
lUST BÉLA:

EDIT A JÓSNŐNÉL

Negyedóráig tartott, amíg Edit megtalálta a Keleti
pályaudvar mögött az utcát, ahol a röntgenszemű asszony
lakott, és a hiányos adatok alapján a lakásra is csak úgy
bukkant rá, hogy kissé zavartan megkérdezte a lépcső

házban egy fiútól, melyik a jósnő ajtaja. Moncsi csak
annyit mondott, hogy a házzal szemben, esetleg egy kissé
oldalt, kávémérés van, s az asszonya negyedik vagy ötö
dik emeleten lakik, a második udvarban, a folyós ó végén.
Csak este fogad, hogy a házbelieknek fel ne tűnjék, mert
valaki feljelentheti, s akkor esetleg megbüntetik. "Fiam,
ha egy órát kell is keresned, míg rátalálsz, megéri a fá
radságot, mert mindent pontosan megjövendöl, meg
mondja, milyen napon kezdd el érzelmi ügyeidet, melyik
számokban bízhatsz és mikor mégy férjhez. Annyit ad
hatsz neki, amennyit akarsz, két pengő elég. Én kétszer
voltam nála, s eddig minden szava teljesedésbe ment. De
ha nem akarsz egyedül menni, szívesen elkisérlek, s meg
várlak a ház előtt," mondta tavasszal Moncsi, aki zsebpén
zének felét jósnőkre költötte s még a vidéki hírességeket
is ismerte. Edit akkor nem akart elmenni, de este fel
jegyezte az utca nevét és a helyrajzi adatokat, sohasem
lehet tudni, mikor lesz szükség rájuk.

Amikor a nyaralásból megjöttek, noteszében a kű

lönböző teendők mellett ott szerepelt két felkiáltójel ki
séretében a jósnő is. Vasárnap három Miatyánkot mon
dott el azért, hogy Bardon Péter nyilatkozzék, akár így,
akár úgy, s legyen vége a bizonytalan állapotnak, mely
mindennél jobban idegesítette; a rákövetkező hétfőn pe
dig elhatározta, hogy este valamilyen ürüggyel elmegy
hazulról és felkeresi a röntgenszemű asszonyt, aki barát
nője szerint tényleg látja a multat s jövőt. "Szívesen adok
neki akár tíz pengőt is, ha érdekes és megtörténhető dol
gokat mond," gondolta magában, amikor harmadszor
ment végig a negyedik emelet minden ajtaja előtt, s a sö
tétben azt igyekezett megállapítani, melyiken van belül
függöny helyett barna pakkolópapír. Mert ez volt a meg
különböztető jel. A második lépcső mellett úgy látta mínt
ha valóban papírral bélelték volna ki az ajtót, de itt a la
kás fekvése nem egyezett. Mégegyszer elővette noteszét és
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a gyéren világított lépcsőházban megnézte a feljegyzést:
semmi kétség, a [ősnő a folyósó legvégén lakik. Ott azon
ban függöny lóg az ajtón. Ebben a pillanatban jött le fö
lülről egy apacsinges fiú, s Edit zavartan mosolyogva,
megkérdezte tőle, melyik a röntgenszemú asszony lakása.
Moncsi rosszul emlékezett, két emelettel lejjebb lakott.

A kopogásra mintha ijedt szem jelent volna meg a
csomagolópapír kivágott körében, majd kissé kinyitották
az ajtót. Egy idősebb férfi nézett ki s megkérdezte:

- Kit tetszik kérem keresni?
- A röntgenszemű asszonyt. Itt lakik?
- Ki küldte a kisasszonyt? - kérdezte a férfi, de

még nem nyitotta ki egészen az ajtót, mintha attól félne,
hogy ez a zavart, elegáns lány ki akarná rabolni lakásu
kat. Mert a jósnőhöz is ajánlás kell, idegennek nem mond
ja meg jövőt.

- Egy barátnőm, aki már kétszer volt itt, utoljára
tavasszal.

Majd hozzátette, mint biztos ismertető jelet:
- Kék szeme van és gyorsan beszél.
A férfi nem emlékezett kékszemú és gyorsan beszé

lő lányra, aki tavasszal itt járt volna, de miután így meg
győződött a látogató jóhiszeműségéről és komoly szándé
káról, körülnézett, nem kémkedik-e valaki a folyosón,
majd suttogva:

- Tessék gyorsan bejönni. Ha véletlenül detektiv
jönne, csak azt kell mondani, hogy látogatóba jár nálunk
a kisasszony.

A petróleumlámpával világított helyiség, ahová
Szent-Királlyi főorvos lánya belépett, (utána gyorsan
elreteszelték az ajtót) egy négytagú család lakása volt,
vagyis háló, ebédlő, konyha, sőt mosókonyha is egyben,
mert arcát csaknem súrolta a kifeszített kötelekről lelógó
nyirkos fehérnemű, s később, jóslás közben is észrevet
te, hogy a röntgenszemű asszony könyvébe időnkint víz
csepp hull egy ing ujjából. A háló szobát az egyik sarokban
megvetett ágy jelentette, amelyben két kócos gyerek han
cúrozott, rá se nézve a belépőre. Megszokták, hogy estén
kint megjelenik egy idegen nő vagy férfi, s tudták, ez
mindig jót jelent és egyben rosszat is. Jót, mert apjuk le
ment a látogató távozása után, s nemsokára a sarki kocs
mából meleg ételt hoztak számukra; rosszat, mert apjuk
csak késő éjjel jött haza, részegen, s ilyenkor mindig ki
dobta a meleg ágyból mindhármukat, de ha valamiért
elégedetlen volt, még meg is verte őket. Itt nem használt
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a röntgenszemü asszony átkozödása és állandóan megis
métlődő jóslata: "Meglátod, egyszer majd nagyon megver
érte az Isten," mert a részeg úgy érezte, ez már akkor
megtörtént, amikor a púpos feleségét megismerte.

A7J ebédlőt piros abrosszal letakart asztal mutatta,
melyen két piszkos tányér állt, főzeléknyomokkal és
agyonrágott szenes kenyérhéjakkal. S Edit abból követ
keztette, hogy a konyha is itt van, hogy a kályhának is
használt tűzhelyen szalonnát olvasztottak. Zsír és hagy
maszag úszott a levegőben, de a száradó alsóruhák is
hozzáadták illatukat, s az ágy felől is hullámokban áradt
az ajtó felé a dunyhák és takarók párlottsága. Már bánta,
hogy kiváncsi volt a jövőjére, s legszívesebben jóslás
nélkül is adott volna két pengőt, csak engedjék kimenni,
de nem akarta megsérteni a férfit, .aki székkel kinálta
meg, és félt a röntgenszemü asszony tekintetétől is, aki
háttal állott neki és a szalormára vigyázott, oda ne égjen.

- Majd én vigyázok a lábosra, te csak foglalkozz a
kisasszonnyal ~ mondta a férfi és kinyitotta a tűzhely aj
taját, hogy szenet rakjon rá. A rávetődő vörös fényben a
[ősnő e pillanatban valóban [obban hasonlított középkori
boszorkányra, mint egy pesti proterház nyomorult lakó
jára. Alacsony, sötétarcú, púpos asszony volt, haja mélyen
az arcába lógott s teljesen eltakarta homlokát. De ami
még púpjánál és rövid kezénél is jobban feltűnt rajta,
az betegesen erős, szinte felpuffadt mellkasa volt, mint
ha bordáit alulról felnyomták volna. S mintegy ellentét
képen, az állatiasan csunya arcból értelmes, nagy barna
szemek néztek a melegtől és izgalomtól kipirult lányra.
A gnóm kis asztalt rakott Edit elé, majd leült vele szem
ben s kirakta a jövendőmondáshoz szükséges szerszámo
kat: csomag piszkos kártyát, szürke füzetet, mely asztro
lógiai feljegyzéseket és összefüggéseket tartalmazott, s
egy üres fehér lapot. Azután gépiesen, de ellentmondást
nem tűrő hangon:

- Tessék felírni a nevét, születési évét, hónapot, na
pot, s ha tudja, melyík órában született.

Edit felírta a kért adatokat s a röntgenszemű asz
szony elé tette a papírlapot. Az közben nyugtalanul te
kintgetett a tűzhely felé, úgylátszik nem bízott férje zsír
olvasztó képességeiben.

- Szent-Királlyi Edit (királli-nak ejtette.) Szép ne
ve van a kisasszonynak. Vigyázz, mert a szalonna könnyen
kicsúszik a lábosból. Szóval 1912 január tizenötödikén
született, kora reggel. Tessék jól megjegyezni, - lapoz-
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gatott a füzetben, majd rászólt a gyerekekre, akik civód
ni kezdtek: - Pisti, pofonütlek, ha nem hagyod békén a
Sanyitt Szerencsés száma egy, öt, hét; a tizenhárom se
rossz. Minden szívbéli dolgát hétfőn kezdje el, a többit
pénteken, de szombaton is lehet. Operálták már? Valami
betegséget látok a jövőjében, kisasszony, csak nagyon
tessék vigyázni az egészségére.

A petróleumlámpa időnkint lobbant egyet, mintha
léghuzat csapta volna meg. Ilyenkor a szoba egy pilla
natra elsötétedett, s a tűzhely karikáin kisugárzó nyug
talan fénycsík csak a hamuszínű arcokat világította meg.
A lábosban a zsír most erősebben kezdett fortyogni,
Edit kissé elhúzta a széket a fal felé, nehogy ráíröcs
csenjen valami a kabátjára. A lámpa éppen lobbant egyet,
amikor valaki kopogott az ajtón. Szent-Királlyi Jenő lá
nya sápadtabb lett a falnál. A kártyacsomag és a szürke
füzet eltűnt a gnóm szoknyájában, a férfi csak a szemé
vel intett Edit felé: "Nem kell félni, nincs semmi baj,"
óvatosan az ajtóhoz ment s kinézett a kémlelőnyíláson.

Azután kinyitotta egy kissé az ajtót. A beáramló tiszta
levegő megcsapta a lány arcát.

- Kit tetszik keresni? - kérdezte a férfi, s a kezével
intett a szobában levőknek, hogy minden rendben van.

- A jósnővel szeretnék beszélni. Már voltam ma
guknál, - felelt egy női hang.

- Tessék egy kicsit várni a lépcsőházban, de egy
emelettel lejjebb. Most éppen dolgozik. Tíz perc mulva
már lehet kétszer kopogni.

Az Edit után következő páciens eltávozott, a férfi
megint elreteszelte az ajtót és visszament a tűzhelyhez.

A helyiségben most az égett zsír szaga elnyomott minden
más illatot. A röntgenszemű asszony kihúzta szoknyája
alól a kellékeket, de a fehér lap, melyen a személyi ada
tok voltak, elkallódott. Amikor lehajolt s a félhomályban
keresgélni kezdett a földön, ahol a különbözö hulladékok
valóságos réteget képeztek a cement felett, II púpja nyug
talan vakondoktúrásra emlékeztetett. A papírlap nem
került elő, s Edit, aki nem merte levenni arcáról a zseb
kendőt, mert félt, hogy undorában elokádja magát, most
kénytelen volt újból mindent leírni. "Ezt nem hagyom
itt, mert még felhasználhatják ellenem," gondolta magá
ban, s ebben a pillanatban ellenséget látott a vele szem
ben ülő nyomorékban és a férfiban, aki a tűzhely fölé
hajolva szinte élvezettel szívta magába az olvadó szalonna
és az izzó lapra hullt kövér cseppek keserű szagát. De
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eszébe jutott, hogy hiába semmisíti meg az előtte fekvő

lapot, a másik, mely állítólag elveszett, bizonyíték lehet
ellene. Nem tudta volna megmondani, hogyan és miért
árthatnak neki; ha nyugodtan gondolkodik, rájön, hogy
ittjártával még nem követett el semmi bűnt, ez a nyomor
tanya végeredményben nem bűnbarlang, - de a környe
zet ijesztő varázsa: a lámpa kétségbeesett lobbanása,
mintha valaki segítségért sikoltozna, az előtűnő, majd
megint homályba hulló arcok, a szörnyekre emlékeztető

alsóruhák a feje fölött, és a vastag, szinte megmarkol
ható szag teljesen megbénították önuralmát. Már detekti
veket látott lakásukban, újsághíreket, botrányt, apja
szemrehányó tekintetét. "A papírlapot elrejtették, hogy
felhasználják ellenem vagy megzsaroljanak," gondolta
magában. De az asszony folytatta tovább a jövendölést:

- Csillaga, kisasszonykám, elég szerencsés. Sok
pénzt mutat, lesz mit a tejbe aprítani, szép ruhákban sem
lesz hiány; de több kitartásra lenne szükség, mert min
den könnyen kihull a kezéből.

Edit összeborzadt, amikor a gnóm megfogta kezét,
s a lámpa felé tartva, vizsgálni kezdte tenyerét, majd vas
tag ujjaival kitapogatta a domborulatokat és hajlásokat.
De mintha akarata teljesen megbénult volna, nem ellen
kezett.

- Tessék csak idenézni, ezek a hegyes ujjak is azt
jelentik, hogy minden könnyen kicsúszik a kezéből. Élet
vonalát nem látom tisztán, mert ez a nyomorult lámpa
nem ad elég fényt. Majd egyszer eljön délelőtt, s akkor
jobban megvizsgálom tenyerén a vonalakat. Most tessék
a kártyát maga felé kétszer leemelni.

Majd hátra, a gyerekekhez, akik percek óta mozdu
latlanul feküdtek, mintha a fojtott levegőben elkábultak
volna:

- Pisti, nem merjetek még elaludni. Éjjel majd
nyugtalanok lesztek, s megrúgjátok a hasamat. Játszatok
szépen. Elolvadt már a szalonna?

Ez utóbbi kérdés a férfinek szólt, aki úgylátszik meg
únta a kavargatást, mert leült a tűzhely mellé, s tenyeré
be hajtva a fejét, aludni Készült. Nem is válaszolt az
asszonynak, aki nagyot nyögve feltápászkodott és meg
nézte a lábosban fortyogó zsírt, Azután morogva:

- Majd te eszed meg, ha leégett. öt kiló szalonna ...
Visszacsoszogott az asztalhoz, kirakta a kártyákat,

félhangosan számolni kezdett, majd a lányra, nézve:
- Aki a szívében van, sokat gondol magára és örül,
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ha látja a kisasszonykát. (Szünet, megint számol.) Pénze
is van, szép állása, sok munkája, nem úgy, mint az én
uramnak, aki két éve nem dolgozik. (Szünet.) Piros ász,
házasságot látok, még ebben az évben vagy jövő tavasz
szal. (Szünet, most összerakja a kártyákat s hármat kihúz
a csomagból.) Valami hírt fog hallani, ami bánatot okoz.
S kisebb betegséget is mutat a kártya.

A gnóm most összerakta a lapokat, mintegy jelezve,
hogy vége a szeánsznak. Edit nagyjából meg volt eléged
ve a jóslással, mely - úgy érezte - nem valószínűtlen,

igyekezett jól fejébe vésni szerencseszámait és a jó na
pokat, de közben állandóan a papírlapra gondolt. Mit
mondjon, miért kell neki ez a lap? De hát a röntgensze
mű asszony úgy is a szívébe lát. Felállt, három pengőt

tett az asztalra, s közömbös hangon:
- Nem került elő az eJ'lő papírlap? El szeretném

tenni azt is emlékbe.
A jósnő rácsapott a pénzre, nehogy férje megtudja,

mennyit kapott, s örült volna, ha látogatója eltávozik, mert
a másik minden percben kopoghat.

- Itt lehet valahol az asztal alatt, majd ha legköze
lebb eljön a kisasszony, odaadom. Most nehéz lenne meg-
találni. .

- Majd én megkeresem - mondta elszántan Edit.
Felhúzta kesztyűjét, lehajolt, majd amikor látta, hogy így
kényelmetlen s nem tud mozogni, hátralökte székét és
letérdelt. Az asszony nem örült a késedelemnek, de mint
ha teste elzsibbadt volna, továbbra is mozdulatlanul ült
alacsony székén. A férfi úgylátszik elaludt.

A homályban tapogatózó lánynak különféle tárgyak
kerültek a kezébe, de meg sem nézte őket, s tovább ke
resgélt. A meleg olyan tűrhetetlen volt, hogy legszíve
sebben levetette volna kabátját, de ez csak újabb idő

veszteséget jelentene. Kesztyűjét azonban lehúzta, mert
a rengeteg szemét között csak csupasz kézzel lehetett jól
megkülönböztetni a rongyot, dinnyehéjat, újságot a rejté
lyesen eltűnt laptól. Itt, az alacsonyabb rétegekben, ed
dig még nem érzett szagok keringtek. Visszafojtotta
lélekzetét, azután igyekezett csak a száján át beszívni a
levegőt, de érezte, nem birja már sokáig. Ebben a pil
lanatban mentő ötlete támadt. Feltápászkodott, s a két
mozdulatlan ember felé:

- Aki megtalálja a papírt, kap még két pengöt, Ak
kor is odaadom, ha én találom meg. Segítsenek keresni f

Mintha villám csapott volna melléjük, felugrottak,
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és ellódítva az asztalt, négykézlábra ereszkedtek. S a két
gyerek is kiugrott az ágyból, és félig meztelenül lehasal
tak anyjuk mellé. Ebben a pillanatban kétszer kopogtak.
A férfi kikémlelt, majd beengedte az új vendéget, egy
idősebb gyászruhás asszonyt, aki annyira meglepődött az
eléje táruló látványon, hogy hátrahőkölt. Mögötte már
becsapódott az ajtó, de olyan hevesen, hogy a szélroham
kioltotta a lámpát.

- A fene egye meg ezt a dögöt, - mondta a férfi 
ennek is most kell kialudnia.

Az egyik gyerek kinyitotta a tűzhely ajtaját, s most
az izzó parázs fényében keresték a lapot. Edit a nyakán
érezte a férfi leheletét, mintha valami állat hajolna rá.
keze időnkint a gyerekek meztelen lábába ütközött. A
gyászruhás nő dermedten nézte a látványt, ki sem merte
nyitni a száját, mintha attól félne, hogy mindnyájan rátá
madnak. És volt egy pillanat, amikor ellenállhatatlan
kényszerből is négykézláb akart ereszkedni, csak az ön
tudat fékező ereje tartotta vissza. Időnkint a forrásban
levő zsírból egy-egy csepp kifröccsent és seiszegő hangot
adott a tűzhely lapján, de ezt nem hallotta senki.

Néhány perc telt el így. A gnóm mintha kígyó csípte
volna, felpattant, s a rőt fényben diadalmasan meglobog
tatta az előkerült papírlapot. Edit kikapta a kezéből, oda
vetett neki két pengőt, s rendbe sem hozva magát, feltépte
az ajtót. Lépte felverte a ház esti csendjét, az egyik kony
haablakból valaki kihajolt, de ő nem látott s hallott sem
mit. Kettesével rohant le a lépcsőn, s még az utcán is ad
dig szaladt, amíg meg nem pillantotta a Keleti kivilágított
homlokzatát. "Biztosan razzia elől menekül a kicsike,"
mondta egy kövér nő a mellette álló férfinak s hangosan
felnevetett. Szent-Királlyi Jenő lánya magához. intette az
első taxit, ajka még remegett, amikor megadta a címet, s
csak a Rákóczi-úton vette észre, hogyajósnőnél felejtette
új esernyőjét. De a kezében tartott két papírlap megví
gasztalta,

Just Béla.
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