnők meg Bok
rétás úr boltját. En kiszolgálnám a vevőket, maga 
pedig a kis hátsó helyiségben ülne, végezné a 
számadást és a nagyban való beszerzést. Meg va
gyok győződve, hogy ha szerényen bár, de mégis 
szépen meg tudnánk belőle élni . . .

Bokódy néhány másodpercig mozdulatlanul 
ült a helyén. De azután lecsúszott a székről, Fele- 
diné elé, ráborult a kezére és megcsókolta. A



96

csókja forró volt, de még forróbb az a könny, 
amely titokban a kezére hullott.

— Olga, édes! Hogyan köszönjem meg magá
nak ezt a sok jóságát? — suttogta halkan. — Mivel 
érdemeltem meg ennyi szeretetek, mondja?

Feledinó csöndesen vállat vont.
— Ne szegy enítsen meg, Bandi — felelte — 

és mondja meg inkább, hogy mi a nézete? Nem 
gondolja, hogy ez jobb volna a semminél?

— Feltétlenül, — mondta Bokódy, mialatt 
visszaült a helyére. — De vannak ennek az egyéb
ként kitűnő eszmének akadályai is, amelyek közül 
az egyik egyenesen elháríthatatlan: maga, Olga, 
hozzám képest valóságos tőkepénzes, mert én ne
kem, sajnos, nincsen egy krajcárom se!

— De hiszen amim nekem van, az elég ahhoz, 
hogy megvegyük a boltot!

— Az lehet, Olga édes. De csak nem teszi fel 
rólam, hogy eltartassam magamat magával, vagy 
bárkivel is a világon?

— Persze, ha így nézi a dolgot, akikor igaza 
van, — felelte egészen halkan Felediné kisvár
tatva, és még jobban ráhajolt a munkájára, ne
hogy meglássa Bokódy azt a sötét pírt, amely az 
arcát elborította. De a férfi amúgysem láthatta 
volna, mert már erősen alkonyodéit; sőt majdnem 
sötét lett.

Ebben a pillanatban megszólalt a csengő az 
előszobában.

Mintegy álomból riadtak fel mind a ketten. 
Felediné fel akart kelni, hogy ajtót nyisson, de 
Bokódy megelőzte.

— Majd én, — szólt kérőleg és kisietett. Mikor 
ajtót nyitott, egy urasági inas-féle állt a lépcső
házban.

— Bokódy András nagyságos urat keresem, — 
mondta és tisztességtudóan levette a kalapját.

— En vagyok — felelte, nem minden gyanak-



vád nélkül, Bokódy. — Még mindig Tétényi — 
gondolta magában.

— Egy levelet hoztam a nagyságos úrnak — 
folytatta az ember, látható örömmel, hogy nem 
hiába mászott fel a harmadik emeletre. — Az az 
utasításom, hogy választ várjak.

Ezzel kissé kopott, de különben igen rendes 
pénztárcát vett elő, abból pedig levelet és azt át
nyújtotta Bokódynak.

— Kitől való ez a levél? — kérdezte emez.
— Lakatos Zsigmond nagyságos úrtól, — fe

lelte az inas.
— Lakatos Zsigmond nagyságos úrtól, úgy! 

— ismételte önkénytelenül és furcsa mosollyal Bo- 
kódy. — Tehát te is Brútusz, — gondolta magá
ban. — Kissé elkéstél, igaz, mégis ismét szegé
nyebb vagyok egy illúzióval. . .

Felszólította az inast, lépjen be az előszobába, 
ő maga pedig visszament Feledinéhez, máris bon
togatva levelét.

Az asszony kíváncsian várta az ajtónál és 
villanyt gyújtott.

— Mi az? — kérdezte. De Bokódy nem szólt 
semmit, csak intett neki, jöjjön közelebb a lám
pához, majd együtt olvassák a levelet. Ez pedig 
ekként hangzott:

Nagyságos dr Bokódy András, nyug. m. kir. 
miniszteri titkár úrnak

Helyben.

Budapest, 192 . . december 1.
Igen tisztelt Titkár Ur!
Egy véletlen folytán tudomást szereztem arról 

a nem mindennapi bátorságról és a mai világ
ban talán példátlan jellemességről, amellyel né
hány nappal ezelőtt — még tényleges szolgálata 
alatt — egy nézetem szerint is igazságos ügy ér-

D rasche-LáitA r A lfréd : Az egyenes  út. 7
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elekében síkra szállt. Az sem titok előttem, hogy 
férfias állásfoglalása olyan következményekkel 
járt, amelyeknek kihatása az Ön személyére nézve 
talán nem kívánatosak. Ezt megítélni nem tudom.

Kötelességemnek tartom, hogy önnek, tisztelt 
Titkár Ür, ezért az állásfoglalásáért őszinte és 
hálás köszönetét mondjak, bár teljesen tisztában 
vagyok azzal, hogy ez nem a személyemnek szólt, 
hanem csakis magának az ügynek — hiszen, saj
nos, nincs is szerencsém önt ismerni.

Ágyban fekvő beteg ember vagyok és kevés 
a remény, hogy belátható időn belül megvalósít
hassam abbeli szándékomat, hogy személyesen 
felkeressem és megszorítsam a kezét. De ha túl- 
tenné magát ezen az alakiságon és megszerezné 
nekem azt a nagy örömet, hogy engem megláto
gatva, alkalmat nyújtana arra, hogy megismer
jem: ezzel végtelenül lekötelezne.

A déli órákat, 12 és 1 között, orvosom enge- 
delmével ágyon kívül szoktam tölteni; ezért, ha 
valóban megtisztelne a látogatásával, kérem ezt 
a szándékát velem előre — talán legcélszerűbben 
e sorok átadója útján — tudatni.

Igenlő válasza reményében maradtam
tisztelő híve

Lakatos Zsigmond, 
oki. mérnök.

Bokódy elgondolkozva még jóidéig nézte a 
levelet. Míg meg nem szólalt Felediné.

— Remélem, csak elmegy? — mondta, mire 
Bokódy feltekintett és felelte:

— Okvetlenül.
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Külföldön, kiváltképpen az Egyesült Államok
ban, igen jó hírneve van a magyar munkásnak; 
szorgalmas, józan, kitartó faj; a legnehezebb mun
kára habozás nélkül vállalkozik, emellett min
denre használható, igényei szerények. De mihelyt 
mint bevándorló jelentkezik; hűvösen fogadják 
odaát. Nem az az elem a magyar, amely egy
könnyen testestül-lelkestül átvedlenék ameri
kaivá; ellenkezőleg, szívósan ragaszkodik, néha 
több nemzedéken át, a magyarságához épúgy, 
mint a régi hazájához, amely utóbbinak sorsa, fej
lődése, jóléte sokkal jobban a szívéhez van nőve, 
mint az USA-é. De még tovább van: a beván
dorló magyar évtizedeken át hazaküldi nagy- 
nehezen összekuporgatott dollárjait, a végén pe
dig, ha sikerült egy kis vagyonra szert tennie, 
azzal vagy maga indul vissza régi hazájába, 
vagy megteszik ezt a gyermekei. Ezért nem 
éppen kívánatos elem Amerikában a magyar be
vándorló.

Valami csodálatraméltó erő az mégis, amely 
örökké hazaszólít, örökké magához vonz, ha csak 
egy csöpp magyar vér is kering az ereinkben! Bő
ség, gondtalanság, jólét, ugyebár, ma már nem 
csalogatják haza az embert, de vérszopó ellensé
gektől körülzárt, megcsonkított szegény hazánk 
politikai helyzete sem. Mi az hát, ami talán éppen 
akkor, amikor a legkíméletlenebbül csapdossák a 
Sors hullámai a magyar hajó oldalbordáit, ellen
álló erővel szólít bennünket a fedélzetére? Beval
lom, nem tudok rá más feleletet, mint azt, 
amelyet a költő már oly régen megadott: — Itt 
élned, halnod kell! . . .

Lakatos Zsigmond is azok közé tartozott,, akik 
nem tudnak ellenállni a hívogató, hazacsalogató

XI.
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hangoknak. Pedig az ereiben a vér túlnyomórészt 
nem volt magyar. De ennél az értékes folyadék
nál, úgylátszik, nem is a mennyiség dönti el a 
faji kérdést, hanem a minősége. Vagy elképzelhető 
volna-e enélkül, hogy annyi összekeveredés és 
Mohács és Trianon után még vagyunk egyálta
lán, mi, csekély néhány százezer hódítónak az 
ivadékai?

A Lakatos név magyarosított név. Schlosser 
von Hartriegl Jeromos, Lakatos Zsigmond nagy
atyja, vette fel, mikor 1848-ban mint osztrák szár
mazású tiszt felesküdött a magyar szabadság zász
lajára. Néhány évi szolgálat magyar földön és 
egy magyar leány szerelme érte ezt el vele. 
Pia, Lajos, már magyarnak született; ez 
már kikaparta volna a <szemét annak, aki osztrák
nak csúfolja. Később mint műépítész néhány 
csinos pesti háznak ő volt a tervezője; de ,alig 
35 éves korában áldozatul esett egy akkoriban 
könyörtelenül pusztító járványnak. Ezt a csa
pást fiatal neje, egy erdélyi város polgármeste
rének leánya, nem bírta túlélni; összeroppant 
nagy fájdalmában. így történt, hogy az alig tíz
éves Zsigmond máról holnapra támasz nélkül és 
'árván állt a világban.

Az erdélyi rokonok mind elhaláloztak már; 
de élt Bécsben atyjának elsőfokú unokatestvére, 
Schlosser Walter, aki nagyon gazdag volt. Ez az 
idősebb agglegény nem soká habozott, amikor ér
tesült a ,kis Zsigmond szomorú sorsáról. Maga 
jött el érte, elvitte Bécsbe, és mivel látta, hogy 
•jóravaló fiúval van dolga, olybá vette a dolgot, 
mintha azzal kellene jóvátennie sok agglegény
bűnét, hogy élete derekán felcsapott nevelőszülő
nek. Ezt az önként vállalt kötelességét aztán be
csületesen el is végezte.

Egy kis mulasztás azonban mégis terhelte a 
lelkét: megfeledkezett róla, hogy jó magyar em
ber fiából neki is magyart kellett volna nevelnie.
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■Persze, mint vérbeli osztráknak a jóról és szép
ről alkotott nézetét a Kaiserstadt fogalma telje
sen kimerítette. A bécsi életnél szebbet és jobbat 
el sem tudott képzelni, s így 'csak természetes
nek találta, hogy a kis Zsigmondot is vissza
hódítsa a Gesamtmonarchie számára; sőt bizo
nyos missziót vélt ezzel teljesíteni, és mondanom 
sem kell, hogy Zsigmond nagyatyja, az a hír
hedt Sehlosser Jeromos, aki 1848-ban osztrák 
tisztből magyar szabadsághős lett, a család 
ausztriai ága szemében sose szűnt meg mumus
féle lenni, akivel hatékonyan1 szokták ijeszt
getni a rakoncátlan gyermekeket. Így tehát 
német nevelőt, később angolt és franciát is tartott 
a kisfiú mellett, bécsi iskolába ' járatta, utóbb 
pedig kiküldötte egy német műegyetemre, ahol 
Zsignvomd mérnöki ' oklevelet is szerzett, hogy 
megfelelő szakképzettséggel felfegyverkezve, maj
dan belépjen az üzletbe.

Az utóbbi egyike volt a legrégibb és legelőbb- 
kelő ' bécsi építővállalatoknak, amely a múlt 
század hatvanas éveiben megindult nagyarányú 
városszabályozó- és házépítkezésekből kivette a 
maga részét és tekintélyes vagyonhoz juttatta 
tulajdonosát. De voltak Schlossernek kő- és kő
szénbányái is Alsó-Ausztriában és Stájerországban, 
amelyeknek ügyes és gazdaságos kiaknázása szin
tén hozzájárult vagyona szaporításához. És mindé 
földi javak jövendő örököse az árva Lakatos- 
gyerek lett.

De hiába hanyagolta el, bizonyos céltudatos
sággal, Sohlossier a fiú magyarságát: ez bent 
volt a gyermek vérében és ki nem veszett belőle. 
Ebben azonban, a véren kívül, még más tényező
nek volt nagy része: egy derék és hű magyar 
dadának, az esztergomi születésű Bedő Mariská
nak, akit Sehlosser annakidején épúgy íel- 
pakkolt, mikor elvitte Pestről a kis Zsigmondot, 
akár a fiú ruháit, fehérneműjét vagy kedvenc
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játékait; legalább van ,a háznál valaki, aki be
szélni tud a gyerekkel, azt mondta.

Es Mariska beszélt is Zsigmonddal. Eleinte 
reggeltől estig, később, mikoir át kellett engednie 
a helyét a sok cifra német, meg francia és angol 
kisasszonynak, már csak ritkábban. De nem mu
lasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy ott ne 
hagyja egy-egy negyedórára a gondjaira bízott 
házi fehérneműt és ne csevegjen magyarul Zsiga 
úrfival. Az anyanyelvén!. . .  Es beszélt neki a 
boldogult édesanyjáról, szegény atyjáról és hős 
nagyatyjáról; leírta neki Magyarország szép
ségeit, 'amennyire ismerte, és régi, kopott köny
vekből olvasott sok kedves mesét, hogy elültesse 
hazája szere tét. ét a fogékony fiú lelkében.

De megjött az az idő, mikor az egyszerű, de 
igen bölcs Mariska belátta, hogy hova-tovább 
nem tud lépést tartani az úrfi napról-napra na
gyobbodó tudásával, műveltségével, s ekkor ő volt, 
aki magyar olvasásra serkentette és ellátta ma
gyar könyvekkel, a végén bizony már olyanok
kal is, amelyeket jómaga minden haszon nélkül 
forgatott volna. Azonban amit ő kezdeménye
zett, azt a serdülő fiú később már a maga aka
ratából folytatta, s a magyar könyvek lettek szá
mára azok a kedves berkek, ahová menekült, ha 
a sok tanulás után az eszét ki akarta pihentetni.

Mikor tizenhatéves lett, nagy és váratlan 
öröm érte; a nagybátyja magával vitte Buda
pestre az ezredéves kiállítás megtekintésére. 
Nemcsak mindaz, amit a kiállításon látott és hal
lott, hanem maga a főváros is akkora benyomást 
tett rá, hogy egyszer könnybelábadt szemmel 
egészen komolyan felvetette a kérdést, nem 
volna-e lehetséges, hogy tanulmányait Magyar- 
országon folytassa? Ez a lelkesedés a nagy
bácsit nagyon megijesztette; csak nem ezért for
dított annyi gondot leendő örökösének nevelé
sére? Fogta is a fiút és előbb, mint tervezte,
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vi&szavitte Bécsibe, ahol egyik sürgős dolga az 
volt, hogy Mariskának valami ürügy alatt fel
mondott és haza is küldte, természetesen mesébe 
illő életjáradékot biztosítva számára. Nem szen
vedett kétséget előtte, hogy ez az egész «magyar 
irány», amely sehogysem illett a programjába, 
kizárólag a volt dadával való nagy barátságban 
gyökeredzik; de a «Hazádnak rendületlenül* 
magvából, amely el volt ültetve Zsigmond szívé
ben, máról-holnapra gyönyörű kalász lett; még 
csak egy kis napfény kellett hozzá, hogy egészen 
megérjen.

Gsiákbogy a napfény késett; mindig akadt 
felhő, amely a napot eltakarta. Előbb a rengeteg 
tanulás, meg a német egyetemen és egyéb kül
földi helyeken eltöltött diákévek; később maga az 
üzlet, amelynek vezetését alig két évre rá, hogy 
visszakerült Bécsbe, 27 éves korában át kellett 
vennie, mert a nagybátyja, aki szeretett jól élni 
és ennélfogva sose tudta, mit részesítsen előny
ben: a nőket, vagy a bort, e fölötti töprengése 
közepette agyszélhüdésben elhunyt; végül pedig 
jött a háború, amely ellenállhatatlan erővel von
zotta, holott vállalatára való tekintettel annál is 
könnyebben fölmentethette volna magát az akko
riban 34 éves férfiú, mivel Ausztriában, főleg 
Bécsben majdnem csak 'az vonult be, aki ezt 
semmiképpen sem tudta elkerülni.

Ennek az ő nagy harci kedvének is megvolt 
ám a maga egyéni magyarázata. Közvetlenül a 
háború előtt egyik bécsi barátja megértette vele, 
hogy elvégre nem élheti le egész fiatalságát az 
irodában, és hogy saját magával szemben is van
nak kötelességei; de arra is rámutatott az illető, 
hogy Zsigmond, ha így folytatja, hovatovább ab
ban a korban lesz, amelyben már csak nehezen 
vagy egyáltalában nem szánja rá magát házas
ságra. Mindenképpen ideje volna családalapításra 
gondolnia, mert ellenkező esetben ő is úgy jár,
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mint a nagybátyja, azzal a különbséggel, hogy az 
még talált vérrokont, akire rátestálhatta hatalmas 
vagyonát és gyönyörű vállalatát, míg neki, Zsigá
nak, már egyenesen az uccáról kellene felszednie 
leendő örökösét.

Különösen ez az utolsó érv hatott a fiatal mér
nökre és mikor eljött a farsang ideje, engedelme
sen követte a barátját a nagy bécsi élite-bálokra, 
de elfogadott meghívásokat néhány nagyiparos 
házához is, amelyeknél Bécsben, különösen abban 
az időben olyan ünnepségeket rendeztek, hoigy 
azokon még a valószínűtlenségig exkluzív, úgy
nevezett «első tán?iaság» is örömmel jelent meg. 
ilyen mulatságon.

Harminckétpróbás «parti» és igen szemrevaló 
legény lévén, csakhamar kivetették Lakatosra 
hálójukat a szorgos mamák, de magukat anyagi 
unszolás nélkül és szívesen felkínáló leányzókban 
sem volt hiány. Csakhogy Lakatos Zsigmond nem 
úgy értette a barátja tanácsát, hogy legott meg 
is kell kérnie annak a kezét, aki megnyeri a tet
szését; ellenkezőleg, előbb alaposan körül akart 
nézni, de mellette egy kissé szórakozni is. Azon
ban ember tervez, Isten végez: le sem zajlott a 
farsang és máris cserbenhagyta az elveit. A Fe
hér Kereszt bálján bemutatták egy magyar nő
nek, ebbe nyomban beleszeretett.

Özv. gróf Odelszky Gézánét, akkoriban két
ségtelenül a bécsi farsang legszebb megjelenését, 
egy az életében egészen különös körülmények kö
zött lejátszódott tragédia tette az emberek, kivált
képpen a férfiak szemében érdekessé. Ennek tör
ténetét egy magyar író regény alakjában 
«Enyém vagy!» címen örökítette meg az utókor 
számára.

Mint Asztalos Kornél magyarországi gyáros 
és földbirtokos leánya néhány évvel bécsi szerep
lése előtt férjhez ment a vele egyidős, alig húsz
éves gróf Odelszkyhez. Ennek a házasságnak már
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magában véve is romantikus háttere volt. Nász
újuk első állomásának egy előkelő semmeringi 
nagyszállót szemeltek ki; de alig agy-két órával 
a megérkezésük után, mikor megvacsoráztak és 
elhagyták az éttermet, gróf Odelszky a hallban 
egy ugyanakkor távozó idegen hölggyel össze
szólalkozott, majd vele együtt kirohant a sza
badba, ahol folytatódott az izgatott szóváltás. 
Mindjobban eltávolodtak a sötét éjszakában, a fél
méteres hóval borított országúton; és mivel egyik 
óra múlt a másik után, anélkül, hogy vissza
tértek volna, a szálló személyzete elindult a fel
kutatásukra. De eredménytelenül; csak másnap 
bukkantak rá, az Adlitz-árkok mélyében, a gróf 
és a hölgy — valami Massey Maud nevű fél világi 
uő — holttestére. A hatósági vizsgálat megállapí
totta azután, hogy az országút vaskerítése köze
lében támadt dulakodás közben elvesztették az 
egyensúlyt és a mélységbe zuhantak, ahol rögtön 
ki is szenvedtek.

A fiatal grófné, aki ilyenformán még a nász
éjszaka előtt vesztette el férjét, éveken át kerülte 
az embereket és atyja birtokán elbújt a világ elől. 
De azután egyszerre feltűnt a bécsi társaságban 
egy idősebb német nőkísérővel, és csakhamar az 
érdeklődés központjába került. Egy szép és fiatal 
özvegy, aki még leány! Nem kellett ennél több, 
hogy felcsigázza a bécsiek kíváncsiságát.

Gróf Odelszkyné a csinos és elegáns Lakatos 
közeledését látszólag szívesen fogadta; de amikor 
az utóbbi már annyira elvesztette a fejét, hogy 
megkérte a kezét, egyszerűen kikosarazta.

— Maga kétségtelenül nagyon tetszik nekem; 
— szólt hozzá a nő azon a nevezetes vacsorán, 
amelyen egymás mellé kerültek, két korty pezsgő 
között; — kedves, csinos fiú és mesésen táncol. 
Amint hallom, gazdag is, de mindez még 
nem ok arra, hogy nevet cseréljek! Meg
mondom egész őszintén: én is gazdag va-
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gyök és engem semmiféle nagy vagyon 
nem hat meg. De már gyermekkoromban 
néha sírva arra ébredtem, hogy nem születtem 
hercegnőnek. És most, az egyetlen dolgot, amit a 
szegény férjem rámhagyott, a kilencágú koronát 
könnyelműen eldobjam magamtól? Leánynevem 
Asztalos Lujza; és most — Lakatosné legyen belő
lem . . .?

Pajkosan nevetett, amikor ezt mondta és félig 
bocsánatkérően, félig diadalmasan kereste a férfi 
tekintetét. De ez nem szólt többé egy szót sem, és 
mihelyt megtehette, otthagyta a társaságot.

Annyira megundorodott az ideáljától, a bá
loktól meg az egész farsangtól, hogy még csak 
eszébe se jutott jó derék Mariskájának gyakori 
mondása, amikor elvesztett valamit, vagy ha na
gyon fájt, ha megütötte magát: — Több is veszett 
Mohácsnál. . .  Beletemette magát a munkába és 
ki sem nézett többé az irodájából. És mikor jött 
a behívó parancs: habozás nélkül indult a há- 
hnrúba.

A nehéztüzérségnél szolgált, előbb az orosz, 
majd az olasz fronton; és mialatt azzal szórako
zott, hogy egy-egy telitalálattal pillanat alatt el
pusztította az emberi kéznek néha évtizedes mun
kával alkotott építkezéseit, otthon pangott az 
üzlet. Egy napon — 1917-ben — srapnell-szilánk fú
ródott a testébe és megsebesítette a veséjét. Hadi
kórházba, majd egy előkelő wáhringi szanató
riumba került, ahol műtétet hajtottak rajta végre; 
élet-halál közt vergődött hetekig. De végül, úgy 
látszott legalább, erős szervezete legyűrte a ha
lált és arra gondolhatott, hogy ismét a vállalatá
nak szentelje magát. Csakhogy még tartott a há
ború és senki sem gondolt építkezésre; az össze
omlás folytán pedig még csak rosszabbodott a 
helvzet.

Az Ausztriában lappangó kommunizmus és 
a Habsburgok által évszázadok alatt mások rová
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sara dédelgetett bécsieknek minden hagyomány 
iránti kegyeletet arculiitő magatartása végképpen 
elidegenítette eddigi környezetétől Lakatost. Ezzel 
szemben élénk figyelemmel kísérte azt a gigászi 
küzdelmet, amelyet az oly borzalmasan megcson
kított kis Magyarország nemcsak ellenségeivel 
szemben, hanem saját belső állapotainak meg
szilárdítása érdekében is folytatott.

Döntő lépésre szánta el magát: elhatározta, 
hogy vagyonának megmaradt részével «haza- 
megy», Magyarországra költözik, ott semmiféle 
áldozattól vissza nem riadva, a bécsi üzlettel ha- 
sonlószakmájú vállalatot létesít, és ha ez sikerrel 
jár, feloszlatja a bécsi vállalatot, amelynek ideig
lenes vezetésével megbízta egyik régi, kipróbált 
emberét. Kreitner Ferenc igazgatót.

Végre elkészült Kelenföldön az új telep, 
amely technikai felszerelés tekintetében párját 
ritkította. Csakhogy ebben az időben Magyaror
szágon olyan volt a közgazdasági helyzet, hogy 
szó sem lehetett építkezésekről; azt a kevés mun
kát pedig, ami akadt, kisajátították, összekötteté
seik révén, a szakmabeli régi cégek. Várnia kel
lett tehát, míg jobbra fordulnak a viszonyok.

Lakatos, aki egész életében távoltartotta ma
gát mindenféle spekulációtól, nyugodtan várha
tott. Vagyona, ha összezsugorodott is, még 
mindig igen tekintélyes volt; szépen megél
hetett annak kamataiból. Másrészt sikerült neki 
időközben eladogatni egy-két ausztriai bányát, 
amelyek ellenértékét budapesti ingatlanokba fek
tette; végül pedig a magyar valúta stabilizáció
jával és az építkezések újbóli megindulásával ő 
is nagyobb munkákhoz jutott, kiváltképpen vidé
ken. amiben nagy segítségére volt Szobránczy 
Iván műegyetemi tanár — egy időben miniszter 
is — akivel még a németországi diákéveiben ba
rátkozott össze.

Egyik kedves gondolata volt a «Magyar-Üj-
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falu» mozgalom, amelynek az volt a célja, hogy a 
földbirtokreform révén földhöz jutott nincstele
nek, új községekbe tömörülve, a modern kor köve
telményeinek megfelelő, higiénikus tűzhelyet és 
szükséges mezőgazdasági eszközöket, szerszámo
kat kaphassanak. De ezt a gyönyörű eszmét csak 
igen szerény mértékben és csak szórványosan si
került megvalósítania; nagyobbszabású keresz
tülvitelének a rossz hitelviszonyok, de még in
kább egyes közéleti tényezők hiúsága állták útját, 
akik egymás között azon veszekedtek, hogy me
lyiküknek a nevéhez fűződjék majd az akció di
csősége!

Ezek a tapasztalatok meglehetősen elkeserí
tették, de egyébként is megint beborult fölötte az 
ég: még a háborúban megsérült veséjének álla
pota hirtelenül ismét rosszabbodott és újabb or
vosi beavatkozás vált szükségessé. A második 
műtét is — az orvosok előtte legalább azt állí
tották — kielégítően sikerült; mégsem lett többé 
egészséges ember belőle. Ágynak dőlt és onnan 
irányította üzletét, amely a jelekből Ítélve, végre 
azzal a lendülettel indult meg, amely utólag is 
megindokolni látszott az évekkel ezelőtt történt 
nagyarányú befektetéseket.

A tétényi tisztviselőtelep út- és csatornaépí
tési munkálataira Lakatos természetesen szintén 
pályázott. Ha elnyeri a megbízatást: ez lesz első 
nagyobb állami munkája, és kilátás nyílik arra, 
hogy a telepen majd csak azután végzendő na
gyobb építkezésekből is kivehesse a maga részét. 
Éppen ezért vetett nagy súlyt erre a pályázatra 
és mind igen mérsékelt árak, mind ajánlatá
ban foglalt egyéb rendkívül előnyös feltételek 
révén igyekezett az illetékes tényezők érdeklődé
sét megnyerni. Hogy milyen eredménnyel, tudjuk.

Mégsem sajnálta, hogy ebben a kérdésben nem 
követte Szobránczy tanácsát, aki előre is figyel
meztette, vesse latba minden rendelkezésére álló
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összeköttetését, mert mások is ezt teszik. Minde
nekelőtt nem is voltak ilyen «összeköttetései», 
attól pedig, hogy más eszközökkel is támogassa 
az érdekében netán eljárni hajlandó ((tekintélyek* 
buzgalmát, éppenséggel irtózott.

— Nem szorultam rá, hogy felesleges mó
don megfosszam magamat illúzióimtól, fe
lelte Szobránczynak, mikor ez sajnálkozott, hogy 
jómaga ebben az ügyben nem lehet segítségére, 
mivel a politikától való visszavonulása óta a 
mértékadó körökkel nincs többé semmiféle ösz- 
szeköttetése, de egyúttal említette azt is, hogy 
manapság köztiszteletben álló emberek, megfelelő 
díjazás ellenében, egész nyitan kijárásokkal fog
lalkoznak.

Ennyiben állt az ügy, mikor hírül hozták La
katosnak, hogy milyen sajátságos, majdnem ért
hetetlen szerepet játszott el benne egy fiatal köz- 
tisztviselő, akinek azelőtt még a nevét se hal
latta. A dolog rendkívül megkapta a fínomérzésű, 
betegeskedő embert.

Nem gazdagodott-e váratlanul egy illú
zióval. még pedig éppen akkor, amikor már úgy 
volt, hogy szegényebb lesz eggyel! Azután érzett 
valami lelki rokonságot is maga közt, meg az 
előtte ismeretlen férfi között, és mikor megtudta, 
hogy Bokódy állásfoglalása az utóbbira nézve 
milyen következményekkel járt, mindenáron meg 
akart vele ismerkedni.

De voltak ezzel az óhajjal összefüggésben, 
lelke mélyében egyéb szándékai is.

X II.

Lakatos levelének vétele után másnapra, Bo
kódy a déli órákban felkereste a levél íróját Ba- 
ross-necai bérpalotájában. Beküldötte a névjegyét 
és néhány másodpercre rá egy hatalmas méretű,
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régi bútorokkal berendezett dolgozószobában 
szemközt találta magát azzal a Lakatos 
Zsigmonddal, akinek érdekében kétségtelenül 
ugyanazzal a kötelessógérzettel kardoskodott 
volna, ha Pityi Palkónak hívják, vagy Jakab Áb
rahámnak. A vállalkozó az íróasztala előtt ült és 
mikor Bokódy belépett, botjára támaszkodva fel 
akart emelkedni, de Bokódy ebben megakadályozta.

A két férfiú kezet fogott és szótlanul nézett 
egymás szemébe. Egyike volt azoknak a ritka pil
lanatoknak az emberi életben, mikor az agyunk 
szinte elképzelhetetlen munkát végez és a benyo
másoknak a legkisebb részletekig való befogadá
sával, egyszerre annyi mindenféle és egymástól 
elütő gondolatot termel, hogy elmondásukra egy 
egész nap sem volna elegendő.

A legérdekesebb a dologban, hogy — csekély 
eltérésektől eltekintve — mindegyikük olyannak 
képzelte a másikat, mint amilyen a valóságban 
volt. Leginkább a korukat illetőleg voltak némi 
tévedésben; Bokódy Lakatost idősebbnek, emez a 
miniszteri titkárt fiatalabbnak gondolta.

A hosszú sovány ember, aki az íróasztal előtt 
ült, megszólalt.

— Köszönöm, hogy eljött; nagy örömet szer
zett vele — mondta kissé idegenszerű kiejtéssel, 
mialatt hellyel kínálta meg a vendégét. Azután 
néhány szóval említést tett a bajáról és eredeté
ről, ami természetesen legott a háborúra terelte 
a két hadviselt ember beszélgetését; ez pedig, 
jóllehet még közelebb is hozta őket egymáshoz, 
eredetileg egyiküknek sem volt szándéka. Mikor 
ennek tudatára ébredt, Lakatos így szólt halvány 
mosollyal: — Lám, most Przemyslről és a Do- 
berdóról csevegünk, mintha nem volna aktuáli
sabb ügyünk — de nyomban rá ismét nem 
a tárgyra tartozó kérdést érintett, amikor, 
nem minden elfogódottság nélkül, mondotta: 
— Oly soká éltem külföldön, hogy unos-
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untalan vétkezem a hazai szokások ellen! Azt 
hiszem azonban, hogy nagyságodnak nem 
lesz kifogása, ha korrigálom magamat és az imént 
használt megszólítás helyett a sokkal bensőbb te- 
geződéssel élek. Hiszen nem hivatalos a helyiség, 
ahol találkozunk, de a társalgásunk sem az, azon
kívül kettőnk közül mégis csak én vagyok az idő
sebb . . .

Bokódy kissé szertartásosan meghajtotta 
magát.

— Nagy megtiszteltetésnek veszem — felelte 
aztán, — mégpedig azért is, mert e részben 
minálunk, sajnos, az idők folyamán nagyon elto
lódtak a fogalmak. Elég a mai parlamentünk ösz- 
szetételére utalnom, ahol olyannyira nem egyön
tetű az ott egybegyűlt társaság, hogy a köteles 
tegeződés néha nem nélkülözi a komikum ízét. 
Az ember éppen azt hihette volna, hogy az any- 
nyira dicsőített demokratizálódással párhuzamo
san az egész világon szokásos magázás fogja 
majd kiszorítani a többnyire teljesen megokolatlan 
tegedeződés, amire voltaképpen csakis valami 
különösen bensőséges jóviszony lehet a jogcím!

— Tökéletesen igazad van — hagyta rá La
katos, — bár ezek után az az érzésem. . .

— Bocsánat, remélem, nem értettél félre — vá
gott a szavába Bokódy. — Hiszen éppen azért mu
tattam rá a szóban levő hazai szokás kinövéseire, 
hogy annál nagyobbra értékeljem egyéni rokon
szenved megnyilvánulását! Most pedig engedd 
meg, hogy szerényen bár, de a leghatározottab
ban elhárítsam magamtól a leveledben kifeje
zésre juttatott köszönetnyilvánítást! Amikor 
síkra szálltam céged ajánlatáért, ezt kizárólag 
annak az ügynek az érdekében tettem, amellyel 
abban az időben még a hivatalommal járó köte
lességből foglalkoztam, ezért pedig nem jár 
semmiféle köszönet, — annál kevésbé, mert a
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buktam.

Lakatos bólintott.
— Nem voltak összeköttetéseim, ez az — 

mondta.
— Nem ezen múlt, — jegyezte meg élénken 

Bokódy. — Nem volna semmi értelme, ha védel
mére kelnék oly eljárásnak, amely természet
szerűleg kell, hogy sértse igazságérzetedet. De 
ne felejtsük el, hogy a háború következménye
képpen az emberi igazság som a régi tölbhé; en
nek Trianon a legszembeszökőbb bizonyítéka. Ez 
a rajtunk elkövetett igazságtalanság újabb igaz
ságtalanságokat szült, amelyek közül a legtragi
kusabb, hogy maga az államhatalom is lépten- 
nyomon kénytelen eltérni az igazságtól. A hadi- 
kölesönöknek alamizsnaszerű visszafizetése, a ha
dirokkantaknak áldozatukkal semmiféle arányban 
nem álló szegényes kártalanítása, a köztisztvise
lők törvényben biztosított nyugdíjigényének sú
lyos megcsonkítása, és még ezerféle más olyan 
kényszerintézkedése a háború utáni kormányok
nak, amelyektől legjobban talán maguk irtóztak: 
mind arról tanúskodnak, hogy igazságtalanul 
bűnhődő államban beteg maga az igazság is. így 
ne csodálkozzunk azon sem, ha az említett esetek 
mellett eltörpülő olyan kérdésben, mint amilyen 
egy ilyen közmunkapályázat, nem kizáróan a 
tárgyias elbírálás, hanem más szempont is 
érvényesül, amelyet a távolabb álló, mivel nem 
ismeri, nem tud helyesen megítélni.

— Teljesen értem a fejtegetésedet, — hagyta 
rá Lakatos, — ha konkrét esetben hamarjában 
nem is tudok elképzelni más ilyen magasabb 
szempontokat, mint teszem régi kötelezettségek
nek burkolt alakban való leszámítolását, vagy poli
tikai szolgálatoknak hasonló formában történő 
megjutalmazását. De akkor mire való egyáltalá
ban a pályázat?
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_A beérkező ajánlatok mindenesetre értékes
elvi zsinórmértéket szolgáltatnak az elbírálásra!

Lakatos a fejét csóválta.
— Bevallom, egyszerre valami nagy rejtóly- 

lyel állok szemben — mondta, mialatt mélyen- 
fekvő, okos szeméből kutató pillantást vetett Bo- 
kódyra. — Nem értem, hogy ilyen felfogással 
miért helyezkedtél éppen te olyannyira ellen
tétbe a fölöttes hatóságoddal, hogy ez végered
ményben azzal végződött, hogy otthagytad a hiva
talodat? Avagy talán tévesen informáltak volna 
engem, és más okból mentél nyugalomba?

— Nem tudom, milyen forrásból származik 
az értesülésed, de annyi bizonyos, hogy minden
ben fedi a valóságot, — felelte Bokódy. — De csak 
megengedhetem magamnak azt a kis fényűzést, 
hogy legalább utólag keressek lélektani mentsé
get olyan eljárás számára, amellyel egyénileg nem 
tudtam magamat azonosítani? A hóhérkodást is 
szükséges intézménynek tartom, mégsem szeretnék 
hóhér lenni és nem is pályáznék az állására, holott 
a pályaválasztás problémája, mi tagadás, ma ta
lán jobban izgat, mint valaha!

E kissé gúnyosan odavetett szavakra a beteg 
ember vonásai hirtelenül megélénkültek.

— Nagyon örülök, hogy ezt ilyen őszintén 
megmondtad, — szólt Bokódyhoz. — Lényegesen 
megkönnyíti számomra, hogy előhozakodjam egy 
eszmével, amelyet különben is mindenképpen szóba 
akartam hozni. Tehát csakugyan nincsen semmi
féle komolyabb terved jövődet illetőleg?

— Nincsen —, felelte Bokódy, majd moso
lyogva hozzátette: — Volt ugyan már egy ajánla
tom, de nem fogadhattam el. Ha nem is sok, de 
mégis kellett volna hozzá egy kis tőke is, az ne
kem pedig nincsen.

— A Bokódy-család Erdélyből való, ugyebár?
— Igen.
— Az édesanyám is Erdélyből származott,

D rasche-Lázár Alfréd: Az egym es út. 8
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szegény. Ügy tudom, hogy a családotok Amiamikor 
gazdag volt?

— Volt 3000 hold földünk Arad megyében...
Lakatos ismét bólintott.
— Nekem is volna egy indítványom, — szólt 

kis idő múlva. — Csak azt nem tudom, hogy ed
digi előkelő állásod után kielégítene-e az a mun
kakör, amelyre gondolok...?

Bokódy önkénytelenül elpirult. Az esetleges 
elhelyezkedés lehetősége már tegnap átcikázott a 
fején, mikor elolvasta Lakatos levelét, és azóta is 
állandóan ez a gondolat üldözte. Most pedig való
ban kínálkozott ilyen lehetőség.

— Nagyon szeretetreméltó tőled, hogy meg 
nem érdemelt módon érdeklődsz a sorsom iránt — 
mondta megszokott szerény modorában. — A mi
nisztériumban viselt állásom dicsősége bizony 
nem szállt a fejembe sohasem. Amit, igenis, saj
nálok, az az intenziv munkára való alkalom az 
utóbbi időben és meglehetősen önálló hatáskö
röm. De különben...?

— Azt hiszem, ezt is, azt is tudnám neked 
nyújtani — folytatta Lakatos elégedetten. 
Majd újabb rövid gondolkodás után egyenesen 
felvetette a kérdést: — Van kedved belépni az 
üzletembe? Ha nem is mindenben, de nagy voná
sokban hasonló ügyekkel is foglalkozhatnál itt, 
mint eddig a minisztériumban, természetesen sok 
mással is, ami számodra új volna, de semmiesetre 
sem boszorkányság. Azt hiszem továbbá, hogy 
nem tévedek, ha azt állítom, hogy bizonyára már 
a kezdőilletményeid is jóval meghaladnák köz- 
hivatalnoki aktív fizetésedet. Azzal kezdenők, 
hogy általánosságban tájékozódnál a nálunk elő
forduló kérdések felől és ha meg volnánk egymás
sal elégedve (amiben a magam részéről egyáltalá
ban nem kételkedem), azt szeretném, ha vállalnád 
a helyettesítésemet.
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- Beteg ember vagyok, — folytatta kis szünet 

.után — nem élhetek a munkának abban a mér
tékben, amelyet az üzlet megkíván, de az is 
lehetséges, hogy egyáltalán nem húzom már 
soká. . .  Ez a helyzet, s így érthetőnek fogod 
találni, hogy idejekorán kívánok elkészülni min
den eshetőségre. A helyettesítésem és előbb- 
utóbb szükségesnek mutatkozó pótlásom kérdése 
bizony már hosszabb idő óta nagy gondként 
nehezedik rám, és őszintén bevallom, fellélegzet
tem, mikor a sorsnak egy valóban különös játéka 
folytán, egyszerre megpillantottam a látóhatá
ron valakit, akit minden tekintetben alkalmas
nak és képesnek tartok arra, hogy ezt a nagy 
gondot levegye a vállamról. Most már csak az 
a kérdés, vájjon neked is rokonszenves-e ez a 
gondolati

Bokódy azt hitte, hogy álmodik. Kellett is, 
hogy valami tévedés legyen a dologban. Tegnap 
még fűszerüzlet, ma pedig . . .  Nem, nem, itt 
valami nincs rendben. Hogy valami kisebb, 
szerény állást ajánljon fel Lakatos azok után, 
amikről vele kapcsolatban a tétényi ügyből ki
folyólag értesült: azt elvégre még el lehetett 
képzelni, habár még az ilyesminek is kissé 
regényszerű íze lett volna. De amit most hallott, 
azt egyszerűen nem bírta felfogni. Pillanatnyi
lag legalább nem. Ügy bámult Lakatosra, mintha 
azt várná, hogy most egyszerre el fog mosolyodni 
és ki fogja jelenteni, hogy mindez, úgyebár, 
gyönyörű volna, de természetesen tréfánál nem 
egyéb . . .

Lakatos azonban nem mosolygott, hanem fö
lötte komoly maradt, sőt mintha aggodalom 
szólna különben is kissé szenvedő tekintetéből. 
Csak nem számolt a visszautasítás lehetősé
gével . . .  I

— Bocsáss meg, kérlek, hogy nem felelek 
azonnal, — szólt végre Bokódy, — de oly várat-

8*
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lanul ért, amit mondtál, hogy hamarjában nem 
is tudok rendet teremteni a fejemben!

— Szükségtelen is, hogy azonnal válaszolj, — 
mondta Lakatos. — E pillanatban csak az érde
kel, vájjon elvileg tetszik-e neked a dolog és 
látod-e a lehetőségét annak, hogy tovább tár
gyaljunk?

Bokódy fel tudott volna kacagni, ha nem oly 
életbevágó ügyről lett volna szó. Hogy tetszik-e 
neki a dolog!? Meg, hogy lát-e további tárgyalá
sokra való lehetőséget, — ő! Aki még tegnap... 
önkénytelenül is rázta a fejét.

— Ha mindenáron a saját számból akarod 
hallani, hogy mit szólok az indítványodhoz, s ha 
még nem árulta el már maga a szemem, hát 
ezennel ünnepélymsen kijelentem, hogy nemcsak 
hogy elfogadom az ajánlatodat, hanem hogy 
egyenesen elszédít! Azért teljes tudatában va
gyok annak, hogy eizután a már több, mint őszinte 
nyilatkozat után a rólam, mint leendő üzlet
emberről alkotott véleményed lényegesen le fog 
romlani.

Lakatos vonásai kiderültek. Hirtelen mozdu
lattal fel akart kelni, de ebben egy az oldalába 
nyilaló heves fájdalom akadályozta meg. Visz- 
szadült a karosszékbe és az íróasztal sarkán át 
oda nyújtotta Bokódynak izmos kezét.

— Köszönöm, — hebegte, nem minden meg
hatottság nélkül, majd, erőt véve önmagán, 
hozzátette: — Sokkal jobb szeretem így, mintha 
tettetnéd magad és eljátszanád a nehezen rábír
ható üzletfél szerepét. Csak helyes, ha ebbeli 
ügyességedet elteszed más alkalmakra; velem 
szemben ilyesmire nincs szükséged!

Így ültek egy-két másodpercig, kéz a kézben; 
de aztán Bokódy felkiáltott:

— Nem birom megérteni, hogy akkor, ami
kor csak ki kellene nyújtani a kisujjadat, hogy 
fellökjék egymást az emberek ezért az állásért:



éppen énreám esett a választásod, énreám, akit 
nem is ismertél?

— Nem ismertelek, igaz — felelte Lakatos 
igen komolyan. — Csak egy dologról szereztem 
megdönthetetlen bizonyságot: arról, (hogy ízig- 
vérig becsületes ember vagy. Hidd el, fiatal 
barátom, minden egyéb csak igen másodrendű 
kérdés ezen a világon!
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XIII.

Hogy ebben az esetben mennyire egymásra 
talált két ember, aki még apróságokban is egy
formán gondolkozott, kitűnik abból is, hogy a 
további beszélgetésük folyamán Lakatos a követ
kező megjegyzést ejtette el:

— Legjobb szeretném, ha magam vezethet
nélek be az üzletünknek minden úgynevezett tit
kába. De még mozdulni sem tudok, s a mi fog
lalkozásunknál ez elengedhetetlen kellék. Van 
azonban egy másik szempont is, amely nézetem 
szerint kívánatossá teszi, hogy, legalább egy 
ideig, külön utakon járjunk. Ha az emberek ma, 
vagyis olyan időben, amikor még el sem dőlt a 
tétényi út- és csatorna-építési ügy sorsa, arról 
értesülnének, hogy beléptél az üzletembe, nyil
vánvaló, hogy ehhez első sorban reád nézve kel
lemetlen megjegyzéseket fűznének. Bizonyos, 
hogy minden eddig szerzett tapasztalatom dacára 
sem gondolok arra, hogy visszalépjek a pályá
zattól, de megnyugtathatlak abban a tekintetben, 
hogy el sem fogadnám ebben az ügyben a közre
működésedet, jóllehet nyugdíjaztatásod után 
ebben sem volna semmisem. Mindazonáltal 
arra kérlek, menj fel néhány hónapra Bécsbe, 
ahol az itteni vállalatom testvérüzletét éppen 
felszámolom. Ez még eltart egy ideig; hiszen 
még mindig folynak bizonyos munkák, amelye
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két már becsületből is rendesen be kell fejezni. 
Van ott egy megbízható emberem, az öreg Kreit- 
ner, aki kitűnően ért a szakmához; mellette dol
gozhatsz, míg egészen beletanulsz. Néhány hónap 
múlva visszajössz, s a többit majd meglássuk ...!

Bokódy mindenben egyetértett, de meghajolt 
volna Lakatosnak bármilyen más óhaja előtt is. 
Ügy érezte, hogy még sohasem ért élő embert 
ily váratlanul akkora szerencse, mint ebben az 
órában őt. Össze is kellett szednie minden erejét, 
hogy el ne veszítse a fejét. Egyetlen nyugvó
pontot látott maga előtt és arra támaszkodott: 
az a biztos tudat volt ez, hogy meg fogja és meg 
is tudja hálálni Lakatos határtalan bizalmát.

Amilyen hirtelenül jött az egész, oly gyors 
ütemben öltöttek testet az elhatározások is. Ami 
tegnap még csak szó volt, ma tettnek bizonyult, 
hogy holnap már a múlté legyen. Éppen egy hét
tel nevezetes első találkozásuk után Bokódy el
búcsúzott Lakatostól, hogy a délutáni egyik 
gyorssal Bécsbe utazzon az öreg Kreitner társa
ságában, akit gazdája ad audiendum verbum 
Pestre rendelt, szóval is megerősítvén előtte 
azt, amiről a bécsi igazgató már írásban is érte
sült: a Lakatos Zsigmond cégnek beltagja szü
letett, a gyermek mellett a dada szerepét betöl
teni pedig ő van hivatva.

— Legfőbb ideje, hogy bezárjuk a bécsi 
boltot és hogy nyugalomba vonuljak, — gondolta 
magában Kreitner. De mihelyt néhány szót 
váltott Bokódyval, módosította véleményét: — 
Jóképű gyerek, úgy beszél németül, mint jó
magam, és nem esett a feje lágyára. Hátha meg
szereti Bécset és közös erővel meg tudjuk győzni 
a gazdát arról, hogy nagy kár, éppen most, hogy 
nálunk is megindultak az építkezések, feloszlatni 
azt a régi és gyönyörű üzletet!

Lakatos azonban belátott embere leikébe. Mi
után Bokódy jelenlétében ellátta a szükséges
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utasításokkal, akárcsak eltalálta volna Kreitner 
gondolatát, így szólt hozzá:

— Azt pedig, hogy még egyszer életemben 
fel akarnám támasztani a bécsi üzletet, azt csak 
verje ki nyugodtan a fejéből. Hogy ma mit ér, 
abból láthatja, hogy nem akad rá vevő. Külön
ben is beteg ember vagyok, és elég nekem egy 
üzlet is. Te pedig, kedves barátom — s ezzel 
Bokódyhoz fordult — ne engedd magad e tekin
tetben levenni a lábadról, amely ebben a vonat
kozásban ma már az enyém is. Az öreg fana
tikus osztrák hazafi és holta napjáig sem fog 
abba beletörődni, hogy felszedtem a sátorfámat 
és hazajöttem — meghalni. . .  !

— No de már, hogy mondhat ilyet! —tilta^ 
kozott égnek emelve karját, Kreitner.

— Ami igaz, az igaz — mondta Lakatos, 
szokatlanul jókedvűen. — Aztán: mindenkinek a 
magáét, öreg barátom. En, hiába, mégis csak 
magyarnak születtem, maga pedig még ma is 
megesküszik rá, hogy Wien bleibt Wien! Ügy 
van-e ez, vagy sem?

— Hát bizony úgy van, — felelte Kreitner és 
megilletődve bólogatott.

De mielőtt végleg Bécsbe távozott volna 
Bokódy, még történt valami, ami bizonyos fokig 
hozzátartozik az ő különös esetéhez, ha nem is 
érintette közvetlenül a személyét. Kifüggesztet
tek ugyanis a Szentkirályi ucca 54. sz. alatti 
kapu alatt egy hirdetést, amely hírül adta, hogy

Kiadó

azonnal, esetleg február 1-re szép, kétszobás 
lakás III. em., balkonnal, elő- és fürdőszobá
val, konyhával, mellékhelyiségekkel. Bővebbet 

a házfelügyelőnél.

Hogyan? Talán bizony a kis Felediné is el
költözött Budapestről?

Budapestről nem, de a Szentkirályi-uccából



120

igen. Ö, nem volt valami nagy költözködés, 
nem is nagyon messzire; úgyszólván csak a 
szomszédba, a Baross-uccába. Igaz, a Lakatos
házba. Es mivel nem akar többé albérlőt tartani, 
hát igyekszik túladni a Szentkirályi-uccai laká
sán. Ezért lóg a kapu alatt a hirdetés.

Ennek a költözködésnek is megvan a maga 
története.

Egy napon elpanaszolta Lakatos fiatal ba
rátjának, hogy még sohasem érezte annyira 
elhagyottságát, mint amióta másodszor meg
betegedett, Budapesten.

— Látod, — mondta,— ez az átka annak, ha 
az ember elhagyja azt a talajt, ahol született s 
ahol élnie, meghalnia kell. Egész életemben ide
gennek éreztem magamat Ausztriában, most 
pedig, 'hogy itthon vagyok, idegen vagyok a 
saját hazámban. Rokonaim alig vannak, nagyon 
távoliak, valahol Erdélyben, nem is ismerem 
őket. Iskolatársaim nincsenek, arra, hogy meg
házasodjak, előbb nem volt kedvem, később nem 
maradt időm. Es most így pusztulok el lassan, 
lassan, azt sem tudva talán, hogy voltaképen 
minek és kinek éltem?

Imádom a régi cselédeimet, — folytatta 
ezután Lakatos. — Vencel, az öreg komornyik, 
akit ismersz, még a nagybátyám idejéből szár
mazik. Egész nap nem csinál semmit, csak azt, 
hogy él; de az, hogy él, él itt a közelemben, mint 
egy darab élet a saját életemből: az olykor cso
dálatosan megnyugtatólag hat rám. így vagyok 
volt szárazdadámmal, az öreg Mariskával is. 
Néhány évi megszakítástól eltekintve, közel negy
ven esztendeje, hogy nálam van; neki kö
szönhetem, hogy Becsben is magyarnak marad
tam, ezt pedig sohasem fogom neki elfelejteni. 
De hát ez a két derék, jó ember csak nem 
nekem való társaság? Szófukar, kisigényű em
berré tett engem a munka, a háború; és mégis



121

vannak pillanatok, mikor egy kis beszélgetésre 
vágyódom! Azt mondhatnád, hogy misem köny- 
nyebb, mint ezen segíteni! Ezren is akadnának, 
akik szívesen vállalkoznak mellém betegápolónői 
vagy társalkodónői szerepre. Csakhogy én irtó
zom még annak a gondolatától is, hogy ismeret
lent vegyek a  házamba. És csak most látom, 
milyen boldog az, aki nem szorul rá senkire!. . .

Nem kellett nagyobb adag isteni ihlet, s 
Bokódynak eszébe jutott, még pedig azon
nal, Felediné. Az ő kedves lénye, finom mo
dora, gyöngédsége és szerénysége egyenesen 
utalták egy ilyen állásra. Azután önkényte
lenül is arra kellett gondolnia, hogyha sike
rülne őt elhelyeznie Lakatosnál, akkor legalább 
neki is jutna valami abból az égből pottyant 
nagy szerencséből, neki, a kedves önfeláldozó 
pajtásnak!

Nem habozott soká és megmondta Lakatos
nak, amit gondolt.

— Talán különösnek fogod találni, hogy egy 
ilyen tanáccsal jövök, — tette hozzá azután — 
mert közelfekvő a feltevés, hogy kihasználom a 
bizalmadat és a nyakadba akarok varrni valakit, 
akinek egyénileg tartozom hálával. De biztosíthat
lak, hogy 'itt nem valami önzetlenségi alapra fek
tetett emberbaráti cselekedetről van szó részem
ből, hanem egyszerűen megszólal bennem ugyanaz 
a tárgyilagos meggyőződés, amely akkor is irá
nyított, amikor a tétényi ügyben síkra szálltam 
az előttem ismeretlen Lakatos-cég igazáért. Es 
Inég egyet kell kijelentenem: az anyám emléke 
sem áll tisztábban előttem, mint az erről a sors- 
üldözött asszonykáról alkotott fogalmam. Ha 
bem pislogna még mindig a szívemben egy — 
talán egészen oktalan és egészen buta — régi 
szerelmem mécsese, azt, hiszem, nem mennék el 
innét anélkül, hogy előbb meg ne kérjem Fele- 
'diné kezét!...
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— Mi az ördögi — kiáltott fel élénk érdek
lődéssel Lakatos. — Ez nagy szó, különösen egy 
Bokódy AndráiS szájából. Az a kis Felediné min
denesetre máris bírja a rokonszenvemet. Hogyan 
is mondja a francia! Les amis de mes amis sont 
mes amis... Most csak az a 'kérdés, hogy mit 
szól ő ehhez a dologhoz!

— Erre persze csak ő adhatja meg a választ, 
— felelte Bokódy — de nem kétlem, hogy neki is 
fog tetszeni.

— Nem beszélnél vele, Andrási — kérdezte 
Lakatos némi gondolkodás után. — És ha nem 
idegenkednék a dologtól, arra kérnélek, hoznád 
el holnap magaddal, tizenkettő és egy között. . .

Magától értetődik, hogy Bokódy szívesen vál
lalkozott, Felediné pedig dehogy is idegenkedett 
a gondolattól. Sőt, felragyogott kedves, hű szeme, 
mikor Bokódy kirukkolt vele. Hiszen azt jelen
tette számára ez a megoldás, hogy mégsem sza
kad meg egészen közöttük minden összeköttetés 
(ámbátor ez, nézete szerint, sokkal jobb lett 
volna), és, akármilyen csekély és jelentéktelen 
is volt az a szerep, amelyet ilymódon jövőben is 
be tudott tölteni Bokódy életében: mégsem kel
lett belőle már most kivonulnia, örökre .. !

Másnap Felediné felvette legszebb ruháját 
(ez is époly szerény és ízléses volt, mint egész 
megjelenése) és néhány perccel tizenkettő után 
együtt átsétáltak a Baross uccába.

Vencel, a komornyik titokban kritizáló pil
lantást vetett a Bokódy társaságában érkező 
hölgyre.

— Ahá! — gondolta magában — ez az új 
«beltag úr» felesége ...!

Aztán mély meghajlással ajtót nyitott a ven
dégeknek és előresietett.

Ez alkalommal el nem engedte Lakatos, hogy 
Bokódy tiltakozásának ellenére is, fel ne keljen 
az íróasztala mellől. Felediné megnyerő meg
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jelenése, úgy látszik, jótékonyan támogatta 
erőlködését, mert a felkelés látszólag nagyobb 
nehézség nélkül sikerült; botjára támaszkodva 
egy lépést tett a hölgy felé és lovagiasan kezet 
csókolt. Azután letelepedtek a szoba egyik sarká
ban és, minden szokástól eltérőleg, nem az idő
járásról, hanem mingyárt arról beszélgettek, ami 
mindnyájukat legjobban érdekelte. És mivel La
katos el volt ragadtatva Feledinétől, Felediné 
pedig Lakatostól, de azonkívül a háztól, a búto
roktól és a képektől is, nem tartott öt percig sem 
és megkötötték az alkut.

— Mikor óhajtja Lakatos úr, hogy elfoglal
jam az állásomat? — kérdezte Felediné néhány 
perccel egy óra előtt.

— Akár ma délután, — felelte Lakatos, mire 
Feledinó mosolyogva megjegyezte:

— Ez ugyan nem lehetséges, de ha megen
gedi, beállók holnapután.

így történt, hogy a Szentkirály-ucca 54. sz. 
a. olvashatták az emberek, hogy a III. emeleten, 
akár azonnal is kiadó egy kis lakás.

Balkonnal. Az elhervadt felfutóval együtt.
De ezt csak úgy mondom. Mert nincs az a 

felfutó, amely télire el ne száradna.

XIV.

Nem ismeri a pénz értékét, aki gazdagságban 
született, de nem ismeri az sem, aki soha életé
ben jól nem lakott. Emez meg sem érti, hogy 
fekvőhelyen, teli gyomron, no meg azonkívül, 
amit szerelemnek szoktak nevezni, még vannak 
olyan dolgok, amelyek hiánya miatt szenvedhet az 
ember; amaz egyszerűen el sem tudja képzelni, 
hogy sokkal, de sokkal kevesebből is meg lehet 
élni, mint amennyire őneki okvetetlenül szüksége 
van . . .  A pénz értékét legjobban ismerik, akik
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nek volt, de elvesztették, és azok, akiknek sose 
volt és most egyszerre van.

Az úgynevezett régi jó időkben két lipótvá
rosi férfiú, akik történetesen még batyuval jöt
tek a mi országunkba, egyszer tőlük telhető ta
pintatossággal egymás orra alá dörzsölték, hogy 
— magyarán mondva — smucig fráterek.

— Nem értem magát, — szólt az egyik — 
miért utazik mindig harmadik osztályon?

— Hányadik osztályon utazzak, ha nincsen 
negyedik? — felelte vállat vonva a másik, de 
nyomban rá vissza is adta a kölcsönt: — En 
meg azt nem értem, hogy maga hogyan tűrheti, 
hogy a maga fia, a Móric, csak úgy dobálja a 
pénzt, míg maga úgy spórol, hogy foltozott ci
pőben jár!

— Ez pedig nagyon egyszerű, — jegyezte 
meg az, aki elkezdette a piszkálást, — az én 
fiamnak van egy gazdag papája, nekem pedig 
nincsen.

Ha nem is igen foglalkozott ezzel a problé
mával Bokódy, annyi bizonyos, hogy jóidéig el
tartott, amíg kissé bátrabban nyúlt a pénztárcá
jába, amikor valamire szüksége volt. Olyannyira 
megszokta volt az utóbbi években, hogy számára 
drága és elérhetetlen minden, hogy már előre is 
lemondott olyan igények kielégítéséről, amelyek 
a rendes táplálkozás, az öltözködés és a lakás ke
retén kívül estek. Míg most, amikor minden hó 
elsején csak úgy duzzadt a bugyelláris a bankók
tól, majdnem kényelmetlenül érezte magát, ha 
fizetését felvette.

De nemcsak ezt a pénzbőséget kellett meg
szoknia, hanem még sok egyebet is. Például azt 
a főúri kényelmet, amely körülvette, amióta a 
bécsi diplomatanegyedben fekvő Schlosser-palo- 
tában, Lakatos magánlakásában — a vállalko
zónak ellentmondást nem tűrő kívánságára meg
szállt.
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— A bécsi házaknak ma nincsen értéke, — 
mondotta Lakatos — ezért mindezideig nem tud
tam eladni a palotámat sem. Az egész első eme
let rendelkezésedre áll. Csak nem fogsz szálló
ban lakni?

Ezt Bokódy is belátta. De néha este, amikor 
végigjárta a szebbnél szebb régi bútorokkal és 
festményekkel teli palotát, hirtelenül megállt, a 
fejéhez kapott és azt kérdezte magától, nemcsak 
álom-e mindez?

A Schlosser-féle vállalat irodája másutt, 
még pedig a Belvárosban volt. Egy ötemeletes, in
kább modern bérház harmadik emeletén, a Nag- 
ler-Gasseban, olyan szűk kis uccában, hogy leg
feljebb csak nyáron nem kellett villanyt égetni, a 
szemközti ház meg oly közeinek látszott, hogy 
némi megerőltetéssel talán még kezet is fog
hatott a szomszédjával az ember.

Itt töltötte most Bokódy az idejét, nyolctól 
egyig, és háromtól addig, míg elvégezte a ki
szabott munkáját. De volt olyan nap is, hogy 
nem ment az irodába. Ilyenkor vagy valami 
épülőfélben levő ház gerendázatán mászkált, 
vagy a Westbahn mentén járt egy helyen, ahol 
a vállalatuk kábelek elsüllyesztésére szolgáló 
cementcsöveket fektetett le. Máskor a stájeror
szági határon levő bányákat látogatta meg, 
avagy kirándult Bécs közelében más helyekre, 
mert mindenfelé voltak még kisebb-nagyobb 
út-, csatorna- vagy házépítkezések folyamatban.

Eleinte elkalauzolta az öreg Kreitner, aki 
nemcsak kellemes útitársnak, hanem kiváló ok
tatónak is bizonyult. Később aztán már maga 
járta be azt a mintegy tizenöt helyet, ahol a 
cégnek még befejeznivaló munkája volt.

Ez a nagy elfoglaltság látszólag ellentétben 
állott Lakatos üzletét megszüntető szándékával. 
Kreitner be is vallotta, hogy még az utóbbi idő
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ben is vállaltak újabb megbízásokat, természete
sen Lakatos hozzájárulásával; az utóbbi azonban 
minden egyes esetben a leghatározottabban ki
jelentette, hogy «ez az utolsó ...»

Nagy előnyére vált Bokódynak a német nyelv 
alapos tudása, de hasznát vette a franciának és 
angolnak is. Áldotta a szülei emlékét, akik erre 
gyermekkorában nagy gondot fordítottak, mert 
valamikor a diplomáciai pályán szerették volna 
látni egyetlen gyermeküket. De így sem veszett 
kárba a sok tanulás: a Schlosser-cég ugyanis egy 
külföldi bank megbízásából végzett e bank palotá
ján bizonyos átalakításokat, de tárgyalásokat foly
tatott egy amerikai vállatlattal is, amely a Duna 
mentén, az úgynevezett «Praterspitz» közelében 
néhány hatalmas naftatankot állított fel.

Kreitner bácsi, aki családos! ember és négy — 
ezek közt két még eladó — leány boldog apja volt, 
kötelességének tartotta, hogy a «szegény idegen- 
beszakadt magyar fiút» az övéivel megismertesse; 
meg is hívta ebédre, vacsorára, különösen vasár
nap, mikor «amúgyse tudja az ember, hogy mihez 
kezdjen idejével».

De a két hajadon Kreitner-leány, a vígkedé- 
lyű tipikusan bécsies Mizzi, meg az ábrándos 
Lőtte, aki az egyetemen bölcsészetet hallgatott, iaz 
első pillanattól kezdve oly meleg érdeklődéssel 
vette körül Bokódyt, hogy ez jónak látta még 
idejekorán elejét venni minden bonyodalomnak. 
Egyszer, mintegy véletlenül, elejtett olyasfélét, 
mintha már nem volna szabad a szíve (ami csak 
annyiból nem volt igaz, hogy egyetlen nagy sze
relmének tüze, hisz tudjuk, már csak «a lelke 
mélyén pislogott*), de aztán talált még sok egyéb 
ürügyet is, amelyekre hivatkozva mind ritkáb
ban fogadta el Kreitnerék meghívását.

A hietzingi Kreitner-villa helyett Bokódy el
kezdett színházba, hangversenyekre járni; egy
szer «volt Flétánál is ...» Mosolygott, mert Kai-
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Ióné jutott eszébe. Vájjon még mindig boldogí
totta-e hivatali utódját a látogatásaival?

Erre a kérdésre — ha nem is közvetlenül — 
választ kapott néhány napra rá, magyar lapjá
nak valamelyik számában. Voltaképpen két hír 
volt, teljesen függetlenül egymástól, sőt más-más 
oldalon is. Az egyik arról számolt be, hogy dr 
Tauber Imre miniszteri osztálytanácsos eljegyezte 
Madarász Ella úrhölgyet, Madarász Ferenc ismert 
építővállalkozó leányát. A másik pedig arról 
szólt, hogy a tétényi tisztviselőtelepi út és csator
naépítési ügy kérdése végre dűlőre jutott, ameny- 
nyiben e munkák kivitelére — Kelény és Társa 
cég nyert megbízást. . .

Ebéd után volt éppen. Bokódy jókedvűen 
zsebre tette a hírlapot és szokása szerint gyalog 
ment vissza az irodájába.

Furcsa teremtés az ember. Akármilyen jó az 
emlékezete, néha gyorsan tud felejteni. De nem 
mindig. Es ez az emlékezés sokszor sorsdöntő az 
életünkben.

Az irodával szemben, egy régi, palotaszerű 
bérházban, amely még a Mária Terézia előtti idők
ben épült, lakott egy nagybeteg öreg hölgy a leá
nyával. Az iroda: egy emelettel magasabban volt, 
mint az említett szemközti lakás, és így úgyszólván 
a Sdhlosser-féle alkalmazottak szemeláttára ját
szódott le odaát sok minden, ami nem tartozott 
éppen a nyilvánosságra. De az ilyen szűk uccá- 
ban, mint a Niaglergasse, az ember önkéntelenül, 
sőt akarata ellenére is bepillant szomszédjainak 
magánéletébe. így Bokódy is — bár nagyon el 
volt foglalva, — kénytelen-kelletlen tudomást vett 
a beteg öreg hölgyről és leányáról.

Egy napon, amikor valami üzleti levéllel be
nyitott Kreitnerhez, ez éppen az ablak előtt állt 
és átnézett az utcán. Odaát is égett valami régi 
nagy csillár, úgy látott be az ember a lakásba, 
akár a szomszédszobába.
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— Rettenetesen sajnálom azt a szegény kis
lányt, — szólt Kreitner, kissé restelkedve, hogy 
nem az íróasztala mellett találták. — Bizonyára 
már ön is ismeri azokat a szerencsétlen embere
ket odaát?

Bokódy bólogatott.
— Kik azok voltaképpen? — kérdezte.
— Az öreg dáma egy magasrangú udvari 

funkcionáriusnak az özvegye, aki valamikor bizo
nyára sokkal jobb napokat is látott. Tudtam is, 
hogyan hívják, de bizony, kiment az eszemből. Azt 
mondják, hogy az infláció idejében belerántották 
mindenféle spekulációkba, amelyeken aztán még 
azt is elvesztette, amije a háború után megmaradt. 
Es csodálatos, hogy ennek dacára, egyébként bete
geknél oly gyakori makacssággal, majdnem job
ban ragaszkodik a nagy lakáshoz, mint az életé
hez, úgyhogy minden testi baján kívül bizony 
még nagy nyomorban is él a leányával együtt.

űnkénytelenül Bokódy is az ablakhoz lépett és 
átnézett ő is. Az öreg asszony tolószékben ült, egy 
kis vaskályha közelében, amelynek pléhcsöve egy 
mögötte álló, gyönyörű kandallóba vezetett. A vas
kályha vörös fényben izzott. Most a háttérben 
ajtó nyílt; ezen besietett a fiatal leány és kis tál
cán gőzölgő teát hozott, amelyet kanállal akart 
megitatni a beteggel. De az rázta a fejét és hado
nászott. Aztán látszott, mint szitkozódik. A végén, 
mivel a leány nem engedett, kiütötte a csészét a 
kezéből és hátradobta magát. A leány pillanatig 
tanácstalanul állt, majd felszedte a cserepeket és 
kiszaladt.

Kreitner is, Bokódy is elfordultak az ablak
tól és leültek. Kreitner az íróasztalához, a másik 
vele szemközt.

— összeszorul az ember szíve, — mondta Bo
kódy. — Es mégis mindig rajtakapom magamat, 
hogy indiszkrét vagyok.



— Ügy vagyok vele én is, — hagyta rá az öreg. 
— Mintha delejes erővel vonzaná az embert e® a 
szemünk előtt lejátszódó tragédia. Merthogy ia®, 
ahhoz nem fér kétség. Mintha kényszerítené az 
embert valami, egy magasabb hatalom talán, hogy 
mások szenvedéseinek láttára hálát adjon az Is
tennek azért, mert jobb dolga van! őszinte, nagy 
szánalmat is kelt bennem ez a szerencsétlen asz- 
szony, de még inkább az a kislány, akinek önfel
áldozó ápolását;, megható gyöngédségét már éve
ken át kénytelen vagyok csodálni. Higgye el, Bo- 
kódy ur, néha ökölbe szorul a  kezem, ha, teszem, 
diktálás közben, megállók az ablak előtt és úgy, 
mint a minap, látom azt a gyönyörű, madonmaaroú 
teremtést, amint a halálfejű, kínoktól eltorzult vo- 
nású öreg asszony türelmetlenkedik vele, szidja, 
de még meg is üti! Mosolyogva tűri a beteg ide
geskedését, igazságtalanságait, és mihelyt beáll a 
melegebb időjárás, kitolja a kocsiját az erkélyre, 
hozza neki az ételt, beadja az orvosságot, órák- 
hosszat felolvas neki, s ha csak egy pillanatra is 
eltűnik a lakás belsejében, akkor már rázza a 
beteg a csengetyűt, amely állandóan vele van, és 
kellemetlen, rikácsoló hangon, türelmetlenül húsz
szor is kiált utána! Persze a hidegebb időjárás 
beálltával ez az egyoldalú kapcsolatunk ismét 
mindjobban meglazul. Nem hiszem egyébként, 
hogy az öreg asszony túlélje a telet Mindenkép
pen megváltás volna a szegény leányra nézve . . .

Kreitner közlése óta Bokódy még gyakrabban 
pillantott át az uccán, bár többízben megállapí
totta, hogy ennek nincsen értelme és csak zavarja 
a munkájában.

Egy alkalommal azonban az történt, hogy a 
fiatal leány néhány pillanatra az ablakhoz jött, 
ott megállt és, ajkainak mozgásából ítélve, han
gosan felolvasott abból a könyvből, amelyet a ke
zében tartott. Egyike volt azoknak a télen Bécs- 
ben oly ritka verőfényes napoknak, amikor még a
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szűk Naglergasseban is egy-két órára lámpa nél
kül meglehet az ember.

Először történt, hogy Bokódy jobban szem- 
ügyre vehette a fiatal leányt, akinek eddig inkább 
csak árnyképét ismerte. Valóban gyönyörű volt. 
De amint nézte, nézte, egyszerre, úgyszólván 
egyik pillanatról a másikra, azt a megdöbbentő 
felfedezést tette, hogy bájos szemköztije nemcsak 
emlékezteti valakire, hanem.. .

Nem is merte végiggondolni.
— Dénesfalvy Lola... — szólt mégis és az ab- 

lakdeszkára támaszkodott, mert érezte, amint a 
vér Ihirtelenül elhagyja az agyát Görcsösen nézett 
át az ablaküvegen. Akármit is ígért volna an
nak, aki e pillanatban látcsövet nyom a kezébe. 
De ekkor a fiatal leány elment az ablaktól, ő pe
dig hiába várta1, hogy mégegyszer odajöjjön. Ne
héz, fojtogató köd ereszkedett ismét a városra, 
odaát lámpát gyújtottak és már csak árnyéksze- 
rűen láthatta a leányt, amint a háttérben fogla
latoskodott a  beteg körül.

Gépiesen visszaült az íróasztalhoz és hátra
dőlt Az a gondolat, Ihogy itt talán nem is hason
latosságról van szó, hanem, hogy a szemközti 
szép ismeretlen valóban maga Dénesfalvy Lola, 
képtelenné tette arra, hogy dolgozzon. Becsukta 
a szemét és tűrte, szenvedte, hogy erőszakkal rá
rontsanak a régi emlékek.

Hat évvel azelőtt történt.
Akkori minisztere, a félszemű Szobránczy 

Iván, néhány hétre magával vitte Balatonföld- 
várra, ahol régi családi villájában, visszavonultan 
a világtól, arra fordította nyári szabadságát, hogy 
nagyjelentőségű törvényjavaslaton dolgozzon. 
Bendes titkárát pihenni küldte és helyébe fiatal 
tisztviselőt kért az elnöki osztály vezetőjétől, le
hetőleg olyant, aki gyorsírást is tud. így került 
Bokódy Balatonföldvárra.

Ottani szolgálata nem volt megerőltető. A ke
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gyelmes úr, bár jómaga egész nap a törvény- 
javaslaton dolgozott, neki legfeljebb csak két órán 
át diktált. Éppen csak le kellett tisztáznia az 
anyagot, azután azt tehette, amit akart. Illőnek 
tartotta, hogy ez idő alatt legalább a kegyelmes 
asszonynak álljon rendelkezésére, akivel egyébként 
is, mondhatni, baráti viszonyban volt. Hiszen 
Szobránczyné, — leánynevén Sziráky Nadine — 
még nem is olyan régen, gépírónő volt a minisz
tériumban, — oly foglalkozás, amelyre a régi és 
büszke Sziráky-család sarját is épúgy rákény- 
szerítették a körülmények, mint a sok grófot és 
bárót, hogy üzletcsinálásra adja magát, vagy 
hogy belépjen a kisgazdapártba. . .

Szobránczyné nem élt vissza volt tisztviselő
társának jelenlegi titkári szolgálatkészségével; in
kább állandóan arra figyelt, hogy jól érezze ma
gát abban a kis baráti körben a fiú, amely őt 
körülvette. Többnyire kedves, idősebb emberek 
voltak, még abból az időből, amikor elhúnyt édes
atyja, pályafutása fénykorában, Kevetúron fő
ispán volt.

De volt a társaságban egy ugyancsak idősebb 
dáma is, nagyon fiatal leányával. Ezek vala
hogyan nem egészen illettek ebbe a kissé vidéki 
ízű körbe: báró Dénesialvyné és leánya, Lola. 
Dénesfalvynét mindenki kegyelmes asszonynak 
szólította, állítólag azért, mert a  férje, valami 
magasrangú udvari hivatalnok, még a régi rezsim 
idejében nyugdíjaztatásával egyidejűleg elérte a 
valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot. Ez a 
beteges, sápadtarcú és végtelenül gőgös asszony 
sebogysem nyerte meg Bokódy tetszését, de emiatt 
bizonyára nem is nagyon bánkódott. Ellenben nem 
nézte jó szemmel, hogy a fiatalember állandóan a 
leánya körül settenkedik. Az utóbbinak a sorsa 
egyáltalában nem volt irígylésreméltó; de talán 
éppen ez a körülmény tette oly vonzóvá Bokódy 
szemében a tizenhatéves Lolát.

9*
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Édesanyja, aki épúgy mint számtalan osz- 
tálysorsosa, a nagy összeomlás után készakarva 
olyan szegényesen járt, hogy közfeltűnést keltett 
a szép és élénk magyar fürdőhelyen, őt is úgy öl
töztette, hogy mindenkinek megesett a szíve a 
rendkívül csinos teremtésen. De még tovább ment: 
a  betegeskedő bárónő hivatásos ápolónővel sem 
szolgáltathatta volna ki jobban magát, mint az 
édesgyermekével, akit csak egészen kivételesen 
engedett el a közeléből, és csak akkor, ha a 
szállóba vagy a boltiba küldötte valamiért. Még a 
fürdőbe is csak legfeljebb félórára engedte el, és 
akkor is mindig akadt kifogásolnivalója, mert 
látni vélte a partról, hogy a leány túlélőnkén vi
selkedik vagy túlsókat cseveg a fiatalemberek
kel . . .

Már pedig dehogy tette ezt. Ellenkezőleg, félve 
kerülte még a társaságukhoz tartozó férfiismerő
seit is, nehogy elégedetlenségre szolgáltasson al
kalmat az édesanyjának.

Bokódy szíve mélyéből sajnálta a gyönyörű 
kis teremtést; amikor feltűnés nélkül tehette, 
mellette termett, és mialatt kedves szavakat sutto
gott a fülébe, csak nézte, nézte. Lola láthatóan 
örült ennek a figyelemnek; szívesen fogadta, ha 
Bokódy megleste a parti ligetben vagy a posta 
előtt, amikor az öreg báróné elküldötte vala
miért, és abból, ahogyan — szinte csak lopva — 
viszonozta a pillantását, arra következtetett Bo
kódy, hogy a leány sem közönyös iránta.

Nem tartott soká és világossá vált a fiú előtt, 
hogy halálosan beleszeretett a kis Lolába, lehetet
len szabású ruhái ellenére. És ez az érzés oly 
hatalmasan vett rajta erőt, hogy egyik napról a 
másikra elhatározta, hogy bármiként, de feltét
lenül kiragadja a fiatal leányt ebből a rettenetes 
fogságból és elveszi feleségül.

Amikor az első kínálkozó alkalmat felhasz
nálva, sietve és izgatottan elmondotta Lolának,
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hogy mit forgat az eszében, a fiatal leány nagyon 
megijedt.

— Nem lehet, nem lehet! — kiáltotta rémül
ten, majd sírva fakadt és elszaladt. De Bokódy 
úgy vélte, hogy Lola csak az anyjától való féle
lemből mondta ezt, nem pedig azért, mintha nem 
viszonozná érzelmeit. Döntő lépésre készült te
hát. nem törődve sem az öreg dáma több mint 
valószínű ellenkezésével, sem sok más körülmény
nyel, amelyeket higgadt fővel bizony figyelembe 
kellett volna vennie: mindenekelőtt azt az egyet, 
hogy mind a ketten szegények voltak, meg hogy 
miniszteri fogalmazói fizetésből nem lehet meg
élni.

Erre a nehézségre figyelmeztette őt Szobrán- 
czynó is, akinek kiöntötte a szívét. De mikor ez a 
kedves és okos asszony, aki a második házasságát 
megelőzőleg bárkinél jobban megismerte a szere
lem minden keservét, azt látta, hogy hiábavaló 
minden ellenvetése, maga vállalta, hogy szószólója 
lesz az öreg bárónénál, akivel édesanyja családja, 
a Nádasfalvyék révén, valami rokonságban is 
volt.

Nem nagy reményekkel vállalkozott erre a ne
héz szerepre, igaz; de azért egész szívvel, egész 
lélekkel tette. El is határozta, hogy az anyagi ne
hézségeken segítendő, szól majd az urának. Hátha 
előléptetésben tudja részesíteni Bokódyt, vagy ta
lán — hisz az idők ilyesmire akkoriban igen alkal
masak voltak — be tudja nyomni valami nagy vál
lalatba, intézetbe.

Az eredmény lesújtó volt. Dénesfalvyné olyan 
heves görcsöket kapott, hogy még orvost is kel
lett hivatni. Hallani sem akart a dologról, meg
átkozta Bokódyt, minden felmenő rokonát, Szob- 
ránczynét, Földvárt, de még a Balatont is, ahová 
csak az ördög tanácsára jött el nyaralni. Másnap 
reggel pedig, leányával együtt, el is utazott. Nem
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is vonaton, hanem rozoga bérkocsin; senki sem 
tudta, hová.

Bokódynak, mikor reggel a miniszterénél 
akart jelentkezni, a hivatalszolga kis cédulát nyo
mott a kezébe, amit az egyik szálloda portása 
adott át neki. Néhány, ceruzával sietve odavetett 
szó volt csupán:

«Kedves Bokódy,
ha csak egy kicsit szeret, kell hogy elfe

lejtsen. Ha mégegyszer közeledik hozzám, meg
halok! Lola!»

Ilyen üzenet előtt persze, meg kellett hajol
nia. Nem közeledett többé Lolához, nem kutatta, 
nem kérdezte többé, hová, mivé lett. De a szíve 
mélyében sokáig égett az olthatatlan láng. Es 
égett még akkor is, amikor már azt hitte, hogy a 
szívében egy — egészen oktalan és buta — régi 
szerelemnek a mécsese már csak pislog.

XV.

Es jöttek az álmatlan éjszakák. Most, évek 
múltán. Bécsben. Bizony, az a vis-á-vis! Hát 
ilyesmi is lehetséges volna .. .1

Ködös, nyirkos, sötét napok követték egy
mást. Állandóan lámpát kellett égetni. Teljesen re
ménytelennek látszott, hogy egyhamar ismét az 
ablakhoz jöjjön a fiatal leány.

Mindig csak őrá kellett gondolnia. Szidta 
önnönmagát, erőt akart venni nyugtalanságán, ér
zelmein — hiába. Ott feküdt a sok munka előtte, 
nem tudott belekezdeni.

Véget kellett vetnie ennek a bizonytalan
ságnak!

Egy napon, kora reggel, mielőtt felment
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volna az irodába, benézett a szemközti házba és 
kereste a lakók névtábláját. Oly sötét volt a kapa 
alatt, hogy gyufát kellett gyújtania. A keze reme
gett. Végre megtalálta.

Nem sokan laktak a Tégi házban, összesen hat 
lakója volt. Az első emeleten egy ügyvéd és egy 
férfiszabó, a másodikon. . .

Csakugyan:
F reiherr

Albert Dénesfalvy von D énesfalva ti. Ács
Sr. M ajestat w irk lieher geh. R at, k. u. k. Sektionschef.

Ott állt, tisztán olvashatón, egy sárguló név
jegyen.

Bnkódy tántorogva állt néhány pillanatig, 
aztán levette a kalapját, hogy a homlokát megtö- 
rülie. Nagy csöppekben kiütött rajta a verejték.

Mi volt ez ? Semmiesetre sem véletlen. Bizo
nyára maga az Úristen akarta, hogy ő odakerül
jön a Schlosser-féle irodába, hogy közel legyen 
Lolához, hogy segítsen ...!

A szűk udvar felől nyikorogva ajtó nyílt. 
Kopott öreg ember közeledett feléje. Bizonyára a 
házmester.

— Keres valakit? — kérdezte röviden, de nem 
éppen barátságtalanul.

— Köszönöm, — felelte Bokódy — már meg is 
találtam.

Majdnem elszégyelte magát és indulni akart, 
de aztán újból megállt és a másikhoz fordult.

— Mondja csak, — kérdezte — él-e még az 
öreg Dénesfalvy báró?

— Dehogy él — volt a felelet. — Az még a 
háború alatt halt meg. Egy évvel Ferenc Jó
zsef után.

Csak most jutott eszébe Bokódynak, hogy ezt 
már hallotta.

— Azért kérdeztem, mert ott még az ő név
jegyét látom. . .
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— Hja? Ez is egyike az öreg kegyelmes asz- 
szony furcsaságainak — szólt a férfi, halvány mo
sollyal. — Semmit sem szabad változtatni, semmit 
sem bántani, ami a régi időkre emlékeztet. Min
dennek épúgy kell maradnia, mint ahogyan va
lamikor volt. Mintha ezzel meg lehetne állítani 
a világ folyását! Hol van az már minden...!  
Uraságod talán ismeri a családot?

— Igen, régebbről — felelte Bokódy kitérő- 
leg. — De már van annak vagy hat esztendeje is, 
hogy találkoztunk.

— Elhiszem. Az öreg asszony már legalább 
négy év óta nem mozdult ki a házból. Szívbajos.

— Es Lola bárónő?
— Az kérem a szó szoros értelmében angyal, 

vagy legalább is nem földi lény. Mondhatom, 
uram, összeszorul az ember szíve, ha elgondolja, 
hogy mit szenved az a szegény teremtés! Tudja 
kérem, — talán el sem tetszik hinni — ő sem 
hagyta el a lakást legalább egy félév óta. A ma
mája, az az öreg boszorkány, — bocsánat az 
erős kifejezésért, de felháborodik az emberben 
minden, ha rágondol — valósággal rabságban 
tartja szegényt!

Bokódy hátán végigfutott a hideg.
— Szörnyűség. . .  — mondta és összecsapta a 

kezét.
— Szörnyűség, bizony — hagyta rá az ember 

lelke mélyéből. — Már arra gondoltunk, én is, és 
a háziúr, valami lovag Puchmayr, nem tetszik 
ismerni?

— Nem.
— Én tudniillik itt házfelügyelő vagyok, 

igen . . .  Szóval, már arra gondoltunk, hogy ható
sági beavatkozást veszünk igénybe a szegény kis
lány érdekében, mert ez már nem járja! Csak
hogy . . .

— Csakhogy?
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— Az a baj, kérem, hogy akkor bizonyára 
megbosszulná magát az a szívtelen beteg asszony, 
és még rosszabb dolga volna a kislánynak. Hja, 
ha még pénzük volna! El lehetne az asszonyt he
lyezni valami kórházban, szanatóriumban . . .  De 
így? Már évek óta tartoznak a házbérrel és a 
háziúr jószívű ember. Tűri. De meg is teheti. Elő
ször is amúgy sem ér semmit a mai lakbér, má
sodszor van neki pénze elég. Textilgyáros . . .

— Mondja csak, kedves barátom — szakította 
őt féltbe Bokódy és egy sillinget csempészett a ke
zébe — mondja csak: nem juttathatna el egy le
velet Lola bárónőhöz, de úgy, hogy az édesanyja 
ne vegye észre?

— Nagyon szívesen; a feleségem végzi náluk 
a takarítást. . .

— Helyes. Ma délután elhozom a levelet. Se
gíteni szeretnék ezeken a szerencsétlen embereken, 
főképpen a fiatal leányon, és azt hiszem, tu
dok is !. . .

— Bárcsak sikerülne, valóban rájuk fér egy 
kis segítség . . .

De Bokódy már nem hallotta az utolsó szava
kat. Átrohant a Schlosser-házba, felszaladt az iro
dába és bezárkózott a szobájába. Szokása elle
nére nem üdvözölte az öreg Kreitnert sem, hanem 
nyomban az íróasztalhoz ült és írt.

«Kedves Lola,
a név, amelyet e sorok alatt olvasni fog, bi

zonyára eszébe juttat Magának valakit, aki hat 
évvel ezelőtt, Ballatonföldváron, a jó helyett, amit 
akart, rosszat tett Magával, vagy legalább is né
hány kellemetlen órát, talán napot is szerzett. Le
het azonban, hogy mégsem homályosodott el 
egészen az akaratlanul is vétkezőnek rokonszen
vesebb képe a lelkében, és talán most is ott van 
még valahol, egy elrejtett zugában. Akkoriban
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azt követelte tőlem, hogy felejtsem el és hogy ne 
közelítsem meg többé. Hat évig igyekeztem 
megtartani szigorú parancsát, de nem sikerült. 
Nem tudtam elfelejteni, de meg nem állhatom 
azt sem, hogy újból ne jelentkezzek. Azonban 
nem azért jelentkezem, mert nem tudtam el
felejteni, hanem azért, jmert egy fölöttünk álló 
hatalom úgy rendelkezett, hogy tudtomon kívül és 
szándékom ellenére a Maga közelébe kerüljek. A 
viszonyaim úgy alakultak, hogy kiléptem az ál
lami szolgálatból és egy tekintélyes magánválla
latnál vezetőállásihoz jutottam. Az irodám éppen 
szemben van a Maguk lakásával; ha az ablakhoz 
lép és feltekint a szemközti ház harmadik emele
tére: ott megláthat engem naponta akárhányszor, 
amint remegve lesem az alkalmat, hogy ha 
csak egy percre is megpillanthassam! A körül
mények, tudom, kizárják azt, hogy Magukat meg
látogassam, de még azt is, hogy másutt találkoz
zunk. Arról is van tudomásom, — pedig esküszöm, 
hogy nem kíváncsiskodtam, — hogy szegény édes
anyja súlyosan beteg és hogy alighanem sok min
denben hiányt szenvednek mind a ketten. Ne 
vegye tolakodásnak, Lola — hisz nem is veheti! 
— ha felajánlom Magának szolgálatomat, segítsé
gemet, az életemet! Kendelkezzék velem úgy, 
mintha hat évvel ezelőtt valóra váltak volna éle
tem legszebb álmai — és ne lásson bennem ide
gent, hanem jóbarátot, valakit, akihez mindenben 
a legnagyobb bizalommal fordulhat bármikor.

Nyugtasson meg e sorok átadója útján csak 
pár szóval, hogy megkapta a levelemet és hogy 
nem haragszik rám ezért a lépésért, amelyet, úgy 
érzem, maga a Mindenható irányít; nyújtson nagy 
mártíromságában egy kis vigaszt az a tudat, hogy 
kimondhatatlanul nagy szeretettel, egészen közel 
Magához, dobog egy hűséges szív.

Bokódy András*
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A levél írója nem volt képes bevárni a dél
utánt. Már az ebéd ideje is oly lassan jött meg, 
mintha örökkévalóságig kellene reá várnia és csak 
az rövidítette meg némiképpen a szenvedését, 
hogy Lakatostól egy csomó üzenet érkezett, amely 
alapos tárgyalásokat igényelt Kreitnerrel. De Bo- 
kódy egy órakor ezeket félbeszakította és 
villásreggelire szóló meghívásra hivatkozva, el
sietett.

Az uccára érve, bement a szemközti házba és 
átadta a levelet a házmesternek, aki kövér nejé
vel együtt ebédnél ült éppen. A délelőtti silling 
hatása alatt és jövőben való folytatása remé
nyében készséggel megígérte, hogy mielőbb és a 
legdiszkrétebben elintézi Bokódy megbízását.

A házból kijövet kis híja, hogy bele nem üt
között az irodából jövő Kreitnerbe; gyorsan ellen
kező útirányt választott és a Freyungon át a 
Schottentor felé követte a tovasiető emberárada
tot. Amikor feltűnt előtte a Votiv-templom, balra 
kanyarodott. Végig akart szaladni a Ringen, egé
szen a  Kárntnerstrasséig; ott szokott ebédelni az 
«Erzherzog Karl»-ban. De amikor odaért, nem volt 
semmi étvágya, sőt undorodott az evésnek még a 
gondolatától is. Csak Lolával tudott foglalkozni 
és a nagy szerelmével, amely oly hirtelenül ismét 
erőt vett rajta . . . Sarkonfordult tehát és 
hazament a Reisnerstrasséba, ahol a pamlagra 
dőlt és álmodozott.

Kaleidoszkópszerűen változtak a képek, ame
lyeket túlhevített agyműködése varázsolt lelki 
szeme elé. Egyik pillanatban követte útjában a 
Lolához írt levelét; a legkisebb részletekig elkép
zelte, hogy b mint adja át, óvatosan és titokzato
san a fiatal leánynak az a kövér asszonyság, akit 
a házmesterlakásban látott; hallani vélte azt a 
félig elfojtott sikolyt, amely elhangzik Lola aj
káról, amikor feltépi a borítékot és megpillantja
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az ő nevét a levél alatt; azután látja, amint las
san, lassan kiderülnek a vonásai, |könny jelenik 
meg szemében, gyorsan előkerit egy darabka 
papirost, remegve ír néhány sort és fellélegezve, 
hogy nem éppen ezalatt hívta vissza a szobába 
anyjának rikácsoló hangja, kezébe nyomja a vá
laszt a házmesternének . . .  Örülök az életjelnek — 
azt írja, boldog vagyok, hogy a közelemben 
van... Majd gondolkozom rajta, miként láthatnék 
egymást, ha csak egy pillanatra is ... És csak
ugyan, másnap újabb üzenetet kap, hogy ekkor és 
ekkor, talán késő este, [mikor a beteg végre el
aludt, jöjjön föl a folyosóra, ő majd kisurran...

De már a. következő percben egészen más
képpen fest a helyzet: szerencsétlen véletlen foly
tán a levél az öregasszony kezébe került és en
nek rettenetes volt a hatása; leírhatatlanul feliz
gult, kiabált, ordított fájdalmában, mert hatvá
nyozott mértékben jelentkeztek a szívgörcsök, be
lekapaszkodott Lola hajába és ütötte, verte, fojto
gatta a szerencsétlen leányt!

Bokódy szíve erősen dobog. Félig felül, mert, 
szűk neki a fekvőhelye és rémülten néz belé a fél
homályba ökölbeszorított kézzel, tehetetlenül, 
visszafojtott lélegzettel figyeli az eseményeket; az 
öregasszony hirtelen elengedi Lolát, vézna teste 
hátrahanyatlik és nagyot sóhajt. Vége...! Meg
ölte az izgalom. Megölte a levél, amit ő írt, Bo
kódy András. De nem baj. Ez nem volt közönsé
ges gyilkosság, nem is volt 'bűncselekmény, ha
nem az örök isteni igazságnak ítélkezése, amelyet 
neki kellett ha öntudatlanul is, végrehajtania. 
Majd értesül a  történtekről; lélekszakadva fel
szalad Lolához, karjaiba zárja, vigasztalja, be
céz.!, csókolgatja. Hiszen most már nincsen többé 
akadály, amely útját állja a boldogságuknak! A 
temetésen már ott áll mellette, mint az egyetlen 
ember ezen a földön, akinek joga van hozzá; el
múlik a gyászesztendő és ismét együtt lépnek be



141

Isten házába; orgonaszó mellett haladnak az oltár 
felé, amelyet színes üvegen át beragyog egy 
aranysugár...

De Bokódy átszellemült vonásai csakhamar 
ismét elborulnak. Mert az a sejtése támad, hogy 
mindez csak csalfa és hiú reménység. Uram, te
remtőm — hat esztendő! Hosszú idő ez. El 
sem képzelhető, hogy ezalatt az egész idő alatt ne 
akadt volna más. aki szintén bele ne szeretett 
volna Lolába és el nem foglalta volna az ő helyét 
a fiatal leány szívében, aki akkoriban, Földváron, 
jóformán még csak gyermek volt...? Bizonyára 
így volt, és ha nem is láthatták volna egymást az
zal sem, amint szerették volna, biztosan leveleztek 
egymással titokban és csak várták, hogy vége 
szakadjon a nagy szenvedésüknek és egymáséi 
lehessenek . . . Igen, igen, ez volt a legvaló
színűbb eshetőség. — Felejtsen el és ne köze
ledjék hozzám! — Ezt kívánta tőle Lola hat évvel 
ezelőtt. Ö pedig hat éven át nem jelentkezett, hall
gatott, mintha meghalt volna. Még szemrehányás
sal sem illethette hát Lolát, ha ő felejtette el őt...

A szomszédos szalonban megszólalt egy régi 
falióra. Bizonyára már előbb is szólt, csakhogy ő 
észre sem vette. Most azonban egészen jól hal
lotta; hármat ütött, dallamos, mély hangon. Mint 
egy távoli templomharang.

Három óra!
Bokódy felugrott, magára kapta a kabátját 

és elrohant. És mivel nem akart még jobban el
késni, megállított egy taxit és elvitette magát a 
Naglergasséba.

XVI.

Az irodába érve, kissé restelkedett, hogy szo
kása ellenére, nem ő előzte meg az öreg Kreit- 
nert. Igaz, hogy voltaképpen ő volt az utóbbinak 
főnöke, de mégis úgy érezte, hogy Kreitnemek,
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már a koránál fogra is tartozik ennyi figyelem
mel. Es, 'ha már egyszer nem mondott neki iga
zat, amikor a villásreggelire hivatkozott, amelyet 
sem másokkal, sem egyedül aznap el nem fogyasz
tott, hát kénytelen-kelletlen mégegyszer el akart 
térni az igazság útjáról, azt állítva, hogy sehogy- 
sem bírt szabadulni vendéglátóitól.

De nem is került sor az ilyen újabb mente- 
getődzésre, mert alighogy benyitott Kreitnerhez, 
ez, az ablak előtt állva, hátrafordult és olyan 
mozdulattal, amely annyit jelentett, hogy jöjjön 
közelebb, mondta:

— Nézze csak, micsoda felfordulás van odaát! 
Ügylátszik meghalt az öregasszony, Isten nyu
gossza . . .

Bokódynak elállt a lélegzete. Szédülve tán
torgott oda az ablakhoz. Csakugyan: szokatlan 
sürgés-forgás volt látható a szemközti lakásban: 
két Idegen férfi, egy öreg és egy fiatalabb, járt
kelt, tanácskozott: hol együtt, hol Lolával, aki 
zsebkendőt szorongatott a kezében vagy a szemét 
törölte vele.

De Bokódy mindezt csak igen homályosan 
látta, ámbár a rendestől eltérőleg, a szem
közti lakásnak minden ablaka fényesen ki 
volt világítva. Ö egészen mást vélt látni: egy le
velet, amelyet az öregasszony lesoványodott, 
sárga kezében tart és kék foltokat Lola testén, 
ütéstől eredőket... Tehát valóra vált a délutáni 
látománya: a levél megölte Dénesfalvynét. Vagy 
nem is a levél, hanem ő maga.

Nem bírta a lába. Visszahúzódott az ablak
tól és a legközelebbi karszékbe dőlt.

— Mi baja? — kérdezte csodálkozva Kreitner.
Bokódy nem felelt és csak rázta a fejét, hogy:

semmi. Csak mikor Kreitner hozzálépett és ag
gódva megérintette a kezét, mondta rekedt 
hangon:
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— Ha csakugyan az a helyzet odaát, amit ön 
gyanít, akkor én öltem meg az öregasszonyt.

Kreitner megdöbbent.
— Ne beszéljen ilyen őrültségeket! — kiáltotta. 

Komolyan azt hitte, hogy a fiatal barátja félre
beszél. Erre aztán olyan röviden, ahogyan csak 
lehetséges, megmagyarázta Bokódy, hogy mily 
alapon jutott a szörnyű gyanúhoz.

— Maguk magyarok, bámulatos emberek! — 
mondta Kreitner és fellélegzett. — Felállítanak 
valami tételt és aztán úgy hisznek benne, mint a 
Szentírásban. Hová gondol fiatalember? Es ha 
véletlenül csakugyan az öregasszony kezébe 'ke
rült volna az ön levele, még akkor sem volna 
szabad ilyen erőltetett összefüggésre gondolni.

Bokódy azonban a két kezébe temette a fejét.
— Nem tehetek róla — felelte — nem tudok 

szabadulni ettől a gondolattól. Egyetlen mentsé
gem, hogy ennek előbb-utóbb amúgy is be kellett 
volna következnie, és hogy — ha csakugyan meg
halt Dénesfalvyné — ez megváltás a betegre, de 
a szegény, sokat szenvedett leányra nézve is.

— Meghiszem azt! — hagyta rá Kreitner, meg
győződéssel. — És éppen ezért, ahelyett, hogy 
kétségbeesne, megvan minden oka, hogy örüljön. 
Csak gondolja meg, hogy mit jelenthet, talán már 
ebben a pillanatban is, a fiatal leány szemében 
ez a szó: szabadság! Egyszerre felszabadult a 
pokol minden kínjától. Hiszen, ha valóban az ön 
levele siettette ezt az egyetlen természetes és 
szerencsés megoldást, akkor ön valóságos Szent- 
györgy-lovag, aki kiszabadította a mesebeli ki
rályleányt a sárkány karmai közül!

Bokódy hirtelen feltekintett.
— Azt hiszem, hogy önnek igaza van, kedves 

Kreitner — mondta. — De ha eddig csak eszköz 
voltam egy földöntúli hatalom kezében: akkor a 
voltaképpeni feladatom csak most kezdődik. Es 
cselekedni fogok is . ..!  — Ezzel felkelt, majd ismét
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a szokott nyugodtsággal hozzátette: — Ma már 
amúgysem tudnék rendes munkát végezni, leg
jobb, ha megyek. Lehet, hogy még visszajövök, de 
e pillanatban alighanem odaát nagyobb szükség 
van reám, mint az irodában.

Kreitner is ezen a nézeten volt és jóindulattal, 
talán részvéttel is, az elsiető fiatalember után 
nézett. Majd elmosolyodott és megrázta a fejét:

— Most már értem, hogy miért bizonyultak 
hiábavalónak Mizzi és Lőtte erőlködései . . .! 
Amúgy is kiszámíthatatlanok ezek a magyarok. 
Mindig azt hittem, hogy nincsen a világon hig
gadtabb bürokrata ennél a fiatal Bokódynál. Es 
most kisül, hogy akkora fantaszta, hogy még . . .!

Ezalatt Bokódy leért az uccára és átsietett a 
másik oldalra. A szemközti ház kapujában egy 
ismeretlenbe ütközött, akit a házmester követett.

Bokódy bevárta az idegen távozását, aztán a 
házmesterhez fordult. De ez megelőzte a kérde- 
zősködését.

— Tessék elképzelni, hogy mi történt! — 
mondta gyászos arckifejezéssel, anélkül azonban, 
hogy leplezni tudta volna a kisebbmüveitségű 
emberek afölötti örömét, ha szenzációs 'úriéi szol
gálhatnak; — az öreg báróné meghalt.

Várta a hatást, de nem csekély meglepetésére 
Bokódy így szólt:

— Tudomásom van róla. Mikor halt meg a 
kegyelmes asszony?

— Talán másfélórával ezelőtt, — felelte a ház
mester. — Nemsokára rá, hogy át tetszett nekem 
adni azt a levelet, Lola bárónő magánkívüli ál
lapotban, rohanva jött az embeletről és egész tes
tében remegve kért, szaladjak át a háziorvosért, 
mert az anyja nagyon rosszul van. Koch doktor 
úr szerencsére itt lakik a közelben, a Tuehlau- 
benen; otthon is volt, rendelőórája volt éppen. Né
hány perc múlva át is jött, de alig lehetett fent 
egy negyedóráig, újból lerohant a fiatal bárónő
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és könyörgött, eszközölném ki Tilemann ügyvéd 
úrnál, hogy az ő telefonján felhívhassa Wenke- 
bach tanár urat, jönne le azonnal, mert Koch dok
tor úr szeretne vele konzultálni. A tanár úr meg 
is jött, de akkor már nem lehetett az öregasszo
nyon segíteni, mert néhány perccel előbb beállt 
a katasztrófa. . .

Itt a házmester kis szünetet tartott és leste, 
hogy a katasztrófa szó, amelyet orvosi szakkifeje
zésnek tartott, vájjon milyen hatással lesz az is
meretlen, de rokonszenves fiatalemberre, aki egé
szen regényszerűen lépett be a Dénesfalvy-család 
életkörébe, eléggé furcsán éppen akkor, amikor 
egyik tagja kivált belőle. De Bokódy most sem 
rendült meg, hanem ezt kérdezte:

— Mikor adta át levelemet Lola bárónőnek?
— Egyáltalában még nem adtam át neki, — 

felelte a házmester, aki ebben a pillanatban min
den egyébre gondolt, csak a levélre nem. — Még 
itt van a zsebemben.

— Hál’ Istennek! — szólt Bokódy megköny- 
nyebbülten és fellélegzett. Ez aztán még nagyobb 
meglepetés volt a házmester részére.

— Visszaadjam talán? — kérdezte és máris 
a zsebébe nyúlt.

— Nem, dehogy! — tiltakozott élénken Bo
kódy. A házmester most már sehogysem ismerte 
ki magát.

— Előbb azt tetszett mondani, hogy: hál’ 
Istennek, most pedig . . .

— Maga ezt persze nem értheti, — vágott a 
szavába Bokódy, — nem is fontos. Ki van most 
odafenn a fiatal bárónőnél?

— A feleségem és a háziorvos, dr. Koch. A 
professzor úr éppen az imént távozott; hiszen ta
lán tetszett is látni . . . Ö mondta, hogy vége.

Bokódy pillanatig gondolkozott.
— Nézze, kedves barátom, — szólt azután és 

ismét egy sillinget csúsztatott a házmester
D rasch e -L ázá r  A lfréd : Az egyenes út. 10
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ösztönszerűleg kinyiló markába, — a haláleset 
következtében a helyzet délelőtt óta kissé megvál
tozott. Ami ma délelőtt ráért esetleg napokig, az 
most talán nagyon sürgőssé vált. . .  Arra a támo
gatásra gondolok, amelyre a fiatal bárónő ezek
ben a nehéz órákban bizonyára rászorult. Hiszen 
nem él itt Bécsben semmiféle rokona sem, úgy-ef

— Nincsen senkije, — felelte a házmester, tel
jes beavatottsággal. — Amióta az öreg kegyelmes 
nr meghalt, nem tette a lábát abba a lakásba raj
tunk, no meg a háziorvoson kívül, egy árva lé
lek sem!

— Ezt gondoltam. Nézze, maga igen intelli
gens embernek látszik; vigye fel a levelet és 
adja át a bárónőnek, de nem hirtelenül, minden 
bevezetés nélkül —

— Értem . . .
— Kérdezze meg előbb, lehet-o neki valami

ben szolgálatára, majd mondja el, hogy egy úr 
járt itt, aki levelet hagyott hátra az ő számára és 
választ kér; ön azonban, a váratlanul bekövetke
zett eseményekre való tekintettel, nem merte őt 
zavarni, de az a bizonyos úr most ismét itt van és 
azt mondja, hogy a bárónő ebben a pillanatban 
talán azonnal fogadná látogatását . . .  Itt van 
egyébként a névjegyem; azt is adja át a báró
nőnek, a levéllel együtt.

— Pontosan így fogok cselekedni. De — ne 
várjam be, amíg a doktor úr elment!

— En is jobb szeretném így, csak ki tudja, 
meddig marad még!

— Nem tarthat már sokáig; hiszen rendelő- 
órája volna . . .

— Akkor cselekedjék legjobb belátása szerint, 
de legyen ügyes, érti! Én itt lent várok. Fel-alá 
sétálok a kapu előtt . . .

Már régen nem indult neki akkora lendülettel 
a második emeletnek a házmester, mint ezzel az 
alkalommal. Amivel kétségtelenül ismét bebizo
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nyosodott az a régi igazság, hogy úgy forog jól 
a kerék, ha kenik.

Nem tartott tovább tíz percnél sem, és a ház
mester sovány, kopott alakja ismét megjelent a 
kapu aljában, de Bokódynak oly hosszúnak tet
szett ez az idő, mintha belé kellene őszülnie. 
Izgatott agyában valósággal rohamozták egy
mást a gondolatok, míg szívében olyasmit érzett, 
amit eddig talán még soha. Régen magába- 
fojtott, bilincsbevert szerelem érzése volt ez, 
amely egyszerre felszabadult sokévi fogságából, 
elemi erővel tört ki belőle, magával rántotta, szé
dületes magasságba emelte, dobálta, mint ten
geri vihar a hajót. Es ha nem vegyül bele ebbe 
egy másik érzés is, amely valahogyan olyasmire 
emlékeztetett, ami az állatot is elfogja, ha párját 
vagy kölykeit veszélyben sejti, — akkor talán el 
is veszti lelki egyensúlyát.

Gondolataink nincsenek időhöz kötve, nem is 
mérhetjük tartalmukat órával. így Bokódy is 
tíz pere alatt végigszaladt egész életén, maga 
előtt látott elhúnyt kedves embereket, vidé
keket, amelyeket talán sohasem láthat viszont 
többé, újból átélt napokat és órákat, amelyek sors
döntők voltak számára, de olyan perceket is, ame
lyeknek egyáltalán nem volt jelentőségük. Es 
mindezen átragyogott új életre kelt szerelme, 
mint egy vakító, szinte elviselhetetlen napsugár.

Amikor megpillantotta az egyszerű, öreg em
bert, aki — úgy érezte — kezében tartja az ő sor
sát, reménységét, mindenét: pillanatra elállt a 
szívverése. De aztán összeszedte egész erejét és 
előlépett a félhomályból, amelyben tartózkodott.

A házmester habozva szólt:
— Átadtam a levelet Lola bárókisasszonynak, 

és ő el is olvasta. Azt üzeni, hogy nagyon örül, 
hogy itt tetszik lenni a közelében és hogy majd 
írni fog.

Bokódy hátralépett.
10*
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— Szóval: nem fogad? — kérdezte, alig hall
hatóan.

— Nem. A bárókisasszony nagyon sajnálja, 
de erre ma képtelennek érzi magát.

Bokódy pillanatig mozdulatlanul állt, aztán 
némán megérintette kalapja karimáját és eltűnt 
a nyirkos, ködös sötétségben.

XVII.

Hetek teltek el a nevezetes nap óta, anélkül, 
hogy Lola beváltotta volna ígéretét. A végén 
már azt kellett hinnie Bokódynak, hogy az öreg 
házmester, csakhogy szépítgesse a dolgot, ki
talált valamit. Es most ismét a régi kerékvágás
ban haladt minden, mintha misem történt volna, 
íróasztal, lámpafény mellett eltöltött munka, 
néhány látogatás a stájerországi határon és egy 
hivatalos út Budapestre. Lakatos személyes 
jelentést kívánt és egyre sürgette a bécsi üzlet 
végleges felszámolását. Magyarországon váratla
nul nagyobb mértékben indult meg a munka; nem 
lehetett tudni, meddig tart a lendület, de nem 
volt szabad szétforgácsolni az erőket.

A két férfiú nagyon megörült egymásnak, s 
ez a viszontlátás teljesen visszazökkentette 
Bokódyt a való életbe. Röstelte saját maga előtt, 
hogy egyideig elhagyta magát. Abban a szédü
letes munkakörben, amelybe néhány hónapja 
jutott, kellett, hogy eltörpüljön oktalan érzel- 
gés és bánkódás olyasmi miatt, amiről voltakép
pen már régen lemondott. Lolát, hiába, bizo
nyára máshoz fűzték a szerelem szálai, csakhogy 
erről senki setm tudott, talán még a mindenbe be
avatott házmester sem. És ez természetes is volt.

Dolgozni akart és felejteni. Es úgy neki fe
küdt ismét a munkának, hogy az öreg Kreitner
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mesébeillő dolgokat írt róla Lakatosnak. Ez csak 
bólogatott.

— Tudtam, hogy nem fogok benne csalódni, 
— szólt magában.

Mikor Pesten járt Bokódy, Feledinének úgy 
tetszett, hogy valami változáson ment keresz
tül. Azzal magyarázta ezt, hogy Becs vá
rosában bizonyára átvette más valaki azt 
a szerepet, amelyet valamikor ő óhajtott 
volna betölteni «Bandi» életében. E titkos csaló
dás elviselését megkönnyítette az ő helyzetében 
is beállott szerencsés változás, elsősorban Laka
tos kitüntető kedvessége és bizalma. Sohasem 
éreztette vele, hogy voltaképpen alkalmazott. Ha 
közeli rokona, akkor sem lehetett volna iránta 
figyelmesebb.

De Bokódy nem avatta be a titkaiba, s így 
ő sem kíváncsiskodott. Hiszen ehhez semmi joga 
sem volt. Legfeljebb bántotta egy kissé, hogy el
hallgat valamit előtte, a jó barát, a pajtás előtt. 
Avagy éppenséggel ebből kellett volna némi 
reményt merítenie?

A bécsi irodában Bokódy függönyt szerelte
tett az ablakra. Amint mondta, azért, mert a 
szemközti ház harmadik emeletéről állandóan ne
veletlen kölykök néznek át hozzá, ez pedig 
zavarja a munkában. Kreitner úgy tett, mintha 
nem is látná a függönyt, magában azonban tisz
tában volt a valódi okkal.

— Szerelmi csalódás, — gondolta mosolyogva 
és valahogyan a Mizzi leánya jutott eszébe, aki 
állandóan azon csodálkozott, hogy miért is 
hanyagolja el őket ennyire Bokódy; csak nem 
neheztel valamiért . . .?

Ritkán akad ablakfüggöny, amelyen mégis 
valamiképpen át ne lehessen látni, különösen 
belülről kifelé. De különben is: mindegyiket 
csak egy kicsit félre kell húzni és máris támad 
egy kis oldalnyílás. Erre rájött Bokódy is, mikor
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hébe-korba félbeszakította a munkát és az ablak
hoz lépett, hogy az — időjárást szemlélje. Igaz 
is: mégis csak tudnia kellett, havazik-e odakint, 
avagy az eső esik? Akármikor megtörténhe
tett, hogy hívták valahová, kifelé. . .

Hogy ilyenkor a szeme véletlenségből meg
akadt a szemközti második emeleten is, azon sem 
fizikai, sem lélektani szempontokból nem lehet 
csodálkozni. Es ilyenkor legnagyobb csodálkozá
sára azt tapasztalta, hogy olyan kényelmesen, 
mint most, azelőtt egyetlenegyszer sem láthatta 
akármikor napközben is Lolát. Egészen közel az 
egyik ablakhoz, egy csak nemrégen odakerült 
íróasztalnál ült: ott rendezgetett, rakosgatott, 
írt. Es nem jutott volna eszébe, hogy egyszer 
ő is átnézzen az uccán. Még az ablakhoz sem 
állt volna soha, a világ minden kincséért sem.

Bokódy, ha rajtakapta magát, hogy nem az 
időjárást nézi, hanem a Dénesfalvy-lakás abla
kait kémleli, nagyon bosszankodott. Nyomban 
vissza is ült a helyére és beletemetkezett munká
jába. De még ekkor is megesett vele, hogy eszébe
jutott mindaz, amit az öreg báróné halálát követő 
napokon látott: a felravatalozás, az egyszerű 
temetés, amelyen Lola egymaga ült bele, mély 
gyászban, a halottaskocsit követő vízözönelőtti 
landmer-ba, másnap valami bizottság megjele
nése, amely Lola kalauzolásával végigjárta a 
szobákat és jegyzeteket készített. Csak egyet 
nem látott Bokódy: azt a valakit, akire gyana
kodott, hogy közelebb áll Lola szívéhez, mint jó
maga, s akinek, ha egyáltalán, hát éppen azok
ban a nehéz napokban okvetetlenül meg kellett 
jelennie a Dénesfalvy-lakásban — ha véletle
nül nem volt tengerész, vagy kereskedelmi utazó, 
aki a modern technika minden csodájának 
dacára sem tudott hamarjában ott teremni, ami
kor véletlenül Mexikóban, vagy Szumatra szige
tén tartózkodott.
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Egy napon — éppen ismét az időjárást szem
lélte és mellesleg megállapította, hogy a szem
közti ház második emeletén oly szokatlanul sötét 
minden, mintha nem volna otthon senki, — be
nyitott a szobájába az irodaszolga és tálcán név
jegyet tartott elébe.

Dénesfalvy Loláé volt.
Nem akart hitelt adni a szemének.
— Hogyan? — kérdezte egészen különösen, 

— hol van ez a hölgy?
— Hát odakint várakozik, kérem, — felelte 

a szolga, — bocsássam be?
— Természetesen! — kiáltott fel hangosan 

Bokódy, mialatt izgatottan rohant, hogy lá
togatója elébe menjen. De aztán hirtelenül 
meggondolta magát: sokkal jobb volt, ha ez a 
rendkívüli találkozás négyszemközt megy végbe 
és nem idegenek szemeláttára. Kiküldte tehát a 
szolgát, maga pedig némi távolságban az ajtótól 
felállt és mintegy imára összetette a kezét.

— Eljött, eljött! — szólt halkan és izgatottan, 
türelmetlenül várta, nyíljon meg már az ajtó 
és lépjen be rajta a boldogsága, reménysége, 
mindene! Már-már kitárta a karját, hogy belé- 
zárja, magához ölelje hosszú szenvedésének, hal
hatatlan szerelmének tárgyát. . .

De amikor egészen feketében, gyászfátyollal, 
csakugyan belépett, akit oly epedve várt, karja 
lehanyatlott, maga pedig nem vetette magát 
elébe, hanem önkénytelenül is kissé feszesen meg
hajtotta magát és várta, hogy kezet nyújtsanak 
neki.

Ezer dolgot, ezer kedves, szerelmes szót akart 
mondani, de ehelyett csak mereven rábámult a 
leányra. Az a nyúlánk, sápadt, elegáns hölgy, 
gyászfátyollal és fátyolozott szemmel, aki minden 
zavar nélkül, öntudatosan előtte állt, kétségtelenül 
Dénesfalvy Lola volt, akit Balatonföldvárról 
ismert. Es mégsem volt az a Lola, akire emléke
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zett, nem volt az a rózsásorcájú leánygyermek, 
akire a parti ligetben, a sétányokon leselkedett.

Dénesfalvy Lola elmosolyodott.
— Nagyon megváltoztam, ugyebár? — kér

dezte, majd, még mielőtt tiltakozhatott volna 
Bokódy, vidáman hozzátette: — Ö, kérem, ne 
tagadja. Hat esztendő nagy idő . . .  !

Bokódy hirtelen megélénkült és karosszéket 
tolt látogatója mögé.

— És mégis gyönyörűbb, mint valaha volt, 
Lola! — mondta meggyőződéssel. Ismét mást, 
többet, szellemesebbet, a pillanathoz illőbbet sze
retett volna mondani, és úgy érezte, hogy szé
gyenletesen elcsépelt volt, ami elhagyta az ajkát.

— Eljöttem, hogy személyesen megköszönjem 
meghatóan kedves levelét, — szólt Lola, minden 
póz nélkül. — Nagyon sajnálom, hogy nem 
már hónapokkal előbb szereztem tudomást arról, 
hogy itt van, a közelemben, Bandi! Mekkora 
könnyebbséget, mily jóleső vigaszt meríthettem 
volna, különösen ezek alatt az utolsó, tűrhetetlen 
hetek alatt abból a gondolatból, hogy itt, szem
ben velem van valaki, aki velem érez és énreám 
gondol! Ügy-e, nem haragszik rám, — szakította 
itt félbe önmagát, — hogy akkoriban nem fogad
tam el a látogatását? De azokban a rémes pil
lanatokban, tud ja . . .

— Értem, teljesen értem, — sietett kijelenteni 
Bokódy, — és nem is tudom, mi jutott eszembe 
azon a napon. ízléstelenség volt, tolakodás az 
én részemről. Egyetlen mentségem . . .

— Ne mentegetődzzön, Bandi, — vágott sza
vába, igen szívélyesen Lola. — Nagyon aranyos 
és kedves gondolat volt a maga részéről, nem íz
léstelenség. Nem is azért mondottam le arról, 
hogy fogadjam, mintha ez a hosszú évek után 
való első viszontlátásunk netán megzavarhatta 
volna a halott iránti kegyeletemet. Ö, nem! El
lenkezőleg: ez az első találkozásunk, ez a váratlan
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és végtelenül nagy öröm volt, amely nem tűrte a 
halál, az elmúlás, a megsemmisülés közelségét. 
Ha nem akarom, (hogy már az első pillanatban 
összeomoljon ez a boldogság: kellett, hogy el
tegyem jobb időkre. Akkorra, kissé megnyu
godott a lelkem, amikor kissé kezdem felejteni a 
sok szenvedést, lemondást, kínt, amikor kezdem 
megérteni azt az előttem oly soká felfoghatatlan 
szót: szabadság!. . .  És lássa Bandi, most eljöt
tem magához. Megköszönni, hogy rám gondolt, 
hogy nem felejtett el mégsem, annak dacára, 
amire buta tizenhat esztendőmmel megkértem ...!

Amint ezeket mondotta, kedvesen, keresetle
nül, lassan-lassan rózsás pír borította el érdeke
sen sápadt, finom kis arcát.

Bokódy úgy ült vele szemben, mintha meg- 
igézték volna. Hiába látta, hallatta azt, amire na
gyon szomjazott, mégis úgy hatott rá, mintha 
csak álom volna.

— Es maga, Lola, maga nem felejtett el? — 
kérdezte, mialatt a leány keze után nyúlt és azt 
újból az ajkához emelte. — Nem neheztel többé 
reám, hogy akkoriban az erőszakosságommal bá
natot okoztam magának és ügyetlenül elrontot
tam azt, amit idővel talán mégis elérhettem volna?

Lola vidáman rázta a fejét.
— Ö, nem — felelte. — Nem is tudja, meny

nyire hálás vagyok magának, hogy megismer
tetett azzal az érzéssel, amelyből éveken át táplál
koztam, amely ébren tartotta bennem az élet
ösztönt, különösen akkor, mikor már néha azt 
hittem, hogy nem bírom tovább! Attól az 
időtől kezdve más szemmel néztem minden 
könyvet, amely a kezembe került, oly bolondja 
lettem az olvasásnak, hogy éjjeleken át egye
bet se tettem, csak olvastam; jó és rossz könyve
ket, amint jött, vagy amint éppen sikerült ti
tokban olvasmányra szert tennem. Szegény atyám-
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nak nagy könyvtára volt, tele igen komoly tu
dományos és szépirodalmi művekkel; de talál
tam ott, egy elrejtett helyen, olyan dolgokat is, 
könnyebbfajta olvasmányt, amelyet eleinte se- 
hogysem értettem. Csak később kezdtem sejteni, 
hogy miről van szó . . .  Bevallom őszintén, Bandi, 
hogy borzasztóan szerelmes voltam magába azon 
a nyáron Balatonföldváron! Ennek is persze csak 
azután ébredtem a tudatára. . .

— Drága, kedves. . .  — suttogta magánkívül 
a boldogságtól Bokódy — és most, Lola? Es 
most?

El nem engedve a leány kezét, egészen ráha
jolt és kereste a tekintetét. Lola ránézett, elmoso
lyodott.

— Nem tudom, — felelte egyszerűen, de ész
revette az árnyékot, amely rászállt Bokódy ar
cára és nyomban hozzátette: — Ne értsen félre, 
az Istenért! Hiszen olyan vagyok még, mint 
valaki, aki súlyos betegségből felépülve, lassan- 
lassan tér magához, óvatosan tesz csak néhány 
lépést, mert nem tudja, elbírja-e a  lába? Az
tán még valamit: oly önállótlannak érzem ma
gam még, mondhatnám gyámoltalannak, hogy 
szinte szégyenlem. Csak képzelje el a hely
zetemet! Huszonkétéves múltam, egyedül állok a 
világban és olyannyira nem ismerem az életet, 
hogy. . .  hogy nem hiszem, hogy fel tudnék adni 
egy ajánlott levelet, megváltani egy vasúti je
gyet, vagy eltalálni, hogy mit kéne mondanom, 
ha valami hatóság elé idéznének! Es mégis cso
dálkozom. Azon, hogy élek, hogy éhen nem hal
tam . . .  Hiszen eddig csak parancsszóra ettem, 
vagy nem ettem, sohasem azt, amit szerettem, 
hanem mindig csak azt, amit útáltam. . .  és 
most egyszerre nincsen, aki belém diktálja az 
ételt! Csodálkozom azon, hogy egyedül merész
kedem az uccára és hogy nem szólítanak meg 
lépten-nyomon a férfiak, akiknek gonoszságával
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agyonijesztgetett az anyám. . .  azon, hogy, kép
zelje csak, be mertem menni egy ékszerüzletbe, 
hogy eladjak néhány régi, divatjátmúlt ékszert, 
mert ki kellett fizetni a temetés költségeit, az 
orvosokat, a házbért, de csodálkozom azon is, 
hogy idejöttem magához, Bandi! Mindezen cso
dálkozom és nem bírom megérteni, hogy mégis 
mily egyszerű minden! Hát ilyen könnyű és szép 
az élet, ha az ember előtt szabad az út, Bandi, 
mondja? Egyszer, régen, szegény jó édesapám 
hozott nekem néhány ív tarka papírt tele min
denféle rajzzal és fekete vonallal. Ollót, kis 
üveg gumiarabikumot is nyomott a kezembe és 
azt mondta, vágjam ki a  színes részeket és ra
gasszam össze őket ott, ahol a fekete vonalak 
vannak: gyönyörű lovagvár lesz belőle. Eleinte 
úgy bámultam ezekre a dolgokra, mint a borjú 
az új kapura. De aztán áttanulmányoztam a 
hozzávaló leírást, kivágtam a színes rajzokat és 
összeragasztottam őket. Es csakugyan: házrészek, 
tornyocskák keletkeztek, és a végén valóságos kis 
lovagvár lett belőle! Ügy vagyok most az éle
temmel. Az a rengetetg könyv, amit olvastam, 
azok a papírfalak és papírtornyocskák; össze
ragasztom őket. Hátha felépíthetem belőlük éle
temet?

Bokódy elragadtatva rázta a fejét és szólni 
akart, de Lola folytatta:

— Azt kérdezte tőlem az imént, szeretem-e 
még most is, kedves Bandi? Előbb még azt felel
tem: nem tudom. Igaz is; hiszen maga sem az az 
ember többé, akire én emlékeztem, ha külsőleg 
alig is változott valamit. Mi mindenen kellett, 
hogy maga is átesett légyen azóta! Ügy érzem, 
hogy minden bennünk és körülöttünk pillanat- 
ról-pillanatra változik. Azóta, hogy betettem ide 
a lábamat, magam is megváltozom, valahogyan 
vedlek tovább, fejlődöm, és halad a papírváram 
építkezése. Es előbbeni kérdésére most már
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nem felelem azt, hogy nem tudom, hanem azt, 
hogy. . .  azt hiszem, igen . . .

— Lola! Istenem, milyen. . .
— Csak várjon egy kicsit, Bandi — csití

totta a készülő szerelmi kitörést a leány. Ez a 
látogatásom, itt magánál, az első lépés, amely 
kissé zavarba hoz, mert nem olyan, mint amikor 
holtba megy az ember cukrot, babot vásárolni.

— Csak nem fél tőlem, Lola?
— De. Ez az. Félek.
— Ugyan, kérem, édes, drága, egyetlen Lo- 

lácskám, ne szomorítson el engemet ilyen rette
netesen! — kiáltotta Bokódy és felugrott. — Mitől 
fél? Hiszen már a levelemben megírtam, azt hi
szem, eléggé világosan, hogy úgy rendelkezzen 
velem is, az életemmel is, mintha már akkori
ban, régen, megvalósultak volna legszebb ál
maim! Hát nem ért meg engem? Nem látja, hogy 
ma is, épúgy, mint hat évvel ezelőtt, csak egy 
vágyat, egy boldogságot ismerek, s ezt egyes- 
egyedül csak maga nyújthatja nekem, Lola? De 
igaza van. Ne legyen közöttünk semmiféle félre
értés. Lehet, hogy akaratlanul is még mindig 
talányokban beszélek. Lola, édes, kérem, kö
nyörgöm: legyen a feleségem!

Összetett kézzel állt a leány előtt, készen, 
hogy felemelje, hogy magához szorítsa, hogy 
magával vigye a világ legnagyobb kincsét. De 
Lola zavartan mosolygott és előre hajolt, mintha 
keresne valamit a lába alatt elterülő tarka sző
nyegen.

— Lássa, Bandi, hiszen ettől féltem. . .  — 
mondta egészen halkan, és most valami bánatos 
hang vegyült a szavába. — Attól, hogy maga en
gem el akar venni feleségül. . .

Bokódy meghökkenve hátrált.
— Nem értem magát, Lola, — hebegte. — Ezt 

igazán nem értem. Ettől félt? Ettől?
— Ettől.
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— Azok után, amiket éppen még ebben a 
percben mondott? Hogy most már hiszi, hogy 
szeret engem?

Lola feltekintett.
— Szeretem is, — felelte és félig lehunyva a 

szürke szemét, rajta felejtette a tekintetét. — Na
gyon, nagyon szeretem. Es mégsem lehetek a 
felesége.

— Lola! Ne mondjon ilyet! Hiszen ez kegyet
lenség!

— Szó sincs róla. Ez egészen más. Ha csak 
egy kicsit szeret maga is: akkor ezt nem köve
telheti tőlem. Meg is fogom magyarázni. Maga 
az egyetlen ember ezen a világon, aki valaha kö
zel állt a szívemhez és akit ma is szeretek. Az 
atyámat is szerettem, igaz. De egészen más
képpen. Az szeretet volt csupán; amit meg maga 
iránt érzek, az nagy, vágyódó, forró szerelem. Meg
teszek magának mindent, amit tőlem kíván . . .  
csak ezt az egyet ne követelje tőlem! Nem. Nem 
akarok férjhez menni soha, nem akarok asszony 
lenni, rab lenni ismét, portéka, amellyel tesz- 
nek-vesznek, eb, amelyet akkor rúgnak meg, ami
kor jólesik. . .

— De Lola, az Isten szerelméért. . .
— Csak hallgasson végig, Bandi. Végre el

értem azt, amire egyesegyedül vágyódtam egész 
életemben: szabad vagyok. Szabad az út előttem. 
Egészen szabad. Es én szabad akarok maradni! 
Huszonkét évig nem tettem mást, mint hogy 
szótfogadtam másoknak. Tűrtem, szenvedtem. 
Mindig, ellentmondás nélkül meghajoltam a szü
lői parancsszó előtt. Nem hinném, hogy egyet
lenegyszer vétettem volna a Tízparancsolat e 
nekem legszentebbikje ellen. De éppen ezért nem 
akarok többé engedelmeskedni ez életben senki
nek sem! Nélkülöztem, éheztem, bánkódtam, sír
tam, véresre vertem a testemet, ha úgy éreztem, 
hogy most és most fel fog lázadozni, nevetséges
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rongyokban jártam, fagyások borítják a keze
met, lábaimat, és néha olyan piszkos volt már raj
tam a fehérnemű, hogy sajátmagamtól megundo
rodtam. Csak ingben volt szabad mosakodnom, 
nehogy észrevegyem a szegény testem fejlődé
sét! Nem és nem, és ezerszer nem! En most élni, 
élvezni akarok, nem vezekelni, lemondani, szót- 
fogadni. Ne nézzen rám ilyen ijedten, Bandi. 
Nem őrültem meg, a fejem tiszta, világosan lá
tok mindent és tudom, hogy mit akarok: élni, 
élvezni. Azt tenni, amihez kedvem van. De nem 
férjhez menni, gyermeket szülni, újból rabos
kodni. Azt már nem, Bandi. Még magáért sem. 
Pedig most tudom egészen biztosan, hogy szere
tem. Nagyon szeretem! De borzasztóan megbán
nék mind a ketten, ha ebben a pillanatban maga 
győzne, és nem én . . .

Bokódy ámulattal, elszörnyűködve hallgatta 
ezeket. Tágranyílt szemekkel csak nézte, nézte 
Lolát. Amit itt mondott, mindez olyan volt, 
mintha nem is ő maga, hanem egészen más va
laki, egy vadidegen ember szólna belőle. Ez nem 
lehetett a meggyőződése. Ez rögeszme volt, a 
rengeteg és válogatás nélkül összeszedett olvas
mány hatása talán. Hiába mondta Lola, hogy a, 
feje tiszta, hogy világosan lát — ilyen nézetek 
nem lakozhattak egészséges lélekben. Itt valami 
baj történt. A rettenetes évek a mellett a beteg 
nő mellett bizonyára befolyásolták az ő lelkű- 
letét is. Azt a borzalmas elnyomottságot, amely 
ily hosszú idő alatt ránehezedett, most borzasztó 
visszahatás követte. . .  Szegény, szegény gyer
mek!

Bokódy tanácstalanul visszaült előbbi helyére. 
Bánatosan, gondteljesen és mégis csupa szeretet
tel kutatta Lola vonásait.

Ez azonban egyszerre felkelt és mintha nem 
is tett volna ilyen szörnyű kijelentéseket, vidám 
mosollyal egészen közel lépett hozzá, úgyhogy
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fején a kezét.

— No, ne csináljon ilyen kétségbeesett arcot 
drága Bandikám, — mondta roppant kedvesen és 
bizalmasan, de ebbe egészen finom kis gúny 
is vegyült. — Most persze már kiábrándult 
belőlem, úgy-e? Pedig jobb, 'hogy mdngyárt az 
elején megmondtam mindent, úgy amint van. 
Mennyi, de mennyi bajt kerülhettek volna el az 
emberek, akikről a regényeimben olvastam, ha 
nem áltatják magukat mindenféle hazugságokkal 
és nem akarják magukat másnak feltűntetni, mint 
amilyenek. . .  Pedig egy perc az egész, és aztán 
köd előttem, köd utánam! Mondja meg maga is, 
Bandi, hogy most már egy csöppet se szeret engem...!

— Ezt a szót, édes Lolám, soha az életben 
nem fogja tőlem hallani, esküszöm! — kiáltotta 
a férfi és felugrott, mintha kígyó harapott volna 
a sarkába. Aztán két izmos karjával magához 
szorította Lolát, vadul, eszeveszetten. Mintha az 
erősebb nem ösztöne rákényszerítené, hogy éljen 
istenadta jogával. Az ajkaihoz tapasztotta izzó 
száját és csókolta, mintha ki akarná inni belőle 
még a lelkét is. Végre Lola, szédülve és kábultan, 
kiszabadította magát.

— Megfulladok, — suttogta remegve, de egy
szersmind ittasan is és szemét becsukva a mögötte 
álló karosszékbe dőlt. Bokódy utánavetette ma
gát, felkapta, újból csókolgatta az arcát, szá
ját, testét, ahol találta és el sem engedve többé, 
diadalmasan mint a tigris a prédáját, magával 
vitte a sarokban álló pamlaghoz, ahol vele együtt 
leült. Még jobban magához szorította és ismét ke
reste az ajkait.

— Oktalan, buta kislány, — suttogta közben — 
mit akarsz tulajdonképpen? Hát komolyan azt hi
szed, hogy én, aki nem ismerek nagyobb, szebb, 
szentebb feladatot, mint hogy olyan boldoggá te
gyelek téged, ahogyan azt elképzelni is nehéz, és
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aki nem akarok egyebet, mint hogy reggeltől estig 
és estétől reggelig teljesítsem parancsaidat, megint 
rabot csináljak belőled, megfosszalak a sza
badságtól, az élet örömeitől? Dőre kis terem
tés te, akinek az a sok csúnya gond és bánat el
csavarta az édes kis eszét! Szeretlek, hallod? Sze
retlek, azt tehetsz velem, amit akarsz, megbosz- 
szulhatod magad én rajtam azért a sok igazság
talanságért, amiben mások részesítettek . . .  Nem 
fogok panaszkodni, mert ez nekem élvezet lesz. 
Imádlak, bolondos kis jószág, te! De hogy imád
lak! Hallgass ide: ha egy szép napon minden sze
retetem, minden engedelmességem dacára azt fo
god érezni, hogy nem kellek többé, hogy teher, 
hogy lánc vagyok az életedben: egyszerűen el
dobsz magadtól, mint a lyukas harisnyát, amelyet 
nem lehet többé foltozni! Nem kell nekem sem 
ígéret, sem hűségeskű, sem semmiféle fogadkozás 
— csak kövess engem most, bízd magad rám. Ügy 
szeretlek majd, hogy te fogod nekem az utat meg
mutatni! Istenítelek, egyetlen kis Lolám, szent
ségem, kincsem! Vagy azt hiszed, hogy nem ér
zem én is, éppen úgy, mint te, taz egész varázsát 
annak a nagy felszabadulásnak, amelyen most 
mind a ketten egyszerre átestünk? Hát nem vol
tam-e én is, épúgy, mint te, szintén rabja 
a reádnehező átoknak nem szenvedtem-e én .is, 
éveken keresztül, a saját rabszolgaságomtól, és nem 
gondolod-e, szívem, hogy talán nekem is lehet
nének még követeléseim az élettel szemben, meg 
hogy végre én is kívánok élvezni, élni, tombolni, 
a fülébe kiáltani az egész világnak: szabad vagyok, 
mert boldog vagyok, mert megtaláltam a jobbik 
énemet! Hallgass meg, Lolám, kérlek, könyörgöm, 
felejtsd el, ia<mit mondtál, én máris elfelejtettem; 
légy az enyém, légy a  kis feleségem... esküszöm: 
szabad vagy és. szabad fogsz maradni! Ha bármi
kor megbánnád, hogy engedtél a kérésemnek: fél
reállok az utadból. De \ha valóban szeretsz te is,
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akkor engem, ne tégy örök időkre szerencsétlenné 
és ne fosszad meg saját magadat oly boldogság
tól, amely lehet rövid is, de egész életreszóló is, 
amelyet azonban soha senki sem vehet el mitő- 
lünk! Szólj, Lolám, szólj imádott egyetlenem: 
megteszed-e, amire kérlek, amiért gondolkozás nél
kül máris feláldoztam ifjúságom legnagyobb ré
szét, s amiért gondolkozás nélkül odadobnám még 
hátralevő éveimet is?

Lola, mint valami helyes kis állat, odasknulva 
a férfi melléhez, meg sem mozdult. Szürke szemé
vel, barna szemöldökét magasra húzva, állta Bo- 
kódy kutató, könyörgő tekintetét.

— Hát jól vian, — mondta végül és nagyot só
hajtott, — legyen meg a te akaratod...! Aztán, 
mintha elszégyelné magát, elrejtette előle az égő 
arcát.

XVIII.

Néhány hónappal később — egy szokatlanul 
meleg nyár derekán — a Schlosser-féle vállalat 
már majdnem minden üzletét lebonyolította. A 
stájerországi bányák eladása egy villamos központ 
részére folyamatban volt; a reisnerstrassei palotát 
pedig értékes berendezésével együtt egy ide
gen nagyhatalom akarta megvenni a követsége 
számára, sőt a eaglergassei bérház, ahol az 
iroda volt, máris gazdát cserélt arra a hírre, hogy 
Bécsben is fel fogják szabadítani a lakbéreket.

Ez a gyors ütem onnan eredt, hogy Lakatos 
mind erélyesebben sürgette a  dolgot. Mikor Bo- 
kódy — tavasszal mégegyszer — Budapesten járt, 
meg is értette, hogy miért van ez így: Lakatos 
baja az utóbbi időben hirtelenül rosszra fordult. 
Alig ismert rá, mikor megpillantotta, annyira le
vette a betegség a lábáról. Most isi töltött egy-két 
órát ágyon kívül ugyan, de meglátszott rajta,

D rasch e -L ázá r  A lfréd : Az egyenes út. 11
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hogy csak emberfeletti erővel tud megküzdeni 
kínzó fáj diaimai val.

Esküvője alkalmával Lakatos megértés és fi
gyelem dolgában felülmúlta önmagát. Nászaján
dékul Bokódy nevére Íratta egyik pesti bérházát, 
de elhalmozta a fiatalasszonyt is mindenféle szép 
családi ékszerrel, amelyek amúgyis használat
lanul hevertek trezorjában.

Nagyon megszerette Lolát, és tréfából mindig 
azt mondta, hogy ha előbb megtudja, miféle kis 
tündér lakik irodájával szemközt, a Naglergasse- 
ban, talán eszébe se jut Bécset otthagyni!

Akkor, májusban, mikor Bokódy nála járt, 
Lakatos még egyebet is tett: megmutatta neki a 
csak a napokban készült végrendeletét, tamellyel 
megtette általános örökösévé.

Jóidéig egyikük sem tudott szólni a  megha
tottságtól. Bokódy azért, mert valóraválni látta 
azt, amit eddig csak sejtett, de amit, ahányszor 
eszébe jutott, majdan mérgesen utasított el ma
gától, — hiszen ez a dolog egyértelmű volt min- 
denekfölött szeretett, kiváló barátjának elveszté
sével. Lakatos viszont azért, mert úgy érezte, 
hogy életének legszebb cselekedete és az önzetlen 
tisztességnek jól megérdemelt jutalma ez, amely
ben még akkor is lesz öröme, ha majd már csak 
a túlvilágról figyelheti Bokódy András élete 
folyását . . .

De ha már most bepillanthatott volna fiatal 
barátjának és leendő örökösének leikébe, akkor 
némi aggodalom szállja meg a szívét. Mert azt ol
vasta volna ott, hogy Bokódy boldogsága nem az 
többé, ami volt házassága legelején. Ha orvos La
katos és nem történetesen építővállailkozé, akkor 
leolvashatta volna ezt Bokódy András arcáról is; 
észrevette volna, hogy nagyon lesoványodott, hogy 
a tekintetében van valami fáradt kifejezés, hogy 
a kedélye nem a régi többé. Azt, hogy Bokódy sá- 
padtabb volt, mint azelőtt, csakis annak a meg-
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erőltetett munkának tulajdonította, amelyet a 
gyorsított bécsi felszámolás megkívánt és ezért 
szemrehányásokkal is illette önmagát. De azért 
csak továbbra is sürgette az ottani munkálatok 
befejezését, ö tudta, hogy miért: nem akart el
menni, mielőtt ezt a  kérdést végleg el nem in
tézte.

A teljes felszámolás persze azt jelentette a 
Botkódy-házaspár számára, hogy istenhozzádot 
mondjanak Bécs városának és hogy elfoglalják 
Budapesten azt a szép és fényes lakást, amelyet 
Lakatos már berendezkedett nekik a Baross-uccai 
házban.

Bokódy örömmel üdvözölte a közeli költöz
ködés gondolatát, a neje azonban kétségbeesett 
miatta. Es ennek a nézeteltérésnek megvolt a 
maga sajátságos és különös magyarázata, amely 
még sok egyéb kérdésre is világosságot vetett.

Bokódyék nem várták be a gyászesztendő le
teltét és rövidesen azután, hogy Lola igent mon
dott, megtartották az esküvőt. Egészen csöndben, 
Budapesten; Szobránczyék voltak ia tanúik. Mint 
mindig ily esetben, most is akadtak, akik a legele
mibb kegyelet megsértését látták ebben a sietség
ben: de ezek nem ismerték közelebbről a  körül
ményeket; semmiesetre sem tudták azt, hogy anyja 
iránti kegyeletét Lola már jóval előre lerótta, 
amidőn egész leánykorát, legszebb éveit a kímé
letlenül önző, beteg asszonynak szentelte, aki ezért 
az áldozatért csak vajmi kevés szeretetet adott 
cserébe.

Nagy elfoglaltsága nem engedte meg Bokódy- 
natk, hogy fiatal nejével nászúira menjen. Laka
tos ugyan felajánlott neki Iháromheti szabadságot, 
ő azonban, érthető okokból, ezt nem fogadta el. 
De az ő és Lola esetében ilyesmire nem is volt 
szükség: egymaguk lakták a reisnerstrassei palo
tát, ismerőseik Bécsben alig voltak, úgyhogy tel

it*
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jesen zavartalanul kiélvezhették a boldogságukat 
■a volt császárvárosban.

Lola a legodaadóbb, legkedvesebb feleségnek 
bizonyult, de a szerelem édes titkaival szemben is 
oly fogékony volt, hogy Bokódy, efölötti minden 
boldogságának dacára, ezen néha elcsodálkozott; 
nem bírta megérteni, hogy olyan túlzottan szi
gorú és az élet minden örömétől teljesen elzárkózó 
nevelés közben, mint amilyenben Lola részesült, 
hogyan fejlődhetett ki benne mégis oly természet, 
amely — ha másképpen alakulnak a viszonyai — 
feltétlenül nagy veszélyeket is rejt magában. 
Avagy csupán a természetes visszahatása volt-e ez 
a tünet annak a minden élvezetről való lemondás
nak, annak a szörnyű rabságnak és kegyetlen bá
násmódnak, amely eddig Lola osztályrésze volt?

De saját nagy szerelme, saját, hosszú elnyo
matás után felszabadult vágyai eleinte olyannyira 
elvakították mindennel szemben, amit Lola részé
ről tapasztalt, hogy öntudatlanul talán maga is 
hozzájárult ahhoz, hogy az egymásiránti viszo
nyukban megnyilvánuló mámoros szenvedély oly 
állapotot teremtsen, amely messze felülmúlta még 
á legboldogabb házasélet rendes kereteit is. Es 
ezzel karöltve járt az is, hogy nap-nap után szín
házba, kabaréba és utána még más-más szórakozó
helyekre jártak, ahonnan csak a reggeli órákban 
kerültek haza.

Lola kimondhatatlanul élvezte azt az egécz 
szokatlan és ismeretlen világot, amely felől eddig 
csak regényei révén voltak sejtelmei; a férje vi
szont határnélküli boldogságában és szerelmében 
még a napot is lehozta volna az égről, csak hogy 
örömet szerezzen Lolának. De így volt ez a fiatal 
asszony toalettkérdéseivel is; amióta levetette a 
nevetségesen ósdi, ízléstelen kis ruháit, durva, 
régi vászonfehérneműjét, agyonfoltozott, kötött 
harisnyáit, majdnem raffináltnak látszó ösztön
nel választotta ki magának, Bécs első szalon
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jaiban a legújabb és legdivatosabb párizsi mo
delleket. Olyan ikombinékat, hálóingeket, se
lyemharisnyát vásárolt össze halomszámra, hogy 
e tekintetben is fényesen kiállta volna a versenyt 
Monte-Garlo vagy St-Moritz legelkényeztetet- 
tebb mondén hölgyeivel. De Bokódy ezt is mind 
osak nagy örömmel fogadta. A pénzkérdés 
már nem játszott nála szerepet és bizonyos hiú
sággal, büszkeséggel gyönyörködött Lolának mo- 
sébeillő átvedlésében, amely napról-napra jobban 
kidomborította csodálatos szépségét.

De amilyen szédületes és féknélküli volt ez 
az egész evolúció a semmitől a mindenen túlig, oly 
gyorsan állt be, még pedig mindkettőjüknél, egy 
másik visszahatás, amelyen segíteni aztán már sok
kal nehezebb dolog volt. A földi örömökkel, az 
élvezetekkel való telítettség osak Bokódynál 
váltotta ki a lassúbb ütem, a nyugalmasabb, in
kább lelki összhangra támaszkodó élet utáni vá
gyat; ehhez természetesen nem kis mértékben já
rult eléggé megerőltető üzleti elfoglaltsága is. 
Egészen másképpen nyilvánult meg ez a vissza
hatás Lolánál, ő nem nyugodtabb életre, szép ott
honukban eltöltendő kedves estékre vágyódott, 
hanem új, ismeretlen élvezetekre, elsősorban tár
saságra.

Ezt egy alkalommal be is vallotta Lola, mikor 
operaelőadás után a Bristolban ültek, nézték a 
táncot és a szomszédasztalnál, feltűnő jó hangu
latban pezsgőzött néhány osztrák arisztokrata. 
Mind magasnövésű, elegáns ember volt, különö
sen a férfiak; .a hölgyek pedig egyik szebb a má
siknál.

Nem törődtek ezek senkivel és semmivel sem 
a világon, csak egymással; a többi vendég szá
múikra — levegő volt. De annál jobban figyelték 
őket a körülöttük ülők, a misera plebs. A nők 
bonckés alá vették a mágnásasszonyok toa
lettjeit, míg a férfiak azon töprengtek, hogy ezek
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az Ausztriában mindenből kicsöppentett arisztok
raták honnan veszik mégis a pénzt a nap-nap 
után való mulatozáshoz?

Olyan hangos és fesztelen volt a társalgásuk, 
hogy Lola is önkénytelenül állandóan csak az ő 
asztalukat figyelte. Egyszerre azonban minden be
vezetés nélkül felugrott.

— Menjünk haza, — szólt idegesen, és még mi
előtt az ura megkérdezhette volna, hogy mi lelte, 
máris sietett a kijárat felé.

Ott bevárta, míg Bokódy kiegyenlíti a szám
lát és utána jön.

— Talán rosszul érzed magadat? — aggódott 
Bokódy. Olyasmire gondolt, ami titokban leghőbb 
vágyának teljesülését jelentette volna, s amire ő 
már oly régen várt — hiába.

De Lola nem felelt és csak amikor már az 
autóban ültek, árulta el, férjének újabb kérdésére, 
különös viselkedésének titkát:

— Nem bírtam tovább a szomszédasztal jóked
vét, — fakadt ki és elkezdett könnyezni. — Órákon 
át nézni, hallgatni, hogy mások milyen nagysze
rűen mulatnak, az nem embernek való, barátom.

Bokódy szokott jóízű modorában elnevette ma
gát.

— Te pedig, szegénykém, ezalatt agyonuntad 
magad. . . — jegyezte meg szerényen.

— Ne nevess, kérlek, — szisszent fel idegesen 
Lola, — ez így van! Hiszen igaz is, — tette hozzá 
kissé letompítottan, — akármennyire szereti is egy
mást az ember: a végén kell, hogy megunja egy
mást, ha mindig csak együtt gubbaszt, kettesben. 
Néha már azt se tudjuk, hogy miről beszéljünk. 
No, nem így van?

Bokódy egyszerre nagyon komoly lett. Fö
lötte meglepte, sőt fájdalmasan érintette, amit 
Lola mondott, ő ezt még sohasem érezte, és ta
lán akkor volt legboldogabb, ha némán ültek egy
más mellett, vagy ha nézhette szép kis feleségét
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és csöndesen gyönyörködhetett benne. De elvégre 
nem ítélhetünk meg másokat csakis saját magunk 
szerint; ahány ember van a világon, annyiféle a 
természete, gondolatvilága. Így azon sem lehetett 
csodálkozni, hogy, amivel ő megelégszik, az nem 
elégíti ki Lolát; azt sem hagyhatta figyelmen kí
vül, hogy Lolának sohasem volt társasága, míg 
őneki volt; s míg ő azt untig megismerte, a fele
ségének a társadalmi élet még ígérhetett bizonyos, 
előtte még ismeretlen élményeket Kívánsága 
tehát, hogy velők megismerkedjen, csakis érthető 
és jogos volt

Azért gyöngéden átkarolta és megcsókolta.
— Szegény, szegény kis Lolim, — mondta.

— Miért nem szóltál már előbb! Mindig abban 
a hitben voltam, hogy ráérünk majd társaságba 
járni Budapesten is, ha ott egyszer végleg letelep
szünk; de remélem,, segíthetek ezen a bajon már 
Bécsben is!

— Hiszen nem ismersz senkit sem, — panasz
kodott még mindig Lola, bár már sokkal nyugod- 
tabban.

— Az már igaz, — felelte derűsen Bokódy,
— mert, hogy nem elégednél meg Kreitnerékkel, 
azt élénken el tudom képzelni.

Lola előrezökkent, nyugtalanul rángatódzott, 
aztán a sarokba dobta magát:

— Inkább lemondok a társadalmi életről, a 
hangos szóról, a beszédről, — kiáltotta félig komo
lyan, félig nevetve. — Irtózom a bugrisoktól. 
Már régen reszketek attól, hogy egy szép na
pon fel fogsz szólítani, tegyünk náluk hivatalos 
látogatást. Nem tudok elképzelni lélekölőbbet a 
filisztereknél! Es az öreg Kreitner után ítélve, 
képzelem, hogy milyen az egész család.

Bokódy csak halkan nevetett. Mint mindig 
ilyenkor.

— Mondom: nem gondolok Kreitnerékre, — 
szólt békésén, — ámbár biztosíthatlak, hogy min
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den ok nélkül fázol tőlük ennyire. Az asszony 
igen művelt és disztingvált hölgy, aki valamikor 
híres német operaénekesnő volt és ami a leányo
kat illeti: hát bizonyosan csodálkoznál, hogy 
mennyire nem filiszterek! Olyan mondénok és 
olyan nézeteket vallanak, hogy beillenének er
kölcs-futuristáknak is!

— Nem, nem, nem! Még hallani sem akarok 
róluk. Mindent utálok, ami polgári, nem tehetek 
róla. Én csak a hasonszőrű embereket szeretem...

— Jól van, jól, — csitította őt Bokódy — 
majd teszek róla, hogy hozzád illő emberekkel 
hozzalak össze, te kis kényes, te .,.!

Ekkor már a Schlosser-palota elé értek. Az 
autó megállt, ők kiszálltak.

Aznap éjjel nem beszéltek tovább erről a do
logról. A lakosztályokba érve, Lola, mintha érezné, 
hogy akaratlanul is megbántotta az urát, szüksé
gét érezte annak, hogy kibékítse. Ehhez pedig úgy 
értett, mint senki más. Es mindig sikere volt.

XIX.

Ebben az időben Bokódy még egy pillanatra 
sem tudott megfeledkezni Lola szomorú leány
éveiről. Azt vallotta meg mindig, hogy nincs az 
a hatalom, amely ez éveket csak félig is jóvá 
tudná tenni. Készséggel hajolt meg tehát felesége 
legújabb kívánsága előtt is.

Eszébe jutott, hogy csak nemrégiben került a 
magyar követséghez egy ifjúkori barátja és 
iskolatársa, báró Sellegh Ivor, egy magasrangú 
katonatiszt fia, akit abban az időben, amikor még 
összejártak, nagyon szeretett. Volt ugyan — 
akkoriban legalább — egy tulajdonsága, amely 
nem igen képesítette arra a szerepre, amelyre 
Bokódy gondolt: első pillantásra beleszeretett 
minden valamirevaló nőbe, legott szerelmet val-
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lőtt, s ha nem hallgatták meg, azzal fenyegetőd- 
zött, hogy agyonlövi magát, ellenkező esetekben 
viszont néha azt se tudta, hogyan mászhatna ki 
ismét a könnyelműen tett ígéretből. Vájjon 
nem lesz-e első dolga most is, hogy Lolának sze
relmet valljon? Ha nem változott meg azóta, ez 
több mint valószínűnek látszott; de kicsiny lévén 
a választék, nem lehetett ezen soká gondolkozni, 
aztán szomorú is volna, ha már előre féltékeny- 
kedne.

De megemlékezett egyszerre arról is, hogy az 
amerikai urak közül, akikkel néhány hónappal 
azelőtt a naftatelep ügyében gyakrabban tárgyalt, 
az egyik, James Dooner, nem egyszer hívta, láto
gassa meg őt és feleségét, vagy hogy velük tart
son egyszer-másszor, ha este elmennek valami lo
kálba.

— Nem is hinné, — mondta egy ilyen alka
lommal az amerikai, aki vállas, igen jó megjele
nésű férfiú volt, — hogy a feleségem mennyire 
élvezi ezeket a bécsi mulatóhelyeket, amelyeket 
sakkal többre becsülünk a párizsiaknál. Es higy- 
gye el nekem, hogy ebben van valami. Párizs
ban, a háború óta sok mindenen, elsősorban eze
ken a többnyire az idegenek kifosztására létesí
tett helyeken valahogyan megérezni, hogy mes
terségesen gyártják még a jókedvet és a feszte
lenséget is; éppen csak hogy nem tesznek rá 
címkét, mint a pezsgőre, azzal a felírással, hogy 
goüt américain. Béesben ellenben a hangulat való
ban a közönség természetes jókedvéből fakad; 
magával ragadja az embert, ha nem is érti, mint 
például én meg a feleségem, hogy voltaképpen 
min is nevetnek az emberek. Aztán megvallom 
őszintén, hogy főleg azért vállaltam ezt az egész 
európai megbízatást, mert torkig vagyok a szesz- 
tilalommal. Es ez Bécs másik fényoldala: nem szá
mítanak fel nekünk tízszeres árakat minden pohár 
whiskyért vagy cocktailért, csakis azért, mert
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amerikaiak vagyunk. . .  Végül még valamit. 
Lássa, én és a feleségem, mi nagyon vallásos em
berek vagyunk. Hogyan vethetnék meg az alko
holt, amikor maga a Megváltó, bor alakjában az 
Ürvacsora egyik leglényegesebb tényezőjévé tette 
meg? Ön is úgy fest, Mr. Bokódy, mintha isten
félő ember volna, s éppen ezért meghívom, tart
son velünk.

Ez a naiv humor jellemezte James Doonert, 
és Bokódy azt gondolta, hogy most visszatér erre 
a felszólításra, amelyet annak idején, valami 
ürügy alatt, elhárított magától. Hiszen akkor 
még nem volt az övé Lola, nem is sejtette, hogy 
a közelében van, nem ismerte a szerelem nagy 
boldogságát sem, s így nem csoda, hogy nem volt 
kedve mulatni.. . .

Ezeket az amerikaiakat és Sellegh Ivort ke
reste fel tehát Bokódy és egíy-kettőre olyan vi
dám, eredeti társaságba kerültek bele, hogy 
ennél mulatósabbat nehéz elképzelni. Mindenki 
ünnepelte a szépséges Lolát, ez pedig nem tu
dott betelni az amerikai házaspár élvezethajhá- 
szásával való versengéssel; nevetve fogadta Sel
legh Ivor udvarlását, aki — ezt Bokódy már az 
első alkalommal megállapította — semmit sem 
változott. De Sellegh szerencsére nem fogta fel 
tragikusan a Lolával való esetét, valószínűleg 
azért, mert az asszony láthatólag semmire sem 
értékelte mindig kissé fellengős mondatait — 
talán meg sem értette őket, annyira távol állott 
tőle minden romantika.

Annál jobban mulattatták egy gazdag és éles
nyelvű fiú, Görgény Gábor, néha igen szellemes, 
többnyire azonban szemtelenül kétértelmű meg
jegyzései. Ezt Görgény felbátorításnak vette és 
nemsokára olyannak látta a helyzetet, hogy adott 
esetben többet is el tud érni az élnivágyó kis Bo- 
kodynénál, mint csupán — «erkölcsi» elismerést.



Ehhez azonban mindenekelőtt arra volt szüksége, 
hogy vele négyszemközt maradjon.

Aki Bécsben mondénéletet él és ennek az élet
nek a  szereplőivel találkozni óhajt, annak egysze
rűen tizenkettő és egy között végig kell sétálnia 
a Grabenen; biztosan megtalálja azt, akit keres.

így tett Görgény is, és nem adta fel remé
nyét, mikor meddő maradt az első ilyen sétája. 
Másnap már beleütközött Lolába. Éppen Braun
tól jött ki, ahol ismét egyet-mást vásárolt.

Az asszony ugyan be akart szállni az autóba, 
de Görgény szó nélkül belékarolt és elcipelte ma
gával. Igaz, hogy rögtön ismét el is engedte a 
karját, de meglepetésszerű, erőszakos fellépésével 
nyomban hatalmába kerítette Lolát: jókedvűen 
engedelmeskedett és elment vele sétálni. Előbb 
azonban még egyszer visszafordult és meghagyta 
a sofőrnek, menjen később az uráért — ő majd 
idejében otthon lesz ebédre.

— Most mondja el részletesen, hogy mit vá
sárolt Braunnál, — bizalmaskodott Görgény, mi
alatt fürkésző pillantásokat bocsátott Lola ruhá
jának kivágásába. — Nem is tudja, hogy meny
nyire izgatnak a maga toalett-titkai! Mit vett? 
Kombinét? Hálóinget? Pizsamát?

Lola elnevette magát.
— Semmi ilyesfélét ma nem vettem, — felelte 

— csak három tucat zsebkendőt. Hihetetlen, hogy 
milyen hűtlenek hozzám a legkedvesebb zsebken
dőim: nincs nap, hogy legalább egy el ne hagyna 
engemet. De lopják is, meg vagyok róla győ
ződve . . .

— Az egészen bizonyos, — hagyta rá Görgény, 
igen komolyan. — En például a múltkor magam 
is elvittem egyet magammal, emlékbe.

— Mikor?
— Rakovianut hallgattuk éppen; maga egész 

este szorongatta a keszkenőjét, de egyszer félig 
ráült, mert előszedte a puderdobozt, meg a rouge-t.
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Ezt a pillanatot felhasználtam: kiloptam maga 
alól a zsebkendőt.

— No de ilyet! Es mire jó az magának?
— Naiv kérdés, tündérkém. Azzal most én al

szom. Most én szorongatom, dédelgetem. Fétisnek 
tartom, igen. Megrészegedem az illatától s elkép
zelem, hogy a maga szagával szívom tele a tü
dőmet.

— Ugyan ne bolondozzon már! — szólt, ha
ragot színlelve Lola. — Csak nem mondja ko
molyan?

— A legkomolyabban. Es most olvassa a fe
jemre, hogy nem vagyok szerény fiú! Amikor úgy 
imádom magát, hogy még a rouge alatt is elpi
rulna, ha sejtené, hogy most mire gondolok! Sőt: 
egész nap, egész éjjel csak erre az egyre gondo
lok! Mikor jön már el egyszer a lakásomra, 
mondja?

— Görgény, ne legyen szemtelen, mert itt
hagyom . . .

— Nézze, Lola, ne beszéljen velem így. Néma 
gyermeknek az anyja sem érti a szavát. Ez így 
nem megy tovább! Vagy azt kívánja talán, hogy 
a bolondok házába kerüljek?

Lola felkacagott.
— Attól nem félek, — mondta és rázta a fe

jét. Közben kiértek a Ringre és a múzeumok irá
nyába tartottak.

— Hát nem látja, nem érzi, hogy milyen 
őrülten szerelmes vagyok magába?

Az asszony vállat vont.
— Az a maga baja, — felelte vidám nemtörő

dömséggel. — Miért nem vigyázz jobban magára?
— Nézze meg az ember! Sohasem hittem volna, 

hogy ilyen szívtelen kis bestia!
— Hallja? Ez már mégis sok!
— Lehet sok, de igaz. De lehet az is, hogy ép

pen ezért imádom ilyen észnélkiil! Csak nem 
akarja velem elhitetni, hogy szerelmes az urába?
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— Nem is akarom.
— No lássa!
— Nem akarom, mert egészen mindegy ne

kem, hogy maga mit hisz, vagy nem hisz, kedves 
Görgény. Es egyáltalán: mit törődöm én azzal, 
hogy mit hisznek rólam az emberek?

— Az emberek . . .! — méltatlankodott Gör
gény. — Mondja: nappal mindig ilyen jókedvű 
szokott lenni? Mert eddig csak lámpafény mellett 
volt magához szerencsém.

Lola hirtelen megállt.
— Ha csak azért fogott el a Grabenen, hogy 

nekem kellemetlenkedjen, akkor kár volt rám le
selkednie, — mondta.

— Leselkedtem? En?
— Maga. Már tegnap is ott strázsált, ne ta

gadja. Arra mentem az autómmal, láttam is ma
gát, de semmi kedvem sem volt kiszállni. Mit 
akar voltaképpen?

— Mit? Mit? — lizgult Görgény. — Mindent, 
amire szerelmes ember vágyódik! Elsősorban 
magát, a lelkét, a testét . . . szóval, mindent!

— Különös, — jegyezte meg Lola és ismét el
indult, miután egy ideig a szeme közé nézett Gör- 
génynek. — Nem értem magát: hogy mer ilyen 
hangon hozzám beszélni? Mivel jogosítottam fel 
erre?

— Azzal, ahogyan rám néz, azzal, hogy van, 
hogy létezik! Nézze, nézze azt a galambot ott! 
Látja? Hogy táncol, hogy szalad a kis nőstény 
után, hogy forgolódik! Egészen meg van kergülve. 
Nem töri az a  szegény nyomorult eszecskéjét sem
miféle jogcímen, az egészen bizonyos. Azt akarja 
talán, hogy én is így forgolódjam maga előtt, mint 
az a  hímgalamb? Ha parancsolja...

— Isten őrizz! — kiáltotta félig ijedten, félig 
nevetve Lola és megállította Görgény tréfás moz
dulatát. — De ebben a galambhistóriában van va
lami igazság, nem tagadom. Csak attól tartok,
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hogy még soká, nagyon soká kéne körülöttem for
golódnia, amíg elérne nálam valamit. A maga leg
nagyobb baja, kedves Görgény, hogy szeretem az 
uramat! Imádom!

— Az csaik nem ok?
— De mennyire ok, barátom! Nem becsülöm 

nagyra a házasság intézményét, igaz: rabság, még 
ha aranyból is való a börtönünk. De a szerelem, 
— lássa, az más. Valami nagy, őszinte tiszteletet 
érzek iránta. Nem tudnám a saját szerelmemet be
piszkítani.

Görgény összecsapta a kezét.
— Akkor miért kacérkodik az egész világgal? 

Miért?
— Azt hiszem azért, mert mennél többet flörtö

lök, annál jobban szeretem Bandit. De lehet, hogy 
holnap már azért fogom tenni, mert már nem sze
retem. Ki ennek a megmondhatója?

Este ismét együtt volt az egész társaság, ez 
alkalommal az Opera-bárban. Doonerék két fiatal 
amerikait hoztak magúikkal, akik úgy megcsodál
ták Bokódynét, mintha az égből pottyant volna 
Ember ember hátán ült már a  füstös teremben, 
mikor megjelent Göirgény is. Addig mesterkedett, 
míg sikerült Lola közelébe férkőznie.

— Nagy elhatározásra jutottam, — súgta a 
fülébe, mialatt a szájához emelte a poharát; — be 
fogom várni az első felvonás végét.

— Nem is rossz gondolat, — felelte pajkosan 
Lola. — De jó lesz vigyázni, hogy felvonás közben 
más ne üljön a helyére!

XX.

így telt el a nyár, egyik nap épúgy, mint a 
másik, s csak az hozott egy kis változást a mű
sorba, hogy hetenként többször autón tettek ki
rándulásokat Bécs környékére. Ilyenkor is valami
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felkapottabb restaurant vagy bár volt a cél, 
ahol azután ugyanúgy folyt le minden, akár a 
városban: ittak és táncoltak. Különösen a tánc
nak volt, egy idő óta, bolondja Lola, aki néhány 
hét alatt Etmayer hires iskolájában e téren oly 
tökélyre tett szert, hogy bárhol is táncolt nyil
vánosan, mindenütt feltűnést keltett. Ezért gon
dolták róla Bécsben általában azt, hogy azelőtt 
Budapesten bártáncosnő volt.

A nagy meleg azonban fkülönböző fürdőhe
lyekre is elcsábította őket. Eleinte a Gansehaufelt 
látogatták, de később Badent és méginkább Vös- 
laut részesítették előnyben, ahol velencei éjsza
kákra emlékeztető világításnál mingyárt vacso
rára is ott maradhattak. Ezt az utóbbi alkalma
tosságot Mr. Dooner «fedezte fel» és különösen 
Görgény Gábor volt néki hálás a  kitűnő esz
méért. Ott legalább abban a nagy élvezetben is 
volt része, hogy Lolával fürdőruhában járhatta 
a foxtrottot.

Emiatt majdnem összekülönbözött a Bokódy 
házaspár; a férj ugyanis azt az egészen elavult 
és teljesen érthetetlen nézetet vallotta, hogy az 
ilyesmi mégsem illik úri dámához. De mivel Mrs. 
Dooner — a fürdőközönség legnagyobb örö
mére — szintén habozás nélkül fürdőtrikóban állt 
ki a porondra és ezt a cselekedetét a férje helye
selte: Bokódy is belátta, hogy aki farkasokkal 
tart, annak velők kell vonítani.

Mégis lógatta eleinte az orrát, és ezt Lolán 
kívül más is észrevette. A szép Mrs. Dooner, aki 
csak jókedvet tűrt meg maga körül, minden felü
letessége ellenére sem volt olyan könnyelmű, 
mint a külsőségekből ítélve, feltehette volna 
róla az ember. Es mivel jó szíve volt és mert 
nagyon kedvelte Bokódyt, — már azért is, mert 
jól beszélt angolul — most valósággal megsaj
nálta.

Odaült hozzá, » mialatt Lola Görgény és Sel-
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legh karjából Doonerébe röpült, igyekezett őt 
mindenféle tréfás megjegyzésekkel vigasztalni. De 
Bokódy csak komoly maradt és alig bírta lep
lezni a rosszkedvét.

— Ne vegye zokon, ha beavatkozom a ma
gánügyeibe, — szólt egyszerre az asszony min
den átmenet nélkül, — ön nem jól kezeli a kis 
feleségét

Bokódy meglepődött, de azután vállat vont.
— Az igazat megvallva, én is attól tartok, — 

felelte egyszerűen, — de ezen már nem lehet se
gíteni.

— Ne higgye — mondta Mrs. Dooner élénken. 
Boldog volt, hogy Bokódy kötélnek állt. — Se
hol a világon nem élveznek a nők annyi szabad
ságot, mint talán éppen minálunk, Amerikában. 
En tehát tapasztalatból tudok hozzászólni ehhez a 
kérdéshez. Maga is, amint látom, az itteni felfo
gásokkal némi ellentétben, teljes szabadságot ad a 
nejének.

— Igen, de nem meggyőződésből.
— Érdekes! De akkor miért teszi?
— Meggyőződésből.
Mrs. Dooner ráncbaszedte a homlokát.
— Ügy látszik, nem vesz komolyan, — 

mondta, — pedig igazán csali jót akarok!
— Ebben egy pillanatig sem kételkedem, — 

sietett kijelenteni Bokódy és kezet csókolt az asz- 
szonynak. — Sőt, nagyon is hálás vagyok érte. 
A helyzet ez: meggyőződésem, hogy nem jó a tel
jes szabadság senki részére sem, legyen akár 
férfi, akár nő, ez esetben Lola, a feleségem. De 
ugyanakkor meg vagyok győződve arról is, hogy 
a mi külön esetünkben nem járhatok el másként. 
A kezem meg van kötve.

— Hogyhogy?
— Lolának, mielőtt a feleségem lett, be

teg, szívtelen anyja mellett kényszermunkára ítélt 
rabnál is rosszabb volt a sorsa. Érthető tehát,



177

hogy amikor e nyomás adói felszabadult, nem volt 
hajlandó nyomban más iga alá hajtani a fejét. 
Ezt beláttam és megesküdtem, hogy szabad marad 
akkor is, ha hozzám jön f eleségül. Es amit meg
ígérek, azt meg szoktam tartani.

— Ezt persze nem tudtam — mondta Mrs. 
Dooner egy kis gondolkozás után. — Mégis azt 
hiszem, hogy a helyzet kulcsa még mindig az ön 
kezében van: akként kell cselekednie, hogy Lola 
saját elhatározásából tegye azt, amit ön akar; 
vagy legalább is ne kerüljön az öin akaratával 
ellenkezésbe.

— Erre törekszem is, Mrs. Dooner.
— Lehet, de úgy-e, megbocsát: nem fogja meg 

ügyesen a dolgot. Lola abban a tudatban él, hogy 
feltétlenül ura az ön életének, és hogy akármit is 
csinál, biztosan számíthat az ön ragaszkodására, 
szerelmére. Vagy nem így van?

— Ez több, mint valószínű, Mrs. Dooner.
— Helyes. Es most lássuk tovább. Ha egy 

szép napon arra ébredne Lola, hogy lám, mégsem 
vagyok az egyetlen nő a világon, aki tetszeni tud 
a férjemnek, és ha nem vigyázok magamra, mé® 
el is veszíthetem: nem gondolja, hogy ilyen 
felfedezés esetén magába szállna? Nem fontolná-e 
meg talán, hogy mégis kár volna ezt a derék, be
csületes embert átengedni másnak? Egy pillanat 
szeszélyéért?

Bokódy elgondolkozott.
— Jól esik, hogy rólam ilyen kedvező a vé

leménye, — mondta azután kissé tréfásan, de azért 
nem minden zavar nélkül. — Amit most mondott, 
Mrs. Dooner, az nagy általánosságban bizonyára 
meg is felel az emberi természetnek. Csakhogy 
Lolát nem lehet rendes mértékkel mérni. Lola, 
hogy úgy mondjam, a maga nemében egyedülálló 
lény. Azt hiszem, hogy amennyire a maga részére 
a legteljesebb szabadságot követeli, annyira nem 
vitatná el a hozzá való teljes jogot éntőlem sem.

I>rasc he-L ázár A lfréd : Az egyenes út. 12
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Lehet, hogy fájna neki agy kicsit, ha látná, hogy 
ő neon az egyedüli többé... De amilyen erős és 
öntudatos, fanatikus büszkeségében, bizonyára 
'összeszorítaná a fogát és beletörődne a sorsába.

— Vájjon? Mi nők e tekintetben mind oly 
egyformák vagyunk! Ami megvan, már nem iz
gat; csak ami nincs, vagy amitől félünk, hogy 
elveszíthetnék. . .

Bokódy a fejét rázta.
— Lola jól tudja, hogy ilyesmitől nem kell 

tartania. Biztos a maga dolgában. Sőt azt is 
tudja, hogy ha bármikor terhére válnék, félre
állnék az útjábóL

— Ez teljesen önre vall, kedves Bokódy — 
jelentette ki Mirs. Dooner. — Bs hogy egyhamar 
nem akad vetélytársnője Lolának, akitől neki fél
nie kéne, azt is elhiszem. Mégis: nem gondolja, 
hogy érdemes volna őt próbára tenni?

— Mivel?
— Egy ártatlan komédiával. Teszem, van egy 

nő, önnek őszinte barátnője, aki erre vállalkozik. 
Ön feltűnően elkezd udvarolni, a partnernője pe
dig élénken belemegy a flörtbe, sőt tesz róla, hogy 
érzelmeinek híre eljusson Lola fülébe. Nem hiszi, 
Bokódy, hogy ilyesmi kissé észretérítené a fele
ségét?

— Tudja Isten. Azután ki vállalkoznék ilyen 
háládatlan szerepre? Ön csak nem?

— Miért ne?
Mrs. Dooner csodálkozva szegezte rá  nagy, 

ragyogó szemét.
— Szeretnék önökön segíteni, — folytatta az

után. — Azt hiszem, tudok is. Lola nálamnál sok
kal szebb, az kétségtelen. Es ez ő előtte sem titok. 
Mégis vagyok olyan csinos, hogy a vállalkozá
sommal nem tenném magamat nevetségessé a neje 
szemében!

— Szó sincs róla, kedves Mrs. Dooner — 
hogyta rá élénken Bokódy és újból kezet csókolt.
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a kedves, aranyos szándékát!

— Azzal, hogy megfogadja a tanácsomat.
— Es a férje?
— Azt nyomban beavatom a titokba.
— Szóval, szabályos összeesküvés?
— Az.
— Bs ha a tűzzel való játszás közben elége

tem az ujjamat és komolyan bele szeretek ma
gába, Mrs. Dooner?

Az asszony hangosan kacagott
— Annyi baj legyen — felelte jókedvűen. —

Majd ismét kiábrándítom magamból! Persze 
azonban, ha én is elégetem az ujjam at-----

— Akkor?
— Akkor még mindig ráérünk a dologról be

szélni — folytatta most is derűsen és könnyedén 
az asszony. — Az ember sohse nyúljon bele erő
szakos kézzel, a saját sorsába. Nem igaz?

— Mennyire igaz! — kiáltott fel Bokódy. — 
Olyannyira igaz, hogy igen szépen megköszönöm 
az oly kedvesen és önzetlenül felajánlott segítsé
get, de nem tudom elfogadni. Lesz, ami lesz, Mrs. 
Dooner! Mindnyájunk sorsa Isten kezében van. . .

Ebben a pillanatban visszatért az asztalukhoz 
Loila. Annyira kimerítette a tánc, hogy alig bírta 
a lába. De éppen csak a retiküljéért jött; még 
le sem ült, mint ahogy leültek az őt követő 
férfiak: Dooner, Sellegh és Görgény. Es vala
hogyan, egészen szokatlan modorban, odavetette 
Bokódynak:

— En most felöltözöm és hazamegyek. Ha te 
még itt kívánsz maradni: tessék. Majd hazavisz
nek a barátaid.

Mindenki rábámult, elsősorban maga Bokódy.
— Mi történt? — kérdezte önkénytelenül el

komolyodva.
Lola vállat vont:
— Hagyj békében . . .

179
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És máris indult.
Mondanom sem kell, hogy Bokódy nem en

gedte egyedül. Utánament.
A férfiak egymásra nézték, majd fejüket 

rázták.
— Érthetetlen, — dünnyögte Görgény, aki 

utolsónak táncolt Lolával.
Mrs. Dooner csöndesen mosolygott.
A férje halkan kérdezte:
— Mi baja annak a kis bolondnak?
Mire Mrs. Dooner ugyanígy felelte:
— Énrám féltékeny.
Dooner hangosan felkacagott.
— Kérek egy pohár whiskyt, de ne sok víz

zel, — szólt azután Selleghhez, aki éppen ma
gának készített hűsítőt.

Az autóban 'hiába faggatta Bokódy a felesé
gét, hogy mi lelte. Nem felelt és a kocsi egyik 
sarkából durcásan nézte a mellettük elrobogó hold
világos tájakat. Csak otthon, mikor már ágyban 
feküdtek és eloltották a villanyt, nyilatkozott:

— Sose tettem volna fel rólad, hogy eny- 
nyire egyűgyűnek tartasz — mondta, mialatt a 
nyakába fonta puha, hűs karját. — Csak nem 
gondolod komolyan, hogy valaha ez életben fél
tékeny lehetnék Jane Doonerre? Ö, te főokos te!

XXI.

Ez az élet: nappal munka irogyásiigi, és min
den éjjel mulatozás — felőrölte még Bokódy jó 
idegeit i:s. Sokkal előbb, mintsem gondolhatta 
volna az ember. Néha minden különösebb ok nél
kül szomorúság fogta el; máskor módfelett feliz
gult csekélységeken is. Mindamellett csodálatosan 
uralkodott önmagián és gondosan került mindent, 
amivel megbánthatta volna Lolát.

Napról-napra jobban sajnálta, hogy nem
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fogta mingyárt az elején (Szorosabban a gyeplőt 
Mennyire igaza volt mégis annak az amerikai 
asszonynak, aki egyszerű, természetes eszével oly 
tisztán látta helyzetüket! A terv persze, amaly- 
lyel segítségükre akart sietni, meglepően naiv 
volt, és ez kiderült jóformán még abban az órá
ban, amelyben megszületett; de hoigy úgy, ahogy 
most volt már nem tarthatott isoká: ahhoz nem 
fért semmi kétség.

Mégsem volt szíve, hogy bármiképpen is aka
dályokat gördítsen Lola élvezetei elé. Vagy csak 
nem volt hozzá kellő bátorsága?

Ezen maga is sokat töprengett. És kénytelen 
volt beismerni, hogy volt eljárásában egy kis 
gyávaság ife. Félt, hogy elveszíthetné az asszonyt 
Es még mindig jobban ragaszkodott hozzá, 
mint az életéhez.

— Majd csak kitombolja magát! — gondolta 
ilyenkor. De még akkor is ezzel vigasztalódott, 
mikor a mindennapi társaságuk egy új taggal 
szaporodott, aki az első pillanattól kezdve ön
kénytelenül is azt az érzést váltotta ki benne, 
hogy a boldogságára nézve veszélyt jelent. De 
ugyanakkor egy másik érzés is vett rajta erőt, s 
ez még ismeretlen volt előtte: úgy érezte, hogy 
kifogyott valamiből, amit maga sem tudott köze
lebbről megjelölni. Nem volt ez sem a türelem, 
isem a szeretet; még leginkább az a  készsége lehe
tett, amellyel mostanáig mindennel és mindenkivel 
szembeszállt, ha a jobbik meggyőződése úgy kí
vánta. És most egyszerre talán még arra is képes 
lett volna, hogy az első jött-ment útonállóval le
gyilkolt at ja magát minden védekezés nélkül.

Ez azonban csak néhány percig tartott; az
után ösztönszerűleg kiegyenesedett és keményen 
nézett az eljövendők szeme közé:

— Hic Rhodus, hic salta!
Sellegh Ivor volt, aki bemutatta Bokódyék- 

nak és az amerikaiaknak Hohenkhel Sasát, her-
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cég Hohenkhel volt nagykövet fiát, aki éppen 
csak átutazóban volt Bécsben és módfölött meg
örült, mikor egyszerre két olyan csinos és mula
tós nővel ismerkedett meg, mint Mrs. Dooner és 
Bokódyné.

A magasteirmetű, elegáns fiatalember; akin 
rögtön meglátszott, hogy Londonban dolgoztat 
és Párizsban töltötte azt a két esztendőt, amely 
hússzal idősebbé tette, nyomban rávetette magát 
Mrs. Doonerre, de ez a heves támadása úgy pat
tant vissza erről, mint srapnell a dreadnought 
acélbordáiról. Az amerikai asszony, aki alkalom- 
adtán korántsem volt ellensége a flörtnek, ez 
esetben pompás természetes eszével felismerte a 
hercegben a nők által érdemenfelül kényeztetett 
és ehhezképest meglehetősen öntelt ficsurat. El
vezet volt számára őt ellenállhatatlanságába ve
tett hitében megingatni.

De a lecke nem egészen úgy sikerült, mint 
ahogyan azt Mrs. Dooner elképzelte, s ebben nagy 
része volt Lolának. Ez látta ugyan, hogy az ame
rikai asszony mire készül, de vagy sajnálta a her
ceget, vagy attól félt, hogy Mrs. Dooner meggon
dolhatná magát, elég az hozzá, be sem várta, hogy 
Hohenkhel nála keressen vigasztalást, hanem 
mingyár.t maga vette a kezébe a dolgok további 
irányítását.

A herceg habozás nélkül (talán hálásan is, 
de ezt az érzést «rangrejtette») nyúlt a feléje 
nyújtott kéz után. Hiszen mit is akart ő volta
képpen? Hódítani, mint mindig, igaz. De ez alka
lommal legfeljebb egy-kétnapi szórakozásról volt 
szó, nem pedig valami komolyabb históriáról, 
amely miatt érdemes lett volna jobban megeről
tetni magát. Es ilyen célokra szerinte a polgári 
osztály, amelyhez természetesen Bokódyékat is 
számította, a legjobb talaj volt. Csak az ujját 
kellett kinyújtania, és már meg is volt a pezsgős- 
vacsorához a desszert. Bokódyné pedig legalább
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is éppolyan pikáns almának látszott, mint a má
sik ki® bourgeoise, ha nem is volt Kaliforniából 
való. Vagy azt kellett volna gondolnia, hogy 
New-Yorkból? Eh, mindegy.

Mégsem ment olyan gyorsan minden, mint 
ahogyan a herceg bizton remélte. Egészen úgy 
festett a helyzet, mintha az a kis magyar asszony 
egy ideig játszani akarna ővele, mint a macska 
az egérrel, mielőtt megeszi. De majd megmutatja 
neki! Mindenképpen kénytelen volt néhány nap
pal kinyújtani bécsi «átutazását». Szerencsére 
nem forogtak fenn fontosabb körülmények, ame
lyek miatt túlságosan kellett volna sietnie; mind
össze édesanyja várta őt Deauvilleben, s az 
amúgysem tudta, mihez kezdjen az időfeles
legével.

A napokból hetek lettek, Hohenkhel Sasa pe
dig a «Dooner—Bokódy—set» írendes tagjainak 
sorába lépett.

Eszébe jutott, hogy a Semmeringen túl, nem 
messze Steinhaustól, van egy kis vadászkastélya, 
ahol minden ősszel néhány bakot szokott lőni. 
Van ott néhány vendégszoba, az erdész felesége 
pedig nagyszerűen főz. Odahívta meg week- 
endre (azok a nyomorult férjek, akik nélkül — 
sajnos — meg sem lehet mozdulni, csak a hét 
végén értek rá) az egész társaságot.

Az eszme általános tetszésre talált s így szom
bat délután indúltak is. Két autón mentek; az 
elsőn, Hohenkhel gyönyörű túrakocsiján, rajta 
kívül Bokódyné, Dooner és Sellegh báró volt, míg 
az amerikai asszonyt és Görgényt Bokódy vitte a 
maga gépén.

Gyönyörű útjuk volt, különösen onnan kezdve, 
ahol az ember elhagyja a síkságot és felkanyaro
dik a Semmeringre. Mindenki élvezte a páratla
nul tiszta és zamatos levegőt, különösen Mrs. 
Dooner, aki Bokódy mellett ült és mindennek 
megörült, amit látott; a hegyeknek, az itt-ott elő



184

bukkanó várkastélyoknak vagy romoknak, de 
még egy-egy rossz kuvasznak is, ha vad ugatás
sal versenyt futott az autóval, amíg bírta a 
lába.

Bokódy, aki maga vezetett, (ezt a mestersé
get még a háború elején mint valamelyik maga
sabb parancsnokság őrtisztje tanulta meg) szótlan 
volt és a pályát figyelte. De figyelemmel kísérte 
az előttük haladó kocsit is, amely ugyan már 
régen elhagyta őket s most egy-egy kanyarulat
nál rövid időre ismét előbukkant. Hallani vélte 
ilyenkor Lola csintalan kacagását, amelybe bele
vegyült Dooner jóízű, mély hahotája, — bizo
nyos, hogy azok sem unatkoztak.

Mrs. Dooner sohasem kíváncsiskodott Bokó- 
dynál, hogy a múltkor mit is jelentett Lola furcsa 
viselkedései Annyira biztos volt afelől, hogy nem 
volt egyéb féltékenységnél az egész; ebből pedig 
ez a fejes Bokódy nem kívánt tőkét kovácsolni. 
Es mivel kitűnő ötletével együtt Bokódy egysze
rűen kikosarazta, hát már az önérzete is megtil
totta neki, hogy mégegyszer visszatérjen erre a 
kérdésre. Pedig Lola legújabb és eléggé komoly
nak látszó flörtje még csak megerősítette abban 
a meggyőződésben, hogy a fiatal magyar házas
pár boldogságát veszély fenyegeti. Ez az egész 
kirándulás is gyanúsnak tűnt neki, és fel is tette 
magában, hogy — Bokódytól egészen függetlenül 
— tőle telhetőleg keresztülhúzza Hohenkhel min
den számítását.

A vadászkastély igen helyes épület volt, 
de — kívülről legalább — oly kicsiny benyomást 
tett, hogy Mrs. Dooner önkénytelenül azt mondta 
Bokódynak:

— Ügy veszem észre, hogy ez a kunyhó a 
kastély címét csak a hercegi rangban lévő tulaj
donos tiszteletére viseli!

Ez az első benyomás azonban elmosódott, 
mihelyest beljebb került az ember, mert a földszín-
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tes ház berendezését főúrinak lehetett minősí
teni. Ezt sem a tárgyak értéke, sem koruk vagy 
elrendezésük nem határozza meg; ez annak 
az évszázados, szakadatlan öncsiszolódásnak a 
védjegy nélkül is utánozhatatlan szüleménye, az 
ízlés, amely kulturális felsőbbséget biztosít még 
ott is, ahol már elfajzással jár.

A középen a ház méreteinek megfelelő hall 
volt; ebből nyíltak az ebédlő és a vendégszobák, 
mindegyik más-más ikorbeli, egyszerű bútorokkal, 
stílszerű metszetekkel.

Nem kerülte el az életrevaló Mrs. Dooner 
figyelmét, hogy a vendégszobák mindegyikében 
(első dolga volt a hercegnek, hogy körülvezesse 
a vendégeit és megmutassa nekik a házat) csak 
egy-egy ágy volt, amiből az következett, hogy éj
jelre a házaspárokat el fogják választani. Ez, a 
saját személyét illetőleg, egyáltalán nem érin
tette; hiszen őneiki házassága első napjától fogva 
mindig megvolt a külön hálószobája. De tudta, 
hogy Bokódyéknál más a helyzet, s habár az ettől 
a szokástól való kivételes eltérésbe nem hal bele 
az ember, éles eszében mégis az a gyanú támadt, 
hogy ennek a körülménynek szerepe lehet a sze
relmes herceg számításaiban.

Az egyes vendégszobák ajtajára erősített, az 
illető vendég nevével ellátott cédulák mintegy 
igazolták Mrs. Dooner feltevését: a neki és Bokódy- 
nénak szánt szobák egymás mellett voltak, szem
ben a háziúr részére fentartott szobával, míg Bokó- 
dyé és ,ai férjéé a folyosó legvégén.

Hohenkhel egyébként mentegetődzött is 
emiatt, azt állítván, hogy kénytelen volt így in
tézkedni, mert Mrs. Dooner és Bokódyné szobáit 
kényelmesebb berendezésüknél és bizonyos hasz
nálati tárgyaknál fogva ősrégi idők óta mindig 
csak hölgyek számára tartották fenn; de különö
sen érdekessé tette e szobákat az a történelmi tény, 
hogy 1765-ben maga Mária Terézia töltött Bokó-
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dynó szobájában egy éjszakát, míg éppen száz 
évvel később Erzsébet királyné tisztelte meg 
ugyanott a herceg nagyszüleit.

— Hogy azonban a tisztelt férj uraknak ne 
legyen okuk a panaszra, — mondta Hohenkhel — 
hát gondoskodtam róla, hogy ők is történelmi ne
vezetességű ágyakban pihenhessék ki az út fára
dalmait. Bokódy úr szobájában Ferenc császár 
töltött két éjszakát, Dooneréban pedig, egy másik 
alkalommal, a reichstadti herceg.

— Ez valóban nagyon kedves gondolat volt 
— szólt Dooner — és most már csak azt remélem, 
hogy a nagy Napóleon fiának szelleme nyugod
tan hagy aludni is. Ez a hely oly szép, hogy nem 
csodálnám, ha gyakrabban látogatna el ide!

Mindenki nevetett e tréfán, amelybe szívesen 
belement a herceg is:

— Ne féljen semmit, Mr. Dooner, — mondta 
biztatón, — ön szerencsére semmit sem emlékeztet 
Fanny Elsslerre!

— Hát az kicsoda? — érdeklődött az ame
rikai.

— A szegény Sasfiók egyetlen szerelme és 
minden időknek egyik leghíresebb táncosnője, — 
magyarázta Hohenkhel, de ekkor már a szavába 
vágott Mrs. Dooner éles hangja:

— Az uramat sokkal kevésbé féltem az éj
jeli meglepetésektől, mint szegény kis Mrs. Bokó- 
dyt; annyi az ajtó, hogy könnyen eltéved az 
ember! Egyébként is kissé szívtelen dolognak 
tartom, kedves hercegem, hogy elválasztotta a 
házaspárokat! En és Mr. Dooner még csak meg
leszünk valahogyan egymás nélkül, de Bokódyék? 
Jóformán még túl sincsenek a mézesheteken!

Kellemetlen fény villant fel Hohenkhel sze
mében, de nyomban ismét kiderültek a vonásai.

— Ha Bokódyné őnagysága úgy kívánja, 
dívánt állíttatok be a szobájába férje részére, — 
mondta. — Ez semmiféle nehézséget nem okoz.
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Azok, akik itt rendesen megfordultak, sohse hó
doltak az egy-hálószoba-rendszernek, amely, ha 
intímebb is és megható, mégis nagyon nyárs
polgári.

— Nagyon kedves magától, hogy aggódik 
miattam, drága Mrs. Dooner, — szólt most bele 
nem egészen természetes vidámsággal maga Bo- 
kódyné — de egy-két éjszakát egészen jól meg- 
lesziink mi is egymás nélkül, úgy-e, Bandikám?

— En is azt hiszem, — hagyta rá nyugodtan 
Bokódy.

Ezzel az ügy el volt intézve, és mindenki 
visszavonult, hogy lerázza magáról a port és hogy 
átöltözzön estebédre. Ezalatt mindenkinek ideje 
volt bőven, hogy ha éppen akarta, kissé elgondol
kozzék. Ezt a lehetőséget Hohenkhel és vendégei 
igénybe is vették, de az eredmény senkit sem elé
gített ki túlságosan.

Sellegh és Görgény megállapították, — ha 
külön-külön is, de mégis meglepő egyöntetűséggel 
— -hogy szándékuk ellenére olyan szerepre vállal
koztak, amelyet minden elfogadható ok nélkül az 
elefántról szokás elnevezni. Hohenkhel és Bokó- 
dyné ellenséges érzelmeket tápláltak az amerikai 
asszony iránt; az előbbi, mert Mrs. Dooner való
ban átlátott a szitán és, minden jelből ítélve, csupa 
irigységből nem riadt vissza semmiféle eszköztől 
sem, hogy keresztülgázoljon a tervein; Lola pedig 
azért, mert saját maga kívánta megszabni, hogy 
mennyire fog elmenni a herceg ostromával szem
ben való védekezése terén. Bokódy megint bosz- 
szankodott saját engedékenysége miatt, míg 
a Dooner-házaspár — szintén külön-külön, de egy- 
értelmüleg — tudomásul vette azt a sajnálatos 
tényt, hogy a vadászkastélyban sok minden van, 
csak fürdőszoba nincs, oly intézmény, amelyet 
Ferenc császár és a többi előkelőségek nélkülöz
hettek talán, de elengedhetetlen dolog volt az 
TTnió minden szabad polgára szemében.



188

Vacsora alatt és utána kitűnő rádiókészülék 
közvetítette a bécsi leadóállomás műsorát; később 
még fogták Londont is és éjfél utáni egy óráig 
táncoltak valami kitűnő jazz-band zenéjére.

Lefekvés után Mrs. Dooner sokáig nem bírt 
elaludni. Lehet, hogy a magaslati levegő izgatta, 
de nem is akart talán: az a gyanúja, hogy a her
ceg megkísérelhetne egy látogatást a szomszéd- 
szobában, állandóan üldözte! Azzal azonban 
tisztában volt, hogy csak egyetlenegy esetben 
avatkozik a dologba: ha Hohenkhel kísérlete Lola 
részéről ellenállással találkozik. De amennyiben 
azt hallaná, hogy egymásután nyílik és ismét be
csukódik két ajtó, ezzel magától megszűnnék az 
ő szereplése is.

Már-már elnyomta az álom, mikor a folyosó 
felől jövő neszre lett figyelmessé; fel is ült az 
ágyban, hogy jobban hallhasson.

Csakugyan nyílt egy ajtó, nyomban rá ismét 
be is csukódott, de azután az volt a benyomása, 
mintha halk és könnyed léptek gyorsan távozná
nak. Utána mély csönd.

Megesküdött volna, hogy Lola ajtaja volt, 
mert amint ezt már az este megfigyelte, ez kissé 
nyikorgóit. De nem nyílt utána másik ajtó, — ő 
legalább nem hallotta — legkevésbé a szemközti 
szobáé.

Mi volt ez?
Még soká belefigyelt a valószínűtlenül nagy 

csöndbe, mint amilyen csak a hegyek közt talál
ható. Hiába. A végén elaludt és a reichstadti her
ceggel álmodott, akinek alakját a színpadról is
merte. Egyszer régen, Párizsban, még leánykorá
ban Bernhardt Saraht látta ebben a szerepben. Es 
most is, álmában, sokkal inkább az öreg, törő
dött francia színésznő volt, aki nyugtalanította, 
mint a csinos beteg királyfi.

Másnap reggel mindenkinek feltűnt Hohenkhel 
rosszkedve.
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Selleghnek, mikor reggeli után ennek okát 
tudakolta tőle, azt mondta:

— Tudod-e, hogy kinél hált ma éjjel az az 
arcátlan Bokódyné?

— Nos?
— A férjéinél!

Valóban, Lola szédítő csókjai és hivatásos 
szeretőt is megszégyenítő szerelmi odaadása még 
mindig kibékítette Bokódyt a helyzettel, akármi
lyen kritikusnak is látszott már. De magában 
napról-napra növekvő türelmetlenséggel várta a 
bécsi üzletek végleges befejezését. El is határozta, 
hogy Budapesten való letelepedésükkel egyidejű
leg azon lesz, hogy egész életük más irányiba tere
lődjék. Talán még nem volt késő . . .

Ilyesmit érezhetett — anélkül, hogy sokat 
beszéltek volna a Magyarországra való és mind
jobban közelgő költözködésükről — maga Lola is, 
mert minél közelebb jutottak a kritikus időpont
hoz, annál gyakrabban tett egészen megokolatlan 
kirohanásokat a magyar főváros ellen, amely, 
szerinte, Bécshez képest, mégis csak kisváros.

— Bevallom, hogy egyáltalában nem rajongok 
a honfitársainkért, — mondta egy alkalommal, 
amikor a férje barátságos hangon és csodálatos 
türelemmel igyekezett megváltoztatni Budapest 
elleni elfogultságát. — Az emberek örökké édes
kés bókolása, állandó dicsérete felkavarja a gyom
romat. Emellett mindig mást gondolnak, mint 
amit mondanak. A nők pedig irigyek és legszíve
sebben megfojtanák az embert egy kanál vízben.

— A nők? — Bokódy a fejét csóválta. — Hi
szen nem is ismersz senkit sem Budapesten, kis 
Lolim! Hacsak nem Szobránczynéra érted ezt, 
vagy szegény Feledinére.

— Szobránczyné öntelt liba, barátom, — fe
lelte nevetve Lola, — ha azt mondják neki, hogy: 
kegyelmes asszony, olyan lesz az arca ia boldog
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ságtól, mint a telihold. Egyáltalában, micsoda ke
gyelmes asszonyok ezek? Amikor nincsen, aki a 
férjüknek a titkos tanácsosi méltóságot adomá
nyozhatná! És az a Felediné? Nem tekintve azt, 
hogy nem társaságbeli, tehát nem számít, olyan 
irigy, hogy borzasztó! Persze, szerelmes volt be
léd, most is az. Bánom is én! De utálom azokat 
a nőket is, akikre még balatonföldvári nya
ralásunk idejéből emlékszem. Kicsinyesek, plety- 
kázók, szeretnek rendelkezni az emberrel.

— Vannak mások is, szívem: aranyosak, ked
vesek; majd meglátod!

— Nem vagyok kíváncsi rájuk. Egyáltalán 
nem szeretem a nőket. Érzem valahogyan, hogy 
mind ellenségem.

— Képzelődés ez, Loli!
— Akkor ne is beszéljünk róla. De megnyug

tatlak: a férfiak sem érnek sokat.
— Egy kivételével — tette hozzá gúnyos, kissé 

bánatos mosollyal Bokódy. Mire Lola a nyakába 
borult és majd megfojtotta a csókjaival.

Es ismét kiderült az ég.

XXII.

Egy napon Bokódy kénytelen volt közölni 
Lolával, hogy a bécsi munkák be vannak fejezve, 
a naglergassei központi irodát feloszlatta, és 
hogy Lakatosnak ismételten, legutóbb távirati
lag is kifejezett, határozott óhajához képest, a 
napokban Budapesten kell jelentkeznie.

— A palotát is át kell adnunk november else
jével, — tette hozzá, hogy ezzel is megerősítse a 
bejelentett költözködésnek most már elkerülhetet
len voltát — a követség emberei nap-nap után sür
getik nálam az átadást, ami elvégre érthető is,
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végezni.

Vasárnap volt, későn délelőtt. Mint rendesen, 
aznap is csak reggel felé kerültek ágyba. Lola 
éppen megteázott, most pedig a toalettükör előtt 
ült és manikűrözött. Mivel nem szólt semmit, Bo
kódy hozzálépett, hátulról gyöngéden átkarolta és 
meg akarta csókolni. De Lola idegesen elhúzta a 
fejét.

Bokódy meglepődött. Első eset volt, hogy 
ilyesmi megtörtént közöttük.

— Mi van veled, szivecském? — kérdezte 
mégis igen kedvesen. — Bal lábacskáddal méltóz- 
tattál kelni, mi?

Lola vállat vont.
— Hagyj békén, — felelte.
— Nagyon szívesen megtenném, és sajnálom, 

hogy terhedre vagyok, — mondta elkomolyodva 
Bokódy — de olyan kérdésről van szó, amelyet 
nem lehet — egyébként mindig kedves és helyes 
— szeszélyeiddel elütni. Eléggé kitoltam már ma
gamtól is a dolgot a te kedvedért, ezt el kell 
ismerned, de Lakatos kifejezett óhaja előtt most 
már végre meg kell hajolnom. Mindent neki kö
szönhetek, tudod; bizonyos fokig még a mi bol
dogságunkat is.

— Akkor menj vissza Lakatoshoz — felelte 
Lola anélkül, hogy hátranézett volna. — En itt 
maradok.

Bokódy megdöbbent.
— Csak nem mondod komolyan? — kér

dezte és a toalettükörhöz lépett, hogy a szemébe 
nézhessen Lolának.

— De, egészen komolyan — felelte Lola, fel
pillantott és halvány mosollyal állta a tekintetét.

Bokódy elsápadt, a szája körül egy arcizom 
idegesen vonaglott. Kis ideig szótlanul nézte Lo
lát, aki a legnagyobb nyugalommal folytatta 
körmei fényesítését. De azután hirtelen mozdu

191
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lattal megragadott egy filigrán széket, amely a 
közelében állt, egészen odahúzta az asszonyhoz 
és leült.

— Nézd, kicsi szívem, — szólt hozzá kedves, 
lágy hangon — bizonyára nem fontoltad meg 
eléggé, hogy egy ilyen elhatározásodnak mi volna 
a következménye. Azt hiszem, házasságunk első 
pillanatától fogva mind a mai napig mindig csak 
azt tettem, amit te akartál; néha még ki sem kel
lett mondanod és máris teljesítettem az óhajtáso
dat. Nem akarok ezzel kérkedni a világért sem! 
Csak azért hozom fel, mert most olyan kérdésről 
van szó, amely mindkettőnk létét igen közelről 
érinti. Csak nem bonthatom fel a Lakatos bará
tommal kötött megállapodásomat?

— Nem is — felelte Lola egyszerűen. — Belá
tom, hogy neked, úgy kell cselekedned, ahogyan 
Lakatos akarja. Te függő helyzetben vagy, 
én nem.

— Hogyan! — kiáltott fel élénken Bokódy. — 
Talán bizony nem tekinted magadat törvényes 
feleségemnek?

Lola halkan elnevette magát, félretolta a kö 
römfényesítőt és rátette a kezét Bokódyéra.

— Ki nem állhatom a tragikus jeleneteket 
még a színpadon sem — mondta könnyedén. - 
Hát még a saját otthonomban! En eleget szenved
tem, izgultam már ebben az életben, semmi ked
vem sincs újból elkezdeni azt, ami alól, hála 
Istennek, végképpen felszabadultam.

— Az én segítségemmel — szaladt ki Bokódy 
száján, de máris megbánta. Mert maga is érezte, 
hogy ez csak részben volt igaz.

— Bocsánat! — mondta is rögtön Lola és most 
ő is elkomolyodott. — Te csak megkönnyítetted, 
széppé, kedvessé tetted az életemet, de a szabad
ságomat egyesegyedül az időnek és ia türelmem
nek köszönhetem. Ügylátszik különben, hogy 
cserben hagy kissé az emlékezőtehetség-d. Égé-
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szén elfelejtetted, hogy mit mondtam neked, ami
kor anyám halála után felkerestelek az irodában! 
Hogy élni, élvezni akarok, nem pedig tovább 
raboskodni! Es alighogy házasságról kezdtél 
beszélni, rögtön kijelentettem, hogy erről még 
hallani sem akarok, mert még a te kedvedért sem 
mondok le a szabadságomról, függetlenségemről! 
De te visszaéltél a helyzettel, elkábítottál a csók
jaiddal, felélesztetted a bennem szunnyadó érzé
kiséget, szóval: levettél a lábamról. Es ha ma 
nem megy minden úgy, mint ahogyan te azt elkép
zelted : vess magadra.

Bokódy elengedte Lola kezét.
— Visszaéltem a helyzettel! — ismételte hal

kan, bánatosan. — Levettelek a lábadról!
— Hát nem úgy volt?
— Ha te mondod, akkor úgy volt — felelte 

Bokódy lemondóan. — En, persze, dőre fejemmel, 
abban voltam, hogy szeretsz, igazán szeretsz, 
hogy amikor engedtél a kérésemnek és igent 
mondtál, ezt meggyőződésből tetted.

— Meggyőződésből nem, de szerelemből igen. 
Es a tied lettem volna akkor is, ha nem veszel el 
feleségül. Azért, mert szerettelek, eszeveszetten 
szerettelek!

— Lola!
— Megvethetsz, ha jól esik, de ez így van; 

nem tehetek róla. -Es akármilyen furcsának, er
kölcstelennek hangzik is talán a fülednek: én nem 
születtem feleségnek. Csak szeretőnek. Ezt már 
akkor sejtettem, amikor a bennem dúló homályos, 
édes, de egyszersmind félelmetes érzelmeket csak 
a regényalakjaim súlyával voltam képes mérle
gelni. S amit akkor csak sejtettem, azt ma tudom. 
A mi esetünk is csak ezt bizonyítja: egyszer a 
megbolondulásig szerettelek, Bandikám. Ma csak 
fáj, nagyon fáj, hogy megbántalak azzal, amit 
mondok. De meg kellett mondanom. Még ha 
akarnám is, akkor sem tudnám szavakkal kife-

13D rasche-Lázár Alfréd: Az egyenes út.
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jezni, hogy milyen hálás vagyok neked minden 
jóért, amiben részesítettél! Es különös: semmit 
sem sajnálok. Sem azt, hogy a feleséged lettem, 
sem azt, hogy ennek a boldogságnak vége. Nem 
is szeretek rá gondolni. Úgysem lehet ezen vál
toztatni. Minek bánkódni, ha van rá mód elég. 
hogy az ember felejtsen?

Bokódy úgy érezte, mintha az élete, dehogy: 
az egész világ romba dőlne egyszerre. Mégis 
megőrizte látszólagos nyugalmát.

— Ha ez így van, Lola, — mondta csöndesen 
— és mivel te mondod, nincs is okom, hogy ebben 
kételkedjem, akkor nem marad hátra más, mint 
hogy elváljunk.

— Erre akartalak megkérni én is — hagyta 
rá kissé bánatos mosollyal Lola. — Ez az egyet
len megoldás. Most bizonyára azt gondolod ma
gadban, hogy borzasztóan önző, szívtelen és há
látlan teremtés vagyok. Es mégsem vagyok az. 
Ezt majd te is el fogod ismerni egyszer, később, 
ha ismét higgadtan, tárgyilagosan tudsz gondol
kozni. Es akkor eszedbe fog jutni ismét az a 
néhány szó, amit tizenhatéves koromban ijedten, 
sietve firkantottam arra a kis darab papirosra, 
amikor anyámmal együtt elmenekültünk Földvár
ról. El kell engem felejteni, Bandi. Ez az egész.

— Most nem annyira rólam, mint magáról 
van szó, — vágott közbe Bokódy és a szavának 
kissé érdes hangja volt. — En természetesen meg
hajolok az elhatározása előtt és tőlem telhetőlega 
jövőben is mindent el fogok követni, hogy sem
miben se szenvedjen hiányt.

Erre azonban Lola szakította félbe őt:
— Hogyisne! — kiáltotta. — Még csak ez 

hiányoznék. Ráduplázzak mindenre azzal, hogy 
egész életemben kitartassam magamat általad! Eb
ből is látom, hogy mennyire nem ismersz enge- 
met, mennyire nem bírod megérteni a természete
met! Amit adtál, azt elviszem magammal. De ezen



felül egy fillért sem fogadok el tőled! Egy fillért 
se, Bandi!

— És miből fogsz megélni! — kérdezte Bo- 
kódy fáradt mosollyal.

— Ezt nyugodtan rámbízhatod — felelte Lola. 
— A szegény anyámmal együtt, Isten nyugossza, 
éveken át megéltünk úgyszólván a semmiből. 
Most sem fogok éhenhalni.

Bokódyt elhagyta a türelme.
— Lola! — mondta és kihallatszott a szavá

ból a nuagáfaafojtott fájdalma. — Rossz, gonosz 
és veszedelmes az az út, amelyre rá akarsz lépni, 
figyelmeztetlek. A szerelemmel épúgy, mint az 
én szívemmel, játszhatsz végtelen könnyelműsé
gedben mint egy gumilabdával, de nem a tisz
tességeddel! Nem engedem, hogy beszennyezd a 
jó, becsületes nevemet, érted?

—- Le fogom tenni a nevedet, Bandi — felelte 
Lola igen természetesen. — Ezt is már régebben 
elhatároztam.

— Már régebben, úgy . . .  Azt gondoltam csak 
azóta, hogy Hohenkhel Sasa csapja neked a szelet!

Lola elnevette magát.
— No végre! — mondta. — Most legalább egy 

füst alatt ezen is átesünk. Igazad van: fülig sze
relmes vagyok abba a fiúba. De nem csaltalak 
meg, esküszöm!

— El fog venni feleségül?
— Nem bolond, hogy megtegye. És ha csak

ugyan annyira belém volna őrülve, akkor is a 
szemébe nevetnék. Bandi, Bandi! Csak nem fo
gom újra kezdeni? Örülök, hogy kint vagyok az 
egyik házasságból — féllábbal legalább. Nem, 
édes barátom: ha valóban megsegít az Ég és 
vissza tudom szerezni a szabadságomat, akkor 
annak nem lesz többé ára, biztosíthatlak!

— De lesz! — mondta Bokódy és hirtelen moz
dulattal felugrott. — A becsületedbe fog kerülni!

— Vájjon? — jegyezte meg Lola fölényes
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nyugalommal és maga is felkelt. — Attól tartok, 
hogy a becsület kifejezését illetőleg nem értünk 
egyet egészen. Te rabnak születtél, hiába, én sza
badnak. Te mindig meg fogsz hajolni az előtt, 
amit tenni kell; én soha, barátom!

XXIII.

Lakatos Zsigmond sohasem tudta meg, hogy 
fiatal barátjának, örökösének nagy boldogsága — 
az a boldogsága ugyanis, amelyet még a szeren
cséjénél is magasabbra kellett értékelnie — egyik 
napról a másikra úgy összeomlott, mint a kártya
vár. Még megélte azt, hogy Bokódy pontosan be
állt a pesti üzletbe, átvette tőle az ügyek vezeté
sét. Azután feladta a halállal való dulakodást. 
Abban a hiszemben hunyta le örökre a szemét, 
hogy a fiatal asszony még csak elrendez Bécsben 
egyet-mást és azután majd sietve a férje után jön.

— Csókoltatom az aranyos Loládat. . .  — ezek 
voltak az utolsó szavai.

De Lola még a temetésére sem jött el. Nem 
is igen tehette: azon a napon, amelyen Lakatos 
jobblétre szenderült, mondta ki éppen a válást a 
bécsi törvényszék.

Es most ismét magukra maradtak. Bokódy 
és a  jópajtása, a  kis Felediné. Epolyan volt 
minden, mint a Szentkirályi ucea 54. szám alatt. 
Csak azzal a különbséggel, hogy most Bokódy 
volt a házigazda. De egyúttal háziúr is, tőkepén
zes, nagyvállalkozó, és a jó Isten tudja, hogy mi 
minden még.

Néhány hétnek bizony el kellett telnie, míg 
szóbahozta szerelmének tragédiáját Felediné előtt. 
De azután elmesélte neki minden részletét is. 
Es Feledinó csöndesen, megértéssel hallgatta, 
egy szót sem szólt. Csak amikor a szobájában volt 
ismét, egészen egyedül, akkor az ágyra vetette
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magát és keservesen sírt. Nem azért, mintha bán
totta volna akár Bokódy őszintesége, akár az a 
körülmény, hogy nem neki szólt a nagy szerelem. 
Csak önzetlenül, igazán sajnálta Bokódyt. Miért 
nem inkább őt érte ez a nagy csalódás? Sokkal 
jobb lett volna.

Munkával, versengéssel, izgalommal teltek az 
évek. Egyszer rosszak voltak az idők, máskor 
megjavultak, de jött olyan időszak is, amely szé
pen gyarapította a Lakatos-vagyont. Mert Bo
kódy még mindig annak tekintette. Azzal a gon
dossággal kezelte, mintha nem is az övé, hanem 
másé volna.

Ez a nagy gazdagság csak átmenetileg lehetett 
az ő kezén. Hiszen nem volt utóda, gyermeke, 
akire 'hagyhatná. És végeredményben egészen 
rendjén volt így. Megismétlődött csupán harmad
szor, ami már egyszer Schlosserral és utána La
katossal megtörtént.

Kezdett ismét ellátogatni a kaszinóba és meg
újította a barátságot régi hivataltársaival is. Egy, 
kettő közülük azóta szintén nyugalomba ment, 
másiknak felvitte Isten a sorsát a maga módja 
szerint és honatya lett belőle, de volt olyan is, 
aki bársonyszékbe kerülve, saját testén volt 
kénytelen tapasztalni, hogy ez nem éppen a leg
kényelmesebb hely.

De emellett Bokódy gyakran ellátogatott szín
házakba, hangversenyekre és csöndesen elmoso
lyodott, ha véletlenül megpillantotta Kallónét, 
Kedvező időjárás esetén autókirándulásokat tett 
Felediné társaságában Pest környékére, néha a 
Balatonra is; itt azonban kerülte a somogyi par
tot. Amint Feledinének magyarázta, azért, mert 
egyáltalában nem értett egyet azzal a mondással, 
hogy a badacsonyi 'hegyek csak Somogyiból nézve 
szépek.

Amikor megtudta, hogy Julis menyasszony, 
gavallérosan gondoskodott kelengyéről, és mikor
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egyszer Elza kereste fel azzal, hogy szeretné önál
lósítani magát, kézimunka-üzletet vett neki a 
Váci uceában, amelyben .aztán Feledinének nyak
ra-főre rendeléseket kellett tennie; azt se tudta 
már, hová rakja a sok párnát és gobelint.

Oly kiegyenlítettnek és nyugodtnak látszott, 
hogy legjobb barátai, de még maga Felediné is 
biztosra vették, hogy most már egészen túltette 
magát a múlt csalódásain.

De ez csak részben volt igaz. Mert észrevét
lenül állandóan figyelte Lola sorsát, élete folyá
sát. Es ez a lelke mélyén, bizony, elszomorította. A 
Hohenkhellel való barátság nem volt hosszúéletű, 
mások jöttek utána. Mind rövidebb ideig tartot
tak ezek az epizódok, végül pedig már nem is igen 
tudták a szereplők nevét. Ekkor Lolából színésznő 
lett. Valami meglehetősen másodrendű berlini szín
háznál. Ott sem bírta soká és egy időben nyoma 
veszett.

Egy napon — Bokódynak Hamburgban akadt 
üzleti dolga — ottani üzletfele kedvéért beté
vedt egy tingli-tangliba. Ott találkozott Lolával, 
aki ezen a helyen pezsgőt segített fogyasztani. 
Amint megpillantotta, majd hogy elállt a szíve 
verése. De aztán nem bírta megállni, hogy meg 
ne szólítsa.

Lola, amikor meglátta, igen boldog volt. A 
szeme felragyogott.

Bokódy megrendülve, támolyogva kényszere
dett mosollyal érdeklődött hogyléte, sorsa iránt. 
Egy ösztöniszerű, erőszakkal jelentkező érzésnek 
engedve, fel is ajánlotta neki anyagi segítségét.

Lola kedvesen, halkan nevetve rázta a fejét.
— Nagyon köszönöm a jóságát, Bandi, — fe

lelte — de nekem, hála Istennek, nem kell semmi. 
Boldog vagyok és megelégedett. Élvezem a füg
getlenségemet, ma itt vagyok, holnap ott — leg
közelebb Párizsba megyek. Már borzasztóan örü



lök! Nincsen semmi kívánságom, csak az, hogy 
így tartson még néhány esztendeig . . .!

Ez a kívánsága nem teljesült. Már amikor a 
mulatóban találkozott vele Bokódy, látszott rajta, 
hogy az egészsége meg van támadva. Bs néhány 
hónapra rá sírba is vitte őt a tüdővész. Mint any- 
nyi, meg .annyi kaméliás hölgyet, Mimi Pin- 
sont . . .

Bokódy keservesen sírt, mikor erről értesült: 
Lola lakásadónője egyszerű levelezőlapon, tele 
helyesírási hibákkal, tudatta vele, hogy mi tör
tént. Utóiratban pedig még közölte azt is, hogy 
Lola kívánságára ír.

Néha bizony jólesik az embernek, ha alaposan 
kisírja magát. Még egy szomorú darab végén is, 
mintha a sírás valahogyan tisztító hatással volna 
az agyra, és szívre egyaránt.

Nem mindig elégít ki bennüket a happy 
end, és igen gyakran éppen az a megoldás, amit 
helyettünk mások — nem halandó rendező, hanem 
örök hatalmak — választanak, a legjobb. Az igazi 
liappy end.

Most már Bokódy is megnyugodott; nem volt, 
ami állandóan izgatta, nyugtalanította, kínozta. 
Ismét csak a munkának, a barátainak, no meg a 
kis Feledinének élt.

így telt el két esztendő. Hogy röpül az idő....!
Egy napon — valami nagy üzletet bonyolított 

le éppen, amely ismét csak a Lakatos-vagyon 
újabb szaporítására szolgált — kissé belefáradt 
az órákig tartó tárgyalásokba, amelyeket nagyobb
részt angol nyelven kellett folytatnia, mert ez al
kalommal britek voltak az üzletfelei.

Felkelt az íróasztala mellől, nyújtózkodott, 
aztán egy kényelmes, régi karosszékbe ült, hogy 
kissé pihenjen. Hiába, az ember öregszik, nem 
olyan ruganyos többé, mint húszéves korában.

Gépiesen hátranyúlt a könyvespolcra és talá



lomra kivett egy fakuló kötetet, Berzsenyi verseit. 
És lapozgatott benne. És aztán olvasta:

Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,
Itt hágy szeg tavaszom: még alig ízleli
Nektárját ajakam, még alig illetem

Egy-két zsenge virágait:

Itt hágy, s Vissza se tér majd gyönyörű korom.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!

Sem béhúnyt szememet fel nem igézheti
Lolim barna szemöldöke!

A könyv kicsúszott a kezéből, könnyes lett a 
szeme.

Kezdett szürkülni odakint.
Amikor később azt gondolta magában, hogy: 

ejnye, vájjon hány óra lehet? már sötét is volt. 
De ő csak ülve maradt.

Jólesett a pihenés.
Ekkor léptekre lett figyelmes; valaki a háta 

mögött, villanyt gyújtott.
Felediné.
Ez megpillantotta Bokódyt a karosszékben és 

szokott kedves aggódással mondta:
— Tessék, hogy elfáradt, szegény! Még ez sem 

esett meg magával, amióta ismerem. Ki számára 
robotol voltaképpen?

Bokódy feltekintett.
— A fiam számára — felelte.
Felediné csodálkozva felhúzta a szemöldökét.
— A fia számára? — kérdezte, majdnem kissé 

gúnyosan. — Hát az is van?
— Még nincsen — felelte mosolyogva Bokódy 

és megfogta Felediné kezét, amelyet gyöngéden 
megcsókolt; — de maga majd megajándékoz vele, 
kis feleségem, ha erre megkérem, úgy-e Olgica...?
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