
IGNÁCZ ROZ5A:

HIRES SZERELEM

Híres szerelern volt, fél Budapest beszélte. Irén, a nemesi
származású, két előneves ifjú .színésznő, rövid színpadi pálya
futását viharos társadalmi szerepléssel cserélte fel. Mind
össze húsz éves volt, mikor báró Hessí beleszeretett. A fül
ledt, áporodott béke boldog idejében, ezelőtt hatvan évvel,
mikor oly kevés közéleti esemény történt, széltében-hosszá
ban beszélték Budapesten az ilyen szerelmi históriákat. A
báró nem válhatott el hithű feleségétől, Irént nem vehette el.
De keresztülvitte, hogyaszínésznőé legyen birtoka. A vá
rosban két párt alakult, s ahogy az, már a romantikus béke
világban dívott, egyik tábor a szerelmeseket, másik a csalá
dot pártfogolta, a családot, amely pörölte vagyonát, rágalma
zott, sajnáltatta magát. Megvetően emlegették Irént, hogy ne
mes származású úrileány létére nem művésznővé, hanem
"afféLe színésznövé" alakult. Irén pályatársnöi sápadoztak,
irigykedtek, arról beszéltek, hogy a báró talán mégis elvá
lik a feleségétől és elveheti, áhitattal emlegették a nagy
aiándék-bírtokotí Híres szerelern volt, annyira híres, hogy a
hősök már el sem birták viselni s ezért egy napon elmentek
Pestről elbújni valahol, a nagy birtokon. Új szerelmi szenzá
ciók jöttek, Budapest lassan elfelejtette őket, az idők változ
tak, a viharos magánéletet élőket lassanként közéleti szerep
lők, politikaszoríotta ki a közérdeklődésböl ...

. . . Két évvel ezelőtt történt. A szép magyar fürdöhely
hez tartozó poros falucskában sétáltam. A péküzlet előtt bo
káig érő porban egy nyolc éves kis fiú feküdt. Meztelen felső

teste sáros barna volt, mint a kocsikenőcs, cingár testén rö
vid, kopott, úrias nadrág. A porban hasalt, nagy, kerek ko
bakját magasra tartva, vézna karocskátval nevetve csapkodott
maga előtt.

- Mit csinálsz?
Mélytűzű, cipőgomb fekete szempár ragyogott rám:
- Uszok. Nem látja?
Két maszatos falusi utcagyerek állt az út árka mellett,

2\. leányka egérhangon elvihogta magát:
- Hihi, aszondja, úszik. Féldeckás ez, kisasszony!
_. Féldeckás'?
- A hát. A tanító úr is mondja. Nincs ki neki, - és a

homlokára mutatott.
A porban úszó gyermekhez hajoltam:
- Mi a neved?
- Sándor, - mondta és kihívóan csillant a sIzeme.
- Hihi, - vicogott megint a leányka az árok mögül.

Asse igaz. Csak mondja. Jancsi ez.
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- No fiú, hát Sándor vagy-e csakugyan?
A gyerek rám nézett. Arcocskája eltorzult, felállt a por

ból:
- Sándor akarok lenni - seiszegte, mint egy mérges

kígyócska és pillanatnyi habozás után elrohant.
Megtudakoltam a családját és másnap felkerestem. A fa

lu végén, begyepesedett, hatalmas területen, düledező félben
levő udvarház állott. Az omladozó kerítés tövén embermagas
~ágú dudva nőtt. A tárt istállóajtó üresen ásított az elhagya
tott kertre, A kúria tetejét itt-ott kikezdte már a szél. A kony
ha felé kerültem. Szemközt velem, harcias kotló bukdácsolt
át épen a küszöbön, nyomában sok-sok sárgásfehér, totyogó
kis kacsával. Óvatosan lépegettem a puha-buta [ószágok kö
zött. A baromfiketreccé vedlett konyha bűzlött, ember nem
mutatkozott. Tétován léptem át a következő helyiség küszö
bét. Ez a szoba már padlós volt, berendezése kispolgári. Egyik
sarkában varrógép állt. Kopogtattam és sorra nyitogattam az
ajtókat egymás után. A varrógépes, kispolgárias helyiségből

hajdani jómódot sejtető, piros plüssös szalonba érkeztem. on
nan biedermeiereis ebédlószobába, Az úri ízlésű bútorok szá
nalmasan kopottak voltak, az asztalon három gyerekalsónad
rág száradt, a kredencet héjában aszalódott lencsehalom ék
telenítette el. Az ötödik helyiségben végre egy asszonyt ta
láltam, falusi proletárruhában. Szoknyája szélébe piszkos
ingű gyermek kapaszkodott, Egy ágyban sápadt, fiatal nő

feküdt. A mezítlábas asszony zavartan és ellenségesen né
zett rám:

- Sándort, - mondtam, - azaz Janesit keresném.
Az asszony csak állt, gyanakodón.
- . A kisfiammal itt nyaralunk, - magyaráztam. Nincs

agyereknek pajtása, Elvinném hozzá, [átszótársnak,
- Vigye, - mondta mérgesen, ha megtalálja ! - Az

ágyban fekvőre pillantott, aztán sarkon fordult és bevágta az
ajtót az orrom előtt.

A beteg halkan megszólalt:
- Annyi bajunk van azzal a gyermekkel kérem. Nem

egészen rendes. Az anyámé,
Tanácstalanul haIlgattam,
- A kicsi, amelyik anyámmal van, az az enyém, mondta

a beteg asszony, unokája anyámnak. Én egy hónapja özvegy
vagyok. Annyi bajunk van! Meg is áldaná az Isten, ha segí
tene rajtunk egy kicsit. Azzal is segítene, ha a Janesit elvin
né egy kicsit.

- Hát Jancsi a neve?
- Igen, csak ő nevezi magát Sándornak, az apja után.

- Nehezen beszélt a beteg asszony, mikor idáig ért, elhall-
gatott.

- Hát, ha megtalálom valahol, - szabadkoztam, - pár
órára a kis fiam mellé, hiszen olyan szép, kedves gyermek
nek látszik. Estére hazahozzuk ...
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A fiú szép fényes szemeire gondoltam, nem tudtam, nem
akartam hinni, amit az árokszéli kislány mondott, hogy "nem
rendes szegény .. ," Mindenütt kerestem. Végig botorkáltam
a sok szobán, .bejártam a tágas, gyepes udvart bekukkantot
tam az üres istálókba s az ajtónélküli kocsi szín ekbe. Sándor
Jancsi nem volt sehol. Azaz: mire hazaértem, ott találtam a
villa kerítése előtt, egy fa tetején.

Karjával a fát ölelte, féltesttel lelógott a fáról. A kerítés
fölött a villa-udvarba kémlelt, ahol a kisfiam épen biciklizett.

- Mit csinálsz?
- Nekem is van bicíklím, - felelte Sándor-Jancsi. Ki-

lenc kerekű. Autóm is van, olyan, amelyik repülni is tud.
Leszedtük a fáról. Rúgott, harapott. Megfürdettük, Ielöl

töztettük. Odaadtuk neki a biciklit. Még sohasem ült, biciklin,
rögtön fölborult. De azért gőgösen ült vissza és azt mondta:

- Rossz bicikli, azért! Az enyém nem ilyen.
Másnap is érte mentünk, harmadnap is. Már egészen

hozzánk szelídült. Néha fél napon át egy szót sem beszélt,
máskor váratlanul megélénkült.

Reggeli asztalnál ültek akisfiammal. Vajaskenyeret
majszeltak mind a ketten. Az enyém bámulta a másikat. Na
gyobb volt, mint Ő, és mindenképen olyan furcsa, hogy impo
nált neki. Messziröl figyeltem őket

Sándor-Jancsi végigsimított kezével arcán:
- Jól megberetválkoztam ma, - mondta.
A kicsi ámult. Hát Sándor-Jancsi már beretválkozik?

Nálunk csak apuka beretválkozik!
- Az enyém meghalt, - mondta Sándor-Jancsi.
- Az micsoda, meghalni? - álmélkodott a kicsi.
- A, - legyintett a fiú a vajaskenyérrel. - ASSE TU-

DOD? Meghalt... - ismételte sejtelmesen. - Azután azóta
én vagyok ő.

De kicsi vagy, - ellenkezett az én fiam.
Dehogy
Nincs is szakállad!
Ha akarom, van!
Nem is .hívnak Sándornak ...
De igen,med apámat úgy hívták és most én vagyok

apám. .. - Picit maga elé merengett, csillogó szemmel:
-Veszek birtokot is, - folytatta, - talán még holnap.

Ha akarom báró is vagyok ...
- Az mi az, báró? - kérdezte a kicsi.
- Hm... - A fiú fölényesen mosolygott. Arca elpi-

rult. - Asw tudod?
- Oroszlán? - kérdezte gyermekem, hogy valami ha

sonlóan nagyot és sejtelmeset mondjon ő is.
A fiú felállt, letette a vajaskenyeret, egyik kezét zsebébe,

másikat mellére helyezte. Arcocskáját felfújta, medencéjét
kídülleeztette, Himbáló testtel járt pár lépést, aztán a fiam
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elé állt. Kezét felülről és leereszkedően nyujtotta feléje, két
sovány, meatelen bokaját összecsapta.

- E ... E. .. - mondta nyekergő hangon ,affektálva, 
van szerenesém fiatalúr bemutatkozni. Hessi, fiatal barátom,
báró Hessi.

Érdekelt a furcsa, széparcú, ütődött gyermek. Szelíditget
tük, magunkhoz szoktattuk s próbáltam bogozgatni rejtélyes
életének kusza szálait.

Egy napon aztán elmesélte a szomszédos földbirtokos,
hogy K. Jancsi, K. Sándor, volt gazdatisztnek a gyermeke.
Híres szerelern gyermeke volt Sándor. Mert valami hatvan
évvel ezelőtt volt egy szép, ifjú, nemes származású leány, aki
színésznőnek ment. A színésznőbe beleszeretett báró Hessi,
Nem vehette el, hogy. vehette volna? Országra szóló per lett
abból is, hogy Irénnek ajándékozta egyik birtokát. Apanázst
is harcolt ki családjától az egykori színésznönek, életfogytig
lani, gazdag apanázst. Nem tehetett róla, hogy idők múltán
úgy elértéktelenedett a pénz. A birtokot a báró halála után
visszaperelte a család. Irén ott maradt törvénytelen fiával,
Sándorral. Sándor fél úrrá süllyedt, féllelkű, ütődött fiúvá
serdült. Gazdatiszt lett. A Hessiek elhelyezték az egyik birto
kon. Míg élt, ő tartotta el anyját, Irént is. Azután, hogy meg
halt Irén, új életet próbált Sártdor. Végkielégítésf szerzett a
Hessiektől. Kis birtokot vett abból magának, éppen itt. An
nak a birtoknak a maradványa a roskadozó udvarház. Új éle
tet próbált szegény, de nem sikerült neki, mert a régiben már
nagyon benne volt. Báró fiának, művésznő gyermekének tud
ta magát. Világos napjaiban úgy járt-kelt, mint rendes életű

kisbirtokos. De néha, különösen esténként, felöltözött, va
dászpuskával sétált a birtoka körül, grófot játszott. Úgy ját
szott, mint anyja, Irén, aki színésznő volt valaha. Volt egy
cselédje Sándornak, megesett falusi leány, aki a gyermekével
együtt költözött az udvarházba. Azzal élt Sándor, attól szü
letett három gyerek. Harmadik éppen az a kicsi, féldeckás
Jancsi, aki előszeretettel nevezi Sándornak magát.

- Igaz, - mondta a földbirtokos, - azt el is felejtet
tem, hogy a papunk pár órával a halála előtt összeeskette
Sándort és azt a cselédet, úgy, hogy most törvényes gyermek
a Jancsi. Az asszony, mint törvényes hitves ott maradt az
eladósodott birtokon. Nemsokára a párnákat is kihúzza a
bank a fejük alól. .

K. Sándorné két nagy fia eltekergett valahová, senkise
tudja, merre. Itt csak az első törvénytelen lánya él, az özvegy,
gyermekével s ez a fiú. Éppen. olyan, mint az apja. Vagy
tudj isten, ha jól megnézem, talán leginkább Hessire hason
Iíthatom. Ambár szegény boldogult Irén természetéből is
jutott neki.

Sándor-Jancsi! egész nyáron át ápolgattuk. Nekiadtuk a
biciklit, bedobta a tóba. Vettünk neki ruhát, eltépte. T'ani
tottuk olvasni, ráköpött a könyvre. Egy darab letört faágat
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vett a kezébe könyv helyett, a verandalépcsőre ült és úgy
csinált, mint aki manikürözi a körmeit.

Egy napon eltűnt. Hiába kerestük, hívtuk, nem jött többé,
elbújt valahová. Az árokparti kislány pajtása azt mondta
róla:

- Mondtam én, kisasszony, -míndjárt, hogy féldeckás ez.
Mondta a tanító úr is. Ű meg aszondi, hogy nem megy ő ma
gukhoz a villába többé, mert nincs .is semmijük, se kilenc
kerekű bicikli, se repülő autó, se semmi. Ilyen ü. Ö csak ka
cag, azt mondja lehetek Sándor is, Irén is, Hessi is, ha aka
rok. Most éppen báró vagyok. Kimén a rétre, oszt ott járkál
egy karóval a hóna alatt, mintha ipeg vadászna. Bolond e.

Bolond? Tudja lsten. Talán csak törvényszerű következ
ménye valaminek, ami rég elindult, közel hatvan éve s amit
úgy neveztek valaha: híres szerelern.

I gnácz R6zsa

VÉGH GYÖRGY:

HAVAS ÉJSZAKÁK
Hegedűs Zoltánnak

A havas utcákon
sötét éjszakákon

már egyedül ballagok,
s a szél se a régi:
már ő se zenéli

a halk téli dallamot.

Most" hópelyhek szállnak,
mint akkor is szálltak,

könnyű fehér hópihék,
ma is úgy cikáznak,
mint akkor cikáztak

s kedvem is a régi még,

és mondhatnám azt is,
hogy víg vagyok most is,

nem is hazudnék talán,
de hol van már Eszter
az aranykereszttel.

jaj, kinek az oldalán?
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Most hópelyhek szállnak,
lomhán szálldogálnak

és belepik hajamat,
hull a tél ezüstje,
de azért ezüstre

mégsem festi hajamát.

Még egy-két tél s aztán
holmi durva deszkán

majd furcsákat álmodom:
Anni kék szeméról.
kékeres kezéről

s nem lesz soha bánatom.

Addig az utcákon
havas éjszakákon

lankadatlan ballagok,
s csak nézek az égre:
mikor hull le végre

szelíd fényű csillagom ...


