
 

A Két Lotti 

Kiss-Ochtinszky Karin 

Gerlach kisasszony hosszú zöld ruhában állt a londoni Imperial szálló étkezője 

ajtajában. A londiner még a portáról is érezte a kisasszony émelyítő parfümjét. Idegesen az 

órájára pillantott- 6:55- az étkező csak 7-től nyit ki. Kicsivel később a halban a nagyóra hetet 

ütött, és az étkező kétszárnyú ajtaját kitárták. Gerlach kisasszony zavartan körbenézett majd 

besétált az étkezőbe és leült az egyik asztalhoz, végigsimított a szék bársony párnáján majd 

felvette az étlapot és lapozgatni kezdte, és kért egy gyümölcssalátát. Kutatva körbepillantott az 

étkezőn majd az ajtóra nézett, ahonnan még mindig befelé özönlöttek a vendégek, de Palffy 

urat sehol sem látta. -Vajon miért nem jön reggelizni? Talán korán próbája van?  Gerlach 

kisasszony, az apukájától tudta meg két napja, hogy Palffy úrnak Londonban lesz bemutatója, 

és az itteni Imperiálban száll meg.  A kisasszony csak azért jött Londonba, hogy itt, ahol az a 

két fruska távol van visszacsábíthassa Palffy urat. 

Gerlach kisasszony egyre idegesebb lett, de próbált nyugodtnak tűnni. Gondolatai újra zakatolni 

kezdtek. - Már egy hónap telt el azóta, hogy Palffy újra megházasodott a volt feleségével, és 

amióta utoljára látta őt. 

Gerlach kisasszony minél lassabban próbált enni, hogy tovább ülhessen az étkezőben és várja 

Palffy urat, de a saláta 8-kor elfogyott. Neki esze ágában sem volt felállni és kisétálni. A pincér 

kiszúrta az üres tányért. 

- Hozhatok még valamit? 

- Mmm…végül is…- mondta zavartan ugyanis a kérdés teljesen felkészületlenül érte. - Egy 

szelet krémes igazán jól esne. - válaszolta végül magabiztosan, de tudta, hogy egy szelet 

sütemény nem tart majd sokáig. 

- Jó étvágyat! -mondta a pincér, mikor kihozta a krémest. 

Gerlach kisasszony amint megérezte az első falat édes ízét, eszébe jutott a dallam, amit utoljára 

játszott neki Palffy, és magabiztosabb lett. 

A kisasszony 10-ig az ebédlőben ült, majd idegesen megitta az utolsó korty teát és kiviharzott 

az étkezőből. Az asztaloknál ülők még akkor is hallották magas sarkújának kopogását a 

márvány padlón mikor a kisasszony már a portánál járt. 



 

Gerlach kisasszony a városba indult a Tiffany ékszerboltba. Úgy gondolta, hogy nem töltheti 

azzal az egész napját, hogy Palffy urat várja, bizonyára úgyis is visszaér vacsorára. Majd akkor 

találkoznak. Ám mikor az Imperial ajtaján kilépett és elindult a fehér lépcsőn, Pallfy úr jött vele 

szembe, és amint meglátták egymást mindketten megálltak. 

- Ohh…Irene! -Mondta zavartan Palffy. 

- Szervusz Ludvig - Üdvözölte ridegen Gerlach kisasszony - Igazán nem számítottam rád. - 

színészkedett. 

- Itt lesz egy bemutatóm. Még csak próbálunk. - És te, hogy vagy? 

- Hát Ludvig, nem is tudom, hogy vagyok mióta elhagyott a vőlegényem. Persze én megértem 

őt. 

- Irene én igazán… 

- És ti, hogy vagytok? Sok boldogságot! Gondolom nagyon boldogok vagytok mind, mióta újra 

egymásra talált a család - Mondta nyájasan miután félbe szakította Palffy urat. 

- Köszönjük! A kislányaim nagyon boldogok, igazi kis tündérek én el is felejtettem milyen ha… 

- Értem- szakította félbe ismét. A lehető legnyugodtabban beszélt és közben mosolyogni is 

próbált pedig valójában azért szakította félbe mert nem bírta hallgatni az áradozását. 

- És te hogy-hogy itt? - próbált úgy tenni Ludvig mintha nem zavarná, hogy másodjára is 

félbeszakította őt Irene. 

- El kell intéznem néhány dolgot. Mit mondtál mikor lesz a bemutatód? - terelte magáról a témát 

Gerlach kisasszony. 

- Decemberben. Egy hónap múlva. 

- Gondolom a családod eljön a bemutatóra. - mondta Gerlach kisasszony. De magában 

hozzátette: Akkor majd elmondhatod a feleségednek, hogy elválsz, és engem veszel el. 

- Igen eljönnek, aztán még maradunk néhány napot, hogy a lányok megnézhessék Londont. – 

válaszolta, de közben lassan az ajtó felé araszolt, hogy Irene lássa, neki mennie kell. 

- Akkor örülök, hogy találkoztunk. Gondolom még azért látni fogjuk egymást, hiszen ugyanitt 

szálltunk meg. 

- Szervusz Irene. 



 

- Szervusz Ludvig. 

Gerlach kisasszony 7-órakor vacsorázni indult. 7:06-ra már az étkező volt. Belépett és 

körbenézett. Hátrébb az egyik asztalnál megpillantotta Palffyt. Odasietett az asztalhoz és 

megállt mellette. 

- Szervusz Ludvig. Leülhetek? 

- Persze, legalább nem leszek egyedül. Kérsz valamit? 

-Hmm…Esetleg lazacot ennék. 

Az este igazán jól érezték magukat. Palffy nem is sejtette mit akar tőle valójában Irene. Mikor 

a desszertet is befejezték, Ludvig felállt, megköszönte a közös vacsorát, majd udvariasan kezet 

csókolt Irene-nek, és elbúcsúzott. 

Gerlach kisasszony még néhány másodpercet állt ott, majd hamiskásan elmosolyodott, és 

elindult a lakosztályába. Kölnije illata az ebédlőben maradt. 

A bemutatóig eltelt hónap alatt sűrűn vacsoráztak együtt és egyre közelebb kerültek egymáshoz. 

Gerlach kisasszony terve kifejezetten jól haladt. 

A bemutató napján Gerlach kisasszony reggel 8-kor az ebédlőben ült, az utolsó korty kávéját 

itta. Utána felment a lakosztályába, hogy átöltözzön az előadásra. Hiszen Palffy meghívta őt. 

Kiválasztott egy vörös bársony ruhát, felvette és elindult a londoni operába. Luise, Lotte és az 

anyukájuk már a páholyban ültek, de Lotte onnan is kiszúrta Gerlach kisasszonyt, ahogy 

bevonult a nézőtérre. Ijedten megszorította Luise kezét. 

- Mit keres itt Irene Gerlach kisasszony? - Súgta Lotte, testvére fülébe miközben idegesen 

gyűrögetni kezdte kék matrózgalléros ruhája szélét. 

- Fogalmam sincs…Nem lehet, hogy apu hívta meg? - Válaszolt aggódva Luise. 

- Nem, nem hinném…De mi van, ha az Imperialban találkoztak? - Mondta Lotte. 

- Ssss…Mit súgdolóztok!? -Intette csendre lányait Palffyné. 

- Semmit! -vágták rá egyszerre az ikrek. 

A meseopera végén az ikrek állva tapsoltak és integettek az apukájuknak. Aztán kimentek a 

ruhatárakhoz. 



 

- Szaladjatok le a színfalak mögé apukátokért, utána indulunk várost nézni! - Monta Lujzelotte 

mosolyogva. 

- Megyünk! - válaszolták kórusban az ikrek. Majd lerohantak. Bármelyik színházban vagy 

operában jól tájékozódtak. Beértek a színfalak mögé és meglátták, amit Gerlach kisasszony 

búcsúzóul egy finom puszit nyom apjuk arcára. Gyorsan visszahúzódtak nehogy meglássák 

őket. 

- Hogy tehette? -fakadt ki Lujze. 

- Ez a hárpia mindent bevet, hogy elvegye tőlünk apát! - Mérgelődött Lotte. 

- Elment már? - kérdezte idegesen Lujze a falhoz lapulva. 

- Várj, megnézem. - mondta, majd kinézett a fal mögül. -Elment. Apa a kabátját veszi! 

- Úgy kell tennünk, mintha nem tudnánk semmit - mondta határozottan Lujze. 

- Igen, szerintem is az lesz a legjobb! - értett egyet Lotte. 

- A legvidámabbnak kell tűnnünk! - mondta komolyan Lujze. 

- Menni fog! - vigyorgott rá Lotte. Majd nevetve odarohantak apjukhoz! 

- Szuper volt az előadás! - vigyorgott Lujze. 

- Igen, nagyon jó volt! - mosolygott Lotte is. 

- Megyünk várost nézni? - kérdezte vidáman az apjuk. 

- Mennyünk! - felelték kórusban a lányok! 

Másnap reggel a lányok mikor négyen reggelizni mentek direkt lemaradtak, hogy 

tárgyalhassanak a Gerlach kisasszony ügyről. 

- Hogy szabaduljunk a hárpiától? - kérdezte Lujze - Csak úgy nem fogja apát békén hagyni! 

- Szerintem csak egy módon szabadulhatunk meg tőle - jelentette ki Lotte - szereznünk kell 

neki valaki mást! 

Reggeli alatt az étkezőt fürkészték, majd egy férfin állt meg a tekintetük. A férfi egyedül ült. A 

lányoknak feltűnt, hogy végig a terem végében ülő Gerlach kisasszonyt nézte nagy szemekkel. 

Az apjuk felfigyelt arra, hogy a lányai egy embert bámulnak, és alig esznek. 



 

-  Azt a Barna öltönyös bácsit nézitek? Ő Abhof bácsi, író. Rendes ember. Beszélgettem vele 

valamikor. 

A lányok egymásra pillantottak, majd alig láthatóan bólintottak. Reggeli után a lányok úgy 

döntöttek kimennek az Imperial kertjébe, leültek egy padra. 

- Az a bácsi, hogy is hívják? Mm…Abkof bácsi? Tökéletes lenne! Ráadásul folyton Gerlach 

kisasszonyt bámulja. - mondta lelkesen Lujze. 

- Nem Abkof! Abhof! De tényleg tökéletes lenne. Csak hogy csináljuk? - mondta Lotte. 

- Mmm…Van egy ötletem! - ugrott fel a padról Lujze! 

- Szuper, mi az ötleted? – kérdezte Lotte az előtte fel- alá sétáló Lujzétól. 

- Nálad van a jegyzetfüzeted? Kell belőle egy lap! – mondta izgatottan Lujze. 

- Nálam van. Mindjárt kitépek egy lapot! - válaszolt lelkesen Lotte. 

- Csak óvatosan tépd! Szépnek kell lennie! 

- Oké, de mond a tervet. – Mondta Lotte miközben óvatosan kitépte a lapot. 

- Szóval, üzenetet írunk Gerlach kisasszony nevében Ab….Abhof bácsinak, amiben reggelizi 

hívja őt. Mi pedig ma vacsorakor letesszük az üzenetet Abhof bácsi asztalára. 

- Szuper ötlet Lujze! 

- Köszi Lotte! 

- Szóval a lényeg, hogy jól legyen megfogalmazva! – kezdte Lotte – Írhatom én? 

- Persze!  Diktálom: Az étkezőben várom reggel 8-kor. 

- Az elején meg kell szólítani! Kedves Abhof úr! – Javította Lotte. 

- Oké! Tovább: holnap reggel 8-kor várom az étkezőben reggelire! – Folytatta Lujze. 

- Aláírás: - próbálta folytatni Lotte. 

- Aláírás: Irene Gerlach. 

- Tökéletes! – Mondta Lotte, majd félbehajtotta a papírt. 

- Pacsi- tartotta kezét Lotte. 

Lujze és Lotte a szüleik előtt siettek az étkezőbe. Odasétáltak Abhof úr asztalhoz. 



 

- Jónapot! – mondták kórusban. 

- Szervusztok lányok! – mondta meglepetten Abhof úr. 

- Maga író, ugye? Milyen könyveket ír? Ismeretterjesztő? Regény? Mese? – csicsergett Lujze 

miközben Lotte észrevétlenül az asztalra csempészte az üzenetet. 

- Ez tudjátok változó! De főleg ismeretterjesztő könyveket írok. A természetről! – mondta 

Abhof úr. 

- Biztos nagyon jó lehet. – mondta Lotte bátran. 

- Oh…megjöttek a szüleink, mennünk kell! – szólalt meg hirtelen Lujze. 

-Viszont látásra - Köszöntek kórusban. 

- Szervusztok! – felelte mosolyogva Abhof úr. 

A lányok egész vacsora alatt azt fürkészték, hogy az úr mikor veszi észre az üzenetet. Végül 

megpillantotta, mikor épp indulni készült. Zavartan körbenézett, aztán Gerlach kisasszony felé 

pillantott és alig észrevehetően elmosolyodott. 

-  Lányok holnap megnézzük a Tower Bridget, utána indulunk haza - mondta Lujzelotte, majd 

megsimította lányai vállát. 

Másnap reggel John Abhof izgatottan készülődött lakosztályában hiszen nagyon tetszett neki 

Gerlach kisasszony. Gerlach kisasszony erről semmit sem tudott. A kisasszony hét órakor az 

étkezőbe lépett. Mielőtt leült volna hátrapillantott hátha meglátja Palffy urat. Nem tudhatta, 

hogy Palffy úr a családjával sétálgatott London utcáin. Gerlach kisasszony az asztalához sétált 

és leült. Egyre idegesebb lett. - Miért nem jött eddig? Miért nem jelenti be a feleségének, hogy 

inkább vele akar élni? - Az ajtóra pillantott, ám Ludvigot sehol sem látta. 

- Hozhatok valamit? – kérdezte a felszolgáló. 

- Egy kapucsínót és egy krémest…-mondta ridegen. 

- Rögtön hozom. – felelte a pincér. 

Gerlach kisasszony arca idegesből sértődötté változott. Eluralkodott rajta a sértődöttség. 

A krémes kellemes illatát messziről érezte, és az édes illat kissé lecsillapította. Nyugtatni kezdte 

magát, hogy Palffy biztosan meg fogja kérni a kezét. 



 

- Jó étvágyat kisasszony! – mondta a pincér. 

- Várjon! Látta ma Palffy urat? – kérdezte enyhe sértődöttséggel a hangjában. 

- Kora reggel elment a családjával. Úgy tudom hazautaznak a városnézés után. - válaszolt a 

pincér, majd elment. 

Gerlach kisasszony elsápadt. Féltékenység és indulat kavargott benne, de egyszer csak egy 

elegáns úr ült le vele szemben az asztalához. John Abhof volt az. Gerlach kisasszony zavartan 

pislogott az előtte ülő úrra. John finoman a kisasszony elé csúsztatta az üzenetet, amit a 

kislányok írtak. Gerlach kisasszony elolvasta az üzenetet, és zavartan nézte. Vajon ki írhatta a 

nevében. 

- Köszönöm a meghívást Kisasszony!  - Mondta John és egy szál rózsát nyújtott neki. 

 Gerlach kisasszony abban a pillanatban teljesen megfeledkezett Ludvig Palffyról, elvette a 

rózsát, megszagolta, felnézett és elmosolyodott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


