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Mese a költőró1

és a bankárról
A költő fiatal volt, nagyon szegény és nagyon szerelmes. A külső

Józsefvárosban lakott, egy parányi albérleti szobában. Mancikába
volt nagyon szerelmes, a segédházmester lányába, akinek rengeteg
vöröses-szőkehaja benőtt a homlokába, és aki tizennégy éves volt,
mint Capulet Júlia. Olykor levitte a moziba, ahol Mancika a sötét
ben nem hagyta, hogy a költő megfogja a kezét. De nem hagyta a
világosban sem, ha a József körút nyugati oldalán sétáltak, utcai
nők és kirakatok között, mert ez volt minden, amit a költő nyújtani
tudott szerelmének, a kirakatok tarkaságát, a villamoscsengők ze
néjét s legfeljebb, nyári estéken, a kávéházból kiszűrődőcigánymu
zsikát s a frakkos pincérek serénykedését az asztalok körül. Ez
ugyan sok volt, a költőnél senki sem tudta jobban, hogy milyen
sok, mégsem csodálkozott a lány tartózkodásán. Fájt a szíve, hogy
nem érhet hozzá Mancika ujjhegyéhez, de alapjában rendjénvaló
nak tartotta a dolgot

Nem tartotta azonban rendjénvalónak, amikor eljött egy nap és
Mancika megengedte a bankárnak, hogy hozzáérjen az ujjahegyé
hez. A bankár körtealakú volt, fején nem viselt semmilyen szőrt,

savós szeme még az ujjhegyérintések pillanatában sem ragyogott
olyan fényesen, mint a költő dióbarna szeme a nap bármely órá
jában, és abban a korban volt, amelyet Montecchi Romeo már so
hasem érhetett meg. De vett Mancikának egy prémes kabátot és a
lány szerelemre gyulladt iránta.

Ez az egy dolog, hogy Mancika a bankáré lett, számos kínt
okozott a költőnek. Amikor odáig jutott, hogy jórészüket beleírta
verseibe s már nem kellett valamennyi kínját számon tartania,
mert helyette számon tartották a versek: annyira megkönnyebült,
hogy meglátogatta a lányt. Mert egy szép lakást is vett neki a
bankár a Fehérhajó utcában.

Elhatározta, hogy gőgös lesz és érezteti Mancikával, hogy nem
tart igényt szerelmére, még ha a lány mindent megbánt volna is
és zokogva borulna a lábához.

De Mancika nem fogadta zokogva a költöt, Éppen fésülködött,
áttetsző rózsaszín köpenyben ült a tükre előtt, a fél válla és egyik
lábszára szabadon maradt, s a költő, amint meglátta, nyomban
tudta, hogy ez változtat a helyzeten. Ha így áll a dolog, akkor fö
lösleges gőgösnek lennie. Odatérdelt hát Mancika elé és átkarolta
a derekát. A lány azonban felpattant és ráripakodott.
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- Ne izélj velem, hallod, csak annyit mondok, ne izélj velem.
Hosszú idő telt bele, amíg a költő megint megértette, hogy ez

így van rendjén, s amiként azelőtt Mancika hű maradt önmagá
hoz, amíg ártatlan kislány volt, most éppen úgy hűnek kell ma
radnia a bankárhoz, akibe beleszeretett. Mert a lányok nem a férfi
lelkébe szeretnek bele, hanem a férfi irántuk való szerelmébe. Ezt
pedig, a szerelmet, hőstettek fejezhetik csak ki, nem puszta sza
vak. S ha tárgyilagos akart lenni - mert nyomorúságában idáig
jutott a költő -, be kellett vallania magának, hogy nagyobb hős

tettet bajosan képzelhet el egy prémes kabátnál és egy főbérleti

lakásnál a Fehérhajó utcában.
Hosszú idő telt el, mondom, amíg mindezt ilyen szépen meg

értette, rengeteg verset írt közben, amelyek kiváltották a világ
csodálatát, hazája részéről is minden elismerést megkapott, ami
kor Amerikában meghalt a nagybácsija, ráhagyta vagyonát, és így
a költő végre felmondhatta albérleti szobáját a külső Józsefváros
ban. Szalmakalapot vásárolt, mert mindig arra vágyott, egy egész
doboz gyűrűs szivart, és beült a borbélyhoz borotválkozni.

Mindjárt megtapasztalhatta, hogy a gazdagságnak is vannak
árnyoldalai. A borbély sokat beszélt, s néki nagy fáradtságába ke
rült odafigyelnie s válaszolnia.

- Tetszett-e olvasni - kérdezte egyszerre csak a borbély 
tetszett-e olvasni ennek a bankárnak a bukását?

Mindjárt hátra is nyúlt az újságért és megmutatta. Csakugyan,
Mancika bankárja volt. Tönkrement és becsukták.

A költő azon frissen megborotválva elrohant a lányhoz. A gaz
dagságnak, gondolta, bizonyára az előnyeihez tartozik, hogy az
ember végre tettekkel bizonyíthatja be szerelmét. Vett Manciká
nak két prémes kabátot, egy kéket, egy ezüstöt, ámbár nyár volt,
s vett neki két nagy lakást is, egyet Pesten, egyet Budán.

- Nem nyúlok hozzád egy ujjal sem - mondta -, csak ha
majd megengeded.

Mancika elmosolyodott, pedig szomorú volt.
S minthogy sosem engedte meg, a költő sosem nyúlt hozzá az

ujjahegyével sem. Mert Mancika az örökség segítségével kiváltot
ta a bankárt a börtönből és eldugta a hálószobájában. Amikor né
hány hónap múlva a költő véletlenül rájuk bukkant, mégiscsak
megharagudott és szóvá tette a dolgot.

- Mit tetszik itt keresni? - kérdezte az ásítozó bankártól.
- Mit érdekli az magát, fiam? - felelte a bankár, felélénkülve.

Örült, hogy jött valaki, mert nagyon unta már Mancikát.
- Csak azért kérdem - mondta a költő a lány felé fordulva

-, mert azt hittem, most, hogy a pénzem is több, mint Méltósá-
godé, Manci majd megérti ezáltal, hogy szerelmem is több iránta.
Hát nem? - nézett reménykedve a lányra.

Mancika rosszkedvűen vállat vont.
- Tudod mit? - mondta, tájszólással. - Én mégis őt szeretem.
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