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MESE Dicséretet nyert elbeszélés. 

a három Királykisasszonyról, akik nem éppen királyi környezetben 
éldegéltek a Tavaszmező-utcában. Anyjukat sohasem ismerték, meg-
halt szegény, amikor harmadik kis lányát a világra hozta. Atyjuk, 
az öreg Király pedig akkor tért pihenni ősei közé a kastély kriptájába, 
amikor leányai örökre otthagyták szép Bércesországot és idemenekültek 
azon a határon keresztül, amit gonosz lelkek eszeltek ki és amit 
trianoni határnak neveztek. Elűzte őket szép Bércesországból az 
ellenség. Mire ideértek, nem sok vagyonuk maradt, egy pár meg-
mentett drágakő, egy kis papirpénz, ami egy ilyen mostani mesében a 
csengő aranyat helyettesítette. Korona már legfeljebb csak a zseb-
kendőikben volt, a monogramm felett. 

Lehet, hogy azért tévedtek éppen a Tavaszmező-utcába, mert 
ennek a neve emlékeztette őket a szabad természetre itt, a kőerdő 
közepén. Látták ugyan, hogy ez az utca is csak olyan sivár, mint a 
többi azon a környéken és a mezőt csak a nevében lehet megtalálni ; a 
tavaszt meg csak azon vették észre, hogy már nem volt olyan hideg, 
a télen is legtöbbször fütetlen lakásban, de ha már egyszer itt voltak, 
itt is maradtak, úgysem volt módjuk válogatni. 

A három Királykisasszony dolgozott reggeltől estig és talán még 
estétől reggelig is. Tanultak, tanítottak, írtak, olvastak, főztek, 
mostak, varrtak és mindennek ellenére nem voltak morcosak, nem 
elégedetlenkedtek — sőt szépek, jók, kedvesek voltak — úgyhogy 
mindenki őszintén szerette volna őket — ha — mindenki képes lenne 
őszintén szeretni felebarátját. Igy azonban inkább csak beszélgettek 
róluk a szomszédok és ha lehet, elfogadtak tőlük kisebb-nagyobb 
szívességeket ; hol a Pista gyerek német dolgozatánál segítettek, hol 
Kropcsekné asszony kalapdíszét igazították át, jól tudták ugyan, 
hogyha Kropcsekné asszony összekerül a Pista gyerek mamájával, 
biztos valami ilyesfélét fognak mondani egymásnak : «Hja, hiába' 
nagyúri kisasszony valaki, ha nincs elég pénze hozzá». — «Igen, de 
azért az efféle népek inkább tanulnak, ki tudja, hány esztendeig, 
ahelyett, hogy máris valami jól jövedelmező mesterség után néznének.» 

Azonban a Királykisasszonyok, mint ahogyan ez hozzájuk méltó is 
volt, nem törődtek az emberek véleményével, továbbra is kedvesek vol-
tak és vasakarattal haladtak céljuk felé, mert úgy tudták a meséből, hogy 
egyszer mindenkiért eljön a tündérkirályfi, csak sohasem szabad eltá-
volodni az egyenes úttól. Tudtak még sok más hasonló, régiesen hangzó 
dolgot, amire itt a nagyvárosban már csak nagyon kevesen emlékeztek. 
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Ágnes, a legidősebb, középtermetű, erős, egészséges leány volt ; 
feketehajú, élénkszemű, barnapiros arcú ; valami szép, mosolygó 
almára emlékeztetett ; keresztanyja, valamelyik jó tündér, bizonyosan 
piros almával kedveskedett születésekor. 

Ilona, a középső, már világosabb fajta volt. Barna hajjal, fehér 
bőrrel. Az egész lényéből valami megnyugtató komolyság áradt. 

A legkisebb, Anna, csunya volt kis lánykorában és csak később 
kezdett el fokozatosan szépülni, de akkor aztán olyan csodálatosan 
fejlődött, hogy senki sem ismert volna rá, aki nem látta egy pár év óta. 
Ami a gyermeknél véznaság volt, az a nőnél karcsú, nyulánk alakká 
változott ; a pattanásos arc kifogástalanul sima aranybarna lett és ha 
nevetett, élesen világított hibátlan fogsora az egyébként nagy szájából. 
Lehetséges, hogy odahaza, szép Bércesországban, a nagy világ-
felfordulás előtt Annát nem találták volna szépnek, de itt, 1933-ban 
ő volt az, aki tetszett az embereknek. Ő ezt még nem tudta, mert a 
három Királykisasszony visszavonult a városi élet forgatagától és 
talán még azt sem tudták, hogy létezik egy Duna-korzó luxushotelek-
kel — sőt talán ezt sem tudták, mi a bridzsszalon és mi a coctailparty 
és még saját külön sex appealjükről sem volt tudomásuk. 

Azonban hiányos ismereteik ellenére mégis csak bekövetkezett 
az a nap, hogy Ágnes a neve mellé biggyeszthette a dr. med. univ.-ot. 
Ilona, az otthonról hozott német, francia, angol tudása mellé tökélete-
sen megtanult gyorsgépelni. Anna pedig pontosan tudta a különbséget 
Mensendieck és Dalcrose között. Ezen a napon elhatározták, hogy most, 
hogy befejezték inaséveiket, itt az ideje, hogy elinduljanak szerencsét 
próbálni. A mesében ugyan mindig csak a fiúk indultak útnak, de az 
régen volt és azóta már nincs különbség fiú és leány között. Mindenki-
nek egyformán kell megvívni az útjába kerülő hétfejű sárkánnyal. 
Becsomagolták tehát útitarisznyájukat és a hamuba sült pogácsa 
mellé mindegyikük odatette a diplomáját. Akkor szépen összeölelkez-
tek és megfogadták, hogy bárhova vigye is őket a sors, hét év mulva 
találkozni fognak. És elindult mindegyik a maga útján királyi korona 
nélkül, mint ahogy ez egyszerű vándorleányokhoz illik. 

I. 

Dr. med. univ. Király Ágnes ment-ment, mendegélt rengeteg 
útcán, irodán, hivatalon, kórházon keresztül, amíg egyszer csak 
elérkezett a Rákóczi-út és Körút sarkára. Itt éppen nagy csődület 
volt és valaki elkiabálta magát : «Orvost !» Nosza volt nagy tülekedés, 
miután abban az időben rengeteg elfoglaltságnélküli orvos lézengett a 
városban, de úgy látszik, Ágnes volt a leggyorsabb, ő ért legelőször a 
földön fekvő emberhez. Miközben a rendőr is előkerült és már eléggé 
emelkedett hangon társalgott a soffőrrel, Ágnes a földön fekvő férfit 
élesztgette. Ez hamarosan magához is tért, szerencsére az ijedtségen 
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és ájuláson kívül semmi baja sem történt. Nem vette igénybe az idő-
közben megérkezett mentőket, hanem beült egy taxiba és megkérte 
Ágnest, kísérné őt hazáig. Útközben megköszönte a fáradságát és 
hálája jeléül átnyujtott egy névjegynek nevezett kis papirdarabkát, 
mondván : «Ime, szépséges hajadon, te megmentetted életemet, ha 
egyszer segítségre lesz szükséged, vedd elő e papirt, olvasd el a rajta 
levő számot és forgass ötöt ama bűvös masinán, amely a távolba 
beszél és én segíteni fogok rajtad». Ezzel köd előttem, köd utánam — 
és az államtitkár úr már el is tűnt. 

Ágnes továbbfolytatta útját, de bizony a leghalványabb lehető-
sége sem akadt még arra sem, hogy a bűvös szám segítségére gondolha-
tott volna. 

Egyszer egy szép tavaszi délután egy városligeti padon sütkére-
zett egy óriásperec társaságában, ami valószínűleg egésznapi tápláléka 
volt, amikor a háta mögött valami nyöszörgést hallott. Jobban meg-
nézte a sűrű bokor tövét és ott valami fehérséget vett észre. Hát az 
bizony egy parányi selyempincsi volt. Gyorsan előcsalogatta a fáradt 
kis állatot, becézgette és szívesen megosztotta volna vele perecét, 
de a kis kényeske, úgy látszik, jobb koszthoz volt szokva. Éppen azon 
gondolkozott, hogy mihez kezdjen ezzel a «találmányával», amikor 
eszébe jutott, hogy tegnap olvasta az újságban : «Elveszett Lya Ley-
nek, a nagy primadonnának ölebe, mely Csiu névre hallgat, a becsületes 
megtaláló 100 pengő jutalomban részesül, ha elviszi ép egészségben a 
művésznő Grand Hotelben levő lakására». Ágnes gyorsan elkezdte 
szólogatni a kis állatkát és ez örvendezve csóválta a farkát, ahogy 
őseitől örökölt, nemesen hangzó Csiu nevét meghallotta. Ágnes roppant 
megörült a kilátásba helyezett 100 pengőnek és haladék nélkül elindult 
a Grand Hotel felé, ölében Csiuval. Amint megérkezett a szépséges 
Lya Ley lakosztályához, ott a szobalány azonnal úrnője elé vezette. 
A találkozás megindító volt. Mindketten (mármint Lya Ley és Csiu) 
ugráltak, visongtak, turbékoltak, vinnyogtak és igazán nem lehetett 
volna megkülönböztetni, melyik melyiküknek a hangja. Ágnes már 
azt hitte, hogy szépséges Lya Ley megfeledkezett róla, amikor ez 
végre hóna alá véve Csiut, átszellemült arccal feléje közeledett : 
«Asszonyom, ön visszaadta nekem, aki a földön a legdrágább, aki 
nekem mindenem és aki nélkül talán rövidesen meghaltam volna 
bánatomban, vagy — tette hozzá vállának egy könnyed mozdulatá-
val — az is lehet, hogy vettem volna egy másik dögöt. (Megjegyezzük, 
hogy a «dög» szót végtelen gyöngéden ejtette ki.) Most kívánjon tőlem 
bármit és én teljesítem». 

Ágnes éppen közbe akart szólni, hogy ő nem akar külön jutalmat, 
megelégszik ő az ujságban hirdetett 100 pengővel is, de az isteni 
diva folytatta : «Sajnos, ebben a pillanatban nincs pénzem, de adok két 
jegyet ma estére, első sor, jöjjön el és tapsoljon nekem. Hozza magával 
az urát vagy valakijét, hiszen az egészen mindegy ; ilyen szép nő 
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biztosan nem szokott egyedül színházba járni». Ezzel már át is nyujtott 
két piros színházjegyet és eltűnt a fürdőszobában. Ágnes kicsit csaló-
dottan érezte magát, de azután látta, hogy itt nincs mire várnia, 
elhagyta tehát Lya Ley bódító illatú lakosztályát, kezében a jegyekkel. 

Lya Leynek igaza volt. Ő nem szokott egyedül színházba járni, 
igaz, hogy kettesben sem, mert még egyáltalában nem volt színházban. 
Ezért most nem tudta, mit tegyen. Eldobni sajnálta a jegyeket, de 
beülni az első sorba, ez szinte nevetségesnek tűnt neki. A ruházata sem 
volt éppen első sorba való. Azért mégis elsétált a színház felé. Ott már 
égtek a neoncsövek, ordítoztak a színlapárusok, egymás után érkezett 
a közönség és maga se vette észre, besodródott ő is, már ült is a 
helyén és már nézte is Lya Ley egyedülvaló, csábos vonaglásait. 

Mellette idősebb hölgy ült, aki hol a kesztyűjét, hol a gyöngy-
táskáját ejtegette a földre és mindig nyájasan mosolygott, valahány-
szor Ágnes angyali türelemmel felszedte azokat. Az öreg hölgy barát-
kozó természet volt és láthatólag alig várta a szünetet, hogy beszédbe 
elegyedhessen fiatal szomszédnőj ével. 

Az első szünet után Ágnes már tudta, hogy az idős hölgy azért 
jár egyedül színházba, mert két gyermeke közül egyik sem ér rá vele 
mászkálni. Mindegyiknek megvan a saját járkálni valója. A vele egyidős 
barátnőket pedig nem szereti. Az ő gondolatai fiatalok még ma is és 
ő a fiatalok között érzi jól magát. Miután a második felvonás alatt 
Ágnes továbbszedegette a leejtett holmikat, a második szünetben 
azt is megtudta, hogy a nénike fia még nőtlen ugyan, de folyton 
nőügyekbe van gabalyodva, leánya pedig másodszor van férjnél, 
rengeteg dolga van : sport, tánc, bridzs, coctail és arra igazán nem ér rá, 
hogy anyjával töltse drága idejét, még kevésbbé arra, hogy esetleg 
unokákkal örvendeztesse meg őt. Az előadás után mint régi jó 
barátnők váltak el egymástól, méltóságos özvegy Réghy Gáspárné és 
Ágnes. Előbb azonban a méltóságos asszony meghívta Ágnest másnap 
délutánra. 

A délibábutcai kis palota volt az első elegáns úrilakás, amit 
Ágnes a nagyvárosban látott. Amióta itt élt, szegényes lakása, kórház, 
klinika, ritkán egy-egy kispolgári otthon, ahová hirtelen elhívták, 
voltak azok a helyek, ahol megfordult. Szinte kényelmetlenül érezte 
magát a pompás környezetben és csak az öreg nagyasszony finom 
tapintata segítette őt ki zavarából. Szinte hihetetlenül gyorsan össze-
barátkoztak és az öreg hölgy volt az első, akinek Ágnes őszintén beszélt 
gyermekkoráról, otthonáról, szép Bércesországról, szóval levetette 
inkognitóját. Az öreg néni elhatározta, hogyha csak lehet, álláshoz 
juttatja Ágnest. Vizitelt, levelezett, telefonált addig-addig, amíg egy 
szép napon eljutottak az álláslehetőség kapujáig. A Caritas-szana-
tóriumban lett volna egy alorvosi állás, de még valami hangadó 
embernek a protekciója kellett volna hozzá, hogy éppen Ágnest 
lehessen kihalászni a rengeteg jelentkező közül. Ekkor Ágnesnek 
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eszébe jutott a bűvös papirszelet, bevonult egy utcai üvegpalotába és 
megpörgette a varázsmasinát. A masina berregett, berregett, amíg 
végre megszólalt egy női hang, érdeklődve a másik hang tulajdonosá-
nak neve iránt. Azután «tessék várni»-val eltávozott. A masina most 
csak halkan zizegett, földöntúli izgalmat okozva Ágnesnek, de azután 
mégis pattogott egyet és ezúttal férfihang szólott. Csodálatosképpen az 
államtitkár nem felejtette el élete megmentőjét (ahogyan ő mondotta 
némi kis udvarias túlzással), lehet, hogy azért, mert alapjában hálás 
természet volt, de lehet, hogy csak azért, mert ez a mentőangyal fiatal 
és nőnemű volt. Igy hajlandónak is mutatkozott egy pár ajánló sor 
írására a Caritas-szanatóriumhoz. Igy azután másnap kitárult Ágnes 
előtt szezam, a szanatóriumi kapu, ő a bűvös karddal ledöfte a 
bejáratot őrző hétfejű sárkányt, vagyis az államtitkár levelét beküldte 
az igazgató úrhoz. 

Végre kedve szerint dolgozhatott. Meg voltak vele elégedve és 
lassanként hatásköre is nőtt. A betegek is szerették, egyre gyakrabban 
fordultak hozzá tanácsért és egyre többen biztatták, hogy nyisson 
magánrendelőt és megtörtént az a mesébeillő csoda, hogy ebben a 
rossz világban elkezdődött egy orvosi praxis, amely felfelé ívelt. 
Már annyit keresett, hogy egy modern bérházban volt a rendelője, 
már konziliumokra is elhívták és egy ilyen alkalommal találkozott a 
tündérkirályfival. A tündérkirályfi nem száguldott üveghintóban, 
csak üvegezett liftben szálltak mind a ketten ugyanazon beteg ágya 
felé. Egyikük sem mondhatta, hogy «meglátni s megszeretni pillanat 
műve volt», sőt Ágnes egy kicsit mérlegelte is magában tündérkirályfi 
talpig érő homlokát és kezdődő pocakját, de minél többet találkoztak, 
annál jobban megértették egymást. Ágnes csupa-munka életében eddig 
nem ért rá sem szeretni, sem szeretkezni. Amit ő látott a szerelemből, 
az csupa csúnyaság volt. Látta a közkórház hullakamrájában a kis 
parasztcselédet, aki szégyelte a szerelmi következményt és akinek 
vérmérgezését rozsdás kötőtű okozta. Azután látott beteg utcai nőket 
és még betegebb fiatal úrifiúkat. A filmoperettek happy-endjét nem 
látta. Ehhez már nem volt ideje. Ő most sem volt szerelmes, de azért 
olyan jó volt, ha összetalálkoztak agyonmosott orvoskezeik és olyan 
szépen lehetett együtt beszélgetni a legújabb orvosi felfedezésekről — 
ezért dr. Császár Sándor és dr. Király Ágnes házasságot kötöttek. 

II. 

Királykisasszony II. is elindult vándorútján. Amint ment, 
mendegélt, elérkezett a Lipótvárosba, annak is a kellős közepére, 
ahol megállt egy nagy palota előtt. A palota gyönyörű márványból 
volt építve, színes üvegablakain csillogott a napsugár, kapujában 
pedig délceg alabárdos helyett egyenruhás portás állott, aki szó 
nélkül beengedte Ilonát, mert aznap éppen a jelentkező új munkaerők 
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között válogattak. Ilona úgy lépegetett a süppedő piros szőnyegeken, 
mintha Bércesország zöld pázsitja lett volna. Az egész épületben valami 
csodálatos szag terjengett. Valami fanyar, kicsit fülledt, kicsit poros, 
de mégsem kellemetlen. A pénz lehelete volt, mert ez az épület volt a 
pénz oltára. A bank. Miután a mesében csodák történnek, így itt is 
csoda történt. Ilonát alkalmazták a bankban. Egy nagy teremben volt 
a munkahelye és itt dolgozott reggeltől késő délutánig. Szívesen végezte 
el a legkezdetlegesebb munkát is, mert remélte, hogy egyszer majd csak 
észreveszik, hogy ő többet tud, mint más és akkor majd megteremtheti 
magának az igazi, a neki való munkakört. Körülötte sokat beszéltek a 
bank mindenható uráról, a Vezérről. Nem lehet mondani, hogy sok jót 
beszéltek róla, de Ilona azt gondolta, hogy itt is, mint mindenütt, az 
embereknek különös kedve telik a másik lekicsinylésében. Ő még soha-
sem látta saját személyében a mindenható Vezért. Sokat gondolt rá, 
szeretett volna egyszer eléje kerülni, mert azt gondolta, hogy az ilyen 
mindenható erő, aki a kisujjában viseli a bank hatalmas gépezetének 
minden mozzanatát, biztosan megörülne, ha méltóan kihasználhatná 
egyik alázatos munkásnőjét. Ezért Ilona cselhez folyamodott. Addig 
ólálkodott a Vezér legszűkebb birodalma körül, amíg összeismerkedett 
a kedvenc rabnővel — a titkárnővel. A titkárnő már bizony nem volt. 
sem szép, sem fiatal, de ahogyan a többiek mesélték, a Vezér nélkülöz-
hetetlen kelléke volt. Ennek a szeplőtelen és hibátlan leányzónak mégis 
volt egy gyöngéje ; szenvedélyesen szeretett törvényszéki tárgyalásra 
járni. Ilyenkor nem lehetett semmi hasznát venni és ha valami bonyo-
dalmas, előkelő körökben játszódó bűnügyet tárgyaltak, akkor egész 
természetes volt, hogy Teréz faképnél hagyott Vezért, bankot és 
hacsak egy órára is, de elrohant feltartózhatatlanul. Ilyenkor mindig 
helyettest állított, de bizony erre a szolgálatra senki sem vállalkozott 
szívesen. Mert a Vezér vagy szédítő tempóban diktált, kérdezett, 
intézkedett, telefonált, lehetőleg mindezt egyszerre, vagy mindenféle 
malacságot mondott, a szerint, hogy milyen volt a helyettes kora és 
külalakja. Miután Ilona és Teréz már összebarátkoztak egy kicsit, és 
miután egy nagyvárosban mindig akad érdekes bűnügyi tárgyalás, 
egy szép napon Ilona azon vette magát észre, hogy ott áll a Nagyúr 
trónusa előtt. A Nagyúr fel sem tekintett rá, azonnal elkezdett diktálni. 
Ilona kettőzött ambícióval fogta a ceruzát és írt szinte lélekzet vissza-
fojtva. Élvezte a munka iramát az eddigi gépies tespedés után. 
Ha közben ráért volna, akkor biztosan már valami szenzációs új 
beosztáson ábrándozott volna, de így szinte álomból riadt fel, amikor a 
diktálásnak vége volt. A Vezér szórakozottan ránézett. Most vette 
csak észre, hogy nem Teréznek diktált, olyan simán, minden zökkenő 
nélkül ment a munka. Jobban odanézett és mindjárt meglátta az 
új nőt. Nem ismerte, nem tudta miféle, no meg éppen ebben a percben 
nem is ért volna rá beszélgetni. Nem is mondott semmi lényegeset, 
de elhatározta, hogy ezt az alattvalóját máskor is hivatja majd. 
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Persze másnap már elfelejtette az egészet és csak amikor pár hét mulva 
Teréz megint hiányzott és ő viszontlátta Ilonát, akkor emlékezett 
vissza rá. Most már beszélt is hozzá pár szót, de sehogyan sem tetszett 
neki Ilona túlzott komolysága. Hozzá volt szokva, hogyha valamelyik 
csinos fiatal rabnőjét közeledésével kitüntette, úgy azok habozás 
nélkül nagyon is kedvesek és engedékenyek voltak vele szemben. 
Igaz, hogy ez az új kis rabnő valahogy másképpen is nézett ki, mint a 
többi. Erről már messziről ordított az érintetlenség. Most már nem 
felejtette el őt a Vezér, hanem amikor csak lehetett, mindig behivatta. 
Teréz már félteni kezdte pozicióját és Ilona is már sokalta a kitüntetést. 
A Nagyúr mostanában sohasem dolgoztatott vele, hanem mindenfélét 
össze-vissza beszélt, kérdezett, aminek az egyetlen értelme az volt, 
hogy kár egy szép fiatal lánynak 80 pengőért dolgozni, amikor 800-at 
is kaphatna, ha egy kicsit okos és kedves lenne. Ilona egy pillanatra 
sem gondolkozott az ajánlaton. Számára ez épp olyan lehetetlenség volt, 
mintha azt kívánták volna tőle, hogy repülje át az óceánt. Azt azon-
ban biztosan tudta, hogy egész rövid időn belül repülni fog kifelé a 
bankból. Igy azután a «nagy jelenet» nem volt meglepetés számára. 
Miután a Nagyúr sehogyan sem akart abba belenyugodni, hogy ő 
valamit ne kaphasson meg, amit akar, ismételten csillogó színekkel 
festette Ilona elé a vele való terveit. Ilona nagyon sajnálta elveszett 
állását és ezért szerényen kifejtette a Vezérnek, hogy ő nem tehet róla, 
ő nem tud megváltozni, ő nem akar foszlós kalácsot ajándékba, de 
nagyon ragaszkodik a munkával szerzett száraz kenyérhez. De sajnos, 
a Vezért még ez a költői fejtegetés sem hatotta meg és elűzte birodalmá-
ból a kőszívű rabnőt. 

Ilonának most sok ideje volt, utólag gondolkozott ezen a szeren-
csétlen kalandon és az egész életkavarodáson, amit folyton maga körül 
látott. A lányok és fiúk összeszerelmesedtek, azután egyik esetből 
házasság lett, mások széjjelmentek, a párok cserélődtek és ez nem volt 
jól sem így, sem úgy. Ha a lányok tudták volna, hogy őt miért küldték 
el, kinevették volna. Titokban mindegyiknek az volt a vágya, hogy a 
Nagyúr hivatalos barátnője lehessen és ő, a kis földhözragadt kezdő 
elszalaszt egy ilyen soha vissza nem térő lehetőséget. Igen, ő még hitt 
a tündérkirályfiban, akire myrtuskoszorúval kell várni. Hitt ebben 
az álmában és állás után futkosott. 

Vándorútját most másodszor kezdte el. A pénzszagú Lipótváros-
ból indult, a csengő aranyak házából és addig ment-mendegélt, ajtó-
kon ki-be, emeleteken fel-le, amíg elfogyott minden kis megtakarított 
pénzecskéje és útitarisznyája üresen tátongott feléje. Pillangós topán-
kája, amiről ugyan már kezdetben is hiányzott a pillangó — ezt egy 
fémcsatt helyettesítette — erősen megkopott és vigyáznia kellett, 
hogyha leült valahol, nehogy kissé magasabbra emelje a lábát és így a 
vele szemben ülő megláthassa a talpon kezdődő lukat. Ilyen körül-
mények között érkezett el egy csunya napon a Terézvárosba, annak is 
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egy szűk, keskeny utcájába és ennek az utcának még szűkebb és még 
keskenyebbb udvarába. Ahogy átment az udvaron, a kiálló kövek 
minden lépésnél figyelmeztették cipője hiányosságára. Kip-kop, szól-
tak a kis ferde sarkak, igyekezzél, mert ha mi is cserben hagyunk, 
akkor nem vándorolhatsz tovább célod felé. Igazatok van, csitította 
őket Királykisasszony II., tudom, hogy mezitláb még pesztonkának 
sem ajánlkozhatnék. Mire véget ért a cipőkkel folytatott párbeszéd, 
éppen rátette kezét a «Radó és Társa» kilincsére. A helyiség sötétes és 
üres volt. Továbbment és kopogtatás után, amire válasz nem jött, 
benyitott a második szobába. Itt az íróasztal felett zöldernyős villany-
körte lógott, fényét egy szabályos billiárdgolyóra vetítette A billiárd-
golyó tulajdonosa volt az : «és Társa». Királykisasszony II. előadta 
szokásos mondókáját és azt várta, hogy «és Társa» kimondja a «sajnos, 
már késő» jól ismert szózatot, amikor legnagyobb csodálatára ez 
elkezdett vele tárgyalni. Ez a tárgyalás nem tartott soká. Ő mindent 
vállalt, még a felajánlott fizetést is, amiről ugyan nem tudta, hogy 
vajjon hogyan éldegél majd belőle de jobb volt a semminél. 

Napjai a Radó és Társánál egyhangúak, de annál fárasztóbbak 
voltak. A két főnökkel nem volt semmi baj és volt még egyetlen 
kollégája, aki elég rendes úrigyereknek látszott és hozzá hasonló 
ragyogó anyagi körülmények között evezett az élet tengerének csúfolt 
pocsolyában. Ilyen körülmények között egész természetes, hogy a 
két fiatal összebarátkozott. Kezdődött pedig ez a barátság két ingyen 
futballmeccsjeggyel, amit a fiú egy ujságíró barátjától kapott és amely 
meccs után ugyanezzel az ujságíróval hármasban egyszerűen, de annál 
kiadósabban megvacsoráztak az ujságíró számlájára. Később mindig 
sűrűbben és sűrűbben kísérte haza Feri szíve királykisasszonyát. Lehet, 
hogy kicsit szerelmes is volt bele, ámbár környezetük és találkozásaik 
nem voltak túlságosan alkalmas díszletek egy észbontó szerelem 
kifejlődéséhez. Legtöbbször mind a ketten fáradtak voltak, de mind-
ennek ellenére fiatalok is. 

Királykisasszonynak még néha átvillant az agyán, hogy talán csak 
nem Feri fogja jelenteni az ő életében a tündérkirályfit, de később már 
annyira hozzászokott, jólesett neki, hogy együtt vannak. Mégis 
jobb volt így, mint mindig egyedül. Már tervezgették is a jövőjüket. 
Elvégre, ha Radó és Társa megélnek, miért ne élhetnének meg ők is, 
ha nyitnának egy ugyanilyen üzletet. Abban az időben a nagyvárosban 
az emberek nagyon gyakran változtattak lakást. A megszokott forma 
ez volt : kivették az új lakást, beköltöztek, nem fizettek, kiköltöztek és 
kezdődött az egész elülről, de a bútorszállítókat mégis csak kifizették. 

Addig-addig tervezgettek, amíg egy csúnya, hideg novemberi 
napon egy csésze tea mellett Királykisasszony II. megfeledkezett 
szigorú elveiről és Feri karjaiba szédült. Nem volt ez nála pillanatnyi 
izgalom, régen készült már erre. Látta, hogy a férfiak elmennek a nő 
mellől, ha az csak szellemét és érzelmeit adja nekik. Ezek a szegény 
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fiatal fiúk, akiknek soha egy felesleges fillérjük sem volt, nem vihették 
utcai lányokhoz fiatal testük vágyódását. De ezeknek a szegény mai-
fiataloknak ez nem is kellett. Ezeknek az intelligenciája, műveltsége 
sehogyan sem volt arányban anyagi helyzetükkel. Ezeknek a testi 
kielégülés mellé lelki és gondolati fűszer kellett. Ezért vált megszokottá, 
hogy a lányokkal csak vagy-vagy alapon barátkoztak. 

Ilona nem volt szerelmes Feribe, de annyira hozzászokott már, 
hogy fájt volna neki, ha elmegy mellőle. És azután ez mégis szebb volt 
igy, mintha elfogadta volna a Mindenható Nagyúr ajánlatát — habár, 
és itt egy hosszú tudatalatti gondolatmegnyilvánulás következett, 
«nem lehet rossz kényelmesen élni, szép ruhák és finom ételek között 
válogatni» — de ezt az érdekből fakadó bűnös gondolatot erélyesen 
kergette vissza agyának legmélyebb rekeszébe és összeszidta saját 
magát ; Feri jó és becsületes gyerek volt és annyira tudott akarni. 
Igen, nekik egész biztosan sikerülni fog valami csendes, szerény kis 
életlehetőséget kierőszakolni ettől a nagyvárostól. És az mégis szép 
egymásnak, egymásért dolgozni, együtt megöregedni — és később — 
talán még gyerekük is lehet. Az biztosan valami egészen különleges 
gyerek lesz. Az nem fog soha gondot, bánatot okozni az anyjának . . . 
és repültek a gondolatok, a kis szőke fürtöket simogatta és örömköny-
nyekkel nézte a jeles érettségi bizonyítványt és minden ujság az ő 
gyerekéről írt és még ezer bolondságot gondolt össze-vissza és csakugyan 
másállapotban volt. 

Végnélküli vitáik voltak Ferivel. Ha most azonnal meg is esküd-
nének, azzal sem tudják megoldani a dolgot. Előbb legyenek önállóak 
és ha pár év mulva már van valamijük, akkor igen — akkor lehet 
gyerekük — de most, hárman halnának éhen. Ilona hosszú ideig nem 
kereshetne, a kiadások fokozódnának és így továbbérvelt Feri és neki 
tagadhatatlanul igaza volt. Ilona ezt belátta. Az eszével belátta, de a 
szíve sehogyan sem akart az eszére hallgatni. Ő sokkal inkább volt 
anya, mint asszony. Őt az ölelkezések hidegen hagyták. Minden meleg-
sége az anyaságért, az anyaságban volt. És azután addig sírt, addig 
küzködött, amíg nehezen megtakarított pénzecskéjét kifizette egy 
nőorvosnak. 

Elhatározta, hogy abbahagyja ezt a Feri-barátságot, de mégsem 
tudta megtenni. A fiú annyira csak őáltala és őérette élt, hogy szív-
telenség lett volna őt otthagyni. A fiúnak ő volt a jövő, ő volt a cél. 
Neki? Mi volt az ő jövője? Hol volt az ő célja? 

III. 

A harmadik Királykisasszony elég könnyen kezdte vándor-
útját. A torna-táncnövendékek között ő volt a legjobb és így rögtön 
a vizsgáról szerződtette őt egy penzió, ahol az üdülőket tanította. 
A penzió festői környezetben épült és a legkisebb Királykisasszonyt 
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sokszor emlékeztette bércesországbeli kastélyukra. Élete kellemes és 
nyugodt volt. Semmi baj sem zavarta volna, ha nem érkezik a penzióba 
egy filmtársaság, aki a környéken felvételeket készített. 

A hős, a nagy Norbert, egész este a fiatal és szép tornatanárnővel 
táncolt, egyformán kábítva őt forró szavakkal és hideg pezsgővel. 
Anna okos volt, de kicsit könnyelmű. Talán valamelyik Don Juan 
ősétől örökölte kicsit «minden mindegy» természetét. 

Amíg a nagyvárosban tanult és együtt lakott szigorú nővérei-
vel, addig ő maga sem hitte volna, hogy hajlik, hogy vágyódik egy más-
fajta élet felé. De itt, ebben az idegen környezetben, idegen emberek 
között kitört belőle a sajátmaga által sem ismert másik természete. 
Ő nem vette komolyan a filmsztár beszédjét, de azért mégis jól esett 
neki. És jól esett hajnalban az autózás és jól esett a csók, ami 60 km 
hosszú volt. De amikor a 60 km-es csók után visszaérkeztek a penzió 
elé és a sztár már egész magátólértetődően akart bemenni Anna szo-
bájába, ő az orra előtt bezárta az ajtót. A sztár sértve volt legbensőbb 
sex appeal-jéig, de nem tehetett mást, mint lefeküdt aludni, magában 
butának minősítve a nőt, aki elmulasztott egy ilyen kitüntető lehető-
séget. 

Anna másnap, mikor felébredt és visszaemlékezett a történtekre, 
megveregette saját vállát : «Jól van Anny, még idejekorán észre-
tértél, te legkisebb Királykisasszony, csak nem szédülsz meg egy 
Norberttől. Egy filmsztár. Igen, de biztosan nem is Norbert, lehet, 
hogy az iskolában még Neufeld volt, de az is lehet, hogy csak 
keveset járt iskolába és valami futballcsapatból került a film tündér-
birodalmába». És mindenféle valószínűtlen filmpályafutások jutottak 
eszébe. 

Ő azt hitte, hogy végleg elintézte a dolgot és szépen tovább fogja 
élni nyugodt és biztos életét, de kinyilt benne egy ajtó, amit nem 
lehetett csak úgy egyszerűen visszacsukni. Ez az ajtó egy másik élet, 
egy másik világ felé vezetett. Eddig Anna természetesnek találta, 
hogy szép, de tovább nem törődött ezzel. Most elkezdett foglalkozni 
a szépségével. Figyelemmel nézegette a modern nőtípusról készült 
fényképeket, különböző külföldi magazinokban. Valósággal meg-
tanulta ezeket a képeket, és elkezdte saját magát utánuk formálni. 
Nagyon meg volt elégedve, hogy sem kilói száma, sem csipője térfogata, 
nem haladta meg a hollywoodi szentírásban engedélyezett határt. 
De az arcán sok javítanivalót talált. Legelőször is beszerezte azt a 
piros rudacskát, ami eddig hiányzott retikülnek nevezett utitarisznyá-
jából. És örült, hogy élénkvörös ajkai közül most még vakítóbban 
villogott elő hibátlan fogsora. Azután a szemöldökét ivelte hajszál-
vékonyra és miután még aranyszőke haját is fehérre, azaz platina-
szőkére szivatta, úgy találta, hogy megállja helyét az utolsó divat 
szépségei között. 

Messzi Bércesország tündérei biztosan elszomorodnak, ha távol-
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balátó szemükkel látják ezt a változást. De utóbbi időben Anna egyre 
kevesebbet gondolt vissza Bércesországra, de annál többet gondolt 
előre egy új tündérországra, a Filmre. A környezete is észrevette 
rajta ezt a változást és míg eddig szabad idejében mindig a pen-
zió nővendégeivel szórakozott, most egyre gyakrabban volt férfi-
társaságban. 

Még nem volt életrevaló terve, de magában biztosan tudta, hogy 
rövidesen el fog indulni egy új élet felé vagy talán csak folytatni 
fogja vándorútját. Nem egyedül indult az út folytatására. Utitársa 
idegen országbeli férfi volt, aki órákon keresztül mesélt neki, annak az 
idegen országnak a film tündérvilágáról és amikor elindultak együtt, 
Anna rögtön a kezdetben ízelítőt kapott az elkövetkezendő csodákból. 
Szelek szárnyán, vagyis hatalmas luxusautón repültek, repültek amed-
dig csak el nem fáradtak. Ilyenkor megpihentek valami kis földi para-
dicsomban. Tengerről hegyes vidékre repültek, onnan újra egy hűvö-
sebb tengerre és végre hatalmas kerülővel megérkeztek Filmországba. 
Ez a Filmország volt Fritz hazája. De itt szomorú meglepetés várta 
őket. Fritz mindent őszintén igért Annának, ő nem hazudott, nem 
csalt, csak éppen megfeledkezett arról, hogy még csak 22 éves és ahhoz, 
hogy Annának segíthessen, elsősorban neki lett volna szüksége papájá-
nak, a filmkirálynak támogatására. De ez a papa annyira megszokta 
már, hogy fiacskája, aki semmi komoly dologgal nem foglalkozott, 
átlag havonta egy új jövendőbeli filmcsillagba szerelmes halálosan, 
hogy Annát még saját legfelségesebb színe elé sem eresztette, fiacs-
kájának pedig hosszabb előadást tartott az általános súlyos gazdasági 
viszonyokról, azzal fejezvén be magasanszárnyaló gondolatait, hogy 
fia zsebpénzét (amiből egy négytagú család fényűzően megélhetett 
volna) a felére csökkentette. Az egész szülői szónoklatból Fritz csak 
ezt az egy intézkedést tartotta figyelemreméltónak. És annyira meg-
rettent, hogy sírva fakadt szigorú atyja előtt, bevallotta Annához való 
halálos szerelmét és öngyilkossággal fenyegetődzött, ha apja beváltja 
fenyegetését. A szigorú és okos apa, aki számolta fiának halálos szerel-
meit (ez éppen a nyolcadik volt), ragyogó megoldást talált ; elküldte 
Fritzet a tengerentúli filmvárosba és erre az útra annyi pénzt adott 
neki, hogy ebből telhetett Fritznek legalább még nyolc új halálos sze-
relemre. 

És kizárólag Fritz fiatalsága volt az oka annak, hogy elutazása 
előtt elfelejtett Annától elbúcsúzni és otthagyta őt az idegen ország-
ban egy elegáns garderobe és egy kifizetetlen hotelszámla társaságá-
ban. Anna először maga sem hitte el, ami megtörtént vele. De amikor 
hiába futkosott az elveszett Fritz után és hiába próbált valami elhe-
lyezkedést találni, akkor egy este szépen leült az ágya szélére és hősie-
sen megevett egy nagyobb tétel aszpirint. 

Mire magához tért, már nem volt többet a kifizetetlen hotel-
szobában. Kórházi ágya mellett egy kis árva ujságíró üldögélt, aki 
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kiszimatolta, hogy az ismeretlen démon drámájának a hátterében a 
filmkirály áll és így akart valami érdekes riportot felhajszolni tengődő 
lapja számára. Csodálatosképpen a riport kitűnően bevált, a ten-
gődő lapot legalább rövid időre visszarázta az életbe és Annáról tudo-
mást szerzett Filmország. 

Mire egészséges lett, válogathatott a szolgálatkész lovagok kö-
zött. Miután első, gyermekkorban levő lovagjára igen keserűen em-
lékezett vissza, most egy hatvan év körüli daliát választott. Anna 
most már ismerte a fényűző életet és természetesnek találta, hogy az 
öreg elárasztotta őt minden földi jóval. Mindene megvolt Annának, 
amire vágyott, sőt elérkezett az első próbafelvétel napja is. 

Az ördöngös gépek ezerféle fényt árasztottak a pokoli hőségben, 
Anna kimaszkirozva játszotta a már eddig több százszor elpróbált 
jelenetet a felvevőgép előtt. Tele volt ambicióval, reménységgel és 
vággyal, hogy érvényesülhessen, hogy megint saját maga keressen 
pénzt, hogy vörös-kék neoncsövek az ő nevét löveljék bele minden 
ország minden városának éjszakájába. És a próbafelvétel rossz volt. 
Anna nem volt alkalmas filmre. Hiába volt szép, hiába volt kifogás-
talan teste, hiába öltötte magára a modern nőtípus uniformisát, 
nem tudott belemelegedni a szerepébe hideg volt. Éppen olyan 
hideg volt, mikor játszott, mint amikor a hatvanéves lovag ölelését 
tűrte. De a közönség nem elégedett meg ezzel. A lovag úgy látszik, 
szerényebb volt. 

Lassan, szinte észrevétlenül alakult Anna új élete. Nem úgy, 
ahogyan ő képzelte, hanem úgy, ahogyan még másokról sem hitte el, 
ha ilyesmit hallott. A hatvanéves lovag mellett összetalálkozott egy 
negyven év körüli költővel, az a bizonyos elkeseredett félbemaradt 
tehetség volt, akivel együtt egymás be nem teljesedett vágyain kese-
regtek és alkoholban kerestek gyógyulást. Azután egyszer akadt egy 
széptestű boxbajnok és egyszer egy muzsikus, aki egy tizedrangú 
kávéházban zongorázott és énekelt hozzá az ő anyanyelvén és akit 
nagyon megsajnált azon az éjszakán. 

Szabályosan úgy élt, mint még sokezer nő a nagyvárosok erdejé-
ben, akik a sok-sok rikító hangosság között tévelyegnek, keresnek egy 
utat, amelyik elvezeti őket valahová, de maguk sem tudják, hogy 
hová igyekeznek. Minden újabb férfit mérföldkőnek néznek, amely 
közelebb viszi őket az ismeretlen cél felé és nem tudják, hogy minden 
újabb férfi millió kilométerekkel sodorja őket messzebbre, mindig 
messzebbre a dzsungel közepébe. Minden este csöndre, nyugalomra 
vágyódnak és minden este újra kezdődik a kártya, az ital, a tánc, az 
ölelés. De ha véletlenül mégis rátalálnak a kijáratra, akkor az utolsó 
pillanatban ijedten rohannak vissza a megszokott forgatagba, ami őrli, 
dobálja őket. Félnek a felébredéstől, túlságosan megszokták a mámort, 
amit utálnak. 

Igy élt Királykisasszony az élet boszorkánykonyhájában az álmok 
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tündérvilága helyett. Nem volt boldogtalan, élvezte a kényelmet, a 
gondtalan jólétet, ami körülvette. És kikapcsolta bensőjében a lélek-
vezetéket. Ha néha valamilyen komoly gondolata a lelkéhez akart 
beszélni — a lélek nem felelt. A vezeték elszakadt — gondolta ő, pedig 
csak erőszakkal volt kikapcsolva. 

* * * 

A hét esztendő letelt. A három Királykisasszony készült a talál-
kozásra. Mindegyik izgalommal gondolt a másikra, mindegyik csak 
a jót, a szépet akarta megmutatni abból, ami vele történt. És mind-
egyikük elővette utitarisznyáját, ami azóta már többször újjászüle-
tett és alakot változtatott. Ágnesé finom barna bőr orvosi táska volt. 
Ilona csak valami kis bőrutánzatot szorongatott a kezében. Annáé 
elegáns krokodilból készült. Először a három kéz beszélt, amelyik a 
három táskát fogta. A rövidkörmű, vakítóan tiszta, agyonmosott 
orvoskéz öntudatosan mutatta, hogy az ő munkája segít a szenvedő 
embereken. A másik kéz is tiszta volt, de a kemény házimunka feketén 
rakódott le a bőr apró repedéseibe és a mutatóujj letöredezett körme 
az írógépről beszélt. A harmadik kéz hosszú, hófehér ujjai még hosz-
szabb piros körmökben végződtek és látszott, hogy nekik semmi 
más kötelességük nincs, mint szépnek lenni. A kezek gazdái is telje-
sen elütőek voltak egymástól. A három Királykisasszony három szürke 
munkakereső volt, amikor elindult. Ma egymás mellett állott a sokat 
dolgozó, de jól kereső intellektuell, az elnyütt kispolgárasszony és a 
dísznő. 

És megindult a beszélgetés. Eleinte egyik sem azt mondta, amit 
érez. A szavak idegenül, hidegen hangzottak. Érezni lehetett, hogy 
itt most olyasmiről folyik a szó, amiről nem szokás beszélni. A nők 
ritkán szokták kiteregetni egymás előtt őszinte érzéseiket. És itt most 
a lelkek, a gondolatok, az érzések vetköződtek. 

Ágnes élete csupa munka és siker volt. Az orvosnők között ő 
volt az első. Az ura is kiváló ember volt. Szépen éltek egymás mellett. 
De soha nem volt idejük egymásra, saját magukra. Munka, társaság, 
ritkán voltak együtt kettesben. Kicsit rideg, gyermektelen volt az 
életük. 

Most megszólalt Ilona és eleinte kicsit szépítve mesélte el vándor-
útját, de később lehullott róla a szépítő zománc és látszott a szegényes 
kispolgári otthon, az agyondolgozott férfi, az elnyütt asszony és a 
veszekedő gyerekek. «Igen, ha mindjárt akkor megesküdtünk volna, 
amikor először kezdtem érezni a testemben egy új kis fejlődő életet, 
akkor talán minden más lett volna. De a férfiak mindig rosszkor veszik 
el feleségül az embert. Elkésnek. Először próbálkoznak állással, üzlet-
tel és mi belefáradunk, belefásulunk a várásba. És a végén éppen 
olyan szegényen esküszünk össze, mint amilyenek kezdetben voltunk, 
amikor még igazán szerettük egymást». 
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Anna külseje sokat árult el és így a két testvér már előre sok 
mindent tudott, mielőtt még ő beszélni kezdett volna. Azután rövid, 
odavetett mondatokban beszélt : «Nem vagyok férjnél, nincsen állá-
som, nincs foglalkozásom, de jól élek, mindenem megvan, amire vá-
gyom. Szerelmes sohasem voltam, voltak álmaim, amik nem telje-
sedtek. Ennyiből biztosan megértitek, milyen az életem». 

A három Királykisasszony szótlanul nézte egymást és lehet, 
hogy egy kicsit talán irigyelte is egyik a másikat. Mint ahogyan általá-
ban minden ember jobbnak látja a másik életét. És ekkor fenn a menny-
országban megszólalt az édesanyjuk hangja. Olyan tisztán csengett, 
hogy mindhárman megértették. 

«Kis lányaim, én régóta nézlek titeket innen fentről és mindig 
igyekeztem arra vigyázni, hogyha meg is ütitek magatokat a vándorút 
köveibe, ez az ütés mindig begyógyuljon és ti továbbmehessetek. 
Ne gondoljátok magatokról, hogy boldogtalanok vagytok és ne gon-
doljátok a másikról, hogy az boldog. Mindnyájatok életében vannak 
szép pillanatok és ezeket meg kell fogni, csokorba kötni és emlékezni 
kell rájuk. A rosszat el kell felejteni. Te, Ágnes, örülj annak, hogy az 
emberek tisztelettel vesznek körül és te gyógyítod magad körül a testi 
szenvedést. Te, Ilonám, öleld magadhoz rosszalkodó gyermekeidet 
és ha kis maszatos arcocskájukat megcsókolhatod, akkor elérted a 
legtöbbet, amit asszony a földön elérhet. Ennek a pillanatnak az édes-
ségét tedd el azokra a szomorú órákra, amikor minden sötét és sivár 
körülötted. És te, kis legfiatalabb, eltévedt báránykám, te se hidd 
magadról, hogy hiába élsz. Még nagyon fiatal vagy, még megtalálhatod 
a te igazi utadat. Sokat tévelyegtél, de ezt csak a földön az emberek 
ítélik el szigorúan, azok az emberek, akik különböző utakon, különböző 
módon saját maguk is mind csak tévelyegnek. Idefenn, kis lányom, ez 
nem számít. Idefenn a lélek a fontos. Arra vigyázz, kislányom, arra 
a jó kis szívedre, amit egyedül én ismerek.» 

Az eget hirtelen szürke felhő takarta be és a három Királykis-
asszony nem hallotta tovább az édesanya hangját. Szeretettel néztek 
egymásra és hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Király-
kisasszony, aki ép úgy vándorolt az életen keresztül, ahogyan mind-
nyájan vándorlunk. Nincs különbség őskor és modernkor között, 
nincs különbség szegény és gazdag között. A vándorok változnak, az 
út ugyanaz marad. 

Barra Erzsébet. 




