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C S A K J Á T É K VOLT. 
Irta: Szitnyai Zoltán. 

1. 

BÁRÓ T O B Y K E L E M E N a h á b o r ú e l ő t t i é v e k b e n h a l t m e g . 
Özvegye, hogy szabaduljon a jelentékeny adósságtól, eladta 
a pár száz holdas birtokot, parkot, kastélyt s egyetlen leányá-

val, Tinkával beköltözött a városba. 
Fellélekzett, amikor elfoglalta a régi családi ház első emeletét, 

ahol gyermekkora és lányságának boldog időszaka telt el. Szerelem-
mel ment az urához és szerelmében nem is érte csalódás, mégis kissé 
mindig idegennek, szinte vendégnek érezte magát a sárgafalú kastély 
zöldzsalus ablakai mögött. Szíve mélyén sohasem tudott megbarát-
kozni a különféle Toby-rokonokkal, akik elég ritkán keresték fel őket, 
de olyankor hangos és a Schefferéknél szokatlan zenebonával verték 
föl a házat. Mivel fiúgyermekük nem volt, a marconakülsejű Toby -
ősök sötét, olajfestményű képeit, melyek különben is titkolt félelem-
mel töltötték el, odaajándékozta a legközelebbi Toby-rokonnak s csak 
a közvetlen elődök képeit helyezte el a Scheffer-ősök polgáriruhás, 
vastag aranyláncos, szelíd arcú másaival átellenben, ebédlőjének 
falán. A bútorokat is lehetőleg úgy csoportosította, hogy a leánykorá-
nak elhagyott otthonára emlékeztessék. A kastélyt brokát függönyei-
ből alig tartott meg néhányat ; azok a lensárga csipkefüggönyök 
kerültek vissza az ablakokra, melyeket még a szülőktől örökölt. Az abla-
kok párkányán összezsúfolódtak a piros és rózsaszín muskátlik. Ismét 
otthon érezte magát. 

Tinka akkor tizennyolc éves volt és lassan gondolni kellett arra 
is, hogy megfelelő férjet keressen a számára. Ez persze nem könnyű, 
főként az ilyen kis városban, ahol alig akad Tinkához illő társaság. 
Mert ami még jó lett volna neki, a Scheffer-lánynak, az már nem lehe-
tett jó Tinkának, aki elvégre mégis született baronesse. Ez az aggo-
dalma hamarosan beigazolódott, amikor a fiatal főispáni titkár, igen 
csinos, szőke fiú jelent meg náluk. Egressynek hívták s Heckens-
bergerek voltak az ősei, de ő már Egressynek írta a nevét két es 
ipszilonnal. Tinka nem bírta az első pillanattól kezdve. Ha Egressy 
érkezett vadultan száguldott szobáról-szobára s bevágott ajtók dör-
renése hirdette menekülésének távolodó útját. Csak jó idő mulva s 
hosszas kérlelésére került elő, gőgösen lebocsátott szempillákkal, inkább 
eltávolításra, mint kézfogásra nyujtott merev karral s a válaszait 
olyan kurta «igen»-ekbe és «nem»-ekbe sűrítette, hogy a szegény 
titkárnak hideg lúdbőrzött végig a hátán. Egyszer arról beszélt 
közlékeny fecsegéssel, hogy valami hivatali szabálytalanságra akar-
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ták rávenni. Hogy merészelnek ilyesmit feltételezni róla, egy Egressy 
Jenőről? Elismerésért esengő tekintettel lesett Tinkára. Az hidegen 
és szótlanul nézte egy darabig, mint akit végleg nem érdekel ez a 
dolog, aztán tagoltan, kegyetlen lassúsággal mondta : 

— Persze, hogy is lehet ilyesmit feltételezni egy Egressyről? 
Kétes ipszilonnal. 

Ezt a «kétes ipszilon»-t úgy hangsúlyozta, hogy lehetetlen volt 
félreérteni. Gonoszul alkalmazott szójáték volt ez, mely a titkár 
esseinek és ipszilonjának kétes voltán gúnyolódott. 

Azóta Egressy nem is jelentkezett többé. 
A bárónét megdöbbentette és elgondolkoztatta ez az eset. Ez 

mégis több, mint amennyit gondolatban Tinka számára engedélye-
zett. Ki az, akire ez a Tinka vár, aki elég lenne neki? A helybeli bá-
lokra nem megy, nem és nem ! Hiszen ő elkísérné akár Pestre is, de 
ha említést tesz erről Tinkának, az csak vonogatja a vállát, nem fontos, 
nefti érdekli. És mégis egyik ruhát csináltatja a másik után, hosszú 
selyem báli ruhákat s azok ott lógnak a sötét kamra szekrényfogasain, 
anélkül, hogy valakinek megmutatná magát bennük. Pedig milyen 
szép, ha néha felpróbál egy-egy ruhát és nyulánkan megáll a hosszú 
tükör előtt. Csak áll és a tükörbe bámul sötét, mosolytalan szemekkel, 
alig mozdul, csak az ujjai siklanak végig a testén, nyakától a csipőig 
s ott megtapadnak, mintha érezni és ízlelni akarná önmagát. Aztán 
sarkon fordul, a ruha lehull róla, a jelenésnek vége. De hogy ez miért 
van így, azt kérdezni sem szabad tőle. Éjszakánkint áthallatszanak a 
sóhajai a szomszéd szobából. S ha az anya szólni mer, hogy mi az, 
valami bajod van, Tinka? Éles hangon csattan vissza a válasz : — 
Hagyjon, mama. — És semmi több. Mi ez, ki ez a lány, miféle vér van 
benne és mit rejteget ez a vér? 

2. 

A főépület földszinti lakásában Bokor Péter városi tanácsnok 
özvegye lakott. Általában csupa özvegy a házban. A toldaléképület 
emeletén Hamrákné két lányával, az egyik udvari lakásban egy öreg 
munkásasszony, aztán egy kárpitos fiatal özvegye vásott kölykökkel, 
az egyetlen férfi egy bányász volt, akit azonban napközben alig lehe-
tett látni. Valamennyien régi lakói már a háznak. 

Özvegy Bokornénak a szülei is ugyanott laktak, ahol most az 
özvegy. Együtt nevelődött a bárónéval. Első bálak, első szerelmek 
rózsaillatú álmodozásainak emlékei szőtték össze a barátságot, mely 
megmaradt a későbbi években is, amikor a szép Scheffer Ágotából 
báró Toby Kelemenné lett. A bárónénak abban az elhatározásában, 
hogy ura halála után visszaköltözzék a régi családi házba, nagymérték-
ben szerepelt az a tudat is, hogy ismét közös fedél alatt lehet gyermek-
korának leghűbb barátnőjével. Alig volt nap, amikor fel ne keresték 
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volna egymást. Hol a báróné futott le özvegy Bokornéhoz, hol meg 
az jött fel hozzá, naponta többször is s mint ilyenkor mondani szok-
ták egymásnak : 

— Csak egy sprungra jöttem, Micikém. — Máskor meg Bokorné : 
— Csak egy sprungra jöttem, Ágotám. 

— Te, Mici — panaszkodott egy nap özvegy Bokornénak a 
báróné. — Én úgy nem értem ezt a Tinkát. Az én lányom és mégis 
sokszor azt kell mondanom, hogy magam sem értem őt. Egészen más, 
mint aminő te vagy én voltunk az ő korában. Egészen más. Néha 
szinte félni kell tőle. Istenem, mi lesz vele, milyenné fejlődik? 

Bokorné elgondolkodott. 
— Ne féltsd — mondta aztán az ő okos és megnyugtató modorá-

ban. — Most forr, erjed s ha majd megjött az íze és megtalálta ön-
magát, megnyugszik ő is. Biztosan megnyugszik. Csak hagyni kell, 
okos lány, de fejlődésben van, ennyi az egész. 

— Nem tudom . . . Hiszen mi is fejlődtünk, de az más volt, 
egészen más. 

Bokorné sem tudta, ő csak megnyugtatni akarta az anyát, de 
maga is sokszor eltünődött már ezen a Tinkán. Néha úgy néz rá, 
néha úgy tud nézni hidegen, keményen, hogy csakugyan félni kell 
tőle. Máskor meg beront hozzá, egyenesen be a konyhába, nagy halom 
virággal, amit édeskedves kacajjal odaönt a karjaiba, aztán a tűzhely 
mellé röppen, hogy majd most ő fog kotyvasztani, Mici néni pedig 
csücsüljön le szépen egy székre és meséljen valamit a régi időkből, 
mert azt olyan jó hallani, ha a régi időkről mesél Mici néni. Ilyenkor 
nem lehet tenni mást, csak szeretni és nagyon átölelni ezt a Tinkát. 
Szinte fáj utána a lakás csöndje, ha már elviharzott. Mici néni még 
azután is ott kuksol egy darabig a széken, ahová Tinka kényszerí-
tette és tünődik azon, lehet-e, hogy ez a Tinka, ez a csupa napsütés 
és a másik, az a zord, szigorú és kemény, egy és ugyanaz? Igaza van 
Ágotának, ezt a lányt nem lehet kiismerni. 

És Tinka? Néha nyoma veszett s ilyenkor az özvegy hiába tette 
tűvé érte a lakást. Tinka jól hallotta az anyja hívó kiáltásait, de meg 
sem moccant rejtekhelyén a padláson, amit még gyermekkorában 
kedvelt meg, amikor néha ellátogattak a Scheffer nagyszülőkhöz. 
Elbújt egy sarokban, padlásgerendák között, a tető hajlata alatt és 
álmodozott. Ezek voltak életének legszebb percei, átszellemült és 
szelíd mosoly költözött a tekintetébe, amint sokszor hosszú órákig 
mozdulatlanul bámult maga elé rejtekhelyén. Ilyenkor csak álmodo-
zott. Soha nem létezett hercegek és királyfiak álomalakjai vonultak 
fel előtte képzeletének márványcsarnokában. Névszerint ismerte 
valamennyit és kedves mosollyal üdvözölte őket, amint alázatos 
hódolattal járultak eléje. — Örülök, nagyon örülök királyi fenség — 
mondta Xavér királyi hercegnek, akinek ugyan már kissé görnyedt 
a háta, de a szeme mélytüzű és nagyon érdekes. — Rég nem láttam 
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excellenciádat — szólította meg herceg Tinpanettit, az ismert úr-
lovast — , maga persze csak a paripáival törődik s engem egészen el-
hanyagol. — Aztán egy másik úrra mosolygott s a megkülönböztetett 
szivélyesség hangján szólt Fenyvessy Kamillhoz, a daliás huszártiszt-
hez, akinek talán egyetlen hibája, hogy szőke haja és kék szeme 
van : — Nos, kedves gróf, hallom, hogy ismét megölt valakit párbaj-
ban. Ejnye, hát már sohasem fog megjavulni, maga rossz ember? — 
És sorra így, egymásután férfiak és férfiak, mind f inom és gazdag 
urak, kedvesek is, ó nagyon kedvesek, de mégis egyik sem az igazi . . . 
Míg végre e népes és díszes gyülekezet végén egy szálfamagas, kemény-
sörényű, barna férfi lépdel, olyan gőggel, mint egy pogány isten. 
Tinkában elfullad a lélekzet is, amint meglátja messziről. Az meg 
egy szót sem szól, csak kinyujtja érte erős karját, Tinka is hallgat, 
feláll, megy vele, némán, engedelmesen, sápadtan, lesütött szemmel . . . 
Csaknem elájult a gyönyörtől, valahányszor álomvilágának eddig a 
jelenetéig ért el. 

Minderről persze senki sem tudott, egyedül csak Tinka. 

3. 
Három esztendő telt el a városi régi házban, amikor egy télen 

közeli Toby-rokonok hívták magukhoz Tinkát farsangolni. Két fel-
nőtt lányuk van, hadd ismerkedjenek meg és barátkozzanak össze 
egymással. Táncolni, lovagolni annyit lehet, hogy az sok is. Tinka 
nem szívesen ment s az anyának rengeteg rábeszélésébe és kérlelésébe 
került, mire végre rászánta magát. Az özvegy utólag kissé félt is, 
nem lett volna-e okosabb hagyni Tinkát, nem csinál-e majd valami 
lehetetlen dolgot ott is, hiszen nála minden lehetséges, ami lehetetlen. 
Aztán megjött az első levél, mely teljesen megnyugtatta a bárónét. 
Tinka úgy látszik jól találja magát a rokonoknál. A levél, mint valami 
jókedvű gramofónlemez, magába szívta s szinte hallhatóan viszonozta 
Tinka felvidult kacagását. Talán a levél vétele utáni hetedik napon 
váratlanul, sápadtan és sötéten betoppant Tinka. — Megjöttem — 
mondta komoran, de arról, hogy miért jött meg ilyen hirtelen és 
váratlanul, egy szót sem lehetett kivenni belőle. Csak napok mulva 
a rokonok levele derített világosságot Tinka gyors elutazásának 
körülményeire. 

— Hisz ez a kislány egy tigris — írták a levélben. — A szomszé-
dos gróf, gazdag, fiatal és külsejében is igen kellemes férfi, naponta 
átlovagolt hozzájuk Tinka kedvéért. Tinka jóformán mással sem tán-
colt, mint a gróffal és szíves kacajjal engedte, hogy a gróf kérlelhetet-
lenül törtessen el vele, amint egy-egy fordulóért esedező férfi közele-
dett feléjük. Mindenki azt hitte, hogy kölcsönös a vonzalom. Örültek 
és úgy kezdték venni a grófot, mint félig-meddig vő legényt . . . Aztán... 
Ebéd után történt a szörnyű eset. Átvonultak feketézni az úriszobába. 
Tinka és a gróf most is egy sarokba húzódva, mint máskor. A gróf 
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halkan suttogott valamit Tinka fülébe. Egyszerre nevetés csattant fel, 
Tinkának magasba trillázó, kegyetlen nevetése. Mindenki feléje nézett. 
A gróf elpirult és csodálkozva kérdezte : — Miért nevet, Tinka? — 
Az meg csak nevetett, egyre nevetett, feltartóztathatatlanul. 

Senki sem értette, mi ez? Már kínos volt, nagyon kínos. A kiseb-
bik Toby cousine átszólt Tinkához, ó bár ne tette volna — és meg-
kérdezte : — Mi lelt, Tinka? — Az még mindig csaknem fuldokolt a 
nevetéstől : 

— Nézzétek a grófot, csak most látom, hogy szakasztott olyan 
orra van, mint egy birkának. — És ezt ott, mindenki hallatára, így 
megsérteni a grófot, a grófot, aki a legjobb parti az egész megyében. — 
Hát ne vedd rossz néven kedves Ágota — szólt a levél utolsó mon-
data — , de ez minálunk nem szokás, a mi köreinkben az ilyesmit nem 
lehet és mi nem is kérünk ebből többé. 

A báróné anya volt, kotlós, aki minden körülmények között meg-
védi a lányát, még akkor is, ha az a vétkes, de a jelen esetben a «mi 
köreink»-kel odatűzött és félre nem érthető célzás is felingerelte. 

— Édesem — szólt a gyors válasz — , én azt nem tudom, hogy 
mi szokás a ti köreitekben, mert én csak azt tudom, hogy mi szokás 
egy szolíd és úri házban, ahol semmiesetre sem engedik meg alig 
ismert uraknak, hogy távoli sarkokba húzódva, Isten tudja mi min-
dent suttogjanak úrileánykák fülébe. Egyebekben pedig — tette 
hozzá anyai együttérzésében epésen — kénytelen vagyok Tinkának 
igazat adni abban, hogy semmi sem nevetségesebb annál, mintha egy 
grófnak birkaorra van. 

Ezzel a Toby-rokonsággal egyszer és mindenkorra végeszakadt 
minden további kapcsolatnak. 

4. 

1914-ben, amikor kitört a világháború, Tinka már huszonkét 
éves volt. Néha még megtörtént, hogy felmerészkedtek hozzájuk 
bátor és elszánt fiatalok, aztán, néhány Tinka-féle tigriskarmolás után, 
lassan és végleg elmaradtak. 

— Szép lány, nagyon szép lány — állapították meg — , de gőgös, 
vagy nincs szíve, vagy Isten tudja mi, de mindenesetre lelketlen 
szépség. 

Az utcán jóformán csak vasárnap lehetett látni, amikor az any-
jába karolva, lesütött szemmel, sötét ruhában, hófehér arccal s a 
kalap árnyéka alól halántékáig csavarodó hollófekete hajjal temp-
lomba ment a déli misére. Nem is ment, hanem vonult, királynői 
idegenséggel, a templomban leborult az első pad zsámolyára, imádkozó 
két kezének fehér függönye mögé rejtette arcát és azt meg sem mu-
tatta többé, egész a mise végéig. Néha látni lehetett egy-egy pilla-
natra, amint megjelent emeleti lakásuk valamelyik ablakának csipke-
függönyei között és sötéten tüzelő szemét a városra sütötte. Gyorsan, 



156 

szinte sértődötten húzódott vissza, amint észre vett egy-egy feléje 
kíváncsiskodó tekintetet. 

A kisváros élete egyre csöndesebb lett, alig egy-két fiatalember 
lézengett az esti korzón szégyenlősen, mert a többi már rég a frontokon 
volt. A jótékonysági hölgyek ápolónői tanfolyamokat szerveztek. 
A honleányoknak is ki kell venniök részüket a haza iránti köteles-
ségekből. Tinkát is felkérték részvételre s miközben beszéltek vele, 
nem tudták, hogyan szólítsák. Néha nekifutottak egy tegeződéssel 
kezdett mondatnak, aztán megtorpantak a mondat közepén. Mit néz 
rajtuk olyan merőn ez a Tinka? Zavartan forgatták fejüket. Legalább 
szólna már valamit. «No és végül azt közölhetem — édeskedett Tinka 
felé az idősebb látogató, gondosan elkerülve a megszólítást — , hogy 
a mi kórházunk elite hely lesz, könnyebb sebesültek számára. Épp 
tegnap kaptunk értesítést az első transzportról, csupa lovassági tiszt, 
egy gróf is lesz közöttük.» Tinkára nézett, sokat jelentő mosollyal. 
Ami akkor történt, azt épp úgy nem lehetett megérteni, mint annyi 
sok mindent, amit Tinka tett. Az ingerültség rózsaszínű felhője futott 
az arcára és kurtán felelte : «Mindgyárt gondoltam, hogy erről van 
szó. Köszönöm, de rám ne számítsanak. Én még éptestű tisztekkel sem 
akarok csókolódzni.» Ebből csaknem botrány lett, de Tinka másnap 
már beviharzott a nőegylet elnöknőjéhez, nagy halom virággal. 
Édes nénikéjének szólította, megcsókolta az arcát kétfelől, sőt a 
kezét is és távozás előtt, ötven aranyat tett le a jótékonyság oltárára. 
A felháborodás hullámai ezzel ugyan elcsendesedtek, de Tinkáék 
házát azok az öregedő hölgyek is kezdték elkerülni, akik fiatal koruk-
ban együtt báloztak a «Scheffer-lánnyal». Az özvegy bárónénak j ó -
formán nem maradt más társasága, mint özvegy Bokorné és özvegy 
Hamrákné, a toldaléképület emeletén. 

Aztán még egy eset történt, amivel végleg bezárult a kapu a 
Tinka felé közeledők bátorsága előtt. Egy fiatal ügyvéd, aki nemrég 
került a városba, addig ügyeskedett, míg végre sikerült megismerkednie 
Tinkával. Másnap már tiszteletét is tette náluk. Mert neki épp az 
ilyen makrancos nők az esetei, majd ő megmutatja, hogy csak bánni 
kell tudni ezzel a Tinkával. 

— Tudja, kedves Tinka — állított be nagy garral — , magának 
itt mindenfelől az a híre, hogy olyan, mint a mesebeli jégszívű király-
lány, az is megfagy, aki magához közelít. No, mondom, ez az én 
esetem, világéletemben sem voltam gyáva ember, megpróbálom, 
akármi is lesz belőle. 

Fuvolázva nevetett s a teste ütemesen rázkódott a fotel mélyén. 
Tinka nem felelt mindjárt. Előbb odagördítette ajka fölé 

lassú és vésztjósló mosolyát, egy darabig eljátszott a fotel karjának 
puha bojtjával, aztán gyorsan szembenézett az ügyvéddel. A szavak 
fulánkját úgy szúrta feléje, mint halálos tőrdöfést : 

— Már hogy lenne maga (ne vegye rossznéven, de a nevét sem 
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tudom) gyáva ember? Elképzelni sem tudok nagyobb bátorságot 
annál — s az ügyvéd kecsegeorru lakkcipőjére mutatott — , mint 
hogy ilyen adjusztirungban mer mutatkozni nyilvánosan, amikor 
minden valamire való férfi csukaszürke ruhát hord és bajonettet 
visel az oldalán. 

Az özvegy báróné megint eltünődhetett. Talán férfigyülőlő ez a 
Tinka? Aztán ennek a feltevésnek is különös cáfolatára akadt hamaro-
san. Félbehagyott írást pillantott meg egy nap Tinka íróasztalán. 
Először szórakozottan, kíváncsiság nélkül hajolt a papír fölé, de a 
megszólítás első szavai után már szorongó szívvel száguldott át a 
betűkön. «Szívem, egyetlen, édes Jancsim — írta Tinka az ismeretlen 
férfinek — , félelem nélkül nézz szembe a sorssal. Én érted imádkozom, 
a tiéd, csak a tiéd vagyok. Számomra te vagy az egyetlen rettegés, 
a béke, a remény, az é let . . .» 

A belépő Tinka úgy csapott a báróné kezében tartott levélre, 
mint a vércse : 

— Anyám, ezt ne merd mégegyszer ! 
A báróné döbbenetében még csak védekezni sem tudott. Tulaj-

donképpen örvendezni szeretett volna, Tinkával együtt örvendezni, 
hogy mégis van valaki, aki előtt kinyílt a szíve. Beszélni róla, hogy 
milyen? Okos, szép, magas, barna? De hallgatnia kellett. Ime van 
gyermeke és még sincs. Ő szülte a világra és mégsem az övé. Rossz 
sejtelmek kedzték gyötörni. Ki ez az ember? Hol ismerte meg Tinkát? 
Jaj, csak ne hozzon rosszat az életére. Ha nem lett volna Bokorné, 
aki előtt olykor kiönthette az aggodalmait, meg kellett volna őrülnie. 

— Ugyan — vigasztalta az a bárónét — , mért aggódsz annyit? 
Hiszen minden lépését ismered és Tinka különben is alig mozdul ki a 
házból. Talán valaki, akivel, a Toby-rokonaitoknál ismerkedett meg 
s azóta titkon leveleznek egymással. Ártatlan dolog. 

De magában Bokorné is azt mondta : — Érthetelen, még az 
eddigieknél is érthetetlenebb. Miféle Jancsi? Hol szedte ezt a Jancsit? 

Mert azt senki sem tudta, hogy amikor Tinka elhuzódott kedvenc 
buvóhelyére, a padlástető hajlata alatt, olyankor felvonult előtte régi 
lovagjainak hűséges körmenete. Timpanitti herceg érkezett elsőnek. 
Egykor daliás testét csonkán és mankókra függesztve, vonszolta 
magával. Szegény herceg többé nem fog sövényakadályokat ugratni 
át versenyparipákon. «Vigasztalódjék hercegem — szólt hozzá Tinka —, 
lássa, a gróf, aki annyi embert ölt meg párbajban, épp most hallom, 
nincs többé, szíven csapta egy ostoba golyó. Maga mégis él.» És mások 
is jöttek, legtöbben kötéssel a homlokukon, karjukon. A kis báró szo-
morú, fekete kötést viselt ott, ahol azelőtt vidám, nyegle monokli 
villant a pajkosmosolyú szem fölött. Tinkának valamennyihez volt 
néhány kedves, vigasztaló szava. Hisz ez az ő népe. Utoljóra Xavér 
királyi herceg érkezett. Fáradtnak látszott s az államgondok fehéredő 
szállakat szőttek a hajába. De előzékeny volt most is, mint minden 
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igazi nagyúr. «Baronesse — mondta Tinkának — , én azt is tudom; 
hogy egy János nevű férfit szeret. Kérem, rendelkezzék velem. Csak 
egy szavába kerül és én visszaparancsolom a frontról». Tinka meg-
hatódva nyujtotta ki a kezét s a fejét rázta elkomolyodott arccal. 

— Nem fenség, köszönöm, de nem. Én ismerem őt, ez lenne az 
egyetlen parancs, amelynek teljesítését bizonyosan megtagadná. 

5. 

A háborúnak vége lett. Tinka már huszonnyolcadik évéhez köze-
ledett és egyre sötötebb ruhákat viselt. A régi fiatalok közül alig 
néhányan kerültek vissza s az új fiatalok, akik eddig még nem látták 
Tinkát, csodálkozva vonogatták a vállukat. Ez az a híres szépség? 
Igazán nem értik. Még csak nem is fiatal. Az emberek összenéztek: 
hogyan, a baronesse nem szép és nem fiatal? Hát bizony, eljár az idő 
fölötte is, pedig be szép volt, nagyon szép, még egy-két éve is. S mintha 
csoda távolodott volna el a város fölött, Tinkáról kezdtek egyre keve-
sebbet beszélni. 

Csak a ház, a ház, mint valami megbolygatott kaptár, zúgott, zson-
gott s nem telt el nap békétlenség nélkül Tinka miatt. Akkor kezdődött 
el Tinka átalakulásának minden eddiginél csodálatosabb és szomorú 
folyamata. Ez már több volt, mint az emberektől húzódó, dölyfös lélek 
zárkozott magánykeresése. Olyanná lett Tinka, mint a sebzett állat, 
Csak haragot tud táplálni és minden pillanatban támadásra kész. 

Az anyának gyötrelem volt látnia, hogy szép arcán mint mélyül 
el sötét, komor, szinte kaján árokká az a lélektérkép, mely addig 
csupán fönségesen komollyá tette. Furcsa szokásokat vett föl. Fejébe 
vette, hogy a szobalány munkájában nem lehet megbízni és seprővel,, 
portörlő ruhával maga száguldott végig minden reggel a lakáson. 
Már az se feszélyezte, ha szakadozott pongyolájában, fésületlen, kusza 
hajjal, az éjszakai zsirosodás csillogásával arcán, megpillantotta az 
utcáról valaki, amint mélyen kihajolt és port rázott ki az ablakon. 
Új ruhákat nem csináltatott, a régieket nyúzta, viselte egyre hanya-
gabbul. Kalap nélkül futott át a közeli boltokba. Később már nem is 
látták másként, mint így, kosárral a karján, amint hosszú léptekkel 
loholt a dolgai után. A cselédet el kellett bocsátani s kora reggelenkint 
Tinka ment a piacra, ahol filléres alkudozásokkal réme lett az árusok-
nak. A városbeliek mosolyogni kezdtek rajta. Az özvegy nem mert 
ellenkezni Tinka egyre zsarnokibb rendszabályaival. Békén tűrt, 
hogy hetenkint alig egyszer ettek húst, a teához nem kaptak rumot, 
mert Tinka szerint nem tellik rumra. Csak akkor szisszent föl és pró-
bált ellentállni, amikor Tinka elrendelte, hogy a lakás hat szobájából 
négyet elkülönítenek és albérlőket fogadnak be. 

— Egy csomó idegent telepítenél be a lakásomba? Mire ez mind? 
Ez a rettentő takarékosság? 

— Mert szegények vagyunk. 
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— De ennyire? 
— Igen, ennyire. Nincs semmink, csak ez a ház, a pénzt felette a 

hadikölcsön. Csak úgy élhetünk meg, ha beérjük a legkevesebbel. 
Vagy el akarod adogatni az ékszereidet? 

Az albérlők beköltöztek a négy szobába, aztán jöttek-mentek 
s néha egy se volt, mert Tinka és az özvegy nem győzte a sok munkát, 
Tinka pedig a sok dologtól, loholástól, egyre ingerlékenyebb lett és 
egyre soványabb. Ő tárgyalt a főbérlőkkel, ő vette át a bért és ő 
állapította meg a házirendet. Ebből rengeteg ellentét keletkezett, 
előbb visszafojtott izgalommal, aztán nyíltan kirobbanó, hangos 
perpatvarokkal. Egyszer emiatt bőszült fel Tinka, hogy a két Hamrák-
lányon új, divatos kalapokat látott. Olyan sok a pénzük? Akkor fizes-
senek is. És felemelte a bérüket. Nem fogadták el, mert a lakbérek a 
hatóság védelme alatt állanak. Tinka elrohant a hatóságokhoz. Ott 
előbb meg akarták győzni, aztán megmosolyogták s végül, amikor 
sértő hangon vitába kezdett, kitessékelték. De Hamrákék mégsem 
maradhattak. Addig gyötörte, támadta és nem egy esetben sértegette 
őket, míg önként elköltöztek. Tinkától akkor már mindenki rettegett. 
De mennél inkább féltek, annál kevésbbé tisztelték. Már bárónőnek 
sem szólították lefojtott haragjukban s inkább elkerülték a meg-
szólítást, ha beszélniök kellett vele. Maguk között sárkánynak vagy 
vén boszorkánynak nevezték. Pedig szegény Tinka hol volt még a 
vénségtől? Éppen hogy átlépte a harmincadik évét. 

Az anya csak nézte, egyre döbbentebben nézte, hogy mivé lett 
az ő lánya. Ez lenne a Tinka? Ez a fáradt, zsémbes, korán öregedő nő 
lenne az ő gyönyörű leánya? 

— Ágota — mondta egy nap Bokorné, aki Tinka miatt mind 
ritkábban került föl az emeletre — , ez a szegény lány maga sem tehet 
arról, hogy ilyen. Már régen férjhez kellett volna mennie. Ha asszony 
lenne, megváltoznék egészen. 

De ki az a bátor férfi, aki Tinkához közeledni merne? És ki az a 
férfi, akit Tinka szeretni tudna? Pedig, ha nagynéha eszébe jut ki-
csinosítania magát, még mindig nagyon szép tud lenni ez a Tinka, 
olyankor alig lehet ráismerni. Talán, ha idegenbe vinné, más városba... 
talán valamelyik Toby rokonhoz, akit még nem haragított magára? . . . 
Tovább tünődött az anya és eszébe jutott a Jancsi, vagy hogy is 
hítták azt a férfit, akivel Tinka levelezett évek előtt? Hátha még most 
is írnak egymásnak? Amikor Tinka nem volt otthon, ismét kutatni 
kezdett Tinka levelei között. Talált is egy feladatlan levelet, amit 
Tinka írt és amint a tinta friss nyoma mutatta, nem is régen írt annak 
a férfinek. «Édes János — írta levelében — én eddig megértettelek 
téged és vártalak, v á r t a l a k . . . De most már j ö h e t n é l « , . Jancsi, 
János, múlnak az évek, egyre gyorsabban repülnek és félek, hogy már 
rám sem ismernél. . .» 

De azokat a leveleket, amiket a férfi írt válaszul, nem találta 
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sehol. Vagy talán nem is írt s csak Tinka küldözgette utána remény-
telen sóhajait? . . . . Ó miféle lelketlen ember lehet, hogy így hagyja 
gyötrődni és hervadni ezt a szegény leányt? Nem, ezt nem nézheti 
tovább tétlenül. Anyai kötelessége, hogy cselekedjék valamit. Akkor 
is, ha Tinka megharagszik. Szorongó szívvel, rengeteg félelemmel, de 
mégis Tinka elé ál lott : 

— Fiacskám, mondd meg őszintén anyádnak, ki ez a János, 
akinek írni szoktál? 

Vihart várt, a felháborodott visszautasítás kitörő haragját s 
ehelyett Tinka az anyjára nézett szomorúan. 

— Megint kutattál, anyám? 
— Kutattam, hát persze, hogy kutattam, hiszen az anyád va-

gyok. Tudnom kell, hogy ki az a lelketlen ember, aki már évek óta 
hiteget. Fiam — és könyörögve nyujtotta Tinka felé összekulcsolt 
kezeit — , mondj el mindent őszintén. 

Tinka szomorú mosollyal nézett maga elé, aztán nagyon mélyből 
fe lsóhajtott : 

— Hát jó , megmondom, ha mindenáron tudni akarod . . . János 
nincs és nem is volt soha. 

Az özvegy fe l ja jdult : 
— Nincs és nem volt soha? 
— Soha, anyám. Én találtam ki. Csak úgy magamnak, m e r t . . . 

kellett va laki . . . Ahelyett a valaki helyett, aki nem jött, akivel soha-
sem találkoztam . . . Érted már? . . , Ennyi az egész. 

— No, de hiszen írtál is neki . . . 
— Igen, írtam . . . de az is csak játék v o l t . . . Csak játsza-

doztam . . . 
— Csak játszadoztál? — majdnem azt mondta utána, ó te sze-

gény. Már mindent értett, mindent. Az ő édes, egyetlen leányának csak 
játszadozás jutott az élet valósága helyett. Ajkai remegni kezdtek és 
egyre sűrűbben reszkető szempillák alól kigördült egy könnycsepp. 
Tinkának is eltorzult a szája, aztán nyöszörgés szabadult ki beblőle. 
Két karját széttárta s az anya vállára hajtotta a fejét. Összeölelkeztek. Ó 
milyen rég nem történt ez már! Tinka sír, az anyja vállára borul és úgy 
sír, mint kisgyermek korában. Hosszú évek után végre valami, ami jó. 

Aztán semmi több és semmi jó. Csak múltak, múltak az évek. 
Egy reggel Tinka bement az anyja szobájába. Valamit szólt 

hozzá, az nem felelt. Az arca sápadt volt, a teste k i h ű l t . . . . 
Tinka akkor sem sírt. Ujjai hegyével gyöngéden megcirógatta a 

halott arcát és azt mondta : 
— Neked már jó. 

6. 

Tinka már negyvenéves volt és nem volt senkije, senkije a vilá-
gon. Kije lenne? Hiszen az ő barátai, Xavér, ő királyi fensége, herceg 
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Timpanitti, gróf Fenyvessy, az úrlovas, meg a többi kedvesek, mind, 
mind elköltöztek m á r a földről. Talán egyedül még János . . . . János... 
A tükörbe nézett és összerázkódott, mintha megborzadt volna attól, 
amit lá to t t . . . Ennek már vége . . . az álmoknak is végük van már. 

A valóság az volt, hogy már senki sem beszélt vele a házban. 
Még Bokorné sem. De amikor már harmadik napja nem látta Tinkát, 
aki máskor tízszer is végigszáguldotta a házat, kutatva, szimatolva, 
hogy aztán véget nem érő pörlekedéssel csapjon le, ha valami mulasztást 
sikerült találnia, ijedten gondolt arra, hátha beteg szegény? Ott fek-
szik egyedül, talán napok óta étlen-szomjan. Igy nem hagyhatja, ezzel 
Ágotának is tartozik. Elindult a nehéz útra, húsz lépcsőfokon az emele-
tig. A lakásba érve Tinkát az ágyban találta. Úr Isten, de milyen ágy-
ban ! A matracokon nem volt lepedő, a feje alatt nem volt vánkos, 
ehelyett sötét rongykupac fölé tapadt láztól átpirisodott arca s takaróul 
egy elviselt, kopott prémkabát szolgált. A szellőzetlen szoba levegője 
mintha a ház fukar úrnője azt is fájlalta volna felfrissíteni, fullasztóan 
nehezedett a tüdőre. Ez sokkal több volt annál, mint amennyire 
Bokorné el volt készülve. Istenem, Istenem, sóhajtotta magában. 

Aztán az ágyhoz lépett, a beteg mellé, aki némán nézett rá, 
mintha azt kérdené lázban égő tekintete, hogy merészkedtél ide? 

— Tinka beteg vagy? — kérdezte félve és jóságosan. 
— Beteg — felelte sokára s a hosszú szempillák lecsukódtak. 
— Talán, ha orvost hivatnék . . . 
— Nem kell. 
— Tinka az jó lenne . . . meg az ágyadat is rendbe tétetném . . . 
Tinka felnézett és felemelkedett rongyai közü l : 
— Mit akar itt? Ki kérette ? 
— De édes, Tinkám, hiszen én csak jót alkarok . . . 
— Nincs szükségem rá. Velem ne akarjanak jót. 
Úgy nézett, a tekintete úgy mutatott egyenesen az ajtó felé, 

hogy Bokorné kénytelen volt eltávozni. Oh, Istenem . . . Istenem, 
Istenem, sóhajtozott, amikor már kívül volt a lakáson. 

Senki, senki sem kellett Tinkának, sem barátság, sem szeretet, 
sem részvét. Már szinte a gonoszak tüze égett a szemében, sovány 
arca csupa árnyék, a háta úgy meggörbült, mint az öregeké. 

Egy nap kiadta a parancsot, hogy ezentúl a lakók kötelesek 
gondoskodni a lépcsőház és a kapualj söpréséről. Hogyis ne ! — felelték 
azok, ez mindenütt a háztulajdonos dolga. Csak az öreg Simonné, aki 
az udvarban lakott, engedelmeskedett a parancsnak. Az unokáját 
várta, hát úgy gondolta, legyen rend és tisztaság a házban. Egy pár 
csirkét is vett aznap reggel a piacon. — Persze — dühöngött Tinka, 
amikor a csirkéket meglátta — , az ilyen szemét népség nem sajnál 
semmi pénzt, ha a gyomráról van szó. Talán bizony nem lenne jó a 
sült krumpli is annak a várvavárt unokának? Olyan nagy úr az? 
Várta az alkalmat, amikor beleköthet az öreg Simonnéba és kiöntheti a 

Napkelet II. 12 
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haragját. Az éppen elkészült a söpréssel és a kapualjból a lakása felé 
indult. Tinka úgy zúdult utána, mint a fergeteg. 

— Hová megy? Miért nem söpör? Vagy azt hiszi már, elvégezte 
a dolgát? Nem látja, hogy minden tele van még kosszal? Itt is, meg 
itt is — ráncigálta az öreg asszonyt. — Hát nincs szeme magának? 
Vak? 

Egyikük sem vette észre, hogy egy magas, fiatal férfi állt meg a 
kapuban. Tinka már valósággal t o m b o l t : 

— És ha ezentúl nem lesz itt olyan tisztaság, mint egy templom-
ban, ezzel a seprővel verem ki magát a házból. 

A férfi megmozdult és néhány gyors lépéssel Tinka elé t o p p a n t : 
— Kivel beszél maga így? Az én nagyanyámat akarja megverni? 

Ezt a szegény öreget, maga? — Kikapta a seprőt az öregasszony kezé-
ből és Tinkára sújtott a nyelével. 

Az kissé megtántorodott. Aztán csodálatos módon megváltozott 
az arca, a szeme átfényesedett s az örökké haragvó, felhős arca komor 
vonássai mögül mosolygás-féle csillogot át. 

— Jancs i ! — kiáltott fel. Két karja előrelendült, mintha át 
akarná ölelni a férfit. Az öregasszony azt hitte, hogy csoda történt s 
még később is azt állította, hogy abban a pillanatban gyönyörű szép-
ségben és fiatalságában a régi baronesse állott ellőttük úgy, ahogy 
húsz évvel azelőtt ismerte meg. Lehet, hogy így is volt. 

Aztán Tinka lehajtotta a fejét, megfordult és felment a lépcsőkön. 
Nem látták egész nap. Amikor másnap sem került elő, behatoltak 

lakásának bezárt ajtaján. Tinka az ágyban feküdt. Hófehéren vetett 
ágyban, csipkés ingben, selyem takaró alatt. Egy szál piros rózsa her-
vadozott mozdulatlan ujjai között. Olyan szép volt, mint valami if jú 
menyasszony. A hálószekrényen papírszelet hevert, kúsza sorokkal : 

— Végre m e g j ö t t . . . Azt hittem át fog ölelni s ő megütött en-
gem . . . . Megütöttél, Jancsikám. 

E különös sorokat annál kevésbbé lehetett érteni, mert Simonné 
unokáját, aki Tinkát megütötte, nem is Jánosnak hívták. 

— Hát persze — mondogatták az emberek — , szegényke már 
régen zavart volt. 

És kiengesztelten a halál előtt, már némi meghatódottságot is 
éreztek iránta. 


