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— Folytatás —
— Mondja el ugy, hogy ml is végig
hallgathassuk! — szólt Lenke. Mária egy
re sápadtabban hallgatott.
— Beszéljen csak bátran! — biztat
ta Máli néni. — Jobb szeretem, ha hall
ják, mert a valóság sohasem lehet olyan,
mint amilyet képzelni találnak, ha már
ennyit hallottak . . .
. •— Hát szóval belebolondult a festő
be, aztán megszöktek. Az ura utánuk uta
zott. de ők ügyesen elkerülték. Látták ki
szállni a vonatból, de az nem vette őket
észre, ők akkor szálltak fel a bécsi vo
natra. Onnan tovább mentek Münchenibe.
Itt a festő nagy nyomorúságba került,
már nem volt egy krajcárja sem és a szál
loda kontót sem volt miből fizetni. Akkor
8Z asszony, már mint Juci, irt haza az
urának egy levelet. Valami olyasmit irt,
hogy bocsásson meg, vagy nem tudom
öi mit. Megálljunk csak! Hogy is volt?
— Mindegy! — mondta Lenke. —
Bég ennyi: irt az urának. És az válá
sit rá? ?
— Sivány Laci küldött neki egy ex
pressz levelet. Volt benne egy csomó pénz
és annyi irás: "A feleségem meghalt, ek
kor és ekkor eltemettük, önről nem aka
rok tudni semmit. Ismer. Ha beteszi az
országba a lábát, lelövöm." Se aláirás,
semmi. Akkor aztán egy darabig együtt
voltak a festővel, de az egy félév múlva
meghalt. Heptikás ember volt, vagy mi.
Ezt már nem tudom pontosan, Juci ma
gában maradt, egy darabig festőknek ült
modellt, aztán elkezdett neki udvarolni
valami szinészféle ember. Később, én bi
zony nem tudom hogy, hogy nem, Orosz
országba került egy olyan zengerájos trup
pal és egy pár év múlva egy csomó pénz
zel tért vissza Párisba. Ott aztán hosszú
ideig elég lármás életet élt, pezsgőt ivott,
kocsija volt és — ugy mondja Schwarcz
Mimi — sokan mentek tönkre azért, hogy
Jucinak mindene meglegyen, amit meg
kíván.
— Értjük, — szólt Máli néni, — a vé
gét mondja.
— A vége ts, hogy akadt egy nagypénzü öreg ember, aki belészeretett, el is
akarta venni, de közben meghalt és a pa
lotáját, meg a nagy csomó pénzét, a jó
ég a megmondhatója, mennyit, ráhagyta
Jucira. Azóta ott él Juci, egy rakás sze
gényt istápol és nagyon vallásos lett. Azt
mondja, minden jól volna igy, csak a fiu
Titán vágyódik nagyon. Sirt utána akkor
is, kérdezősködött Schwarcz Mimitől felő
le, de hát az nem tudott neki semmit se
mondani. Aztán megkérte Mimit, hogy ott
hon ne beszéljen a dologról senkinek.
Nem is szóltak róla, csak éppen a legbizal
masabb embereiknek.
— Mondja, — kérdezte Lenke elgon
dolkozva, — ptiilyen az az asszony? öreg
asszony?
— Hát azt mondja Mimi, hogy még
jól birja magát: Bencsik azt mondta rá,
hogy sok volt rajta a festék, de bő a bőre.
— Micsoda? — kérdezte Varju Máli.
— Mi bő?
— Hogy olyan, mintha valamikor kőg§r lett v^lna, most meg sovány.
— Sohase volt kövér! — szólt Varju
Háii. — Szép karcsú szőke asszony volté
Ilyenféle haja volt, mint Lenkének, de
szebb volt.
— Lenke önkéntelenül végigsimitott a
Éaján és elpirult. Bántotta ez a párhusam, amit Müller Juci közt és közte von
tak. Az ajka száraz volt és mikor a pir
elhagyta az arcát, két kerek folt ott égett
$l>vább is a szeme alatt.
Erre igazán nem volt elkészülve, hogy
Éfivány Lászlónak még él a felesége. Vaj*
Jon elváltak-e egymástól törvényesen? Et
motoszkált a fejében, de a kérdés nem
JÖtt ki a torkán, mert félt, hogy elárulja
magát. Hallgatott és Sándorról mintha
teljesen megfeledkezett volna.
Varju Máli azt mondta később:
* — Nem kell ezt a dolgot tárgyalni. Mi
He avatkozzunk bele a más dolgába. Sifány Lajosnak ne beszéljetek valahogy erwől. Üallod, Mária? ö bizonyosan nem is
fud róla!
V
Igenis! — mondta Mária halkan.
líég mindig fehér volt, mint a fal és moz
dulatlanul ült a széken. Sándor szerette
volna tudni, hogy mi mehet most végbe a
lelkében. Azt látta, hogy szenved és meg
esett rajta a szive nagyon.

— Hát bizony, — mondta Vásáros,
— ezt ne is tessék senkinek elmondani.
Nem szeretném, ha emiatt kellemetlenség
be kerülnénk.
— Pfuj! — szólott Lenke. — Az egész
dolog olyan piszkos, hogy igazán senkinek
Sincs kedve foglalkozni vele.
— Lenke! Lenke! — mondta Varju
Máli. — Nem szokás ilyen hangon beszélni
egy fiatal leánynak.
De Sándor, aki még koránál fogva
barátja volt a merev disztinkcióknak, ab
ban a hitben élt, hogy tisztességes nők
nem is érdeklődhetnek törvénytelen sze
relmek iránt és arra is képesnek tartotta
még női felebarátait, hogy személyes ér
dek nélkül indulatba tudnak jönni az
ügyért, a Lenke szavaiban a tisztességes ^
nőnek a pocsolyától való irtózását látta
és szeretett volna kezet csókolni ezért a
mondásért.
Vásáros Pista még egy ideig fecsegett,
aztán ajánlotta magát. Sándor együtt
ment el vele.
— Holnap látom, ugy-e? — kérdezte
Lenke és komoly arccal szorította meg
a kezét.
Mikor az utcára kiértek, Vásáros be
lekapaszkodott a Sándor karjába.
— Pedig azt nem is akartam elmon
dani, — szólott, — hogy miféléken ment
az a nő keresztül, az a Müller Juci. Fene
egy fehérnép az! Csak azt nem tudom,
hogy Sivány Laci, meg a fia tudnak-e
róla? Ez már különben az ő dolguk! Nem
utolsó legény ez a Sivány Laci se, hogy
azzal a temetéssel igy becsapta a világot.
Mi?
— Ezt nem is értem, — szólt elgondol
kozva Sándor. — Mért kellett ezt a komé
diát rendezni?
— Haj-haj! Nem olyan ember ám az!
Ha ő egyszer elhatározta, hogy a felesége
meghalt, hát akkor neki meghalt! Jobb
neki igy, a fiának meg éppen. Igy tudja a
fiúról mindenki, hogy semmi köze sincs
az anyjához ... Ha azt tudnák róla, hogy
érintkezik Jucival, melyik tisztességes
leány menne hozzá? Juci anyósnak! Az
már furcsa volna!
Sándor azon gondolkozott éppen, hogy
hogyan tetszenék neki jobban Lajos. Ha
megbocsájtana az anyjának mindent, vagy
ha a nyárspolgári tisztesség nevében el
zárkóznék előle. Nem tudta hirtelen el
dönteni, mindenképpen kínosnak és fáj
dalmasnak találta a kérdést.
— Szép leány ez a Mária! — kezdte
megint Vásáros Pista, — de nekem a ki
csi, Lenkécske jobban tetszik. Az a Mária
tulkomoly. Azt hiszem, csak arra való,
hogy zongorázzék. Hanem a kicsi, az hely
re egy fruska. Nem tudod, cimborám, van
valakije?
— Hogy érted ezt? — kérdezte Sándor
rekedten.
— Hát hogy nem szerelmes-e valaki-,
he mostan? Hogy lehet-e neki kurizálni,
azaz, hogy érdemes-e? Mert felsülni nem
szeretnék.
Sándor kezdett dühbe jönni.
— Nem tudom! — mondta kurtán. —
fogalmam sincs róla.
— Odahaza azt beszélték a múltkor,
hogy Sivány Laci kurizál a kisebbiknek.
De hát azt alig hinném ...
Sándornak hevesen dobogott a szive.
— Honnan szedik az ilyet? — kér
dezte.
— Valami barátnéja beszélte egy turi
asszonynak, hogy Sivány szokta hazakisérgetni az iskolából . . . Hogy Lenkécske abha szerelmes.
Sándor a Lenke leveleire gondolt és
ostobaságnak találta az egész pletykát.
— Butaság! Hogy is lehet üyet kita
lálni?
— Én is gondoltam mindjárt! Kár,
hogy holnap már haza kell mennem. Mert
szivesen próbálkoznék egy kicsit nála. Re
mek egy menyecske lesz ebből, ha férjhez
megy. Most még zörög a csontja, de majd
nekigömbölyödne, hogy volna rajta mit
fogni.
Sándor szerette volna leütni ezt a
Pistát.
— Hát mi most az uj nóta Pesten?
— kérdezte Vásáros Pista derülten, amint
pár lépést hallgatva mentek egymás mel
lett.
— Én bizony nem tudom! — felelt
Sándor, aztán mentegetőzve tette hozzá:

szenvedélyes szerelem eltántorít ,a törvé
nyes erény sima útjáról, ezt olyan tisztes
• távolban érezte önmagától, mint a klaszszikus tragédiákat, amelyek azonban meg
értésre, sőt bizonyos érdeklődésre is ta
láltak a szivében. De hogy valaki, aki az
ő világából való, odakeveredjék "azok"
— Kár! Majd megkeresem Bodort, közé, és végigcsinálja, mint Müller Juci,
az albirót, akivel együtt jöttünk fel, aztán a kokott pályafutását a zengerájos lebujkimegyünk ösbudába egy kis italra.
tói az abbé gyóntató székéig és a párisi
Sándor egy idegen háa kapujában palotáig, ezt nem birta megérteni és meg
megállott az üllői uton.
döbbenve kérdezte magától, hogy hogyan
— Hát Isten vele! — mondta. Én lehetséges ez?
ide megyek.
És éppen annak as embernek ai any— Nagyon örvendek a szerencsének, x. akit ő szeret!
hog£ megismerkedtünk, — szólt Vásáros
A saját édesanyjára gondolt, akit
és melegen megrázta a kezét.
Olyan fiatalon vesztett el és akire még
— Részemről ... — adta vissza Sán jól emlékezett. De csak elmosódó képek
dor az udvariaskodást és bement a kapu voltak ezek az emlékek: egy fiatal szőke
alá. Egy kis ideig várt, amig Vásáros el asszony otthon, a turi ház tornácán, fe
tűnt, aztán óvatosan kisurrant és az el hér ruhában — mint egy álomjelenés.
lenkező irányban, kerülő uton hazament.
A másik emléke egy illat, amit akkor
Mozgalmas napja volt és jól esett vol érzett, mikor az anyja egyszer télen, fá
na egy kis egyedüllét, de azért csak el tyollal, kalappal, bundában jött haza és
ment a Hangliba. Valami nagy részvétet lehajolt hozzá, hogy megcsókolja. Friss,
és melegséget érzett a barátja iránt az hideg illata volt az arcának, a havas, fa
anyja miatt és becéző szeretettel és gyön gyos, száraz téli idő illata, amelynél job
gédséggel bánt vele egész este.
bat azóta sem érzett soha. Ez az illat
szűzies
volt, imába foglalni való, szent és
Lajos azonban nem tudott felmeleged
ni és kibontakozni ma vele szemben. Za minden más földi érzéstől távoleső s anyvarban volt, de ezt Sándor nem vette ész nyira, de annyira illett ahhoz a fogalom
re. Csak ugy áradt belőle a bizó, remélő, ról, amely az anyjáról élt a szivében, tiszboldog szerelem, mikor Lenkéről kezdett Iftn, fehéren és érintetlenül.
Lajosról azt hitte eddigi hogy árva,
beszélni, pedig éppen ez volt az, ami IMmint
ő, hogy az édesanyja neki is csak em
jost feszessé és nyugtalanná tette.
lék
és
ezt a közös anyátlanságot is ka
Arra a csókra gondolt, amit két nap
pocsnak
érezte kettőjük között. Most an
pal azelőtt kapott a leánytól és arra, hogy
a leány azóta hogy viselkedett vele szem nál fájdalmasabb volt számára a Müller
ben. Kerülte és útját vágta minden köze Juci feltámadása.
Fájó szivvel gondölt rá, hogy a Lajos
ledésnek, az igaz, de néha mégis végig
anyja
igy elszakadt az ő anyjától. Eddig
végigsimogatta egy-egy önfeledt pillantás
olyan
szépen imádkoztak együtt, egyet-'
sal, mikor más nem vehette észre. A sze
értve,
a
mennyországban a gyermekeikért.
mével hivta, a szavával eltiltotta magától.
Most
már
csak az ő anyja volt ott, a
Lajos titkolt szerelmet olvasott ki ebből
Lajosé
lebukott
a magasból, le, le az is
a viselkedésből.
meretlen
borzalmakat
rejtő mélységes sza
Eleinte furdalta egy kissé a lelkiis
kadékba)
meret, arra gondolt, hogy el kellene mon
A Juci életén gondolkozott. Színezte
dania a barátjának mindent, de aztán
magában,
amit Vásáros Pistától haUoU
valami cinikus jókedv kerekedett felül
és
kereste
mindenütt
a mentségeket.
benne.
Ezt a fiút az Isten arra teremtette, hogy
Az első ballépés, — a szökés; az öreg
szarvakat viseljen, — gondolta magában. -Sivány erőszakos ember, — talán bol
Egy kicsit megdöbbent ugyan a saját dogtalan volt mellette az asszony? A fes
ilyetén felfogásán, de aztán megnyugtatta tő, — sápadt beteg ember, finom és gyön
magát: — Mindenki igy csinálja! Ez a géd, — az asszonyt érti; — elmenekül
világ rendje! Ha én nem, hát más!
nek. — Nyomorúság. — Az asszonyban
Karonfogva mentek haza. Sándor még feltámad a vágy a fia után, — ír az urá
akkor is áradozva beszélt, egyre nagyobb nak, de az kérlelhetetlen. — A festő be
lelkesedéssel, amint lassan bontakozni kez teg, — ápolja, — hiába, meghalt a keze
dett fölöttük a hajnal. Ugy érezte, mikor között; — és akkor ott áll egyedül, kita
az első lilás esik megjelent a keleti pálya szítva a világból. — Meghalna, de nincs
udvar ormán, hogy Rákos felől az ő napja hozzá ereje. — Talán a fiát szeretné még
közelit, egy uj, szines, szerelemtől ragyogó egyszer látni? Ez a gondolat élteti. — A
boldog élet napja.
nyomorúság viszi a bűnbe, a mindennapi
kenyérért vétkezik; — miért ne? hiszen
XH. FEJEZET
a társadalom már eltemette! — Aztán
I hajhássza a mámort, feledést keresve. —
Az éjjeli őr hosszan elnyújtott sípolása Egyre több és több imádó hever a lábai
fájdalmasan vágott bele a tompa csendbe. nál, marékszámra hordják elébe a gyön
A szomszéd utcából halkabban válaszolt gyöt, az aranyat, a gyémántot; megad
rá a másik, aztán még messzebbről még neki a sors mindent, de nincs már értéke
halkabban a harmadik. Mária nyitott számára semminek. — A fiát, a fiát akar
szemmel feküdt régimódi, keskeny ágyá ja vissza, de attól eltiltja a szégyentől va
ban és nézte a sötétséget. Azon tépelő ló félelem. — Aztán megtér, — kibékül
dött, amit Vásáros Pista beszélt 1É Lajos Istennel és jót tesz a szegényekkel, — de
anyjáról.
a fia után való vágy nem engedi meg
Valami önkinzó kíváncsiság ösztökél nyugodni ...
te, hogy kutassa a részleteket és szinea
Szép, szomorú mese lett belőle és Má
képzelettel szövögette magában ennek a ria lassanként beleélte magát ebbe a me
meglepő és számára uj dolognak a szálát. sébe. Már nem tudta, hogy mennyire ha
A hivatásos szerelem világa olyan messze sonlít, vagy nem hasonlít a történet igy
esett tőle, mint a halál némelyik boldog a Vásáros Pista elbeszéléséhez, csak arra
gyerektől, aki gyász nélkül serdült fel és gondolt most, hogy Juci már öregasszony,
a lelke mélyén az a meggyőződés ver gyö az ifjúsága bűneit megbánta, jót tesz, val
keret, hogy csak "mások" szoktak meg lásos, — és csak a fiát szeretné látni még
halni.
egyszer, mielőtt meghalt. Mária ugy érez
Mária az "olyan" nőkkel annyira nem te, hogy vissza kellene adni Lajosnak az
érzett semmi emberi közösséget, mintha anyját és Müller Jucinak az egyetlen
nem is húsból és vérből valók volnának, fiát.
hanem egy ismeretlen világnak az uralma
— Lenke! Alszol? — kérdezte hal
alatt állanak és más életföltételek között kan a sötétben, amint ideért a gondola
r
keletkeznek és múlnak el. Fantasztikus taiban.
meséskönyvbe, tarka, keleti országokba
— Még nem! Mit akarsz?
valónak képzelte az életüket, mint a há
— Te sem tudsz aludni?
remhölgyekét és a soknej üségben meg a
Én sem! Neked mi bajod?
sokférj üségben élő nők között valami ro
A Lajos anyjára gondoltam! —
konvonást sejtettek az érzései, mert mo*» szólt Mária sóhajtva.
nogam hajlamaival éppen ugy nem bir
— Én is! Borzasztó!
ta megérteni az egyiket, mint a másikat.
— Meg kellene mondani Lajosnak!
Hogy egy asszony megcsalja az urát,' Mit gondolsz?
ezt olyanféleképpen vette tudomásul, mint
— Nem! Ne szólj neki a világért sem!
ahogy a becsületes ember a sikkasztóra
— Miért? Végre is az anyja! És most
gondot Hogy valakit egy mérhetetlen Baár öregasszony. Istenfélő, jó és ugy sze

— Nem voltam itthon, tanultam. Nem
jértam sehová!
— Na, de ma csak iszunk egjpet anlük a doktorátusnak az örömére?! Vala
mi zenés kávéházba kéne menni . . .
— Nagyon sajnálom. Meg vagyok

retné a fiát látni! Én sajnálom szegényt.
— Még most is festi magát és tetsaeni akar! — mondta Lenke..
Mária erről megfelekezett. Ezt ki
hagyta a meséből, Lenke azonban ezt je
gyezte meg belőle főképpen, mert ő a má
sik oldaláról nézte a dolgot és nála Siváhy volt a romantikus mese középpontja.
Juciban csak az asszonyt látta, akit Si
vány valamikor annyira szeretett, hogy
képes volt az emléke kedvéért szemébe ha
zudni az egész világnak.
— Akiért valaha azt a hazugságot be
fogja ismerni, az a leány többet kap nász
ajándékul, mint a királyok arái — mondtl magában.
De Mária nem akarta engedni, hogy
letéritsék az utről, amelyen a gondolatai
haladtak.
— Ki mondta, hogy festi magát? —
kérdezte.
— Vásáros mondta. Neki pedig Bencsttr.
Mária most már visszaemlékezett, de
csakhamar talált mentséget erre is.
— Párisban mindenki festi magát! Az
nem jelent semmit.
— Csak annyit, hogy még most is
tetszeni akar.
— ó nem! Azelőtt a hamis fogat Is
tisztességbe ütközőnek tartották és meg
rótták, akinek hamis foga volt. Máli né
ninek pedig hamis foga van, mégsem
gondol senki arra, hogy fiatalítja magát...
— Hát mit akarsz? Meg akarod La
josnak mondani, hogy mit hallottál?
Mária halkan felelte:
— Szeretném!
— És mit mondanál neki? Hogy az
anyja öreg kokott Párisban? Menjen és
keresse meg? Mert többet nem tudsz róla.
— írok Schwarcz Miminek. Az majd
Jtud róla többet is.
— Ne! Ne! — mondta Lenke ijedten.
— Azt nem szabad. Majd kieszelünk va
lami mást!
De ez az idea szeget ütött a fejébe és
most csodálkozott, hogy nem gondolt rá
az imént, mikor azon tépelődött, hogy
honnan tudhatna meg többet arról az
asszonyról.
— Tulajdonképpen nagyon szomorú
ez az egész história, — fűzte tovább a be
szédet Mária.
— Undoritó! — mondta Lenke. — Pi
szok egy asszony!
— Nem! Először én is ugy voltam ve
le, de aztán meggondoltam, ő szegény
nem tehetett semmiről. Az ura durván
bánt vele . . .
Lenke fölült a ágyában.
— Ki bánt vele durván?
— Sivány László, az ura!
— Honnan szeded ezt? Ki mondta?
— Gondolom!... Egy olyan erőszakos
ember, mint az? Aki képes az üres ko
porsót eltemetni, csak azért, hogy neki
ligyen igaza?
— Mert férfi! És mert annyira sze
rette azt az asszonyt, hogy... Különben,
ezt úgysem érti meg senki! Ez olyan szép,
ez a temetés, hogy én még szebb dolgot
nem is hallottam életemben. Nem is ér
demli meg az az asszony és csak ez a szo
morú benne, Éppen ez mutatja* hogy
imádta . , .
— A maga módja szerint lehet . . .
— A maga módja szerint? — Lenke
visszadőlt, azt sóhajtva: — ó Isténem,
ha valaha engem ugy tudna szeretni va
laki!
— Na már erre nem vágyom! — ggfot
Mária.
Lenke elgondolkozva felelt:
— Igen! Te csakugyan másforma
vagy. Te a szenvedélytelen, szelíd, csen
des dolgokat szereted. Nem is értem, hogy
honnan veszed magadból az erőt és tem
peramentumot, ami a zongorajátékodban
van.
Mária pár percig hallgatott. Arra
gondolt, hogy mennyire nem ismerik egy
mást a legközvetlenebbül együtt élő család
tagok sem. Lenkének sejtelme sem volt
róla, hogy a nővére szivében micsoda for
ró szenvedélyek alusznak, amelyekből
azonban eddig még csak a zene hozott
fölszinre valamit; ő maga sokszor gondolt
rá, hogy mi lesz akkor, ha majd az élet
kavarja föl őket egyszer. De erről nem
szeretett beszélni és most Is másra terel
te a szót:

(Folytatjuk).

