




a véghetetlen. kéklő, júniusi meniwoözág, 
amelynek kékje szinte aranyat sziŰi^áSk/a 
nyártól. ^ ^

Minden városi ember megállt volna, hogy 
körültekintsen és álmélkodjék, milyen szép a 
reggel. De Kevy Pista, ahogy a porzó, gyepes- 
szélű gyalogösvényen baktatott előre, az ösvényt 
nézte a lába előtt. Azon tűnődött, hogy hogyan 
is lesz hát ezzel a kőbányával. Hátra se kellett 
néznie, hogy meglássa a lankásan emelkedő 
dombokat, amelyek tövében a háza állott. Itt 
született az Alföld legperemén és hajnalló gyerek
kora óta ez a kép élt benne: dél felé a gabona
termő róna, észak felé félkörben a dombok, ame
lyek lassan a távolban elvesző hegységgé emel
kednek. Ott a dombok közt akarnak kőbányát 
csinálni a pestiek, már pedig arrafelé esik az ő 
földjének jórésze is. Ejnye, bár a jó Isten adná, 
hogy valami jó üzletet lehetne csinálni. Hiszen 
hallottunk már olyat, hogy vasutat csináltak 
valahol, azután a kisajátításon a gazda minden 
adósságát megfizette. Csak egy kis szerencse 
kell hozzá, azután mindjárt kisül, hogy a pes
tiek mindenáron meg akarnak venni az ő föld
jéből valamit. Ha jól meggondoljuk, ez nagyon 
is lehetséges, hiszen ha a kőfejtőt a Törökvágás
ban csinálják meg, ami a legvalószínűbb, akkor 
ut kell nekik a vasúthoz, már pedig az volna a 
legrövidebb ut, ha keresztülvágnak a lapos felé 
a gubaji tetőn, ott pedig ő a gazda, ejnye, de jó 
volna azt a szikes, rossz földet el sózni, ő maga, 
anja, nagyapja, meg minden dédje mióta kínló
dik már vele, nem lehet abból kihozni semmit. 
Hopp, van ám egy kis baj. Mert teszem azt, nem 
Híuszáj nekik a gubaji tetőn kereskedni, mehet
nek még egy irányba, a Csanalas-dombnak, ott 
pedig minden föld a Kékessné földje.

Azt mondta Kevy Pista tűnődés közbenj 
ahogy bandukolt: hm. De még meg is állott egy



pillanatra és a lábával szórakozottan elegyen
getett egy vakondtúrást, amely az ösvény mel
lett omlott fel a földből, a kiszáradt kis árok fe
nekén. Szóval úgy fest a dolog, hogy vagy ő ke
res majd ezen a kőbányán, vagy Kékessné. Érde
kes, éppen Kékessné, a kackiás özvegy, aki oda
át lakik Kohán. Aki olyanokat tud pillantani, 
hogy egy ilyen féloldalról vágó görb« pillantás 
felér a legborsosabb férfi-szóval. Aki valaha a 
kohai molnár lánya volt, aféle separaszt-seur, 
elvette azután az öreg Kékess Gergely, akit 
megbolonditott a szép Kaczor Mali csipője rin- 
gása, meg aztán, mi tűrés-tagadás, az arany
molnár pénze is. Kékess Gergelyt elvitte ennek 
előtte három esztendővel az orbánc, most azután 
itt a szép özvegy, nem félparaszt már, haneni 
éppen hogy nagyon is adja a tekintetes asszonyt. 
Nem lehet tagadni, dukál is neki. Meg azután 
ért is hozzá. Úgy elhajt négy lovat, mint egy 
parádéskocsis. Reggel hat óráig táncolni megse 
kottyan neki. Földjét, malmát kiadta árendába, 
úgy él, mint Marci Hevesen. Minden két hétben 
felszalad Pestre, ott végigjár szinházat, lóver
senyt, orfeumot, a haját lenyiratta, a száját pi
rosra festi, a szoknyája meg olyan kurta, hogy 
a kocsisa elpirul, mikor odanéz.

Lassan baktatott tovább Kevy Pista, amig az 
özvegyet forgatta a fejében. Mikor a Horva kis 
hidjához ért, a vizről eszébe jutott, hogy szom
jas. Letért a festett kőszent mellett, aki fekete 
papsapkában, fehérre meszelt miseingben tar
totta karjára vetve a feszületet és azt nézte már 
vagy öt ven esztendeje, nem törődve a Horva- 
hidon átdöcögő vásáros szekerekkel. A hidon túl 
már Iványi kezdődött, még pedig egy gémes 
kuttal. Pista felhúzott magának egy vödör vizet, 
letette a kávára, szétterpesztett Iáinkkal nekiál- 
lott és jót húzott belőle. Közben meglátta a sa
ját arcát a viz tükrében. Sertetollas kis zöld ka



lapja alatt azt a mindig jókedvű és mindig biza
kodó falusi magyar arcát kurta kis orrát, fe
lette bozontosán összeérő fekete szemöldökét, 
alatta kis makra bajszát

Valljuk meg, nem rossz érzés csinos fickónak 
lenni. Mindjárt másképpen beszél az ember az 
asszonyféiével, lányfélével. Mindjárt másképpen 
nyúl oda egy sodrintásra ahhoz a bajuszhoz, 
mikor szóval mondott válasznál többet be
szél a pödrés. Bajusz másutt is van a világon, 
nemcsak Magyarországon. De valahogy más 
^óció fiától nem tudjuk elképzelni ezt a mozdu
latot: ahogy a szem villan egyet és az összecsí
pett hüvelykujj és mutatóujj odanyul a bajusz
hoz, amúgy bolonditó-kackiasan.

Hát most Kevy Pista is, mikor a vödörtől 
felegyenesedett, pödörintett egyet a bajszán. Az 
özvegy járt az eszében. Kiváltképpen pedig az 
ö'zvegynek egy pillantása. Két héttel ezelőtt szü
letésnap volt a gubaji szolgabirónál. Nagy vér
mes mulatság volt, a kertben a bukszusok alatt 
terítettek fel egy nagy hosszú asztalt, ott húzta 
a Gálé cigány egész éjszaka. Rettentő szép vas
tag hangja van a gubaji tanítónak, jó kedve is 
volt, csak úgy bömbölte a nótákat, százat is egy 
végből. Mikor éppen azt énekelte igen nagy re- 
zegtetéssel, hogy aszongya: „Valamit súgok ma
gának: vállaljon el babájának*', — akkor Pista 
érezte, hogy â z asztal túlsó végéről egy szempár 
erősen ps kitartóan nézi. Odapillantott és a sze
mébe vakmerőén és villogva belemélyedt a szép 
Máli szeme. Semmi kétség, tetszik ő ennek az 
asszonynak. Hát hiszen éppen nem is volna bo
lond dolog kurizálni neki egy kicsit Nagyon 
úgy fest a dolog, hogy ennek a kőbányának a 
dolgában gyakrabban össze kell jönniők.

Az utón, ahogy ment a faluba befele, itt-ott 
aggyonisten köszöntötte. Pista megbillentette a 
zöld kalapot Ismert ő itt minden lelket, min-



'denkinek tudta az apját-anyját, atyafiságát, föld
jét, beteprségét, gondját. Ezekkel a parasztokkal 
éltek együtt a Kevyek már sok száz esztendeje, 
mióta csak Baranyából ideszármaztak. És ré
gebben nem is igy szegény háromszáz holdasán. 
Régebben a Kevyeké volt az egész határ, amerre 
csak a szem ellát, úgy ám. le egészen a Tiszáig. 
De hát sokat forgott a kártya is, sokat forgott 
a vendég is. Sebaj no. még úgy sose volt, hogy 
valahogy ne lett volna.

Ahogy az elesettek emlékszobrának a kis 
akácos parkja mellett befordult, már messziről 
látta, hogy csak úgy feketéllik a községháza az 
embereklől. Éppen dőltek kifelé. Ahogy a sok 
aggyonisten között Pista hiizakodott befele az 
udvarra, a nótárius éppen az utolsókkal kezelt.

— Szervusz, ides ecsém, gyere csak, gyere.
— Jó reggelt, Pali bátyám, mi újság errefelé?
Pöszke Pál iványi körjegyző betessékelte szo

bájába a látogatót. Előbb azonban harsány ordi- 
tozássai rendet csinált a kutyák között, ame
lyek Kócos érkeztét megpillantván, dühös mor
gással és vicsorgással ügettek elé az udvar vége 
felé. Kócos tudta már itt a járást. 'Beosont az 
irodába és jóelőre befeküdt az alá a szék alá, 
amely ott állott a nótáriusi iroaí^ztal mellett, a 
leültetésre is számot tartó látogatók számára. 
De ekkor az íróasztal alól indult meg a fenye
gető moraj: ott büsölt Száli, a Pöszke bácsi va- 
dászvizslája. A jegyző csak egyet kiáltott, ettől 
azután Száli úgy szaladt kifelé, hogy körmei is 
elcsúsztak a pallón az iszkoló igyekezetben Kó
cos utána se kaffant. Szemtelen vendég-gőggel 
behunyta a szemét a szék alatt, amire ráült a 
gazdája.

— Barátom, mennyi baj van ezekkel az igény
lőkkel. Tegnap táviratot kaptam az Oefbétől, 
muszáj volt őket ma reggelre összedoboltatni. 
Nagyon mérgesek ilyenkor hétköznap, nyári
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munka idején, de hát az ő dolguk, nem az 
enyém. Elég nekem, ha ilyen korán már itt 
ülök.

Közben fidibusszal gyújtott rá az öreg ki- 
pjudt pipájára. Igen hosszuszáru pipa volt. 
Püszke bácsi ^^akorlott mozdulatokkal le s fel 
lóbáha a túlsó végét, hogy jól tüzet fogjon a 
szüzdohány. Mikor azután vastag bárányfelhők 
szármázták ebből a műveletből, az öreg kényel
mesen elvackolta magát a karosszéken. Nagy, 
tohonya ember volt. valami bámulatos bibircsó- 
kos arccal. Az crr.ából szabálytalan meliékorrok 
nőttek, az ábrázatából általában itt is, ott is vör- 
henyes lilába játszó nagy bibircsókok állottak 
ki, mintha a száj, meg a két szem tanácstalanul 
eltévedt volna a szines bőrdombok és bőrvölgyek 
között. Olyan volt a feje, mint valami turkesz- 
tándinnye. Hatalmas testével hátradőlve a ka- 
rosszékben. tekintetes hasát nyugalmasan kidül- 
lesztve, nehézkesen szuszogott a pipa mellé és az 
ókulárét feltolta a homlokára.

— Azért jöttem volna, Pali bátyám, hogy na
gyon fúrja nekem az oldalamat ez a kőbánya- 
dolog. Nem ballottál-e valamit, aminek hasznát 
tudnám venni?

— De nagyon is hallottam. Hogyne hallottam 
volna, mikor hallottam.

De azért nem mondta. Nem siető.s a beszéd 
faluhelyen. Szusszantott kettőt-hármat, meg- 
szivía a pipát, azután bütykös ujjával odanyult 
a tüzéhez, amit alig tudott elérni.

— Hát akkor mondjad.
— Mondom hát, hogyne mondanám, mikor 

mondom. Ha magad nem gyöttél volna, már ép
pen abba voltam, hogy kiizenek neked.

— Szóval?
— Szóval, kedves egy Pista ecsém, itt járt 

tegnap egy pesti ember. Mózernak hijták sze* 
gényt.
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— Mér szegény?
— Mer igen ronda az istenadta. Olyan orra 

van annak, barátom, hogy ahogy ránézel, mán 
viszket a tenyered. No pajtás, hát ez a Mózer a 
te embered. Ha ügyesen forgatod a dolgodat, 
itten megkereshetsz egy kis apró költséget. Ez a 
Mózer a vezérigazgatója, vagy tuggyfene-mije 
annak a pesti részvénytársaságnak, amelyik a 
kőbányát meg akarja csinálni. Légyott tapoga- 
tódzni. ügy tele volt az térképpel, pajtás, mint 
maga a kataszter. Előadta, hogy Ők a kőbányát 
szeretnék megcsinálni, de csak úgy, ha a köz
ségnek és a környékbeli birtokos-osztálynak jó
indulatú támogatására számíthatnak. Jól a 
számba rágta, hogy milyen sok hasznot jelen
tene a bánya Iványlnak, meg a szomszéd falvak
nak is, munkaalkalom, napszám, uj utak, mi
fene. No, gondolom magamban, csak mondjad, 
majd kirukkolsz te azzal, amér gyöttél. Hát ki is 
rukkolt. Nagy ravaszul kiteregette a térképeket, 
megmagyarázta nekem a Törökhajlást, meg az 
egész tervet. Azután, mintha csak úgy melléke
sen jutna eszébe, megkérdezte, hogy van-e itt 
egy Kevy nevű birtokos. Van, mondom neki, 
hogyne vóna, mikor van. Hát aszongya, miféle 
ember az. Mondom, milyen volna: rendes, derék 
úriember, a virtigli Kevyekből való. Azután, 
hogy áll az anyagilag, kérdi ő. No, gondolom 
magamba, azért gyöttél te, te, büdös, hogy meg
tudjad, van-e adóssága. Mondom oszt neki han
gosan: hogy állna, nagyon jól áll, takarékos em
ber, adóssága nincsen, az egész szép kis földbir
tokra csak ketten vannak, ő meg az idesanyja. 
Hát ez nem tetszett neki. Jobb szerette volna azt 
hallani, hogy nagyon meg vagy szorulva, osztán 
két krajcárért odaadod akár a lelki üdvössége
det is.

— Köszönöm, Pali bátyám, igen jól beszéltél. 
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— Hát persze. Mert a te földed Jog nekik kel
leni a gubaji tetőn.

— Ejnye, csak a jó Isten adná, hogy elsóz
hatnám a sziket. Mindjárt vennék az árán jó 
földet errébb a Horva felé. Az se baj, ha nincs 
mindenem egy tagban. Hanem mondjad mán; 
Pali bátyám, Kékessnéről nem kérdezett?

— De bizony kérdezett az. Hunnen tudod?
— Mert van még egy utjoknekik,a Csanalas- 

dombnak. Ott meg minden a Kékessnéé. Már 
most ott a baj, hogy tudnak bennünket szorítani 
egymással. Ha én nagyon kitartom a földemet, 
mennek hozzá. Ha 6 nagyon kitartja, jönnek 
hozzám.

— Az bizony úgy van. Hanem elsőbb hozzád 
mennek, azt megmondhatom. Mert amikor el
mondtam nekik, hogy Kékessnének éppen öt 
annyija van mint neked, akkor gondolkozóba 
esett. Karatyolt itt még vagy egy negyedóráig 
mindenféle hiábavalóságot, oszt a végin azt 
mondta, hogy adjak át neked egy üzenetet.

— Üzenetet?
— Azt. Hogy ha ippen véletlenül Pesten jársz, 

oszt nincs jobb dolgod, eriggy fel hozzá. Fel is 
irta a cimet, valami francia neve van a boltjuk
nak, vagy mi a nyavalya. Ejnye mán, hát hová 
a görcsbe hánytam én azt a cédulát. Ugyan néz
zed csak meg ott a dohányszita alatt.

— Itt van. „Lapidaria Épitő Részvénytársa
ság. Nagymező-utca^^ Hol is az a Nagymező
utca? Ja, tudom már, az Andrássy-utat vágja 
keresztbe. De ha már itt volt, mért nem nézett 
ki hozzám?

— Annyi esze neki is van, pajtás, hogy ne 
mutassa, mennyire kell neki. Gondolta magá
ban, mért menjen ő hozzád? Majd mégy te 
őhozzá, legalább látni fogja, mennyire sietsz, 
Hohó, csakhogy mink se estünk ám a fejünk lá
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gyára, iványiak. Tudod, mit mondtam neki? Azt 
mondtam neki, hogy ez igen alkalmatosán esik, 
mert tudtommal éppen a hét vége felé készülsz 
Pestre. Most osztán te ne menj fel, csak a jövő 
héten. Hadd lássa, hogy nem sietős neked. 
Hinnye, milyen szamár vagyok, még meg se 
kérdezem, hogy iszol-e egy snapszot

— Nem kérek, köszönöm, nem iszom.
— Dehogy nem iszol, hogyne innál, mikor 

iszol. Nyúlj csak oda a sifonér tetejére, vedd le 
azt az üveget.

— Diópálinka?
— Az ám, de minő! Nem ittál ilyet, pajtás, 

mióta kétfelé van a lábad. Hétfőn hozta a gró
fék ispánja. Mán tísak a szaga is olyan, hogy az 
embernek ellágyul az orra a gyönyörűségtől. 
Ahányszor megszagolom, mindig angyalt iátok. 
Tölthetsz nekem is egyet. Úgy ni. Na, az én ister 
nem éltessen.

Ittak. A szobát illó, kellemes, kesernyés szag 
csapta meg. Ahogy letették a poharakat, hatal 
masat köszörült a torkán mind a kettő. A nyi
tott ajtón át behallatszott aközben érkező ügyes- 
bajos emberek csizmakopogása, akik tisztesség- 
tudóan megálltak odakinn, mig a nótárius végez 
az úri vendéggel. Az fel is állott.

— Ne szaladj mán, hát hova rohansz? Még 
meg se kérdeztem, hogy van idesanyád.

— Jól, hálistennek. A múlt héten, mikor azok 
a nagy melegek voltak, panaszolt, hogy nem tud 
aludni, de most már nem mondja.

— El ne felejtsd megmondani, hogy tisztelte- 
tem, a feleségem mán mondta is, hogy kinéz 
hozzátok valamék nap. Most nincs itthol, mert 
elszaladt az állatorvoshoz. Nem, nem, nincs sem
mi baj, csak a macskán ment keresztül egy üres 
szekér, de lehet, hogy csak a lábán. Hát most 
hová mégy?
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— Van egysrnás elintézni valóm, azután 
Geyza bácsihoz is benézek.

— Hát akkor mondd meg neki, hogy csúnya 
egy jellem. Tegnapelőtt a tisztelendőnél voltunk 
egy kvaterkára, átizentünk érte, de még kocsit 
is küldtünk, oszt azt izente vissza, hogy 6 már 
alszik.

Pista elparolázott a jegyzőtől. A pulikutya 
azonnal felpattant és egymásután vízszintesre 
kinyújtotta a két hátsó lábát. Pista kifordult az 
utcára. Ahogy elhaladt a nyitott ablak alatt, a 
jegyző már rettentően piszkolt valakit, hogy a 
szoba is rengett belé:

— Hát nem megmondtam, az apád erre meg 
amarra, hogy addig nem adhatom ki az Írást, 
mig a papnál nem vótál? Osztán még neked jár 
a szád? Ha még egyszer visszafelelsz lekem, úgy 
csörditelek pofon balkézről, édes jó fiam, hogy 
görbén marad a nyakad, a fene ette volna meg 
a dolgodat, na hát!

Kócos hirteleis usgyi, átrohant a másik ol
dalra, mint a nyil. Ott jött Sugár doktor a íok- 
szi-kutyájávai.

II.

órásnál, szövetkezetben, meg egyebütt elsza
ladt az idő. Már jócskán megkurtult a jegenyék 
árnyéka, mire Pista végighaladt a marhapiac 
mentén a jegenyék tövében, befordult az alsó 
sorra és benyitott egy düledezö, mohosodó tetejű, 
régi kúriába. Csenevész kis kert zöldéit itt a ház 
előtt, amelyben a hajdani virágágyak elkallódott 
vonalait csak itbott lehetett meglátni a felbur
jánzó gaz között A virágágyak meghaltak, de a 
burján hangosan és győzelmesen hirdette az éle
tet a tündöldő napon, hatalmas lapuleveleken 
fekete-piros suszterbogarak rajzottak, az ái'va 
csalánok szájtátó virágaiba mohón döngve nyo-
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múlt befele a poszméh és a levegő boldog áju- 
latban cipelte az ezüstös levelű kis olajfa nehéz 
illatának terhét. Bogárzümmögésből, madárpi- 
tyegésből, egy távoli kan ászgyerek ostorcsatto
gásából és a malomnál odaát sulykoló asszonyok 
alig idehallatszó csapkodásából verődött össze az 
a nyári csend, amelyben roskatag, napon süt
kérező aggastyán módjára szundikált az öreg 
ház, háromszögletű homlokán a sárgára meszelt 
Kevy-cimer kereket hajtó oroszlánjával.

Itt lakott Kevy Geyza, Pista atyjának a 
nagybátyja, akinek a jussát annakidején pénzzel 
megváltották, ő azzal ügyesen gazdálkodott és a 
háború elején azt csinálta, ami millió ember 
közül egynek jutott eszébe: élet járadékot vett 
magának egy svájci banknál. Az életjáradék 
százéves koráig dukált az öregurnak. Nem is 
tetszett lehetetlennek, hogy megéri. Egyszóval 
okos embernek lehetett volna mondani, Iványi- 
ban mégis csak úgy hivták, hogy a bolond Kevy. 
Az is meglátszott mindjárt, hogy miért.

Pista először is egy szűk kis folyosóra nyitott 
be, amelynek homályában csak az ismerős szem 
ludta megmondani, hogy azok a képek, amelyek 
kétoldalt a padlótól a mennyezetig ellepik a fa
lat, egytől-egyig elefántot ábrázolnak. Volt itt a 
világon mindenféle elefánt-kép, amerikai termé
szetrajzi folyóiratból kivágott színes illusztrá
ciótól kezdve, egészen ritka értékű japáni akva- 
rellig, kis elefántok, nagy elefántok, olajba fes
tettek, tussal rajzoltak, színesek, mindenfél éle. 
Még egy fénykép is volt köztük, amely — bizo
nyára valamely muzeum katalógusának műmel
lékleteként — egy elefántot ábrázoló bronz-szo
borról készült. És valahonnan éktelen madár
csicsergés hallatszott.

Innen egy nappali szoba nyílott, amelyben 
sehol nem volt a falhoz állítható bútor, mert a
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falakai itt száz meg száz kalitka foglalta le. 
Innen hallatszott többszáz kanárimadárnak szi- 
niultán fütyülése. Mind a négy falon mértani 
szabályossággal egymás fölé aggatott kalitka
sorok függöttek, mint a sejtszerü fogolycellák 
az amerikai börtönöket mutató filmeken. Ez a 
rengeteg sok kanári eszeveszetten csirregett, pi- 
pegett és fütyült, a vendég megjelenésére mind 
izgatottan ugrálni kezdtek kis keresztléceiken. 
Maga a házigazda .is előjött a belső szobából.

Olyan volt ez a furcsa kis ember, mint egy 
öregasszony. Földig érő, piros himzésü házika
bát volt rajta, papucsos lába vénasszonymódra 
csoszogott és mivel fogatlan, beesett öreg szája 
felett nem viselt bajuszt, hanem egész fejéa min
den hajnemüt leborotvált, bárki zavarba jöhe
tett volna, aki először megpillantja, hogy vájjon 
kinai bonc-e ez, vagy valami rigolyás nénike. 
De akárminek nézte valaki, lehetetlen volt azon
nal nem szeretni. A meztelen arcban két friss, 
ravaszul ragyogó, eleven szem villogott. Ö maga 
hatvanhét esztendős volt, de a szeme tizenhét. A 
pillantása soha nem maradt nyugodtan, ide-oda 
csapkodott, ravaszkodott, ámult, nevetett, hun
cutul kacsintott minden szónál, amit ő maga 
mondott vagy" hallott A bölcs kis agg és a vá
sott ifjú fickó keveréke volt az öreg.

— No, te haszontalan kölyök, — mondta kicsit 
selypitve öreg szájával — már szinte egy hete, 
hogy nem láttalak. Menyecskéken jár az eszed, 
te pogány, te, hogy nem törődsz az öreg bá
tyáddal.

Melegen megölelték egyinást, az öreg szere
tettel lapogatta rá a Pista izmos hátára perga- 
nienszerü, aszott kezét.

— Csókolom a kezedet, Geyza bácsi, mit csi
nálnak a madarak?

•— Jaj, édes fiam, két nagy újságot mutatok 
neked. Ott a sarokban, a neg^^edik sor élén van
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az egyik. Az, édes barátom, egy hisztériás ka/- 
nári. Akár hiszed, akár nem, annak hisztériás 
szívbaja van. Eriggy csak oda, gyugd be az uj
jadat a rácson.

Pista hitetlenül odament és a jelzett kalit
kába két drótszál között bedugta az ujját. Erre 
a keresztlécen ülő madár elernyedt, lehanyatlott 
a kalitka fenekére, a hátára fordult és mereven 
ég felé tartotta mikroszkópikus, pici madár- 
ujjait. Pista megijedt és az öreg remetére pil
lantott. De az, szemében gyerekes büszkeséggel, 
megnyugtatóan intett.

— Nem lesz semmi baja. Pár perc múlva fel 
fog éledni. Biológiai eredmény. Inzucht, bará- 
tocskám, igazi Inzucht, kimutatható ideges de- 
generáltaág a negyedik nemzetségben. Most meg
mutatom a másikat. A vak kanárit. Eriggy oda 
a szemközti falhoz és felülről a hatodik sorban 
a hatodik kalitlcába gyugd be az ujjad.

Pista kiolvasta magának a hatodik sort és a 
hatodik kalitkát. Odament és bedugta az ujját. 
Az egyik kis madár rémülten menekült a ka
litka legtulsó zugába. Az öreg madártenyésztő 
most vi&szahivta Pistát és maga ment oda a ka
litkához. Erre az ijedt madárka lassan előre 
bátorkodott, sőt rálebbent a benyújtott öreg 
ujjra és csipegetni kezdte. Az öreg jelekkel fel- 
Bzólitotta öccsét, hogy lábujjhegyen jöjjön oda. 
Pista odahajlott és megnézte közelről a mada
rat. Csakugyan hályog volt mind a két szemén, 
olyan gyenge fehér hártya, amilyen a hámozott 
narancson szokott maradni.

— Látod, — szólt ragyogó arccal az öreg — 
megismeri az idegen járást is, meg az én járá
somat is. Bámulatos világ ez, fiam. Éppen most 
Írom angolul a cikket, még ma el is küldöm. 
Nem a Kócos kapar odakinn?

Az ajtó alján türelmetlen kaparás h a lla to tt. 
Geyza bácsi kiment és kinyitotta a külső ajtót.
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^Kócos, mint örült kis fekete süvölvény rohant be 
rajta *neki az öregumak és a viszontlátás leír
hatatlan örömétől akkorát ugrott, mint egy bo
lond. Az öreg kacagva védekezett és ölébe kapta 
a kutyát, mely vad boldogságában úgy öltögette 
kis piros nyelvét az öreg arca felé, mint a kigyó. 
A  kanárimadarak őrjöngő izgalomban ugrán
doztak a pulikutya megjelentére.

— Haszontalan dög, — szólt szigorúan Pista 
a kutyára — folyton elcsavarog verebet va
dászni, ilyenkor azután kapar az ajtón. Na, gye
rünk beljebb, Geyza bácsi.

Kócos farka, amely egy fekete pamutból ké
szült mű krizantémumhoz volt hasonló, boldogta
lanul lekonyult Ésmig a két férfi beljebb vonult 
egy szobával, ő szégyenteljes bánatában egy sa
rokba vonult, azonnal lefeküdt és szeretett volna 
meghalni, amiért az istene megszidta.

A belső szoba volt a szentek szentje, Geyza 
bácsi dolgozószobája. Nagy, világos szoba volt 
ez; nagy, mert kettőből csinálták egy közfal kido
básával, világos, mert egyik falába hatalmas 
nagy ablakot töretett a gazda. Itt állott Geyza 
bácsi könyvtárának az a része, amely az állan
dóan használatos kézikönyvből állott, mert a 
többi fent pihent a padláson. Itt állott továbbá 
Geyza bácsi életének féltett gyöngéje és büszke
sége: a sarkantyú-gyűjtemény. Negyven eszten
deje gyűjtötte a sarkantyúkat, amelyek most 
két óriás falat teljesen elfoglaltak. Mind a két 
fal deszkaburkot hordott, mert ennyi szeget a 
vakolat aligha birt volna ki. A fehér papirossal 
átragasztott deszkaburkon azután száz, meg ezer 
sarkantyú zsúfolt tömege sorakozott. Volt itt 
XVII. századbeli ötvözött francia ezüstsar- 
kantyu, rovátkolt karolingi típus, magyar hul- 
lámosrszélü réztallér, amely olyan, mint a dere- 
lye-metélŐ, nagy csillagu középkori spanyol sar
kantyú, vaspántos brazíliai ritkaság, azután
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mindenféle kuriózum, például gróf Leiningen- 
Westerburg aradi vértanú sarkantyúja, vagy 
aranyozott gipszmodell]e annak a sarkantyúnak, 
amit az aranysarkantyús vitézok hordtak az in
tézmény alapitásakor. Voltak honfoglaláskori 
leletek, római régiségek, rozzant vasdarabok, 
amiknek hiányzó részeit drót pótolja. Volt egy 
külön sor, amely a magyar huszárság sarkan
tyú-viseletének fejlődését mutatta be napjainkig. 
Még az iványi kovács, a néhai Berkenye István, 
magakovácsolta sarkantyúja is helyet kapott 
egy sor végén.

Az Íróasztalon fantasztikus rendetlenségben 
hevertek szanaszét teleirott lapok, egy mikrosz
kóp, egy ásvány vizsgálathoz használatos for
rasztócső, egy zsirkőből készült Buddha-szobor, 
egy óriás befőttes üveg, benne kis létrával és 
leveli békával, körző, színes ceruza, elkövesedett 
fadarab, egy sas csontvázának a részei, amiket 
éppen most épitett egybe rézdrótokkal az öreg, 
azután egy kis láda, mely már félig tele volt 
kanári-toliakkal. Pista inindezt már ezerszer 
látta, oda se nézett semmire. Cigarettát sodort 
magának.

— Az az újság, — mondta, mikor elhelyez
kedtek — hogy résen kell lennem, mert ezeknek 
a kőbányásóknak egy embere lent járt Pöszke 
Palinál. Bizonyos Mózer nevezetű. Aziránt ér
deklődött ...

Pista megállt, mert az öreg élénk arckifejezés 
kiséretében felemelte a kezét,

— Hopp, megállás! Mózer. Tudod-e, mit je
lent az, hogy Mózer? A régi német nyelvben 
azonos a Muser, vagyis Musbereiter, szóval, 
ami lekvárkészitőt, tágabb értelemben gyümölcs
kereskedőt, sőt még közönségesebben zöldség- 
kereskedőt jelent. Ez a te Mózered valami ilyen 
töldséges kalmárnak az ivadéka, jó lesz vi
gyázni.

18



Pista bólintott Jól ismerte az öreg bogarait, 
tudta, hogy rá kell hagyni. Ez is egyik ilyen bo
gara volt az öregek. Az volt a felfogása, h o ^  
a családok a név születésekor nem ok nélkül 
kaptái a nevüket. A göndör emberen rajta ma
radt a Kondor vagy a Bodor név, a sötétkedvü 
emberre pt;dig a Komor név ragadt rá. Mivel 
pedig az átöröklés elve előbb-utóbb csak kiüt
közik, nyilvánvaló, hogy az ős nevéről az utód 
tulajdonságaira igenis következtetni lehet Ezt 
az öreg igen komolyan vette. Mikor egyszer, még 
békeidőben, egy Zigány nevű dunántúli nemes 
ur, aki kamarás akart lenni, \alami Kevy-rokon- 
ság kiderítése érdekében felkereste Geyza bácsit ő 
végig bezárt minden fiókot kulcsra, mert nem 
lehet azt tudni, hogy a Zigány-ős miért kapta 
a nevét, azért-e, mert nagyon fekete volt a képe, 
vagy valami más okon. Egyszóval Pista türel
mesen megvárta a Mózer névhez fűződő etimo
logizálást, azután eléterjesztette, amit a nótá
riustól hallott.

Roppant eleven lett erre a kanárik, elefán
tok és sarkantyúk öreg bohója. Ha valami csel
ről, ravaszságról, más eszén való tuIjárásról 
volt szó, rögtön szédületesen váltani kezdett az 
esze. Mód nélkül élvezte az ilyesmit. Most is ha
mar előszedte a megye katonai térképét és fö
léje hajolva a nagyitóüveggel, amellyel olvasni 
szokott, töviről-hegyi re meghányta-vetette a kő
bánya utvágó lehetőségeit.

— Ne félj, amig exigem látsz, ügy rászedjük 
ezt a te Mózerodat, ne félj, hogy kétfelé fog ál- 
lani a füle.

Abbanmaradtak, hogy Pista a jövő héten fel
szalad Pestre, két napig marad ott, első nap te
lefonál a részvénytársaságnak és találkát kér, 
de nem megy el, másnap megint találkát kér, 
arra azután elmegy. Hogy mit beszéljen és hogy
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viselkedjék, azt apróra megrágták mind a 
ketten.

Most már mehetett volna Pista. Neki is hu
zal ködöt t, hogy búcsúzik, kétszer is. De megint 
csak ülve maradt. Az öregur ránézett, huncut 
hunyorgással amúgy féloldalról, azután rászólt:

— Bökd mán ki, ami a begj’'edet nyomja, hi
szen még a vak kanári-madaram is meglátná, 
hogy valamit még akarsz mondani.

— Hát igen, — mondta Pista és nyelt egyet, 
mert hirtelen izgalmában száraz lett a torka — 
volna még valami. Tudn iillik ... az az izé .., 
amit egyszer mondott nekem, Geyza bácsi, mi
kor gimnázista voltam, hogy majd szóljak, mi
kor izé ... mikor nag^^koru leszek.

Az öreg hirtelen elkomolyodott. Azonnal 
tudta, miről van szó. Azután komolysága lassan 
elenyhült. Nézte ezt a fiút, testvéröccse unokáját, 
akit nagyon szeretett. És kis, aszott kezét, mely 
már a madarainak karmához lett hasonlatos, 
rátette a Pista naptól lesült, kemény, izmos ke
zére.

— Látom, izgatott vagy. Minden fiú, aki sze
reti az édesanyját, izgatott lesz, ha arról van 
szó, hogy megtudjon valamit az édesanyjáról, 
amit eddig nem tudott. Hát nem kell izgatott
nak lenned, édes fiam, mert amit el fogok mon
dani, attól édesanyádat csak jobban szeretheted. 
Már huszonöt éves is elmúltál, megkérdezhetted 
volna tavaly. Vagy akár öt éve, mert már akkor 
is elmondtam volna.

Pista fülig pirosán ült a székén. A szive hall
hatóan dobogott. Az öreg folytatta:

— Azt akarod tudni, hogy anyád, aki gróf 
Kelecsényi-leány, miért van kiközösítve a mág- 
nás-famiiiából. Mikor gimnázista voltál, nem 
akartam beszélni róla, mert tizennégyéves gye
reknek nem kell még a szülei szerelmi dolgain 
törni a fe jé t
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__ Az nem úgy van, — ütötte fel hevesen a
fejét Pista —- mert mikor én ...

— Csendesen, fiam, csendesen. Nekem meg
vannak a tudományos elveim, azokkal te ne vi
tatkozzál. Most elmondom, amit tudni akarsz. 
Apád, Kevy Pál, az én kedves Józsi öcsémnek a 
fia, egy lakodalmon megismerkedett Kelecsényi 
Piroska gróf kisasszonnyal, akinek akkor már 
nem élteK a szülei, csak a nagybátyja és 
gyámja, gróf Kelecsényi Gusztáv.

— Az a mostani...
— Úgy van, a felsőházi tag, a bankalapitó, a 

közgazdász, a tizennégyezerholdas. A fiatalok 
egymásba szerettek. Anyád is nagyon szép lány 
volt, apád meg éppen jókötésü legény volt, az 
Isten nyugosztalja, hászen azért volt Kevy.

Itt az öreg megállt egy kicsit. A szeme gőgö
sen szikrázott egyet. Nyilván visszagondolt a 
rekruta-korára. Azután folytatta.

— Mit csinált volna egyebet, beállított a ma- 
dai kastélyba lánykérőbe. De Kelecsényi Gusz
táv áperté megmondta neki, hogy arról álmodni 
se merészeljen. Csúnyán össze is pöröltek. A gróf 
azt vágta oda neki, hogy a pénzt akarja. És el- 
zargatta a háztól. A fiatalok azután titokban le
veleztek, vártak másfél esztendeig, mikor azután 
látták, hogy a makacs Gusztáv grófot sehogy se 
tudják megpuhitani, elhatározták, hogy meg
szöknek. Apád kileste, hogy Mada vidékén had
gyakorlat lesz. Szerzett magának huszár-ruhát, 
nriert ő az ulánusoknál szolgált, neki az nem 
volt. Mikor azután a madai kastélyban nagy vi
gasságot csináltak a bekvártélyozott huszárok, a 
grófkisasszony hascsikartató szert itatott a lo
vászával. A lovász fogta a hasát, jajgatott, nem 
mehetett a gróf kisasszonnyal kilovagolni. Erre 
a gróf kisasszony a nagybátyja füle hallatára 
vacsoránál megkérte az ezredest, hogy adjon 
neki kölcsön egy huszárt lovásznak. Az ezredes,
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persze, azt mondta, hogy csak vegye, amelyiket . 
tetszik. Hát ő másnap vette is azt, amék neki 
tetszett. Reggel öt órakor lóra kaptak apáddal, 
estére lóháton Pesten voltak, elbújtak. Apád az ■ 
Angol Királynéban bujt el, anyád... na kinél?

— Nem tudom.
— Nálam, öcskös, nálam. Rettenetes botrány 

lett ebből. A gróf, persze, kurrentáltatta a hú
gát. Még nálam is jártak keresni, a pesti laká
somon. De jól elbújtattam, nem lelték. Két hó
napig ment ez igy. Akkor azután elmentem a 
grófhoz. Megmondtam neki, hogy tudom, hol a 
húga, de csak úgy mondom meg, ha beleegyezik 
a házasságba. Erre nekem is azt mondta, hogy a 
pénzt akarjuk. Erre benyúltam a zsebembe és 
elibe tettem egy elkészitett Írást. Apád is, anyád 
is kötelezték magukat, hogy soha a Kelecsényi- 
vagyonra igényt nem emelnek, de még egy vörös 
garasra sem. No erre rettenetes mérges lett 
Gusztáv gróf, majd a guta ütötte meg. A gyámi 
heleegyezégt aláírta, de becsületszavára kijelen
tette, hogy gróf Kelecsényi Piroskát ez életben 
nem ismeri többé. Másnap hosszú cikkek voltak 
minden újságban, hogy megkerült az elsikkadt 
grófldsasszony. A mágnás-kaszinó úgy nyüzs
gőit, mint a hangyaboly. Nem volt ilyen skan
dál imi húsz éven helül. Apád azután feleségül 
vette anyádat. Egy év múlva megszülettél te. 
Gusztáv gróf bele is ült a húga vagyonába, 
használja most is. És a becsületszavát meg is 
tartotta, se anyádat, se apádat nem ismerte töb
bet Most azután tudhatod, hogy mikor még kis
fiú voltál, miért tanított apád, hogy a Kelecsé- 
nyi-nevet nem szabad ki se mondani nálatok. 
Min gondolkozol olyan nagyon?

— Azon, hogy az anyám dúsgazdag lehetett 
volna, akármilyen nagyurhoz hozzámehetett 
volna, de úgy szerette az apámat, hogy vállalta 
vele ezt a hétszilvafás szegénységet*.,
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__ Az már igaz. Fene szép nagy szerelem
volt, meg kell adni. Csak azt nem értem, liékás, 
liogy mindezt a dolgot neked tőlem kell meg- 
tiidhL Hiszen ha, fnrta az oldaladat, kikereshet
tél volna valami régi újságot a Nemzeti Múze
umban, meg volt ez Írva az újságokban mind. 
Vagy a tanulpajtásaid is, csodálom, hogy el 
nem mondták, hiszen otthon — tudom én, hogy 
van az — biztosan mind hallotta a maga szülei
től. Szinte lehetetlen,^ hogy meg ne tudtad volna 
valahogy.

Az öreg ravasz arckifejezéssel kandikált az 
öccsére. Az fülig piros volt még mindig és a 
vállát vonogatta.

— Megmondom, Geyza bácsi, hogyan volt ez. 
Én tudtam, hogy megtudhatom, ha akarom. 
D e... én úgy imádom anyőkát... én úgy fél
tettem azt az imádatot, amit iránta érzek... 
én.. . én féltem megtudni, hogy mi vo lt ... Tu
dod, mikor a pajtásaim kezdtek volna erről be
szélni, mert hiszen okosan mondod, hogyne 
kezdtek volna... akkor én gorombán beléjük 
fojtottam a szót... féltem ... és most nagyon 
szégyellem, hogy féltem. .. megj^ek is haza.*

Geyza bácsi fel ál lőtt. Lábával a papucsait 
kereste, amiket közben lehullajtott, harisnyá- 
san kényelmesebb lévén a világ. Ezen azután 
Kevy Pista harsányan felkacagott. Mindenen tu
dott volna most kacagni, fiatal orkán módjára 
szakadt fel belőle a megkönnyebbülés boldog
sága. Az öreg kedvetelten nézegette. Meg is ve
regette a Pista arcát, mint ahogy az iskolás- 
gyereknek vj^zokták. Kócos már ott állott mellet
tük, mert a székek huzogatásánaJc zajára tudta, 
hogy indulás következik.

Nem tudni hirtelenében, hogy az utón haza
felé melyil\ hancurozott boldo^bban: Kócos-e, 
vagy a gazdája. A Horva-hidnál találtak egy 
igen gusztusos fadarabot, valami vásáros sze
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kér hullajthatta el, olyan ólra való retesz volt, 
madzaghuzóval. Ezt dobálta Pista hazáig a 
puli kutyának. És Kócos úgy rugíatott mindig 
az elhajilott retesz után, hogy^ száguldása nyo 
mán olyan hosszú vonalban gbmolygott a por
felhő. mint vasút mögött a füst. Mikor pedig 
visszahozta a reteszt a gazdájának és az fel
vette, ő eszeveszett ugrásokkal és ugatásokkal 
rimánkodott, hogy dobja el megint. Két paraszt
lány, hazajövet a mezőről, vissza is fordult a 
nagy cirkuszra.

- f De jó kedve van a tekintetes uríinak, — 
kiáltotta az egyik.

— Tán valami nagy öröme van, — kiáltotta 
a másik.

Pista befordult a kúriára. Az édesanyja a 
nagy diófa alatt most teritette az asztalt Sohse 
engedte cselédnek, ha a fiának teríthetett. Pista 
nekirohant a filigrán, törékeny kis asszonynak, 
felkaptak a levegőbe, mint a pelyhet és boldog 
kacagással felnézett az arcára:

— Anyókám!
— Ereggy már, te bolond, bizonyisten meg

bolondultál!
Azután ránézett a fia tekintetére. Kívülről is

merte ennek az arcnak minden lehelletnyi derű
jét és borúját. Halkan és meglepetten szólott:

— Mi történt veled, te fiú?
~  Geyza bácsi mindent elmondott... rólad 

,.. meg apáról...
Kevy Pálné, született gróf Kelecsényi P i

roska először elsápadt, azután elpirult. Azután 
elsírta magát és görcsösen magához ölelte a 
fiát. Az ittmaradt mását annak a valakinek, 
akinek olyan édes volt az életét odaadnia ügy 
álltak ketten összeölelkezve. Kócos nem nagyon 
törődött ezzel, ö azóta már előhozta az eldugott 
Bzalonnabőrt és a maga részéről elkezdett 
ebédelni.
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Pista íölébredt és az álmot egy pillanat alatt 
elfelejtette. Mi az ördög ez a muzsika? Fel
csavarra a villanyt és gyorsan magára kap
kodott valami ruhát. Kinn rendületlenül húzta 
a cigány azt a nótát, hogy kié ez a tanya, 
de fás. Mulató kompániák, ha egy helyütt 
megunják magukat és széles jókedvükben felke
rekednek valamelyik baráti házat felverni, ren
desen ezzel a zenei célzással köszöntenek be: 
„Vagy alusznak, vagy nem hallják, vagy talán 
nem is akarják/*

Mire Pista kiért az udvarra, a diófa alatt 
már elhelyezkedett a társaság és Péter, az öreg
béres, éppen sietett a házból az üvegburába fog
lalt kerti gyertyával, ámbár nyilvánvaló volt, 
hogy ez már nem sokáig fog kelleni, mért haj
nali három óra volt és a távolba vesző észak
keleti hegyek felett már fakultak a csillagok. A 
fa tövében Csucsuj, az iványi cigány, két szál 
emberével rendületlenül húzta. Karap diktálta 
neki a nótát, a grófi ispán. Nagyon nekibusuit 
ez a Karap. Be volt csípve alaposan. Ahogy Pis
tát meglátta, nekiesett, megölelte és megcsó
kolta. nagyon cuppanósan két oldalról. És azon
nal elsírta magát.

— Nincs, — motyogta sirva, nagy fejingatás- 
sal — nincs...

— Mi nincs?
— Nincs ilyen derék magyar úriember több 

a világon, mint te vagy. édes egy Pistám, az úr
isten áldjon meg.

És sűrű könnyeket hullatott a Pista zekéjére, 
mintha az éppenséggel valami nagyon bánatos 
dolog lett volna, hogy Pista olyan derék magyar 
úriember. Az asztalnál ülő többiek nagy hűhó
val és zenebonával kiabáltak.

III.
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— Nem kell rá hallgatni! Be van rúgva! 
Gyuszi, ülj vissza az asztalhoz!

Pista sorra kezelt a vendégeivel. Zabolátlan 
jókedvvel kacagtak rá, a leghangosabb Kékess 
Máli volt közöttük, a kohái özvegy. Hamarosan 
elmondták, hogy a mulatság tegnap délben kez
dődött Kohán, ahol is Thorma Jenő, a megyei 
utbiztos, valami hid dolgában hivatalosan ki
szállván és hitvesét is magával hozván, a Ké- 
kess-kastélyban ebédelt, ebéd után beköszöntött 
a homokfutóval Karap Gyuszi, elkezdtek poha- 
razni, közben este lett, akkor valamennyien át
hajtatta Iványiba a Fehér Lóba, ott még egy pár 
emberrel megszaporodtak, mulattak mostanig, 
most azután itt vannak. Mindezt hangos nagy 
jókedvvel mesélték, csak Thormáné nem vett részt 
a vigasságban. Magas, sovány, lófogu asszony 
volt, gyomorbajos és rosszkedvű. Morcos hangu
latban ült a többiek közt, mint ürömcsepp a 
mézeshordóban, de gyenge üröm volt és a méa 
nagyon erős: a mulatságot nem tudta megkese
ríteni. Nem figyelt rá senki.

— Csak azt restellem, — mondta a szép öz
vegy — hogy Piroskát felzavarjuk szegényt. Be 
kéne neki szólni, hogy ne keljen fel, úgyis me
gyünk mindjárt.

Nem komolyan mondta ezt Kékess Máli, in
kább puhatolódzásképpen. Élete nagy kéjei közé 
tartozott, hogy Kevy Pálnét tegezhette. Annak a 
szívós munkának, amellyel molnárlány létére a 
birtokos asszonyokkal elfogadtatta magát, koro
nája volt a Kelecsényi grófklsasszonynak oda
kiáltott szervusz. Ilyen forgandó az élet és ilyen 
nagy kártyakeverő a szerelem. Kelecsényi Gusz
táv húga, a dúsgazdag és előkelő kontessz, va
laha elérhetetlen csillagos magasságban lebegett 
Kaczor Máli, a kohai molnár lánya felett. De a 
kontessz beleszeretett Kevy Pálba, Kékess Ger
gely pedig beleszeretett a molnárlányba és ime:
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itt élnek mind a kelten szomszédosán, nyájasan: 
szervusz, Piroska, szervusz, Máli. Roppant kelle
mes volt tegezni a finom és előkeld Kevynét, de 
még kellemesebb volt visszategeztetni.

Erre éppen most alkalom ís nyílott. Kevymé 
niost lépett ki a tornácra, frissen, mosolyogva és 
üdén, mintha legalább egy félórát töltött volna 
toalettel és fésülködéssel. Pedig alig ültek még 
itt egypár perce a váratlan vendégek.

— Szervusz, drága Piroskám, — kiáltott a 
szép özvegy —  jaj, de restellem, hogy Így betör
tünk hozzád, de ezekkel a becsipett férfiakkal' 
nem lehet bírni. Jaj, de sajnálom, hogy felkeltél, 
jaj, de édes kis ruhád van, ezt az anyagot na-

-gyon szeretem.
Kevynét egy kócos és álmos cselédlány kö

vette óriási tállal, rajta mindennel, ami szemnek 
és szájnak ingere, úgy mint császárhussal, szá
razkolbásszal, sajttal, vajjal, hagymával, meg 
miegyébbel. A férfiak neki is estek egészséges 
mohósággaL Evőeszközök csörgése, hangos kíná
lás, az ételnemüek elragadtatott dicsérete vál
totta fel a cigánymuzsikát. Pár lépéssel odébb 
Csucsuj. cigány, meg két embere egy nagy kerti 
lócára telepedtek és vadul tömték magukba az 
ételt, olyan arckifejezéssel, mintha most egy régi 
ellenséget sikerülne végre megsemmisíteni. Min
denki evett jóízűen, csak Thormáné nem. Hala- 
vány és bánatos mosollyal, mint az a vértanú, 
akit világi kincsekkel igyekeznek hitétől eltán- 
íoritani. igy felelt A háziasszonyi kínálásra:

— ó, édes szivem, hiszen meghalnék, ha en
nék belőle! Az én gyenge gyomrommal, hova is 
gondolsz! És ma ebéd után megint el kell mu
lasztanom a kúrámat. Tudod, drágám, ha én 
ebéd után nem fekhetem le termaforral egy kis 
félórára, hát halálosan vétkezem az egészségem 
ellen. Azt mondtam, hogy ma? No hiszen, alapo
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san tegnap már az a ma. De némelyik ember
nek nincsen semmi belátása.

Ez a férjének szóioti, akit azonban az asz- 
szony mártiromsága egyáltalában nem hatott 
meg. Sőt széles indulattal felpattant, a falatozó 
cigányok felé fordult és egész testével adván a 
ritmust, diktálni kezdett: „Nékem olyan asszony 
kell, ha beteg is keljen fell‘‘ A cigányok, képük
ben a fulladásig nagy ételdarabokkal, felpattan
tak és kapkodták a szerszámjaikat. A többi ven
dég mind belecgyesüll a nótába. Azt a sort, hogy 
„főzze meg a vac8orááát‘*, hosszan és nagy dalló 
passzióval elnyújtották és valamennyien lesték, 
hogy Thorma mikor mozdul a negyedik sorral, 
ö jól kiélvezte előbb a vacsorááát, azután hirte
len szegett egyet a fején, mint a búvárúszó, le
guggolt és magasra emelt jobbkezét nagy ívben 
lemeritette: „Úgy várja, vár j a. . — énekelte 
harsányan és lüktető tempóban mindenki vele, 
a cigány pedig inaszakadtáig húzta. Péter öreg
béres körültóltött a sárga rizlingből és mivel ki- 
nek-kinek a szokását már jól ismerte, egyiknek 
parádi vizet, másiknak szódát higitott hozzá.

Pista ételkinálassal volt elfoglalva. De köz
ben érezte magán valakinek a tekintetét Nem is 
kellett felemelnie a fejét, tudta, hogy Máli nézi. 
És mikor a tekintete kissé zavartan arra tévedt, 
csakugyan egy vakmerő és perzselő pillantás 
meredt az övébe. Az asszony mellett Karap 
Gyuszi ü lt Éppen szundított egyet. Az volt a 
szokása, hogy mulatság közben el-ellopott észre
vétlen öt perceket, hirtelen orvul aludt egy ki
csit, akkor megrázta magát, felébredt és még va- 
dabbul újra kezdte. El is nevezték Gyorsanaivó 
Harapnak Éppen ebben a pillanatban rezzent 
fel. Megdörzsölte vérben forgó szemét, nagyot 
csapott az asztalra, felugrott és elorditotta ma
gát:

— Ácsi!
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Aliik hallották, elhallgattak. Egy rész még to
vább kantáit de lassanként elcsendesedett a tár
saság. Karap Gyuszí tósztba kezdett. Elői’e és 
háti adőlve álltában, rendkívül okos és méltósá- 
gos arckifejezést erőltetve a mámortői béna arc
izmaira, széttekintett és így szólt:

— Igen tisztelt hölgyeim és uraim!
Ekkor hosszasan elkezdett gondolkozni. Te

kintete a poharába esett, mely üres volt. Erre 
nem szónoki, hanem rendes hétköznapi hangon 
azt mondta, hogy pardon, bizonytalan kézzel bort 
loccsantott magának a karafiából és ismét ün
nepi hangon gyújtott rá a mondókéra:

— Igen tiszteit hölgyeim és uraim! Nem va
gyok a szónok embere, de úgy érzem, hogy a mai 
szép összejövetelünk nem mulhatik el anélkül, 
miszerint hangot ne adjunk annak az érzelem
nek. amellyel ezen uriház igazi magyar nagy
asszonya iránt mindnyájan, kor-, nem- és rang- 
különhség nélkül egyaránt . . .

Itt megakadt. A mondat elejét elfelejtette. Egy 
pillanatig hasztalanul küzdött agyának gőzös ho
mályával, azután dacosan segített magán. Még 
a levegőben lógott az az „egyaránt‘\ amellyel fel
vitte a hangot. Most tehát körülnézett és vakme
rőén, zsarnoki módon befejező hanggal kiáltotta 
még egyszer: ,,egyaránt!“ Pont. Vége a mondat
nak. Akad-e olyan vakmerő, aki nevetni meré
szel? Kihívóan pillantott körül az arcokon, mint 
a király, aki éppen leveri a lázadást és hajlandó 
kegyetlen példát statuálni. De vakmerő nem 
akadt Nem is mozgott senki, illedelmesen hall
gatták a tó«iztot. Csak Thormáné nyúlt szórako
zott mártír-arccal a tálba, hogy illetlenül hagyott 
üres tányérja felett immár a negyedik darab szá
raz kolbászt vigye a szájához.

— Hölgyeim és uraim, —- folytatta Karap —- 
én nemcsak az illendőségnek teszek eleget, mikor 

jmost érzelmeimnek kifejezést adok. hanem, igen
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tisztelt hölgyeim é& uraim, én kifejezést adok egy
szersmind az én érzelmeimnek is! Nem vagyok a 
sz6 embere, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim...

— Ezt már hallottuk — szólt közbe Thormáné 
savanyúan.

Karap Gyuszi megdöbbenve fordult arrafelé. 
A hihetetlen dolog megtörtént. A beszédet, ime, 
egy tiszteletlen közbeszólás szakította félbe. A 
magasztos és szent pózban ilyen brutálisan meg
támadott szónok elsápadt, a közbeszóld felé for
dult és rövid gondolkodás után igy szólt:

— Ez meg folyton eszik.
Azzal leült, fújt, mint egy bika és felhajtotta 

az italt. A  többiek, hogy mentsék a helyzetet, el
kezdtek kiabálni: „Éljen Piroska!*^ Kiki odajá- 
riilt a háziasszonyhoz kocintásra emelt poharával 
és a cigány tusst húzott, vagyis vad erővel rán
gatták a vonót a húrokon, minden néven nevez
hető zene nélkül. Thormáné sápadtan ült a he
lyén- Karap megjegyzése teli találattal a szivén 
érte. A szája éppen tele volt egy nagy falat száraz 
kolbásszal. Azt most már nem rághatta meg. 
Kénytelen volt egészben lenyelni, amitől a szeme 
úgy kidülledt, mint a Basedow-betegeké. A férje 
látta ezt és lelke mélyén kimondhatatlanul bol
dog volt. örömében azonnal elkezdte a cigánnyal 
azt a nótát huzatni, hogy „Sárga papucs az ágy 
alatt, bej de rigesrigen nem láttalak.** Azonban 
Máli, a szép özvegy, hirtelen elkurjantotta magát:

— Ácsi! Most más nótát fogunk csinálni! 
Tudjátok már a banánt? összepróbáltad az em
bereiddel?

— Igenis, instálom — felelt mohón a cigány,
már kerilbelil tudjuk.
A társaság felfigyelt. Itt valami produkció 

következik. Kékess Máli híres cigány idomító volt 
az egész vármegyében. A divatos uj nótákat ő 
hozta le Pestről a cigánynak. Nem kottában, de
hogy. Csúcsúj a cigányoknak ama fajához tai>
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Tozott amelyet, önmaga a „fejnaturalista^' szóval 
nevezkt. Utszéli vadrózsa-bokornak vadvirága 
volt ő, szerecsenképü vályogvető, aki nem hogy 
nem tudott, de életében nem is látott kóiát. De ha 
nótát fügyűltek előtte, hurtapogató hindu ujjai
val azon nyomban ráhibázott melódiára is, rit
musra is, lett légyen az bécsi keringő, vagy bár
milyen bonyolultan szinkópáit néger találmány. 
Most tehát rágyújtott a banánra. Valljuk meg, 
valamelyes kis lámpalázzal. Máli a tanár komoly 
figyelmével követte a zenei előadást, a fejével is. 
a kezével is igyekezett átsegíteni a taktusvonalon 
a kottafejek szerecsen összekötő iveit. Majd mi
kor az első lejátszással meg volt elégedve, bál- 
királynői mozdulattal elé vette a táskáját, amely 
egy gerincvonalán kinyitható kutyát ábrázolt és 
kiszedett belőle egy gondosan összehajtogatott 
nyomtatványt. A  kíváncsian odahajló fejek kér
déseire előkelő gőgjében nem is válaszolt. Most 
volt elemében, mint a pesti kultúra orákuluma, 
mint irányi-vidéki divathölgy, mint jukker-asz- 
szony, mint divatktrálynő. Odahuzott magának 
egy kerti széket a kavicsos szabad térség köze
pére, mint az a drámai szinész, aki a sugólyuk 
előtt szeret szavalni Háta mögött figyelt minden 
hangjára a Csucsuj bandája. És ő vakmerőén 
keresztbe rakott lábbal, kezében tartva a nyom
tatott füzetet, cigány kísérettel énekelte a pesti 
szenzációt: Oly jól csúszik ez a banánhéj. ..

A társaság tagjai nem mertek ^ym ásra nézni 
Egyikben-másikban homályosan élt u ^ an  a gon
dolat, hogy milyen jó és szabad érzés volna most 
elhuzatni ormódi temetőt, de aki ezt gondolta, 
az mindjárt parlaginak és vidékinek ítélte ma
gát és nem szólt semmit a szive titkos sarkában, 
dúló harcról, hanem lojálisán megértő arccal in- 
tegette a taktust a Máli nóta-mondásához. A  ci
gány eljátszotta a banánt eg5rmásután négyszer. 
És a szép özvegy végül is győzelmesen, a kárpit
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előtt hajlongó primadonna gyanánt tette vissza 
a táskájába a Nótás Hetilapot, amelyet a székes- 
fővárosban a Rákoci-ut és Nagykörút sarkán vá
sárolt. ügyi^ekkor Karap Gyuszi hirtelen föl
ébredt és uj szónoklatba kezdett

— Igen tisztelt hölgyeim és uraim! Az imént 
olyan dolog történt velem, amelyet férfiasán 
helyre akarok hozni. Ugyanis tudniillik, höl
gyeim és uraim, bocsánatot kérek, ha részegsé
gemért ezennel engedőimet kérek. Én az előbb 
egy felhevült pillanatban megbántottam egy ál
talánosan tisztelt előkelő uriasszonyt, akinek or
cája . . .

Itt Karap Gyuszi ketserves könnyekre fakadt. 
A kö-nnyek forró patakban futottak alá a két sze
méből. Le sem törölte, csak állott ottan véghetel- 
len bünbánatának kozmikus számadásában. Mire 
Tbormának azonnal eszébe jutott egy nóta és azt 
hevesen integetve a mutatóujjával a levegőbe, 
mindjárt indítványozta is a cigánynak: „Fehé
rebb is az orcája a hónál . . De csak a biAcsás 
ment utána elkényszeredett nyekei’géssel. Az is 
mindjárt elhallgatott. Az elázott társaság köz
figyelme a zokogó Karap Gyuszi felé fordult, aki 
most fejét leirhatatlan keseiniséggel ingatva, le
görbült szájjal, patakzó könnyek között hebegte:

— Köpjetek szembe, üssetek agyon . . .  gyala- 
Eátos... gyalázzotas . .. 'gyalázatás voltam ., .  
megbántottam egy szentet...

Azzal leborult a gőgösen majszoló Thormáné- 
nak az asztalon heverő kezére és azt fuldokló 
zokogás közben szenvedelmes csókokkal borí
totta el. Többen rögtön vigasztalni kezdték. Ekkor 
a szép özvegy felállott, egyenesen odament Pistá
hoz és a vállára téve a kezét, egyenesen a szemébe 
nézett.

— Mondja, Pista, hallom, valami dinnyemag
jai vannak magánaL Megmutathatja?

— Meg — mondta Pista a félénk diák naiv
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rqodálkozásával —. ámbár mncs azon semmi 
nézni való. Dinnyemag, az dinnyemag.

— Hol az a mag? — folytatta a  szép özvegy 
ellentmondást nem türöen.

Pista szó nélkül ment a ház oldala felé. Elfor
dultak a sarkon és a fehérfalu kúria oldalsó fa
lához jutottak, ahol hirtelen csend és józanság 
csapta meg őket. A vasrostélyos kis ablak bar
nára festett, hólyagos párkányán ott fehérlett egy 
csomó dinnyemag a muskátlis cserepek tövében.

— Korábban kell elültetni — mondta bizony
talanul Pista —, azonkívül ennek a szárát érés 
előtt nem szabad megcsavarni.

Ott állottak ketiten a szürkülő derengésben a 
sápadt fehér fal mellett, szájukban a hajnali bor
ital izével, fülükben a Karap Gyuri idehallatszó 
zokogásával. És hirtelen száz mérföldre kerültek 
attól a társaságtól, amely egy szegelettel odébb 
az üv^burás gyertya mellett lumpolt. A távoli 
síkság felől hús virradati szellő csapta meg ki- 
hévült orcáikat, a levegőben a harmat áldott és 
józan nedvess^e úszott. Máli nem ügyelt a 
dinnyemagra, hanem elszántan a Pista szemébe 
mélyedt. Pist^a pedig a férfiasságukban szerény és 
tiszta legények elhúzódó zavarával figyelmesen 
szemlélte a dinnyemagokat.

A szép özvegy a támadó nők f elsőbbségé vei el
mosolyodott Szép volt, fiatal, gazdag, vidám és 
vakmerő, hogyne mosolygott volna.

— Muskátli — mondta halkan, bizonyos szán
dékos halksággal —, piros muskátli. Tudja, mit 
mondott nekem Pesten egy bizonyos illető? Hogy 
én olyan vagyok, mint egy pompás virág. Mint 
egy teljes pipacs, azt mondta. Mit szól hozzá?

— Persze — felelt szolgálatkészen, udvariasan 
Pista —, teljes pipacs, nagyon jó, hogyne.

A ház sarkánál hangok közeledtek. Karap 
Gyuszi közeledett holtrészegen sirva és két em
ber jött vele. Részint hogy támogassák, részint
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hogy csendesítsék. A könnyek bőségesen folytak 
az arcán.

— Pistukám — hebegte mély, gyermeki bá  ̂
nattal —, köpjél szembe, édes drága Pistukám... 
én a te házadnál . . .  a te úri házadnál . . . meg
bántottam egy szent asszonyt . . . egy szentet, 
barátom . . . borzasztó! . . . nagyon kérlek, lőj- 
jél engemet agyon, drága édes Pistukám . . .  az 
egy élő istenre kérlek, azonnal lőjjél engem 
agyon . . .

Nagynehezen visszavezették a társasághoz. A  
cigány fáradtan és álmosan a banánt zengette. 
Valaki elfujta az üvegburában lángoló gyertyát 
Hirtelen kiderült, hogy a rónán már felkelt a 
nap. Halvány, kiábrándító pirosság ült az ar
cokra. Mintegy varázsütésre mindenki egyszerre 
öt évet öregedett. A pirkadás rózsaszínje alaU 
hullaszerüen zöldeltek az arcok, a szemek alatt 
mély karikák jelentek meg. Fáradt bucsuzkodás 
következett, a fákon lármásan csiripeltek az éb
redő madarak.

Mikor a fogatok zörgése lassan távolodott a 
rónán és vele halkult a Csúcsúj jó kedvet és lum
polást mimelő unott zenéje, Pista elgondolkozva 
ült le az ámbitus garádicsára. Elhatározta, hogy 
már nem érdemes lefeküdni. Úgyis annyi dolga 
van ma: napszámosok, alku a cséplőmasina gépé
szével, adóív, a konyhakert kerítése, a felfúvódott 
tehén, meg még száz egyéb. Ahogy a sürgő-forgó 
cselédség takarította befelé az asztali holmit, ő 
térdre támasztott könyökkel a tenyerébe fektette 
az állát és az özvegyről tűnődött. Kirajzolódott 
előtte a Máli délceg, telt alakja, keresztbe rakott 
lábainak hangosan kérkedő vonala, hangjának 
kihívó és csúfondáros vakmerősége. Vidám asz- 
ezony, táncos asszony, ^sties asszony. Pirossal 
festi a száját, minden színészt tud, minden nótát 
és minden táncot ő hoz Pestről. Teljes pipacs. Az

34



bizony, milyen jól mondta, aki mondta. Rikító, 
harsogó, diadalmas, kihívó.

Hol is egy pipacs? Hadd lássuk. Pista körül- 
rtézett. Hirtelen látni akart egy pipacsot De pipa
csot itt a kertben hiába keresett. Szórakozottan 
kelt fel a garádicsról és álom járó módon indult 
g] a virágágyak között Egy tarka pillangó vonta 
inagára a szemét Mint valami szirom maga is, 
amely mesebeli módon életet kapott, libegett 
ez a lepke táncoló virág gyanánt a friss hajnal
ban és rászállt egy alacsony rozmaring-bokorra, 
de mindjárt tovább is állott

Nini, rozmaring. Szelíd, szerény kis bokor. 
Milyen csendesen megvan itt a gyepes szélén. 
Nem kiabál, nem kelleti magát Észre kell venni, 
ő maga bizony nem szól. Ha Mali a teljes pipacs, 
vájjon milyen lehet az a nő, akit rozmaringnak 
mondana az ember?

Péter öreg béres jött arra. S2^kerce volt a 
kezében. Látta, hogy a gazdája tűnődik valamin, 
nem szólalt meg, csak állott és várakozott tisztes
ség! udóan. Pista felnézett, rátekintett és bólintott. 
Szó nem kellett. éHették egymást, nyilvánvaló 
volt, hogy a kerítésről van szó. Az óregbéres in
dult előre, a fiatal gazda tűnődve megérintette ke
zével a bokrot. Rozmaring, rozmaring, — melyen 
kedves szép szó. Azután indult ő is, közben cso
dálkozva és mosolyogva mondogatta magában: 
rozmaring . . .

A gyep diadalmasan és gyémántosan csillo
gott. A nap mindenható ragyogással kezdte kelet 
felől a mai rendet. Ajtók csapódtak, malacok 
visítottak, baromfiak káráltak, hátul az udva
ron fűrész horkolt nagy-szorgalmasan és a ház 
tetejére békával a szájában ereszkedett le a gólya 
izgatottan kerepelő párjához, amelynek lábánál 
éhes gólyafiak nyújtogatták sárga-piros csőrükett 
Megkezdődött a nap.



Vannak lakások, amelyeket százszor át liehet 
rendezni, mégsem hatnak egyébnél^, mint egy 
bútorkereskedő reklámpavillonjának az árumin
tavásáron. Valami rejtelmes van az ilyen laká
sokban, mert minden bútordarabja ugyanolyan 
mint amit más kellemes, melegen otthonos la
kásban lehet látni. Ugyanaz az ebédlőasz^l, 
ugyanaz a pohárszék, ugyanaz a pálma a szalon 
sarkában a zongora mellett, a szines lámpáju 
állóernyő tőszomszédságában. Hogy lehet mégis, 
hogy ami másutt otthon, az itt kirakat s a szé
keken önkéntelenül az árjegyző cédulát keresi 
az ember?

Ilyen lakása volt Budapesten a Honvéd-utcá
ban Matusek János építési válilalkozónak. Fehéri'e 
festett vadonatúj ajtók egymásba tolható előkelő
séggel hirdették, hogy Matusek János nem kiméit 
sem pénzt, sem fáradságot, csak hogy családját 
a vagyonához illő fényűzéssel vegye körül. A szo
bák falait külön-külön nagy gonddal, tehát végre 
is nagy szerencsétlenül megválasztott tapéta borí
totta, a falakon elismert művészek képei lógtak, 
úgymint Olgyaytól egy téli táj, amelyen a fehér 
hó kék árnyékot tartalmazott, majd egy Ke- 
ményffy-interieur, egy piros plüssbutoix)kkial gaz
dag szobasarok és egy Bosznay-kép, amely vad
disznót ábrázolt. De volt egy klasszikus olasz kép 
is, amelyet egy aukción vettek. Ez nagyon szép 
kép volt, egy imádkozó szentet ábrázolt, de festő
iét mindeddig senkisem tudta megállapitani. Ma
tusek bácsi, ha olyan vendéget vezetett körül a 
lakásán, aki először volt ott, ez előtt a kép előtt 
mindig tisztelettel állott meg és határozatlan sza
vakkal sejteni engedte, hogy a kép Tizianra vagy 
Giottora gyanús és fantasztikus éiáéket képvisel, 
csak persze a Szépművészeti Múzeumban, ahova
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p.lküldte volt memézetni, semmit sem értenek ké
pekhez. . , .

Valami egyéni színe mégis volt ennek a lakás
nak: a rengeteg keleti szőnyeg. Be nem avatottak 
azt képzelhették, hogy Matusek papa nagy sző- 
nveg-szakértő és valami művészlelkü hajiammal 
vonzódik a perzsák és szmimák gyengéd szin- 
változatai felé. Holott a dolog egyszerű magyará
zata az volt, hogy Matusek papa a kommün alatt 
sok fejtöréssel ezt az egyik módot eszelte ki a 
pénze egy része megmentésére. Szöröstül-bőrös- 
tüi megvett egy óiűási szőnyegrakományt, miután 
két szakértővel megbecsültette és az értékének 
harmadrészét kék pénzben letette az asztalra a 
rémült örmény ember elé. Most a honvéd-utcai 
lakásban minden tenyérnyi helyet drága keleti 
szőnyeg borított, török imaszőnyeg jutott még az 
előszoba falára is és még a központi fűtés fehérre 
mázolt fűtőtesteit is boccharák boritották.

Ebben a szőnyegárak tárban üldögélt délután öt 
óra tájban a Matusek-házaspár. Retten uzsonnáz
tak a nagy ebédlő-asztalnál. Egymással szem
közt ültek és kávézás közben beszélgettek. Azaz 
csak Matusek papa kávézott, mert Matusek ma
ma már régebben rájött, hogy teázni előkelőbb 
dolog, mint kávézni, ö  teázott. Szive mélyén 
százszor jobban szeretett volna meginni egy Jó 
forró, barna kávét sok föllel és kuglóffal, de le
győzte magában ezeket a kispolgári indulatokat 
és még reggelire is teát ivott

őszintén szólva, valahogy nem is illett hozzá 
a tea. Az ilyen hatalmas, nagytestű, drabális né
nikről inkább kávét tételez fel az ember. Mert 
Matusekné, született Okruklica Apollónia, túltett 
mindazokon a hölgyeken, akik bárhol walkür-sze- 
repben valaha is operai szinpadra léptek. Arányai 
ijesztően fenyegettek a padló beszakadásával, 
ahova lépett és ha leült a rémült butórok nyögve 
recsegtek segítségért. Meghökkentően zsúfolt ter-
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metán viszont komikusán kicsiny fej ült, amelyet 
tulajdonosa mértéktelenül rizsporozott. Ha kissé 
hevesebben mozdította a nyakát, az arcáról fehér 
szemecskék hullottak a vállára Fakó, vizes-szőke 
haját bubisra nyÍratta és egészben véve olyan be
nyomást tett negyven esztendejével, mintha csak 
tréfából vállalta volna pár percre a háziaszony 
és családanya szerepét, de valójában máris men
nie kell a ligetbe, ahol mint százhúsz küós óriás 
csecsemőt pénzért mutogatják-

Az élet határozottan tréfás kedvében volt, 
mikor azt a Matusek Jánost rendelte neki fér
jül, aki az asztal túlsó oldalán hörpölte a kávét. 
Matusek papa jó másfél fejjel kisebb volt, mint 
a felesége. Azon a képen, amelyet lakodalmuk 
alkalmával csináltattak, a szép és akkor még 
karcsú Apollónia a menyasszonyi ruhájának az 
uszályát az ifjú férj lába elé kanyaritotia a ra
vasz fényképész, az uszály mögé kis zsámolyt 
rejtett és a frakkos Ma tuseket arra állította. így  
egy valószínűtlen Matusek származott a fényké
pen, akinek rögtön a hóna alatt kezdődött a de
reka. Most azonban, húsz esztendővel az agya
fúrt fotográfia után természetes véznaságában 
ült itt, tulipiros, vérmes arcában tótos, tömpe or
rával és harcias, hatalmas szőke bajuszával. Ez 
a bámulatos bajusz külön életet élt a tulajdonosa 
arcában. Fel tudott borzolódni, mint a sündisznó, 
fáradtan és bánatosan le tudott konyulni, sőt vad 
indulattal remegni is tudott. Most például éppen 
remegett.

—- Báró, báró! Bánom is én, hogy báró! Hagy
jad már ezeket a marhaságokat a mágnásokkal. 
Meg vagy őrülve a mágnásokért Én ezelőtt negy
ven évvel...

— Jó, jó, három krajcárral a zsebedben jöttél 
Pestre, ezt már ezerszer hallottam. Utálatos 
vagy, mikor folyton ezzel hencegsz. Csak azt nem 
tudom, mi kifogásod van a báró ellen.
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— Az a kifogásom a báró ur ellen, hogy egy 
haszontalan, dologtalan urfi, akinek egy vasa 
sincsen.

— No és? Van az én lányomnak elég. Ha akar 
hárót, ak--or legyen neki egy bárója, érdekes.

^  — De nem akar egy bárót, értsd meg már, 
ne légy olyan makacs. Több esze van az én lá
nyomnak.

— Azt te nem tudhatod, hogy ő mit akar.
__ És te tudhatod? Neked talán mondott vala

mit? Hozzád tálán több bizalma van, mint hoz
zám f

— Ember, hiszen én az anyja vagyokl Ki 
törődjön ezekkel a dolgokkal, ha nem az anyja? 
Különben is én tudom, hogy honnan fuj a szél. 
Te azt a Mauserhuber-fiut pártolod, azt az un
dok kölyket.

— Mi az, hogy undok kölyket? Miféle beszé
dek ezek? Az egy derék, életrevaló, szorgalmas, 
vagyonos fiatalember,

— És ha 6 m aga... a ... a nem tudom mi
csoda, amig én élek, Böske nem fog hozzámenni.

— Na most elég volt! És ha az a taknyos 
báró nekem sokat raccsol itten és a cigaretta
hamut a szőnyegre veri, akkor majd én megmon
dom neki.

— Csak az kell neked. Majd párbajozhatsz 
vele. A mágnásokkal te nem fogsz úgy bánni, 
mint a . .. a . . .  nem tudom micsodákkal, azt/ 
vedd tudomásul. Egy mágnás, az nem hagy ma
gával csak úgy per... per... nem tudom mi
csoda beszélni, érdekes.

Matusek papa valami rendkivúli gorombasá
got akart felelni, de mivel az, ami eszébe jutott, 
nem volt elég goromba, jobb pedig nem jutott 
eszébe, csak gyilkos pillantással, szuszogva né
zett a feleségére. A bajuszának minden szála fel
háborodva ágaskodott. Némaságával el is mu
lasztotta a kedvező alkalmat. Apollónia felállt
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és legyintett egyet a levegőbe. A  legyintés azon 
lenézésnek a kifejezése volt, amit egy előkelő 
lelkű, nagyvilági életre hivatott, társadalmi rang
jának tudatával biró, arisztokratikus gondolko- 
zásu Okruklica Apollónia érezhet egy ilyen kicsi
nyes, prózai gondolkodású, a nagy szalon élet. 
finomságait meg nem értó Matusek János iránt.

— Este a szigetre megyünk — szólt oda hűvö
sen és unatkozó hangon hitvesének.

Matusek papa kopasz fején egyszerre két gon
dolat villant át. Az egyik az volt, hogy bizonyo
san megint ott lesz a szigeten az az átkozottul 
csinos kóristalány, akivel már huzamosabb idő 
óta folytai egyre beszédesebb szemjátékot, tehát 
jó volna kimenni. A másik az volt, hogy a fele
sége, aki az elegáns élettől teljesen megkótyago- 
sodott, tűrhetetlen erőszakkal kényszeríti rá 
ilyenkor a szmokingot. „A mágnások mind szmo
kingot vesznek, nézd azt a Prónayt.“ Mégse megy 
ki. De az a kis kóristalány... Mégis kimegy De 
este hazajönni átöltözni, ehhen a hőségben? Még
se megy ki.

— Majd meglátom, mennyi tárgyalnivalóm 
lesz a klubban. Nyolc felé hazatelefonálok.

Ebben a pillanatban a fehérbóhitás szobalány 
ezüsttálcán névjegyet hozott he es azt a ház asz- 
Bzonya elé tartotta.

— Kéretem a méltóságos báró urat — szóll 
kitörő elevenséggel a százhuszkilós családanya

családapa bajusza pedig indulatosan rezegni 
kezdett. A szobalány egy urat bocsátott be.

Ez az ur báró StrahI Oszkár volt, az elól)bi 
vita egyik főszereplője. Magas, vékony ur volt a 
báró ur Öméltósága, aki kimérten, simán lép
kedett, mint egy tánctanár és arcán gőgös világ
fájdalmat hordozott. Szabályos és éles vonásai 
folytán úgynevezett szép embernek lehetett mon
dani, amit ő tudatosan igyekezett még az érde
kes ember nimbuszával megpótolni. Hajához,
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amelynek fényes feketesége már a kékbe hajlott, 
feltűnően fehér és ápolt arcot hordott, amely a 
leborotvált bajusz és szakáll helyén szintén kékes 
árnyalatokat mutatott. Spanyolos barkója ugyan
olyan regényhősi vonás volt benne, mint az a 
hosszú vékony aranylánc, amelyet minden lát
ható ok nélkül a nyakában hordott.

— Jó estét, asszonyom, van szevencsém, ked
ves bátyám.

Ezt két álmatag meghajl-áa kísérte. Apollónia 
átvezette a vendéget a szalonba. A  vendég fáj' 
dalmasan leült az egyik rózsaszin brokálhuzatu 
székre és egymásra tette lakkcipős lábait, ame
lyeknek vékony bokáit Apollónia mindig külön 
megirigyelte. Azután félig lehunyt szemmel, a 
nagy szenvedéseken átment finom lelkek sejtel
mes hangján megszólalt:

— Ez a hőség máv tüvhetetlen. Nem bivom.
— Rémes meíeg van, ugye, tessék, gyújtson 

rá, kedves báró. Ja igaz, nem dohányzik, min
dig elfelejtem. Hogy van, mit csinált máma?

A báró elmondta, hogy a M.ágriáskaszinóban 
ebédelt. Ez igaz volt, a báró valóban ott ebédelt 
a Nemzeti Kaszinó nyilvános éttermében, ahol 
bárki megebédelhet. Aztán elmondta, hogy Ap- 
ponyi Alberttel találkozott. Ez is igaz volt, való
ban találkoztak a Kossuth Lajos-utcán, de nem 
köszöntötték egymást azon egyszerű okból, mivel 
nem ismerték egymást személyesen. Aztán el
mondta. hogy délután el kellett volna utaznia 
egy barátjának a vidéki birtokára, de ezt a mos
tani látogatást nem akarta feláldozni. Ez is igaz 
volt. Steiner Jenő, aki az Első Magyar Kender 
Export r.-t. irodájában együtt dolgozott a báró
val és aki egy szerencsés lóversenymanőver után 
egy háromszübás családi házat vett öreg szülei
nek Szentlőrincen, megkérdezte tőle, nem akar-e 
vele vicinálison kirándulni Szentlőrincre, ő azon
ban Steiner Jenőnek azt felelte, hogy lehetetlen,
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mert ma délután egy olyan háznál kell látoga
tást tennie, ahol sokat adnak a társadalmi for
mákra. Látnivaló, hogy a báró soha nem mon
dott egyebet a szinigazsiágnál. Matusek papa te
hát. aki tigris gyanánt leste az alkalmat, mikor 
kaphatja rajta egy apró szélháunosságon, eddig 
oaég egyszer sem tudott belékötni, pedig báró 
Strahl Oszkár már tavasz óta járt a házhoz.

— Este a szigetre, megyünk, kedves báró, — 
szólt a ház asszonya — remélem, velünk tart.

— Vacsováva, sajnos, lehetetlen, asszonyom, 
de mindent el fogok követni, hogy kován szaba
duljak és még kint találjam a kedves távsaságot 
A feketémet, vemélem. ebben a kellemes kövben 
lesz azevencsém fogyasztani.

Hogy a bárónak lehetetlen volt a szigeten va
csoráznia, szintén megfelelt a valóságnak* 
Ugyanis a bárónak négyszáz pengő havi fizetése 
volt. Vacsora után azonban meg lehetett kockáz
tatni egy feketét. Olyan éleslátó Matusek papa 
is volt, hogy ezt kitalálta. Eddig nem igen vett 
részt a társalgásban, de most a bajsza kaiánul 
elferdült.

— Nem jó pedig az a sok fekete Attól nem al
szik az ember.

— A te kovodban bizony ajánlatos vigyázni, 
kedves bátyám, de nekünk, fiatal genevációnak, 
meg se kottyan az ilyesmi, nemde, asszonyom?

Matusek papa bajsza megdöbbenve meredt 
kétfelé. De Matusek mama édesen felkacagott, 
amitől azonnal rizsporszemecskék permeteztek a 
keblére. Ebbe a kacéran boldog nevetésbe nyúj
tott bele a szobalány ugyanazon tálcán egy uj 
névjegyet. A ház úrnője azonnal gőgös arcot öl
tött és csak egy arisztokratikusan hideg fejbó- 
lintással jelezte, hogy az odakünn esdeklő'halan
dót kegyes szine elé bocsátani hajlandó. De az 
illető halandó, név szerint Mauserhuber Lajos, 
ezt a kegyet nem nagyon látszott értékeim. Szé

42



les, nagy mozdulatokkal rontott be, dijbirkózó 
termetének bernáthegyi kölyökkutyához hasonló 
esetlen mozdulataival. Vaskos, jól megtermett le
gény volt, da termetével öt akkora helyet töltött 
be, mert ha egyet mozdult, a távolabb álló széket 
is biztosan feldöntötte.

— Kéj csókolom, nagysasszouL Szervusz Jánoa 
bácsi, kérlekalássan. Szervusz, Oszkár. Na háti 
Láttam egy tréninget, a Hungária embereit néz
tem, nahát mondhatom! Ilyen tuti dolog a mi 
javunkra.

— Hehehe, — nevetett Matusek papa boldogan 
•— a sport, persze. Meg vagytok bolondulva a 
sportért, mi? Hehehe.

— Ép testben ép lélek, — kiáltotta nevetve az 
izmos legény, mintha ez az elmésség éppen most 
jutott volna eszébe.

— Nagy kujon vagy te, nem féltelek én téged, 
hehehe!

Matusek papa rávágott a vendég ijesztően 
széles és dagadó vállára. Nagy szimpátiával ka
cagtak egymásra minden értelmes ok nélkül. 
Apollónia megvetően leszegte a két szája szélét 
és a báróra pillantott, A pillantásnak ez volt a 
szövege: „Mit szói, kévés báró, ehhez a két orde
náré, plebejus emberhez, akik előkelőség dolgá
ban ilyen mélyen alattunk állanak.^* A báró 
nyugtázta a pillantást egy félig lehunytszemü, 
megbocsátó viszontpillantással. Ennek ez volt a 
szövege: „BocssLSSon meg nekik, asszonyom, el
végre ők is emberek, én pedig előkelő és avisz- 
tokvatikus vevsenytávs vagyok*^

— Hallod-e, János bácsi, a papa azt üzeni, 
hogy Brünauerékat ki kell hagyni abból a teg
napi dologból, mert az Iparbanknál a papa va
lami kellemetlen dolgokat hallott

— Na ne beszélj, miket?
— Azt mondja a.papa, hogy elmondja a klub
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bán részletesen. Megjegyzem, én belépnék az 6 
helyükre, ha kidobjátok őket.

— Hiszen apád már bent van.
— Az más. De én belépek külön a saját pén

zemmel. Háromszáz milliót még ki tudok gube* 
rálni, annyi még akad.

Ez a gőg roppantul tetszett Matusek papának. 
Ez már igen, ez komolyan veendő fiatalember. A 
lányos apa olyan izgatott lett, hogy mint nagy 
izgalmak idején, most is ifjúkorának tót lelke 
lobbant meg benne és a bajusza valósággal ug
rálni kezdett.

— ó  ti klapec zatraceni! Ezt már szeretem, 
az ilyen beszédet! Hát tudod mit: én beszélek 
apáddal és este úgyis együtt vacsorázom veled, 
majd elintézzük.

— Együtt vacsorázunk? Hol?
— Ja, még nem tudod. Kimegyünk a szigetre.
— Hát akkor megyek én is, hogyne mennék. 

Böske hol van?
Apollónia mérgesen a karkötőórájára pillan

tott. Éppen most kellett végződnie a lánya angol 
órájának. Bocsánatot kért a társaságtól és ke
resztülhaladván a szőnyegekkel tultömött szobá
kon, benyitott egy ajtón.

— Gyere, fiam, itt a báró, meg az a izé is itt 
van, az a Mauserhuber. Jé, te lány, most látom, 
mi van a fejeden?

A szobában egy kis antik iróas^al előtt egy 
fiatal leány ült, a homlokán vizes törülközőveL 
Szenvedő arckifejezéssel az anyja f#̂ lé fordult.

— Borzasztóan fáj a fejem, borogatást tettem 
rá. Mindjárt lázt is fogok mérni. A fiuknak 
mondd meg, hogy nem jól érzem magam, tele
fonozzanak úgy nyolc óra körül, hogy megyünk-e 
a szigetre, remélem, addig jobban leszek.

— Nem kéne Szőllősynek telefonozni?
— Már beszéltem vele. Azt mondta, hogy csak
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borogassam és ha estig nem leszek jobban, ak
ikor vacsora előtt felnéz. Egy kicsit le fogok dőlni.

Apollónia odament a pamlaghoz, fogott egy 
diványpárnát és azt az anyák hagyományos moz
dulatával jobbról-balról pofonvágta. Majd elhe
lyezte a pamlag fejénél, azután fejét csóválva, 
Iciment a szobából. Matusek Böske azonnal fel
kelt, belülről kulccsal becsukta az ajtót, a vizes 
törülközőt lekapta a fejéről, odadobta egy székre 
és erősen összehunyoritotta a két szemét örö
mében, mert hangosan nem kacaghatott. Most 
háromnegyed hat volt, nyolcig az övé volt a vi
lág, egyedül lehetett ebben a szobában, amelyet 
ügy szeretett, teljesen egyedül, édes kettesben a 
magánnyal, melyet még jobban szeretett Úgy 
örült, hogy odalépett a velencei állótükörhöz és 
belenézett Egy középmagas, sötétszőke, karcsú, 
fiatal Matusek Böske mosolj'gott rá onnan, aki 
a félszemét ravasz kacsintásra hunyorította. Me
gint sikerült becsapni a mamát, megint sikerült 
estig lerázni a fiukat, és megint sfikerült egy ked
ves magányos délutánt megmenteni.

Visszament az Íróasztalhoz és folytatta, amit 
anyja beléptekor abbahagyott: tengeri kagylókat 
rakott ki egy nagy lombfürészskatulyából. Nyári 
emlékei voltak ezek, már az idei nyárról, mert 
Matusek papa úgy döntött volt, hogy felesége és 
leánya a május hónapot fordítják külföldi nya
ralásra, egyébként egész nyáron Pesten marad
nak, mert Matusek papát bokros üzleti teendői 
egész nyáron Pesten tartották, így  történt, hogy 
Apollónia és leánya egy hónapot Beaulieuben 
töltöttek a francia Riviérán.

Ezeket rakosgatta es nézegette az udvarlóitól 
ravaszul megszabadult Böske. Elgyönyörködött 
formáik szabályos vonalaiban és színeik boldog, 
gazdag rajzában. Azután hátradőlt a széken éa 
behunyta a szemét. Tenger, Riviéra, bál, virá
gok .,. Milyen jó volna szerelmesnek lenni. Nem
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ezek közül a körülötte ugrándozók közül vala
kibe. Hanem egy nagyon messziről jött külföl
dibe, aki magas, szálas, szőke, férfias és nagyon 
elegáns. És aki fogná Matusek Böskét és elvinné 
innen nagyon messzire, hogy soha ide még csak 
vissza se kelljen gondolni. Itt nem szép az élet, 
az emberek kicsinyesek, hangosak, közönsége
sek. Valami elragadó, isteni és légies férfi, ha 
jönne...

Böske megnyomta azt a csengőt, amely apja 
irodájába szólott és amely arra szolgált, hogy, 
idekapcsolják a telefont, ha a ház kisasszonya 
beszélni óhajt. Felvette a kagylót és felhívta a 
I.apidaria r.-t. irodáját.

— Te vagy az, Boriska? Itt Böske. Szervusz. 
Még dolgozol? Azért hívtalak fel, mert meg akar
lak látogatni. Úgyis valami dolgom lesz Mózer 
bácsival. Holnap délelőtt odanézek.

— Jaj, de örülök, drága szivem, hány órakor 
jössz?

— Tizenegykor, jó? Még úgyse voltam a hiva
talodban, legalább azt is meglátom.

— Jó. De biztosan gyere. Hogy vagy? És mit 
csinál a két illető?

— Áttoltam őket a mama nyakára. Elég lesz 
este a szigeten. Na, szervusz, drágám, nem za
varlak, ha dolgozol. Pá! Tizenegykor.

Ez a Boriska Nagy Boriska volt, a Böske ís- 
kolatársnője, akivel együtt voltak a bécsi Cöt- 
tage-leánynevelőben. De Nagy Bálint miniszteri 
osztálytanácsos, ahi B-listára került és nyugdíj 
helyett a végkielégítést választotta, ezt a kis 
pénzt gyorsan elspekulálta és felakasztotta ma
gát. Nagy Boriska most gépirólány volt a Lapi- 
daria r.-t.-nál, ahová Matusek Böske prote- 
zsálta be.

Böske megint hátradőlt a széken. Azt a ter
vét, hogy a kagylók színeiben és vonalaiban va-
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Járni érdekes kézimunkamotivumot keres, elej
tette. Nem volt kedve semmihez. agyon egyedül 
érezte magát. Voltak sokszor ilyen hangulatai, 
mikor mindenáron egyedül akart lenni, hátra
dőlni a széken és minden cél nélkül gondolkozni 
szabadjára eresztett, félálomszerü fantáziával.

Milyen is legyen az a szőke ember? Magas 
legyen és karcsú. Rendkívül elegánsan öltözköd
jék. Bemekül táncoljon, ez nagyon fontos.. • 
Kopogás hallatszott.

— Böske?
— Tessék, mama.
— Hogy érzed magad?
— Köszönöm, már johban. Még fáj, de már 

kezd szűnni.
— Szóval mit mondjak a fiuknak, megyünk 

a szigetre?
— Igen, megyünk.
Apollónia távozó léptei alatt recsegett a par

kett, még a vastag szőnyegek alatt is. Az alsó 
emeleten lakók ilyenkor bizonyára konstatálták, 
hogy Matusekné járkál a lakásában. Hát szóval, 
hogy is van a dolog azzal a magas, elegáns, fel
tűnően karcsú, remekül táncoló külföldivel?' 
Francia legyen, angol v ^ y  amerikai? A  legjobb 
volna, ha angol volna. Es hogy ismerkednének 
meg?

Százféle novella játszódik igy le az álmodozó 
leányi fejben. A történet útja mindig máshon
nan indul el, de mindig ugyanahhoz az egy 
ponthoz ér: apaikor a lány igy hátrahajtja a fe
jét és behunyja a szemét, mert az ajkai felé las
san közeledik egy imádott férfifej, egy magas, 
elegáns, szőke férfi feje.

Egy alacsony, zömök, villogószemü és feketa^ 
bajuszu fiatalember állott a Keleti pályaudvar
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tövében elterülő villamos csomópontnál és mér
gesen tanulmányozta azokat a kis táblákat, 
amelyek a megállóhelyek oszlopainak derekán 
az induló kocsik számait magyarázzák. Kevy 
Pista volt ez a fiatalember, aki már tegnapelőtt 
este óta Budapesten tartózkodott és szivből ha
ragudott a budapesti villamosra. Ha egyszer 
Pesten volt és nagynehezen megtanulta, hogy a 
főbb útvonalakon milyen számú kocsi jár és 
honnan indul, akkor a következő alkalommal 
hiába igyekezett tudományának hasznát venni, 
mert közben egész biztosan megváltoztatták a 
járatot, — a síneket és megállóhelyeket pedig 
áttelepítették uj helyekre.

Pista a Nagymező-utcába akart menni a La- 
pidaria részvénytársasághoz. Eddig pontosan 
úgy hajtotta végre a dolgot, ahogy Geyza bácsi
val megbeszélte. Tegnap telefonon felhívta Mózer 
vezérigazgató urat, közölte vele, hogy ő az a bi
zonyos Kevy István iványi birtokos, aki iránt 
vezérigazgató ur Pöszke körjegyző urnái mél- 
tóztatott érdeklődni és esetleg hajlandó volna 
kölcsönös tájékoztatás céljából felnézni a Lapi- 
dariához. Meg is állapodtak egy találkában, ame
lyet Pista szó nélkül nem tartott meg. Geyza 
bácsi ötlete bevált, mert még tegnap délután 
jelentette neki a Keleti közelében lévő szálló por
tása, hogy a Lapidaria kereste a nagyságos urat. 
Most tehát elindult a Lapidáriához újabb beje
lentés nélkül.

A vidékit mindig meg lehet ismerni villamo
son. A pesti ember elmerül az újságjába, vagy 
elbámészkodik, de egyetlen pillantással meg 
tudja állapítani, hogy utjának mely részénél 
tai’t. Akkor azután visszamerül az újságba, vagy 
az Unghváry-facsemeték reklámjának tanulmá
nyozásába, hogy visszafelé is elolvassa: Yrávh-
gnii. A  vidéki azonban izeg-mozog, nyugtalanul 
nézeget kifelé, állomásonként külön megkérdi a
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kalauzt és végül is előbb vagy később száll le, 
mint kellene. De Pistáról még ezen a viselkedé
sen felül is messze kiabált, hogy vidéki ember, 
pesti utazásai alkalmával praktikus okokból lo
vaglónadrágot szoKott ölteni, hozzá csizmát zöld 
vadászzekét és azt a vaddisznósertés kis makra 
kalapot, amely egyébként is egyetlen kalapja 
volt. A pestiek, akik a zsúfolt villamosban liheg
tek, legyezkedtek és ájuldoztak az aszfalt-puhitó 
hőségtől, ámulva szemlélték a vidéki embert, aki 
ilyen melegben csizmát képes hordani. A vidéki 
ember azonban nem nagyon figyelt rájuk. Na
gyon felizgatta egy bandukoló tejeskocsi, amely
nek oldalán ez a büszke felírás volt olvasható: 
„Gróf Kelecsényi Gusztáv tállyai tejgazdasága.^^

A tejgazdaság Pista gyengéi közé tartozott. 
Ha lent a tanyán belépett tehenei közé, olyan 
kéjjel szívta magába az istálló-szagot, mint a 
írakkos urak az ideáljuk ismert Guerlain-illatát. 
Az eszét folyton azon törte, hogy hogyan lehetne 
a tehénállományát szaporítani, de akárhogy tű
nődött, mindig oda lyukadt ki, hogy háromszáz 
hold ezt a mostani harminc tehenet is alig bírja, 
busz újabb tehénhez tehát legalább kétszáz hold 
uj földecske kellene, A végtelen nemzedékeken 
földhöz szokott kurtanemes ellenállhatatlan 
föld-sóvárgása élt benne és ha rajta áll, azonnal 
bevetette volna őszi rozzsal az eg^z Baross-teret. 
Ahogy most a Kelecsényi-uradalom kocsiját 
meglátta, fájdalmas ütést érzett az idegeiben. 
Hiszen az a föld igaz juss szerint az édesanyját 
illetné! Mennyi föld lehet ott, mennyi szán tő, 
mennyi kaszáló, mennyi kapás, mennyi gazda
sági épület, nagy fehér falakkal, zsindelyes tető
vel és lőrésszerű ablakokkal, mennyi istálló és a 
Jól tartott, mélaszemü tehenek milyen impozáns 
két sora azokban a gazdag, nagy istállókban!

— Ne tessék dohányozni! — szólt rá szigo
rúan a kalauz az álmodozóra.
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— Nem dohányzók, — mondta Pista röviden, 
mert tudta, hogy a szivarja már rég kialudt az 
agyara közt tartott tajtékszipkában.

— Ejnye, hiszen ott a szivar az ur szájában, 
— pörölt tovább a kaluz.

— Nem baj az, — vélte Pista — a csizma is 
a lábamon van, mégse járok.

A pestiek felderültek. Nincs népszerűbb dolog 
Pesten, mint a vidék jó magyaros kenyérize. A 
vadász-zekés fiatalember felé mosolygó és nyája* 
san elismerő arcok fordultak. De a megszégye* 
nült kalauz éppen most kiáltotta mérgesen az 
Andrássy-utat, ennélfogva az ünnepelt leszállóit 
a kocsiról és mialatt a tovainduló kettes kocsi 
közönsége mosolyogva kandikált utána, ő szét
nézett, hogy a házszámot megkeresse. Közben a 
gondolatai a Kelecsényi-féle tejeskocsinál jár
tak. Az apja Írást adott, hogy Kevyéknek a Kele- 
csényi-földből nem jár semmi. Jól van. Hát majd 
szerez ő. Munkával, szívóssággal, erőszakkal, 
mindenképen, de neki föld kell. Hiszen csak 
adná a jó Isten, hogy a kőbánya-alapítóknak a 
nyakába tudja varrni azt a szikes részt, majd 
venne akkor újat a Horva-hid felé. A Kovács 
Sándor István földje eladó. Szép, finom föld az, 
jól is fekszik, árpának különösen nagyon alkal
mas, de meg egy kis kapást is ki lehetne abból 
hasítani.

Közben megtalálta a házszámot is, a táblát is 
fogorvosi és ügyvédi táblák között a pesti kapu
félfában, amely azt hirdette, hogy a Lapidaria 
csakugyan e házban tanyázik, még pedig a fél
emeleten. Ócska, sötét kapualjból vezetett fel a 
lépcső az emeletek felé. Különösen a fordulónál 
olyan sötét volt, hogy aki lábával a lépcsőfoko
kat, kezével a falat nem tapogatta ki, az akár a 
nyakát törhette. Hát ahogy Pista óvatosan csúsz
tatta előre a féllábát, az bizony beleakadt vala
mi puhába. Mi az ördög lehet ez? Rögtön gyufát
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ffvujtott. Annak bizonytalan világánál azt látta, 
hogy egy hölgy nagy üggyel-bajjal most tápász- 
kodik fel a földről. De nem nagyon sikerül 
neki, mert a féllábára nem tud ráállani és sán- 
tikálva támaszkodik a falnak.

— Sejthetek valamit, kérem?
Egy vidám és fiatal női hang felelt neki a 

fiötétben, mert a gyújtó közben kialudt.
— Elestem ezen a sötét lépcsőn, de remélem, 

nem lett semmi bajom.
— Dehogy nem lett baja, hiszen nem tud rá- 

állani a lábára. Várjon csak.
Kevy Pista kinyújtotta a két karját a ho

mályban és keresett addig, mig ruhába nem üt
között. Akkor se szó, se beszéd, átnyalábolta a 
sántikáló hölgyet, felkapta és a sötét lépcsőn 
megindult vele felfelé. Pár lépcsőfok után a for
dulónál valamennyire megvilágosodott. Egy 
szűk és levegőtlen kis folyosóra értek, amelynek 
a végén egy kis ajtóra rá volt Írva, hogy Lapi? 
daria. Itt Pista szépen, gyengéden a földre 
eresztette a hölgyet, aki úgy meg volt lepve, 
hogy szóhoz sem tudott jutni.

— Most próbáljon ráállani mind a két lábára, 
megy-e?

— Megy, — felelte az idegen hölgy — az 
egyik térdem sajog egy kicsit, de megy.

— No, akkor nincs baj, én ide megyek.
— Én is ide megyek.
Pista ajtót nyitott a hölgy előtt. És mikor 

mind a ketten beléptek a világos szobába, mind 
a ketten kíváncsian egymásra néztek, hogy végre 
meglássák egymást. Kissé zavartan néztek egy
más kiváncsi szemébe, azután mind a ketten el
nevették magukat. Pista darabos vidéki mozdu
lattal meghajtotta magát és bemutatkozott. Kezet 
fogtak, nézték egymást, megint nem tudtak egy, 
szót se szólni és megint csak elnevettók magu
kat mind a ketten. Pista elnézte volna még ezt a
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harmatfriss, üde, csinos kisasszonyt akár órá
kig, de hát nem állhatott így szemközt vele, ilyen 
bamba helyzetben, szó nélkül. Odafordult a gép
írók] sasszon y hoz, aki beléptükkor felállott és 
csodálkozva nézte őket.

— Bocsánatot kérek, Mózer vezérigazgató 
urat keresem.

Akit keresett, az éppen most lépett be egy ol
dalajtón. Egy pillanatig sem lehetett kétség, 
hogy ez az a Mózer. Rókaszerü arca közepén egy 
felháborító és szemtelen orr meredt kihívóan a 
világba. Olyan orr volt ez, mint amilyet bizo
nyos kőszáli kecskék hordanak az állatkertben. 
Angolosra nyírt seszinü bajusz piszkolódott az 
ormótlanul horgas orr alatt, felette pedig két 
apró, ostobán, de ravaszul hunyorgó szem terült 
el, egymástól meglepően távol. Az egész ember 
folyton izgett-mozgott, minden végtagjának min
dig valami külön tennivalója volt, a feje mindig 
egész más irányban indult el, mint á törzse és 
jobblába sohasem tudta, mit csinál a bal.

— Szervusz, Bözsikém, Isten hozott, no hát, 
milyen meglepetés, jónapot kívánok, nem Kevy 
ur véletlenül? Mindjárt gondoltam. Tessék he
lyet foglalni, kisasszony, adjon széket Kevy ur- 
aak, gyere, Bözsikém, állok rendelkezésedre, bo
csánatot kérek, Kevy ur, azonnal készen leszek, 
parancsolj, drágaságom, tessék talán addig egy 
reggeli lapot, hát parancsolj velem, fáradj be 
hozzám.

— Köszönöm, két mondat az egész.
Matusek Böske az ablakmélyedésbe húzta a

nagybátyját és halkan közölt vele valamit, mire 
Mózer vezérigazgató hangosan kiáltotta:

— Na de hát természetesen, még ma elinté
zem, bizd csak rám, na de hát hogyne! Nekedtl

— Köszönöm, akkor nem is zavarom, beszél
getek Boriskával.

— Hogyne, parancsolj. Méltóztassék Kevy uTg 
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állok rendelkezésére, parancsoljon beljebb fá
radni.

A két ur bement a belső irodaszobába. Ahogy 
az ajtó becsukódott, a két lány villámgyorsai] 
futott egymáshoz.

— Képzeld, elestem a lépcsőn és ez a fiatal
ember éppen jött, majdnem rámlépett a sötét
ben és kérlek, felkapott és az ölében felhozott 
ilyet még nem is hallottam.

— Nono. A regények igy kezdődnek.
— Nem kell félni, — legyintett Böske — 6 2  

köpcös és fekete. Számomra csak a magas, kar
csú szőkék léteznének, ha egyáltalában valaki 
létezne a számomra. Hát mesélj, hogy érzed ma
gad az állásban? Ki tudsz jönni Mózer bácsivall 
Én részemről utálom. Sok dolgod van?

— Nincs itt dolog a világon semmi. Majd 
elmondok mindent, de előbb te mesélj. Mi volt 
tegnap este a szigeten?

— A rendes. Halálosan untam magam. Mikoi 
beszálltunk az autóba, hogy a szigetre menjünk...

És a többi, és a többi. Ha két fiatal lány el
kezd mesélni egymásnak, élénken, közelhajoiva. 
csodálkozva, halkan fel-felkacagva, titokzatosan 
suttogva és magyarázva, akkor nem is illik oda
hallgatni.

Benn ezalatt már a Lapidaria irodai felszere
léséhez tartozó cigaretta égett a Pista szájában. 
Mindenről a világon társalogtak, csak a lényeg
ről nem. Hogy milyen meleg van, azt már két
szer is elmondták. Végre Fhsta belenyúlt a té
mába.

— Ja igaz, el is felejtettem bocsánatot kérni, 
hogy tegnap nem jöttem el a megbeszélt időben. 
Ismerősökkel találkoztam és elbeszélgettünk, ké
sőn vettem észre magam. Meg azután az egész 
dolog nem olyan fontos se önöknek, se nekem. 
Ma éppen errefelé volt dolgom, hát gondoltam, 
mégis felnézek.
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— Fontosnak nem is fontos, hiszen a megva
lósítástól móg nagyon messze vagyunk, tehát ne
künk nem fontos, viszont ha a terveinket úgy 
valósítjuk meg, hogy valami kis földterületeket 
meg akarunk majd vásárolni, akkor úgyis olyan 
csekély árat fizethetünk, hogy Kevy urnák sem 
nagyon fontos.

— Meg tudom érteni. Ha a megváltás sokba 
kerül, akkor bizonyosan nem is érdemes önök
nek az egész bányát megcsinálni.

Mózer vezérigazgató nyelt egy nagyot. Ennek 
az embernek vagy csakugyan nem kell a pénz, 
v a ^  nagyon ravasz. Csavarjunk csak egyet 
rajta.

— Bizony, ha Iványi mellett sokba kerülne, 
elmegyünk Borsodba, ott is találtunk egy rop
pant alkalmas területet De reméljük, hogy meg 
tudjuk csinálni olcsón itt is. Méltóztatik ismerni 
egy bizonyos Kékess Gergelyné nevű hölgyet azon 
a vidéken?

— Ismerem, hogyne — felelte közömbösen 
Pista, mivel Geyza bácsival ezt a részletet is pon
tosan kidolgozták —, olyan kis helyen mindenki 
ismeri egymást De csak úgy . . . futólag.

A  vezériga^ató lelkén langyos mámorocska 
futott keresztül, ügy látszik, ezek nincsenek jóban 
odalenn. Ezeket majd ki lehet játszani egymás 
ellen. Igen kitűnő.

— Nem méltóztatik tudni, hogy milyen anyagi 
körülmények között van az illető hölgy? Már lx>- 
csánat, hogy ilyen kérdéseket teszek fel. de tet
szik tudni, ha az ember üzletet csinál, első a te
repszemle, hehehe, nem tetszik rossz néven venni, 
hehehe.

— D eho^ is veszem rossz néven. Miért ne ad
jak jó tanácsot, ha tudok? Én azt hiszem, hogy 
Kékessnével könnyebben csinálnak az urak üzle
tet, mint velem. Mulatós asszony, szereti a ci
gányt, úgy hallom, van is egy kis adóssága. Ne-
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Iteni meg nem nagyon kell a pénz, földet nem is 
czeretek eladni.

Mózer vezérigazgató igen kellemesen érezte 
magát. A helyzet igen kedvező. Arról a bizonyos 
nevezetű Kékessnéről ő is hallotta, hogy olyan 
jukker-fajta asszony Annak biztosan kell a pénz. 
Vidéki birtokosok többnyire megbolondulnak, ha 
készpénzt lobogtat előttük az ember. És még ügye
sen szorítani \s lehet ezzel a Kevyvel, vagy hogy 
bivják. Ez úgy látszik, nem alkalmas ember üz
letkötésre, ez nincs megszorulva.

— Persze, persze, gazdaember nem szívesen 
válik meg az izétől, a rögtől, persze, meg tudom 
érteni. Mi pedig aligha tudnánk olyan árat kí
nálni, mikor majd aktuális lesz a dolog, ami 
Kevy urnák megfelelő volna, h a ...

— Ha a föld nem eladó — vágott közbe Pista 
bólintva —, ez az. Nem is eladó. Jobb, ha most 
megmondom őszintén, mit táncoltassam ok nö- 
kül az urakat Megjegyzem, én jobb üzletet is 
csinálok, ha az urak Kékessnétől vesznek földet, 
mert ha ott utat építenek, az én földemnek fel
megy az ára. No Isten áldja meg, vezéiúgazgató 
nr. én megyek is.

— Végtelenül örültem a szerencsének, alázatos 
szolgája, nagyon szépen köszönöm a szives fel
világosításokat. Szóval nem csinálunk üzletet. 
Annál jobb, hehehe, legalább jó barátok mara
dunk, hehehe, ajánlom magamat.

A két férfi elvált és mikor az ajtó becsukódott 
közöttük, mindakettő ösztönszerüen megtapintotta 
a belső zsebét. Mózer azért, mert ott volt az alapí
tandó kőbányavállalat anyagi „felállitása^S 
amelyben szép, nagy, zsíros összegek szerepeltek. 
Aki ügyes, az mindenütt kereshet. Pista pedig azt 
az előre elkészített táviratot tapintotta meg, ame
lyet rnosft mindjárt fel kellett adnia a Geyza bácsi 
címére. Mózer sokáig elálmodozott a felállítás ösz- 
fízegein, mialatt lebámult a  Nagymező-utca for-
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gaImára az ablakból. Pista azonban rögtön el- 
a táviratot, mert az előszobában még 

minőig ctít voU a? a Böake nevű kislány, akit 
felhozott a lépcsőn. Épptsn t bt'KTiS-
jétől. Együtt léptek ki a Lapidaría irodájából a 
folyosóra.

— Együtt jöttünk, együtt megyünk — szólt 
vidáman Pista.

— De lefelé a magam lábán akarok menni, ne
hogy eszébe jusson segitenL

— Azért nem fog ártani, ha a karomba ka- 
fvaszkodik. Majd ^ i f á t  is gyújtok.

Böske nem felát. Azaz hogy felelt egy mozdu
lattal: belekapaszkodott a Pista karjába, óvato
san mentek lefelé a homályos lépcsőn.

— No hogy én milyen szerencsés fickó vagyokf
— Szerencsés? Miért?
— Mert az a kisaszony, akit a sötétben fel

kaptam, rettentő csúnya is lehetett volna, nem 
ilyen eszemadta kis szőke, mint kegyed.

Böske megállt a kapualjban, úgy elkacagta 
magát.

— Eszemadta? Kegyed? Óriási. Mondja, maga 
ugye, vidéki ember?

— Nem is pesti, aki ál dója van.
— Áldója? Jaj de jó pofa maga. Na, Isten áldja 

meg. Én beszállok ebbe a kocsiba.
Egy nyitott, szürke automobil állt a báz előtt. 

Asoffőr, ahogy Böskét meglátta, leugrott a kor
mánykerék mellől és ajtót nyitott. Böske kezet 
nyújtott a vidéki fiatalembernek. Pista megfogta 
a feléje nyújtott kis kezet és alaposan marokra 
szorította.

— Az én Istenem áldja meg, szép pesti kis
asszony Vagy látjuk egymást, vagy se.

— Azt sose lehet tudni Ha megint elesem, 
majd táviratozok magának, hogy a legközelebbi 
vonattal jöjjön és emeljen fel. Hazamegyünk, 
Sándor
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Az áuitomobll elrobogott, a szép pesti kisasz- 
szony visszafordult belőle és nevetve intett búcsút 
kezével. Nyájasság is volt az intésben, de egy ki? 
csúfon iá  rosság is. FlsU ott állt az utcán és még 

L?  ̂ után, nnkor az a Vilmos
császár-ut kanyarulatánál már rég eltűnt. Azután 
összerezzent és az utca villamoscsengo, autó
tülkölő, társzekér-dübörgő, rikkancs-orditó lár
májában csendesen megindult, hogy egy postahi
vatalt keressen.

Ejnye, de csinos voli ez a szőke kis lány. Olyan 
hamvas volt, mint az őszibarack, olyan friss, mint 
nyári pilymallatkor a harmatos gyep, olyan ke
cses és finom-lábu, mint az őzike. Nem, nem, ez 
mind nem az igazi. Hasonlit valamihez, ami sok
kal jobban ki tudná fejezni az egész kislányt, mint 
őszibarack, harmatos fü vagy őzike. Ott volt az 
esze küszöbén, amit ki akart mondani, de nem 
találta.

A táviratot feladta a postán, azután elment a 
Pannóniába ebédelni. Ott javában kanalazta a 
metéltlevest, mikor egyszerre csak a kezében tar
tott kanál megállóit a levegőben. Egy szó jutott 
hirtelen az eszébe, amitől melegen elmosolyodott: 
rozmaring.

VI.

A bőin okfutó befoi'dult a Kékess-kuría frissen 
sepert, homokos kerti utján. Kis könnyű bricska 
voU. előtte két jó állású pejcsikó. Pista lehajtott 
egészen a kerítésig, ott szépen megfordult, hogy 
mikor majd indul, ne kelljen forognia és odaadta 
a kocsi felett való uralkodást, az ingujjasan elé- 
siető öreg kocsisnak. Azután lekászolódtak mind 
a kelten: Kevy István és Kevy Geyza. Geyza
bácsi igen díszesen kiöltözött erre a látogatásra, 
fehér vászon ruha volt rajta, a fején pedig olyan 
tropikus fehér vászonsisak, amiket az afrikai ex-
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pediciókról készült felvételeken a felfedezők hor
danak. Egy külföldi utazása alkalmával vásá
rolta Geyza bácsi ezt a vászonsisakot és nyaranta 
oagy komolysággal és meggyőződéssel hordotta. 
Ha nagyon meleg volt az idő, még fehér fátyolt 
is kötött rá, amely a tarkóját a napszurástól volt 
hivatva védeni.

A háziasszony már sietett is elébük az osz
lopos tornácon. Nagyon szép ház volt a Kékess- 
kuria, vagy mint errefelé nevezték: a kastély. 
Négy fehén^e mesjjelt, gömbölyű oszlop alkotta 
nyugalmas vonalainak előre ugró tornácát. A 
Bzép Máli vidáman kiáltott az érkezőkre:

— A lovakat jobb volna beköttetni, mert innen 
ugyan holnap reggelig nem szabadulnak!

Nagy nevetés és vidámság közepette csókolt 
kezet a ház asszonyának mind a két gavallér, a 
fiatal Kevy is, az öreg Kevy is. Az ilyen pillana
tok mindig mondhatatlan gyönyörűséget okoztak 
az özvegynek. Még mindig uj és friss öröme tel
lett abban, hogy ő, a molnár lánya, aki hajdan 
fájdalmas irigységgel tekintett a gőgösen elro
bogó gentry-hintók után, most, ime, itt áll a Ké- 
kess-kastély lépcsőjén és egyszerre két Kevy csó
kolja a kezét.

A kis szalonba vezette őket, mert azt tartotta 
a legszebb szobájának. Itt állott a rádiója, amire 
nagyon büszke volt, de itt állott az a kályheellenző 
is, amelyet nagy gonddal ragasztott volt össze 
olyan képeslapokból, amelyek világhírű filmhősö
ket és filmprimadonnákat ábrázoltak. Erre még 
büszkébb volt. Az asztalkákon mindenféle nippek 
hányódtak, úgy h o ^  a vendégnek folyton arra 
kellett vigyázni, mikor üt le egy fehérpettyes 
gombára támaszkodó gipsz-manót, vagy mikor 
borit fel egy egész sereg posztó-kutyát. Az egyik 
falon Biller Irén dedikáJt arcképe diszlett, mint 
egy jászárol^szállási vendégszereplés és az utána 
következő Keresztény Nőegylet-vacsora emléke,
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AffV széken pedig a  Színházi Elet egymásra rakott 
Márnái tornyosultak, vegyesen keveredve Ányos 
Laci néhány divatos kottájával.

Az egyik kis asztalra, a piros-szalagos bársony* 
macskák és Gerheaudtól való húsvéti tojások közé 
csakhamar egy üveg barackpálinka tolakodott, 
valamint egy pálinkáskészlet, amelynek öklömnyi 
vastag poharairól hamarosan kiderült, hogy csak 
a tömör üveg sok bennük, az űrtartalom annál 
kevesebb. És a társalgás hamarosan megindult.

— Elmondtam Pista öcsémnek — kezdte Geyza
 ̂ hogy már beszélgettünk általánosságban 

erről a kőbánya-dologról, amit ez a Lapidaria csi
nál. Ha kezet fogtok, a pestiek nem bírnak vele
tek s valamelyitek biztosan jói jár. Ez a Lapida
ria, a fene ott egye meg a nevét, kénytelen egyik- 
tekkel megalkudni, más választása nincs, mint 
közül etek valaki. Hát szóval, kedves húgom, Pis- 
támk én már mondtam is, hogy maga ezt meg
értette és hajlandó vele kezet fogni.

— Ilyen csinos legénnyel hogyne volnék haj
landói

— Na csak menjen — nevetett Pista —, ma
gának is csak a szája jár, aztán mikor arra ke
rülne a sor, akkor elszalad a csók elől.

— Próbálta már? — kérdezte kihivóan az öz
vegy.

— Nem szeretek én játszani a veszedelemmel. 
Az ilyen szép asszonynál nagyon kell vigyázni, 
mert könnyen ott hagyhatja a fogát az ember.

— Gyáva népnek nincs hazája, kedves Pista, 
az régi mondás.

— Jobb félni, mint megijedni, kedves Máli, az 
még régibb mondás.

Nevetve hajigáiták a válaszokat egymásnak, 
látszólag csak dévaj tréfa gyanánt, de titokban 
egymást kutató pillantással. Mind a kettő na
gyon szerette volna tudni, hogy a másik tréfájá-
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bán mennyi a szaván fogható komolyság. Mind
kettőjüket pedig hasonlóan kutatva figyelte 
Geyza bácsi. Neki megvolt erről a dologról a 
maga gondolata, de azt még nem mondta senki
nek.

— No, de ne tréfáljunk — fordította a szót a szép 
özvegy, lábait észvesztőén egymásra rakva —, 
Geyza bácsi még megharagszik, hogy elvesszük 
az időt a komoly tárgyalástól. Hát mi a teendő, 
azt beszéljük meg.

— Majd elmondom én. hogy áll a helyzet — 
szólt hirtelen megkeményedett arccal Pista, mert 
földről volt szó —, az a fő, hogy tisztán lássunk. 
A pestiek két mód közt választhatnak. Vagy a 
gubaji tető felé kereskednek, akkor meg kell al
kudniuk velem. Vagy a Csanalas-dombnak men
nek, akkor meg kell alkudniok magával. Málika. 
Már most nekünk össze kell szövetkezni, hogy 
akármelyikünkkel akarnak megállapodni, egymás 
árát ne nyomjuk. Meg kell magunk között álla
pítani, hogy mennyinél olcsóbban nem adjuk. 
Hogy van maga azzal a Csanalassal?

— Én azt, Őszintén szólva, régen el akarom
adni. Nagyon szikes, nem tndok vele mit csinálni. 
Próbáltam már én azzal mindent, mikor még nem 
adtam bérbe, nem használ annak semmi, minek 
tartsam? Amit kapok érte, azért inkább veszek 
másutt. Kevesebbet, de jobbat. Úgyis régen kinéz- i 
tem magamnak azt a szegletet a pap hátánál. | 
Arra szívesen kicserélném. Több bért kapnék érte, j 
az biztos. ‘ I

— Azt elhiszem, hogy kicserélné — bólintott 
Pista —, csakhogy nehéz a három Bóta-testvérrel i 
külön-külön megalkudni, mert pereskednek. 1

— Nem bánom én azt. Ha mind a hárman bele- 1 
mennek a cserébe, kedvükre pereskedhetnek to
vább az én szikemen. Meg én úgy is gondoltam ki 
azt, hogy ha a pestiek velem állapodnak meg, 
akkor én csak úgy adom a Csanalast, hogy ők
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-ájniratjék érte azt a Bóta-szántót. Aklcor azutto 
az ő dolguk lesz megpuhitani mind a három 
Bóta-testvért.

— Vagyis a pestiek meg kell hogy vegyék ma
cának a ' Béta-szegletet. Azok ugyan jobban örül- 
nek, ha készpénzt látnak, mert azon könnyebben 
el osztozhatnak, de azért ki fogják tartani az árát 
Azt gondolom, hogy magyar holdját nem adják 
olcsóbban nyolcszáz pengőnél.

— Nyolcszáz pengő? Mennyi az? Én még min
dig csak millióban tudok száinolnL

— Nyolcszáz pengő, az tiz millió. Várjon csak, 
A Bóta-szeglet az összevissza negyven hold.

— Harmincnyolc.
— Hogy könnyebb legyen számolni, mondjunk 

kerek számot Negyven. Az négyszáz millió. Maga 
tehát a Csanalas hatvan holdját odaadja a pes
tieknek négyszáz millióért. Az holdankint, vár
jon csak . . .  az hat, marad négy . . .  az megint 
hat, marad négy... szóval az volna a szikesért 
holdankint hat millió hatszázhatvanezer. Hát az 
rendben van. Annyiért én is odaadom az én szi
kemet Azt persze nem is kell mondani, hogy csí
kokat vagy kihasított kockákat nem adunk el a. 
pestieknek. Ha vesznek, meg kell venni az egér 
szét Vagyis mink most kimondjuk, hogy akár
melyikünkhöz fordulnak a pestiek, nem adjuk 
olcsóbban, mint holdankint . . . mondjunk ke
rek számot: hét millióért Aklíor azután csak sze
rencse dolga, hogy kettőnk közül melyik csinál 
üzletet, mert a pestieknek tulajdonképen mind
egy. Pontosan hatvan hold a magáé is, az enyém 
iSs. Csinálunk Írást?

— Ahogy tetszik. Én adok Írást szívesen. De 
megelégszem azzai is. ha kezet fogunk. Maga 
biztosan nem fog becsapni.

— Én is azt mondom, hogy ne költsünk fiská. 
lisra. meg közjegyzőre. Itt a kezem.

Az összeesküvők kezet fogtak. Pista jól meg-
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rá;2ta a szép asszony nem éppen kicsi, inkább 
jjaraszti formájú, de gondosan manikűrözött ke
zét, Általában az volt a szokása, hogy a nyilt- 
szivü és barátságos emberek módján igen erősen 
szorított kezet. De mintha az özvegy kézszoritá- 
sábantöbb lett volna a baráti nyájasságnál. Pista 
szembe is nézett szövetséges társával, amint egy
más kezét fogták. Ez is szokása volt: nyíltan és 
erőteljesen a szeme közé nézett annak, akivel ke
zet fogott. De mintha az özvegy pillantásában 
nemcsak az üzleti őszinteség égett volna, hanem 
minta ott bujkált volna valami e^ éb  is.

Most azután következett az ebédre való meg
hívás. „De már csak nem teszik meg velem .azt a 
szégyent?^  ̂ „No ne okoskodjanak, hiszen biztosan 
olyan éhesek, mint a farkas.‘‘ Ehhez hasonló 
mondatok özöne váltakozott a mentegetődzések 
özönével, mag a hosszú vita eredményeként ki
sült, h o ^  a vendégek nem maradhatnak ebédre, 
mert Pistát hazavárja az édesanyja, Geyza bácsi
nak pedig fel kell keresni egy bizonyos iványi asz- 
szonyt, áld állítólag rengeteg kendennagot tud 
eladni szokatlanul olcsó áron. Máli asszony bele
nyugodott De kikötötte, hogy legalább a manga
licákat nézzék meg az urak. Itt legelnek a közel
ben, alig egy pár perc.

Elindultak tehát gyalogszen^el megnézni a 
mangalicákat Máli asszony napernyőt és hosszú 
kesztyűt vett elé a nap ellen, amely vadul tűzött 
le a rónára. Útjukban porszinü prücskök pattog
tak szerte a poros és tikkadt fűszálak között, 
^8y-egy bogáncs töviseikkel védett piros \drága 
dacolt a hőséggel és a levegő lángolva remegett 
a forróságtól.

A  kanász egykedvűen nyúlt a kalapjához és 
egy szisszenéssel rendre intette a kis vörös pulit, 
amely kétségbeesett ugatással jelezte a világnak, 
hogy a mangalicákat két idegen ember el akarja 
rabolni.
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__Kócost mért nem iiozta magával? — kér*
dezte az özvegy Pistát.

— Büntetésből. Ma reggel belekapott a kakas 
farkába, de a busába ia Most nagyon szeren
cs ien . mert leszidtam. Hát bizony ezek a man
galicák nagyon szépek. Hiába, nincs szebb, mint 
a szép állat.

Geyza bácsi már közelről tanulmányozta az 
állatokat. Tropikus sisakja alól elgondolkozva 
tanulmányozta őket és különféle kérdéseket adott 
fel a kanásznak.

— Februári malacok ezek, ugy-e?
— Igenis, tekintetes urfi.
Városi ember ezen megütközött vol: Urfl-

nak szólítani ezt a pergamenarcu aggastyánt? 
Miféle tiszteletlen tréfa ez? Pedig nem tréfa az 
vidéken. Aki nőtlen, az urfi marad élete fogy
táig. A tekintetes uram csak a házas embernek 
jár. Az urfi sokáig nem szólt, csak nézte a disz
nókat. Mint műkedvelő fajbiologus, mindenáron 
valami jellegzetes rác vonást szeretett volna fel
fedezni az állatokban, mert azt mindenki tudjíi, 
hogy a mangalica a múlt század harmincas évei
ben Szerbiából jutott be hozzánk. De, nagy 
bosszúságára, semmi rácot sem tudott megálla- 
pitani. Megcsóválta a fejét és azonnal elhatá
rozta magában, hogy ezt a kérdést részletes ta
nulmány tárgyává fogja tenni. A  mangalica 
Szerbiából került be, tehát szerb vonásokat kell, 
hogy felmutasson, ha törik, ha szakad, punk
tum. Most pedig érdeklődjünk néhány általános 
adat iránt.

— Évenként egyszer fladztatják?
— Egyszer, kérem alássan. Lukács-nap táján 

búgatunk.
— A hasas kocákat együtt hagyják?
— Eleinte igenis, kérem alássan. De osztán 

inkább ketrecezzük, bő alommal De csak rövid
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dél, mert a hosszú szalmában elbuvik a malac, 
oszt az anyja agyonnyomja.

— Mikor miskároltatnak?
— Hát mikor úgy nyolc betűsök, kérem alás- 

san, módjuk úgy Szentgyörgykor.
— És meddig legeltetik?
— Késő őszig, kérem alássan. Akkor a süldő- , 

két szemesre fogjuk, meg egy kis répát kapnak, 
meg miegymást.

— És mikor veszik hízóba a süldőt?
— Egyéves korába, tekintetes urfi.
Geyza bácsi a tudósok gondterhelt homloká

val bólintgatott a felvilágosításokra, ö  maga 
nem volt gazdaember, a gazdasági dolgokból leg
feljebb azt tudta, amivel a családnak gondjai 
akadtak. Mert ilyenkor nála panaszolták el a ba
jokat. A disznótenyésztéshez csak annyit tudott, 
amit Pistától hallott. Most tehát m e^yugodva 
fejezte be kérdéseit. A kanász feleletei pontosan 
egyeztek a Pista rendszerével. Mégis csak jó egy 
kicsit érdeklődni. És megnyugodva szemlélte a 
malacokat amelyek a dinnye megcsavart szárá
hoz hasonló kunkori farkot hordtak.

Pistának azonban nem a malacokon járt az 
esze, amelyek röfögve bökdösték a keményre 
száradt földet és néha mérgesen és lustán üget
tek vissza a kondához, ha a kutya figyelmeztette 
Őket, hogy messzire merészkedtek. Pista, mialatt 
Geyza bácsi a kanásszal társalgott, egészen más 
irányú beszélgetést folytatott a malacok tulajdo
nosával. Észrevette, hogy a szép özvegy a sem
mibe nézve tűnődik valamin.

— Min gondolkozik olyan nagyon, Málika?
— Azon gondolkozom, hogy nem jól csináljuk 

mink ezt a dolgot a pestiekkel. Mert akármelyi
künkét veszik meg, a másik rosszul jár. Valaki 
közülünk biztosan elmulasztja majd az alkal
mat, hogy jó pénzért elsózza a szikest.

— Hát persze. Ezzel le kell számolni. Ha a
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pestiek nem jöttek volna, kínlódnánk a szikkel 
tovább, eszünkbe se jutna változtatni rajta.

— Az nekem nem vigasztalás, lelkem. Valami 
olyat kéne kifundálni, hogy mind a ketlen jól 
járjunk.

— Szép volna, de nem igen látom, hogyan 
lehetne.

— Nézze, ha a gubaji tető, meg a Csanalas 
egy kézen volna, akkor, ugy-e, a birtokos köny- 
nyen beszélne? Azt mondaná: vagy veszitek 
az egészei és csináltok magatoknak utat a vas
úthoz, vagy nem adok egy holdat se, osztán néz
hetik az eget.

— Hinnye, egyem az eszit, de jól mondja. 
Hogy kéne ezt nyélbeütni?

— Hát úgy, hogy vagy maga veszi meg a Csa- 
nalast, vagy én veszem meg a gubaji tetőt.

— Az nem jó. Mert magának sincs annyi 
készpénze, nekem sincs. De ha kölcsönt veszünk 
is fel, mi lesz, ha a pestiek meggondolják ma
gukat? Akkor vagy maga marad itt hatvan hold 
szikes helyett százhússzal, vagy én.

Az özvegy mélyen és csillogóan a Pista sze
mébe nézett és vállat vont.

— Hát akkor valami más módot kéne ki
eszelni arra, hogy a két darab föld egy kézen 
legyen.

Ennél értelmesebben aligha mondhatta meg, 
amit meg akart mondani. Pista ránézett, fülig 
pirult és zavartan elfordítva a fejét, nagy figye
lemmel a közeli gémeskut szemléletébe merült, 
amelynek ágán egy sor veréb tollászkodott. Ek
kor lépett hozzájuk Geyza bácsi. Első pillantásra 
látta, hogy miért hallgatnak mind a kelten, miért 
szemléli Pista a gémeskutat és miért piszkál 
Máli asszony a cipője orrával olyan buzgón egy 
porló, szürke rögdarabot Ilyenkor mondani kell 
valamit. Ha egyéb nincs kéznél, legokosabb az
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emberiség Ősi hagyományai szerint, rátérni az 
időjárásra.

— Te Pista, olyan fülledt a levegő, hogy v i
har ígérkezik. Jó volna indulni.

— Ugyan ne szaladjanak, — szólt Máli asz- 
szony — honnan veszi maga azt a vihart, Geyza 
bácsi?

Az öreget sértette egy kicsit, hogy valaki ké
telkedik az ő meteorológiai tudományában. Oda
kiáltott a kanászhoz:

— Mondjad csak, mennyi idő múlva lesz itt 
a vihar?

A kanász fel sem nézett az égre. Száz apró 
jelből tudta 6 már a magáét.

— Egy kis órára teszem, tekintetes urfi.
Geyza bácsi gőgösen bólintott és megindult

a kastély felé. Le Sem aratta az özvegy elismeré
sét. Azok ketten szótlanul követték. Valahogyan 
nem akaródzott nekik egymásra nézni. Amikor 
Pista a kezébe fogta a gyeplőt és indított, a szép 
özvegy még utána kiáltott:

— Azután gondolkozzon azon, amit mondtam.
A  homokfutó zörögve gördült a kemény utón.

Apró marhalegyek fellege táncolt a lovak felett. 
A két pej szorgalmasan csapkodott Jobbra-balra 
kurtára nyírott farkával. Az ostorhegyes át is 
csapott vele a gyeplőszáron. Pista gépiesen elin
tézte egy mozdulattal. A gondolatai nem ott jár
tak. Arra a képre gondolt vissza, mikor a kocsija 
most kifordult a Kékess-kastélyból és a kívána
tos, délceg özvegy utánuk nézett. Elgondolko
zott ezen egy jó negyedóráig, azután csak úgy 
közömbösen odavetette a nagybátyjának:

— Ez az asszony hozzám akarna jönni.
— Van esze, — vélte nyugodtan az öreg. — 

Kevyné szeretne lenni.
Pista csalódottan hallgatott. Valami útbaiga

zítást várt volna az öregtől. Akár jobbra, akár 
balra. Mert igaz, hogy csupa csináltság ez az
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asszony, csupa oríeumzene, csupa pesti színé
szet, meg mozi, nem való ez apró Kevy-gyerekek 
anyjául. De az a sok finom, jó föld, az egész Ké- 
kess-birtok, az ördög vigye el, az nagyon fúrja 
az ember oldalát. Elvenni is jó volna, de el nem 
venni, az is jó.

Alig értek haza, teljes erővel kitört a vihar. 
Geyza bácsi nem mehetett tovább, itt kellett 
ebédelnie. Az ebédlőasztalnál szinte gyertyát kel
lett volna gyújtani, olyan sötét lett. A robajló, 
hatalmas dörgésektől csak úgy remegtek az ab
laktáblák, a villámlások vakítóan vetődtek az 
égre koponyavarrathoz hasonló repedt vonalaik
kal. Kintről hevesen csörgő, szenvedélyes zápor 
hallatszott be, s ajtónyitáskor, ahogy a belső 
lány az ételt hozta, vizszagu friss hűvösség tó
dult be a délelőtti hőségtől kábult szobába. Szerte 
a világon mindenféle idő járta, hol jégmezők 
fagya, hol mosolygó, szellős és virágos 
tavasz, hol mozdulatlan és rekkenő meleg. Itt 
Európában, annak Magyarország nevű földjén, 
annak alföldi csücskében, annak is iványi hatá
rán most rohant keresztül a vidám és zabolátlan 
nyári vihar.

Egy jó félóra múlva Geyza bácsi, aki nem 
hagyott befogni, már poroszkált Iványi felé az 
országúton, amelyen olyan pici krátereket vert 
a zápor, aminőket a Hold térképén látni nép
szerű tudományos könyvekben. Pista pedig kinn 
ült a tornácon és szalmaszálak se^tségével a 
szivarszipkája eldugott lélegzetét javította. Oda
át a fészer tövében Péter öregbéres fát hasoga
tott. Pista gondolt egyet, letette a szipkát és 
hátrakerült a fészerhez. Ott álldogált és nem 
szólt egy jó darabig semmit. A  nyári vihar 
utáni frisseségnek faluhelyen van valami leír
hatatlan bája. A  virágok teljes erejükből ontják 
ilyenkor az illatot, a madarak ujjongva csicser- 
gik a felüdültség örömét, a csatornán locsogva
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ömlik az esővíz a hordóba és a fészer ereszéről 
szivárványos gyémántcseppek cseppennek alá. 
Pista orrát rozmaringszag ütötte meg.

— Mondja, Péter, mit tud maga a rozmaring
ról?

— Mit tudnék, tekintetes urfl, olyan bokor, 
akár a többi.

Dehogy is olyan, dehogy is olyan, — gon
dolta magában a fiatal gazda. Más az, mint a 
többi. Furcsább, szerényebb, kedvesebb. Mit 
tudja azt Péter öregbéres.

VII.

Böskének a Váci-utcában volt dolga. Először 
bement a virágkereskedésbe és sokáig válogat
ván a virágok között, végre összeállittatott egy 
hatalmas bokrétát különböző rózsákból. A mai 
ebédhez rendelte. Ma volt Matusek papa és 
mama házassági évfordulója. Azután bement a 
fényképész-üzletbe, vett egy pár tucat uj lemezt, 
Azután bement a papirkereskedésbe és levélpa
pírt rendelt, nagy, fehér, férfias formájút, szürke 
béléssel. Azután bement a könyvkereskedésbe, 
számba vette az uj Tauchnitzokat, végiglapozott 
egy pár művészettörténeti könyvet s végül meg
vette Franz Werffel „Verdi“ cimü könyvét.

Azután minden kommisszióját elvégezvén, el
határozta, hogy kétszer végigmegy a Váci-utcán. 
És az arca egyszerre örömteljes napsugárrá 
változott, a szemébéh a nyílt kedvesség mosoly
gása fénylett, mert valaki olyan jött vele szem
közt, akit nagyon szeretett. Ez Frédi bácsi volt, 
a kedves Dixon Frédi. Szálas, elegáns alakja 
büszkén magaslott ki a többiek közül, borotvált 
és monoklis Chamberlaimarca, amely eddig 
gőgös merevséggel nézett el a tömeg felett, szin
tén örvendezővé és mosolygóssá változott

— Jó napot, kislány, hova siet?
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— Nem sietek, Frédi bácsi, szívesen megfor
dulok és csatlakozom magához. Ebédig van még 
egy jó félórám.

— Helyes. Akkor jöjjön velem a Zserbóba, 
kap egy pohár malagát. Érdemtelenül, azt meg 
kell jegyeznem, mert már három napja nem te
lefonozott.

— Szánom-bánom bűnömet. Gyerünk a Zser
bóba,

A Gizella-téren át Böske elmondta az utóbbi 
három nap történetét. Egyhangú napok voltak, 
röviden el lehetett mondani. A  Zserbó dohányzó
jában nem ült egy lélek sem. Leültek ketten egy 
asztalhoz. Aki nem ismerte őket, azt mondhatta 
volna, hogy ilyen csinos lány megérdemel ilyen 
szép papát. De Matusek Böskét sokan ismerték, 
Dixon urat pedig még többen ismertélv. 
Mindenki tudta róla, hogy a papája, aki valaha 
Angliából vándorolt be Magyarországra, itt el
vett egy Rédey-grófkisasszonyt, a meginduló ma
gyar hajógyártásnál igen vitéz vállalkozásokba 
kezdett és azok gyors é̂ s tüneményesen ügyes le
bonyolítása után, magyar állampolgárságot 
szerzett. A  fia, Dixon Frigyes, már tökéletesen 
beszélt magj^arul, csak külsejében őrizte meg a 
szigetországi gentleman származását, gazdag 
ember volt és a Nemzeti Kaszinó tagja. Azonkí
vül igazgatósági tag egy egész sor részvénytár
saságban, amelyeket a legbámulatosabb címek 
alatt Matusek papa ezerfelé ágazó, szívós üzleti 
tevékenysége keltett életre és amelyeknek egy
től-egyig gróf Kelecsényi Gusztáv volt az el
nöke. Dixon egyszer egy jánoshegyi magános 
autózása alkalmával megállította a kocsiját, 
l^ogy egy benzinjefogyott kocsin segítsen, amely
nek tulajdonosa feltűnően tótos dialektusban 
piszkolta a soffőrt a János-hegy idillikus fái alatt 
Ez a tulajdonos Matusek papa volt és igy tör
tént, hogy Dixon Frigyes személyesen megismer



kedett az összes részvénytársaságok főrészvénye
sének nejével is és leányával is. Mivel unatko
zott egyedül és a Matusek-szülők pokoli módon 
mulattatták, előkelő szeszélyében velük ebédelt 
a kilátónál Ebéd elején szemügyre vette a hall
gatag és tartózkodó kislányt, ebéd közben egy 
pár találó megjegyzés kapcsán egyre barátsá
gosabban pillantottak egymásra és ebéd végén 
már testi-lelki jó cimborák voltak.

Frédi bácsi volt a Böske egyetlen férfibarátja, 
Böske volt a Dixon egyetlen barátnője. Társa
dalmi távolságok és idegenségek elválasztó fo
lyamán keresztül is erősen tartották ezt a barát
ságot, az ötvenéves férfi és a tizenkilencéves kis
lány. Gyakran felhívták egymást telefonon, 
gyakran beszéltek meg együttes sétákat a Stefá
nián, vagy egy csésze teát a Zserbóban. Ilyenkor 
élvezetesen elbeszélgettek. Hol Böske hallgatta 
mohón és szomjasan a Dixon finom és elmés íté
leteit könyvekről, színdarabokról, divatról, hol 
pedig Dixon élvezte a kislány üde humoru, csu- 
fondáros, vidám pletykáit a Matusek-ház belső 
életéről és az udvarló fiatalurak állandó felsülé
séről. Egyszer Böske megjegyezte, hogy ha Frédi 
bácsinak egy huszonötéyes fia volna, abba ő 
alighanem beleszeretne. Egyszer pedig Dixon 
vallotta meg, hogy Böske roppantul hasonlít va
lakihez, aki már nem él, de akibe ő ezelőtt hu
szonöt évvel olyan bolondul szerelmes volt, hogy 
egész életére agglegény maradt. Ezeknél a vallo
másoknál mind a ketten nevettek és másnap 
még nagyobb szeretettel telefonoztak egymásnak,

— Egy rémes dologra kell előkészítenem ma
gát, Frédi bácsi.

— Na mi az, kislány, csak nem akar férjhez 
menni?

— Az sem volna baj, mert leendő férjemnél 
úgyis kikötném, hogy maga lesz a házibarát. De 
eszem ágában sincs férjhez menni. Ennél sokkal
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nagyobb baj van. A papa fel fogja magát ke
resni és minden erejét latba fogja vetni, hogy 
maga eljöjjön hozzánk vacsorára.

Dixon arcán enyhe ború és ijedelem futott 
keresztül. De hamar elnyomta kell ellenségét éa 
valami udvarias, semmire sem kötelező válaszon 
gondolkozott. Böske vígan kinevette.

— Ugy-e, most bajban van? ügy kell, mért 
nem őszinte a cimborájához. Velem igazán nyil- 
tan beszélhet. Akár én magam is megmondom 
maga helyett, hogy magának mihozzánk zsúrra 
és vacsorára járni: ennek a világon semmi ér
telme. Magának egészen más a világa és ha ne
kem jóbarátom, abból még semmiféle társadalmi 
konzekvencia nem következik.

— Brávó, kislány, olyan svádája van, mint 
egy országgyűlési képviselőnek.

— Csak ne szakítson félbe. Ha maga eljönne 
hozzánk vacsorára, mindenki rosszul érezné ma
gá t A  vendégek is, mert maga miatt zavarban 
volnának. Maga is, mert rajtam kivül az egész 
társaságban senkivel se tudna beszélni. Az égé* 
szét csak azért mondtam el, hogy felkészüljön a 
papa ostroma ellen, őrá különben ne haragud
jon, szegénykére, őneki muszáj. A  mama nem 
hagyja élni.

— A  mama? Miattam? Miért?
— Tudja, a mama, akit én különben szívből 

imádok, a legnagyobb sznob a világon. Mikor a 
maga barátja, Kelecsényi gróf, az első részvény- 
társaságnál elnök lett a mama elhatározta, 
hogy arisztokrata házzá fogunk átalakulni és 
Kelecsényi gróf rendszeresen fog hozzánk járni 
De a papa ezt nem tudta elérni. Emiatt hónapo
kon át állandó viharok voltak. Szegény papának 
nem volt egy nyugodt napja sem, a mama min
dig a fejéhez vágta, hogy még egy ilyen cső- 
kélységet sem tud elérni a grófnál. Most alig 
két hete a mama uj haditervet eszelt ki. Elha

71



tározta, hogy a grófot be fogja keríteni. A maga 
személyén keresztül. A  papának az a fel
adata, hogy magát minden erővel elcipelje hoz
zánk a Honvéd-utcába. Sokáig hősiesen küzdött 
szegényke, de tegnap vacsoránál kimerült és 
megadta magát. Megígérte, hogy magát meg 
fogja hívni.

— Nagyon mulatságos. Kik lesznek ott azon 
a vacsorán?

— Képzelheti. Ami előkelőséget a Matusek- 
ház tüzzel-vassal össze tud toborozni. Báró 
Strahl Oszkár, mint arisztokrata. Mauserhiiber 
Lajos, mint ifjú pénzfejedelem. Azonkívül nagy
bátyám, Mózer bácsi és neje, mint vezérigaz
gató-házaspár. Meg a többiek. Rémes.

— És mikor lesz az a vacsora?
— Jövő kedden.
— Hát tudja mit: el fogok menni.
— Tessééék?
— El fogok menni. Kíváncsiságból. Látni 

akarom azt az urat is, akihez a papa akarja 
adni magát, meg azt is, akihez a mama akarja 
adni magát. Látni akarom az otthonát, a kör
nyezetét, a szobáját. A szobáját különösen. Az 
ember senkit nem ismer addig, mig a szobáját 
nem látta.

— Na hát, én leesem a székről meglepetésem
ben. Maga el fog jönni hozzánk? Jaj, de mulat
ságos, mennyit fogunk nevetni, várjon csak.

— De mennyit. Egész biztos, hogy remekül fo
gok mulatni. Azután a maga pozícióját is erősí
teni akarom a családban. Mert azt természete
sen ki fogom jelenteni, hogy a maga kérésére 
Jöttem el. Most pedig fizetünk és megyünk ebé
delni.

— Nálunk nagy ebéd lesz. Házassági évfor
duló.

—  A, á. Adja át gratulációmat.
Dixon nem kisérhette haza Böskét, mert a két
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pohár malaga kifizetésének pillanatában egy idő- 
sebb grófnő merült fel a dohányzó bejáratában, 
aki éppen Dixont kereste. Böske tehát egyedül 
ment haza. Tudta, hogy olyan ünnepi ajándékot 
visz haza jó anyjának, amelynél szebbet nem ad
hat neki senki.

A szalonban már együtt ült a szűk családi 
hör, amely az ünnepelt házaspáron kivül csak 
Mózerékből, Janka néniből és Janka néni fiából 
állott. Ezek ott ültek a brokáttal áthúzott bútor
darabokon és minden mondatot kétszer mond
tak. egyszer rendes emberi hangon és egyszer or
dítva. Ugyanis Janka néni, Matusek mama 
anyai nagynénje, nagyot hallott. Ezt folyton el
felejtették és rendes hangon beszéllek, de Janka 
néni sértődött és gyilkos pillantásaitól azonnal 
észretértek és ugyanazt a mondatot torkuk sza
kadtából elismételték. Kivéve Janka néni fiát, 
aki feltűnően magas, nyurga fiatalember volt és 
aki minden két percben gondosan lesöpörte a 
kabátja gallárjáról a fejkorpát és hiába söpörte, 
mert minden két percben bőségesen talált uj sö- 
pörnivalót. Nem kiabált továbbá Mózerné sem, 
aki erős asztmában szenvedett, azonkivül abban 
a hal csontos fűzőben is szenvedett, amelyet a női 
divat bármilyen hullámzása ellenére is csökönyö
sen hordott tovább, mint élő anakronizmus. A  
fűző, amely az idomokat csak eltolni tudja, meg
szüntetni nem. Mózernéból olyan szafaládét csi
nált, amelyet kegyetlen kéz a közepén rézdróttal 
kötött szorosan keresztül.

Böske beléptekor éppen Mózer kiabált, min
den mondatot megismételve, mint némelyik Ady- 
kölíemény. Ámbár témája nem volt éppen köl
tői. Kevéssel ezelőtt érkezett vidékről, csak éppen 
átöltözött. Bizonyos iványi és kohaji birtokosok
ról beszélt és szidalmazta őket.

— Ez a vidéki gentry rosszabb a zsidónál, só
gor, én mondom neked, össze vannak beszélve.
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A.hogy neszét vették, hogy mit akarunk, azonnal 
összebeszéltek. Először annál a Kevy nevű ember* 
nél voltam, aki a minap nálam járt. Az úgy tesz, 
mintha nem akarna földet eladni. Vagy csak
ugyan nem akarja eladni.

Janka néni orrán át hangosan lélegezve, ösz- 
szeszoritott szájjal, idegesen dobolt az asztal 
lapján. Mózer mérgesen elorditotta magát:

— Az is lehet, hogy csakugyan nem akarja 
eladni! I

Janka néni megbékülve, okos arccal bólintott, 
aoha egy szót sem értett az egészből. Mózer pedig 
gyors decrescendóval folytatta:

— Azután elmentem a másik birtokoshoz, bi
zonyos özvegy Kékessnéhez. Az is úgy tesz, 
mintha nem akarna eladni, V a ^  csakugyan le
het, hogy nem is akar. De az biztos, hogy össze 
vannak beszélve. Én mondom neked, sógor, rosz- 
szabbak a zsidónál.

— Nem lehet rádbizni semmit, — mondta 
rosszkedvűen Matusek papa, majd ordítva meg
ismételte: — nem lehet rábízni semmit.

Janka néni bólintott és rosszindulatú arcot 
vágott. Nem tudta ugyan, ki olyan megbízhatat
lan, de kötelességének érezte, hogy e^etértsen 
Víatusek papával, aki az 6 fia egyetemi tandiját 
Izette.

A  beszélgetés itt félbe is szakadt, mert a bóbi
tás szobalány jelentette, hogy tálalva van. Az 
íbédlőasztalon Böske rózsabokrétája diszlett. Da 
Sirász millió rózsájánál illatosabb és édesebb 
volt Matusek Apollónia számára a Böske hanya
gul odavetett megjegvzése:

— Ja, igaz, papa, nem kell elfáradnod Dixon- 
hoz. Találkoztam vele és levettem a lábáról. Keh
ien itt fog vacsorázni.

Apollónia kevés híján elájult az örömtől Per
cekig tartott, amig elhitte és újabb percekig tar
tott, amig beleélte magát a gondolatba. De mikor
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tiölzlasszonyi és anyai egyensúlyát visszanyerte, 
azonnal markolatig döfte férjébe a régi és súlyos 
gravámen tőrét.

— Látod, papa, ilyen előkelő vendégünk lesz 
és itt kell vele izzadm ebben a rettenetes, fülledt 
Honvéd-utcában, júniusban. Mióta rimánkodom, 
hogy építsél egy kis villát nyaralónak. De én 
hiába beszélek.

— Nagyon sajnálom, már hármat is építet
tem, de mindig olyan volt a konjunktúra, hogy 
sokkal jobb volt eladni, punktum.

Matusek papa rosszkedvű volt. Utálta az elő
kelő vendégeket. Már éttől a báró Strabitól is 
mindig dühbe jött. Hát még egy ilyen gőgös 
Dixon, akinek még a pénz sem imponál, mert 
van neki magának is elég. És mialatt Mózer azon 
mérgelődött magában, hogy Janka néni jelenléte 
miatt nem mondhatja el azt a halk hatásokra fel
épített családi tósztot, amelyet délelőtt gondolt 
ki a vonaton, azalatt a házigazda egyre mérge
sebb lett a feleségére, meg a lányára, akik most 
már valóságos arisztokrata frontot csinálnak el
lene. Hát ezt nem lehet tűrni. Rápillantott a lá
nyára és minden bevezetés nélkül, zord hangon 
Így szólt:

— Te pedig főzőiskolába fogsz járni.
Mindenki megdöbbenve nézett feL Böske? Fő

zőiskolába? Az a Böske, aki óriási hozományt fog 
kapni és akár főszakácsot tarthat? Rövid, de der
medt csend után Apollónia nagy lélegzetet vett 
és hosszabb taglalásba akart bocsátkozni. De alig 
nyitotta ki a száját, Matusek papa már lecsapott 
a szóra is, az asztalra is.

— Főzőiskolába fog járni, punktum. Tegnap 
hallottam a klubban, hogy itt a szomszédban, a 
földmivelési minisztériumnak a háta mögött, egy 
úri háznál van egy kitűnő főzőiskola. Még tan
díjat se kell fizetni, csak a főzéshez való hozzá
valót kell vinni. Az én lányom no legyen főheis
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cegnő, az én lányom ne örüljön meg a grófokért, 
az én lányom legyen egy rendes háziasszony.

— De papa, hiszen tudok főzni, hiszen...
— Most én beszélekl Én nem voltam gróf, én 

ezelőtt negyven évvel a zsebemben három kraj
cárral jöttem Pestre, az én lányom ne bolondul
jon meg, mint az anyja, az én lányom legyen egy 
rendes háziasszony. Punktum.

Apollónia elővette a zsebkendőjét és az arcán 
a sirástól csakhamar pudertelen foltok keletkez
tek, mint Afrika térképén a civilizáció által még 
meg nem fertőzött területek meztelen foltjai. Mo
tyogott is szegény Apollónia olyasféle szavakat, 
hogy milyen kegyetlenség és milyen ^öngédte- 
lenség, éppen ezen a napon... De férje ügyet sem 
vetett rá. Benne volt a zsarnoki hangulatban. 
Szigorúan Mózerhez fordult:

— Mi lesz azokkal a vidékiekkel?
— Kérlek, — sietett felelni Mózer — azt gon

doltam, hogy nem volna rossz, ha beszélnél ve
lük. Megbeszéltem lenn, hogy feljönnek Pestre.

— Mikor?
— Kedden délelőtt. Azzal a vonattal, amelyik

kel most én jöttem.
Matusek papának a keddi nap hallatára meg

villant a szeme.
— Kedden? Hát ma expressz im i fogsz nekik, 

hogy szívesen látom őket kedd este vacsorára.
— Az Isten szerelmére, — sikoltott Apollónia 

— hiszen azt sem tudod, kifélék, mifélék!
— Az az én dolgom. Ha Dixon urnák nem fog 

tetszeni, akkor Dixon ur veheti a kalapját és el
mehet. Találok én még iga^atósági tagot ma
gamnak. Böske pedig be fog iratkozni a főzőisko 
lába, punktum. Adjon még abból a szószból.

A  szobalány reszketve közeledett a tállal. A 
házassági évforduló tiszteletére rendezett ebéd 
további folyamán senki sem szólt többet egy árva 
szót sem.
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Máli asszony és Pista kocsiban haladtak a 
Honvéd-utca felé. Alig volt még sötét az utcai 
lángok hatókörzet nélkül, úgyszólván a maguk 
magánmulatságára pislogtak, mint égő gyertya 
a tömén. A város a rekkenö hőségben eltöltött 
nap után kimerültén, aléltan pihegett.

— Soká maradunk? — kérdezte a szép öz
vegy a szomszédjától.

— Attól függ, milyen kedvünk lesz, — felelte 
Pista — már amennyire ilyen pesti mulatságon 
jókedve lehet az embernek

— Menjen, magának mindig jókedve van.
— Hát magának?
— Vannak, akik nevetnek, hogy elrejtsék a 

bánatukat
Pista felkapta a fe jé t Az özvegy vakmerőén 

affektált és hazudott Ez a primitív mondat, ame
lyet a szép asszony még a kellő röpke és érzelmes 
sóhajjal és romantikus, szenvedő arckifejezéssel 
is kisért, úgy hangzott, mint azok az ál-magyar 
nóták, amelyeket cimhalmozó bankhivatalnokok 
szoktak ráereszteni a szegény országra. A kon
flis — mert Pista utálta az autótaxit — robogva 
görgött a kövezeten és ők ketten méltatlan szín
házat játszottak benne. Nagyon jól tudták mind 
a ketten, miről van szó köztük. Pista nem tudott 
parancsolni földéhségének és fájt a foga a Ké- 
kess-birtokra. Máli asszony pedig Kevyné akart 
lenni, bele akart jutni az ősi családba és Kevy- 
gyerekeket akart szülni, előkelő, gőgös vidéki 
gentry-gyerekeket Szerelemről a világon semmi 
szó nem volt köztük, ezt jól tudták mind a ket
ten. De az igazságot kimondani túlságosan 
nyers és szemérmetlen dolog lett volna. Ezért 
egy érzelmi regényt hazudtak egymásnak, noha 
mind a kettő jól tudta, hogy a másik pontosan

VIII.
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belelát, Máli asszony volt a támadó fél, aki min
den mozdulatával, pillantásával és sóhajával 
azt hazudta, hogy mély érzések ébrednek benne. 
Pista volt a passzív fél, aki azt hazudta néma 
viselkedé^vel, hogy ezt az érzelmet elhiszi. A 
maga részéről még nem hazudott ugyan hasonló 
érzelmeket, de a ki nem mondott női ostromot 
már nyugtázta és úgy tett, mintha valónak fo
gadná el, pedig jól tudta, hogy felületesebb éa 
léhább menyecske kevés akad a vármegyében. 
Most a közös földüzlet d o l^  még külön is ösz- 
szekötötte őket, mint a cinkosokat. Két argo
nauta döcögött a konflison a Honvéd-utca felé, 
ahol az arany^apju lakozott. Mózer pár nap
pal előbb lent járt Iványiban és Idkocsizott Ro
bajba is. Minden programmszerüen folyt le, Mó
zer borzasztó orra mégegyszer akkorára nyúlt 
attól a megismeréstől, hogy a vidéki agrár-ele
mek harcra készen szövetkeztek a fővárosi kom
merciális tőke ellen. Kevéssel rá megjött a meg
lepő két levél, emely nagyságos Kevy István 
földbirtokos urat, váiamíht özv. füzesi és hel- 
madarasi Kékess Gergely né úrasszonyt vacso
rára invitálta a Matusek-házhoz, A  két m ^h i- 
vott most úgy ment a vacsorára, mint a közép
kori lovagok mentek egymás várába: kellő fegy
veres kísérettel és könnyen kirántható szablyá- 
val, mert sohse lehet tudni. Fegyveres kiséret 
valóságosan nem csörtetett ugyan a pesti konflis 
után, de a két vendég vidéki agyában kifenve 
vártak a harcra az elszánt alku-készség, a kapa- 
citálás éa az üzleti makacsság fegyverei.

Az előszobában inas fogadta őket, valamint 
a már előbb érkezett vendégek vidám moraja. 
Későn érkeztek egy kicsit, mint ahogy vidékiek, 
akik a lassan múló órák kényelmes teltéhez 
azoktak, rendesen kapkodnak és elkésnek a hosz- 
izu pesti programmok útvesztőjében. Tanyán 
nem fontos az óra, az életet a harangszó távoli
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közei határolják, nem kell figyelni sem üzlet- 
zárásra, sem vonat indulásra, sem hivatalok meg
szabott munkaidejére, azonkivül minden közel 
van egymáshoz a falu határában. Pesten sehogy 
sem tud abba illeszkedni a vidéki ember, hogy 
a főváros igen nagy falu és aki a Thököly-utról 
az Attila-körutra indul, annak éppen akkora 
útja van, mint Iványiból elmenni két községen 
át Füzesig.

No, egyszóval beléptek a társaság körébe. 
Úgynevezett középvacsora volt, tizenhat ven
déggel. Ezek apró csoportokra oszolva konyak, 
barack és cigaretta mellett várták a vacsorát. 
A társaság magvát Dixon képezte, akit Apolló
nia kétpercenként megkinált valamivel nagy 
igyekezetében, A vidéki vendégek beléptekor fe
szes csend támadt. „Engedjék meg, hogy bemu
tassam .. . “ „Nagyon örülök.. . “ „Mózer urat 
már van szerencsém ismerni. . Nincs értel
metlenebb vesszőfutás, mint a bemutatásnak ez 
a bár nélkülözhetetlen, de szinte céltalan rend
szere. Senki sem érti a másiknak a nevét, senki 
sem tudja, hogy melyik urnák melyik a fele
sége, senki sem tudja, hogy melyik a méltósá- 
gos asszony és melyik a nagyságos. Ravasz de- 
tektiv-kérdésekkel kell kicsikarni a legáltaláno
sabb adatokat, hogy valami formai beszélgetést 
lehessen kezdeni.

Máli asszony remekül túl tudta tenni magát 
az ilyen kényelmetlenségeken. Két perc múlva 
már hangosan és vidáman csevegett egy kör kö
zepén, nagyokat kacagott és a beszélgetést a di
vatos uj nótákra terelte. Mikor kiderült, hogy 
többen nem ismerik a „Gyűlölöm magát** kez
detű nagyszerű uj dalt, Máli közvetlen és termé
szetes módon a zongorához telepedett és mind
járt el is játszotta, el is énekelte.

Pista nem érezte magát ilyen szabadnak és 
béklyótalannak. Először is rosszul érezte magát
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szmokingban. A kemény gallér nyomta és dör
zsölte a nyakát. Másodszor igen kellemetlenül 
érintette, hogy a házikisasszony, Matusek Böske, 
üdvözlésekor egy igen rövid mosollyal bólintott 
neki és kézfogás után azonnal visszafordult ah
hoz az angolos külsejű idősebb úrhoz, akivel be
szélgetett. ö úgy képzelte, hogy hangos nevetés
sel fogják egymást üdvözölni, mint régi ismerő
sök és nagy mulatsággal fogják elmondani a 
társaságnak a sötét lépcsőházban való megis
merkedésüket. Kissé kedvetlenül lépett Mózer 
úrhoz, aki azonnal a sarokba vonta. Rögtön a 
tárgyra tértek. Ártatlan arccal úgy tettek, 
mintha ez a beszélgetés semmi összefüggésben 
nem állana a saját üzleti ügyükkel. Arról dis- 
kuráltak, hogy Magyarország .különböző vidé
kein milyen forgalmi értéke van a földnek in
strukcióval vagy anélkül, továbbá, hogy az Or
szágos Földbirtokrendező Bíróság milyen meg
váltási árakat szokott megállapitani. Kataszteri 
átlagos hozamok, milliók, magyar holdak röp
ködtek a levegőben, csak úgy csendesen a sarok
ban, mialatt a társaság nagyrésze a zongora 
mellé gyűlve hallgatta, hogy: „gyűlölöm magát, 
mert másé, gyűlölöm magát, mert százé.“ A be
szélgetésben az volt az érdekes, hogy a két fél 
teljesen megbízható adatai homlokegyenest el
lenkeztek egymással. Pista minden információja 
hasonlíthatatlanul nagyobb földárakról tudott, 
mint a Mózer ur adatai. A földreform elvi meg
ítélésében sem értettek egyet. Pista szerint az 
Óefbé a rövid ideig tartott paraszturalom csőké- 
vénye volt, amely veszélyezteti a magyar társa
dalom legértékesebb rétegét, a birtokos osztályt, 
mert felháborítóan és nevetségesen csekély ára
kat ítél meg holdanként, például a Vermes-eset
ben kilenc millió koronát. Ezzel szemben Mózer 
azt hangoztatta, hogy a kilenc millió nagy téve
dés, mert csak öt és félmillióról van szó] az ia
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csak halyszini javaslat még és nem jogerős, de 
különben is az Óefbé éppenséggel úgy táncol, 
ahogy az Omge fütyül és példátlanul magas 
niegváltási árakat szab, mert a földárak ma sok
kal, de sokkal aJ ácson yabbak, mint Pista 
tudni véli.

A vacsorák természetrajzához tartozik, hogy 
a yacsora éppen úgy késik, mint a vendég. Sőt 
még jobban. A háziasszonyok rendesen szidják 
a még hiánj^zó vendéget, h o ^  miatta elromlik 
a vacsora. Mikor pedig a még hiányzó vendég 
nagy bocsánat kérés közepette megérkezik, kisül, 
hogy még egy nettó félórát kell várni, amig a 
társaság asztalhoz ülhet. Apollóniának tehát 
bőven volt ideje kétszer is kisurranni az ebéd
lőbe. Első Ízben akkor surrant ki, mikor Máli 
asszony egy mellékmondatban megjegyezte, hogy 
boldogult férje, Kékess Gergely, választmányi 
tag volt az Országos Kaszinóban. Máli asszony 
különben is roppantul megtetszett neki, kiment 
tehát és az ültetés rendjét erőteljes gesztussal 
megváltoztatta, amennyiben a Kékess Gergelyné 
feliratú, aranyszélü névkártyát fel rukkol tatt a 
egészen a Dixon helye mellé. Majd öt perc múlva 
azt a szenzációs értesülést nyer\^én báró Strahl 
Oszkártól, hogy ez a Kevy nagy paraszt lehet, 
mert eszkarpent vett szmokinghoz, ami égbeki
áltó képtelenség, megint kisurrant és a Kevy 
István feliratú névkártyát száműzte Mózernén 
tiil a kisebbik Mauserhuber-gyerek eddigi 
helyére.

A vacsora végre megkezdődött. Pista jobbról 
Mózernét kapta szomszédul, balról pedig egy 
igen fiatal, hirtelenszőke, tejképü gyereket, aki 
állandóan szigorú irodalmi ítéleteket adott elő, 
keményen megróva Anatole Francétól Knut 
Hamsunig mindenkit, amire azért érezte magát 
hivatottnak, mert két nappal ezelőtt hivatalos 
Ígéretet kapott egy főszerkesztőtől, atyja barát-
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jától, hogy a féli szezon megindultával 6t fog
ják alkalmazni báli tudósitónak. Ezért minden 
második mondatát igy kezdte: ,^íi, iró k ...“
vagy igy: „Nálunk, a sajtónál, az nem igy
van . . Pista megadóan hallgatta és nem szóft 
semmit. Valljuk meg, Pista nem volt túlságosan 
járatos a világirodalomban. Illetőleg járatos 
volt, mihelyt vadászati könyvekről és uthirások- 
ról volt szó. Azokat nagyon is ismerte, de ha a 
kis szőke azt a nevet ejtette ki mellette, hogy 
Sinclair Lewis, akkor sejtelme sem volt, hogy 
ki az illető és melyik a keresztneve. Jobbról vi
szont Mózemével volt megakadva, mert először 
is Mózemé ötpercenként leejtette az asztalken
dőt taftmhájának tulgömbölyü térdeiről és azt 
mindig neki kellett felvenni, azután meg Mó
zemé semmi másról nem volt hajlandó beszélni, 
mint a drágaságról.

Bezzeg fent az asztal előkelőbb végén hango
san és elevenen folyt a szó. Máli asszony Dixon 
és báró Strahl között foglíilt helyet. Csacsogott, 
nevetett, a négylovas hajtásról szabad előadást 
tartott, elmondott három viccet a falusi cigány
ról, fogpiszkálókból megoldandó számtani fel
adványokat rakott ki Strahlnak, Dixont pedig 
állandóan veszedelmes embernek címezte.

Mikor az utolsó evő az utolsó szem malaga- 
szőllőt tette a szájába, Apollónia asszony, mint 
egy most születő hegység, felemelkedett széké
ből. Életében kevésszer érezte magát boldognak, 
de ez a mostani pillanat ilyen pillanat vo lt A  
vacsora végig kifogástalanul sikerült, Dixon lát
hatóan jól éi^zte magát és ez a Kékess Ger- 
gelyné, ez elragadó asszonynak bizonyult Mi
lyen édes érzés volt hallani, mikor átszólt hozzá: 
„Tudod, édesem, nálatok Pesten, kérlek ...“  Egy 
ilyen előkelő gentry-asszony! És ugyanígy lehet 
neki felelni: „Kérlek, drágám, az úgy van,
tudod..



A szalonban feketét kínáltak körül és már 
söólt a zene. A  zongoránál tapőr ült, azaz helye
sebben tapőz, mert termetes, komor tekintetű 
asszonyság volt a zongorás, orrán cvikkerrel. 
Máli nem sokat várakozott, mig táncra kérik, 
hanem o<teszólt Strahl bárónak:

— Mondja, m^^ga szép ember, tud maga tán
colni?

És már ropták is a csarlsztont, vagy mint 
Strahl báró ejtette, a csaasznt. Csak úgy mellé
kesen jegyezzük meg itt, hogy Strahl báró 
egyébként nem tudott angolul. De nem erről 
van szó. Hanem arról, h o ^  a nagyobbik Mau- 
serhuber-flu mindjárt felkérte Böskét, más pá
rok is alakultak és Pista egyszerre teljesen eg>̂ e- 
dül tilt egy kis asztal mellett egy csésze igen 
lossz fekete társaságában. Mert a fekete az nagy 
misztérium. Néha a legragyogóbb háziasszonyok 
csődöt mondanak a feketénél, néha igen gyenge 
kis vacsora után olyan feketét kap az ember, 
ho,^ az angyalokat látja gyönyörűségében. Hát 
amint ott üldögél Pista, egyszerre csak Dixon 
felkelt azok közül, akik nagy devócióval udva
rát alkották és leült Pista mellé. És itt elöljáró
ban egy pár szót kell ejteni a tegezéről. Ma
gyar szokás, hogy társa^gban a bemutatkozók 
azonnal tegezik egymást. Egy német ember bi
zonyára a hasát fogná nevettében arra a mon
datra, ami nálunk egészen természetes: „Bocsáss 
meg, kérlek, elfelejtettem a nevedet, be akarlak 
mutatni a feleségenmek.“ Ez a szokás ama régi 
időkből való, mikor a társadalmi osztályok szi
gorú zárkózottságban éltek és nem keveredhet
tek. Aki kétszáz évvel ezelőtt belépett egy tár
saságba, az biztos volt, hogy pár perc alatt a 
jelenlévő ismeretlenek bármelyikével kisütheti a 
rokonságot Ebből természetesen az következett, 
hogy kiki tegezni tartozik egymást. Ma, kétszáz 
esztendővel később, az történik, hogy az ember
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füvel-fával legezödik, naponta száz szenrus«i 
mond az utcán olyanoknak, akik közül bárme
lyik akár sikkasztó is lehet De ez nem nagy 
tragédia, a tegezésnek épjp^n úgy nincs már Sí- 
téke, mint a méltóságos cimnek. Vannak mégia^ 
akik féltékenyen vigyáznak a tegezéseikre. 
Ilyen ember volt Dixon Frigyes is, aki a Matu- 
sek-házba való beléptekor igen udvariasan, de 
hamar és tüntetőén önözte az összes urakat 
Mindjárt úgy köszönt hogy „szolgája". Azt nem 
tudta, hogy Matusekéknál a „jó napot kivánok" 
is magázást jelent. Dixon a Nemzeti Kaszinóban 
élt és ott megszokta, hogy tegező barátaihoz 
lépve nem „szervusz"-szal, hanem „jónapot kivá- 
nok"-kal lépett oda. Most itt Strahl bárót is ma- 
gázta. Ez különösen borzasztó vo lt

És mégis, ahogy Pistához leült, azt kérdezte 
tőle: „Te nem táncolsz?" Ennek a szenzációs te
gezésnek meg is volt a maga oka. Dixon a leg
jobb barátja volt gróf Kelecsényi Gusztávnak. 
Tudta, hogy volt a barátjának egy gyámleánya, 
aki regényesen megszökött egy szerény vagjmnu 
gentry-fiuval és valahol vidéken elkallódottan él. 
Arra is emlékezett, hogy a szöktetőt Kevernek 
hivták. És arra is, hogy a Kevy-familia igen 
régi törzsökös család, amely számos kamarást 
adott már az udvarnak. Ennélfogva nem tudta 
Pistát nem tegezni. De Pista arcán nem villant 
fel a kitüntetés boldogsága. Ma este ebben a tár
saságban ő sem tegezett senkit. De ha már egy 
jóval idősebb ur tegezi, hát Isten neki, rendben 
van.

— Nem táncolok, kérlek, vidéki ember va
gyok, sok a dolgom.

Ez a „kérlek" is kötelező. A tegezést rögtön 
nyugtázni kell. Ez hozzátartozik ahhoz az Írat
lan kátéhoz, mely áz életet szabályozza.

— Birtokos vagy?
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— Az,
— Akkor kollégák vagyunk. Nekem is van 

egy kis földem Visegrád vidékén, de hát én 
csak olyan mondvacsinált gazda vagyok. Inkább 
csak a vadászatért tartóim Szinte boldog va
gyok, ha jelenti az ispán, hogy a vaddisznók ga
rázdálkodtak a kukoricában. Te hány holdon 
gazdálkodói?

— Háromszáz, — felelte Pista.
— Mennyi cselédet tartasz hozzá?
— Három családot.
— És hogy osztod be a vetést?
— Az idén őszire hagyok százharmincat, ab

ból mondjuk úgy kilencven lesz búza, a többi 
rozs. Tavaszira hagyok ötven holdat, árpának. 
A kapásra mondjuk megint ötvenet. Kukorica, 
krumpli, bab. Ötvenet azután takarmányra szá
nok, bükkönyre, baltacimre, herére, lucernára, 
vegyesen. Marad még mondjuk úgy húsz hold, 
az belsőség, vetemény, meg miegymás.

— Mire a takarmány? Juhokat tartasz?
— Azt. A gyapjú mifelénk jól fizet Ámbár 

sok takarmány kell az állatnak. Eltart még egy 
jó hónapig, amig ráhajthatom őket a lucernára, 
a második kaszálás után. Később osztán már 
könnyebb lesz, mert augusztus elején már a tar
lóra is mehetnek. Csak hát addig fene sok zöldet 
esznek.

— A bizony, idestova aratás lesz. Vannak 
már aratóid?

— Hogyne. Kövesdiek, Már régen szegődteké 
Tizenkét pár.

— Készre?
— Tizenkettedre.
— És milyen juhot tartasz?
— Angol-cigája keveréket Most százhúsznál 

tartok. Nagyon jó juhászom is van, hálistennek, 
hát csak megy a dolog.

Itt uj alakok ültek oda a párbeszédhez, Ille
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tőleg nem újak, hanem a régiek, akiket Dixon 
az imént otthagyott De ők nem tágítottak, kö- 
vették uj helyére is.

— Mondd, hány igás állattal boldogulsz ek- ! 
kora földön? Erre kiváncsi vagyok, mert éppen  ̂
a múlt héten volt egy vitám.

— Nekem most van két iga ökröm és négy 
iga lovam. Az tizenhat á llat Van egy kis tehe
nészetem, harminc állattal. Ezzel e^ü tt jár har
minc-negyven darab borjú, üsző, tinó, vegyesen. 
Húsz anyakocám van. Haj, haj, nagy gond az 
a trágya.

A  kis kör folyton szaporodott Most lépett 
hozzájuk Böske. A zene tangót játszott, néhány 
szmokingos táncolt.

— Úgy látom, itt valami nagyon érdekes dis
kurzus fólyhatik. Hol tartanak?

— Ne haragudjon, kislány, — szólt Dixon — 
mi bizony a trágyánál tartunk.

— Hát ha hajlandók témát változtatni, akkor 
leülök magukhoz. De azt kikötöm, hogy ne po
litizáljanak. A  múltkor is valaki kiejtette azt a 
szót, hogy Klebelsberg, erre tiz perc múlva min
denki összeveszett.

Pista egyszerre elevenebb lett. Egész este 
bosszankodott, hogy nem tud beszélgetni ezzel 
az aranyos kislánnyal. Annyi a gondja az em
bernek, kőbánya, adó, Máli problémája, minden. 
Egy kicsit jól esik ilyenkor egy kedves fiatal 
lánnyal beszélni. Pláne azzal, aki ilyen csinos. 
Mindjárt közelebb is húzta a széket De amint 
nagy gusztussal készült a diskuráláshoz, egy
szerre csak Mózer lépett hozzá. Elhívta. Kedvet 
lenül követte abba a harmadik szobába, ahol 
már ott ült Matusek papa társaságában Máli 
asszony.

— Bocsánatot kérek—  mondta Matusek papa 
izgalmat kifejező bajusszal — gondoltam, nem



fog ártani, ba ezt az iványi dolgot megbeszél
jük egy kicsit Tessék helyet foglalni, tessék rá
gyújtani

Máli asszony úgy rakta egymásra a térdét, 
hogy az beleütközött az erkölcsvédelmi rende
letbe. A pezsgős poharát magával hozta, sőt mint 
jukker-asszony egy bontott üveg pezsgőt is hozott 
magával, amely gesztus Apollóniát a végsőkig el
ragadta.

A  tárgyalás megindult. Egyelőre csak tapogá- 
tódzáa történt mindkét részről. Matusek papa éa 
Mózer roppant őszinte arckifejezéssel azt Igye
keztek mélyen az ellenpárt tudatába vésni, hogy; 
a Lapidaria tulajdonképpen nem is alakult még 
meg é« a dolog e pillanatban úgy áll, hogy aligha 
is fog megalakulni, mert az előzetes számvetés 
olyan váratlanul magas tételeket mutat fel, hogy 
az egész vállalkozás lukrativ jövője kétséges* 
Ezért ők Kevy urat és a nagyságos assasonyt nem 
akarják félrevezetni; a Lapidaria földvételi 
szándéka csak akkor lehetne aktuális, ha akár 
egyik, akár másik birtokból nevetségesen olcsó 
áron lehetne a szükséges részt kihasítani, de mi
vel ezt földbirtokosoktól nemigen lehet kívánni, 
jobb, ha az egész tárgyalás egyelőre elhalasztó- 
dik. Mire Pista és Máli asszony hasonló őszinte
séggel kijelentették, hogy ők ennek roppantul 
örülnek, mert ők valami szokatlanul előnyös 
vételárnak nem tudtak volna ellenállni, igy pe
dig megkönnyebbülten lélegzenek fel, mert meg
marad a föld. hála a jó Istennek, igy utólag mosí 
már megmondhatják, h o ^  csak rettentő drágán: 
adta volna oda bármels^ük is a földet, csak-* 
ugyan jobb a dolog felett napirendre ténil, nem 
is egyelőre, hanem egyáltalában. Közben termén 
szetesen mind a  négyen tudták, hogy ez nem be-* 
fejező, hanem éppenséggel a megkezdő tái'gyar 
Iák Ilyenkor kiki elkezdi várni, hogy mikor szőri 
lal meg egy pár nap. vagy egy pár hét múlva
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másik* Aki jobban tud várni, az kiböjíöli az ellen
felet

Egy félórái tárgyalás után, arriely alatt Máli 
megivott egy félüveg pezsgőt, visszatértek a tár
sasághoz. A nappaliban nem szólt a zene, az egéoz 
társaság óriási és szenvedélyes vitában állott. 
Dixon közben már eltávozott.

— Gyere, drágám, gyere — kiáltott Apollónia 
— szólj bele ebbe a vitába, mert már úgy kiabál
nak. hogy borzasztó.

— Miről van szó? — kérdezte harcrakészen 
az özvegy.

— Arról van szó, — kiáltott felhevülve az 
Idősebbik Mauserhuber-flu —, hogy helyesen 
tettese, aki a háborúban önként jelentkezett. Én 
azt állítom, hogy a hazáért nem meghalni kell, 
hanem élni.

— Nem arról van szó — vágott felhevülten a 
szavába Janka néni fia —. hanem arról, hogy...

— Hagyjál engem beszélni. Ha én végighall
gattalak, te is hallgass végig engem! Na hát! 
Arról van szó, hogy azok a hülyék, akik önként 
jelentkeztek . . .

Éhben a pillanatban a Mauserhuber-flu meg
lepetten elhallgatott, mert Kevy István a vállára 
tette a kezét.

— Vigyázat — szólt nyugodtan és közömbös 
hangon Pista —, az én apám önként jelentkezett 
és elesett.

Mauserhuber nyelt egyet A Böske szemét 
érezte magán és rém talált alkalmas utat a 
visszavonuláshoz.- Tehát a támadást választotta,

— És ha én fenntartom, kérlek, amit mo>ad- 
tam?

— Akkor én önt — felelt Pista inkább derű
sen, semmint hangosan — apró darabokra fo
gom szaggatni.

Zavart csend tám&dt a társaságban. Senki se 
tudta, mennyit vegyen ebből komolyan. De a íe-
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vegőben egy félelmes botrán^  ̂ lehetősége lógott 
Az vidékiben valami démoni módon nyu
godt és idegtelen elszántságot lehetett élvezni. Vi
szont azt is mindenki tudta, hogy a Mauserhuber- 
flu hatalmas termetében bikaerö lakik.

Az általános és néma zavar pillanataiban 
báró Strahl találta meg leghamarabb magát. 
Egy szempillantás alatt elhatározta, hogy közbe
lép Mauserhuber mellett, mert igy Böske szemé
ben ő lesz a nemes vetélytárs, aki konkurrense 
mellett férfiasán sikra száll, azonkívül nem is 
kockáztat semmit, hiszen ezzel a zömök kis 
emberrel Mauserhuber Lajos maga is elbánik, 
hát még ketten. Ennélfogva odaléi)ett a két fiatal
ember közé és rászólt Pistára:

— Kérem, kérem . . .
Pista nem felelt. Csak kinyújtotta a félkarját 

és azzal báró Strahl Oszkárt félretolta. Mintha 
a gyalogút fölé hajló lombot, vagy útjában álló 
függönyt tolta volna félre. Strahlnak gondolkozni 
sem volt ideje. Abban a karban, amely félretolta, 
kőből voltak az izmok. Pista tovább nézett far
kasszemet a szőke óriással. Az pedig először el- 
fehéredett, azután elpirult, azután torz és kínos 
mosolyt erőltetett magára.

— Hiszen csak tréfáltam — mondta rekedten.
— Én is csak tréfáltam — válaszolta közöm

bösen Pista.
— Hát pevsze fordult a többiekhez báró 

Strahl —, maguk azt hitték, hogy komoly, mi? 
Jól beugvottak.

A kellemetlen hangulat feloldódott. Mindenki 
megkönyebbültien nevetett. Egy jó negyedóráig 
még maradt Pista, mert azt leste, hogy hátha 
mégis sikerülne egy kicsit diskurálni Böskével, 
De nem sikerült. Három fiatalember ült a  szok
nyáján. Mali egy sarokba vonulva kettesben cse
vegett Strahl báróval és csiklandós hangú kaca
gásokat hallatott Végre is elunta magát Pista.
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Odalépett a szmokingosokikal beszélgető Boskéheg 
és megbiccentette a fejét Böske ránézett:

— Csak nem akar már menni?
— De megyek. Holnap korán kell kelnem,

mindenféle dolgaim vannak. ,.
— Miféle dolgai? j
— Hát Istenem, tizre az Omgéba kell mén- 

nem, meg sok egyéb.
— Tizre? Mit szóljak én, aki tiz órakor már 

hosszú séta utto iszom aludttejet a szigeten?
Pista kutatóan néziett a kislány arcába. A* 

huncutul, kiismerhetetlenül és vidáman mosoly
gott vissza rá. Pista szerette volna tovább fir
tatni a holnapi hosszú sétát. De ebben a pilla
natban Máli asszony lépett hozzá és megkopog
tatta a vállát.

— Megyünk, Pista? ! -
— Megyünk. '
Böske kezet nyújtott neki. Nyájasan ég

kedvesen megszorította a kezét Nagyon nyája
san és n a^ on  kedvesen. Több volt ebben a nyá
jas házi kisasszony kedvességénél, vagy nem? BÍi 
tudná azt megállapítani? Pista még mindig ezen 
tűnődött, mikor Böske már visszafordult a 
társaságához. Kissé furcsa és félszeg volt a vidéki' 
fiatalember, ahogy búcsú után még mindig ott 
állott és határozatlanul nézett maga elé. Akár. 
bambának is lehetett volna mondani.

IX.

Az alsószigeten, ott a szigeti vasút végállomásai 
felé, egy gyepes részen feltúrta magát a vakon-i 
dók. Az éj folyamán csiuálhatta ezt a  dolgott 
m ^t a kicsiny, tűzhányó-mo delihez hasonlító kúp 
még fiiss barna volt. Noha a gyepre lépni tilos, 
Kevy István földbirtokos három lépéssel behan 
tolt a szent gyepre és belemarkolva a  túrásba, 
felvett magának egy marék földet Azt azután
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igen nagy figyelemmel nézegette, vizsgálgatta, 
morzsolgatta.

Arrafelé jött egy munkásfajta ember. Látszott 
rajta, hogy a szigethez tartozik. Csákány volt a 
kezében. Pista megszóiitotta:

— Aggyonisten jó napot! Mondja, hol lehetne 
itt egy pohár aludttejet kapni?

— Lehet azt több helyen — szólt az vállat 
vonva —, van itt vendéglő, meg kávéház, meg 
szálloda nem is egy. Meg ott a tej csarnok.

A tejcsamok, az megragadta Pista fantáziá
já t  Valahogy minden ok nélkül az volt az án- 
dungja, hogy a pesti kislány a tej csarnokban 
lesz. Megmagyaráztatta magának az utat a nap
számossal, adott neki egy szivart és elindult Bal
felöl n a ^  kubikoló munka folyt a parton, hatal
mas ásásokkal és talicskákkal, jobbról a vasút 
sinei szaladtak és azon túl a tikkadtan zöldelö 
szigeti fák mély lombja. És séta közben egyszer 
csak tisztás bukkant elé, középen nagy torony
nyal, a torony tövében rengeteg bádogasztallal 
és tejféléket iszogató emberekkel.

Kevy Pista megállott és az asztalok világát 
matematikai stráfokra osztva, hogy egyet is ki ne 
hagyjon, a szemével számha vette a közönséget. 
De hiába szalaj tóttá végig a pillantását az em* 
bor eken a rendet vágó kaszás rendszeres mód
ján, ez az aratás nem hozott neki semmit. Ma- 
tiisek Boske nem volt sehol. Elkezdte még egy
szer. Hát uramfta, ott ült egyedül fehér nyári 
ruhában egy asztalnál mindjárt a szélén és egy 
igen hosszú kanállal kezdte pákosztosan kóstol
gatni az aludttej tetejéről a tejfölt. Pista belsejé
ben egyszerre történt két dolog. Az e ^ k  az volt, 
hogy valami forró és könnyed hűvösség futott 
rajta keresztül, a  másik az volt, hogy ettől a 
furcsa érzéstől meghökkent egy kicsit

Mi ez? Mért van rá ekkora édesen zsihbasztő 
hatással ennek a kislánynak a látása? Mért gon-
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dől rá olyan sokat, mióta ott a lépcsőházban is
meretlenül felnyalábolta és először az arcába 
nézett? Miért akart vele tegnap mindenáron dis- 
kurálni és miért töltötte el akkora kedvetlenség
gel, mikor sehogy sem adódott az a jó, kiadós, 
vidám diskurzus? És mi ez az egész furcsa szó
rakozottság, ami már napok óta nehézkesen 
hajtja és nyomasztja? Hiszen az lehetetlen, hogy 
a legegyszerűbb magyarázat való lehessen: nen^ 
nem, ő ebbe a kislányba nem szeretett bele. Mi
csoda gondolat ez, erről beszélni sem lehet. Sze
reti? Dehogy szereti, hiszen azzal rajongás jár, 
meg imádat, már pedig az csak elképzelhetetlen, 
hogy ő térdelve képzelje el magát ennek a frus
kának a ruhája szegélyénél, amint révült arccal 
feltekint reá? Sokkal inkább ingerelni szeretné, 
játszogatni vele, dévajul incselkedni, mint na
gyon kedves gyerekekkel szokot mókázni az em
ber és közben parancsolgatni neki, dirigálni egy 
kicsit, hogy szót fogadjon, hadd lássa meg, hogy 
férfival van dolga. De hát ha csak ez a vágya, 
semmi más, akkor miért hagyott ma délelőtt fa
képnél minden fontos dolgot, csak hogy idejö
hessen?

Mindezt nem gondolta végig ilyen megcsinált 
mondatokban Kevy István iványi földbiitokos, 
aki zöld makra-kalappal és csizmásán ott álldo
gált a budapesti Margitsziget egy pontján. Ködlő 
zűrzavarban tolakodtak egymásba ezek a gondo
latok, mint a száz oldalról kavart viz. És csak 
indult előre botorkálva, mintha láthatatlan va
rázslat vinné álomjái’ásban; egy pillanatig még 
csodálkozott azon, hogy milyen furcsa gyenge
séget érez a térdéhen, mivel pedig olyan kegyet
len erővel meg tudja szorítani a lovat. És már 
ott is állott a Böske asztalánál.

Ahogy ügyetlenül, kissé rekedten köszönt és 
mindjárt meg kellett köszörülnie a torkát, Böske 
felpillantott Furcsák az ilyen pillanatok. Az em-»
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bér ilyenkor teljesen vak és talán halálbüntetés 
terhe alatt sem tudna számot adni annak az arc
nak a vonalairól, amelyet néz, néz mereven, de 
nem lát. És napok múlva, ime, magányos tűnő
dés köz^n  teljets élességében felbukkan ugyanez 
a pillanat, felötlik ug>^anez az arc, hogy ponto
san és tisztán látbató legyen mosolyának leg- 
lehelletibb rebbenése is, mikor nincs ott, mint a 
hogy vakon néztük, mikor ott volt.

— Maga az? Foglaljon helyet Hogy ikerül 
errefelé? -

— Erre jártam — felelte Pista habozva és 
ügyetJen leülésével azonnal feldöntött egy szé
ke^ amelyen pedig kesztyű, könyv, napernyő, 
retikül hirdette az úrnő röv\d pihenőjét

Ilyenkor a Kevy Pisták mindenütt e nagy 
világon egyet éreznek. Szeretnék önmagukat ha
ragosan villanó szemmel behívni a sűrűbe, ott 
Önmaguknak villámgyorsan egy pofont adni, 
azután önmagukon igy méltó bosszút állván, 
visszatérni. De ez, sajnos, éppen ilyenkor kivihe
tetlen. Le kell hajolni ^  restelkedve szedni fel 
a holmit a földről, közben pokoli módon érezve 
enyhén gúnyos pillantását annak, aki előtt igen 
édes dolog volna impozánsnak és méltóságteljes
nek feltűnni.

— Nem baj, nem baj — szólt Böske a rab
szolgával kegyesen bánó, jóságos királyné hang
ján —, csak tegye vissza, azután beszélgessünk. 
Tegnap este úgyis nagyon elhanyagolt.

— Én? Elhanyagoltam?
így nézhet biráira az, akit a terhelő adatok 

végzetes összejátszása folytán éppen most Ítéltek 
ártatlanul halálra.

— Hát akkor én hanyagroltaím el magát. A i 
már mindegy. Most itt vagyunk és diskurálha- 
tunk. Mesélje el, amit tegnap elmesélt volna.

Mit is, mit is . . . — keresgélt Pista zavart 
gondolatai között, de nem jutott semmi eszébe.
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Nagy hálával fogadta a kiszolgáló kisassítonyt, 
aki rendelése iránt jött érdeklődni De ezzel is 
baj lett. Mert ^ y  pohár szilvóriumot rendelt, 
amin a kiszolgáló kisasszony elcsodálkozott. Ma- 
tűsek Böske pedig szívből elnevette magát. Végre 
is egy pohár hideg tejet kért.

— Tej csarnokban maga szilvóriumot kér? Ké
pes a cukrászdában malacpörköltet rendelni.

— Mi az, mulat raj'tam, meii; vidéki vagyok?
— Isten őrizz. Hogy képzel olyat, hogy ki

nevetem? Egy ilyen tiszteletreméltó földhiitokost. 
Pláne hallom, hogy gentry. Pláne fertálymág- 
nást Azt hallom, hogy a Kelecsényiek rokonai?

— Micsoda? — horkant fel Pista felvetett fej
jel — ki mondta azt magának?

— Az a hölgy, aki magával . . . akivel együtt 
érkeztek tegnap. A  papát ez nagyon érdekli, mert 
ő nagyon szoros üzleti viszonyban van gróf Kele- 
csényi Gusztávval.

— Nem kérem, annak nem vagyok rokona.
—  Jó, jó, azért ne egyen meg. Sértés az, ha 

valakit a Kelecsényi rokonának tartanak?
— A  világért sem. De az egész más ág. Mi 

csak afféle falusi emberek vagyunk, mi ezeket a 
nagy Kelecsényieket még csak látásból sem is
merjük. Azért magyarázom ezt ennyire, mert 
utálom, mikor valaki az előkelőbb rokonokkal 
dicsekszik.

— Előkelőbb? Hiszen magukról, gentrykről, 
azt mesélik, hogy a mágnásokat nem tartják kü
lönbeknek,

Pista kevélyen sodrott egyet a bajszán.
— Hát nem is. Kékess Málit sem értem, hogy 

miért beszél ilyen badarságokat. Én életemben 
még csak nem is láttam egy fia Kelecsényit sem.

— Kékess Máli, Milyen szép neve van. ö maga 
is nagyon fess asszony. A  mama egészen bele
szeretett.
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— Igen, fess asszony. Mondja, ki volt az a* 
angolos ur, aki velem is beszélgetett?

— Dixon Frédi. Nem hallott róla?
— Nem igen.
— Nagyon ismert ember pedig. Nagyon ked

ves és okos, nekem nagyon jó barátom.
Pista idegenül érezte magát. Vidéken ez a 

szórakozás nem használatos. A  hét szilvafa ár
nyékában asszonyféle ki nem ejti azt a szót, 
hogy barátom. Hát még férfi azt, hogy barát
nőm. Egészen más világ ez a Pest, hiába. Más 
nyelvet is beszélnek, mintha csak más nemzetség 
volnának. Az ördög bújjon ebbe a Pestbe, hát 
miért ül ő e mellett a pesti lány mellett ilyen 
ügyefogyottan, mint egy kuka? A  nemjóját 
neki, akármilyen nagy fene nevezetes ember az 
a Dixon Frédi, azért egy Kevy István se kutya, 
nézze meg az ember.

Hiába, hiába. Biztatgatta volna a mi Pis
tánk a maga vidéki önérzetét váltig, de hát 
semmi ösztöke nem használt, csak ült ott a bá
dogasztal mellett, mint akit ott felejtettek és 
nem jutott eszébe egy okos szó sem, hogy tár
salogjon egy kicsit Hosszú csend következett 
Ezek a világ legkínosabb csendjei. Maradni is 
szörnyű, elmenni is szörnyű. Ejnye, Kevy Ist
ván, hát mért nem csapsz egyet a ló nyakára, 
azután hajrá, eldobni a kantárszárat, hadd vág
tasson a vidámság, a móka, az évődésl Hiába, 
hiába. Nem ment

— Gyakran jön Pestre?
— Nem nagyon gyakran. Azaz, ha úgy vesz- 

szük, elég gyakran.
— Ebből azután sokat tudok.
— Hát mondjuk, nem nagyon gyakran.
— És szokott olyankor eljárni színházba, ét

termekbe?.
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— Nem igen. Ha csak valami jó operettet 
nem adnak.

— Szereti az operetteket?
— Tudja Isten. Ha jó benne a jellemrajz. 

Meg az izé , . .
— Mizé?
— Az a izé. A táncokban a helyzetkomikum.
Matusek Böske elnevette magát De nem gú

nyosan. Inkább őszinte rokonszenvvel.
— Maga nem is tudja, milyen kedvesen 

mondta ezt A táncokban a helyzetkomikum, azt 
meg kell enni.

— Ne csúfoljon engem, nem értek én az 
ilyesmihez. Szántóvető ember vagyok, az az én 
dolgom. Kérdezze tőlem a csalamádét, majd be
szélek én arról akár egy félóráig. Igaz, hogy ab
ból meg maga nem ért egy szót se.

— Abból bizony nem. Pedig érdekelne. Sem
mit se nézek olyan szívesen, mint a néprajzi fil
meket Ez is valami olyanféle. Érdekes lehet az 
a tanyai é let... aratni, halászni, vadászni . . • 
Szokott maga vadászni?

— De nagyon. Mi más passziója van az em
bernek odalent? Azt kéne egyszer látni magá
nak. Egy olyan jó kört a tarlón, mikor hopp, 
egyet bukfencezik a nyúl, csak úgy világit a fe
hér foltja neki.

— Bukfencezni szokott? Jaj, de kedves. Nem 
is hallottam. Miért bukfencezik?

— Hát mikor meglövi az ember. Az a szo
kása.

Matusek Böske arcára idegen kifejezés ü lt 
Ösztönösen elhúzódott a válla.

— És nem sajnálja, mikor meglövi? Hiszen 
az vérzik! És menekülni szeretne és félti az éle
tét és maguk belelőnek.

— Bele hát Hiszen azért nyúl. Hogy egye 
meg az ember, ha nem lövi le?
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— Én ezt utálom. Ne haragudjon, de irtózom 
a vadászattól. Nem olvasta azt a Flaubert- 
könyvet, a Vendégszerető Szent Juliánt?

— Nem.
— Hát olvassa el. Örökre elmegy a kedve a 

vadászattól.
— Egy könyv miatt? Nem igen hinném. De 

a maga kedvéért elmondatom magamnak a 
nagybátyámmal, az a világon minden könyvet 
elolvasott. Jaj, de szeretném, ha ismerné. Az az
után az igazi kedves ember. Arra azután igazán 
rá lehet mondani, hogy kedves és okos.

— Miért mondja ezt? Van, akire nem lehet 
rámondani olyan nagyon?

Egy pici szünet következett. Azután Matu- 
sek Böske idegenül hozzátette:

— Nem találta elég kedvesnek Dixont? Vagy 
elég okosnak?

— Dehogy nem, hogyne, mért ne találtam 
volna.

— Vannak, akik nem szeretik. Rendkivül 
eszes és fölényes. Sok embernek az terhére van. 
És nagyon nagy a kultúrája. Azt se mindenki 
szereti, mert az ilyen emberek rendszerint tü
relmetlenek a többivel és inkább nem beszél
nek.

— Velem éppen ele>get beszélt, Ö is félig-med- 
dig gazdaember, hát egész jól eldiskuráltunk.

Megint csend következett Böske kanalazta 
az aludttejet Pistának is innia kellett volna a 
hideg tejet, amely közben megérkezett, de 
semmi kedve sem volt hozzá. Valahogyan min
den mozdulatát ólomsulyunak érezte, minden 
mozdulatától előre idegesen idegenkedett Ha 
megkérdezték volna, hogy mit szeretne most 
legjobban, alighanem azt felelte volna, hogy 
vaksötétet szeretne, mert akkor igen kényelme
sen és feszengés nélkül lehetne mozogni és csak
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a két hang hallatszanék a sötétben. Az volna 
igazi kellemes beszélgetés. Ez bizony nem az.

Böske a kocsiút felől egy magas fiatalembert 
látott integetni. A  fiatalember most szállott ki 
az autóból, amelyet hirtelen megállított.

— Nini, Mauserhuber Lajos. Maga is ismeri, 
tegnap találkoztak.

Hogyne ismerné. Azonnal megismerte. Ez 
volt az a nagy behemót fiatalember, aki az ön
ként jelentkezőkről azt a megjegyzést tette. 
Pista arca megkeményedett. A  szemét, mint a 
rövidlátó, szűkre húzta. Azonnal szilárd és biz
tos lett. Van egy bizonyos fajta férfi, aki nő
vel szemközt zavaros lesz és ügyefogyott, de a 
férfi-ellenféltől hirtelen megkeményedik a de
reka és megsürüsödik a szemöldöke. Mauserhu
ber Lajos már ott is volt az asztaluknál és már 
köszönt.

— Fizessen, Böske, hazaviszem.
— Nem bánom, már úgyis eleget ültem. És 

olyan meleg van, nem esik jól gyalog menni.
Fizetés után Mauserhuber Lajos nagy biz

tonságosan és hanyag természetességgel indult 
előre a Böske balján. Pistának nem akadt hely 
a lány másik oldalán. Csörtetve, féloldalt szé
kekbe ütközve, kelletlenül baktatott utánuk. Az 
autónál megálltak.

— Jó kis kocsi, mi? Most próbálom, mert az 
éjjel egy kis baj történt és reggel megigazítot
tam magam.

— Baj? Micsoda?
— Persze, maga még nem is tudja. Maguk

tól a fiukkal még elmentünk az Admusba. Ott 
megittunk egy pár üveg pezsgőt, nekem nagyon 
jó kedvem lett és elvittem a fiukat kocsikázni. 
A  Stefániát már untam, hát mentem Mátyás
föld felé. Egy kicsit nekieresztettem. Vissza-
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}övet volt a baj Sashalomnál. Nagy hecc vo lt 
Egy kutya szaladt át az utón és minden áron 
el akartam célozni, attól azután belementem a 
kilométerkőbe. De a kutyát eltrafáltam.

Böske megborzadt és hirtelen pillantással 
Pistára nézett Kevy Pista elsápadt és látszott 
az arcán^ aliogy keményen összeszoritja a fogát 
Szinte látni lehetett, hogy ruháiban egyszerre 
hogy keményedik meg az egész ember. A  szája 
is sápadt volt, mikor megkérdezte;

— Elgázolta szándékosan?
— El hát, csak úgy nyekkent Be voltam 

spiccelve. Mért nem kötik meg éjszakára, nem 
igaz?

Pista nem felelt Erősen összeszoritotta a 
száját, nagy lélegzetet vett, orrlyukai erősen Id- 
tágultak. A  tekintetét elfordította. Böske mind
ezt látta. És ránézett az édesdeden mosolygó 
Mauserhuber Lajosra.

— Szégyelje magát Menjen csak a kocsijá
val, nem is akarom látni. Bemegyek gyalog.

A  mélák fiatalember vidáman elnevette ma
gát

— Na, ne okoskodjon. Szálljon fel.
Majd Pistához fordult nagy leereszkedéssel;
— Legyen szerencsém.
Pista nem fele lt Meg se moccant. Csak né

zett tovább mereven Óbuda felé.
— Menjen, — szólt Böske idegesen és komo

lyan — nem megyek magával.
Mauserhuber Lajos vigan vállat vont, ügye

sen felugrott a kormánykerékhez, kapcsolt, in
dított. Már rohant a gyorsan induló gép, mikor 
féíkézzel derűsen búcsút intett Azok szótlanul 
néztek utána,

Pista furcsán érezte magát Hogy Böske el
küldte az óriást és vele maradt, annak örülni 
kellett Ha Böske elkerepelt volna az autón
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az óriással, azért haragudni kellett volna. De 
valahogy jobban szerette volna ezt a haragot, 
mint azt az örömet

X,

Hát most itt álltak egvmás mellett A  vi
déki fiatalember megzavartan, de kissé zavar
tan a pesti kisasszony is. Furcsa pár voltak itt 
a Margitsziget nyári délelőttiében: egy elegáns 
fehér habkisasszony, aki szinte elrepült volna, 
ha ráfújnak, olyan tünde volt és légies tetőtől- 
talpig, illatos és divatos és mellette egy csizmás, 
zekés, vadászkalapos fiatalember. Hogy nem sül 
meg ebben a hőségben, az Isten áldja meg.

— Ha beljebb megyünk az árnyékosabb 
utakra, gyalog is mehetünk, — mondta egy pil
lanatnyi tépelődés után Böske.

És megindult a sziget belseje felé, félbalra. 
Tudta jól a járást. A fiatalember kényszeredet
ten ment utána. Nem szerette, ha vezetik. Ö sze
retett vezetni.

— Legalább diskuráljon valamit, ha már 
maga kisér haza, nem az a másik.

— Nem vagyok én most jó társalgó. Fel va
gyok háborodva.

— Annyira szereti maga a kutyát? Van ku
tyája? Persze vadászkutya?

— Most járok vadászkutya után, már ígér
tek egy bizonyos vizslakölyköt. De van egy puli 
kutyám.

— Puli? Milyen az? Nekünk van egy volt 
szobalányunk, aki vidékre ment feleségül egy 
csendőrhöz és gyakran ir levelet. Az folyton a 
pumi-kutyát emlegeti.

— Pumil Az Istenért, hiszen az egészen más, 
hogy lehet ilyet mondani?

Böske elnevette magát. Kevy Pista csupa tűz
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volt, arca csupa tudós odaadás és megütődés, 
mint a külföldi magyaré, aki azt hallja, hogy 
Budapestet összetévesztik Bukaresttel.

— Jó, hát más. Azért ne egyen meg.
— Pumi csak egyféle van: barnaszürke

szinü. Azt a Dunántúl tartják a juhok mellett 
Nagyobb, mint a puli, á, hogy is lehet azt össze
téveszteni.

— Jó, rendben van, bocsánatot kérek, visz- 
szavonom. A puli más. Halljuk a pulit

Pista elkezdett mesélni. Nagy passzióval, 
mint mikor valaki a sikerült gyerekéről ad elő 
nagyszerű történeteket

— Kétesztendős. És nem olyan akármilyen 
kutya ám, úgy tudja meg. Tizenhat őse van an
nak törzskönyvezve, mint egy császári és királyi 
kamarásnak. Egész sor kék szalagja van már 
otthon az almáriomban a pedigréje mellett. 
Mert magam mellett akármilyen kuvaszt nem is 
tartanék.

— Jaj, de gőgös, uramisten. És a kutyája 
szereti magát?

— Azt nem lehet leírni.
— Jé, Pista, hiszen maga meg van hatva.
— Meg hát nem is restellem. Nem tudja azt 

maga, hogy vidéki embernek mi a kutya. Beszél
getni tudok én azzal.

— Jaj, de bolond. Hát hogy beszélget a ku
tyával?

— Hiába nevet. Az én kutyám harminchét 
magyar szót ért. Szeretném, ha látná, mert igy 
hihetetlenül hangzik. A puli olyan okos állat, 
hogy az már titokzatos. Várjon csak, van Her- 
mann Ottónak egy könyve, amiben sok szó van 
a puliról, azt odaadom magának, ha egyszer 
megint találkozunk. Persze, előbb fel kell hozni, 
mert lent van Iványiban, majd elkérem a nagy
bátyámtól. Csak ideadja az öreg huncut, mert 
úgy félti a könyveit, mint a szemevilágát.
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— Arról is milyen melegen beszél. Szereti?
— Mintha apám volna.
— Az is olyan kedves . . .  ó bocsánat. . .
— Azt akarta kérdezni, hogy olyan kedves-e,

mint a pulim? Csak mondja bátran. Nem sértő 
az. Tudja, hogy milyen tisztesség jár a pulinak? 
Ha maga a gazdaembernek a puliját akarja 
látni és megkérdi, hol a kutyája, akkor megsér
tődik. Azt mondja: „A  kutya amott hátul van
láncon. Ez nem kutya, hanem puli.“ Az én 
egyik cselédemnek is van egy pulija. No, azt a 
cselédet kéne magának ismerni. Roppant figu
rás ember. A  kutyáját, azaz a puliját, úgy hív
ják: Másképp.

— Hogy?
— Másképp.
— Tessék?
— Lássa, maga is. ügy hívják a kutyát. Az 

a neve, hogy Másképp. Csak azért, hogy ha ide
genek a nevét kérdik, tréfa süljön lu belőle. Az 
se rossz, mikor azt mondja ez a figurás Boldi
zsár: „jaj bizony, furcsa egy puli ez, csak rágott 
ételt eszik“ . „Ejnye, ejnye, — kérdezi az idegen 
— azután ki rágja meg neki?“ Erre nagy komo
lyan feleli Boldizsár: „ö  maga.“

Böske hangosan kacagott. De a kacagás kel
lős közepén hirtelen meghökkent. Most vette 
észre, hogy már régesrégen odaértek a Honvéd
utcai ház elé, hogy már régesrégen ott állanak a 
vadul perzselő napban a kapu előtt és még az se 
jut eszükbe, hogy beljebb álljanak az árnyékba. 
A karkötő-órájára pillantott

— Szent Isten, nekem angol-órám van, már 
el is késtem. Köszönöm, hogy hazakisért. Mikor 
látom, hogy kutyákra tanítson?

Kezet nyújtott. Pista úgy fogta meg a vé
kony, hosszúkás kis kezet, mint Napóleon fog
hatta először a koronát. Fogta és nem eresztette 
el. Úgy beszéltek tovább.
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Azt bizony nem tudom. Mikor?
— Tud maga franciául?
— Nagyon gyöngén.
— Kár, mert ma este egy párizsi ur jön üzle

teket tárgyalni az apámmal. Eljöhetett volna ve
lünk vacsorázni. De csarlsztont csak tud?

— Sajnos, azt nem tudom.
— Igazán kár. Hát majd összejövünk, remé

lem.
— Remélem.
Böske bólintott még ^ y  nyájasat, elvonta a 

kezét és eltűnt a kapuban. Pista ott állt és né
zett utána. A  tenyere előre tartva úgy maradt, 
ahogy a Böske kezét fogta benne.

. Böskét odafenn az angol teacher várta. Csak
hamar nekiestek Galsworthy „The family mán** 
cimü művének. A  teacher olvasott, Böske pedig 
nem figyelt oda. Puli járt a fejében, csizmaszár, 
puli, meg kantár, ami nem ugyanaz, mint 
a gyeplő. És ez a mokány, szélesvállu, fekete 
fickó járt az eszében. Ó, milyen kár, hogy nem 
magas, szőke, külföldiI így  persze beszélni sem 
lehet a dologról.

Pista pedig lázadó dühvei cammogott az ut-í 
cán, azt se nézte, merre. Hogy a sistergős isten
nyila üssön a francia nyelvbe, meg a csarlsz- 
ionba. Tudni kelleffe ezeket is, nemcsak azt, 
hogy a korpa mázsája tegnap óta huszonhárom 
pengő. Milyen kár, hogy ez a kedves, jószagu, 
pesti kislány, ez az eszemadta rozmaringszál, 
nem iványi kisasszony! így persze beszélni sem 
^ehet a dologról.

— Milyen kár, — tűnődött az angol szöveg 
duruzsolása mellett odafenn Böske.

Pista nem ezt gondolta. Pista hirtelen vad 
düh vei taposott szét egy narancshéjat a Báthory* 
utca aszfaltján. Ugyanis Dixon jutott az eszébe 
az angol óráról és ettől egyszerre mérges lett,
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Aminek nem volt semmi értelme, hiszen Dixon 
kitűnő úriember és Kevy Pistához nagyon ked
ves volt a tegnap esti vacsorán, ezt nem lehet el
tagadni. Mégis: Kevy Pista minden ok nélkül 
egy kurtát káromkodott is a narancshéj felett.

XI.

Az özvegy késett. Úgy volt, hogy együtt ebé
delnek a Hungáriában. Pista már egy félórája 
ott ült az asztal mellett és a harmadik pohár 
sör mellé a harmadik sóskiflit ropogtatta, mikor 
végre a szép Máli belibbent az étterembe. Azaz, 
hogy nem éppen belibbent. Szálas, magas, telt 
szépsége sokkal masszívabb volt, semhogy lib
benhetett volna. Inkább úgy ment, délcegen, iz
mosán, rugalmasan, mint egy katona. Az arca 
kinirult a hőségtől és a sietségtől.

— Soká várattam? Nem tehetek róla, renge
teg grammotonlemezt kellett végighallgatni. Ké
rek két metéltlevest. Tudja, Pista, — igen, egy 
pohár sört is kérek — láttam egy grammofont, 
nagy szekrény, az egész villanyra jár és nem 
kell babrálni a lemezt, a masina a lemezeket 
maga cseréli ki, na hát, miket ki nem találnak, 
és vettem tizennégy lemezt egyik jobb, mint a 
másik, majd otthon lejátsszuk, maga is átjön 
Kohára, hallja, Pista, most már itt áz ideje, 
hogy azt a csarlsztont megtanulja, haladni kell 
a korral, micsoda gavallér maga? Na, majd én 
kézbeveszem magát

Pista felütötte a fejét.
— Csarlsztont? Nem bánom. Nehéz az?
— Elég nehéz. De maga kitűnő táncos, hamar 

meg fogja tanulni ezt is.
Pista tűnődött valamin. És kis szünet után 

megkérdezte:
— Mondja, Máli, jól tud maga franciául?
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— Elég jól. Miért kérdi?
— Csak úgy kérdezem.
Egy darabig hallgattak. Ekkor egy portásfiu 

lépett az asztalhoz.
— A méltóságos asszonyt a telefonhoz kéretik.
Máli letette a kanalat és indult kifelé. Méltó-

ságos asszony? Kékess Gergely sohasem volt 
méltóságos ur. Sőt olyan gőgös ember volt és 
olyan sokat adott a tekintetes ur voltára, hogy 
ha valahol nagyságos urnák szólították, menten 
lármát csapott. Most az özvegye kiadja magát 
méltóságos asszonynak. Bizonyosan pincérek 
kezdték úgy szólítani, ő nem tiltakozott és igy 
rajta maradt a dolog. Pista evett tovább és csó
válta a fejét. A molnár lánya méltóságoztatja 
magát. Hiába, más fajta, ö bezzeg inkább meg
halna, semhogy kormányfőtanácsos legyen. De 
ki hívhatja Kékes Málit a telefonhoz?

Az özvegy kisvártatva visszaérkezett és vis7- 
szaült a tányérjához.

— Élni sem hagyják az embert, — mondta 
rosszul játszott bosszúsággal — ez a hogyhivják 
telefonozott, ez a tegnapi báró. Azt hiszem, bái’ó 
Strahlnak hívják.

Pista nem szólt semmit. Csak éppen nagyot 
határozott magában. Eredetileg az volt a szán
déka, hogy a délutáni vonattal az Özvegy társa
ságában utazik haza. De most, hogy Strahl bárót 
hallotta, egyszerre felsorakoztak benne mindazok 
a férfiak, akik a Böske finom termete körül 
mindig ott tolongtak a fantáziájában, ha mind
járt eldugva is. Most azonban élesen felötlöttek 
előtte mind: Strahl báró, a kutyagázoló Mauser- 
huber-fiu, de főként és legsajgóbban Dixon. Hát 
ezt nem lehet hagyni.

— Maga délután utazik, Máli?
— Együtt megyünk, nem?
— Én, nem biztos, hogy már délután mehc-

105



lek. Sok mindenféle dolgom van, megeshetik, 
hogy nem tudom mind elintézni vonatindulásig.

Az özvegy figyelmesen ránézett, azután so
káig a levegőbe nézett. Távoli, gonosz kis mo
soly ült az arcára. De ezt Pista nem látta, mert 
rendkívüli figyelemmel a húslevest szemlélte. 
Máli asszony könnyed hangon szólalt meg egy 
kis szünet után:

— Az igazat megvallva, én is nehezen tudok 
vonat indulásig végezni. Egyszóvál miben ma
radunk?

— Abban, hogy ne kössük egymást. Kiki in
dul haza, ha elvégezte a dolgát.

Az özvegy bólintott. Az arcán most is ott ját
szott az a távoli, gonosz kis mosoly. Hogy ez mit 
jelentett, azt Pista soha ki nem találhatta 
volna. Az ő egész világa a tisztesség és őszinte
ség pilléreire épült, az agya forgása ezeknek 
tengelyéhez igazodott. A  Máli asszony mosolyát 
— nem is nagy fejtöréssel — valaki olyan talál
hatta volna ki, aki a maga világát az emberek 
gyengeségére és hazug voltára építette. Az ilyen 
gondolkozónak nem sokáig kellett volna számba 
venni a Máli asszony felfelé törekvő titkos vá
gyait és azokat a csillogó pontokat, amelyek 
most e rangimádó vágyak kezeügyébe jutottak.

Elég az hozzá, hogy a fővárosban tartózkodó 
iványiak ebéd után nem csináltak vasúti prog
ramot. Nyájasan elkösizönáek egymástól és ment 
kiki a maga utján. Aki Máli asszony napi prog- 
rammját követte volna, az látta volna a szép asz- 
szonyt, amint fáradhatatlanul járkál a Belvá
rosban, annak húsz különböző üzletét felkeres
vén, hogy fél hatkor beüljön egy taxiba és kivi
tesse magát a ligeti Zserbóba. Ott helyet foglalt 
a terraszon és alig hozatta ki a jegeskávéját, 
egy nyúlánk fehérarcu szép férfi jelent meg az 
asztalánál, báró Strahl Oszkár. A báiA szertartá
sosan meghajolt, kezet fogott, leült és ottmaradt
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az asztalnál este nyolc óráig, mely íd6 elatt ö 
legalább kétszázszor használta azt a szócsopor
tot, hogy ,vkévem, kedves Máli“ , a szép özvegy 
pedig legalább ötszázszor azt, hogj’̂ „tudja, báró“ 
és „lássa báró‘\ Este nyolckor Máli szeretett volna 
a báró társaságában kimenni a felső-szigetre va
csorázni, de a báró ez élői mély sajnálattal kitért, 
mert — mint mondotta — valami halaszthatatlan 
dolga van erre a Park-klub felé. Ez meg is feleit 
a valóságnak, mert elválván az özvegytől, a 
Park-klub tájékán betért egy Stefánia-uti kávé
házba és ott a drága szigeti vacsora helyett lüdeg 
kávét vacsorázott habbal és négy süteménnyeL Az 
Özvegy hazament, a szobájába hozatott vacsorát 
és korán lefeküdt. Elalvás előtt sokáig hányta- 
vetette magában kialakulandó jövője tarka lehe
tőségeit, Ha ezzel a Kevy Pistával nem megy a  
dolog, mindenesetre hasznos lesz a tartalékból 
eléhuzni egy bárót

Aki pedig Kevy Pista programmját követte 
volna, az látta volna a vadászruliás fiatalembert, 
amint immel-ámmal benéz magkereskedésbe, 
piiskaműveshez, trafikba, gazdasági (gépgyár 
üzletébe, végre átmegy Budára és megtekinti a 
Borcsa Amerikában cimü darabot, hogy utána 
Diófában vacsorázzék és ott parádivizes asztali 
bor mellett szép csendesen megrendelje magának 
azt a nótát, hogy „nem való bokréta túri süveg 
mellé‘S majd pedig félegy tájban gyalogszerrei 
kocogjon át a Lánchidon és folyton-íolyvást Ma- 
tusek Böske járjon a fejében.

Másnap reggel tíz órakor Kevy Pista kutató 
szemmel körültokintgetve ott állott a margitszi
geti tej csarnok bádogasztala között. A  sz«-mével 
megkereste a tegnapi asztalt és kellemetlen, csa
lódott rebbenést érzett a mellében, mert annál az 
asztalnál most két öregasszony ült, akik mind 
a ketten behunyták a szemüket s arcukat némán 
a tűző nap felé tartották. És a többi asztalnál sem
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ült sehol Matusek Böske. Pista kétszer is számba 
vette őket, először csak úgy átabotában, majd 
asztalonként előre haladva és még egyszer visz- 
sza. Minden hiába, akit keresett, az nem volt 
fiehol.

Hátha még jön? Leült és aludttejet rendelt. 
Szórakozottságában először egy pohár borovics
kát kért, de a felszolgáló kisasszony olyan fur
csa arccal nézett rá, hogy ettől feleszmélt és ki
igazította a dolgot aludttejre. Roppant lassan 
ette az aludttejet, mert feltette magában, hogy 
csak addig vár, ameddig az aludttej elfogy. De 
hiába csalta magát, elmúlt már tizenegy óra is. 
Matusek Böske mégsem volt sehol. Az ilyen vá
rakozások alkalmával az embernek száz és száz 
apró ürügye akad, hogy egy-egy kicsit még hoz
zácsapjon az időhöz és húzza halogassa a dol
got. Mert például elhatározza az ember, hogy 
csak addig vár, ameddig az a barnakabátos öreg 
bácsi elolvassa a Pester Lloydot, amit a kezében 
tart. Csakhogy mikor a barnakabátos öreg bá
csi leteszi a lapot, akkor éppen nem lehet fizetni, 
mert nincs személyzet a közelben. Akkor tehát €l- 
határozza magát az ember, hogy most már csak 
a fizetést várja meg. És igy tovább. Tizenegy óra 
jócskán elmúlt már. mikor Pistának nem ma
radt több ürügye. Már fizetett is, már fel is állt, 
már az edényeket is elvitték az asztalról, — nem 
volt mit tenni, elindult

A  strandfürdő nagy barna fapalofájának férfi- 
bejárata előtt megállt Hirtelen nagy kedve Tá
madt úszni. Az egészséges testi életet élő embe
rek, ha bosszúság éri őket, rögtön testi munkát 
keresnek maguknak. Az emberben élő őslény 
ilyenkor a maga primitiv módján akar bosszút 
állni a bosszúságért a világmindenségen: vakon 
lesújtani egy ökölcsapással. Mindegy, hogy hova: 
a  csapás mindenképpen a külvilágot éri, a min- 
denségnek azt a részét, amely ezúttal nem jól vi
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selte magát. Ezt az ökölcaapást igyekszik az em
ber levezetni a feszülésre kész izmok valamilyen 
munkájában. Ke\'y Pista ellenállhatatlan gusz
tust érzett, hogy erős karjával keményen ketté
nyomja maga elől a vizet és hogy lábával hatal
masakat rúgjon hátrafelé .Ennélfogva felment a 
kasszához és beváltotta magát.

Mikor kapott fekete kölcsöntrikójában kijött a 
kabinból, idegenkedve nézett szét a terepen. Gye- 
reksikitozás és vizlocsogás zaja töltötte be a le
vegőt. Rengeteg vendég volt a strandon. A ho
mokban trikós testek heveitek, némelyek hango
san társalo-gtak, mások .mozdulatlan félálomban 
süttették magukat a nappal. A fekvő testek kö
zött vihogó gyerekek kergetődztek, némelyiknek 
éppen mutált a hangja és gyerek testéh ez furcsán 
illeti a vastag kacagás, amely a lihegő futás köz
ben felszakadt belőle. A középső nagy medence 
zsúfolásig tele volt testekkel, szinte több volt 
benne az ember, mint a viz  ̂A hídon sorban gye
rekek ültek, viháncoló gimnazisták, akik olykor 
meggondolták magukat és sorban leugrálítak a 
vízbe, hogy azután megint felkapaszkodjanak a 
hidra és egy fél óráig megint ott üljenek, mint 
a madarak a telegráfdróton. Mindezt pokoli zsi- 
Aaj koronázta, mert tudnivaló, h o ^  az emberi 
fajta akkor leglármásabb, mikor fürdik.

Pista, mint csetlő-botló idegen ebben a pesti 
tömkelegben, bámészkodva lépegetett a homok
ban, olykor letérve utjának vonalából, hogy rá 
ne lépjen valami dagadó bustömegi'©, amelynek 
hatalmasan hízott tagjai mint léggönibök feszül
tek a trikó aiatt. A  homok-udvar egy táján ritká- 
sabbak voltak a heverészők. Csak távolabb egy
mástól, itt-ott feküdtek az emberek a  földön, ki 
egyedül, ki meg csoportosan. Pista elhaladt egy 
nagy-nagy bolyhos fürdőlepedő mellett, amelyen 
két alak feküdt. Már v a ^  három lépésnyire volt 
tőlük, mikor hirtelen, mintegy elektromos ütésre
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megállt. A Matusek Böske hangját hallotta. Ax 
volt a  két heverő egyike. Pista csak megállt, de 
nem fordult meg.

— Mindenkinek van esete — mondta a Böske 
hangja — nekem is van egy típusom, amelyikbe 
valaha bele fogok szeretni

Pista csak állt háttal ennek a  hangnak. MostI 
Most fog felelni rá valaki. Most fog meghallat
szani rögtön, hogy kivel van itt.

— &  milyen az a tipns, amelyikbe bele fog 
szeretni, kislány?

A Dixon hangja vo lt Ez a hang erőteljes 
pörölycsapást mért a fejére. Szóval Dixonnalvan 
itt  Hevernek kelten a földön és meghitten beszél
getnek. DixonI Mindig csak ez a Dixon! Ez az 
elegáns, előkelő, okos, szeretetreméltó, nyugodt 
fellépésű ember, akitől ezeket a tulaj donsá^kat 
Igen jól esnék dvitatni. de nem lehet Mindez 
egy pillanat alatt átszáguldott a fején, mert szük
ség is volt az időre: a választ, az olyannyira fon
tos választ kellett figyelni. Hogy milyen az a tí
pus, amelyikbe Matnsek Böske bele fog szeremi. 
És a válasz jött is.

— Én másfélét el sem tudok képzelni, mint 
magas, szőke fiút Az az én típusom. Ha valaha 
bele fogok szeretni valakibe, az más nem lehet, 
mint magas, szőke. Nincs szörnyűbb gondolat, 
mint hogy egy kis fekete ember legyen a férjem, 
összerázkódom, ha erre gondolok.

Ez már nem pörölycsapás volt, hanem akkora 
ütés, mintha egy óriás ^zdaru  a teljes rakomá
nyát hirtelen a Kevy Pista fejére ejtette volna. 
Toi'z vigyorgás ült^az arcára, a fogát csikorgatva 
szorította össze. És megfordult, hogy gyűlölettel 
ránézhessen arra a lányra, aki ezt mondta. És 
mivea ugyanebben a pillanatban Matusek Böske 
felült a földön, a pillantásuk találkozott.

— Nini, Kevy Pista. Hát maga hogy kerül ide 
a strandra?
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—  Jó napot kívánok, szervusz. — tette bozzá 
nyájasan Dixon, aki szintén felült

Pista beszéld szerkezete nem funkcionált* 
Ajka, nyelve, szája torz rángásba bénult, az ar
cán merev és buta mosolygás ült. hebegve nyom
kodta ki a foga közül a  szavakat.

— Semmi, csak itt . . . csak itt vagyok , , « 
akarok úszni,

— Nem akar leülni egy kicsit diskurálni? 
Kap egy kis hideg innivalót is.

A  lepedőn ott volt egy csillogó termosz is, 
mellette bádogpohár. És egyéb apró holmi, ami 
egy elegáns ifjú hölgy körül feltalálható. Pista 
a fejét rázta.

— Nem, köszönóm, most megyek úszni,
— Hát akkor később jöjjön erre, talán még 

itt talál bennünket
A  mokány fiatalember felelt is, nem is. Fél

szegen megbiccentett© a fejét és elindult Nincs 
a világnak az a mesebeli kincse, amiért hátra
fordult volna .̂

Ó, milyen jó volt a hüs Dunában! ó  milyen 
passzió a víznek adni magunkat, ha jól tudunk 
úszni! Milyen remek érz^  egyetlen karmozdu
lattal megfordítani az úszó test tengelyét és be- 
hunyott szemmel hanyattfekve lendülni tovább á 
vízben! Szörnyű gondolat a kis fekete ember? 
Maradj magadnak, Matusek Böske, te inciflnci, 
elkényeztetett, nyafka pesti kisaszony, fütyülök 
rád! Mit tudod te, milyen k irá l^ak  érzi most 
magát alacsony, bmma földbirto-kos, a maga; 
izmos, hibátlan testinek fiatal gőgjében! Hátán 
fekve, hatalmas, hosszú tempóban csapja magát 
előre és boldogan, mintegy a bosszú érzésével 
érzi magában, vállában, karjában, derekában, 
térdében zsákemelő, lószoi'ongató, farkasfojtó ere
jét. Elmehetsz, Matusek Böske, mit tudod te, ki 
vagyok én. Még jó, hogy nem szeretlek. Most mi
lyen bajban volnék, ha szeretnélek . . *
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Kevy Pista szinészkedve kacagni akart a víz
ben. Ettől telement a szája Dunával, ügy elkez
dett krákogni és köhécselni tőle. mint egy kehes 
ló. Most vette észre, hogy a nevetése farkasnevetós 
és tulajdonképpen rettentő mérges. Láttak már 
ilyet? Hogy miket mer beszélni a világba egy 
ilyen . . . egy ilyen . . . egy ilyen csirkéi Na 
megállj, beszéljek csak veled, majd odamondok 
én neked egy olyat, hogy . . .

Felkapta a vízben a fejét. És az arca megle
petten megállt, mint akinek valami döntő dolog 
hirtelen az eszébe jut. Hát persze. Ott kellett 
volna maradni és nem elszaladni. Tovább kellett 
volna fűzni a társalgást és egy adandó mondat
nál valami jó goromba mondatot markolatig be
ledöfni ebbe az elbizakodott, kényes fruskába. 
Sőt még nem is késő. Hamar vissza a vízből, meg
keresni őket.

Kevy Pista a homokban járók nehéz lépteivel 
sietett aira a tájékra, ahol Böskét és gavallérját 
hagyta. A helyet meg is találta. De a bolyhos 
fürdőlepedő már nem volt ott Akinek oda vág
hatott volna valami szívből jövő gorombaságot, 
az nem volt sehol.

XII.

A  Stefánia-utra kihalLatszott a zongoraszó. 
A szép tiszta nyári éjszakába édesen szűrődtek 
ki a keringő taktusai. A jazz-dob nem vett részt 
a mulatságban.

Bimbi. a bolond gróf, bent ült a bárban és hu
zattá magának. Felhasznált két tánc közötti szü
netet és régi bécsi gassenhauert rendelt. Más 
ember azért rendeli a nótát, hogy elmerengjen 
rajta, legalább is a fejét ingassa hozzá, de eset
leg dúdolja is, sőt netalán hangosan énekelje. 
Bimbi, a bolond gróf, egyszerű zenekiséretnek 
rendelte a keringőt, atmoszférának, hangulat
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nak. Tulajdonképpen rá se figyelt, el volt foglalva 
a mókáival. Asztalkendőből rendkívüli ügyesség
gel kis nyulat alakított, azt ugráltatta a keze 
között. Majd szájával pukkantott egyet, mint 
afiogy a pezsgődugó tesz, mikor kibontják az 
üveget. így  szokott pezsgőt rendelni. A  pincér 
hozta is neki mindjárt és töltött... Bimbi a zon
gorista felé emelte a poharat, kukorékolt egyet 
^  ivott. A szomszéd asztaloknál ülő polgári ele
mek a boldogságtól ragyogó arccal figyelték min
den mozdulatát. Valóságos mennybemenetel volt 
számukra a dolog. Bimbi az egész helyiségnek 
mókázott, mint egy színész és mindenki joggal 
érezhette, hogy a gió f az ő számára tréfálkozik. 
A bár szines ernyőjü villanylámpái olyan pikáns 
és meghitt fényt szórtak az embereki'e, mely ho
mályos párisi illúziókat keltett bennük. De sok
kal erősi^b volt az a láthatatlan fény, amely a 
mágnásvendégekből áradt a közrendü asztalokra*, 
ez a fény vonzotta ide főként az embereket a sze
gény kis hiúság éjjeli pillangóit. Minden szem fe
léje fordult, a mókás gróf felé, aki ott ült magá
nyosan, szmokingosan, fidélis róka-ábrázattal, 
szemében a bohóc-természet naiv csillogásával. 
Most éppen azzal foglalkozott, hogy a pezsgős 
üvegnek, melyet maga elé emelt a hütődézsá- 
l>ól. egy porcellántányért állított a szájára, a tá
nyérra felforditva ráállitott egy poharat, a pohár 
talpára ráállitotta a sótartót és hogy a módját 
megadja, még egy fogrpiszkálót szúrt bele a só
tartó tetejébe. A mutatványt jobbról-haltról, min
denünnen, ünneplő polgári arcok lesték. Egy 
szmokingos fiatalember — külseje után Ítélve 
bankhivatalnok — vakmerőén tapsolni kezdett, 
erre Bimbi gróf udvariasan feléje fordult és ke
zével olyan mozdulatot csinált, mint a cirkuszi 
művészek, mikor megköszönik az ünneplést. Erre 
a bankhivatalnok mellett ülő koros és testes 
hölgy, aki citromsárga eton-frizurát és a végső
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kig elszánt dekoltázst hordott ás félméter hosszú 
kék üvcgszipkából cigarettázott, hangosan oda- 
kiáltott:

— Nézzétek, milyen drága!
Bimbi jó flu volt, illedelmesen odahólintott sL 

hölgynek, aki e pillanatban a gróf egyetlen sza
vára szívesen megfeledkezett volna férjéről és 
öt gyermekéről. A  keringő éppen véget ért és a 
zongorista erőteljesen belekapott egy tánc- 
számba, hangosan megkezdvén a szöveget is: 
„I can be happy ..

De énekelhetett volna akármit, egy szavát 
sem lehetett érteni abban a rettenetes lármában, 
amit két tái'sa csapott mellette, a saxofonos, meg 
a dobos. A  jazz-mnzsika, akár szereti valaki, akár 
nem, igen tehetséges muzsika, mert maradék nél
kül kifejezi anak a népnek a lelkét, amely szülte. 
Minden, amit az em b^ amerikai négerekről ol
vasott, a Tamás bácsi kunyhójától kezdve a Van 
Vechten „Nigger Heaven“ cimű kitűnő könyvéig, 
rabszolgaság, üldöztetés, héber panaszokra emlé
keztető nemzeti fájdalom, sötét vadság, az érzé
kek állati ügyessége, nyitottszemü naiv csodálko
zás és vigyorgó vérszomjuság, az mind kihallható 
a jazz ordító, jajgató, eszeveszett zenebonájából, 
amelyben bámulatosan omlik az érzések primi- 
tivségea ritmus végső dekadenciájába. A lélek 
átadja magát a fülsiketítő zenei lárma kábultsá- 
gának, hogy ne kelljen gondolkoznia, mert csak 
borzalom és nyomorúság az, ami eszébe juthat. 
Hogyne szeretnék ezek a szegény szmokingosok 
és estélyi ruhások is, itt a Stefánia-uton egy 
nyári éjszakán, amikor nemcsak Louisianában s 
Harlemben, ha nem a világ egyéb pontján is 
annyi fájdalmas felejteni való van.

Maroknyi helyen sok pár, összezsúfolt vállak 
monoton emelkedése, cigarettafüst, konyak-illat. 
Tánc a bárban. A  táncoló nők szemei még a tán
cos mellett is minduntalan Bimbit keresi. Bimbi
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gyermekded érdeklődéssel nézi a táncolókat, te
kintete olyan vidámban, mint az V. Lászlóé szo
morúan, mikor Czilley az ismeretes történelmi 
képen szép lányokat táncoltat ©lőtte. Mert Bimbi 
e pillianatban korlátlan fejedelme a bárnak.

Fájdalom, uralma pünkösdi királyság. A  be
járat felé fürge pincérek rohannak és mint kínai 
szolgák a nap fia előtte utat csinálnak két érkező 
vendég számára, nem is tudnak elég mélyen haj
bókolni. Két szmokingos ur érkezik. Az egyik 
Dixon Fi'édl a maga Chamberlain-arcával, a má
sik maga gróf Kelecséiiyi Gusztáv. Hatalmas, da
liás férfi, arca hirtelen a Tisza Kálmán éráját 
kelti fel a képzeletben, mikor a Mikszáth-zamatu 
nyugodalmas politika ilyen kerek, magyaros, 
íehérbajszu arcokkal volt népes. Az arc méltó- 
ságos és nyájas, de az a két kék szem hideg és 
kegyetlen.

No most, a mágnások üdvözölni fogják egy
mást, — villan fel a közrendi publikum figyelme. 
Valóban Bimbi gróf, aki ott ül szokott asztalá
nál a jazzdobos mellett, akkorát rikkan, hogy 
még a jazzlármán is tulhallatszik:

— Szeavasz, Gusztikal
Gróf Kelecsényi Gusztáv odapillant a mo

solygó bohóc-arcra. Egy pillanatig mereven rá
néz, hideg, fagyasztóan kék tekintettel, a feje 
nem biccen, szája néma marad és elfordítja a 
fejét megint. Indul a kalauzoló főpincér után, 
aki előtt tisztelettel kettényilik a viharos zené
ben táncolók zsúfolt csoportja. A zongorista ép
pen két zenei sort köt össze olyan melódikus 
fioriturával, melynek titkát a suttogó Jack 
Smith grammofonlemezeirői leste el. Bimbi sá- 
podtan ült a helyén, kezében reszket a cigaretta, 
száján reszket a. tehetetlen mosoly. A  tánc fo
lyik. Még egy pár taktus.

A táncnak vége. A táncolók visszatérnek asz
talaikhoz, néhol egész sor embernek kell fel
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kelnie, hogy a zsúfoltan egymáshoz szorított 
asztaloknál egy hölgy visszaülhessen a helyére. 
De már a helyremenés közben megindult a szen
zációs dolog tárgyalása.

— Láttátok?
— Nem fogadta a köszönését.
— óriási dolog.
— Egész biztos provokálja.
— Na hallod, egy gróf, persze, hogy provo

kálja.
— Bimbi nevet.
— Köszönöm. Savanyu kis nevetés az.
A lokálban a fejek szabályos ingással forog

nak folyton két középpont felé. Hol Bimbit nézik, 
hol Kelecsényi Gusztávot. Bimbi megdermedve, 
fázósan mosolyogva ül a helyén. Kijózanodott 
szegényke. Most már bánja, mint egy kutya, 
hogy megfeledkezett magáról pezsgős jókedvében 
és ennek a rideg, gőgös embernek odakiáltotta 
azt a lehetetlen szót, hogy Gusztika. Hogy le
hetne ezt jóvátenni? Odamenni és bocsánatot 
kérni? Lehetetlen, mert akkor ország-világ látja, 
hogy nem ültetik le az asztalhoz. Sebtében egy- 
pár sort Írni egy névjegyre és odaküldeni? Lehe
tetlen. A publikum minden mozdulatot lát. Kele
csényi képes előbb a pincért megkérdezni, hogy 
kitől jön a levél és azután át nem venni. Bor
zasztói szégyen. És mindenki látta. És minden 
arc hol idenéz, hol Kelecsényire néz. Bimbi, a 
bolond gróf, a negyvenötéves kisfiú, gyermek- 
lelke mélyéig elszomorodik. Mivel érdemeltem 
meg ezt a szégyent? Amért egy kicsit vicceltem? 
Hát már viccelni sem szabad?

— Fizetek, — szólt Bimbi halkan a mellette 
elsurranó pincérnek és csak nagynehezen tudta 
visszatartani feltörő könnyeit.

Jön a főpincér. Borzasztó, ő is észrevette. Az 
arcán látni, hogy észrevette.

— írjuk a többihez, méltóságos uram?
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Bimbi némán bólint. Feláll és kászolódik. 
Ekkor egy furcsa, csizmás, vidéki gazdászforma 
fiatalember bukkan fel a bejáratnál.

És inialatt Bimbi kint szomorúan intett egy 
autótaxinak és a Caslno de Parisba parancsolta, 
azalatt Kevy Pista leült az árván maradt helyre. 
Az érdekességekre és nagy életre éhes szemek 
mind feléje fordultak. A terem minden asztalá
nál fejek hajoltak egymáshoz: nem tudod, ki ez? 
Sejtelmem sincs, sose láttam. (A rosszhiszemüek 
ilyenkor igy szólnak: hogyne, jól ismerem,
mindjárt eszembe jut a neve.)

Csak egy ember tudta meg, hogy ki ez, pedig 
az az egy nem is kérdezte. Dixon odaszólt asztal- 
társának:

— Látod azt a fiatalembert, aki most leült?
— Funny fellow. Ki az?
— Az öcséd.
Gróf Kelecsényi Gusztáv meghökkent. Fel

tette a monokliját, azután úgy tett, mintha a he
lyiségben unott közömbösséggel körülhordozná a 
tekintetét. A tekintet lassan járt körül és közben 
kissé megállott a furcsa fiatalembernél. Azután 
folytatta útját a legszélső asztalig, ahol két szer
kesztő ült egy primadonnával. A szerkesztők bó
lintottak, gróf Kelecsényi Gusztáv bólintott.

— Nagyon hasonlít az apjához.
A  fiatalember, aki nagyon hasonlitott az ap

jához, valóban nem pezsgőt rendelt, mint ahogy 
boldogult Kevy Pál sem nyúlt borféléhez, ha 
egyszer már pálinkát ivott. Mert Kevy Pista 
ekkorra már nem volt egészen józan. A délutáni 
vonatot elpászolta, mert idegesen kószált a vá
rosban, egyik kávéházból kijött, a másikba b^ 
ment, céltalanul üldögélt és bámészkodott, majd 
nyugtalanul megint elment máshová. Este a 
vacsorája mellé elkezdett inni. Most már az 
ötödik esti helyiségnél és barackpálinkánál tar
tott, Most is barackot kért. Ahog yhozták. leön
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tötte egy hajtásra és újat kéit. Azonkívül elren
delte, hogy a muzsikusok számára bontsanak 
fel egy rezervét.

Hát persze. Majd egy ilyen csitri pesti lány 
miatt még álmatlan éjszalcái legyenek. Ott puk
kadj meg, Matusek Böske, ahol vagy. Még j6, 
hogy idejében észbe kaptam. A nem jóját neki, 
istenuccse, majd hogy bele nem szerettem. „Hoz
zanak még egy barackot, de ne ilyen nyavalyás 
kis pohárban. Micsoda? Dupla barackot? Jó, 
legyen dupla barrck/‘ Szőke, magas kell n ^ i?  
Még válogat is, hallottak ilyet? Egy ilyen jott- 
ment tót pallérnak a lánya. Csinos? Jó, hát csi
nos. Van még más is csinos a világon. Ott van 
Máli. Az csak elég csinos akárkinek. „Hozzanak 
még egy ilyen dupla barackot^ Elveszem Málit, 
azután kész. A két földet egybevesszük, a sziket 
rákenjük a  Lapidáriára. De úgy megnyuzzuk azt 
a Lapidáriát, hogy attól kódul. Tyű, de csuda 
mulatság lesz megnyuvasztani ezt a Matuseket, 
meg ezt a Mózert! Ne félj, te pesti csirke, úgy 
megszorítom én apád torkát azzal a szikes föld
del, hogy csak úgy tátog! Majd néztek akkor na
gyot, hogy miféle szerzet ez az alacsony barna 
gyerekl Alacsony? Nem is vagyok alacsony. Aki
nek alacsony vagyok, azt pisztolyom csöve elé 
állítom.

—Hé, pincér! Küldjék nekem ide a főurat.
— Itt vagyok, nagyságos uram. Parancsol?
— Vegye tudomásul, hogy akinek alacsony 

vagyok, azt pisztolyom csöve elé állítom!
— Igenis, nagyságos uram. Parancsol még 

egy dupla adag barackot?
— Hozhatja. Hé, muzsikusok. Húzzák el ne

kem azt a nótát, hogy aszongya, hogy aszong>^a: 
„Ha meguntál édes rózsám szeretni. . . . “

A  zongorista összenézett a szaxofonossal, meg 
a dobossal. Mind a hárman villantak egyet a sze
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műk sarkában. A villanás ezt jelentette: „J6 
pofa, vidéki, énekelni fog.“  És a zongorista rá
gyújtott a nótára. Pista elkezdett szép csende
sen dúdolni. Nem énekelt ő a világért sem, 
csak szépen maga elé mesélte a nótát: „Ha meg
untál édes rózsám szeretni, szabad néked más 
szeretőt keresni. Adjon Isten szebbet, jobbat ná- 
lamnál, de énnekem csak olyat, mint te voltál.^  ̂
Nem danáit Kevy Pista, dehogy dalolt. Csak 
mondta maga elé. Nem tehetett róla, hogy a kö
zönség kezdettől minden mozdulatát figyelte és 
most, hogy igy dudorászott egy kicsit, mély 
csend lett a teremben. Az utolsó sornál vette 
észre Kevy Pista, hogy magánszámot ad elő egy 
bárban, mint egy színész. És ahogy befejezte a 
nótát, mennyezetet verő taps dördült meg a te
remben. A zongorista nevetve csapott bele a zon
gorába és csárdást kezdett játszani. A bank
hivatalnok fogta a testes hölgyet, kiperdült vele 
a középre és csárdást kezdett táncolni. Viharos 
jókedv tombolt az asztaloknál. Kevy Pista fel
hajtotta a frissen hozott dupla barackot, felállt 
és elkiáltotta magát:

— Akinek alacsony vagyok, azt pisztolyom 
csöve elé állítom!

Általános kacagás. Többen tapsoltak és élje
neztek. A csárdást táncoló testes hölgy merészen 
odaszólt neki:

— Nekem nem alacsony. Éppen megfelel.
Táncosa szolgai módon nevetett a tréfához.

Pista kijött asztala mellől, szabályosan lekérte a 
hölgyet és elkezdett táncolni. Egy ideig a hölgy
gyei. De az nem győzte vele az iramot. Ezt a 
táncort nem ismerte. Lassanként lemaradt a 
Pista kezéről, kissé zavartan oldalt állott, sőt a 
hátulról hangzó „leülni“ kiáltásokra le is ült. 
Pista egyedül táncolt a középen.

Hogy mi az igazi csárdás, azt nem lehet el
mondani. ősi időlíhe visszanyúló ethnográfiai és
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földrajzi titkai vannak annak. A világ minden 
nációjának másféle a testi habitusa és más moz
dulatban tör elé belőle, ha befeledkezik a muzsi
kába és nemcsak a torkával, hanem a dereká
val is énekelni akar. A francia test tipeg, a bajor 
test hajbókol, az orosz test dobog. A  magyar test 
pedig remeg. Nincs ennek a remegésnek kátéja, 
figurái leirhatatlanok, fordulatait tánciskolában 
tanulni lehetetlen. Vagy van, vagy nincs, olyan 
tudomány, mint a kis kacsáé, amelyik kikéi a 
kacsatojásból és azonnal jó úszó. A pesti szemek 
ámulva nézték ezt a csizmás fiatalembert, aki 
ott aprózta, illegette, cifrázta, mártogatta a par
ketten. ősi toborzók, pusztai kuruc dáridók, 
hajdani szegénylegények ricsajai, éjszakai hu
szártáborok vigadásai mint valami homályos, 
alig látszó csillag lehelletes fénye csillantak ki 
ebben a táncban a rejtelmes és ködlő múltból.

Akik tapsoltak, nem tudták, mit tapsolnak, 
csak érezték, hogy nem tréfa volt az, ami tör
tént. Kevy Pista riadalmas tapsvihar közepette 
ment vissza az asztalához. El is komolyodott 
volna az egész bár, ha 6 maga fel nem hajtván 
niég egy dupla barackot, szónokolni nem kezdett 
volna.

— Tisztelt hölgyeim és uraim . . .
A  nyelve már akadozott. Nem is állt elég biz

tosan a lábán. Kacagó, vidám halljukozás hallat
szott minden asztaltól.

— Az élet nagyon... izé. Az élet nagyon ke
serű. Én önöket.. .  izé . . .  én önöket megéde
sítem.

A  szomszéd asztalnál valaki palacsintát evett 
Cukorszóró állt a tányér mellett Kevy Pista 
odanyult, felvette a cukorszórót és elindult a 
bárban. Minden asztalnál összecsapta a bokáját, 
bemutatkozott és roppant komoly arccal, a holt
részegek gőgös szilárdságával mindenkit meg
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cukrozott Szertartásosan meghintett cukorral 
mindenkit, azután ment a másik asztalhoz, ott 
megint összecsapta a bokáját, rendkívüli ko
molysággal bemutatkozott és a meggyőződés hi
tével cukrozta sorban az ott ülőket.

— Aranyos!
— Remek pofa! Meg kell enni!
Kevy Pista most odajutott kőrútján az eldu

gott sarokpáholyhoz. Ennek vendégeit eddig 
nem'látta. Ahogy összecsapta a sarkát az asztal 
előtt, megismerte Dixont. Becsipett agyának gő
zös homályából egy gondolat tört elő.

— Akinek alacsony, barna vagyok, azt pisz
tolyom csöve *elé állítom.

— Jól van, szervusz, — szólt nyájasan Dixon 
— mutatkozz itt be.

Pista összecsapta a sarkát a fehérbajuszu 
Öregur előtt és megmondta a nevét. Az öregur 
ránézett, a kezét nyújtotta és nyugodtan szólt:

— Gróf Kelecsényi Gusztáv.
Gróf Kelecsényi Gusztáv húgának a fia vil- 

lámsujtottan meredt a nagybátyjára. Jobbkeze, 
amelyből áttette a cukorszórót a balba, félúton 
megái lőtt Két másodpercig farkasszemet néztek. 
Akkor Pista sarkon fordult és kisietett a helyi
ségből.

Kint a terraszon megállott, hogy fizessen. A 
pincérek odakint vették körül. Azután visszajöt
tek. A furcsa fiatalember elment. Idebent min
den szem a hires mágnás felé fordult Bimbi, a 
bolond gróf, meg volt bosszulva. A csizmás ven
dég nem fogadta el a hires mágnás kezét

A hires mágnáson azonban nem látszott 
semmi felindulás. Közömbösen és halkan beszél
getett Dixonnal. Illetőleg csak az arca volt kö
zömbös. Amit mondott, nem. Mert ezt mondta: 

Megette a fene az egész életemet
r— Miért?
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Kelecsényi gr5f angolul felelt, raert távozó 
vendégek haladtak el a páholy mellett:

— ’Cose I have n̂ t got a són.
Ami magyarul azt jelenti: „Mert nincs fiam.“

X IIL

A  nagy fa alatt ketten üldögéltek és beszél
gettek, Geyza bácsi és a húga, Kevy Piroska. 
Azaz hogy csak beszélgettek volna, mert a tár
salgás minduntalan elakadt. Kevy Piroska előtt 
két halom harisnya állott az asztalon. Balkéz 
felől a lyukas csomó, jobbkéz felől az, amit már 
hestoppolt. Serényen nyúlt a baloldali csomóba, 
elévett egyet, belehúzta a gonoba-alaku stoppoló- 
fát, azután a harisnya kifeszölő irháján szorgo
san elkezdte öltögetni a folytonossági hiányokat. 
Igen nagy figyelemmel öltögetett, talán soha éle
tében nem is figyelt is a fia harisnyáira.

Könnyű volt neki, de nehéz volt Geyza bácsi
nak. Neki nem volt mivel foglalkozni, ő nem 
tudta mibe elrejteni azt a zavarát, hogy sehogy- 
gem akaródzik rátérni a tárgyra. Szóvá tette 
már, hogy milyen szépen nőnek a gólyafiuk. 
Szóvá tette már, hogy az iványi patikus feleségé
nek epeköve van. Szóvá tette már, hogy a múlt 
héten sokkal nagyobb volt a forróság, mint ezen 
héten, bár azért ezen a héten is elég meleg van. 
De akármit hozott szóba, az nem jövedelmezett 
többet két-három mondatnál. Akkor megint fe
szes és kényszeredett csönd következett.

Hát ez n-em melieíett igy tovább. Geyza bácsi 
letette az asztalra vászonsisakját a harisnyák 
mellé. Azután megigazította a nyakán a puha 
gallért. Azután dobolt az ujjával az asztalon. 
Azután feszengve és fészkelődve svungot vett és 
hajrá neki a levegőben lógó témának: meg
szólalt.
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— Mondjad csak, te Piroska, háit hogy van ez 
a dolog ezzel a gyerekkel meg Kékessnével?

— Beszéljen csendesen, — felelte Piroska — 
behallatszik a házba.

És megint csak csend következett. Geyza 
bácsi nézte a Piroska arcát, amely egyre lejjebb 
és lejjebb hajlott a stoppolás fölé. Geyza bácsi 
megc^válta a fejét, odanyult a Piroska álla alá 
és felkényszeritette a fejét. A  fej engedett, P i
roska arca felfelé fordult behunyott szemmel és 
a két behunyott szem pillái alatt egy-egy szi
várgó könnycseppek

—  Itt van ni, a fene egye még a dógát annak 
a kölyöknek, hát mán ott tartunk, hogy sirsz.

Motyogott még valamit Geyza bácsi, de azt 
már csak úgy a foga között, mert az már cif
rább káromkodás volt, nem asszony! fülnek való. 
Piroska letette a stoppolást, lenyúlt a köténye 
sarkához, felitatta a két könnyet, azután picit 
náthás hangon megszólalt:

— Egészen tanácstalan vagyok. Magának ia 
mondta, hogy el akarja venni?

— Mondta. Neked is mondta?
— Mondta. Egész éjszaka sirtam. Én nem 

tudom, mi történt ezzel a gyerekkel azon a Pes
ten, de úgy jött haza, mintha kicserélték volna* 
Magának mit mondott?

— Hát, hogy megunta már a betyáréletet, itt 
az ideje, hogy asszonyt hozzon a házhoz, azután 
hogy keresve se találhatna jobbat ennél a Máli- 
nál, mert össze lehet csapni a földeket, meg mi
egymás.

— Nekem még annyit se szólt. Csak éppen 
hogy át akar menni Kohára háztüznézőbe. Majd 
megszakadt a szivem.

— És mit mondtál neki?
— Mit mondtam volna? Semmit. Azt mond

tam, hogy jól van, fiam, akit te hozol, az nekem 
édes lányom.



— Jól tetted. Rá kell hagyni.
— Rá ám, de hát ha csak nézzük Ölhetett kéz

zel, hogy elveszi? Hogy fejjel rohan bele a bol
dogtalanságba? Hiszen ha ki kellene keresni ezer 
asszony közül, hogy melyik nem való az én fiam
hoz, akkor éppen ezt a Málit kellene kipécézni. 
Az én fiam gyöngéd, kedves jó gyerek, ezt na
gyon mélyen kell szeretni. Az az asszony pedig 
olyan, mint a szélkakas. Azután meg Pista csak 
a gazdaságát szereti, ez az asszony meg mind
untalan szalad Pestre az orfeumba, vagy hova. 
Azután meg a Pista férfinak született, ez ur lesz 
a maga portáján, ezt nem vezetheti semmiféle 
asszony. Ez a Máli meg erőszakos, uralomvágyó. 
Jaj jaj, édes jó uram, h o ^  most nincs itt mellet
tem, hogy most nem látja, mibe szalad bele ész 
nélkül a fia . . .

— Hadd el, hiába volna itt szegény urad, az 
se csinálhatna semmit, makacs egy kemény, egy 
kutya kölyök ez, még rosszabb, ha szól neki az 
ember.

— Tudom én azt, hiszen azért nem is szólok 
én semmit. Csak igy magamban rágom a szive
met. Ha jön az az asszony, hát csak üljön itt 
bele mindenbe, én úgyis átmegyek lakni ma
gához.

— Hát csak nem gondolod, hogy elveszi?
özvegy Kevy Pálné Kelecsényi Piroska fel

vetette a fejét. Odaadó és sóvár reménység tük
röződött a pillantásában.

— Igazán? Azt gondolja, hogy még lehet se
gíteni?

— Én, édes fiam, csak egyet tudok. Hogy ez a 
haszontalan kölyök nekünk mindenünk. Ha mi 
egyszer behunyjuk a szemünket — én már nem
sokára, te majd egyszer sokára — akkor ennek 
a gyereknek olyan kézen kell itt maradni, hogy 
a sírban nekünk nyugodalmunk lehessen. Hogy 
mit csinálunk, mit nem, azt én még nem tudom.
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De nem estem a fejem lágyára, abban megnyu
godhatsz. Idő van elég, iszen nem holnap akarja 
elvenni, se holnapután. Qui habét tempus, habét 
vitám.

— Az mit jelent?
— Persze, latinul nem tudsz. Ma már nem 

tudnak az uriasszonyok latinul. Az én nagy
anyám, Harsányt Mária, úgy beszélt latinul, 
mint Cicero.

— Jaj, hát ne Ciceróról beszéljen most...
— Jó, jó. „Akinek ideje van, annak megvan 

az élete.“ Csak hagyjuk szépen folyni a dolgokat, 
majd adódik valahol egy rés, ahol kibújunk a 
slamasztikából. De mi lelhette ezt a gyereket?

Piroska hallgatott egy kicsit. Habozott, hog:y 
mondja-e, vagy ne mondja. Azután mégis 
mondta.

— Az én anyai szememet nem lehet meg
csalni. Ez a fiú szerelmes.

— Máliba? Azt már nem hiszem.
— Dehogy is Máliba. Éppen ez van benne. 

Valaki másba, akit mink nem tudunk. Esküdni 
merek rá.

— Hm. Igazad lehet, ügy is fest a dolog, 
mintha meg akarná mutatni valakinek, hogy ki 
a legény a gáton. De vájjon kibe habarodott 
bele?

Piroskának a szeme megint megtelt könnyel. 
De most meghatott és boldog csillogása volt a 
pillája nedvességének, nem keserű.

— Nem tudom. Én csak azt tudom, hogy 
mióta csak bajszosodul kezdett, mindig azon 
imádkoztam: bár egyszer nagyon-na’gyon szerel
mes tudna lenni valakibe. Hogy megtudja ő is, 
milyen kimondhatatlan boldogan éltem én még 
az apjával.

— Igen óm, ha az is szereti, akit ö megszeret,
— Az én fiamat? Hát van olyan lány a vilá

gon, aki meg ne szerethetné az én fiamat? Akár
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milyen főhercegnő hálát adhat az Istennek, hogy 
olyan embei*t kap, mint az én fiam.

— Hiszen ha főhercegnő, akkor nincs is baj. 
Legfeljebb elraboljuk azt a lányt, aki áldója 
van. Hanem lehet, hogy nem éppen főhercegnő 
az, akibe belegabalyodott. Az ilyen fickó, ha 

felszalad Pestre, színházba jár, meg mulatóba. 
Ki tudja, mifélébe akadt bele.

— Ilyet ne is mondjon, Geyza bácsi. Ha az 
én fiam beleszeret valakibe, akkor az meg is 
érdemli.

Geyza bácsi felíortyant.
— A  te fiad, a te fiad. Már századszor mon

dod, hogy a te fiad. Nemcsak a te fiad, az én 
öcsém is. Valami közöm nekem is van hozzá, a 
jebuzeusát neki.

— No. csak ne káromkodjon. Még összepörö- 
lünk itt rajta. A maga öccse is, az én fiam is.

. Ezen azután mind a ketten nevettek. Azután 
Geyza bácsi felállótt.

— Megyek, megnézem, mit csinál.
— Dolgozik. Azon studiroz, hogy jövőre ül

tessen-e dohányt. Ebédnél azt mondta, hogy az 
a jó gazda, aki ceruzával vet és ceruzával arat.

— Jó mondás. Okos gyerek ez a mi fiunk. 
De ott is jön, ni.

Kevy Pista kilépett a házból. Alig lehetett 
volna henne arra a vidám fickóra ráismerni, 
aki a minap csárdást táncolt a bárban. Morcos 
tekintettel nézett körül és komoran köszöntötte 
a nagybátyját. Azután rápillantott az anyjára. 
És máris futott oda hozzájuk.

— Anyókám, te sírtál!
— Dehogy sírtam, miért sírtam volna?
— De igen, sírtál, látom a szemeden. Miért 

eirtál?
Piroska zavartan hallgatott. Geyza bácsi ve-í 

tette magát közbe;
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— H a lja d , fiam, szegény boldogult apádról 
beszélgettünk.

Pista elfogadta a magj^arázatot, de nem hitte. 
Tudta jól, mi piszkálta ezeket idekint, mig ő 
odabent dolgozott. És azzal is tisztában volt, 
hogy ezek tudják, hogy 6 tudja. Érezte, hogy 
házassági terve nem kelt nagy lelkesedést sem 
az édesanyjában, sem a nagybátyjában. Éppen 
azért reggeltől estig szófukaran hallgatott, mert 
félt, hogy felmerül a kérdés: szereti-e Kékess
Málit. Igen nagy kínban lett volna, ha ezt a 
kérdést nekiszegzik.

— Azt nézegettem odabenn, — szólt leülve és 
a feszes hangulatban közvetlenséget hazudva — 
hogy ha jövőre már az uj földeken is gazdál
kodom, akkor közepes termés esetén négy év 
múlva uj kastélyt tudok ide épiteni. Külön szár
nyat kapsz, anyókám, neked külön három szo
bát építtetek.

— Ó, Isterem, — felelt csendesen Piroska — 
ne csináld azt, fiam, lebontani azt a házat, ahol 
apád élt. Jó ez még a mi életünkre.

Pista egy gonosz markot érzett a mellében 
vájkálni, amely a szivét kegyetlenül összeszori- 
totta. Rápillantott az öreg tornácra, ahol haj
dan az apja térdén lovagolt, rápillantott a gó
lyafészekre, a vasráesos, régi ablakokra, a tor
nác aljában nyiló virágok tarka szalagjára. És 
vad keserűséggel szorította össze a fogát. Va
lami ismeretlen démon dolgozott benne, amely 
imos-untalan csak arra unszolta, hogy fájdal
mat okozzon sajátmagának is, meg azoknak is, 
akiket szeret,

— Mondja, Geyza bácsi, — szólt, hirtelen más 
hangba csapva és anyjának nem is válaszolva — 
ráér-e most átjönni velem Kohárra?

— Rá hát, hogyne.
—  Akkor megyek befogni.
Elment. Kisvártatva már hallatszott is ai
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hóhahó az istálló felől, ahogy vezette ki a lo
vakat.. Piroska aggódó és esdő arccal nézett az 
öregur kinai ábrázatára. Azon a ráncok pókhá
lói bizakodó és megnyugtató kifejezéssé rajzo
lódtak.

— Háztüznéző még nem lakodalom. Te csak 
ne félj, mig engem látsz.

Nem is beszéltek többet addig, mig a ho
mokfutó oda nem állott, Geyza bácsi felkapasz
kodott Pista mellé a bakra. Mikor azután a 
könnyű kocsi kifordult a kapun, Kevy Pál né 
megint elővette a stoppolófát és csendesen sir- 
dogálva öntözte könnyeivel a fia harisnyáit.

A kocsi serényen robogott az országúton. 
Ahogy a Jánossy-szántó mellett bekanyarodtak 
az akácosba, egy nyúl szaladt keresztül a lovak 
előtt.

— No, öcsém, — mondta az öreg — sohse fo
god te azt az asszonyt elvenni.

— Miért ne venném, — riadt fel hangosan 
Pista — igenis elveszem.

— Jól van, hiszen megyünJv megkérni, azért 
ne ordíts. De azért a nyúl mégis keresztül sza
ladt előttünk.

Pista dühös volt. Nagyon szeretett volna va
lakit megverni, de azt se igen tudta kit, azt se, 
hogy miért. Csak rágta magában meghasonlott 
dacát és mialatt végiggondolta, hogy most mi
lyen okosan és józanul cselekszik és milyen si
mán növeli a Kevy-vagyont az eljövendő Kevy- 
gyerekek számára, homályosan érezte, hogy va
lami kinos és gonosz zűrzavarba került, mintha 
valami piszkos áradat öntötte volna el fejen fe
lül, melyben tanácstalanul és mérgesen kapá- 
lódzik, de a szemét se tudja kinyitni és nem 
tudja, merre van fel és merre le.

Most már századszor próbált rekonstruálni 
magában valamit, ami azon a részeg éjszakán 
történt vele. Arra még pontosan emlékezett,
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hogy hogyan nem fogott kezet gróf Kelecsényí 
Gusztávval. Arra is emlékezett, hogy a Stefánia- 
uton beült egy autóba. Ettől fogva üres sötétség 
következett részeg emlékei között egészen addig, 
amig az autóból kiszáll a hotel előtt és ugyan
akkor szállnak ki egy autóból Máli asszony és 
báró Strahl Oszkár. Strahl hazakisérte a szép 
özvegyet. Szóval az özvegy sem utazott volt el 
a délutáni vonattal, hanem Pesten maradt mu
latni. Báró Strahl Oszkárral mulatott. Hogy is 
volt csak tovább a jelenet? Találkoztak, köszön
tek egymásnak, a báró elköszönt, ők együtt 
mentek be a kapun és együtt vették át a szo
báik kulcsát az álmos portástól. Még beszéltek 
is valamit felkelésről és vonatindulásról. Azu
tán elbúcsúztak az első emeleti lépcső forduló
jánál. De másnap nem utaztak együtt. Legalább 
is a vonaton Máli asszony nem volt látható.

Mit lábatlankodik ez a báró Strahl Oszkár 
Máli mellett? Csak nem udvaroltat magának a 
szép asszony ezzel a barázdabillegetővel? Eh, 
bolondság, biztosan véletlenül találkoztak. De 
vájjon nem ez a Strahl telefonozott Málinak, 
mikor a Hungáriában ebédeltek? Eh, bolondság, 
Málinak száz meg száz ismerőse van Pesten. De 
miért maradt Pesten a szépasszony, mikor ere
detileg haza akart utazni? Eh, bolondság, miért 
ne maradt volna Pesten, ha kedve szottyant 
egyet mulatni?

így próbálgatta és kóstolgatta a féltékenysé
get Kevy Pista. És meglepetve látta, hogy egy 
szikrányit sem tud féltékeny lenn, akárhogy 
igyekszik egy kis féltékenységet kimódolni ma
gában. Hiába minden önámitás, ő bizony ezt az 
asszonyt egy cseppentett cseppet sem szereti. 
Most már mindegy. A kocka el van vetve.

A lelke mélyén egy hangos és becsületes kér
dés kiabált mindezenközben: miért? Miért el
venni ezt az asszonyt, miért odakötni hozzá az
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egész életét, miért kimondani azt az életben 
egyetlen és legnagyobb szót, hogy holtomiglan, 
miért? És a kérdésre halaványan szeretett volna 
kialakulni egy felelet: egy pesti kislány, egy 
üde és édes rozmaringszál. De ahogy ennek a 
válasznak csak a lehellete is megvillant benne, 
mérgesen vadul és erőszakkal elhessegette még 
a gondolatát is. Nem, nem, nem. Az ostomyéllel 
ösztönszerüen megpiszkálta a lovak hátát, hogy 
a legyeket is, mint leikéből ezeket a gondolato
kat, elhessegesse onnan. Nem, nem, nem. A föld
ről van szó, azért csinálja az egészet. Föld kell, 
sok föld, amin vetni lehessen, azután hónapo
kon át az Isten időjárását lesni, azután aratni, 
azután megint vetni, megint aratni az öregség 
végeztéig.

Kékess Máli az oszlopos verandán ültette le 
őket, a szobákban éppen most szellőztették ki egy 
nagy baleset nyomait: a belső cseléd eltört egy 
nagy üveg francia parmfőmöt, a szobákban le
hetetlen volt megmaradni.

— Hát találja ki, Máli, miért jöttünk, — 
mondta Pista nagj^ot nyelve, elszántan és re
kedten.

— Én bizony nem tudom kitalálni, — felelte 
a szép asszony.

— Hát maga a múltkor azt mondta, hogy ki 
kellene találni "a módját annak, hogyan lehet
nének a földjeink egy kézen. Hát én kitaláltam.

— Hogyan? — hazudta tudatlanságát tágra- 
nyilt szemmel a kohai molnár lánya,

— ügy, hogy én elveszem magát feleségül.
Máli asszonynak erre a pillanatra már hetek

óta pontosan el volt készítve a viselkedése. A 
szemlesütése is, a rebegése is, a szemérmes és 
igent sejtető szavak regényes szövege is. A sze
mét már kezdte is szendén lesütni. De ekkor egy. 
béres állott a veranda alá.
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—  Keziccsókolom, a tanító urtól vannak itt, 
hogy tessék egy kis hordót kölcsön adni.

A  szép asszonyt elfutotta a pulykaméreg.
— A süly ott egyen meg a tanítóddal meg a 

hordóddal együtt, takarodj innen, ebadta, mert 
úgy váglak pofon, hogy csudát látsz, az anyád 
ne szült volna, nem látod, hogy vendég van a 
'háznál?

A béres elkotródott De most már hiába. A 
szép színjáték menthetetlenül tönkrement. Máli 
asszonynak vörös volt az arca és rikácsolt a 
hangja a méregtől. Pillanatokig tartott, amig le
csillapodott. Azután már nem is nagyon kereste 
a szép szavakat, hiába is találta volna most már 
őket. Ránézett Pistára és kezet nyújtott neki. 
Pista megfogta a paraszti formájú, de fehér és 
jószagu kezet és megcsókolta. Geyza bácsi el
nézett a topolyafák irányában és e pillanatban 
i'oppantul hasonlitott Voltaire arcmásaihoz.

Később lent sétáltak hárman a kerten . Meg
beszélték Máli asszony indítványára, n o ^  há
zassági szerződést csinálnak és ezzel az Írással 
fognak felmenni a Lapidáriához: vagy az egész 
szik, vagy semmi. Telekkönyvet, katasztrális 
holdat, illetéket és egyéb ilyesmit sűrűn emle
gettek a beszélgetésben. Ezek a szavak nyilván
valóan jelentették, hogy Kevy István és özv. Kó- 
kess Gergelyné szül. Kaczor Amália Jegyesek.

XIV.

Matusek Böske e pillanatban gyalog bandu
kolt a Báthory-utcán, rekkenő délben, egyedül. 
Egyedül a gondolataival, ezekkel a zűrzavaros, 
forró, titkos bakfis-gondolatokkal. A Lapidáriá
hoz ment a Nagymező-utcába. Nem mintha ott 
valami dolga lett volna, de az ösztöne hajtotta. 
Nagy Boriskának, a gépirólánynak, mindent 
el lehetett mondani nyugodtan, nem azért, hogy
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arra feleletet kapjon, hanem hogy kibeszélje ma
gából. Most éppen sok elbeszélni valója volt, 
olyasmi, amit ki kellett dobnia magából, mert 
gondolatainak zagyvasága és örvénylő rendet
lensége már nem fért a mellébe. Mindenről ez a 
furcsa vidéki fiú, ez a Kevy Pista jutott az 
eszébe.

Ez már szeget ütött a fejébe. Mit akar ő ettől 
a Kevy Pistától, aki se nem külföldi, se nem 
magas, se nem szőke, hanem éppenséggel vidéki 
magyar, középtermetű és barna? Micsoda vak
merőség ettől a vadász-zekés fiatalembertől, 
liogy folyton eszébe jut? És mennél jobban ha
ladnak az órák és a napok, annál többet és an
nál erősebben jut eszébe? Ma éjszaka például 
folyton-folyvást róla álmodott. A leghadarabb 
dolgokat. Egy vidéki kisvárost látott például ál
mában, amelynek főterén egy merev és magas 
torony szökött az égnek. A  tornyot úgy hivták, 
hogy Pista, ő felmászott rá és a tetején leült. 
Azután a középkorba álmodta magát, egy nagy 
lovagterembe, amelyben egy álarcos velencei ti
zes tanács arra Ítélte, hogy fegyvertelenül pár
bajt vivjon két páncélos lovaggal. Az egyik lo
vag az apja volt, a másik egy soha nem látott 
ismeretlen. A  párbaj megkezdődött és erre a 
két lovag hirtelen eggyé változott: Kevy Pistává. 
Ez a lovag nyargalva közeledett felé a döfésre 
tartott lándzsával, még jó, hogy az utolsó pilla
natban felébredt.

És ma délelőtt, kábultan a nyugtalan éj
szaka után, egy könyvbe merült el. Attilá
ról volt benne szó, a hunok királyáról. Ol
vasta, olvasta és Attila ott élt előtte, mint ala
csony, fekete, kemény arccsontu férfi, aki olva
sás alatt a fantáziájában hátborzongatóan ol
vadt össze egy látomással. Nem tudta egy da
rabig megfejteni, mi volt a látomás, nem is ért 
rá tűnődni rajta, csak olvasott és furcsa kár
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örömmel olvasta a könyv végét, mikor Attila 
meghal. Csak mikor már rég letette a könyvet 
és izgatottan, fáradtan nézett maga elé, hirtelen 
ütéssel ébredt a tudatára a látomásnak: Kevy 
Pistát látta a strandon, a zömök, szélesvállu, 
keskeny derekú alakot amint dacosan távozik a 
v íz  felé, törzse rövid, mint valami félelmes, em
berszabású majomé, de válla ijesztően széles és 
izmos, mint Atlaszé, aki a világot tudja tartani 
rajta. A szilárdság, az erő, a nyugalom maga.

Böske hevesen haragudott Kevy Pistára. Mi 
közöm hozzá, mért gondolok rá folyton? Puk
kadjon meg. Pestiesen szólva: hogy jövök én 
ahhoz, hogy folyton eszembe jusson? Egy ilyen 
félparaszt, egy ilyen tuskó, egy ilyen elbizako
dott gentry? Akiket ismerek, mind különb em
berek nála. Báró Strahl Oszkár milyen elegáns 
és azonkivül báró! Mauserhuber Lajos milyen 
magas, délceg sportember, gazdag és minden! 
És Frédi, a drága Frédi! Hogy jön egy ilyen vi
déki mamlasz mindenféle ölyvtojássál és puli ku
tyával a nyomába egy Dixon Frédinek?

Nagy Boriska lázasan gépelt egy hosszú szer
ződést. A Lapidária r.-t. szerződése volt a Nagy
mező-utcai ház tulajdonosával. A gépelés sürgős 
volt és Boriska nem tudta abbahagyni. Hiába 
volt a legfőbb tulajdonos tulajdon leánya, aki 
miatt a gépelést abbahagyhatta volna: Mózer az 
ilyesmiben nem ismerte a tréfát. Máskor is meg
tette, hogy a Böske által okozott hivatali mu
lasztásokra nyájasan szólt: „Ja, ha Böske volt 
itt, az más.“  De ugyanakkor ott marasztotta 
Boriskát a hivatalos órán túl három óra hosszat 
és kaján pillantása elég értelmesen adta tudtára 
a gépiró-kisasszonynak, hogy kimondott parancs 
nélkül is mihez tartsa magát.

— Egy félóra alatt kész leszek, szivecském, 
ha ráérsz, várj meg,

183



— Szívesen. Tudod mit: add ide az eredetit, 
diktálni fogom. Mózer bácsi itt van?

— Igen itt van, vannak nála. Itt tartok a ti
zennyolcadik pontnál: „ezzel szemben bérbe
vevő kötelezi magát“.

— „Ezzel szemben bérbevevő kötelezi magát, 
hogy amennyiben a jelenleg érvényben levő la- 
kásrendelet“ ... Ki van nála?

— „ . . .  levő lakásrendelet. . . “ Az a vidéki 
íiu, Kevy, vagy hogy hívják. Tudod, aki fel
hozott téged a múltkor a lépcsőn.

— Kevy Pista?
— Az. Hogy volt? „ . . . le v ő  lakásrende

let?.. Hogy van tovább?
— Nem, nem diktálom, rossz az irás, alig tu

dom betűzni. írjad inkább diktálás nélkül. Biz
tos, hogy egy félóra alatt kész?

— H át... őszintén szólva.. .  ne haragudj... 
még egy rövid körlevél... de azt liiszem, kész 
leszek. Te, szenzációs! Ez a Kevy házasodik.

— Mi?
— Házasodik. Egy házassági szerződést ad

tak ide másolni. Éppen erről tárgyalnak, mert 
benne van az a föld is, amit a Lapidaria meg 
akar venni tőle. Itt van, olvasd, már lemásoltam.

Nagy Boriska igy udvariasan és ügyesen fél
retette a barátnőjét, aki gépelésben zavarta. Ma- 
tűsek Böske az ablakhoz vonulva elkezdte ol
vasni a házassági szerződést, amelyet egyfelől 
Kevy István, másfelől özv. Kékess Gergelyné 
szül. Kaczor Amália kötöttek itt és itt, ekkor és 
ekkor, előttünk ezek és ezek, érvénybe lép a há
zasságkötés napján.

Jaj de érdekes. Szóval ez a fiú elveszi azt a 
hangos és feltűnő jukker-asszonyt, akivel együtt 
jöttek a Honvéd-utcai vacsorára. Érdekes. Bizo
nyára nemsokára meglesz az esküvő. Érdekes.

Matusek Böske nem jól tudta olvasni a gép-
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Írásos szerződést, mert a papir erősen reszketett. 
Mi ez, mi van ezzel a szerződéssel, hogy úgy 
reszket.. .

— Boriskám, én inkább eljövök máskor, lá
tom sok dolgod vanw

— De igazán egy félóra múlva megvagyok...
— Nem, nem érek rá, most jut eszembe, hogy 

m ég... szóval nem érek rá. Szervusz, drágám, 
talán holnap felnézek.

Nagy Boriska ujjai megálltak a gép felett. 
A  barátnője úgy rohant el, mint a szélvész. Mi 
lelte ezt a lányt? Felkelt a géj)től és a Kevy 
Pista házassági szerződését, aimt Böske ott ha
gyott az ablakpárkányon, visszatette szép rendbe 
az irodai anyag közé. Azután visszaült és tovább 
gépelt: „ . . .d e  ez a bérbeadót nem jogosítja fel 
arra, hogy. ..“

Matusek Böske lóhalálában sietett a Honvéd
utca felé. Pedig volt ideje elég, semmi oka nem 
volt sietni. Ha naegkérdezték volna, tőle hogy 
miért siet  ̂ nem tudta volna megmondani. Az 
arca sápadt volt, az ajka csak a rúzs színét vi
selte, mert alatta egészen elsápadt Bambán né
zett maga elé és az esze nem forgott. Ránézett 
egy tizes villamos kocsira és minden értelem 
nélkül ezt mondta magában: „Villamos". Az
arca vonásai megmerevedtek, a tekintetének nem 
volt kifejezése.

Otthon egyenest sietett a szobájába, A ka
lapját sem tette le, kalapostul ledőlt a díványra. 
Ott feküdt tiz percig teljesen gondolattaJanul. 
Ekkor elkezdett rengeni a padló a szomszéd szo
bák felől. Mint egy szőke gólem, Matusek Apol
lónia jött be a lányához.

— Hát te le se teszed a kalapodat? Micsoda 
tempók ezek, édes lányom, hát hogy szoktassa
lak én téged rendre, ha még a kalapodat se 
teszed le, mikor hazajössz és a ruhádat hogy 
gyűröd, mint egy . . .  mint egy . . .  mint egy není-
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tudommicsoda, de hát persze, hogy ebben a ház
ban énrám nem hallgat senki, kelj fel már, a jó 
Isten áldjon meg, hiszen az a kalap...

A  szóáradat itt megállt, menrt Böske egy 
gyenge mozdulatot tett a kezével. Azután le
hunyt szemmel megszólalt:

— Rögtön leteszem, csak hagyj egyedül. 
Apollónia vont egyet a vállán és megcsó

válta a fejét, amelyről hullott a púder. Azután 
kiment és becsukta az ajtót, Böske úgy maradt 
mozdulatlanul fekve, lehunyt szemmel. Meg se 
moccant.

XV.

Tudvalévő, hogy a gyilkost megmagyarázha
tatlan kényszer hajtja vissza tettének színhe
lyére. De nemcsak a gyilkosság emléke hajtja 
ám vissza, hanem a vesztett boldogságé is.

Matusek Böske ment előre a bádogasztalok 
között. És megdobbanó szívvel megái lőtt: egy 
asztalnál ott ült Kevy Pista. Előtte aludttej, de 
hozzá sem nyúlt, csak oth ^üldögélt magának. 
Böske csodálkozva látta, hogy ülve ez a fiú mi
lyen magasnak tetszik. És eszébe jutott, amit 
egy történelmi könyvben a tatárokról olvasott, 
üogy gyalogosan zömök, de lóháton széles, dél
ceg alakok.

Böske leült a szomszéd asztalhoz. Úgy tett, 
mintha a fiatalember jelenlétéről semmi tudo
mása nem volna. No hiszen, még csak az kéne, 
hogy megálljon a fiú asztala mellett, megszólítsa 
és köszönjön neki. Majd csak az köszönjön, ve
gye Őt észre és jöjjön át az asztalához. Ha akar. 
Ha nem akar, maradjon magának.

Dehogy nem akart, dehogy nem. Hiszen már 
régen látta a közelgő kislányt, csak úgy tett, 
mintha nem látná. Mert előbb elfogódottságát 
és izgalmát kellett legyűrnie, Hogy azután elfo-
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gulatlanul, vidáman, közömbösen szólhasson 
hozzá. Várakozott tehát egy kis ideig. Mikor azu
tán Böske megrendelte az aludttejet a közben 
megjelent személyzetnél, a hangra már kényte
len volt reagálni. Nagy-szinészkedve felütötte a 
fejét, meglepetést szintéit és hangos kezétcsóko- 
lommal köszönt. Mire Böske szintén felütötte a 
fejét, szintén nagyon meg volt lepve és nyájasan 
bólintott. Ugyanekkor keményen elhatározta ma
gában, hogy semmiesetre sem invitálja az aszta
lához a fiatalembert^ de nem volt ura az akara
tának és maga csodálkozott legjobban, mikor a 
keze invitáló mozdulatba lendült. Kevy Pista 
fogta aludttejét és áthurcolkodott a másik aludt 
tejhez.

— Gratulálok, — szólt Böske nyájasan — azt 
hallottam, eljegyezte magát.

— Már hallotta? Persze, a nagybátyjával üz
leti okokból tegnap közöltem. Köszönöm a gra
tulációt.

— És adja át a menyasszonyának. Nagyon 
szép asszony, azt üzenem neki.

— Köszönöm, át fogom adni.
— Mikor esküsznek?
— Azt még nem tudjuk. Sok mindentől függ.
Hosszú csend következett. A Duna felöl egy

hajótülök búgott, A strandfürdőről idemorajlott 
a fürdőzők lármája. És itt a bádogasztalnál 
mindkettőjüknek a strandfürdő jutott az eszébe. 
Pistának az a lázitó pillanat, amikor kihall
gatta, hogy ennek a lánynak a magas, szőke férfi 
az álma, Böske előtt pedig felbukkant a távozó, 
szélesvállu figura, mintha csak Attila király lép
kedne a fövény fölött.

— Persze, lent fognak lakni vidéken állan
dóan.

— Persze, vidékiek vagyunk, mit keressünk 
Pesten,
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— Irigylem magukat
— Irigyel? Miért? Hiszen maga pesti lány, 

magának itt a helye. Mit csinálna maga vidé
ken? Elátkozná az életét unalmában.

— Ó, dehogy. Nem ismer maga engem. Én 
nem szeretek Pesten élni. A folytonos társaságot 
sem szeretem. A  lármát sem szeretem.

— Hát mit szeret?
— A csendet Olvasni szeretek. Zongorázni, 

mikor nem hallgatja senki. Sétálni szeretek 
egyedül. És roppantul szeretem az állatokat, de 
itt nem jutok hozzá semmiféle állathoz, hacsak 
ki nem megyek az Állatkertbe.

— Szeret az Allatkertbe járni?
— De mennyire! Már barátaim vannak o tt 

Van egy bizonyos kecske, az már messziről meg
ismer és megbolondul az izgalomtól, ha jövök. 
Ott lakik a medvék fölött. Azután imádom a fó
kákat és a mosómedvéket Roppantul mulatok a 
mosómedvékkel. Tudja, mit szoktam velük csi
nálni? Fehér kockacukrot viszek nekik, ledobom, 
akkor ráugranak és elkezdik mosni. Látná, 
hogy meg vannak döbbenve, mikor a nagy mo
sásban eltűnik a cukor. De mind a többi állato
kat is szeretem. Mit csinál a pulikutyája?

— Köszönöm kérdését, ilyenkor, mikor Pes
ten vagyok, nagyon bánatos. Elhúzódik egy sa
rokba és gyászol. Nagyon nem szereti, ha eluta
zom. Mikor a kofferemet eléviszik, már tudja, 
hogy baj van. Ilyenkor összeszid.

— összeszidja?
— össze bizony. Megáll előttem és hevesen 

megugat Szinte érteni lehet a szavát. „Már me
gint mész, — aszongya — már megint elutazol? 
Mi az ördög van azon a Pesten, hogy folyton 
odautazol?**

Itt hirtelen mind a ketten elpirultak. És 
mind a ketten' elforditották a fejüket, mintha
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szórakozottan legeltetnék tekintetüket a sziget 
lombjain. Mert egyik sem akarta, hog>" a másik 
meglássa a pirulását.

— A menyasszonya is fenn van Pesten?
— Igen, itt van. Vásárol.
— Mikor mennek vissza?
— Ma délután.
— Persze, odalent fognak esküdni.
— Bizonyára, Még nem beszéltünk róla.
— Nem beszéltek róla? Hogy lehet az?
— Édes Istenem, miért ne lehetne. Sok min

den egyéb beszélni valója van az embernek. 
Egyelőre a földünket féltjük a maga papájától, 
mert mindenáron meg akarja venni a kőbányá
jához, mi pedig nem akarunk földet eladni. Ép
pen ebben az ügyben jöttem most fel.

— Igen, igen, hiszen képzelem, hogy a föld, 
az fontos, de m égis...

— Nos?
— Semmi, bocsásson meg, igazán neveletlen 

vagyok, hogy ilyen intim dolgokhoz hozzászólok, 
ne haragudjon ...

— Csak mondja, nagyon érdekel, amit mond.
— De nem haragszik? Tudja, én azt gondolom, 

hogy ha egyszer menyasszony leszek, én nem is 
fogok másra gondolni éjjel-nappal, csak az eskü
vőmre.

— A  magas, szőke fiúval, mi?
— Tessék?
A két arc egymásra pillantott. Megint piro

sak voltak mind a ketten, mint a pipacs. A köny- 
nyed társalgás levegője egyszeriben eltűnt körü
löttük, mintha elfujták volna. Böske megszólalt, 
de egészen más hangon, mint eddig. Remegve és 
halkan.

— Mit akar mondani azzal, hogy magas, 
szőke? Hogy érti ezt?

A felelet is más hangon következett, mint ed
dig. A  fiú hangja is csendes és fátyolos lett
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— Véletlenül meghallottam a strandon, mikor 
maga azt mondta annak a Dixonnak. hogy maga 
csak magas, szőke fiúba fog tudni beleszeretni.

Böske keze, amely egy kenyérmorzsával ját
szott az asztalon, láthatóan remegett A hangja 
most hamisan hangzott. Könnyed és vidám sze
retett volna lenni, de nem tudott. Elcsuklott oly
kor és mély izgalom remegett mögötte.

— Ó Istenem, az csak olyan bakfisbeszéd. Nem 
függ az a külsőtől.

— Hát akkor miért mondta?!
Ezt haragosan, panaszosan, kitörőén vá^a  

oda Kevy István, de olyan hangosan, hogy kiál
tásnak is beillett. Egy közeli asztalnál fel is kapta 
a fejét egy keresztrejtvényt fejtő úriember. Szent 
Isten, mennyire hasonlított Mauserhuber Lajos
hoz. Böskének eszébe jutott, hogy udvarlói vala
melyike bármely pillanatban itt teremhet. Már 
pedig ezt a beszélgetést a világ minden kincséért 
abba nem hagyta volna.

— Nézze, ha ilyen szigorúan kiabál velem, ak
kor nem ülök itt magával. Kénytelen leszek el
menni sétálni.

— Már megy?
— Megyek, de maga nem jöhet velem.
Fizettek. Remegett mind a kettő az izgatott

ságtól. Elindultak egymás mellett, az izgalomtól 
téveteg lábakkal botorkálva. Már bent haladtak 
egy árnyas, néptelen utón. mikor Böske megszó
lalt:

— Az előbb milyen hangos volt, most nem 
szól. Meséljen valami újságot.

— Újságot? Honnan vegyem? Ami történik, az 
itt történik magukkal, pestiekkel, nem mivelünk. 
Meghalt a képviselőnk, az az újság.

— Ki volt az?
—  Vargyas bácsi. Kedves öreg ember volt 

Most választás lesz nálunk
—  Nem lép fel képviselőnek?
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— Nem hagyhatom a gazdaságot.
— Persze, most nagyobb is lesz. Olvastam a 

házassági szerződését
— Hol olvasta?
— Az irodában. Ott voltam, mikor maga bent 

tárgyait Mózer bácsival,
— És tudta, hogy bent vagyok? Miért nem 

várt meg?
— Dolgom vo lt... nem tudom...
Megint hosszú csend. Némán mentek egymás 

mellett A  kanyargó sétauton a romokhoz értek. 
És az ut mentén egy idillikus lóca kínálkozott

— Ne üljünk le? — kérdezte Pista.
— Leülhetünk.
Leültek. És megint csak nem szóltak semmit. 

A nyári, szigeti délelőtt ezer apró zajból összetett 
üde csendje borult rájuk. Oldalt andalító, boldog 
nyári lombok, fölöttük a selyemkékséggel szipor
kázó mennybolt, ember sehol. Egy közeli fán 
sárgarigó tilinkózott.

— Mondja, miért mondja maga, hogy én azt 
mondtam?

Ezt Böske mondta. Az ilyen komplikált mon
datok a külvilág számára érthetetlenek és bonyo
lultságukban semmi érdekesség nincsen. De az 
ilyen szigeti lócán ülő fiatal lelkek számára ezek 
a mondatok a világ legizgalmasabb mondatai. 
Nem is egyhamar lehet rájuk feleletet találni. 
Pista is csak zavart vállránditással válaszolt A 
szive olyan hangosan dobogott, hogy Böske akár 
meg is hallhatta volna. Igaz, hogy az ő szive 
dobogását viszont Pista hallhatta volna meg. Me
gint csak ez a két dobogás beszélt, ök nem. Nag>'̂ - 
sokára szólt Pista.

— Magának reszket a keze.
— Magának is.
Pista lenézett a kezére. Az csakugyan reszke

tett. Aztán ránézett a mellette ülő Kislányra, aki 
mereven maga elé nézett a földre. Pista ültében
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feléje fordult. A  karja a lóca támláján ott feküdt 
a Böske nyaka alatt. így  nézte mereven az édes, 
finom, szelíd profilt És reszketve hajlott hozzá 
közelebb. Érezte, hogy a nyakán az ütőér dobog, 
mint egy szív.

És ekkor Böske felemelte a fejét. Nem ijedten, 
nem hirtelen, hanem szép lassan, komolyan és 
igazán. A két szempár egymásba mélyedt. Aztán 
Böske lassan behunyta a szemét, mint aki zuhan 
és nem akar látni semmit Még panaszosan fel
nyögött egy kicsit, aztán beleszédült két félelme
sen erős karnak vad ölelésébe. A száját először 
érte férfi szája.

Mikor a két fej szétbontakozott aléltan dől
tek hátra mind a ketten a lócán. Olyan fáradtak 
voltak, mintha órákig mázsás terheket hordtak 
volna. Valahogy úgy is volt. Most úgy szedték a 
lélegzetet mint a hosszú ut után lepihenő ván
dor, aki csak akkor veszi észre tulajdonképen, 
hogy milyen fáradt. Behunyott szemmel ültek, 
hátradőlve, némán egymás mebett, csak a kezük 
szorította egymást görcsösen. Hosszú, hosszú idő 
múlva Böske csendesen, sóhajtó ^  fájdalmas 
szemrehányással lehelte maga elé ezt a szót:

— Vőlegény.
— Csak voltam. Már nem vagyok. Én maga 

nélkül nem tudok élni.
— Én sem maga nélkül.
Most kinyitották a szemüket és egymásra néz

tek. Hosszú, hosszú pillantással. Csodálatos szer
szám a szerelmes ember szeme, milyen örökkévaló 
tengerekkel tud hullámzani benne néma kérdés, 
néma felelet, rajongás, odaadás, gyengédség, hű
ség ...

Egymás kezét folyton fogták és nem engedték 
el. Pista pillantása a kápolna felé tévedt Böske 
látta a pillantást, felállott. Kézenfogva elindultak 
a kápolnához. Az ajtaja nyitva volt Ott bent 
megilletődve néztek rá a kis oltárra. Egymás
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kezét nem eresztették el. Az oltárral agymáiSra 
néztek,

— örökre?
— Örökre.
— Csak én?
— Csak maga.
— Az oltár előtt mondja?
— Az oltár előtt.
Kint Böske megállóit Kifejtette az ujjait a 

Pista kezéből.
— Most menjen. Én még leülök egy kicsit ma

gam akarok maradni. Délután utazik?
— Igen. Vele. És mindjárt el is intézem.
— Ahogy hazaér, rögtön írjon.
—  Rögtön irok. Szeret?
— Szeretem. Menjen.
Pista forrón kezet csókolt A két kezébe vette 

az édes kis kezet és dédelgető pillantással ciró
gatta.

— A kezébe külön szerelmes vagyok.
— Kedves. Menjen.
Pista elindult. Csetelve-botolva, mert mindun

talan visszanézett. Végre egy fordulónál eltűnt 
előle a finom, karcsú lányalak. De ha behunyta 
a szemét, éppen úgy látta maga előtt, mintha ott 
lett volna.

XVI.

A vasúton egy kis vita volt Máli asszony min
denáron első osztályon akart utazni, mert mindig 
azon is utazott Pista azonban mindig másodikon 
utazott és erről a szokásáról most sem akart le
tenni. Végre megállapodtak abban, hogy Máli 
elsőn utazik, de az utazás folyamán meglátogatja 
Pistát a másodikon.

A látogatásra csak Hatvan táján került a  sor. 
Máli asszony az elsőosztályu fülkében az alispán
nal találkozott, meg Hidassy Gidával, a főispán
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sógorával. Az urak kedélyesen eldiskurálgattak 
a szépasszonnyal. A  szépasszony pedig a tréfás 
évódést felhasználta arra, hogy a V a r ja s  bácsi 
halálával megüresedett iványi kerület mandá
tuma iránt érdeklődjék. Az urak meg nem lun- 
ták érteni, miért. Mikor a kohai szépasszony meg
kérdezte, hogy mit gondolnak az urak; vájjon mi
lyen programmal lehet inkább boldogulni a ke
rületben, egységespártival-e, vagy legitimista 
programmal, Hidassy Gida megc^válta a fejét:

— Hallja, édes húgom, én nem tudom, kiből 
akar maga képviselőt csinálni, de egy ellensége 
már van annak a szerencsés kópénak, akármilyen 
programmal lép fel. Én ellene szavazok féltékeny- 
fiégből.

— Mit lehet azt tudni, hátha éppen magára 
gondolok, Gida bácsi.

Ezen nagyot nevettek és áttértek a megyei 
pletykákra. Hogy kiből akar képviselőt csinálni 
a szép özvegy, azt egyik ur sem sejtette. Ha tud
ták volna, hogy Kékess Máli a Kevy Pista meny
asszonya, akkor bizonyára Kevy Pistára gondol
tak volna. De nem tudták. Az eljegyzés nem volt 
nyilvános. Geyza bácsi hosszú és alapos okfejté
sekkel bebizonyította volt a fiataloknak, hogy 
szándékukat egyelőre igen üdvös lesz titokban 
tartani, senki másnak nem szabad tudni róla, 
csak a Lapidáriának. Megmagyarázta, hogy ha 
az eljegyzés nyilvánosságra kerül, akkor az ivá- 
nyi és kohai határokban mindenki tudni fogja, 
hogy a Kékess-birtok és Kevy-birtok érdekei azo
nosak. Már pedig a leendő házasnár leendő gaz
dasági programmjának nagy se^ségére lesz, ha 
egy pár apró és ügyes vétellel bizonyos szöglete
ket kikerekitenek, bizonyos utakat megtakaríta
nak, bizonyos holdakat a forgó szempontjából le- 
hasitanak és másutt raknak fel. Ennek az okos
kodásnak minden mondata lyukas volt ugyan, 
de Máli asszony meghajlott a hamis érvek előtt,
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mert nem látott beléjük. Pista beléjük látott, de 
valami mégis arra ösztökélte belülről, hogy te
gyen úgy, mintha meg volna győzve. Valahogyan 
nem volt ellenére, hogy az elje^zés titokban ma
radjon.

Mindez még mostani pesti ütjük előtt tör
tént. És Pista most hevesen és forrón áldotta rna- 
gában Geyza bácsit. Nem tudja még senki a dol
got, nem lesz botrány a leszámolásból. Amely 
éppen következett, mert a hatvani állomáson meg- 
állott a vonat és Máli asszony végigment a máso- 
dikosztályu kocsikon, hogy a vőlegényét meg
találja. Fel volt készülve a beszélgetésre: kis 
arany cigarettatárcát, szipkát. Öngyújtót hozott 
magával, valamint egy Az Ojságot, amelyben 
egy Fedák Sáriról szóló viccet akart Pistának 
megmutatni.

A kényelmes elhelyezkedésből azonban nem 
lett semmi. Abban a szakaszban, ahol Pista uta
zott, nem volt üres hely.

Álljunk ki ide a folyosóra, — mondta Pista.
— Lássa, nekem volt igazam. Hogy lehet má

sodikon utazni? Folyton zsúfolva van. Én nem 
előkelőségből utazom elsőn, hanem kényelemből. 
Magát is rá fogom szoktatni.

Pista arcán furcsa mosoly jelent meg. Ez az 
asszony aligha fogja őt bármire is rászoktatni. 
A vonat megindult. Kint a nyári földek, fák, poros 
utak, baktató szekerek, templomtornyok elkezdtek 
szaladni vissza, Pest felé,

— Fontos dolgot akarok mondani magának, 
Máli. Én magát nem vehetem feleségül.

Az özvegy arca meg sem rezzent. Jó ideig nem 
felelt, csak nézett ki mozdulatlanul a robogó föl
dek sárga szalagjaira. Aztán nyugodtan felelt:

— Rendben van, Pista. Ez a dolog úgysem 
ment volna össze. Megmondom magának úgy, 
ahogy volt. Mikor maga megkért engem, nagyon 
boldog voltam. Maga mifelénk a legkülönb legény.
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hogyne esett volna jól. De még a^nap éjszaka el
kezdtem gondo-lkozni magamban. Én nem akarok 
falun megöregedni. Még fiatal vagyok, módom 
van, én élvezni akarom az életemet, én Pesten 
akarok lakni. Tudom jól, hogy maga ebbe semmi
esetre se ment volna bele. Hát jobb is igy. Majd 
feleségül megyek én, de olyanvalakihez, aki fel
visz Pestre. Már most hallgasson ide. Én szó nél
kül kieresztem magát az obligóból, de nem in
gyen. Meg kell Ígérnie, hogy segít nekem férjhe2i- 
menni.

Pista e pillanatban mély hálával szerette a 
szép özvegyet. Legszívesebben barátilag összer 
vissza ölelte volna ott a folyosón. De ezt már még
sem tehette. Pár mondattal előbb még tehette 
volna a menyasszonyával. De most már nem te
hette. Az eljegyzés megszűnt. Kevy Pista a fel- 
szabadulás örömével felkacagott. Azt a szarkát, 
amely egy elmaradó bakterházról éppen mos szál
lott át egy fiatal cseresznyefára, könnyen meg 
lehetett volna fogatni vele.

— Ne nevessen, ez komoly dolog. Most még 
nem szólhatok magának semmit, de hamarosan 
eljön az ideje, hogy segíteni fog. De testteb- 
lélekkel.

Pista ragyogó arccal, szó nélkül nyújtotta a 
kezét. Máli asszony megfogta és nem eresztette 
el. A  Pista szemébe nézett.

— Kár pedig. Roppant kedves fiú maga, 
Pista. Olyan nekemvaló karakán gyerek.

— Ne, ne, ezt ne mondja.
— Jó, rendben van. Hát akkor Isten áldja. 

Ja igaz, mit akarok még mondani. A házassági 
szerződet összetéphetjük ugyan, de azért ezzel 
a Lapidáriával ezentúl is közösen fogunk vesze
kedni, ugjre?

— Természetes. Huncut, aki a másikat cser
benhagyja.

— Rendben van. Isten áldja meg, Pista.
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Az özvegy keméíiyen kezet szorított volt vő
legényével, aztán sarkon fordult és indult vissza 
az első osztályba. Pista egész utón nem látta 
többet. Akkor sem látta volna, ha valamiért 
visszajön, mert az ut további folyama alatt Pis
tának többet volt lehunyva a szeme, mint nyitva. 
Mert Pista lumpolt. Egy tündéri, édes emlék 
nehéz borát itta sóváran, telhetetlenül, mint az 
alkoholista. Azt a pillanatot élte át százszor, 
meg százszor, mikor ott a margitszigeti romok 
között először... ó, még gondolatban is olyan 
szent ez az emlék, hogy szinte nem szabad meg
nevezni, mint a régi zsidóknál az Istent.

Az iványi állomáson még egyszer intett Máli- 
nak, aki a jukker-asszony könnyedségével pat
tant fel a homokfutója bakjára. A homokfutó 
elzörgött a homályos alkonyatban. Pista előtt 
ott állott Péter, az öregbéres, aki a kofferért 
nyúlt.

— Itt van a tekintetes urfi a kocsin.
Pista szive szökkent egyet a mellében. Most 

mindenkit százszorosán szeretett, akit szeretett. 
Már Pétert is szerette volna megölelni. A  Geyza 
bácsi említésére meg egyenesen a forróság egész 
óceánja ömlött keresztül rajta. Csakugyan ott 
ült az öreg a kocsin és nagy üggyel-bajjal fogta 
Kócost, aki eszeveszetten igyekezett a keze kö
zül kiszabadulni, mert meghallotta a gazdája 
hangját. Pista egy ugrással fent termett a ko
csin és egy öleléssel magához szorította Geyza 
bácsit is, a kutyát is. Az egyik csikó hangosan 
felnyeritett. Az is érezte a gazdát.

— Meg ne fojts, te bolond. Mi lelt?
— Hát a kutya mért van a kocsin?
— Valami kóbor kutya settenkedik itt, már 

kétszer elzavartam, de mindig visszajön. Nagy 
fene mérges kutya, ez a kis süvölvény meg csak 
megy neki, mint a paprika.
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— Majd ha elindulunk, letesszük, menjen be 
a kocsi alá. Péter, fent vagy?

— Igenis.
Pista csettintett. A  két csikó inditott. Ahogy 

a szövetkezetnél befordultak, Pista ledobta a 
kutyát. Az rögtön befutott a hátsó kerekek közt 
a kocsi alá és ott ügetett tovább. Ez is egy titok
zatos ösztöne a pulikutyának, hogy rettentően 
szereti maga fölött a tetőt, holott pusztai állat. 
Ki tudja, milyen ázsiai kóborgások közepette, 
hány ezer éven át és miért szokta meg.

— Beszélj már, mitől van olyan pünkösdi 
kedved?

— Majd otthon. Jaj, alig várom, hogy elmond
hassam. Mert arról szó se lehet, hogy Geyza bá
csit letegyem. Kijön velem a tanyára, oszt nálunk 
alszik.

— Ne izgass mán, a jó Isten áldjon meg. 
Legalább jó dolog, ami furkál?

— A legjobb a világon. Jaj csak már otthon 
volnánk.

Megjött az is. A kocsi befordult a sötét kertbe. 
A lovak megálltak, Péter lekászálódott a koffer
ral. Kócos is előkerült a kocsi alól és viharosan 
nekiugrott Piroskának, harsányan és boldogan 
ugatva az újságot, hogy a gazda hazaérkezett.

Pista egyik kezével az anyja kezét, másikkal 
a Geyza bácsi kezét fogta és húzta őket hamar, 
hamar, befelé a nappaliba, ahol cselédféle nem 
hallhatja a szót. Úgy húzta őket, hogy majd 
leverte a bútorokat útközben. Vitte őket egye
nesen a sarokba, ahol a pipatórium tövében 
három vén bőrkarosszék állt a zöldposztós 
kártyaasztal körül. Pisla belevágta magát abba, 
amelyik felett ott állott boldogult Kevy Pál hat 
háborús kitüntetése berámázva.

— Nagy újság van. Szerelmes vagyok,
Piroska elsápadt a hirtelen örömtől és a szi

véhez kapta a kezét. Geyza bá*^ pedig oldalt

148



fordította furcsa, aszott kis fejét, ami valami 
hamiskás, hunyorgó kifejezést adott a tekinte
tének.

— Nono. Tegnap óta?
— Dehogy tognap óta. Már régóta, ( ^ k  ma 

véglegesen rájöttem. Jaj, anyókám, ha ismerni 
fogod! Milyen édes, m ilyen... milyen kimondha
tatlan édes! • Most látom, hogy hasonlít is hozzád. 
Bizony isten. Nem is csuda. Ö is nagyon szép, 
és te is olyan szép vagy, mint a . . .  mint a nap
sugár!

— Ó, te bolond gyerek, te. Hát ki az a lány, 
meséld már!

— Úgy hívják, Matusek Böske. Az apja épí
tési vállalkozó. Tyű azt a gyönyörűséges, kacs- 
karingós kiskésit ennek a világnak, de nagyon 
szeretem!

Pista az öklével nagyot vágott a térdére a 
gyönyörűségtől. Azok ketten boldog aggodalom
mal szemlélték. Boldogan, mert látták boldogsá
gát. Aggodalommal, mert mind a kettő tudni 
akart valamit. Egyszerre is szólaltak meg. P i
roska ezt kérdezte: „És Máli?“ Geyza bácsi ezt 
kérdezte: „Hát ő téged?“ Pista egymás után fe
lelt nekik:

— ö is szeret engem. Málival pedig a vasúton 
felbontottuk az eljegyzést.

Erre már teljes volt a boldogság. Mind a két 
arc napsütéshez hasonlóan fordult a lelkendező 
fiatalember felé. Megint egyszerre kérdezték. De 
most már három kérdéssel egyszerre. „Hol is
merted meg?“ . „Milyen lány?“. „Hány éves?** 
„Milyen a családja?**. „Mióta ismered?**. „Mit 
szólt Máli?**. „Az anyja él-e?**. Pista ebből csak 
egy kérdést hallott. Hogy milyen a lány. Ó, hogy 
milyen. Hát lehet azt elmondani?

— Tudod, anyókám, a haja olyan izé... olyan 
nem is tudom megmondani, milyen. És a szeme! 
Tudod, olyan szeme van, hogy azt leírni nem is
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lehet. És a hangjában van valami, tudod, mikor 
hallom, hát nem is tudom, mit érzek. És a 
keze... igazán, mikor a kezét megfogom, hát 
mintha nem is tudom, mit fognék meg.

Piroska meghatottan nyúlt a fia keze után és 
megsimogatta. Geyza bácsi pedig elővett egy ci
garettát és miközben gjmfáért motoszkált a zse
beiben, csufondárosan mondta:

— No ezt azután jól leírtad. Ha találkoznám 
vele, biztosan megismerném.

Boldogan nevettek mind a hárman. Azután 
Piroska visszaparancsolta a cigarettát a Geyza 
bácsi zsebébe. Hiszen a vacsora már régóta vár. 
Geyza bácsi egy kicsit okoskodott, hogy ő mégis 
csak hazamegy. De nem nagy munkába került 
ottmarasztalni, ö sem tudott betelni ezzel a 
nagy-nagy dologgal, hogy a Pista gyerek szerel
mes. Magában már sürgette is az esküvőt, hogy 
mennél hamarabb sor kerülhessen a kereszte
lőre is. Mert az utána következő harmadik Kevy- 
nemzedéket mindenáron látni akarta még, mie
lőtt itthagyja a világot minden sarkantyúkkal, 
kanári-madarakkal és elefántokkal egyetemben.

De hát nem beszélt róla. Részletekről fag
gatta a fiút. Mindent el kellett mondani Böské- 
ről is, Máliról is. Pista hűségesen beszámolt az 
egész történetről. Csak éppen a szigeti délelőtt 
r&zletein siklott át A kéttagú hallgatóság észre 
is vette, hogy az egyes fázisok előadásában nagy 
aránytalanság van. Mert a sötét lépcsőn való 
első találkozás elmondása rendkívül kimerítő és 
részletes volt, a döntő délelőtt előadása azonban 
összesen ennyiből állott: „Hát osztán elkezdtünk 
diskurálni, meg sétálni, osztán hát megértettük 
egymást.^ Viszont a Málival való vasúti beszél
getés megint nagy részletességgel szóról-szóra 
elmondódott.

Ilyen estéken nagyon nehéz lefeküdni. Az éb
renlétnek kimondhatatlan varázsa van, ha bol
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dog az ember. Ezek hárman olyanok voltak, mint 
a gyerekek karácsony este. Sehogy se akaródzott 
nekik lefeküdni. Minduntalan akadt még egy 
kérdés, amit meg kellett beszélni.

Az Alföld sarkában, a messzi rónán, a sötét
kék nyári éjszakában kis sárgavörös pont gya
nánt világított a Kevy-kuria ablaka. Amögött 
boldog emberek voltak ébren. És mikor nagy
sokára éjfél után elaludt a világitó pont és az 
egész pusztára csak a millió csillag sziporkázó 
titka borult, a boldogság akkor is ébren maradt. 
Kevy István földbirtokos nem tudott aludni.

— Böske! Angyalom! Szerelmem! Drágasá
gom! Mindenem! Rozmaringom!

XVII.

Pista a vasúton lakott. A  Keleti melletti ho
telban akár állandóan megtarthatta volna a szo
báját, majdnem annyit volt benne, mint odalent 
a tanyám Pedig junius volt, gazdaemberszámára 
nem tréfaidő. De a gazdaságon ott volt a Piroska 
szeme. Eddig úgy osztotta meg a fiával az or- 
száglást, hogy ami a kúria park-keritésén belül 
esett, az volt az ő birodalma. Ami a Kevy-ja vak
ból kivül esett rajta, az vo lt a Pista birodalma. 
Most Piroska törődött azzal, ami kivül esett a 
kerítésen, azon belül pedig a belső cselédség pa
rancsszó nélkül is végezte a dolgát, mint a kari
kacsapás. A fiatal gazda inkább volt Pesten, 
mint Iványiban.

Minden szerelmes párnak van egy helye, 
amelyhez legi^ebb emlékei fűződnek. Emlékszel 
a Lidóra?“ — mondja egyik férj ezüstlakodalom
kor a feleségének. „Bécset ne szidja^ — mondja 
egy másik asszonytársaságban, közömbös beszél
getés közben — „ott voUnm életemben a legbol
dogabb*.

Böske és Pista megmaradtak a Margitsziget
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nél. A  romokhoz is hűek maradtak. Még a lócá
hoz is. Minden találkozáskor megbeszélték a kö
vetkező találkozást. Pista az egész városból nem 
látott, nem hallott egyebet, mint a szigeti romo
kat. Ott ültek órákhosszat, olykor felkeltek sé
tálni egy kicsit, barangoltak a sétautakon, le
mentek a sziget pesti oldalára, elüldögéltek a 
kőlépcsőkön és mialatt a közelben egy nyugo
dalmas halászember meritgette hálóját a vizbe, 
ők elbeszélgettek.

Lassanként egy kedves, bensőséges, imádni- 
való világ alakult ki körülöttük, amely csak az 
övék volt. Ismeretlen ismerősök tartoztak ebbe 
a világba, mint az az öreg pap, akit gyakran 
láttak arrafelé sétálni, kezében könyvvel és pa
pírzacskóval, amelyből folyton narancsokat sze
dett elő és azokat tűnődve eszegette, vagy mint 
az a nagyon öreg házaspár, akik csinosan felöl
tözve totyogtak egymás mellett és gyöngéden tá
mogatták egymást. Barátaik is voltak ebben a 
világban: egy sárgarigó, amely vakmerőén meg
állt a közelükben a gyepen és ilyenkor ők hal
kan csendre intették egymást, hogy a madarai 
el ne riasszák, vagy például egy hároméves kis
lány, akit nevelőnője, mig ő leült regényt ol
vasni, szabadjára hagyott futkosni és labdázni 
a közelben. Emlékeik is voltak ebben a világban: 
egy délelőtt zápor érte utói őket és Pista szoro
san magához ölelve tartotta Böskét, hogy eső ne 
érje a ruháját, mig a zápor elvonul, máskor pe
dig egy csókolódzó párt kaptak rajta a saját 
lócájukon.

Sok szó esett a szüléikről is. Pista sürgette, 
hogy álljanak a szülők elé. Tudniillik a Matu- 
sek szülők elé. Az ő édesanyja már előre szívből 
szerette azt, akit a fia szeretett. De Böske min
denféle szösszel húzta, halogatta a kenyértörést. 
Magának is csak félig vallotta meg, hogy miért. 
A Matusek-családban a nyugodalmas otthon
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köznajM élétenek felszíne alatt nagy bajok lap- 
pangottak. Sem az apa, sem az anya nem is
merte a lányát. Mikor még idő lett volna a lei
kébe látni és azt nyitva is tartani, mind a kettő 
elmulasztotta. Most már látta mind a kettő, 
hogy a lányuk teljesen idegen előttük, de most 
már késő volt. És ezt a családot is megfogta a 
felfelé törő családok rendes átka: a szülők a 
pénzükön különb kultúrát vesznek a gyerekük
nek és ezzel mesterségesen átplántálják egy 
olyan világba, amelynek kapuját ők maguk zár
ják be maguk előtt. Matusek Böske serdülő gye
rekkora óta nem beszélt egy bizalmas mondatot 
a szüleivel. Nem is volt közös témájuk, de ha 
lett volna is, mind a ketten óvatosan elkerülték, 
mert nem akartak művelt lányuk előtt restel
kedni a maguk tudatlansága miatt és legalább 
hazug látszatát igyekeztek megtartani szülői fel- 
sőbbségüknek. így azután egy más bolygóról 
való, vadidegen, finom kis princessz lakott a há
zukban, akinek gondolatairól, vágyairól, örömei
ről sejtelmük sem volt.

A kis princessz pedig árvának érezte magát, 
mert senomiféle baját és örömét soha senki nem 
kérdezte. Jóhiszemű és becsületes kis lény volt, 
a szülei iránt való tisztelet és engedelmesség el
len nem vétett soha. De egy pár gyáva és siker
telen próbálkozás után örökre lemondott róla, 
hogy örömében-bajában akár apja, akár anyja 
valaha is részt vegyen. Most, hogy élete nagy 
fordulatához érkezett, oda kellett volna állania 
a szülei elé és megmondani, hogy szerelmes és 
hogy férjhez akar menni. Valami gyáva és ide
genkedő rettegés tartotta vissza ennek a pilla
natnak eljöttétől. Nem tudta magának megma
gyarázni, hogy miért, de érezte, hogy képtelen 
szülei előtt egy szót is kiejteni azokról az érzé
sekről, amelyek forró orkán gyanánt egész fia
tal lényét felforgatták. Ezért folyton kitért a

153



szerelmese sürgetésének. Átadta magát napsu
garas szerelme tündöklő boldogságának és nem 
akart tudni semmit sem arról, hogy a holnapra 
milyen holnapután következik.

Pedig látnivaló volt, hogy a szülők is figyelni 
kezdenek. Apollónia kénytelen volt észrevenni, 
hogy a lánya merőben megváltozott, lehetetle
nül szórakozott, folyton pirul és egész különö
sen viselkedik. Először igyekezett ezt észre nem 
venni kényelemszerető lustaságában. De azután 
más jelen^gek is merültek fel. Böskét folyton 
ae a Kevy István kérte a telefonhoz, ha a tele
lőn véletlenül nem volt a leányszobába kap
csolva. Sőt egyszer Apollóniának a varrónőjével 
folytatott igen fontos beszélgetését szakította 
félbe az interurMn központ ezzel a kiáltással: 
„Iványi van itt, tessék beszélni.** Kitűnt, hogy 
Böske interurbán kérte Iványit, de hogy miért 
telefonoz annak a fiatalembernek vidékre, azt a 
háromperces be^élgetés teljesen jelentéktelen 
mondataiból nem lehetett megállapitani. Az sem 
volt rendjén, hogy Böske egy idő óta semmire 
sem ért rá, mindig máshova kellett mennie, de 
hogy hova, arról csak homályos felvilágosításo
kat adott

így  történt, hogy Apollónia szólt az urának. 
Egyszerűbb lett volna, ha előveszi és kifaggatja 
a lányát, de részint homályosan érezte, hogy 
nincs a lányával ehhez való viszonyban, részint 
irtózott minden felelősségteljes feladattól és 
ezért az ügyet át óhajtotta hárítani a jó Matu- 
sekre. Matusek a családfő, csináljon rendet Ma- 
tusek. Egy délután, mialatt ő teázott és férje ká
vézott, az uzsonna-asztal felett elmondta meg
figyeléseit a családfőnek. A családfő kinos kel
leti enséggel hallgatta a dolgot ö is szerette a 
maga otthoni kényelmét és mélyen megbántva 
érezte magát, hogy már otthon se lehet nyugton. 
Bajsza reszketve tiltakozott a háborgatás ellen
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és szive szerint azt szerette volna mondani, hogry 
hagyják őt békében, Böske azonnal menjen fele
ségül ehhez a Mauserhuber-gyerekhez és pont. 
De unta a vitát, mert erre Apollónia indulata 
alatt bizonyára nagyot reccsent volna a szék és 
válaszul szenvedélyes hangon bizonyára az kö
vetkezett volna, hogy Böske, igenis, báró Strahl 
Oszkárhoz menjen feleségül és pont. Ezért Ma- 
tusek papa gondterhelt atyai arcot vágott és 
csak ennyit felelt:

— Jól van. Majd intézkedem.
Intézkedett is. Minden ilyen intim és kelle

metlen d o l^ t átháritott Mózerre, a sógorára. 
Nagy passzióval tette ezt, mert titokban szivből 
utálta ezt a Mózert, akinek kegyelemből és a 
csöppet sem érzett családi érzés etikai kénysze
réből adott kenyeret. Most tehát megbízta Mó
zert, hogy szerezzen neki információt erről a 
Kevy nevű birtokosról, ugy-e ez az, akivel a kő
bánya dolgában van az a dolog, igen, az, no jó! 
És ez jegyben járt azzal az özveggyel, nem? Ja 
úgy, felbontották az eljegyzést. No jó.

Mózer azonnal tudott volna információval 
szolgálni. Sok mindent tudott, amit Strahl Osz
kártól hallott, aki viszont azon a bizonyos va
csorán özvegy Kékessnétől hallotta. De adatait 
úgy óhajtotta feltüntetni, mint amelyek egy fá
radságos és rendkívül ügyes nyomozás eredmé
nyei. Várt tehát három napot és három nap 
múlva, igen titokzatos mosollyal tenyérbeszaladó 
orra alatt, előterjesztette adatait Matusek papá
nak. Bő lére eresztette a dolgot és egy mondat
ból tizet csinált, hogy eredményei mennél impo- 
zánsabb arányokat mutassanak. Matusek papa 
unottan hallgatta a hosszas beszámolót. De egy 
részletnél erősen figyelni kezdett. Megtudta az 
előadásból, hogy Kevynek az anyja kitagadott 
húga gróf Kelecsényi Gusztávnak és hogy a 
mágnáscsalád e két tagja között ádáz és hagyo-
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mányos gyűlölet uralkodik. Matusek papa baj
szának két ága égnek állott ettől a szenzációtól. 
Mindjárt közölte Apollóniával, hogy egész élete 
fáradságos eredményeit nem hagyja saját édes 
lánya által halomra dönteni, ez a Kevy pedig 
be ne tegye ide a lábát.

Az az ifjú pár, amelyik a margitszigeti lócán 
végre is megállapodott a követendő hivatalos el
járásban, minderről nem tudott semmit. Pista 
bejelentette, hogy közeledik junius vége, Péter- 
Pál napján megcsendül Iványiban a kasza és ő 
aratás alatt nem mozdulhat .el hazulról, ennél
fogva muszáj a dolgot dűlőre juttatni, mert ő 
Böskétől távol és még hozzá bizonytalanságban 
annyi ideig ki nem birja. Megállapodtak tehát 
abban, hogy csütörtökön özvegy Kevy Pál né és 
Kevy Geyza annak rendje és módja szerint tisz
teletüket fogják tenni a Matusek-házban és 
ugyanezen alkolommal Kevy István félre fogja 
hivni a szülőket egy pillanatra, hogy kedves le
ányuk kezét bátorkodjék megkérni.

Böske nehéz szívvel halogatta a bejelentést 
egyik napról a másikra. Csütörtökön délben már 
a körmére égett a dolog. Ebédnél is halogatta 
egyik fogástól a másikig. Végre mikor Matusek 
papa már felkelt a fekete mellől és szokása sze
rint az asztalra dobta az egész ebéd alatt gyúrt 
kenyérgalacsint, Böske elfogódott hangon meg
szólalt:

— Ja igaz, délután vendég jön. Ennek a Ke- 
vynek a családja Pesten van és telefonoztak, 
hogy meglátogatnak bennünket.

Matusek papa Apollóniára nézett, az pedig 
visszanézett az urára. Az érzelmeket pontosan 
Jelző bajusz fenyegetően megremegett. Matusek 
papa hosszabb szünet után elindult, hogy ebéd 
utáni álmát megkezdje. És az ajtóból visszaszólt:

— Hát csak jöjjenek
Böske az anyjára pillantott Apollónia mere- 

156



ven összecsukott szájjal és az alkalmatlankodó 
vidékieknek már előre kijáró gőggel hallgatott. 
Tett-vett még az asztalon, azután kiment. Böske 
sem tehetett egyebet, bevonult a szobájába. Vi
hart sejtett. A szobájában eg>̂  könyvet vett elő, 
de egy sort sem olvasott még belőle, már nyúlt 
a telefonhoz. Felhívta Pistát Közölte vele, hogy 
a szülei nagyon örülnek és várják a kedves lá
togatást. Beszélgetés közben egyszer csak Pista 
hangja igy szólt:

— Várjon egy pillanatig szivem, valakinek 
átadom a kagylót.

És egy pillanat múlva egy kedves, meleg, 
finom hang hallatszott a telefonban:

— Halló, itt Piroska néni. Böske?
— Kezeit csókolom, én vagyok.
— Csókollak, kis lányom. Alig várom, hogy 

lássalak, addig is a hangodat akartam hallani. 
Nagyon kedves hangod van.

Böske szivén fájdalmas melegség szaladt ke
resztül. pillanat alatt imádta ezt az asz- 
szonyt, akiből ilyen sok telefondróton és ilyen 
kevés szón keresztül ekkora melegség árad fe
léje. Szeretett volna valami nagyon kedveset, 
valami odaadóan meleget felelni, de csak hebe
gett és nem tudott szólni semmit. A melegen 
zengő anyai hang kisvártatva folytatta:

—* Hát nem is veszlek el most ettől a fiútól, 
mert nagyon türelmetlenül topog itt mellettem. 
Csókollak ezerszer, kislányom, a viszontlátásig.

Hallatszott a készülék zörgésén, hogy átadják 
a kagylót. Megint a Pista ismert baritonja hal
lózott bele a telefonba.

— Halló, Pista? Mondja meg az édesanyjá
nak, h ogy... imádom! Imádom! A  viszontlá
tásra!

Hamar letette a kagylót. A szeme fátyolos 
volt. Megint elővette a könyvet. Két perc múlva 
letette. Ledőlt a díványra, behunyta a szemét és
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mozdulatlanul gondolkozott. Milyen kedves asz- 
szony lehet. A  fia mondhatatlanul imádja. Köl
teményeket mond, mikor beszél róla. És hogy 
szerethette az urát, hogy grófkisasszony létére 
elszökött vele. Milyen szép is, mikor az ember 
szerelmes...

Öt órakor a szobalány jelentette, hogy nag>^ 
ságos Kevy urék óhajtják tiszteletüket tenni, 
már ott ülnek a szalonban. Böske még egy pil
lantást vetett a tükörbe, azután megindult. De 
megállt erőt gyűjteni, mert alig tudta a lábait 
egymás elé rakni az izgatottságtól. Még egy 
hosszút és mélyet sóhajtott, azután bement a 
szalonba. A  Kevy-család három tagja azonnal 
felállóit. Egy imádandóan finom, gyengéd ter
metű, feltűnően szép arcú asszony, ki nem lát
szott többnek harmincötévesnél, feléje sietett. 
És a két kezét nyújtotta. Az arcából szeretettel
jes kíváncsiság és gyöngédség ragyogott.

— Ez az a kislány, akiről annyit hallok? ö, 
egyelek meg, te édes kis fruska, milyen csinos 
vagy.

Pista édesanyja gyöngéden magához ölelte 
és megcsókolta Böskét. Ez több volt a soknál, 
Böske idegei sztrájkba léptek. A napok óta tartó 
feszült izgalom, ennek a drága asszonynali leír
hatatlan bája, a helyzet, minden, minden gör
csös sírásban tört ki rajta. Kevy Pálné megsi
mogatta az arcát.

— Ejnye, kis csacsi, hát mi az no, egy kicsit 
ideges vagy, ne sírjál, az Istenért, vörös lesz az 
orrod, nagyon kell nekünk asszonyoknak az 
ilyesmire vigyázni, no, jól van no, ülj le szépen 
és nyugodj meg.

Vannak anyák, akik olyan tehetségek az 
anyaságban, mint Shakespeare volt a szinmű- 
irásban. Ebből az asszonyból valami leírhatat
lan fényözönnel sugárzott anya volta. Nem volt 
ez más, mint odaadó, megható, gondoskodó,
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megnyugtató anyaság tetötőRalpig. Apollónia, 
aki úgy ült az alatta nyomtalanul eltűnő rózsa
színű selyemszéken, mintha a levegőben ült 
volna, idegenül nézte ezt az idegen asszonyt, aki 
a lányát dédelgette. Nem értett az egészből sem
mit. Szinte lehetetlennek tetszett előtte, hogy 
ezek ketten eddig nem ismerték egymást. A  
Böske sirása meg pláne teljesen érthetetlen volt 
előtte. De zavaros tájékozatlanságát nem akarta 
elárulni, csak ült mereven és gőgös arccal, 
amelyről harsogott a korlátoltság. Kevy Pálné 
visszaült a helyére, mialatt Geyza bácsi gaval- 
léros meghajlással mutatkozott be Böskének. 
Utána Pista járult a szei>e’gő házikisasszonyhoz.

— Szegénykém, — mondta Kevy Pálné és 
nyájasan Apollóniához fordult — nem kell ag
gódnod, drágám, fiatal lányoknál az ilyen ke
délyhullámzások nem jelentenek semmi különö
set, kérlek.

Apollónia felvetette a fejét. Ellenségesen és 
harcra készen ránézeti Kevy Pálnéra. És éles 
hangon felelt:

— A  nagyságos asszonynak csak fia van. 
A lány, kérem, az más.

A  szalonban hirtelen dermedt hideg tá
madt. Mindenki meghökkenve nézett fel. Apolló
nia ridegen és élesen visszautasította a Kevy 
Pálné tegezését. Még Matusek papa bajsza is 
zavartan húzódott lefelé. Ezt még 6 is sokallotta. 
Rendreutasitó pillantást vetett nejére, aki ezt 
„csakazértis“-arckifejezéssel állta. Kevy Pálné 
nyugodtan és derűs csodálkozással nézte ezt a 
furcsa, gólem-termetü, pici fejű, fehérre púde
rezett asszonyt, akinek olyan bodros szőke haja 
volt, mint a bolti babáknak. Nem sértődötten 
nézte, hanem csodálkozva, mint az állatkerti 
néző szemléli azokat a kis majmokat, akik a 
rács mögül eszükvesztett, fuldokló és hörgő düh
vei vicsorognak rá. Pontosan ugyanígy bámult
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a háziasszonyra Kevy Geyza is. Szinte mosoly
gott is hozzá. De a fiatalok nem voltak ilyen böl
csek. Böske megrendülve és sápadtan kapaszko
dott a szék karfájába. Pistának pedig egyszerre 
minden szin elhagyta az arcát. Senki sem szólt 
semmit. A  hosszú és dermesztő némaságot 
Geyza bácsi törte meg. Volt valami humor is a 
hangjában.

— Hát ha ilyen szépen együtt vagyunk, ta
lán állj elő vele, öcsém, hogy miért jöttél.

Pista még mindig ónszinü arccal felállott és 
Matusek papához fordult:

— Talán szabad kérnem egy szóra...
— Marauhatunk itt is, — felelt ridegen Ma

tusek papa — nekem a családom előtt nincs 
semmi titkom.

— Kérem, részemről sem titok. Mi Böskével 
szeretjük egymást. Kérem a kezét.

— Sajnálom, de erről szó sem lehet. És ne
hogy a jövőben félreértés legyen, sem én, sem 
a feleségem nem tartjuk kívánatosnak ezt az 
izét. . .  ennék az izének a folytatását.

— Egyáltalán nem, — tette hozzá Matusek 
mama — nálunk Kelecsényi kegyelmes ur igaz
gatósági elnök, érdekes.

— Hát veg>^ék tudomásul, — felelte Pista — 
hogy én Böskét, ha törik, ha szakad, el fogom 
venni feleségül.

— És vegyék tudomásul, — szólt felugorva, 
remegő hangon Böske — hogy én inkább meg
halok, mint hogy máshoz menjek.

— Te pedig hallgass, — szólt a családfő — 
téged nem kérdezett senki.

— Téged nem kérdezett senki, — csatlakozott 
Apollónia is.

A  Kevyek egymásra néztek és felállottak. 
Kevyné odalépett Böskéhez és megcsókolta.

— Isten veled, kislányom, nagyon örülök,
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hogy megismertelek. És nem kell kétségbeesni, 
még minden másképp lehet.

Azután udvariasan megbiccentette a fejét 
a Matusek-házaspár felé, akik mé^ reflektálni 
akartak erre a megjegyzésre, de mialatt a sza
vakat keresték, a Kevy-család már ment kifelé 
a szobából. Azt nem látta senki, hogy Böske aj
kai hangtalan mozgással ezt a szót sürgönyzik 
oda Pistának: „Telefonáljon‘^

Mikor a vendégek eltávoztak, a Matusek- 
házaspár egyszerre nagy lélegzetet vett. Mind 
a ketten egyszerre akartak rátámadni a lá
nyukra. De a lányuk megelőzte őket.

— És ha ég-föld összeszakad is, én ennek az 
embernek a felesége leszek.

Feleletet nem várt. Elszaladt. Befutott a szo
bájába. Ott leült a telefon mellé. A csengőt el
tömte egy zsebkendővel, hogy csak ő hallja, ha 
hivják. Alig telt el egy pár perc, a zsebkendő 
halkan berregni kezdett. Felvette a kagylót.

— Halló, Pista?
— Én vagyok, szivem. Innen beszélek a Sza- 

badság-kávéházból. Nem szaladhatna le vala
milyen ürügy alatt? A  terraszon ülnek kint az 
emberek, bent alig van valaki, jól el lehet bújni 
egy sarokban.

— Megyek rögtön.
Rohanva kapott fel egy sapkát. A fürdőszo

bán keresztül ment ki, lefutott a hátsó lépcsőn. 
Lihegve sietett a Szabadság-kávéházba. Bent egy 
sarokban ültek a három Kevyek. Leült hozzá
juk és sirva fakadt.

— Pista, fiam, — szólt Kevyné — ti talán 
üljetek ki ketten a terraszra. Szeretnék ezzel a 
kislánnyal négyszemközt beszélgetni.

A két Kevy szót fogadott, kiültek a terraszra. 
Jegeskávét hozattak és beszélgettek. Geyza bácsi 
elkezdte filológiai alapon magyarázni a helyze
tet. Matusek, az nem egyéb, mint a Máté és Má
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tyás nevek szláv kicsinyitője. Máté pedig any- 
riyit jelent arameiis nyelven, mint Isten aján
déka. Isten ajándékának ezek az ótestamentomi 
népek az olyan gyereket nevezték, akit már alig 
reméltek a gyermekkel meg nem áldott házas- 
társak. Következésképpen az ilyen emberről bio
lógiai alapon valószínű, hogy testben-lélekben 
nem túlságosan szilárd, vagyis bizonyára 
gyenge energiájú. Ezt az átöröklés alapján a 
hajdan elnevezett Matusek jelen maradékáról is 
fel lehet tételezni. Tehát nagyon is feltehető, 
hogy Matusek idővel meg fog pulmlni. E fejte
getés közben látták is a megpuhulásra Ítélt 
Máté-leszármazottat. Autón fordult ki a Hon
véd-utcából, büszkén hátradőlve szivarozott és 
robogott a Vilmos császár-ut felé.

Beletelt egy jó félóra, mikor egy pincér jelen
tette a két Kevynek, hogy két hölgy várja őket. 
Bementek. A  két nő ott ült kisírt szemmel, de 
boldog arccal. Egymás kezét fogták. Kevyné 
ezzel fogadta őket-

— Búcsúzzatok el, fiam. Böskének menni 
kell.

— Sietek, — mondta Böske is — csak annyit 
mondok magánál^ Pista, hogy Írjon a Lapidá- 
riához dupla borítékban. A külső borítékot cí
mezze Nagy Boriska urleánynak. Nem felejti 
el? Nagy Boriska.

— Dehogy felejtem. Csak azután maga is ír
jon. Mi éjszaka utazunk, most már nem telefo
nozok. És sokáig nem láthatom, itt az aratás.

Kézcsók következett. Olyan kézcsók, amikor 
a férfi felemeli a kezet és közben a lány sze
mének a pillantását egy pillanatra el nem en
gedi: Az egész világ benne tud lenni egy ilyen 
pillantásban.

Mikor Böske elsietett, még soká utána néz
tek. Azután Pista kérdően és aggódva pillantott 
az édesanyjára.
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— Édes fiam — szólt Kevy Pálné — az én 
szemem nem szokott csalni. Boldog lehetsz, ha 
ez a lány a feleséged lesz.

XVIII.

Matusek papa le akarta aratni hőstettének 
gyümölcseit összes részvénytársaságainak igaz
gatósági elnökénél, gróf Kelecsényi Gusztávnál. 
Szépen kifőzte magában a hadi tervet. Valami 
részvénytársasági ürügy alatt kihallgatást fog 
kérni a kegyelmes urtól, felkeresi és majd üz
leti beszélgetés közben ügyesen bele fogja fonni 
a társalgásba, hogy egy bizonyos nevezetű Kevy 
Istvánt igen ridegen elutasított a lánya mellől. 
Ez a kegyelmes urnák rendkívül fog tetszeni. 
Bizonyára nem fog fukarkodni az elismerés 
nyilvánításával. Ki tudja, talán spontán hálá
jában valami bizalmasabb dologra ragadtatja 
magát. Talán szóba lehetne hozni a kormány- 
főtanácsosságot . . .

Ezt a társalgást Matusek papa vérmesen ki
színezte magában jó előre. „Ha ő ezt fogja mon
dani, akkor én arra ügyesen azt fogom mon
dani.** Fantáziája a mennyekig ragadta. És a 
taktikájában biztos hadvezér nyugalmával hívta 
fel gróf Kelecsényi Gusztáv lakásának a tele
fonját. Mikor végre lakájokon keresztül a tele
fonhoz kapta a grófot, alkalmat kért pár percnyi 
beszélgetésre.

— A, ja igen. Matusek, igen, hogyne. Hát ez 
a beszélgetés most egy kis ideig nehezen fog 
menni, mert én pénteken elutazom. Tessék? 
Egyelőre Gasteinba utazom, utána pedig még 
elmegyek valahová, azt még nem tudom, hová. 
Majd megírom. Csak szeptemberben leszek me
gint Pesten. Ha valami nagyon fontos dolog 
volna, megbeszélheti a jogtanácsosommal. Vi
szontlátásig. Isten vek, Matusek. Isten vele.
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Azt, hogy „alázatos szolgája, kegyelmes 
uram*', már hiába mondta bele a telefonba Ma- 
tusek, mert azt már nem hallotta senki. Gróf 
Kelecsényi Gusztáv ugyanis már letette a kagy
lót és már nyúlt is azért a palackért, amely egy 
igen jó évjáratból származó barackpálinkát tar
talmazott. Abból töltött két pohárkával: magá
nak egyet és Dixonnak egyet. Dixon nála ebé
delt és most a gróf dolgozószobájában feketéz- 
tek, amelyben rideg rendben sorakoztak a tör
ténelmi és jogi munkák anélkül, hogy bárki va
laha is felnyitotta volna őket.

— Azzal a Matusekkel beszéltél?
— Azzal.
— Mondd, én nem is tudom, mit akarunk 

mink ezzel a Matusekkal. Mért vagyunk mi 
benne mindenféle igazgatóságokban, minek ne
künk ez a Matusek?

— Ja az úgy van, hogy én neszét vettem va
lami országos lakásépitő hogyhivjáknak és kel
lett nekem valami építési vállalat, hogy ha sor 
kerül valamire, hát tudjam minek a számára 
kérni. De ősszel, ha hazajövünk, ott hagyjuk 
az egészet. Te csak bizd rám magad. Ez az épí
tési izé nem jó, ezt elrontották, majd valami más 
dolgot keresünk.

Némán kavargatták a feketéjüket. Dixon még 
annyit sem mondott, hogy rendben van. A köz- 
gazdasági vonatkozásokkal ő nem törődött, 
csak ment Kelecsényi után. Most egész máson 
járt az esze.

— Van ennek a Matuseknek egy lánya.
— ügy. Színésznő?
— Dehogy színésznő. Mért volna színésznő? 

Nem színésznő. Rendes kis lány. Roppant csinos.
— Úgy. Roppant csinos. Valami olyan izé?
— Dehogy. Nagyon rendes, tisztességes, finom 

úri kislány.
— Úgy. És te akarsz tőle valamit?
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— Nem akarok én semmit. Csak nagyon sze
retek vele beszélgetni. Nagyon friss, kellemes 
esze van. És nagyon kedves lány all together.

— Úgy.
— Igen. Ha fiam volna, szerelném ha elvenné.
Kelecsényi gróf meglepetten felnézett.

— Mi? Hát nem a társaságból valakit?
— Nem. Ennél különbet nem kapna a tár

saságban sem.
— Igazad lehet. Friss vér kéne ide. Hogy 

ezek a mai fiatalok hogy viselkednek nyilvános 
helyeken, az borzasztó. A legjobb nevek. Az em
bernek ég felé áll a haja. Itt állok a vagy ónom
mal. Ha csak egy volna köztük, akiben látnék 
valamit . . .  de egymásután szinésznőket vesz
nek el és a bárokban neveletlenül viselkednek. 
Folyton főpincérek jönnek hozzám számlákkal, 
hogy csináljak valamit. Hozzám. Mi közöm az 
egészhez? Fuj. Na mindegy. Gasteinba irattál?

— Rendben van minden.
A  két ur belemerült a nyári programba. A 

kislányról nem beszéltek többet. A kislány e 
pillanatban bezárkózott a szobájába és előszedte 
az aznapi levelet, hogy negyedszer elolvasisa. 
Először elolvasta azonnal, mikor Nagy Boriská- 
tól délelőtt az irodában átvette. Azután elol
vasta, mikor lejött a Lapidáriától, a kapuban. 
Azután elolvasta harmadszor a Honvéd-utcában, 
mielőtt bement a kapun, hogy azután a levelet 
gondosan a keblébe rejtse. Most elolvasta ne
gyedszer. Rövid levél volt a Pista levele, csak 
úgy sebtiben vetette oda hajnali három órakor, 
mielőtt kiment az aratókhoz, mert tudta, hogy 
egész nap nem fog hozzájutni a levélíráshoz. 
De a gyors sorokból is forró vágy lázadozott, 
szomjas szerelem és odaadó hűség. Csak egy 
mondat volt benne, egy tréfás mondat, amely
ben Dixon fordult elő. Böske leült az íróasztal- 
kához és ir t
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,Drága szivem, kurta levelet kaptam, de ez 
^ pár sor is boldoggá tett. Maga azt Írja, hogy 
annyit gondoljak magára, mint amennyit maga 
gondol én rám. Maga jól járna ezzel, de én nem. 
Mert magának dolga van és nem gondolhat rám 
folyton, folyton, folyton, minden pillanatban. 
És Így nekem kevesebbet kellene magára gon
dolnom, mint amennyit most gondolok magára, 
mert most attól a pillanattól kezdve, hogy fel
ébredek, egészen addig, amig elalszom, csak ma
gára gondolok. És ennél kevesebbet magára gon
dolni nekem nem esnék jól, mert az én életem 
semmi egyéb, mint hogy magára gondolhatok és 
milliószor" elismételhetem magamban, hogy sze
ret. --  Most elolvastam, amit eddig Írtam és meg 
vagyok döbbenve, hogy milyen butákat Írok. Iga
zán sürgős volna már, hogy lássuk egymást, 
mert ha ez igy megy tovább, akkor maga a buta 
leveleimen keresztül ki fog ábrándulni belőlem. 
Ezért inkább elmondom, hogy mi újság. Ezzel 
különben gyorsan végezhetek, mert minden a 
régi. A  papa és a mama alig beszélnek velem, 
csak folyton gyanakodva és vizsgálódva figyelik 
az arcomat, mikor azt hiszik, hogy nem veszem 
észre, hogy figyelnek. Nagyon jó volt, hogy a le
velezéssel ezt az utat kitaláltam, mert a postát 
mindennap szorgalmasan átkutatják. Észrevet
tem, hogy a leveleimet, amiket közömbös ismerő
söktől kapok, felbontják és visszaragasztják. Ezt 
nem nehéz a borítékon észrevenni. Hogy a jövő
ben mi lesz, azt nem tudom, őszintén szólva, ki
látástalannak látom a helyzetet. A  mama folyton 
ezt a Strahlt reklamálja előttem hangosan a pa
pától, hogy egy idő óta miért nem jár hozzánk, 
amire a papa dühösen felel valamit, mert ő meg 
azt szeretni ha Mauserhuberhez mennék felesé
gül. Mauserhuber elég gyakran jön és bár nincs 
semmi különösebb kifogásom ellene más, mint 
hogy utálom, olyan kiállhatatlan vagyok vele,
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hogy már magam is megsokallom. A  baj az, 
hogy magának ez a Kelecsényi a nagybátyja és 
a papa tudja, hogy családilag maguk nagyon is 
nincsenek jóban. Kelecsényi a papának üzletileg 
nagyon fontos ember és inkább a fejét hagyná 
levágatni, semhogy a mi házasságunkkal Kele- 
csényit magára haragítsa. Ha Kelecsényi vala
miért megharagudna a papára és itt hagyná a 
papa összes üzleteit, akkor valószínűnek tartom, 
hogy a papa kibékülne a mi házasságunk gondo
latával, már csak azért is, hogy Kelecsényit bosz- 
szantsa. De ez csak légvár. Kelecsényi különben 
hosszabb időre elutazik, még pedig Dixonnal el
mennek nyaralni. És ha már Dixont említettem, 
akkor megírom, hogy magának egy tréfás mon
datát én nagyon komolyan veszem. Drága szi
vem, mindenem, nehogy eszébe jusson féltékeny
nek lenni. Dixont én nagyon szeretem, mert na
gyon okos és kedves ember, ámbár észreveszem 
magamon, hogy még barátsággal sem szeretem 
úgy, mint azelőtt. Most, hogy ilyen ideges va
gyok, nincs is kedvem senkivel találkozni, ö  az 
utóbbi napokban kétszer telefonozott, egyszer 
csak úgy felhívott, egyszer pedig el akart menni 
velem sétálni, de én mind a kétszer kitértem, 
mert nem volt kedvem semmihez a világon. 
Drága egyetlenem, én csak magát szeretem, de 
úgy, hogy azt el sem lehet mondani. Ha magára 
gondolok, akkor..

Itt a levél abbamaradt. Böske orrocskájából 
egy csepp piros vér csöppent a levélre. Vérzett 
az orra. Felugrott és kiszaladt a fürdőszobába. 
Ott mosogatni és borogatni kezdte hideg vízzel. 
A  szobalány a fürdőszoba másik ajtaján benyi
tott és látta a kisasszonyt véres arccal és véres 
kézzel a mosdó előtt állani. Ettől akkorát sikol- 
tott, hogy Apollónia, aki az előszobában tartóz
kodott, rémülten szaladt be a fürdőszobába.

— Az Isten szerelmére, mi van veled?
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— Semmi. Vérzik az orrom.
— De akkor ne ezeket a törülközőket vérezd 

Össze, az Isten áldjon meg. Várjál csak.
És ment be a Böske szobájába, amelybe a 

másik oldalról sose jutott volna be. Böske moc
canni sem tudott a rémülettől: anyja biztosan 
meg fogja látni a levelet!

Bizony, meg is látta. Elfelejtett törülközőt, 
mosdót, orrvérzést egy pillanat alatt, úgy csa
pott rá a levélre, mint a héja. Böske a fürdő
szobában hallotta, hogy anyja földrengésszerű 
léptei hirtelen megállnak. Biztos, hogy most a 
levelet olvassa. Nincs mit tenni. Á llt a mosdó 
előtt, vizezte orrát és elszántan várt.

Apollónia gránátos-léptei pár perc múlva 
megreccsentek odabenn. Megállott a fürdőszoba 
ajtajában. A levelet tartotta a kezében.

— Kinek Írtad ezt?
— A más levelét nem illik elolvasni.
— Majd mindjárt kapsz egy pofont. Kinek 

Írtad ezt? Úgy beszélsz velem, mint e g y ... nem 
tudom micsoda. Kinek Írtad ezt?

— Kevy István 'földbirtokosnak, Iványi, Kevy- 
tanya.

— Úgy. Hát nem megmondtuk neked, hogy 
nem tűrj ük ezt a dolgot? Na hát én veled nem 
is beszélek, majd elintézi apád az egészet

Azzal kiment és úgy vágta be maga után a 
fürdőszoba ajtaját, hogy csak úgy csattant. 
Böske türelmesen borogatta tovább az orrát. Mi
kor aztán a vérzés nagynehezen elállóit, bement 
a szobájába. Várta, hogy a szülői tanács elé 
citálják. Ez pedig nem ígérkezett nagyon enyhe 
lefolyásúnak, mert Matusek papa akkor volt leg
mérgesebb, ha ebéd -ditáni álmában zavarták.

Egy jó félóra múlva bejött a szobalány, hogy 
a nagyságos ur kéreti a kisasszonyt. Böske be
ment az apja szobájába. Matusek papa és Matu-
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sek mama ott ültek ünnepélyesen, mint egy be- 
csületbiróság.

— Ülj le — mondta a zord atya.
— Majd apád most... — kezdte volna mon

dani a zord anya, de a zord atya letorkolta.
— Bizd rám, kérlek, bizd rám, légy szives. 

Ide hallgass, Böske. Te szüleid tilalma ellenére 
levelezést fo lytattá l...

— Bocsánat, — vágott közbe Böske — ezt 
nekem nem tiltotta meg senki.

— Ne vágj közbe, mig szépen vagy! Haszon
talan! így  hálálod meg a szüleid jóságát? Ez a 
hála azért a drága nevelésért, amit kaptál? Hát 
én majd elintézem a te dolgodat. Mától fogva 
egy lépést sem fogsz tenni kisérő nélkül. Hova 
ir  neked az a Kevy?

— Azt nem mondom meg.
— Mondod meg rögtön?
— Nem mondom meg.
— Hát jó. Ide jutottunk. Na majd én elinté

zem a te dolgodat. Mától fogva egy lépést sem 
teszel egyedül. Ma nem mégy el hazulról és hol
nap reggeltől kezdve majd lesz, aki vigyáz rád. 
A telefont nem szabad bevinni a szobádba. Zseb
pénzt nem kapsz. És ez az ostromállapot addig 
fog tartani, mig meg nem jön az eszed. Most 
elmehetsz.

Böske felállott és kiment. A szobájában leült 
gondolkozni. Mi lesz most? Hogy értesíti Pistát? 
Mit fog szólni Pista, ha nem kap levelet? Hogy 
lehet a Boriska elmére érkező leveleket átvenni? 
Hamar, hamar, Boriskát felhívni. A telefon még 
ott volt a szobájában. De ahogy a számot kérte, 
már nyilt az ajtó. Apollónia állt ott.

— Hova telefonálsz?
— Köszönöm, sehova.
Letette a kagylót. Apollónia odament és a 

bosszúvágy kielégítésének édes érzéseivel aztán 
kihúzta a telefon kapcsolóját. Felvette a készü
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léket és kivitte. Böske sápadtan ült a helyén. Mi 
lesz most? Mi lesz most?

Megnézte az óráját, még nem volt hat óra. 
Boriska még ott lesz a hivatalban. Biztosan ott 
lesz, mert a hat órai hivatalos órán túl is min
dig ott kell maradni szegénynek. Mózer mindig 
másolnivalót ad neki, gyakran ebédre is ott ma
rasztalja és este kilenc óráig gépeltet vele. Vala
mit kell neki izenni, most rögtön. De hogyan, 
hogyan?

Böske arcán világosság szaladt keresztül. Meg
van. Odament a könyveihez és találomra kivett 
egyet. Jack London könyve volt, az Éneklő kutya, 
magyar forditásban. Ezt a könyvet éppen tegnap 
kapta vissza Boriskátől, akinek kölcsönadta ol
vasni, ez éppen jó lesz, mert Boriska minden
esetre gondolkozóba fog esni, hogy miért küldi 
neki ezt a könyvet Böske, mikor csak tegnap 
adta vissza.

Jó lesz, nagyon jó lesz. A  jó Istenke is segit 
neki: ime, találomra éppen ez a könyv akadt a 
kezébe. Leült a kön3rv elé és felnyitotta az első 
oldalát. Aztán ceruzával a kezében hetüket kez
dett keresgélni. Egy-egy kiválasztott betű alá oda
tett egy alig látható pontot. Ha valaki a betűket 
összeolvasta, akkor ez jött ki belőle: „bajvanbör- 
tönbenőriznekirjálpistánaknemirhatokimádom.“

Mikor ezzel készen lett, csengetett a szoba
lánynak.

— Ezt a könyvet vigye el a Mózer nagyságos 
ur irodájába a Boriska kisasszonynak. Ha nem 
ér rá, akkor hivjanak egy bojt, majd elviszi az.

A szobalány kiment, vitte a könyvet. Apolló
nia már jött a szalon felől és mohón ráugrott 
a könyvre. Mi az, mit akar a kisasszony, miféle 
könyv ez, kinek küldi, hova küldi, adja csak ide. 
A detektiv mohóságával i'ázogatta a könyvet, 
mert biztos volt benne, hogy valami levél fog 
belőle kiesni. De nem esett ki belőle semmi.
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Apollónia egy darabig lapozgatta, vizsgálgatta, 
forgatta a könyvet, de nem tudott semmi gyanú
sat felfedezni. Végre vállat vont és megadta az 
egzekváturt.

A  könyv egy félóra múlva ott volt a Boriska 
asztalán a nagymezőutcai irodában. Nem értette 
a dolgot. Mért küldi neki Böske ezt a könyvet? 
Hiszen tegnap adta vissza neki. Ennek valami 
különös oka lehet. Nem tudta kitalálni, letette. 
Telefonozni akart Böskének, hogy mi ez, de a 
Matusek építési vállalkozó száma mással beszélt 
Visszaült tehát a géphez. Gépelés közben hirte
len eszébe jutott valami. Böskével tegnap külön
böző titkos Írásokról beszélgetett és szó volt egy 
egymástól eltiltott szerelmespárról, amely úgy 
érintkezett, hogy a fiatalember korán reggel 
megvárta az imádott hölgy lakása előtt a lap- 
kihordót és az újság vezércikkében ceruzával 
aláhúzott egyes betűket, amelyek aztán össze
rakva lángoló vallomásokat tettek ki. Aztán 
visszatette az újságot az üveges lakásajtó rácsába 
és elillant. Az imádott hölgy igy mindennap min
denről értesülve volt' ami imádója lelkivilágában 
történt. Boriska tehát hamar a London-könyv 
után nyúlt és mindjárt az első oldalát figyelme
sen vizsgálni kezdte. Csakugyan felfedezett apró 
ceruzapontokat egyes betűk alatt. Félkézzel ütö- 
gette egymásután a gépen a betűket. És kijött 
a szöveg: „bajvanbörtönbenőriznekirjálpistának- 
nemirhatokimádom*‘.

Boriska hirtelen olyan izgatott lett, mintha 
részt vett volna a Martinovics-féle összeesküvés
ben, Azonnal nekiült levelet Írni. Meglepetéstől 
nem kellett tartania, Mózer ma délután korán 
ment el és nem is volt visszajövendő. Irta tehát 
a következő levelet: „Igen tisztelt Kevy url A 
tgnapi napon kelt b. levelét illetékes helyre jut
tattam, Ha az erre adott választ igen t. Kevy ur 
nem kapja meg, ne tessék csodálkozni. Az illető
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csak igen nagy nehézségek árán tudott engem 
is értesíteni arról, hogy börtönben őrzik és ezért 
nem irhát, továbbá igen t. Kevy urat imádja. 
Mihelyt újabb részleteket fogok megtudni, azon
nal értesítem igen t. Kevy urat, de most nem 
merek odatelefonálni sem, mert a helyzet ko
molynak látszik és szerintem nagy óvatosságra 
van szükség, mert minden elhibázott lépés vég
zetessé válhatik. Kiváló tisztelettel N. N.“

A levelet borítékba tette, de mindjárt ijedten 
ki is vette és levágta a levélpapír tetejét, ame
lyen a Lapidaria r. t  házszáma és telefonja pom
pázott. Aztán cégtelen borítékot keresett és 
abba tette.

XIX.

Másnap reggel Mózerné átvette Böske mellett 
a börtönőr szerepét. Előző este a Matusek-házas- 
pár a Mózer-házaspár bevonásával családi taná
csot tartott, amelyen elhatározták, hogy Mózerné 
mindaddig el nem mozdul Böske mellől, amig 
a lánynak meg nem jön az esze. Ezt Mózer java
solta, mert ravaszul kieszelte, hogy igy egész 
napra megszabadul a feleségétől, továbbá uj 
pénz áll a házhoz, mert hiszen az Üdvözítő ko
porsóját sem őrizték ingyen. Mózerné tehát reg
gel megjelent a Honvéd-utcában. Mikor Böske 
kilépett a szobájából, már ott találta. Tudtára 
adták, hogy ezentúl egy lépést sem tehet egye
dül. Mózer néni reggeltől kezdve vacsora utánig 
mellette lesz. És mindez addig fog tartani, mig 
észre nem tér. Ezek kapcsán részletesen meg
emlékeztek Kevy Pistáról is.

— Ha nem tudnád, hogy ki ez az ember, — 
mondta Apollónia — hát majd én elmondona. 
Ez egy földhözragadt, eladósodott félparaszt kis
gazda, akinek az anyja is valami borzasztó bot
rányban volt benne, ö  is ilyen jó firma. Téged
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akar elvenni és már van egy menyasszonya, egy 
dúsgazdag parasztasszony. Nyilvánvaló, hogy a 
pénzedért akar elvenni. Kéne neki a jó finom 
kis Matusek-féle pénz az urfinak, persze, mert 
folyton részegeskedik és a Dárius kincsét is el- 
költené. A múltkor rettenetes botrányt csinált 
egy bárban. Lajos hallotta egy barátjától. Ször
nyűséges botrány volt, a rendőrök is jöttek és 
a mentők is. Ehhez akarsz te hozzámenni? Nincs 
is neked tökéletes eszed, hát nem látod, hogy 
csak a pénzedet akarja?

Böske összeszoritotta a száját és nem felelt. 
Minden mondatra tudott volna felelni, de kemé
nyen feltette magában, hogy nem szól egy szót 
sem. ő  passzív rezisztenciát fog folytatni. Lás
suk, ki birja tovább. Ö birja akármeddig. Ke
serű próba, hogy nem tud Pistával érintkezni, 
de hát Így is jó. Aki hisz, az űdvözűl. A kate
kizmus is ezt tanítja. És ez a gyönyörű szép 
mondat a szerelemben is érvényes, hiszen min
denben úgy kell lenni ennek, ami szent, és min
den szent, ami tiszta, és mi volna szentebb min
den földi dolgok között, mint hogyha két ember 
szereti egymást.

Ilyen vitézül kezdett neki Matusek Böske az 
ostromállapotnak. Már első nap nagy mulatsága 
telt abban, hogy a boldogtalan Mózernét meg- 
kinozza egy kicsit. Mikor elmentek sétálni, az 
Országház előtt Böske usgyé, vesd el magad; el
kezdett szaladni, mint az antilop. Mózerné, aki 
asztmás is volt és még ezekben a rekkenő júliusi 
napokban sem tette le az anakronisztikus fűzőt, 
igyekezett ugyan gyorsabban szedni kis kövér 
lábait, de hát hol maradtak azok a Böske fürge 
őzike-lábaitól? Pár reménytelen futólépés után 
megállót! az Országház-tér közepén, sikoltozni 
kezdett és sirva fakadt. Böske odafutott az 
Andrássy-szobor tövében egy lócához és ott le
ült. Mózerné nagysokára érkezett oda.
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— Miért sir? — kérdezte Böske vidáman.
— Nem szégyened magad? — felelte Mózerné 

lihegve és gyűlölettel.
Estefelé autóval kimentek egy kertmoziba. 

Ott végignézték a filmet. Mikor kifelé mentek, 
Böske egy óvatlan pillanatban hirtelen egy osz
lop mögé bujt. Mózerné csak az utcán vette észre, 
hogy Böske nincs mellette. Pélőrülten rohant 
vissza és lihegve kereste. Nem találta sehol. Szu
szogva, lelkendezve, izgatottan faggatta a jegy- 
szedőket, hogy nem láttak-e egy ilyen és ilyen 
külsejű fiatal hölgyet. De azok csak a fejüket 
csóválták. Mózerné megint csak sirva fakadt és 
kifelé menet jajgatva sopánkodott magában, hogy 
mit fog most Apollóniának mondani. A kijárat
nál Böske várt rá és kedélyesen kérdezte:

— Hát maga hol jár? Meddig várjam még?
Mózerné nem felelt semmit. Ha pillantással

döfni lehetne, akkor ez a pillantás Böskét oda
szegezte volna a mozi falához. Megindultak az 
autóhoz. Ahogy beültek, Böske odaszólt a soffőr- 
nek:

. — Olyan gyorsan, Sándor, ahogy csak bir. 
Nagyon késő van.

Tudni kell, hogy Mózerné semmitől a világon 
nem rettegett úgy, mint a gyors automobiltól. 
Böske kaján oldal pillantással nézte, hogyan ka
paszkodik kis tömpe, kövér ujjaival az autó 
szélébe, hogy sápadozik, hogy hunyja be a sze
mét, mikor a soffőr az ángolna ügyességével 
siklik át öntözőkocsik és motorbiciklik hadálos 
veszedelme között.

Ez volt Böske rabságának első napja. És ez 
Így tartott több mint két hónapig. Az első na- 
políban dacos kitartásra ösztönözte, hogy mégis 
tudott Pistával érintkezni, legalább levélben. 
A rabszolgaság harmadik napján ugyanis Nagy 
Boriska a Lapidaria irodaszolgájával visszaküldte 
a Jack London-könyvet azzal az üzenettel, hogy
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csókoltál ja a kisasszonyt, a könyvet kiolvasta, 
köszöni szépen és kéret egy másikat, de azt nem 
ma kéri, hanem csak holnap, majd el fog érte 
küldeni. Böske délután, mikor Mózernéval ki 
kellett volna mennie a ligeti Zserbóba, kijelen 
tette, hogy fáj a feje, itthon marad és kiolvassa 
ezt a könyvet, mert neki az olvasástól mindig el 
szokott múlni a fejfájása. Neki is ült a könyv
nek és azokból a betűkből, amiket Boriska alá
húzott neki, kiolvasta a következőket: „rámmin- 
digszámithatszirtamnekiittkövetkezikkétlevele bo- 
riska“ . Aztán ugyanilyen betütechnikával Pistá
nak két levele következett. Az egyik még a rab
szolgaság hírének vétele előtt kelt, rövid levél 
volt és arról számolt be, hogy az aratás jól fo
lyik, a termés szalmára ugyan nem sok, de 
szemre, hálistennek, annál több, továbbá nagy- 
nagy-nagy szerelemről volt szó benne. A máso
dik levél részleteket kért, hogy mi az a hirtelen 
haj, azonkívül hitre, kitartásra, bátoi-ságra ösz
tönözte a rabságban tartott kedvest.

így  leveleztek két hónapig. Sőt közben látták 
is egymást. Julius vége felé a Boriska aláhúzott 
betűinek segitségével megbeszélték, hogy mivel 
a szigeten egy jótékony ünnepség lesz, amelynek 
Kelecsényi Gusztáv gróf a védnöke, és ezért Ma- 
tusek papa indíttatva érezte magát ötven darab 
jegyet készpénzzel megvenni, az egész család ki 
fog vonulni, jöjjön fel tehát Pista is, ott láthat
ják egymást.

A  Matusek-család a fedett sétányon haladt 
előre ezen a délutánon. Elől ment Böske Mózer 
nénivel, hátul ment a Matusek-házaspár Mózer 
sógor kíséretében. Böske szeme élénk figyelem
mel csapongóit ide-oda. És egyszerre minden vér 
az arcába szaladt. Pár lépésnyire tőle ott állt 
Pista. Böske hirtelen behunyta a szemét, mint 
aki a napba néz. Aztán megint kinyitotta. A  
szive úgy dobogott, mint a kalapács az üllőm
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Feltűnően nem mert odanézni, mert félt, hogy 
észreveszik. Csak lopva lopott oda egy-egy pil
lantást, Pista távolról ügyesen kisérte őket. ö  
bizony odanézett állandóan. Annyira csak Bös- 
kére nézett és nem arra, amerre ment, hogy püff 
neki: nekiment egy fának. A szalmakalapjának 
a széle meg is csorbult belé. BÖske erősen bele
harapott a szájába, hogy ne nevessen.

Ez a távoli szembenézősdi órákig tartott. 
Pista mindig arra lebzselt, amerre a Matusek- 
család ment, de mindig óvatosan megtartott tiz- 
tizenkét lépés távolságot. Mikor Matusekék le
ültek uzsonnázni, egy távolabbi asztalhoz ő is 
leült, a Matusek-asztal és a  kijárat közé. Ez jó 
poszt volt, még csókot is lehetett inteni. így ültek 
egy jó óra hosszat. Mikor Pista látta, hogy Ma
tusekék szedelőzködnek, hamar felmutatott egy 
számolócédulát és irt rá valamit. Böske alig 
észrevehetően bólintott. Pista letette a cédulát 
az asztalra és előre ment, hogy a kijárat tájé
kán lesbeálljon és figyelje, merre mennek. Matu- 
sekéknak a Pista otthagyott aszta]a mellett kel
lett elmenni. Mikor elmentek mellette, Böske 
ügyesen elvette a cédulát az asztalról. Apollónia 
azonban meglátta.

— Mi az, mit vettél el onnan? Add ide.
És már ki is tépte a kezéből. Megnézte a cédu

lát és leolvasta, ami rá volt irva: „Imádom!" Az 
egész család megállt.

— Mi ez, — kérdezte most már Matusek papa 
— ki hagyta itt ezt a cédulát?

— Nem tudom, — felelte közömbös hangon 
Böske — csak úgy szórakozottságból vettem fel.

A  családtagok gyanakodva és tanácstalanul 
tekintettek egymásra, Pista a kerités mögött 
rémülten figyelte őket.

— Hát ez nekem nem tetszik, — mondta Ma
tusek papa haragosan berzenkedő bajusszal — 
ez nekem nagyon nem tetszik. Megyünk haza,
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Mentek a várakozó autóhoz. Mikor beszálltak, 
Böske meglátta egy fa mellett a gyepen Pistát. 
Pedig a fűre lépni tilos. De hát van a világnak 
olyan tilalma, amely két ilyen fiatal szivet és 
két ilyen szerelmesen éhes szempárt elválasszon 
egymástól? Böske, ahogy az autó elindult, vak
merőén csókot intett neki.

— Mi az, mi az, — hördült fel Mózer néni — 
kinek intesz te csókot?

— A  szigetnek. Nagyon szeretem a szigetet.
Egy másik alkalommal színházban látták egy

mást. Elmentek a Budai Színkörbe premierre. 
Böske már az előadás előtt, ahogy elhelyezked
tek a páholyban, meglátta Pistát a földszint 
második sorában. Ettől kezdve játszhattak a szín
padon, amit akartak, a nézőtéren két fej csak 
egymásra fordult. A sötétben is egymást nézték 
szakadatlan. Csak Böske kapta el olykor a fejét, 
ha családjának valamelyik tagja ránézett. És 
Pista kapta a fejét hamar a színpad felé, ha a 
család valamelyik tagja vizsga kutatással a 
Böske elkapott pillantásának útját kereste. Nem 
is vette észre Pistát senki. A második felvonás
közig. Mert ekkor vizitelt a páholyban Mauser- 
huber Lajos, akit Matusek papa szívósan meg
hívott mindenüvé, ahova csak elmentek. Ide 
pláne szívesen jött Mauserhuber Lajos, mert 
mindenki tudta, hogy gyöngéd műpártolás szálai 
fűzik az egyik szőke é§ hervadhatatlan művész
nőhöz. Egyszóval megjelent a páholyban és már 
második mondatában igy szólt:

— Látták azt a Kevyt, vagy hogy hívják? Itt 
van a színházban.

— Hol? — kérdezték riadtan és egyszerre a 
család összes tagjai, Böske kivételével .

— Ott ül ni, a második sorban. Most éppen 
idenéz. De addig ugyan megöregedhetik, amig én 
köszönök neki.

A Matusek-család izgatottan nézett a jelzett

12 Harsány! Zsolt: Hozmaring. 177



irányba. De Pista ekkor már elkapfe a fejét 
Böske dolga el volt rontva. Úgysem nézhetett oda 
többet. Azt indítványozta, hogy a harmadik fel
vonást ne várják meg. De Apollónia maradni 
akart, mert tetszett neki a darab. Meg akarta 
várni, hogy a szerelmesek egymáséi lesznek-e a 
harmadik felvonásban Szívből és érzelmesen 
együtt érzett a színpadi szerelmesekkel, de a 
saját édeslánya szerelmétől dühbejött. Kapva- 
kapott a Böske hazamenési szándékán és intett 
Mózernénak. Mózerné a dühtől sápadozva enge
delmeskedett. Ö is szerette volna megnézni a 
harmadik felvonást. Mikor felállott, hogy távoz
zék, Böske egy pillantással még végigsöpörte a 
nézőteret. A pillantás századrésze a Pista sze
mébe kapcsolódott. De ez is elég volt, hogy meg
üzenjék egymásnak azt a szót, amit sem küldeni, 
sem kapni nem lehet elégszer: imádlak.

Még kétszer látták egymást a nyár folyamán 
ilyen lopott alkalmakkor. De a rabság egyre 
nehezebben súlyosult a Böske idegeire. Az elején 
legyőzhetetlen erőt érzett magában, azt hitte, 
hogy elbírja akár tiz esztendeig, a szerelem erőt 
ad. De most kezdte érezni, hogy éppen a szere
lem veszi el az erejét. Mondhatatlanul vágyott 
az után, hogy beszéljen Pistával, vagy akár ne 
is beszéljen, csak üljön mellette ^  fogja a kezét. 
Fantasztikus terveken gondolkozott, hogy vala
hogyan titokban találkozhassék vele, és néha, 
mikor hosszú órákon keresztül álmatlanul hány
kolódott az ágyában, ki is eszelt bámulatos csel- 
szövényeket, amelyek éjjel roppant természete
seknek és végrehajthatóknak látszottak, de mi
kor másnap reggel felébredt, a nagyszerű tervek 
tündérvárai nevetséges fantazmagóriákká omlot
tak össze.

A  legborzasztóbb az volt, hogy nem volt sen
kije, akihez egy jó szót szólhatott volna. Boris- 
kával sohasem beszélhetett négyszemközt. Dixon
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messze járt, csak nagyritkán jelezte egy-egy 
képeslevelezőlap, hogy merre utazgat. Csak a 
Pistának közvetített levelekben Írhatta meg, ami 
érzése volt, de ennek sem lehetett igazi ize. Unta 
az aláhúzott hetüket, Pistát akarta mindenáron, 
őt magát, hogy együtt ülhessen vele, a vállára 
hajthassa a fejét és a kezét foghassa örökkön- 
örökké.

Böske sokat sirt. A  szobalány jelentette Apol
lóniának, hogy a kisasszony kis vánkosa minden 
reggel vizes a sírástól. Apollónia ezt közölte az 
urával. Elhatározták, hogy itt valamit csinálni 
kell.

XX.

Pista levelet kapott Mózertől. Mózer igen ud
variasan értesítette, hogy üzleti ügyben fontos 
tárgyalást akar vele folytatni és ezért csütör
tökön bátor lesz Iványiban tiszteletét tenni.

A gazda az udvaron ült és egy konyhaóra 
szétszedett kerekeivel bajlódott a nagy fa alatt, 
mikor Kócos eszeveszett ugatása közben befor
dult a kúriára a kocsi, amit öreg Péterrel kikül
dött a pesti vendég elé. Mózer fülig húzott száj
jal mosolygott, hogy mennél nyájasabb legyen.

— Nagyon fogok örvendeni, hogy szerencsém 
lesz megismerkedni édesanyja őnagyságával is.

— Anyám nagyon sajnálja, de egy látogatást 
kellett tennie. Nincs itthon. Menjünk be, vagy 
leülünk itt kinn? Kócos, fogd be a szád.

— Talán jobb lesz idekinn.
Letelepedett a nagy fa alatt. Pista bort ho

zatott és harapnivalót. Eleinte egy pár semmit
mondó mondatot váltottak időjárásról, termés
ről, Trianonról, azután Mózer ráugrott a 
tárgyra.

— Hát én azért jöttem volna, kedves Kevy 
ur, hogy rátérjünk erre a kis földvásárlásra.
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-r- Nem eladó.
— Kérem, kérem, hiszen értjük egymást. Mi

kor fent méltóztatott vacsorázni a sógoromnál, 
akkor még nem volt eladó. De később egy ok
mányt méltóztatott nekem mutatni, mely szerint 
a szóban forgó terület csak a szomszédos Kékess- 
féle területtel eladó. Szóval eladó. Mióta pedig 
Kevy ur eljegyzése Kékessné őnagyságával meg
szűnt, bizonyára a szomszédos terület nélkül ia 
eladó.

— Csak együtt.
— Kérem, csak együtt. Rendben van. Én tel

jes puvoárral jöttem. A sógorom, akiről bizo
nyára tetszik tudni, hogy a rész vény többség bir
tokosa, teljes meghatalmazást adott. Én jogo
sítva vagyok az adásvételi szerződést megcsi
nálni, hogy ha kell, akkor Kékessné őnagyságá
val is tárgyalni és a földekért megadni egy igen 
tisztességes, jé árat

Figyelmeztetem, hogy nagyon drága lesz.i
— Nézze. Kevy ur, én nem szeretek sokat ku- 

koricázni. Én a végén szeretem kezdeni a dol
got Mi minden józan árat hajlandók vagyunk 
megadni a földekért, de a sógoromnak van egy 
kikötése.

— Halljuk.
— Hogy Böskéről egyszersmindenkorra tes

sék lemondani,
— Tessék?
— Hogy a lányáról tessék lemondani.
— ügy. Szóval maguk megvennék a földemet 

bármilyen áron?
— Bármilyen áron nem. De mindenesetre 

drágán.
Szóval drágábban, mint amennyit ér. Jó̂  

Mondja, mi lesz, ha itt nem sikerül a vétel?
— Akkor megcsináljuk a vállalatot másutt 

Van még egy igen jó helyünk, ott is tárgyalunk^
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— És mindegy az önöknek, hogy hol csinál
ják meg a vállalatot?

— Körülbelül mindegy.
— Vagyis önö^ itt hajlandók drágábban 

venni, de azon a másik helyen olcsóbban. Értem, 
Önök tehát az itteni és ottani vételár közötti kü
lönbséget rászánták arra, hogy a Böske dolgát 
elintézzék.

— Kevy urral passzió tárgyalni. így  van.
— Vagyis önöknek esetleg úgy is konveni- 

álna a dolog, hogy a vállalatot azon a másik 
helyen csinálják meg normális áron, azt a kis 
különbözeiét pedig, amit úgyis rászántak, azt 
itt hagyják Iványiban, ha a Böske dolgát ezzel 
elintézhetik.

— Remek, önnel passzió tárgyalni, mondom.
— Másszóval, ha én lemondok Böskéről, ak

kor földvásárt nem csinálunk, de önök kifizetik 
nekem a különbözeiét.

— Nagyon helyes, ön egy remek ember, Kevy 
ur. Majdnem azt mondanám, hogy még nálam 
is okosabb, hehehe.

— És mennyi volna az a különbözet?
— H á t... mondjuk, háromezer pengő. Nem, 

ne okoskodjunk annyit, megmondom a végső 
összeget: nyolcezer pengő.

— Mondja, Mózer ur, magának Böske unoka- 
huga, ugy-e?

— Igen.
— Hát ha azonnal el nem kotródik innen, 

ugy rugóm fel székestül, hogy meggebed, maga 
nyavalyás, maga aljas, piszok fráter. Szedje a 
kalapját, mars ki innen.

— De kérem ...
— Mars ki! A házon kivül megvárhatja a ko

csit, mindjárt befogatok és utána küldöm. Egy- 
kettő.

Mózer, akinek az a bámulatos tulajdonsága 
.volt, hogy minden tagja másfelé ment, a válla
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oldalt, a lába meg előre, ezúttal szokatlanul 
nyílegyenes irányba indult egész testi mivoltával 
egyformán: a kapu felé iszkolt, még pedig gyor
san. Kócos, aki konstatálta, hogy a gazdája ha
ragszik erre az idegenre, szorosan a sarka után 
igyekezett, pokoli hörgést, vicsorgást és ugatást 
mivelt és veszedelmesen kapkodott tűhegyes, hó
fehér fogaival az alkalmatlan idegen lábaszára 
felé, mígnem a gazdája egy füttyentéssel vissza
hívta.

Pista megvárta, mig a kocsi odakinn a gará- 
don túl felveszi Mózert és elrobog vele. Akkor 
nekiindult gyalog az országutnak. Bement a 
faluba Geyza bácsihoz, ahol az édesanyja váría^ 
Kevy Pálné még délben megállapodott a fiával, 
hogy nem lesz otthon, mikor a Matusek-család 
tagja tiszteletét teszi. Mikor a nyomában nyar
gal ászó Kócossal befordult a Geyza bácsi portá
jára, még nem is tudta, milyen meglepetés vár 
rá odabennw Geyza bácsinál még két vendég volt 
Kevy Pálnén kivül: Kékess Mali és mintha va
lami idegen forgószél hozta volna ide: báró 
Strahl Oszkár.

— Na de ilyet, Pista, ilyen hamar végzett a 
vendégével? Sokkal későbbre vártuk.

— Alaposan végeztem vele.
— Veszik a földünket?
— Azt bizony nem. Ezek most már nem is 

fogják megvenni soha. Keresztet vethetünk a 
kőbányára, kedves Máli, a szik a milyenk 
marad.

— No nem baj. Van itt fontosabb dolog is. 
Beszélni akarok magával, Pista. Ki akartam 
menni a tanyára, de találkoztam Piroskával, 
tőle tudtam meg, hogy legjobb lesz magát itt 
megvárni. Jöjjön csak át a szomszéd szobába. 
Maga is Oszkár.

A szomszéd szobában leültek mind a hárman. 
Pistának lassan derengeni kezdett a fejében,
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hogy Máli annakidején miért egyezett bele olyan 
simán az eljegyzés felbontásába. Máli báróné 
lesz, az Isten sokáig éltesse.

— Hát nézze, Pista, elmondok magának min
dent őszintén. Én, meg Oszkár szeretjük egy
mást. Most már megmondhatom: mi már az 
első este megszerettük egymást, mikor találkoz
tunk azon a vacsorán Matusekéknál. Én már ak
kor tudtam, hogy v a ^  ő, vagy senki. Magának 
csak azért mondtam igent, h o ^  időt nyerjek...

Ez egy kicsit vaJószinütlenül hangzott. A  
szép özvegy csak azért mondott igent* mert a 
Pista segítségével akarta eladni a földeket, báró 
Strahl Oszkár csak később jutott eszébe. Nem 
tesz semmit, hallgassuk csak tovább, gondolta 
magában az uj vőlegény társaságában az ex- 
vőlegény.

— .. .hálistennek, egyikünk se vette szivére 
a dolgot. Én Oszkárhoz feleségül fogok menni. 
Be a jövőnkről nagyon sokat beszélgettünk, 
tudja, és rájöttünk, hogy Oszkárnak a közgaz- 
dasiá^ pálya nem való. O közpályára született A 
rangja, a megjelenése, minden, minden csak a 
közpályán érvényesülhet igazán. Hát már most 
én elhatároztam, h o ^  Oszkár fellépjen Iványi- 
ban képviselőnek. Mit szól hozzá?

— Mit szólhatnék? Szerencsét kívánok.
— Emlékszik, mit Ígért nekem a vasúton?
— Emlékszem. Meg is tartom.
— Hát most itt az alkalom. A  választást 

már kiírták, a körmünkre égett az idő. Azért 
hagytuk ilyen sokára a dolgot, mert az utolsó 
pillanatig reménykedtem, hogy meg tudjuk csi
nálni az egységespárti hivatalos jelöltséget. De 
nem nibnt. Én nem tudom, mit esznek Bethle- 
nék azon a vén hülye Reblovicson. Na mindegy. 
Oszkárnak meg kell lenni, ha törik, ha szakad. 
És maga a nyakába fogja venni az egész vá
lasztókerületet, akár tetszik, akár nem.
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— Meglesz. Megígértem.
— Én is kévlek, kedves bavátom. Vemélem, 

nem ellenJíezik politikai meggyőződéseddel, öve- 
gém, hogy vám szavazzál?

— Hát bizony ellenkezik, pajtás, de mit csi
náljak, ha Málinak kezet adtam? Ami rajtam 
múlik, megteszem.

Máli felállt. Melegen kezet szorított Pistával 
és mélyen a szemébe nézett. Mélyebben, mint 
egy menyasszonyhoz illik. Azután közölte Pis
tával, hogy ebben a pillanatban megindult a 
korteskedés. Este a Zöldfában egy kis társaság 
lesz együtt, csupa befolyásos emberek, Pistának 
oda okvetlen el kell jönni az édesanyjával és 
Geyza bácsival egyetemben.

Mikor a szerelmes pár eltávozott, a Kevy- 
familia együtt maradt diskurálni. A Zöldfa-var 
csora elől nem térhettek ki, a tanyára már 
nem volt érdemes hazamenni.

— Mondjad már, fiacskám, hát mi volt ezzel 
a Mózerrel?

— Kirúgtam.
— Kirúgtad? Miért?
— Pénzt kínált, ha lemondok Böskéről. Ak

kor nag3?̂ on mérges voltam, de most már neve
tek rajta.

— No, — mondta Geyza bácsi kedélyesen a 
pipája mellől — ezek is jól ismernek bennünket

— Milyen furcsa, — szólt halkan és eltűnődve 
Piroska — apádnak is kínáltak pénzt, ha le
mond rólam.

— Úgy bizony, — járult hozzá Geyza bácsi 
— még pedig sokat. Neked mennyit kínáltak?

— Száz milliót.
— Ejnye, a fene a fukar gazemberekbe, hát 

száz milliót érsz te? Ha mán kínálnak, akkor 
egy milliárdot kínáljanak egy Kevyért, nézze 
meg az ember. Eh, nem jól csinálod te a dolgot^ 
te kölyök. Nem igy kell azt.
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— Hát hogy kell? De ért egyszerre Geyza 
bácsi a jányokhoz.

— Jobban is mint te, te mulya. Nem jól csi
náljátok, mondom. Már napok óta ezen gondol
kozom. Az a kis jány se jól csinálja. Nem igy 
kell.

— Hát hogy kell?
— Megmondom. Az a bajotok nektek, hogy 

nem tudtok beszélni se egymással, úgy vigyáz
nak rátok. Ezt a felügyeletet kell megszüntetni, 
ez az első paragrafus.

— De hogy?
— Nagyon egyszerűen. A kisjány álljon oda 

a szülei elé és mondja azt, hogy lemond rólad.
— Nem jön ki a száján.
— Bizd csak te azt rá egy szerelmes nőre, 

hogy hazudjon egyet, ha kell. Mondja azt, hogy 
lemond rólad. Akkor a szülei tejbe-vajba fogják 
füröszteni az engedelmes, jó kisjányukat. Még 
azt a vén banyát is hazaküldik naellőle. Szabad 
lesz a vásár. Találkozhattok. A többi osztán 
majd adódik, csak meg tudjátok beszélni.

— Nemcsak azért, — szólt bele csendesen Pi
roska — de rossz rád nézni, fiacskám, milyen 
bőrben vagy. Folyton csak eszed magad, tépelő- 
döl, nem alszol... változtatni kell ezen, de 
hamar.

Pista gondolkozott egy kicsit
— Igaza van magának, Geyza bácsi. Mégis 

csak nagyon okos ember maga. Kérek levél
papi r t

Pista megírta a levelet és maga vitte ki az 
állomásra, hogy még az este elmenjen, hogy 
másnap a postás kézbesítse Budapesten a Nagy- 
mező utcában, hogy Boriska azonnal áttegye áz 
aláhúzott betűk titkos nyelvére és hogy Böske 
még aznap elolvashassa. Gyorsaság nem boszor
kányság.

Mikor a. Zöldfa'éttermébe beléptek, hogy részt
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vegyenek a Strahl-párt első vacsoráján, a cigány 
olyan nótát játszott, amelyben az fordult 

elő, hogy „rozmaringom, galambom“. Pista egy 
pillanatra íjehunyta a szemét.

XXI.

Böske másnap délben níegkapta a Pista leve
lének eredeti példányát. Ez úgy történt, hogy 
Mózemé kíséretében felment a Lapidáriához, 
ahol Mózeménak valami megbeszélése volt az 
urával. Csak öt percre ugrottak fel, különben a 
Józsefvárosba igyekeztek, hogy részvétlátogatást 
tegyenek egy Okrukliczarrokonnál, akinek meg
halt a nagypapája.

Mikor Böi^e nyájasan köszönt Boriskának és 
egy pár közömbös szót váltott vele, Boriska egy 
alkalmas pillanatban ezt az egy szót súgta oda: 
„Táskátl“ És a szemével is intett hozzá, Böske 
azonnal megértette. A táskáját hanyagul letette 
a Boriska Íróasztalára, azután Mózeméva! 
együtt bement a Mózer szobájába. Mikor pár 
perc múlva kijöttek, igy szólt:

— Nem hagytam itt véletlenül a táskámat?
— De igen, — szólt Boriska — itt hagytad az 

asztalomon.
Böske átvette a táskáját és ahogy megtapin

totta, dobbanó szívvel konstatálta, hogy levél 
van benne. Csak ebéd után tudta elolvasni, ad
dig száz félelmet állt ki, hogy megtalálják nála. 
Egész délután és egész éjszaka gondolkozott 
róla. Másnap ebédnél közölte a szüleivel, hogy 
ebéd után szeretne velük visszavonulni, mert 
fontos közlendője van.

Apollónia alig győzte sürgetni a felszolgáló 
szobalányt. Nagyon fúrta az oldalát, hogy mit 
akar a lánya. Érdemes is volt sietni, mert mi
kor visszavonultak a Matusek papa szobájába, 
Böske nem kisebb dolgot közölt a szüleivel, mint
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hogy meggondolta a dolgot, belátta viselkedésé
nek helytelenségét és lemond arról, hogy Kevy 
Istvánnal az életben valaha is találkozzék, A 
Matusek-házaspár azt sem tudta örömében, hogy 
mit csináljon, Böske még aznap délután egy 
arany karperecét kapott az apjától és egy nyári 
ruhát az anyjától. Mózernénak, mint duennának 
megszűnt a működése. Aznap már nem is va
csorázott náluk. Csak azt kötötte ki Matusek 
papa, hogy Böske ezt az elhatározását levélben 
tudassa „avval az izével". Mivel pedig Böskére 
nem akarta rábízni a levél megfogalmazását, a 
maga stílusában pedig nem nagyon bízott, ab
ban állapodtak meg, hogy majd Mózer sógor le
diktálja a kellő hangú levelet. Másnap délelőtt 
Böske megjelent a Lapidária irodájában. Egye
dül ment oda, Mózerné kísérete nélkül. Úgy él
vezte a szabadságot, mint a kalitkából kiszaba
dult madár. Jókedvűen tréfált Boriskával, han
gosan kacagott, repülni szeretett volna. És rava
szul ujjongott magában, mikor Mózer tollba
mondására megírta a következő levelet: „Tisz
telt Kevy urí Sajnálattal tudatom, hogy érzé
seim gondos megvizsgálása után arra az ered
ményre jutottam, hogy lehetetlen, hogy áz öii 
felesége legyek. Kérem, felejtsen el. Kiváló tisz
telettel Matusek Erzsébet".

A levelet Mózer maga tette borítékba, maga 
címezte meg és maga adta a postára. Arról per
sze nem tudott, hogy ennél a levélnél jóval ha
marabb egy távirat érkezett az iványi tanyára: 
„Kenyszerboel szakító levelet Írtam nem érvé
nyes Isvel részletes magyarázattal megy milllio 
csők Boeske." A  részletes magyarázat a szakitó 
levéllel együtt érkezett meg. Pista nagy diadal
lal mutogatta a szakitó-leyelet Piroskának és 
Geyza bácsinak. Elhatározta, hogy berámáztatja 
és mikor majd Böskét feleségül vette, feltűnő 
helyen ki fogja alcasztani a családi képek között.
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Most már tudtak találkozni. Az idő őszre for
dult, hűvös eső szitált olykor, csatakos volt az 
utca, sétálni nem lehetett. Nyilvános helyre nem 
ülhettek le ketten. Ennélfogva azt eszelték ki, 
hogy Pista a megbeszélt órában, alkonyat tájban, 
egy konflisban ülve várta Böskét a Nagymező
utca és Vilmos császár-ut sarkán. Böske gyalog 
jött az alkonyat homályában, egyenesen oda
lépett a konflishoz, kinyitotta az ajtót és be- 
szállott. Ahogy az ajtó becsapódott, az előre ki
oktatott kocsis baktatva megindult az Andrássy- 
ut felé. Bent a kocsiban egy fuldokló, forró, bol
dog csókba forrt össze a két fiatal fej. Aztán 
beszélgettek, egymás kezét fogva. A jövőjükről 
beszélgettek, a lehetőségről, hogy a Matusek- 
szülőket egyszer mégis megpuhitják, vagy ha ez 
nem megy, akkor mitévők legyenek. A konflis 
lassan döcögött a Stefánia-ut sárguló fái között, 
de az idő repült. Böske egy utcai lámpa beszű
rődő fényénél megnézte a karkötőóráját és bal
kan felsikoltott. Pista félig kinyitotta a konflis 
ajtaját és kiszólt a kocsisnak, hogy menjen a 
legközelebbi taxiállomáshoz. Ott Böske, miután 
egy olyan csókkal, amely nem akart véget érni, 
elbúcsúzott szerelmesétől, átszállt egy taxiba és 
elvitette magát a Gizella-térre, hogy ott a Zser- 
bóban üljön tiz percet és igy alibit szerezzen. 
Pista pedig ment ki a Keletihez. Nem volt mé« 
dolga Pesten semmi, csak ezért a találkozásért 
utazott fel Iványiból. A vasúton elhúzódott egy 
fülke sarkába és gyönyörködve élte át magában 
a csókok emlékét.

Október elsején születésnapja volt Böskének. 
A tizenkilencedik. Pista csak nehezen tudott fel
jönni, mert báró Strahl Oszkárt az előző napon 
megválasztották az iványi kerület képviselőjének 
és a főszolgabíró éppen erre a napra rendezett 
egy diszebédet az uj képviselő tiszteletére. De 
rendezhetett volna ebédet maga a belügyminis^
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tér is, Pista este hat órakor pontosan ott várt 
a konflis mélyén a Nagymező-utca és a Vilmos 
császár-ut sarkán.

— Fontos dolgokat akarok mondani, — szólt 
Pista az Oktogon tájékán, mire a viszontlátás 
első csókvihara alább hagyott — igen fontos dol
gokat. Én nem birom ezt a folytonos utazgatást. 
Minden nap azzal ébredek fel, hogy jobban sze
retem magát, mint tegnap szerettem. Nem birok 
magától távol lenni. Csak akkor élek, ha igy 
maga mellett ülhetek és foghatom a kezét. Gyak
rabban kell látnpm. A gazdaságot most már ott 
tudom hagyni. Én elhatároztam, hogy felköltö
zöm Pestre. Veszek egy hónaposszobát. Minden
nap kell látnom, ha csak egy pillanatra is.

— Jaj de örülök. Hol fog lakást keresni?
— Már találtam is. Báthory-utca 3. Nem 

messze magától. Telefon is van, bármikor fel
hívhat Nem lesz semmi más dolgom, mint a 
maga hangját várni.

— Nagyszerű. Mikor költözik fel?
— Szerdán. Addig lent mindent elintézek. 

Szerdán ugyanigy találkozunk. Helyes?
— Helyes. És azontúl gyakrabban látjuk egy

mást.
— Igen. És még valamit akarok mondani. Ez 

nem megy igy tovább, szivem, ki kell találnunk 
valamit. Maga a feleségem akar lenni, ugy-e?

— Teljes szivemből. Semmi mást nem akarok, 
csak ezt.

— Hát akkor mit csináljunk? A maga szülei 
sohasem fognak beleegyezni. És maga csak mához 
öt évre lesz nagykorú. Addig nem várhatunk.

— Én már kitaláltam, hogy mit csinálunk. 
Maga meg fog engem szöktetni. Mint az édes
apja elszöktette az édesanyját.

A szó, mint terv, először hangzott el közöt
tük. Pista sokáig nem szólt semmit, csak fogta 
a Böske kezét nagyon erősen.
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— Igen nagy dolog, amit mond, szivem, — 
felelt végre — a legnagyobb dolog. Eljön velem?

— A  világ végére is.
Erre már nincs más felelet, mint a csók. Ezen 

az estén a szerelmesek úgy váltak el egymástól, 
hogy a szökés tervét határozatilag kimondták. 
Pista elutazott Iványiba, hogy szerdán már mint 
pesti lakos találkozzék a világ legédesebb roz- 
maringszálával.

Szerdáig azonban még történt valami Böské- 
vel. Dixón, aki már régóta Pesten volt és olykor 
telefonozott neki, randevút kért a Zserbóban. 
Böske restelte, hogy annyira elhanyagolja a régi 
jó barátot és megígérte, hogy ott lesz. El is ment. 
Dixon kitörő örömmel üdvözölte és miután az 
első viszontlátást mondatokon túlestek, igy szólt:

— Tudja-e, ki fog rögtön idejönni? Kap egy 
kiló zserbót, ha kitalálja.

— Nem tudom kitalálni.
— Jól van. A kiló zserbót azért megkapja. 

Gróf Kelecsényi Gusztáv fog idejönni. Annyit 
meséltem magáról, hogy ismerni akarja.

— Jé, a mama beteg lesz az izgalomtól, ha 
megtudja. A mama legvakmerőbb álma és éle
tének titkos vág^a, hogy megismerkedjék gróf 
Kelecsényi Gusztávval.

— Még azt is megszerezhetjük a mamájának. 
Az a kérdés, mit fizet magának a közvetítésért. 
Mert ingyen nem adjuk a dolgot. Hanem azt 
előre megmondom, ne kacérkodjék nagyon a 
gróffal, mert féltékeny leszek.

— Azt nem ígérhetem. Előbb látni akarom, 
milyen. Ha fessebb magánál, akkor nem állok 
jót semmiről.

Pár perc múlva valóban jött az öreg gróf. Az 
asztaloknál összehajlottak a fejek és a vendégek 
megilletődve súgták egymásnak a híres mágnás 
nevét: Kelecsényi. A  délceg kegyelmes ur szét
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tekintett és egyenesen a Dixonék asztalához tar
tott. Dixon felállt.

— Engedje meg, kedves Böske, hogy bemutas
sam magának Kelecsényi Gusztáv grófot.

Böske kezet nyújtott és figyelmesen szem- 
ügyre vette az imádott ja nagybátyját. Egy kicsit 
végig is szaladt rajta valami: bár Kelecsényi egé
szen más tipusu ember volt, mint Kevy Pista, 
mégis volt valami közös bennük. Az álla telje
sen a Pistáé volt, a hangja is.

— Itt van ni, — mondta Dixon — már raj
tad is felejtette a szemét. Hát nem vagyok én 
szamár, hogy idehozlak neki?

— Ja barátom, kurizálásban nincs barátság. 
Légy elkészülve a legrosszabbra.

Kelecsényi gróf tűzzel-vassal kurizálni kez
dett Böskének. Van valami vonzó és őszi nap
sütés abban, mikor finom öreg urak egészen 
fiatal lányoknak tréfásan csapják a szelet. Dixon 
gyönyörködve nézte őket. Nagyon szerette mind 
a kettőt. És nagyon kedves öröme az az életnek, 
mikor két olyan ember, akiket szeretünk és össze
hozunk, megszereti egymást.

Mert ezek roppant megtetszettek egymásnak, 
az látnivaló volt. Pár percnyi ismeretség után 
már nyájasan és bizalmasan trécseltek, nevettek 
és bolondoztak. Az idő múlt és az öreg Kele
csényi egyre jobban érezte magát. Böske már 
kétszer is kisérletet tett arra, hogy felkeljen és 
hazainduljon, de a két gavallér ott marasztotta; 
csak még egy kicsit.

Mikor aztán már csakugyan menni kellett, 
Kelecsényi kedvtelve nézte a kislány üde, finom 
arcocskáját és igy szólt:

— Hiszen volnék csak vagy ötven évvel fia
talabb, majd megmutatnám én ennek a Frédinek.

— Akkor is elkésett volna a kegyelmes ur, 
bármennyire sajnálnám, hogy nem lehetek ke
gyelmes asszony,
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*— Nono. Talán csak nincs már valakije?
— De bizony van*
— Szerelmes?
— Mint egy bolond.
Dixon felfigyelt. És mikor közbeszólt, a 

szemrehányása csak félig volt tréfás:
— Ejnye, hát ezt nekem igy kell megtudni?
— Ne haragudjon, Frédi bácsi, nem tehetek 

róla. Nagy titok. Most is bánom, hogy kiszaladt 
a számon.

— Tyű kutyateremtette, — folytatta Kelecsé- 
nyii — hát aztán mikor lesz az esküvő? Mert én 
oda elmegyek tanúnak.

Böske szeme villant egyet.
— Mást is tehetne a kegyelmes ur. Akiről szó 

van, annak jár valami, amit nem tud magkapni. 
A kegyelmes ur olyan befolyásos, igazán segít
hetne neki egy kicsit az én kedvemért Megteszi?

— Meg bizony.
— És csakugyan eljön tanúnak az esküvőmre?
— El hát
— Kezet rá.
— Itt a kezem, nem disznóláb.
Böske erősen megszorította a Kelecsényi gróf 

kezét Dixon pedig szemrehányóan szólt:
— És engem nem is kér fel másik tanúnak?
— A másik tanút a vőlegény kéri. Szívből 

sajnálom, hogy nálam elkésett, de a kegyelmes 
ur megelőzte. Hanem most már igazán megyek.

A két ur sokáig utána nézett. Kelecsényi meg
csóválta a fejét

— Na hát! Rég láttam valami ilyen bűbájo
sat! Az aztán ember legyen a talpán, aki ezt 
megkapja feleségül!

XXII.
Böske és Kelecsényi gróf első találkozása nem 

maradt az utolsó. Az öreg grófot a kislány üde 
és szelíd kedvessége teljesen levette a lábárót
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Az öregurban, mint a gyermektelen öregurakban 
rendszerint, parlagon és felhasználatlanul hevert 
az a dologtalan szülői szeretet, amely ilyen em
bereknél egy-egy idegen fiatalember vagy fiatal 
lány feltűnő protezsáiásában éli ki magát. Kele- 
csényi másodszor is, harmadszor is találkozott 
Dixon társaságában a kislánnyal a Zserbó egy 
kis asztalánál. A harmadik találkozásnál már 
régi, jó ismerősök gyanánt üdvözölték egymást 
Idegen néző joggal azt hihette volna, hogy egy 
előkelő öregur a legkedvesebb unokáját rendelte 
ide találkozóra. Nyájasan, nevetve diskuráltak 
és tréfálkoztak, Dixon azonban alig vett részt 
a beszélgetésben. Hallgatagon ült közöttük és a 
pohár malagáját tanulmányozta.

Otthon Böske nem szólt uj ismeretségéről. 
Tudta, hogy Matusek mama, ha tudomást sze
rez erről a társadalmi szenzációról, egyszerűen 
nem fogja élni hagyni, hanem legalább is azt 
fogja követelni, hogy Böske vigye őt magával a 
Zserbóba, ahol Kelecsényi gróf őnagyméltóságá- 
nak lábai előtt személyesen le lehet borulni. Te
hát szüleinek nem szólt. Volt azonban egy másik 
kérdése: szóljon-e Pistának, akivel naponta leve
let vált?

Hosszú beszélgetéseik alatt minden lehetőt 
elmondtak önmagukról mind a ketten. Böske 
pontosan tudta a Kevyek és Kelecsényiek családi 
harcának oknyomozó történetét. Ismerte azt a 
jelenetet is, amely a Stefánia-uti becsipett éjsza
kán Pista és a gróf között lejátszódott. Tudta, 
hogy ha ő találkozik és vidáman bolondozva 
együtt ül a gróffal, az Pista számára nem jelen
téktelen dolog. Tehát első gondolata a hűség és 
nyíltság természetes ösztönével azvol^hogy rög
tön leül és Pistának részletesen megírja az egé
szet. Már kezében is tartotta a tollat. De az 
utolsó pillanatban mást határozott Nagy tervek
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tolongtak a fejében, egyelőre homályosan, de 
annál szivósabban. Ügy döntött, hogy nem szól.

Elérkezett a szerda, Pista felköltözésének ki
tűzött napja. Hat órakor ott állt a konflis a 
Nagymező-utca és Vilmos császár-ut sarkán, 
mint rendesen. Zuhogott az eső. Böske hamar 
beült és a konflis megindult. De nem a szokott 
Irányban.

— Mi az, hova megyünk? — kérdezte Böske 
két csók között

— Hozzám.
Böske megrettenve bontakozott ki az ölelő 

karokból. Ez a szó megdöbbentette. Pista kaca
gott

— öh, csacsi, hogy meg van rettenve. Nem 
leszünk egyedül. Geyza bácsi van fent a laká
somon. Valami életbevágó, fontos dolgot akar 
magával megbeszélni. Nekem nem hajlandó el
mondani.

— Mit?
— Mondom, hogy nem tudom. Furcsa ember 

az öreg, rá kell hagyni mindent Egész biztos, 
hogy valami okos dolog, amit mondani fog.

— Jaj, nagyon félek, hogy meglátnak. A  
szomszédban van a Honvéd-utca.

— Igen, de csak addig láthatják meg, amíg 
bemegy. Ha viszont valami kávéházba vagy 
cukrászdába mennénk beszélgetni, folyton fenn- 
állana a veszedelem, hogy valami ismerős 
jön be.

Az érvelés meggyőzte Böskét A  Báthory- 
utcai kapun úgy siklott be, mint a gy ik  Fent 
íb úgy osont be a lakásajtón, mintha a folyosón 
kémek lesték volna. Ahogy belépett az elsőeme
leti lakásba, egy fantasztikus alak állott előtte: 
Geyza bácsi, aki már teljesen otthon érezte ma
fá t a Pista pesti lakásán és ennélfogva egy bá
mulatos világoszöld selyemköpenybe öltözött, 
amelyet kézitáskájában hozott m agával ügy
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nézett ki, mint egy európai kutatók által soha 
fel nem fedezett ázsiai vallás főpapja.

Pista le sem vetette a felöltőjét Pár percig 
maradt csak újdonsült pesti lakásán* amíg az uj 
házigazdák szokása szerint néhány megjegyzést 
tett az ahlakokról, a füthetőségről s a takarítónő 
valószinü értékéről. Azután bejelentette, hogy 
előzetes megbeszélés alapján ő most lemegy a 
Szabadság-kávéházba és addig nem is jön fel a 
lakására, mig nem telefonoznak érte. Böske 
minduntalan szerette volna megállítani. Sokat 
tűnődött volt a szökésen és számos gondolata 
elkészítve várt arra, hogy Pistával közölje. De 
a két Kevy olyan gyorsan és szilárdul hajtotta 
végre az előre megbeszélt műsort, h < ^  Böske 
nem is jutott szóhoz: már ott ült négyszemközt, 
Inzaimas kettesben leendő férje nagybátyjával, 
ö  szerette volna megindítani a beszélgetést kü
lönböző aggodalmainak feltárásával, de ahogy 
szólni akart és a furcsa, ráncos, öreg kis arcra 
esett a tekintete, valami különös szerény érzés 
hallgatásra intette. Ebben a nevetséges kis vén 
figurában volt valami, ami mély tiszteletre in
tette, Böske, aki — nem magas származásból 
magasra hivott lények tipikus lélektana gya
nánt — folyton figyelte és analizálta önmagát, 
boldogan vette észre, hogy ez a szivében feltörő 
őszinte tisztelet a leendő férje fajtájához való 
őszinte áthasonulást jelenti. Nagyon büszke volt 
erre. A  lelke öntudatlan mélyén ott énekelt az 
az édes gondolat, hogy ő méltó a leendő férje 
kezére és ajkára, mert más lány, mint nemze
dékének mai pesti lányai: szerény, szelíd, Jó
hiszemű és egy méltóbb fajtában felolvadni 
akaró.

Titokzatos és mély bölcsesség rejlik az uJ 
fajtába olvadni akarók önmegtagadó vágyában. 
Ezt a bölcsességet megmagyarázni nehéz, de 
megmérni könnyű. Aki magmagyarázná, ai
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megoldaná a magyar történelem eddig soha 
meg nem oldott titkát Aki megméri, az el
mondja ezt a történelmet Matusek Böske meg
remegett e pillanatban a megmagyarázhatatlan
nak titokzatosságától, de szerény, szelid és jó 
kis lény volt, nem akart a lábán kék harisnyá
val odaállani minden Spenglerek és Freudok 
katedrájára, — ö megelégedett azzal, hogy meg
mérje, amit nem tud magyarázni: érezte magá
ban annak a titokzatos gondolatnak a nagysá
gát, hogy aki egy fajtával egy akar lenni, az a 
vágy ereje folytán testével és vérével egy azzal 
a fajtával. Matusek Böske, a Pestre származott 
tót pallérlegény lánya érezte, hogy 6 a szent és 
tiszta szerelme révén a magyar gentry-fajhoz 
tartozik. Az 6 nemzedékéből való minden pesti 
lány pokoli mulatsággal ki kacagta volna ezt a 
hihetetlenül furcsa és hihetetlenül vidéki Geyza 
bácsit, ö  mélyen tisztelte és mélyen szerette.

— Édes kis húgom, hallgasson engem végig. 
Elmondok mindent és a vé^gén ki fog derülni, 
hogy miért kellett macának Pista nélkül velem 
négyszemközt maradni. Ha az eleje unalmas 
lesz, attól ne legyen türelmetlen.

— Nagyon érdekel, Geyza bácsi.
— Remélem, hugocskám. Mindenekelőtt a 

magam álláspontját keli tisztázni. Mikor maga 
a Pista felesége lesz, sokszor fogja hallani ró
lam, hogy öreg bolond vagyok, fuzsitus heral- 
dikus, aki csökönyös tébolyodott gyanánt csak 
egy nótát tud fújni: azt a szót, hogy gentry. És 
ha ezt hallani fogja, akkor kétségei támadhat
nak: hogyan lehet, hogy ez az ember, akinek a 
mindenség a magyar köznemességen sem in
nen, sem túl nem létezik^ a családja egyetlen 
férfi-folytatóját minden ravaszsággal támogatta 
abban, hogy feleségül vegyen egy nem nemes 
származású kisasszonyt, egy tót eredetű bak- 
fist, mondjuk ki rendesen: jobbágy lányt.
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Itt Geyza bácsi firtató, ravasz kis tekintettel 
pillantott ki pergament-arcának ezer öreg ránca 
közül. Böske mosolygott

— Eddig értem. Tessék folytatni.
— Hát most meg akarom mondani, hogy ón 

ezt a házasságot a Kevy-család biológiai érde
kének tartom. A gentry ezer esztendeig folyton 
csak egymás között házasodott Ez helyes addig,

egy fajta ki nincs tenyésztve, de mihelyt 
ki van tenyésztve, megszűnik helyes lenni. Friss 
vér kell nekünk, egészséges jobbágyvér. Maga, 
hugocskám, áldás lesz a Kevy-család genealó
giai vonalában. Gyönyörű hivatás ez, ami ma
gának jut: uj és friss erőt adni egy ősi és ne
mes nemzetségnek. A Pista apja, Kevy Pál, be
lejavított a Kelecsényi-vérbe. Láthatja, milyen 
eredménnyel: Pista született belőle. Most maga 
beleírissit a Kevy-vérbe. Magára szükségünk 
van nekünk, Kevyeknek. Tehát magának meg
tiszteltetés ugyan, hogy beleolvadhat egy ilyen 
famíliába, azonban mink vagyunk a hálásah- 
ba. Érti?

— Értem.
— Akkor jó. Most pedig rátérek egy gyakor

lati kérdésre. Én megtaláltam a módját, hogy 
maguk megszökjenek.

— Bocsánat, hogy közbevágok, Geyza bácsi, 
én éppen tegnapelőtt Írtam egy levelet erről a 
kérdésről Pistának. Én másképpen nem szök
hetek el vele, csak úgy, hogy előbb titokban 
megesküszünk. A mi szerelmünk olyan szép és 
olyan tiszta, hogy azon semmi foltnak nem sza
bad esni.

— Azt a levelet nekem Pista elmondta. A  
Pista édesanyja, az én Piroska húgom, azt izeni 
magának, hogy ezért a levélért külön megcsó
kolja magát gondolatban. Mi se képzeljük más
hogy. Előbb meg kell esküdni, hogy megszök
hessenek. Az én programmom az, hogy előbb
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megesküsznek az anyaktoyvvezető előtt, aẑ  
után leszöknek Iványibau Pista nálam fog 
lakni, maga Piroskánál, Nem is fogják négy- 
szemközt látni egymást. Úgy fogjuk kibőjtolni, 
hogy a maga szülei beadják a derekukat. Mikor 
azután ez is megvan, akkor megtartják az egy
házi esküvőt és elmennek nászúira.

— És ha a szüleim nem adják be a dere
kukat?

— Akkor túlságosan sokáig nem fo ^ n k  
várni. Van már bizonyos gyakorlatunk a Kevy- 
családban, ami az ilyen házasságokat illeti.

— Ez mind nagyon jó volna. De hogy tu
dunk az anyakönywezetőhöz menni, ha nin
csen szülői beleegyezés?

— Hát ez az, amit én kitaláltam. Nézzen ide.
Geyza bácsi odament az útitáskájához és

ogy nyomtatott ivet szedett ki belőle. Azt oda
adta Böskének.

— Mi ez?
— Ez egy blanketta. A  szülői beleegyezés 

blankettája. Itt alul maga oda fogja Írni a pa
pája nevét.

— Én?
— Maga. Oda fogja a papája nevét hamisí

tani. Ennek a magánokirathamisitásnak az 
alapján megszerezzük a dispenzációt. Az nem 
lesz nehéz, mert a városházáról nem fogják fel
hívni telefonon a maga papáját, vájjon valódi-e 
az aláírás. A  dispenzáció alapján maguk meg 
fognak esküdni az anyakönyvvezetőnél. Mikor 
azután megszöktek, természetesen nagy nyomo
zás fog indulni a papája részéről, hogy miféle 
szülői beleegyezés plapján házasodtak össze, hi
szen ő nem irt alá semmit. Meg fogják találni 
a hamis okmányt. Ha nagyon mérgesek lesz
nek, fel fogják magát jelenteni magánokirat- 
hamisitásért. És magát a bíróság, amely a mo
solyát nehezen fogja visszatartani, el fogja
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Ítélni tiz pengő pénzbüntetésre. Pistát többre 
Ítélnék, mert 6 férfi és nagykorú. Ezért nem 
szabad erről Pistának tudni semmit Pistának 
a bíróság előtt le kell esetleg tenni az esküt, 
hogy Ő a maga hamisításáról nem tudott.

— De mit mondjak Pistának, ha kérdezi?
— Nem fogja kérdezni. Pistának becsület

szavát vettem, hogy nem fogja kutatni, hogyan 
szerzem meg a szülői beleegyezést Megígértem 
neki, hogy megszerzőm, de csak azon feltétel 
alatt, ha nem keresi, hogyan szerzem meg.

— Van itt toll?
— Hoztam töltőtollat Tessék.
Böske aláírta a Matusek apa nevét Böske 

tudva és előre megfontolt szándékkal magán
okiratot hamisított A hamisított magánokira
tot Geyza bácsi egy kicsit lengette a levegőben, 
hogy az aláírás megszáradjon rajta. Azután 
szépen összehajtogatta és visszatette az útitás
kájába.

— Most pedig telefonálunk Pistának, hogy 
jöhet .

— Még nem. Még nekem is volna valami 
mondanivalóm. Az esküvőn két tanú kell. A  
Pista tanúja bizonyosan Geyza bácsi lesz.

— Persze hogy én. Össze is szidnám, ha; 
másra merne gondolni.

— Én is elhatároztam már, hogy ki lesz a 
tanúm. Gróf Kelecsényi Gusztáv.

Geyza bácsi csak az imént ül le. Most úgy 
felpattant, mintha a szék tüzet fogott volna 
alatta.'

— Kicsoda?
— Nézze, Geyza bácsi, — mondta Böske mo

solyogva - -  az előbb maga mondott nekem va
lamit, amit nem szabad Pistának elmondanom. 
Most én mondok valamit, amit- maga köteles 
Pista előtt elhallgatni. Üljön le és nyugodtan 
hallgasson végig.
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Böske elmondta Kelecsényi gróffal való barát-> 
ságának pontos történetét. Azután elmondta, 
hogy mi a terve. Geyza bácsi ámulva hallgatta. 
Azután elkezdtek tanácskozni, vitatkozni, tű
nődni. ügy belemerültek a beszélgetésbe, hogy 
nem nézték az órát.

Pista csak üit a kávéházban és várt Már 
nyolc óra is elmúlt, mire a telefonhoz hívták, 
hogy jöjjön haza. De Böskét már nem találta ott
hon. Böskének szaladnia kellett haza, mert túl
ságosan elbeszélgette az időt.

— Ejnye, Geyza bácsi, — mondta kedvetlenül 
— igazán nem járja, hogy nem beszélt vele gyor
sabban. Hát én ma úgy feküdjek le, hogy nem 
beszéltem vele?

Ebben a pillanatban megszólalt a telefon. A 
Böske hangja volt

— Halló, te vagy az» Irénke? Csak azt aka
rom mondani, hogy baj nélkül hazajutottam. 
Csak a mama haragszik, hogy igy elkéstem. Is
ten veled, Irénkém, milliószor csókollak!

Pista letette a kagylót. Körülnézett, hogy mit 
öleljen, mit csókoljon elragadtatásában. Nem so
káig kereste, nekiesett Geyza bácsinak és úgy 
megölelte, hogy az öregur csontja is ropogott 
belé.

XXIII.

Böske éjjel soká nem aludt el. Álmatlanságá
ban egy nagyszerű tervet fundált ki. Reggel 
mindjárt neki is látott, hogy végrehajtsa. A kö
zös családi reggelinél igy szólt az apjához:

— A nyáron egyszer szó volt arról, hogy főz6- 
iskolába kellene nekem járni. Beláttam, hogy az 
nagyon fontos volna. Szeretnék beiratkozni abba 
a főzöiskolába.

Matusek papa odavolt az örömtől, hogy a lá
nyának végleg megj ölt az esze. Mielőtt elment
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hazulról, titokban félrevonta Apollóniát és meg
pendítette, hogy vájjon nem volna-e itt az ideje 
a Mauserhuber-fiut szóbahozni. Apollónia már 
belenyugodott a Mauserhuber-fiuba. Báró Strahl 
Oszkár, aki olyan sokáig volt álmainak leendő 
veje, eltűnt a lehetőségek világából. Képviselő 
lett és az újságokban már megjelent, hogy elje
gyezte özv, Kékessné Kaczor Málit, minden külön 
értesítés helyett. A Mauserhuber-fiu tehát most 
már versenytárs nélkül töltö te be a szülőileg, 
tehát mondhatni hatóságilag engedélyezett hiva
talos udyarló szerepét a Honvéd-utcai házban.

— Mondd, fiam, — szólt Apollónia mézéde* 
sen a lányához a délelőtt folyamán — nem kel
lene ma elmenni a Newyorkba vacsorázni? Le
hetne hivni Lajost is, azután táncolhatnátok egy 
kicsit. Apád nem ér rá, mert osztálytársi össze
jövetele van és a főtisztelendő ur külön telefo
nozott neki.

— Nem bánom, — szólt Böske.
Az anya jelentősen megcsókolta a lányát 

ezért a válaszért. De a lánynak más járt most 
az eszében, mint Mauserhuber Lajos. A főtis2> 
telendő ur emlitásére elzsibbadt a szive. A főtisz
telendő ur Kiss Virgil volt, egy aranyos, kedé
lyes pap, akit ő is nagyon szeretett Ezelőtt ti
zenkilenc évvel ez a pap keresztelte őt. És most 
eszébe jutott Böskének, hogy ha meg akarja sze
rezni a diszpenzációhoz szükséges keresztlevelét, 
akkor Kiss Virgilhez kell mennie. Már pedig 
Kiss Virgil feltétlenül meg fogja kérdezni, mi
nek kell a keresztlevél.

Bement a szobájába és mélyen gondolkozott 
egy félóráig. Akkor kapta magát, kalapot, kabá
tot vett és elment a Lapidáriához, hogy felk'O* 
réssé Mózert

—- Mózer bácsi, egy nagy szívességre kérem 
magát Én apusnak és anyusnak egy nagy meg
lepetést készítek elő. Emlékezhetik rá. mennyit
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panaszikodott apus, mikor a zougoraitamih 
lást lustaságból abbahagytam. Hát én most el- 
batároztam, hogy titokbain beiratkozom a Zeno- 
akadémiára és év végén egy gyönyörű bizonyitr 
vánnyal fogom meglepni a szüléimét De ahhoz, 
hogy beiratkozzam, szükségem van a kereszt- 
levelemre. Én a dolgot titokban akarom csinálni 
és attól félek, hogy Kiss Virgil bácsi elmondja 
a dolgot apusnak. Hát én arra szeretném magát 
megkérni, hogy valahogy ügyesen és diszkréten 
szerezze meg nekem a keresztlevelet

— Meglesz, hogyne. Holnapra meglesz.
— Nagyon szépen köszönöm, majd adja át’ 

zárt borítékban Boriskának, neki se kell tudni, 
mi van benne.

— Helyes. Látom, hogy megjött az eszed.
— Meg. Lehet mondani, hogy meg.
— Remélem, nem gondolsz már arra a vidéki 

parasztra?
Böske tenyérbe szorította a tiz körmét, ame

lyekkel nagyon szeretett volna nekiesni a Mózer 
róka-ábrázatának. Nyugodtan felelt:

— A dehogy, hol van az már. Eszembe 
se jut.

— No látod. A  keresztlevél holnapra meglesz.
Délben Matusek papa arról számolt be, hogy

a főzőiskolát elintézte. Mindennap reggel nyolc
kor kell megjelenni, az iskolát egy nagyon ked
ves uriasszony vezeti. Ezenfelül Matusek papa 
egy félkiló zserbót is hozott kedveskedésből a 
lányának. Lássa az a lány, hogy csak jól jár, 
ha hallgat a szüleire.

Másnap reggel háromnegyed nyolckor Pista 
izgatottan állott a lakása kapujában. Leste, 
hogy Böske mikor fordul ki a Honvéd-utcából. A 
főzőiskola ott volt szemközt az ő lakásával. Pár 
perccel háromnegyed nyolc után Böske feltűnt 
a sarkon. Egy nagy csomag volta kezében. Pista 
vizsgaszemmel körülpillantott: sehol semmiféle
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gyanús ember, tíszta a levegő. Átfutott a másik 
oldalra. Egj^tt mentek be a fözőiskola házába 
és ott a kapu alatt megállották.

— Ezt a csomagot vegye át, vigye haza én 
tegye el.

— Mi van benne?
— Nem sjabad kibontani. Fehérnemű van 

benne. Mától kezdve minden reggel kap egy 
ilyen csomagot. Nem akarok stafíirung nélkül 
férjhez menni.

Pista nevetett és gyönyörködve nézte a 
menyasszonyát. Azután mind a ketten ^orsan 
körülnéztek. A  kapu alatt nem volt senki. Gyors 
csók.

— Mi van a keresztlevéllel?
— Holnaputánra valószínűleg meglesz. Min

den rendben megy? Nincs semmi baj?
— Minden. Pár nap alatt az összes papírjaim 

meglesznek.
— Este hatkor, mint rendesen?
—  Igen. Várom kocsival.
— Most siessen. Pá.
Gyors csók. Böske ment fel a lépcsőn, Pista 

sietett át a lakására a csomaggal. Délután is ta
lálkoztak.

Ettől kezdve ez igy ment minden nap. Reggel 
háromnegyed nyolckor Pista átfutott a másik 
oldalra és átvett Böskétől egy nagy csomagot. 
Eleinte a főzőiskola házának a kapualjába vo
nultak be egy pár szóra, egy pár gyors és éhes 
csókra, de ez nem bizonyult praktikusnak, mert 
ugyanebben az időben más lányok is Jöttek a 
főzőiskolába. Ezért egy más kapualjat kerestek 
erre a minden reggeli két-három percre.

Minderről senki sem sejtett semmit. Csak Bo- 
riska tudott a találkozásokról és a nagy terviről, 
de ő megbízható volt. Ugyanaznap, mikor Pista 
megkapta a Böske keresztlevelét, Kiss Virgil te
lefonozott Matusek papának, hogy minek kell a



Böske keresztlevele, amelyet egyébként már ki 
is adott Matusek papa boldogan felelte:

— Nekem erről nem szabad tudni. Böske egy 
meglepetést készít elő a számomra,

Es sejtelme sem volt, milyen igazat mondott 
A meglepetés erősen közeledett Mindkettőjük 
izgalma naponként nőtt. Ezer apróságtól kellett 
tartaniok, bármilyen apró kavicson az egész 
terv elbotolhatott Egy hétfői napon Pista azt 
Jelentette Böskének, hogy csütörtökön lesz az eŝ  
küvő, a diszpenzáció reodben van és az anya
könyvvezetővel már az is el van intézve, hogy 
délután külön bejöjjön hivatalos órát tartani. 
Délelőtt, mikor az elöljáróságon száz meg száz 
ember járkál, lehetetlen lett volna meges
küdni #k.

Hétfőtől csütörtökig Böske mondhatatlan iz 
galomban élt Bármely percben az egész dolog 
összeomolhatott. Nem kellett volna más, csak 
hogy Apollóniának eszébe jusson egy pillantást 
vetni a lánya fehérnemüs szekrényébe, azonnal 
megláthatta volna, hogy az úgyszólván üres. És 
ha természetesen felelősségre vonja a személy
zetet, a szobalánynak feltétlenül eszébe jut, hogy 
a kisasszony reggelenként nagy csomagokkal 
szokott távozni hazulról. A további nyomozás 
azt is kideríti, hogy Böskének alig van már ott
hon egy-két toalettje. És amit szerdán nagy ré
mülettel fedezett fel Böske az anyja előjegyzési 
naptárában: a szombati napon a Matusekéké
volt a mosókonyha. Ebből az következett, hogy 
pénteken számbaveszik a szennyest és akkor 
minden kiderül.

Szerdán este Geyza bácsi és Piroska megér
keztek Iványiból. Piroska ott maradt a fia pesti 
lakásán aludni, Geyza bácsi és Pista szállodába 
mentek. Kevy Pálné egész este azzal foglalko
zott, hogy felbontotta a csomagokat és egy utazó- 
ládába csomagolta annak a hölgynek a fehér
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neműjét, aki — ha minden jól megy és a jó Is
ten megsegít — holnap délután négy órakor a 
menye lesz.

Böske szerdán délután felhívta telefonon Ke- 
lecsényi grófot. Bejelentette neki, hogy holnap 
délután négy órakor lesz az esküvője az V. kerü
leti elöljáróságon. Hogy kivel, azt nem mond
hatja meg, mert ez rendkívüli titok, annyira, 
hogy még a szülei sem tudják.

— Mi az kislány, maga titokban megy 
férjhez?

— ügy van. Pénteken reggel pedig megszö
köm az urammal.

— És ezt nem fél nekem elmondani?
— Nem. Mert tudom, hogy szeret engem és 

azt is tudom, hogy az első gavallér az országban.
— Rendben van. Ott leszek.
— Halló, még valamit. A kegyelmes ur meg

ígérte nekem, hogy a leendő uramnak egy ügyes
bajos dolgát segíteni fog elintézni.

— Hogyne, szívesen.
— Az uramnak jár valami, ami az övé, de 

nem tudja megkapni. Ha a kegyelmes ur segít, 
akkor meg fogja kapni. Meg akarom ezzel lepni.

— Kérem, nagyon szívesen. Az lesz a nász
ajándékom, hogy mindent el fogok követni.

— Becsületszavára?
— Hát nem elég, ha megígérem?
— Nem. Adja a becsületszavát.
— Ejnye, kis haszontalan, mindjárt kihívom 

párbajra. Hát jó, szavamra megígérem.
— Helyes. Köszönöm. Tehát holnap délután 

pont négykor az V. kerületi elöljáróságon. És 
még egyet: erfől Dixonnak sem szabad tudni 
semmit.

— Helyes, nem fog róla tudni semmit Vi
szontlátásra.

Szerdán este a Matusek-család elment az 
Operába, Utána Mauserhuber Lajos inditvá-
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nyára átmentek Budára vacsorázni a Bagoly- 
várbflL Ott vacsora közb^ Mauserhubeür Lajos 
egyszerre megemberelte magát.

— Nézze, Böske, — mondta — most már éjv 
pen eleget kurizáltam magának. Én sportember 
vagyok, én nem szeretek sokat kukoricázni. Ma 
délben beszéltem a papájával. És ö felhatalmar 
zott, hogy ma este, mikor ilyen szépen együtt 
vagyunk, nyiltan beszéljek magával. Ne okos
kodjon annyit, mondja meg mikorra akarja az 
esküvőt.

Böske a tányérjára nézett Szülei és udvar- 
lója feszülten figyelték, mit fog mondani.

— Az esküvőt? Azt megmondom holnapután 
délelőtt

— Helyes. Tiz órakor ott leszek a válaszért
Matusek papa és Matusek mama szerettek

volna édesdeden ellágyulni. Mind a kettő zavar
tan kereste a meghatott és boldog szülő arckife
jezését Ez a váratlan öröm teljesen el kábította 
őket De a pillanat hangulatát Böske elrontotta. 
Nyájasan ezt kérdezte kérőjétől:

— És holnapután délelőtt tízig szakit a mű
vésznőjével?

— Már szakítottam vele, — szólt elegánsan 
Mauserhuber.

De ez nem volt igaz. És ezt igen jól tudták 
mindannyian. Otthon, lefekvés előtt,- Apollónia 
bement a lányához, óriás alakja talpig fehér
ben úgy nézett ki, mint a Don Jüanban a kor
mányzó kísérteties szobra.

— Nézd, fiam, én csak azt akarom neked 
mondani, hogy ne törjed te a fejed azon a szí
nésznőn. A jó házasságban az nrindegy. A sze
relmi házasság, az semmire se jó. Okos lány az- 
esze után házasodik.

Böske nem felelt semmit. Az anyja várt egy 
kicsit, azután látván, hogy nem kap feleletet, 
kiment.



Okos lány az esze után házasodiki Hát 
szel Ha nem volna is halálosan szerelmes Pish 
tába, nem kellene-e az esze után is ezt a fiút 
választani, ezt az okosat, jóságosat, gyöngédet, 
becsületeset, őszintét?

• •.Holnap ilyenkor asszony leszek,**

XXIV.

B ö^e másnap délelőtt nem találta a helyet. 
Olyan izgatott volt, hogy sem ülni, sem állni, 
sem feküdni nem tudott. Ha ült, akkor felpat
tant a székről, ha állt, akkor lefeküdt pihenni, 
de ha feküdt, akkor felült gondolkozni Érezte, 
hogy ezt nem birja. Elment hazulról.

Kint fehér világ fogadta. Az első hó nagyon 
korán leesett. Az emberek vidáman járkáltak 
frissen esett hóban. A villamos is vigabban csi
lingelt. Böske gyalogszerrel ment a Nagymező
utcába. A friss hideg jól esett izgalomtól forró 
arcának, Boriskához ment, hogy elbúcsúzzon 
tőle.

A Lapidaria irodájában szintén nagy izgal
mat talált. A  Mózer szobájából hangos, mérgei 
szóváltás hallatszott.

— Mi van odabent?
— Kérlek, borzasztó baj van. Ez a gróf Kelé- 

csényi ma reggel elment az édesapád irodájába. 
Onnan együtt felhivták Mózert. Adatokat kér
deztek tőle. Mózer na^»’ zavarba jött és elsá- 
padi Azt mondták neki, hogy együtt idejönnek. 
Egy jó órával ezelőtt ide is jöttek és alig vol
tak bent tiz percig, már nagyon elkezdtek kii^ 
hálni. Hallod, hogy kiabálnak?

Böslíe hallotta. Mindenki hallotta volna. Két 
hang ordított egymással: a Mózer hangja, m ef 
a Matusek papa hangja. A  Kelecsényi hangja 
csak mint nyugodalmas ée halk dörmögés hal
latszott olykor a szenvedélyes kiáltozások k6-
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Eött Egy kereskedelmi szakértő egy negyedórái 
hallgatódzás után könnyen megállapíthatta 
volna helyzetet: Kelecsényi gróf reggel felke
reste Matusek építési vállalkozót, hogy megbe
szélje vele az összes részvénytársaságok éléről 
történendő távozását. Matusek papa kézzel-láb- 
bal igyekezett lebeszélni súlyos elhatározásáról 
a kegyelmes urat és i^ekezett meggyőzni arról, 
hogy a kőbánya alapítása egyszeriben mekkora 
lendületet fog adni az összes Matusek-féle üz
leti terveknek. Rávette végül a kegyelmes urat, 
hogy szerezzen személyes meggyőződést a Lapi- 
dária r. t. remek kilátásairól, amelyek a busás 
anyagi siker reményének fényét ragyogják az  ̂
összes többi Matusek-féle vállalatokra, A gróf 
tehát autóba ült Matusekkel és eljött a Nagy
mező-utcába. Itt Mózer elkezdett jelentést tenni. 
Elmondta, hogy az iványi berendezkedés terve 
megbukott, mert a tervezett bányával szomszé
dos telektulajdonosok, úgy mint bizonyos Kevy 
István és bizonyos özv. Kékess Gergelyné telje
síthetetlen követelésekkel állottak elő. De ez a 
vállalkozást igen kevéssé érintette, mert talál
tak egy más helyet Borsodmegyében és ott az 
előmunkálatokat már gőzerővel folytatják. Ma tű
sek papa ez előmunkálatok állásáról igyekezett 
a kegyelmes urat tájékoztatni és részletes adato
kat kért. Ekkor tört ki a kiabálás, amely egyre 
lármásakban és egyre dühösebben folyt már egy 
óra óta.

Böske nem volt kereskedelmi szakértő. De azt 
a kiszűrődő szavakból hallotta, hogy üzleti 
ügyekről van szó. Azt is tudta eléggé, hogy gróf 
Kelecsényi Gusztáv neve a szemef&iye az apja 
részvénytársaságainak. Biztos volt tehát, hogy őt 
ez az ügy nem érdekli. Es nem is akart Kelecsé- 
nyivel ilyen körülmények közepette találkozni. 
Ezért sürgősen súgott egy pár búcsúzó mondatot 
Boriskának és indulni készült. De ahogy az ajtó
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hoz ért, kilépőit a belső szobából Mózer. Szórako- 
■ottan bólintott Böskének és sápadtan szólott:

— Kisasszony, adja ide azt a levelet, amit ma 
reggel diktáltam a borsodmegyei alispáni hiva
talnak.

De Borlska még oda sem adhatta a levelet, 
mikor kijött a belső szobából Matusek is és lá
nyát észre sem véve, egyenesen Mózerhez sietett.

— Micsoda dolgok ezek, — mondta fojtott 
bangón, hogy be ne hallassék a grófhoz — miket 
csináltál te itt, te sikkasztó gazember?!

— Kikérem magamnak, — felelte sápadtan és 
bizonytalanul a reszkető sógor.

Matusek papát, akinek bajsza már nem is 
reszketett, hanem úgyszólván szikrázott, elhagyta 
a béketürés. Egy lépéssel még közelebb lépett só
gorához és rettentően pofonvágta. Mózer piros 
arccal, panaszosan felelte a pofonra:

— Idegenek előtt?
Matusek csak most látta meg a lányát. De 

lányának jelenléte nem változtatott felindulásán.
— Böske nem idegen, — mondta dühösen — 

és vigyázz, hogy m ^  egy pofont ne kapjál. 
Megvan az a levél? Gyerünk vissza

Bementek mind a ketten a grófhoz. Boriska 
szeretett volna táncra kerekedni örömében. Az 
örömét külön beleölelte abba az ölelésbe, amely- 
lyel most már végleg elbúcsúzott Böskétől. A  le
velet, amelyet holnap délelőtt való elküldés cél
jából kapott Böskétől, gondosan eltette.

A Matusek-háznál délben igen izgatott han
gon folyt az ebéd. Ott ebédelt Mózerné is, akit 
az ura lóbalálában odaküldött, hogy kegyelmet 
könyörögjön neki.

— Dögöljön meg az a csirkefogó, sikkasztó 
gazember ott, ahol van — mennydörögte a kis 
Matusek, asztalkendővel a nyakában, — fel fo
gom jelenteni, csak csukják be.
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— Az persze rossz, — szólt közbe Böske —í 
börtönben lenni nagyon rossz.

Mózernó zokogva ette a kelkáposztát, de köz
ben ráért odapiliantani Böskére ez után a meg
jegyzés után. Persze, Böske gyűlöli őt, mert a 
szülők megbízásából őrizte. Most ellene fog dol
gozni a szüleinél. Hát tehet ő arról, ha a szü- 
ISk odarendelték börtönőrnek? Hát van borzasig 
tóbb, mint a szegény rokon helyzete?

— Ma korábban megyek el hazulról, — mon
dotta vészesen Matusek papa — az ügyvéddel 
akarok beszélni.

— Mikor keltselek fel? — kérdezte Apolló
nia.

— Hát mondjuk . . • úgy háromnegyed 
négykor.

— Jó, — felelt Apollónia — majd felköltelek 
ét megyek le a suszterhez ide szemközt, mert 
veszekedni akarok vele.

Máskor igen közömbös dolog volt, hogy ebéd 
utón hány órakor költik fel Matusek papát és 
hány órakor megy a suszterhez Matusek mama, 
Dt most Böske hirtelen egy kis szédülést érzett 
a fejében. Neki négyre kell ott lenni a másik 
sarkon, az elöljáróság épületében. Hogyan fog 
odamenni, ha az apja is négy előtt megy el ha
súiról, az anyja is? Megláthatják az utcán, hogy 
bemegy az elöljáróságra. De meg a Matusek- 
család ablakaiból is pontosan odalátni az elöl
járóság kapujához. Mi lesz, szent Isten, mi lesz? 
lla  ma nem sikerül az esküvő, akkor minden 
Ósszeomlik a fehérnemű m iatt Egy megoldás 
van: hamarabb lemenni

Böske fél négykor vette a kabátját kalapját. 
Lent a kapu alatt keresztet vetett, azután ki
lépett az utcára. Ott keresztet vetett még e^^szer. 
Azután az izgalomtól nagyot sóhajtva elindult 
^abankot játszott lesz, ami lesz. Nem nézett se 
Jobbra, se balra. Még a lépéseit sem gyorsította,
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Szilárdan ment előre az örökkévalóságnak tetsző 
Hton. Végre belépett az elöljáróság kapuján. Egy 
félóráig kellett várakoznia. Tanácstalanul bo
lyongott a néptelen épületben. Egy visszhangos 
folyosón egy íásládát talált. Arra felült és várt. 
Koronként szivdobogva megnézte a karkötő- 
óráját. Négy óra előtt egy perccel leszállt a lá
dáról és indult felfelé a lépcsőn. Pista pontos 
előadást tartott volt neki, hogy tájékozódni tud
jon az épületben és megtalálja az anyakönyv
vezető szobáját.

Ott a Böske érkezéséig már nagy dotgok Ját
szódtak le. Geyza bácsi és Böske közös nagy 
terve most kellett, hogy megvalósuljon. Geyza 
bácsi háromnegyed négy előtt érkezett egyedül 
és őrszem gyanánt felállott az anyakönyvi hi
vatal fo lyótján . Nem sokáig kellett várnia. Ke
mény, erős léptek hallatszottak. A lépcsőről gróf 
Kelecsényi Gusztáv fordult be a folyosóra.. Geyza 
bácsi két lépéssel gyorsan elébe állott.

— Kevy Geyza vagyok. Emlékszel még rám?
Az öreg gróf ámulva nézett rá. Huszonhat

éve nem látták egymást. Huszonhat évvel ezelőtt 
álltak Így egymással szemközt a Kelecsényi- 
palota dolgozószobájában, mikor Gusztáv gróf 
aláírta a gyámi beleegyezést ahhoz, hogy P i
roska húga feleségül menjen Kevy Pálhoz. Hu
szonhat év szaladt el felettük azóta, de az idő 
csak a hajukat fogta meg, a derekukat nem. Ott 
álltak farkasszemet nézve most is, mint akkor, 
a délceg, magas ember és a kis kemény ember.

— Emlékszem. Mivel szolgálhatok?
— Te itt most tanú vagy az öcsénk házassá

gánál. Erről akarok egyetmást megbeszélni.
— Kinek a házasságánál?
— Kevy Pistáénál, aki itt négy őrakor felo^ 

ségül fogja venni Matusek BÖskét. Az én öcsém. 
De éppen úgy a tied is. Én a vőlegény tanúja 
vagyok.
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Kelecsényi Gusztáv gróf egy pillanat alatt 
végiggondolta a helyzetet. Az élet caodálatos dol
gokat tud produkálni, ö  tehát egy elragadóan 
ravasz kislány ügyes fortélya folytán most a 
Piroska fiának az esküvőjén lesz tanú. A P i
roska fia tehát megszökteti ezt az ennivaló, bű
bájos kis fruskát, kutyateremtette. És őt a be
csületszava köti, hogy hozzásegiti a fiatal férjet 
ahhoz, ami jár neki, de amit nem tud meg- 
kapni . . . Micsoda? Hiszen akkor ő arra adta 
a szavát, hogy a fiúnak kiadja a Piroska részét 
a Kelecsényi vagyonból! Kelecsényi Gusztáv gróf 
szokatlanul buta arckifejezéssel meredt rá az 
előtte álló kis öregre. Azután füttyentést egyet.

— Bocsáss meg, egy kicsit gondolkoznom 
kell ezen a dolgon.

Azzal odalépett a folyosó ablakához és tű
nődve bámult le az udvarra. A gondolatai vil
lámgyorsan követték egymást. GyennoA télén 
élete, a Kelecsényi-nemzetség magvaszakadása, 
Piroska kislánykora, a nagy vagyon, amely az 
Akadémiára, meg a Nemzeti Múzeumra f g ma
radni. És ez a két fiatal lélek, ez az aranyos, 
szelíd kislány és az a kemény fekete gyerek* 
aki nem fogott vele kezet . . . Eh. né bolondoz
zunk. Visszafordult.

— Még kőzet sem fogtunk, pajtás.
Melegen kezet szorítottak. Goyza ragyogó

arccal kérdezte:
— Szóval rendben van?
— Mit csináljak? Az a kis boszorka sarokba 

szorított. Még szavamat is vette. Hanem itt egy 
kis hiba van. Én csak ahhoz tartozom hozzá- 
segiteni ezt a fiatal fickót, ami jár neki. Az 
anyja vagyona azonban nem jár neki, arról jog- 
érvényes Írás van, hogy lemondtak róla

— Nem is a pénz kell, A kislány, aki pár 
perc múlva menyecske lesz, nem a vagyont 
akarja az urának. Az csakugyan nem jár. De a
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szereteted, az jár. Azt akarja visszakapni a 
Kevy Pista számára.

Kelecsényi gróf csak nézte, nézte a furcsa kis 
öreget. Egy darabig hallgatott Azután csodál
kozva szólalt meg:

-  Cudar egy kemény fajta vagytok. Még 
az élet sem tud benneteket megőrölni.

— Nem bizony. Hanem most g>ere beljebb,? 
itt egy kis színházi rendezésre van szükség, amit 
én a kisjányunkkal megbeszéltem.

Geyza bácsi bevitte a grófot az anyakönyv- 
vezető szobájába, aki mélyen meghajolt. Ilyen 
előkelő házassági tanúval ritkán volt dolga. És 
ahogy Geyza bácsi visszajött a folyosóra, éppen 
akkor érkezett Pista,

— Böske még nincs itt?
— Nincs.
— És a tanúja?
— Az már itt van. De még most se mondom 

meg, kicsoda.
Pistának roppantul fúrta az oldalát ez a 

tanu-dolog. Már napok óta találgatta, hogy kivel 
akarhatja őt Böske meglepni. Gondolt minden
féle furcsaságot. Talán Strahl Oszkár? Talán 
Mauserhuber? Talán éppen Matusek papa, aki
nek végül mégis csak sikerült a beleegyezését 
megnyerni?

Pár másodperc hiányzott a négy órához. Ek
kor megérkezett Böske. A fiatal jegyespár né
mán kezet fogott Szólni sem tudtak az izgalom
tól. Geyza bácsi karonfogta őket Bementek az 
eskető szobába. Egy hivatalszolga volt ott mind
össze.

— Szóljon az anyakönyvvezető urnák, hogy 
kezdhetjük.

Az anyakönyvvezető kilépett a szomszéd 
szobából. Széles nemzetiszinü szalag húzódott 
félvállától félderekáig.

—  Itt vagyunk mindnyájan?. Vőlegény?)
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Menyasszony? Vőlegény tanúja? Menyasszony 
tanúja?

— A  menyasszony tanúját mindjárt hozom, 
— szólt Gevza bácsi

Odament a szomszéd szobába vezető ajtóhoz, 
kitárta és hódoló mozdulattal beinvitált valakit 
a társasághoz. Az a valaki belépett. Pista meg
döbbenve meredt gróf Kelecsényi Gusztávra. A  
gróf odalépett Böskéhez és kezet csókolt neki.

— Ezt a kézcsókot már a menyecskének elő
legezem. Kérem, mutasson be a vőlegényének, 
akinek az édesanyját is nagyon szeretném is
merni.

— A  kegyelmes ur szavát adta, — dadogta 
Pista — hogy Kelecsényi Piroskát ez életben 
nem ismeri többé.

— Persze, — nevetett Kelecsényi gróf — de 
miért ne ismerném Kevy Pálnét? Na ne okos
kodj, szervusz.

Pista azt se tudta, hogy fiu-e vagy lány. Ko
mikusán ostoba pillantással bámult hol Bös- 
kére, hol Kelecsényíre, hol Geyza bácsira. ,

— Fogjon rögtön kezet, — súgta szigorúan 
Böske.

Pista ijedten kapott a Kelecsényi gróf keze 
után

— Na, kezdhetjük, — szólt boldogan Geyza 
bácsi.

Az anyakönyvvezető elkezdte. Pista a követ
kező ceremóniából se nem hallott, se nem látott 
semmit. Ha valamit kérdeztek tőle, arra gépie
sen felelt. Azután kezébe adtak egy tollat és 
egy könyvben mutattak neki egy helyet, oda 
gépiesen aláirta a nevét. Azután az anyakönyv- 
vezető azt mondta, hogy „gratulálok** és kezet 
nyújtott. Pista gépiesen fogott vele kezet.

Kevy István nőül vette az ország törvényei 
szerint Matusek Böskét. Kevy Istvánná, szül. 
Matusek Böske mindjárt búcsúzott is.
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— Nem szabad együtt kimennünk az épület
ből. Először én megyek haza, maguk egy pár 
percig várjanak és csak azután induljanak.

Az összes urak kezet csókoltak Böskének. Az 
anyakönyvvezető még szöveget is mondott 
hozzá:

— Csókolom a kezeit, nagyságos asszony.
Böske ment le a lépcsőn. A  kapunál kinézett.

Nem látott senkit. A  Matusek-lakás ablakai is 
üresek voltak. De meg azután most már köny- 
nyü dolga volt, ha meglátta valaki. „Toaletthi
bám volt, bementem az elöljáróság kapuja alá 
megigazítani.**

Mikor megint otthon volt, énekelni szeretett 
volna. „Asszony vagyok! Kevy Istvánné va
gyok! Nagyságos asszony vagyok! Kezeit csó
kolom, nagyságos asszonyom vagyok 1“

Este a vacsoránál Matusek papa, miután á 
Mózer esete felett ismét jól kidühöngte magát, 
a lányához fordult.

— Mi újság? Mit csináltál ma délután?
Böskét roppantul biztatta belülről egy kís

ördög, hogy felelje ezt: „Semmit, csak egy ki
csit férjhez mentem.** De nem ezt felelte. Hanem 
azt, hogy nem csinált semmit. Később Apollónia 
fordult hozzá:

— Megígérted Lajosnak, hogy holnap dél
előtt válaszolni fogsz, mikor legyen az esküvő.

— Fogok is.
A  Matusek-házaspár megelégedetten egy

másra nézett.
— És holnap este mit csinálunk? — kérdezte 

Matusek mama.
— Talán kint lehetne vacsorázni, — szólt 

Böske — lehetne hivni Lajost is.
— Jó. Menjünk Budára kiskocsmába, vagy 

menjünk a Nyujorkba?
— Inkább Budára mennék, anyám, a Dió

fába, vagy ilyen heljTe.
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— Jó, menjünk a Diófába. Apus, te is jössz 
velünk?

— Még nem tudom, de azt hiszem, igen. 
Hány órakor megyünk, Böske?

Böske tucLta, hogy holnap este Iványihan fog 
vacsorázni. De azért nyugodtan felelt:

— Indulhatunk fél kilenckor.

XXV.

Böske fél hétkor kelt Fél nyolcra készen 
volt tetőtől-talpig. Még egyszer szétnézett a szó* 
bájában, amelyből most örökre el fog menni. 
Egy pár kedves apróságot, amiket még tegnap 
este kiválogatott, beletett egy kis kézitáskába. 
Azután még egy utolsó pillantással elbúcsúzott 
a szobájától. Csak az volt a furcsa, hogy há
romszor olyan kövér volt, mint rendesen.

Fél nyolc után három perccel már fent volt 
a Pista lakásán. Ott volt az egész Kevy-család 
utrakészen. Piroska az utolsó szemlét tartotta 
a rendbe rakott ládák és táskák felett Mikor 
Böske belépett, egymás nyakába borultak és 
elsírták magukat mind a ketten.

— Hamar, hamar, — szólt Pista — még be 
kell pakkolni, amit most hozott magával.

Most derült ki Böske szokatlan és hirtelen 
kövérségének az oka. Levetette a bundáját, 
amely alatt volt még egy télikabát, azalatt volt 
egy sportruha, az alatt volt egy kis trottőr-ruha 
és az alatt volt egy estélyi ruha. Még az alatt is 
volt egy sweater. És csak most következett az 
az angol utiruha, amit szökésére választott ki.

A többi darabot még hozzálopta a staíTirung^ 
jához. Piroska kacagva pakkolta az újonnan 
hozott darabokat.

— Itt a kocsi, — szólt izgatottan Pista — 
gyerünk. A  vicét, meg a soffőrt íelküldöm a 
csomagokért.
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— Hát Isten veletek, fiaim. Délután találko
zunk. Ne is csináljunk nagy bucsuzkodást 
Siessetek.

Gyors ölelések, gyors csókok. Pár perc múlva 
a fiatal pár mitiden podgyászával együtt fent 
volt az automobilon. Még felintettek az ablakra, 
azután a kocsi elindult Kevy István viharosan 
megölelte Kevy Istvánnét. A  csók, — az első, 
amelyet az esküvő óta váltottak — a Báthory- 
uteától az Andrássy-utig tartott

— Nem fázik, szivem? — kérdezte Pista.
— Ném fázom, továbbá ezentúl tegezni fog

juk egymást
— Szervusz, — mondta vigan Pista és a ke

zét nyújtotta.
— Szervusz, — mondta BÖske.
Kezet fogtak, kacagtak, mint két gyerek. Az 

autó rohant velük ki a városból. Pista elme
sélte, hogy Kelecsényi az esküvő után feljött a 
Báthory-utcába, hogy Kevy Pálnét, akivel hu
szonhat éve nem találkozott, meglátogassa. Ki
békültek. Megölelték, megcsókolták egymást. És 
Kelecsényi le fog jönni Iványiba, hogy megláto
gassa őket. Azt is felajánlotta, hogy ha a Matu- 
sek-szülők nem akarnak belenyugodni a meg- 
yáltozhatatlanba, akkor szívesen közvetíteni fog. 
Azt nagyon helyeselte, hogy a fiatal pár auto
mobilon szökik, mert valószínű, hogy Matusek 
papa, ha hatósági közbelépésre ragadtatja el 
magát, akkor az iványi vasúti vonalra fogja fel
hívni a rendőrség figyelmét, mert természetes
nek fogja tartani, hogy a szökevények Iványiba 
szöktek.

Ahogy az autó kiért a városból, kisütött a 
nap. Az országút mentén frissen esett hó fedte a 
földeket. A hóra sütő nap tiszta ragyogását ki 
sem lehetett birni. Be kellett hunyni a szemet. 
És különben is olyan jól esik néha behunyni a 
szemet . . •
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Mat^sek papának kilenc órakor boj leve
let hozottá hivatalába. A levél következőképpen 
szólott: „Kedves szüleim! Ma reggel nyolc óra
kor elutazom Bécsbe Kevy Pistával, akinek teg
nap délután négy óra óta a törvényes felesége 
vagyok. Ne keressenek, úgy sem fognak megta
lálni. Egy pár nap múlva érdeklődni fogok le
vélben, hogy beleegyeznek-e az elhatározásomba. 
Nagyon szeretném, ha igy volna. De ha nem igy 
lesz, én a férjemet, akit halálosan szeretek, soha 
az életben nem fogom elhagyni. Bocsássanak 
meg, hogy ezt megtettem, de kényszeritettek rá. 
Kézcsókkal szerető leányuk, Böske.‘‘

—  Hol az a boj? — ordította Matusek papa, 
mint egy tigris.

De a boj már nem volt sehol. Matusek papa 
reszkető kézzel nyúlt a telefon után, hogy fel
hívja a lakását. Apollónia nem volt otthon. Bös- 
kéről pedig azt mondta a szobalány, hogy a 
kisasszony, mint rendesen, elment reggel a 
fŐzőisktDlába. Gyorsan felhívni a telefonon a 
főzőlskolát. Ott csakugyan azt a választ adták, 
hogy Böske ma nem jött főzni tanulni.

Matusek papa hazarohant. Tehetetlenül dü
höngött az üres lakásban, senkihez sem fordul
hatott, még Apollónia sem volt otthon. Tiz óra
kor beállított mosolyogva és öntudatosan Mau- 
serhuber Lajos.

— Böskéhez jöttem. Tiz órára Ígérte a vá
laszt.

— Itt is van a válasz, — mondta némi kár
örömmel Matusek papa, mert magában mérges 
volt erre a fiúra, hogy nem tudott Böskével el
bánni. Es átadta neki a levelet. Mauserhuber 
Lajos elolvasta a levelet, leült a csodálkozástól 
és csúnyán elkáromkodta magát Ekkor érkezett 
haza Apollónia, ö is itthon akart lenni tiz óra
kor az ünnepélyes válasznál.
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— Hát te itthon vagy? Böske hazajött már 
a fözói&kolából?

— Nem is fog hazajönni. így  nevelted te a 
leányodat, szégyeld magad. Olvasd el ezt a le
velet.

Apollónia elolvasta a levelet és elájult. Mi
kor magához tért, ágyba kellett fektetni. A nap 
folyamán odagyűltek betegágya köré a család 
összes tagjai. Csak Mózer nem, aki ki volt tiltva 
a lakásból. De Mózerné ott volt. Ott volt még 
Janka néni is, sőt még Janka néninek a fia is. 
Csak Mauserhüber Lajos nem volt ott Elment 
a dolgot megbeszélni a mfivésznőveí.

Böske szökése a rokonság körében óriási iz
galmat keltett. A rokonok, akik valamennyien 
Idsebb-nagyobb támogatást élveztek Matusek 
papától, súlyosan elitélték a megtévedt leány 
hálátlan és lelketlen eljárását Délufásra már 
kiderült, hogy a házasságkötés az V. kerületi 
elöljáróságon valóban megtörtént, még pedig ha
misított szülői beleegyezés alapján. Mózerné. 
aki a leghangosabban izgatott Böske ellen, foly
ton azt kiabálta, hogy az ilyen gyermeket azon
nal detektivekkel kell kinyomoztam és le kell 
csukatni. A Janka néni fia próbálta védeni Bös- 
két» de úgy lehurrogták, hogy elhallgatott és 
többet egy szót sem szólt. Janka néni aki a tan
díjat féltette, felháborodva szidalmazta a fiát 
ezért a képtelen állásfoglalásért ügy, hogy este
felé Janka néni fia Matusek papától ünnepélye
sen bocsánatot is kért.

Este Mózer a tilalom ellenére odamerészke
dett a Honvéd-utcai lakásba. M atns^ papa nagy 
könyörgésre megengedte, hogy bejöjjön. Mózer 
megjelent az Apollónia betegágyánál és hosszabb 
beszédet mondott. Élete főcéljának tekinti, — 
mondotta — hogy akinek a bizalmára eddig 
nem volt érdemes, annak bizalmára ezután ér
demessé tegye magát. Ezért felajánlja, hogy az

219



első vonattal Bécsbe utazik, ott a szökevényeket 
a legnagyobb fáradság árán is kinyomozza és 
Böskét élete kockáztatásával is elszakítja a gaz 
csábitótól, hogy a szülői házba visszavezesse.

— Tőlem mehetsz, — mondta Matusek 
papa — de hogy tőlem útiköltséget kapsz, arról 
ne is álmodj.

Mózer azonban még az éj folyamán a Keleti 
pályaudvarról telefonált, hogy ő kölcsönpénzt 
szerzett és csak azért is felutazik Bécsbe, most 
meg fogja mutatni, hogy milyen rokon,

Apollónia hangosan sirt az ágyában. Mivel 
nem tudott elaludni, az estilapokat olvasta És 
az egyikben ez a hir ütötte meg a szemét: „Báró 
Strahl Oszkár képviselő ma esküdött örök hűsé
get Kaczor Amália úrasszonnyal, az előkelő tár
saság ismert tagjával.**

Ettől sirt Apollónia. Valaha ez volt neki dé
delgetett álma. A lánya, mint báró Strahl Osz- 
karné. Vagy inkább ő, mint báró Strahl Osz
kár anyósa. Vagy ami még kéjesebb álom volt: 
ö. mint egy csomó kis báró Strahlnak a nagy
mamája. Hová lett mindez? A lánya nem hogy 
báróné nem lett, de még Mauserhuberné sem. 
Hanem megszökött egy ilyen vidéki paraszttal.

Hát nem minden rosszat megérdemel az a 
lány, aki ilyen bánatot okoz az édesanyjának?

Egy szobával odébb Matusek papa nem tu
dott elaludni. Az utóbbi napokban sok súlyos 
dologgal látogatta meg a sors. Gróf Kelecsényi 
Gusztáv lemondott az összes részvénytársaságok 
elnöki állásáról. A borsodmegyei dolgot ez a 
sikkasztó gazember Mózer teljesen elrontotta. És 
most a Böske dolga. Milyen remek lett volna 
megtartani Lajossal az eljegyzést és a Mauser- 
huber-vagyont mindjárt bevonni a nagyszabású 
vállalkozási tervek közé. Most ennek mind vége, 
Böske miatt.
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Hát nem minden rosszat megérdemel az a 
lány, aki ilyen bánatot okoz az édes apjának?

É3 sok-sok kilométerrel odébb, az iványi kú
ria egy levendula-szagu szobájában Böske nem 
tudott elaludni. Pista nemrégen ment át aludni 
Geyza bácsihoz, 6 kettesben maradt a kúrián 
Piroskával, ezzel az édes, finom, imádandó asz- 
szonnyal, akiből annyi jóság, gyöngédség és 
megértés sugárzik feléje, hogy sírnia kell, ha 
rágondol. Milyen kimondhatatlanul édes ez a 
kúria, milyen leirhatatlanul kedves volt a dél
utánjuk, milyen andalítóan meghitt volt az első 
vacsorájuk ebben a csodálatos mély csendben. 
Milyen meghatóan boldog ebben a családban 
mindenki, még a kis Kócos is, aki az érkező fia
tal hölgyet megszagolta és azonnal szeretetébe 
fogadta.

XXVI.

Mózer nem találta meg a szökevényeket 
Becsben. Szégyenszemre eredménytelenül jött 
haza két nap múlva. Költségeiről próbált ugyan 
célzást tenni, de Matusek papa akkorát vágott 
az asztalra, hogy rémülten elhallgatott

Gróf Kelecsényi Gusztáv azonban megtalálta 
a szökevényeket Iványiban. Két napot töltött 
odalent vendégségben. A két nap óráit megfe
lezte Böske és Pista között Illetőleg eleinte alig 
beszélt Pistával, folyton Böskével évődött. De 
azután lassanként odafejlődött a dolog Böske 
kimondhatatlan örömére, hogy másnap már 
alig beszélt Böskével. folyton csak Pistával vi
tatkozott a gazdaságról.

Mikor azután elutazott, úgy rendelkezett, 
hogy őt csak Piroska kisérje ki. A fiatalok csak 
üljenek itthon, gardírozza őket Geyza bácsi.

Kocsist néni vittek magukkal. Az állomásra 
Kelecsényi hajtotta a lovakat, vissza majd el
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hajtja őket Piroska. Az öregur nem akart tanút 
ahhoz, amit Piroskával akart az utón disku- 
rálni. Bizony, az érdekes diskurzus volt.

— Hát én viszem magammal a fiatalok 
együttes levelét a Matusek-szülőkhöz. Holnap 
délelőtt magam adom át a tótnak, majd beszé
lek a fejével. Még mást is akarok én ezzel a 
Pista gyerekkel.

— Mit akar vele, Guszti bácsi?
— Rá akarom bizni a gazdaságom vezetését 

Remekül érti a gazdaságot a fiad, azt meg kell 
hagyni. Hát csak jöjjön át gazdálkodni a fele
ségével Tállyára, Azt szeretném, ha te is velük 
jönnél. Neked tudok adni egy külön kis házat 
Nem jó az, ha együtt lakói a fiatalokkal.

Piroska nem szólt semmit Nagyon izgatott 
vo lt Madára gondolt Ahonnan az ura hajdan 
megszöktette. A  kastélyra, a tállyai tejgazda
ságra, a jegenye-alléra, m indenre...

— Én, — szólt hosszú hallgatás után Gusz
táv gróf — igen öreg ember vagyok. Meg fogok 
egy pár év múlva halni. Akkor azután ott is 
maradhatnátok.

— Köszönöm, — súgta halkan Piroska.
— Mit köszönsr?:, hiszen a tied.
Az állomásig többet nem beszéltek. Ahogy 

a befutó vonatot várták, Piroska egyszer csak 
megkérdezte:

— Mondja, Guszti bácsi, mi van ezzel a Di- 
xonnal? A  fiatalok sokat beszélnek róla, azzal 
heccelik egymást. Hallom, magának jó barátja.

— Igen, jó barátom. Most hosszú útra indul. 
Egy álló esztendeig fog utazgatni. Nagyon a szi
vére vette a dolgot Mert ez a Dixon olyan sze
relmes ebbe a te kis menyedbe, mint egy bo
lond.

Jött a vonat Kelecsényi Gusztáv beszállt és 
meg sem állott Pestig. Ott másnap délben fel
kereste Matusek papát Átadta neki a gyerekek
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levelét. Sok szót nem is vesztegetett mellé. Csak 
éppen annyit közölt, hogy Kevy István neki ál
talános örököse. Ha király volna Magyarorszá
gon, még a nevét is ráhagyná királyi engede- 
iemmel. Ámbár nem bizonyos, hogy Kevy István 
ebbe belemenne. Név dolgában átkozott gőgösek 
tudnak lenni ezek a hétszilvafások,

Matusek papa izgatottan rohant haza Apol
lóniához. Még abban az órában feladtak egy 
táviratot Iványiba. És két hét múlva megtartotr 
ták az egyházi esküvőt az iványi templomban. 
Nagyon szép esküvő volt. Ott volt mindenki, aki 
csak számított valamit a környéken. Báró 
Strahl Oszkár képviselő az első sorban ült a 
bárónéval együtt Thormáné barna toalettje ál
talános feltűnést keltett. Csak az volt a baj, 
hogy nagyon fájt a feje és állandóan aszpirint 
szedett Kelecsényi gróf hosszú táviratban men
tette ki magát

Az esküvő utáni ebéden több kínos Incidens 
történt A helybeli uriasszonyok egy megjegy
zésért megharagudtak Matuseknéra, a fiatal 
Kevyné anyjára és összebeszélte, hogy nem 
fogják tegezni. Matusekné bárkihez fordult te
gező nyájassággal, az iványi hölgyek vészesen 
és ridegen lemagázták. Matusekné végül is át
vonult sírni a szalonba, ahol azt várta, hogy 
valaki majd jön vigasztalni. De nem vigasztalta 
senki, bármilyen hangosan sirt.

A  másik incidenst Matézer Miska okozta, 
aki mint heves ellenzéki, lesújtó megjegyzése
ket tett báró Strahl Oszkár egységespárti politi
kájára. Ezért Strahl báróné komolyan megha
ragudott és kijelentette, hogy majd kéne még 
államsegély az iványi gőzmalomnak, de amig a 
malomban ott ül a Matézer Miska öccse, addig 
nehezen fog menni a dolog.

De a legsúlyosabb incidenst Karap Gyuszl 
okozta, aki megmagyarázhatatlanul mindjárt a i
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ebéd elején berúgott Kijelentette, hogy neki 
soha olyan édes egy jó cimborája, mint Kevy 
Pista, nem vo lt ezért a fiatal párt el fogja a 
nászuton kisémi. Mikor csitították* akkor fel
állott és ugyanezt a kijelentését egy tósztban 
megismételte. Matézer Miska erre csúnyán le
intette, mire ő sírva fakadt és Matuseknéra mu
tatva Így szólt: „Hát jó, ha nem kellek nekik, 
akkor itt maradok ezzel a gélemmel táncolni.** 

A fiatalok rögtön ebéd után elszöktek. Buda
pesten át megállás nélkül mentek a Riviérára, 

Az olyan történetek, amelyekben a szerelme
sek egymáséi lesznek, azzal a képpel szoktak 
végződni, hogy egy férfifej és egy nőfej lassan 
egymáshoz hajlanak. Különösen filmeknél igen 
népszerű az ilyen befejezés.

Ez a történet sajnálatosan másként végző
dik. A  vonat robog a fiatalokkal. Késő délután 
van. Ott ülnek a még meg nem vetett hálófül
kében. Haragban vannak. Összevesztek.

Pista azt mondta, hogy ő minden imájában 
csak egyre kéri az Istent: ő elsőnek fiugyere- 
ket akar. Erre Böske hevesen tiltakozott 0 ép
pen ellenkezőleg, kis lányért imádkozik. Nincs 
édesebb, mint egy olyan pöttöm kis lány. De 
fiú, — mondta Pista. De lány, — mondta Böske. 
Ezen összevesztek. Komolyan haragban vannak. 
„Nem amiért azt mondta, hanem a hangért, 
ahogy mondta.**

Ott ülnek egy-egy sarokban, egymásnak fél
oldalt hátat fordítva, A  világért nem néznek 
egymásra.

VÉGE.
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