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– Íme, ez Berlin legújabb, legfelkapottabb és legszebb mulató-
helye. Takács Máté, meg lehetsz velem elégedve. Ám ne feledd el, 
hogy mulatni jöttünk, s légy olyan jókedvű, mint tegnap éjjel voltál.

A pompás előcsarnokban tolongott a nép. Nem mindenki ment 
be. Sokan csak az érkezőket és távozókat nézték. Máté megváltotta 
a jegyeket, s aztán pár lépcsőn lementek a tágas ruhatárba. Olyan 
volt minden, mint egy színház előcsarnoka és ruhatára. Innen széles 
lépcső vezetett felfelé, ahonnan zene hallatszott, s amelyen hullám-
zott fel és le a közönség. Hatalmas tükrök mindenfelé. Rafinált vilá-
gítás. Búja pálmák. Mély szőnyegek. Sürgés-forgás.

Anita szökdelve ment fel a lépcsőn. Máté alig tudta követni. A fél-
emeleti fordulóban balra egy tompán világított kisebb terem nyílott. 
Anita valósággal beperdült ide. Két csinoska hölgy zongorázott s egy 
idősebb férfi dobolt. A hölgyek énekeltek is. A bárpultnál, a hátsó sa-
rokban duruzsolt a feketefőző gép. A bárszékeken néhány hölgy és úr 
szorgalmasan ürítgette a coctailes poharakat. A kis táncparkett körül 
csak néhány asztal állt s azok mellett is alig ült valaki. Ez a helyiség 
inkább hajnali feketézésre és utólumpolásra volt berendezkedve.

– Kedves hely – állapította meg Anita –, majd hazamenet előtt be-
ülünk ide is.

A két zongorista nő énekelni kezdett. Egy Pesten divatos slágert, 
magyarul.

– Magyarok? – csodált rájuk Takács Máté.
– A lányaim… – felelte nem leplezett büszkeséggel a dobos. Máté 

meg akart állni egy pillanatra. Az egyik nő határozottan tetszett 
neki. De hallotta Anita sürgető hangját a lépcsőkről:

– Nem félsz, hogy elveszítesz ebben a forgatagban?...
A lépcsőn akkora volt a jövés-menés, hogy Máté alig tudott felver-

gődni Anitához. Felértek az emeletre. Itt volt a tulajdonképpeni mu-
lató. Egy pompásan díszített előcsarnokból, melyet köröskörül dél-
szaki növények és kényelmes kerevetek tettek intimmé, két terem is 
nyílt. Az egyik fala a hallnak üvegből volt, s mögötte az aquariumban 
színes díszhalak úszkáltak s csillogtak a rájuk ömlő fényben.

Balra nyílt a bécsi bár. Jobbra a nagyterem. A bécsi bár is elég nagy 
helyiség volt. Anitát a kíváncsiság először ide vitte be. Vörös és arany-

színű volt a teremben minden. Akár a bécsi Burgban. Fényárban 
úszott minden. A hatalmas bárpult mögött egész sereg lokálnő szol-
gálta ki és szórakoztatta a magas székekre feltelepedett iddogálókat. 
A terem közepe fenn volt tartva a táncosoknak, s ott játszott a vo-
nószenekar is. Az asztaloknál és a páholyokban már sokan ültek. A 
zenekar keringőt játszott, s Anita mosolyogva kínálta magát a táncra 
Máténak. Csakhamar a táncos tömeg közepén forogtak. Mikor aztán 
a zene elhallgatott, a nő átvitte Mátét a nagyterembe.

Ez már szinte színházra emlékeztető méretű volt. Itt is a vörös szín 
uralkodott. A táncparkett is nagy volt s olykor egy gépezet fennebb 
emelte. Főleg a műsor alatt, hogy a produkciót mindenki láthassa. Két 
páholysor futott körül a termen egymás fölött. Az emeleti páholysor 
előtt aranyos támlájú erkély vonult el. Ide a bejáratnál és a zenekar 
mögött is fel lehetett menni. A parkett körül a földszinten asztalok 
voltak. Rajtuk kivilágított szám jelezte az asztal számát, s mindeniken 
automatatelefon volt, amelyen minden asztal felhívhatta a másikat. 
Az ismerkedést még csőposta is segítette, s a szerelmi postát külön 
boyok vitték a címzettekhez. Modern csővilágítás szórta a fényt, s a 
terem üvegtetején színes világítótestek csillogtak át.

A néger zenekar levonult, s helyét egy spanyolnak maszkírozott 
tangócsoport foglalta el. Ebben a harmonika és néhány pengetős 
hangszer dominált. Olykor minden fény kialudt, s a tető különféle 
sarkaiból rejtett fényszórók vetettek fénykévéket a táncolókra.

Takács Máté ilyent még soha nem látott. Elkáprázott a fénytől. A 
dekoráció gazdagságától, a méretektől. A világváros nagy életvágyát 
most érezte meg igazán. Kábultságában a gyerek ragaszkodásával 
fogta az őt vezető Anita kezét, aki otthonos biztonsággal vonszolta 
maga után.

Ez a terem is zsúfolva volt. A földszinten minden asztal foglalt 
volt már. Anita a zenekar mögött felkanyarodott az erkélyre. Itt s a 
pár lépcsőfokkal még fennebb húzódó emeleti páholysorban akadt 
egy-két üres asztal. Anita először egy páholyba akart ülni, de aztán 
mégis egy erkélyasztal mellett döntött. Az erkély karfája mellett 
jobban át lehetett tekinteni az egész termet, a földszint bolond go-
molygását. 
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– Innen jól fogjuk látni a műsort – jegyezte meg Anita.
A férfi bort akart hozatni, a nő pezsgőt rendelt. De még nem is 

töltötték ki az első pohárral, mikor már táncolni vitte Mátét. Tánc 
közben széles jókedv fogta el. Féktelen temperamentum lobogott 
benne. Tánc után fenékig ürítette a poharát s hátravágta magát egy 
széles mozdulattal a széken. Hátraszegzett fején külön táncolt bod-
rosra sütött rövid frizurájának minden kis tincse.

Különös érzések kezdték ellepni Takács tanár urat. A vacsora 
alatti beszélgetést csak most fogta fel teljesen, s Anita őszintesége 
most ömlött szét benne igazán. Kora gyermeksége óta volt benne 
egy soha be nem telt vágyakozás mások feléje áramló melegsége, 
őszintesége iránt. Különben is tele volt lírai hajlandóságokkal. A nő 
leplezetlen nyíltsága összekuszálta az érzéseit, s mikor azok kezdtek 
feltisztulni, vágy alakult ki belőlük. Vágy, hogy most sok-sok örömet 
kellene nyújtani ennek a nőnek. A tenyerébe szerette volna venni, 
mint azt a kis ázott madarat, amelyet egyszer, nagyon régen az utcán 
szedett fel egy jeges vihar után. Tele-szív ellágyulása kiült a tekinte-
tébe is, s azon kapta magát, hogy valamilyen rajongásszerű különös-
séggel nézi Anitát.

Az pedig egyre jobb kedvű lett. Alig ültek valamit. Még a tánc pil-
lanatnyi szüneteiben sem. Anita, mint a gyík, furakodott keresztül-
kasul a tömegen. Hol a földszintre mentek le, hol a bécsi bárba. A 
földszinten volt valami új fényképezőautomata. Egy perc alatt egy 
márkáért nyolc különböző képet csinált róluk. Az egyik jobb volt, 
mint a másik. Anita úgy örült nekik, mint a gyermek. A gépet kezelő 
csinos arcú orosz nő maga is mulatott a nő örömén. Megkezdődött 
az osztozkodás. Alig tudtak megegyezni a képeken. Végre is Máté 
azt a négy képet kapta, amelyen Anita szerint a nő volt a jobb. Ani-
tának pedig az a négy jutott, amelyről Máté úgy vélte, hogy azokon 
pedig ő sikerült jobban.

Másfél óra is eltelhetett az első táncuk óta, amikor hosszabb időre 
leültek. Kezdődött a műsor. A parkett felemelkedett. Heroldok jöttek 
be, kürtjükbe fújtak, s máris nehezebbnél-nehezebb mutatványait 
végezte egy akrobatacsoport. Anitát a tánc kihevítette. Szomjas lett 
s egymás után két pohárral hajtott fel. Takács Máté egyre elraga-

dóbbnak találta, s folyton líraibb hangulatok fogták el. Csőpostán 
forró szerelmi vallomást küldött a vele szemben ülő Anitának. S 
hiába igyekezett abba valami fölényeskedést bevinni, kicsengett be-
lőle, hogy Takács Máté tüzet fogott. Azt érezte, hogy nem is tegnap 
este látta ezt a nőt életében először s hitte, hogy meg is fogja tar-
tani magának. Nem gondolt arra, hogy csupán pár napja van, s kö-
nyörtelenül vissza kell mennie oda, ahonnan elszökött, ahonnan 
többet aligha tudja majd kitépni magát, arra, hogy több mint ezer 
kilométerre él egy asszony, aki a nevét viseli, s aki akármikor visz-
szatérhet hozzá, hogy aztán zsarnokként uralkodjék felette és kö-
rülötte minden felett. A tegnapi tánc és ital, a kevés alvás zsongító 
fáradtsága, a visszacsengő beszélgetésfoszlányok, az újabb pezsgő 
és a táncforgatag elszédítette. Ellágyult. Csak nézte-nézte Anitát és 
nagyokat hallgatott.

A két ember hangulata egyre távolodott egymástól. A széles han-
gulatba került Anitát zavarta Máté hallgatagsága.

– Mi van veled? – kérdezte, s a hangjában szemrehányás volt.
– Szeretlek… – felelte Máté. De a hangjában volt azért valami fa-

nyar nevetésféle, amely tompította a válasz komolyságát.
– És ti elfanyalogtok, ha szerelemesek lesztek? – vágott vissza 

Anita. – No, majd keresek valakit, aki időnként felvidít, ha már egé-
szen elsavanyodom melletted.

Valósággal kidőlt az erkély korlátján s mindenkinek szóló kacér 
felkínálással járatta körül tekintetét a termen.

– Nem értesz engem, Anita. Nem érzed, hogy bennem többet ta-
láltál, mint amennyit itt szoktál kapni azoktól, akikkel összehoz a 
sorsod.

– Jegyezd meg, hogy a partnereimet én szoktam megválasztani.
– És minden esetben te is szoktad otthagyni őket?
– Arra legalábbis ügyelni szoktam, hogy ne engedjem olyan közel 

magamhoz őket, hogy meg tudjanak marni… mint… most…
Nem fejezte be, mert az asztalukon megszólalt a telefon. Anita 

rácsapott. Az arca felvidult és élénk beszélgetésbe kezdett. De csak 
suttogott a kagylóba, s így Máté mindössze szófoszlányokat értett 
meg. De úgy tett, mint akit a dolog nem érdekel s unottan nézett le 


