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Kömény Jénos titka. -
lrta 1 Se besl Samu. 

Ha szerelem nem volna a világon, sok dolog nen1 nyörű álommal ajándékozta meg: Nettit angyal szerep
úgy történt volna, mint ahogy történt. A regény-, dtáma-, ben látt11 a súnp~don. ü 11 néz:őtéren állott és az angyal, 

r1:1 történetírók a legváltozntosabb st1erelmi eRemények- meglehbentve szátny~~t, hoziaA si!lállött, átölelte s kire
ről tudnak, melyek az embereket hol véres tragécilákkl, piilt vele a nyitott ahli.ikórl. Méi·heWHen bie~s~ l:légeken 
hol kacagtató komédiákha kevet·ték. Ez 11 történet l:1ztm- szá lltak keresztill. Elhttgyták a földet, attl ly t~le vtrn 
han csak egy szegény kis kopott embot esetéről szol, aki porral, sffi.tral, társadalmi, üzleti, politikai mocsokka1 és 
- ha nem volna szerelem a világon - tna is valami fakó sok mindennel, amit nem óhajt a kegyes. Valahol a Pa
irodában aktákat másolna. Reggelenként elfogyasztana radicsomban szálltak- le, ahol Netti leveté szárnyait rs 
Pgy pohár tejet, ki fénye ·ítené a megferdült sarkú ci- kitárta karjait, hogy Jánost a s~ívé re zárja. J áno már 
p~it, kibenzinezné ruháiból a zsírfoltot s talán egy a kitárt karok közé akart rohanni, de va1am~ly mozrln
h1zonyt.alanná lazult gombot megerősítene a mellényén, lattal nyakába verte az éjjeli "szekrényen álló poh t1.1· 
heletekmtene a kis tükröcskéhc a frizura és a kire zelt vizet ... Vége volt a gyönyörű álomnak. Mintha a para
nyakkendő kedvéért s aztán egykedvűen indulna az ir0- dicsomi angyal ütött volna arcúl lángpallosával. Reg
dába. Ott azt számitgatná, hogy hány nap van még gelig gondolkozott azon, hogy mit jelent ez az álom, 
primáigT Aztán a dolgozó-asztal fölé görbülne s karcol - dc sehogy sem talált kielégítő megfejté t. Netti alakja 
gatná a betűket minden nap, minden időben mindaddig-, azonban úgy bele olvadt a lényébe, hogy abból kibonta
amíg teste, lelke belefáradna és eljönne hozzá a nagy kozni nem tudott. 
Kaszás s csontkezeit a vállára lapítva, mondaná: A hivatalban sem azzal a nyugalommal körmölt, 

- Elég volt már, János! Jerünk pihenni! mint azelőtt. Ha valaki megfigyeli, észrevehette volna 
De nem így volt megírva ott, ahol a Végzet felj e- izgatottságát. De enki se figyelte, mert Kömény Út' 

gyezte az ő sorsát. A városban, ahol J.ános robotolt, egy azok közé az ember<'k közé tartozott, akikkel nem szo
színtársulat aratta babérait, amiről azért nem vett tudo- kfü; törődni. De mostanság annál többet törődött ö saját 
mást, mert jövedelme szigorúan tiltakozott a művészPt magával. Mikor a „Sárga fo~adó"-ba ment ebédelni, 
pártolása ellen. Szerény ebédjét is az olcsóságáról neve- gondosan köriilnézegette magat, nem iigyetlenkedett-e 
zf'tes „Sárga fogadó"-han fogyasztgatta. Egy hetivásá- a ruhájára valami zsírfoltot, vagy tintacseppet. Ki
ros napon sűrün iilték a vendégek köriil az étterem asz- mosta a száját, hogy a rossr, dohány kellemetlen bagó
ialait. Csak János, mint törzsvendég, ült egyedül a kis illatát lPhetőleg eltüntesse, még a körme alól is kipi z
s~egletasztalnál. Alig harapott bele .János az előételnek k1í lta a Lfüzgn .:;.dá 'G fekete sií vot. 1\fikor az ebédhez 
kinevezett puha kenyérhe, egy e inos, molett termetlí, Prkczett, Netti ki sasszony nekipirosodott arccal kana
élénk szemű, kicsattanó arcú nő lépett az asztalához. lazta már a hnhl<'wst és annyira belemerült a főzelék 
Mindjárt el is árulhatjuk, hogy a kedves kis hölgyet jóízébc, hogy fp] se igl'n 1r kintett Jánosra, aki így nyu
Kóbor Nettinek hívták, másod vagy harmadrangú csil- godtan végigszemlélhl'ttl' é8 megállapította, hogy szár
laga volt a színtársulatnak, ahol kisebb terjedelmű sze- nyai most nincse nek ugyan, de azért angyal, e~y gyö
repekre pazarolta a tehetségét. Leggyönyörűbb moso- nyör(i kövér angyal, olyan, mint abban az alomhan 
lyával tekintett Jánosra és úgy kérdezte: látta, amelyhől hár solrn .·p éhrrdt volna fel. 

- Ha lesz olyan kegyes és megengedi . . . Kömény úr is, hogy nwntől tökéletesebben kimu-
Jern is kellett tovább mondania. János udvarias tas, a a etti iránt érzett rokonszenvét és szerelmét, 

clőzékenységétöl sarkalva„ szinte felugrott az asztaltól, bablevest rendelt, noha ez t az eledelt nem kedvelte kiilö
noha ott még két személyre is iire hely állott és némi nii, ehben, de most a Netti kedvéért, a kár a patkószeget 
zavarral mondta: is elfogyasztaná. 

- Oh! Kérem, igen szépen ! Ezer örömmel. Ebéd után egyiitt távoztc1k és etti kisasszony azt 
, A kisasszony lehúzta keztyűít és levette a sálját. kérdezte: 

.Tanos félénk oldalpillantással nézett a kicsiny, fehér 
~~í rpárnás kezekre és szívdobogva szippantott a szét
om lő gyöngyvirág párfi.imbül. Amikor az a ztalhoz ült , 
kezét nyújtá 's így szólt: 

- Kóbor Jetti, színművésznő vagyok. 
. - Kömény János. irodatiszt! - mutatkozott be 
jJá!1os is. Jem mondta, hogy írnok és ültében úgy meg
H•Jtotta magát, hogy orra a tányérjához koppant. 
, _Nem is csoda, hogy kizökkent az úgynevezett kerék

yagasból, mert ilyen eset még soha e történt vele. Soha 
!{Yen bájos női személy melléje le nem telepedett, soha 
~ Ye;i meleg, puha kacsók nem érintették a kezeit, ilyen 
~brandok ha ringató párföm r á soha sem áradt, ilyen 
edes hang, ilyen szédítő mosoly kiséretében füleibe még 
hoha sem muzsikált. Pedig harminc esztendeje annak, 

OEJY napvilágra jött. Ezért nem tudott magához térni 
e~eszen és még akkor is zavartan fe zen?ett a székén, 
rrnk?r Netti kisasszony a „Sárga fogadó' lekváros pa-
1acsmtáját dicsérte, ami étvágyát a nap bármely órá;já-
an képes felgerjeszteni. 

J' Ebéd után barátságosan búcsuztak a viszontlátásig. 
, anos is igen kedvelte a lekváros palacsintát, de úgy 
erezte, hogy Netti kisasszony mosolyával nem verse
nyezhet. Azon az éjszakán Kömény urat az ég egy gyö-

• 
Részlet a csoklovinai barlang cseppkó·képzódményeiból. 
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A csoklovinai barlang bejárata. 

- Nzokott-e szí nházha járni ~ 
- ó igen! - hazudott rnppn ni készséggel Kii-

rnény úr. 
- Ma egy nagyszcrü darabot a<lunk. Remélem, 

megnézi. 
- Okvetlenü l! Minderi bizonnyal! - igérte és ké

pes lett volna meg is esküdni rá. És szavának állott, 
bárcsak ne állott volna, mert Nettinek a darabban na
gyobb és johh szerep jutott, mint rendesen és ezzel Ílgy 
megzavarta a Kömény János úr szerelmi temperamen
tumát, hogy egész éjjel nem tudott aludni Hiába, a 
színpad erősen fokozza az illuziót és Netti kisasszony 
most már a Kömény János szívének és lelkének a leg
kisebb h 'zagát is egyedül foglalta le. Másnap az ebéd
hez lekváros pa:lacsintát rendelt és úgy költekezett a 

1etti kedvéért, hogy a szomszédasztalnál ebédelő Sánta 
Ede napidíjas -,.. ikkasztónak nézte. 

Egy napon azonban szörnyű csapás sújtott Kömény 
úrra. Netti kisasszony sajnálattal értesítette, hogy hol
nap utoljára ebédel a „Sárga fogadó"-ban, mert a társu
lat továbh utazik Bölényesbe. Holnap tehát búcsu
ebédre jön. 

Ha én azt mondom, hogy Kömény úr erre a kije
lentésre •I ápadt, elkékült és elzöldiilt és a székről, ame
lyen ült, lefordult, akkor se fejeztem ki azt a lelki álla
potot, amibe a Netti szavai lökték. Másnap ebédre se 
ment és etti ki asszonyt a csodálkozás és sajnálkozás 
egyaránt gyötörte emiatt. De mire Bölényesbe érkezett, 
már szinte 1 is felejtette asztaltár át és nagy meglepe
té t érzett, midőn a harmadik napol) Kömény úr beállí
tott a lakására. Elmondta aztán a kisasszonynak, hogy 
az i~azgatónak darab- és szerepmásolóra volt' sztik ége. 
Tovabbá kellék beszerző és jegyellenőrre. zépírású és 
megbízható embert keresett. Miután ő szépen ír és bízik 
i magában, hát elvállalta az állást. 

- És most itt vagyok! - fejezte be elbeszélését. 
Netti felkacagott: 
- Igy hát kollegák volnánk f éli~-meddig. Hadd 

rázzam meg a kezét, kedves Kömény ur 1 

Meg is rázta, amitől a János szívét túláradó bol
dogság töltötte el. Boldogságát csak fokozta az a körül
mény is, hogy a Netti szomszédságában kapott lakást. 
Tgy közelében lehetett a színháznál, az otthonában és 
mindenütt és mindig szolgálatára állott. Ha Netti a dél
előtti próbák alkalmával megéhezett: Kömény János 
hoz.ott perecet, vagy sóskiflit, ha pedig odahaza fa kel
lett a fütéshez, szén a vasaláshoz, víz a mosdáshoz és 
mosáshoz: Jánost semmi sem gátolhatta abban, hogy 
Nettinek szolgálatára ne· álljon. Reggelenként a cseléd
lcányt beküldte a Netti szobájába, hogy hozza ki a kis
a zony cipőit. Sajátkezüleg szerette kifényesíteni. 
Ketlves, boldog kis cipöszárak - gondolta Kömény úr, 
- titeket fííz Netti a kövér bokáira. A cipőkön kívül -
ha szabad ezt mondanom - soha senkinek sem árulta <>l , 
hogy Ncttit az inuí.dfü;ig szereti. Félt, hogy szerelme Pl
lenszcnvet 0ln·eszt Pttiben, vagy mint tolakodót, 
elic'ivolítnnú magától. ó, akkor megőrülne, vagy a vízhe 
ölné magát. 

úgy őrizte a titkát, mint a sír. Közönyösséget szín
lelve, hordotta Ncttinek tovább is a perecet, a sóskiflit, 
a fát , a szenet, a vizet. Az is bizonyos, hogy Netti 
ezekért a szolgálatokért hdvcs és barátságos volt J á
no iránt. Kedvességét és barátságát még túlozta is, 
amitől Kömény úrhan egy megtébolyító ·gondolat szü
letett. Almatlan éjsza kcí.kon arra gondolt, hogy valami
képpen kitapogatja, nem volna-e Netti kisasszonyban 
hajlandóság arra, hogy a felesége legyen. Ez a gondolat 
pedig akkor gyötiirtc legtéholyítóbban, amikor a ki s
usszony azzal a bíí bájos mosollyal nézPtt reá, amelyik kel 
a „f-Sárga fogadó"-han olyan rohamosan vette le a láhií
ról. ·végre határozott. A színházi fodrásznál szépen 
kiberetválkozoH, jfüdosnn locsoltatta magát, új gall0r 
iwckrltc fel uz állá1, iinneplöhe öltözött s még a kezrin 
is Pgy ócskáhól kiújítoti keztylí feszült. Úgy ki volt 
vasalva és keményítve minden oldalon, mint akit abhól 
a okat emlegetett slrntulyából szoktak kihúzni. 

Ilyen széd ítő elegánciával lépett a Netti kisasszony 
lakásába azzal az eltökélt. szándékkal, hogy megkéri a 
kezét. Mikor helépett, kezet akart c ókolni, de a kiii· 
m;szo11y nem csókra nyújtotta, hanem összecsapta a 
kezeit s kedveskedve kacagott azon, hogy Kömény úr· 
húl milyen elPgáns fü1 lett. "füz a vídám fogadtatás any
nyira mPgzavarta Jánost, hogy egy szóval sem m<>rte 
ernlíh>ni jövetele célját. Jetti igen kedves volt, leültrttc 
é anól kezdett c evegni, hogy szén kellene a vasalás· 
hoz, de egy ilyen elegáns úr nem lehet szeneslegény. 
Azután díesérte, hogy milyen jól áll a ruhája, és végül 
azt mondta , hogy este találkoznak a színháznál, de most 
nem marasztalhatja, mert a varrónőt várja és ruhát 
kell próbálnia. 

Kömény János belátüi, hogy ez az óra csakugyan 
nem alkalmas komoly szívügyek intézésére. Búcsuzott 
és miután Netti megcirógatta és „csinos fiúnak" ne
vezt<', végtelen boldognak érezte magát. A kapuban i:e~ 
a varrónővel, hanem a rendezővel találkozott, aki ÚJ es 
nagyszeríí szerepet vitt Nettinek. 

- Milyen szép figyelem ez a rendező úrtól, - mon· 
dogatta magában Kömény János. - Netti kisasszony 
valóban nagyobb szerepeket érdemel. Aztán arra gon· 
dolt, hogy egyelőre nem teszi próbára a Netti vonz_al· 
mát. J ohb titokban imádni és közelében maradni, mtnt 
. zerelmi vallomás al, vagy házassági ajánlattal örökre 
elriasztani ... 

Hordotta továbh is neki a fát, szenet, vizet, pere
ceket és kifényesítettr titokban a fűzös cipőket. Bold~ig 
volt és holdogan őrizte titkát. Nagy megelégedést e~"
zett, amikor Netti csókra nyújtotta puha, zsírpárnas 
kezeit. 
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