
KEGEDÜS ZOLTÁN:

A HŐSSZERELMES

Osztruha úr kora hajnalban ébredt. Kiült az ágya szélére és a szét
foszló álom kábulatában mellére lógatta a fejét. Zsibbadt ujjaival
talpát vakargatta, nyögdécselt, körülpillantott a homályos szobán.
Az udvarban szürkén és mozdulatlanul hevert a reggel. A ház bó
biskolt kopott fedele alatt, hátul a fáskamrák kihuzták megtördelt
derekukat. Osztraha úr meztelen talpára szökkent, lábujjait kénye
sen égnek emelve. Bokáján megkötötte lábravalója koreát és fel
pattantotta az ajtót. Serényen az udvar hátába ügetett. Fehér
g-yolcsalsója virított a koszos udvaron.

Osztraha úr szükségesnek tartotta, hogy acélozza izmait, gondja
legyen a májára, a tüdejére. Lakóit is erre buzdította, míg Balog
úr, a kéményseprő, egyszer kereken meg nem mondta neki a ma
gáét, hogy hol tornázzon Osztraha úr, és hogy neki elég fi kémé
nyeken mászkálni, azt csinálja utána, ha tudja. Mindjárt meg i~

mutogatta izmait. .JÓ kemények voltak.
- C ... c ... c ... - mondta Osztraha úr.
- Prolinépség, -- biggyesztette el a száját. Finom, rnüvelt e!ll·

her volt, nem nagyon tudott minket elviselni.
- Egy urt ember pontosan fizet, - ordította magából kikelve.

nilkor elseje táján haladékot kunyoráltak tőle a lakók.
Reggelenkint a disznóól mellett tornászott. Kitárta a karját.

emelgette a lábát, mintha repülni akarna. Ugrálni kezdett, egészen
belevörösödött, de mégsem repült el. Majd elrugta magát a földtől.

hopplá! - kiáltotta, azzal elkapta a disznóól fölött az eperfát. Otl
lógott, lengett egy ideig, kétségbeesetten rángatta a lábát, mint aki
nem magaszántából szálla fel, hanem valaki száradni akasztotta
oda. Ennyivel beérte, diadalmasan lehuppant a földre és büszkén
körülnézett. A vízvezetékhez ment, mely Vajdáné konyhaablaka
relé esett, ott locsolgatta magát. Prüszkölt, nyivákolt, mintha csik
landozták volna. Vajdáné ilyenkor sugárzó szemmel könyökölt az
ablakban, mert szerette a fínom Osztraha urat és lesusogott.

- Feri ... Fer-ri!
Nagyon szépen tudta mondani hogy: Fer-ri! Széles, piros nyel.

vét a fogai alá tette és lágyan, zizegve mondta: Fher-rih! Mír«
Osztraha úr felpiIlantott és tenyeréböl csókot fújt Bori felé. Az asz
szony csiklandósan nevetgélt. Vakító, kövérkés vállára, mely ki
villant csipkés ingéből, Osztraha úr hosszantartó pillantást vetett.

Ma minden máskép történt. Hiába suttogott rekedt szerelmesen
Bori: Fherih l Fhe-ri! Feri buzgón dörzsölte a hónaalját és a vilá
gért föl nem nézett volna. Meztelen talpán hangosan placcsogva
ügetett előre a szebájába. Nem látta senki a jelenetet. De ki tud
hatja?

Tény, hogy mire nagyanyám és Cserepes néni megjöttek li

templom ból, a suszter felesége már szaladt eléjük.
- A Vajdáék sem sokáig laknak itt, bizony. Megyek megké

'oem a pénzem. -- Alattomosan tette hozzá: -- Még bottal üthetern
a nyomát.
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- JéZUEt! a Vajdáék? - ámuldozott a két vénasszony. - Hi,
"zen az Osztraha úr ... a ... a Bori ... - zavartan lesütötték sze
müket és elhallgattak. Most pedig majdnem kimondták!

- Na, tudom amit tudok - bólingatott Veresné, mire a má
sik' kettő kiváncsiari közelebb hajlott hozzá.

- A Váradiné ... - intett ravaszul a szomszéd ajtó felé II

suszter felesége.
Nagyanyánték összecsapták a kezüket, tanácstalanul néztek.

Mit szól ehez? ..
,c- Lehetetlen ... Ez az asszony? Ez a szelíd asszony?

\ ~.~ A szép Váradinó ... ki hitte volna? ':
',-;-, Látta? - csapott le mohón Cserepes néni, akit jobban érde

kelt";! földi bizonyosság, mint nagyanyámat. Veresne szeme Ielvil-
'Nü.. Sokatmondón intett. .

:.'- Majd maguk is meglátják. Emlékezzenek rá!
... Osztralia úr igyekezett mellettük az utca felé. Ezüstvégű bot

já,t .könnyedén forgatta. Frissen borotválkozott és csöppnyi nyirott
!lajúszát fényesre kefélte. Szalmakalapját fínoman a feje közepén
viselte. A kabátja vállban elegánsan csapott volt, szük nádrágja
szára boka fölé ért, alóla rózsákkal mintázott lila zokni villant ki.
Ruganyosan lépkedett át a köveken. Az asszonyok a falhoz lapul-
tak. '

-- .JÓreggelt- köszönt udvariasan, mert fínom ember volt
Osztraha úr. Még meg is állt egy pillanatra. - Mikor fizetnek már?
A mult hónappal is elmaradtak. Igyekezzenek, kérem.

- Nálam csak kifogástalan uri emberek lakhatnak,- tette
hozzá rnagyarázólag. Azzal íütyürészve, könnyedén kilépett a
kapun.

A kávéházhan töltötte reggeli óráit. Megrendelte a kávéját é>'
elolvasta a lapokat. Majd nundezt felíratta és a pincérek hajlon
zása közben kivonult a uteára.

Ma nem hazafelé tartott, hanem nagy kerülővel átvágott a sé
tatéren. Hosszan elbámult a csillogó vizen és halkan sóhajtott. El
gondolkozva ütögette botjával a lehullottgeszteny.éket. Aztán szét
tárta karját, de IIlOIE~ lágyan, meghajlott könyökkel, nem úgv mint
reggel az ól mellett és belerebegte a fák közé:

-- Szerétern.
- Szerétern - suttogta még a kikötött rozsdás csónakek

mellett is, amikor elment aPavillon előtt. A szép Váradinéra gon
dolt.

Meggyorsította lépteit. A városé hivatalban kirnérten és udva
riasan tárgyalt. Szobrokra adott be ajánlatot. Hazafelé egy éksze
"ész előtt megállt a Főtéren és sokáig nézett egy csillogó brilliáns
függöt. Majd arrébb egy hazárba ment he és egy aranyozott mell
tűt vásárolt. Gondosan becsomagoltatta.

Mire hazaért, Balogné azt mesélte, hogy O':!ztl'aha úr a, tópar
ton sétált. Veresné többet tudott.

Képzelje, az ékszerésznél látták.
-- Biztosan drága holmit vett. Vajon kinek vette'?

Kinek? - fontoskodott a suszterné, - ababájának.
Borinak ? Nem vesz annak már semmit.

- Váradinénak l
A szép Váradiné! Balogné összecsapta a kezét csodálatában.

Tovább lefetyeltek. Osztraba úr lépett be a kapun, Váradlék nyitott
ajtaja relé tartott. Az asszony pongvolában tett-vett a konyhán. Ké-
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nyeskedve nyujtotta osokra a kezét. Osztraha úr mélyen ráhajolt.
Veresnéék könyökkel lökdösték egymást. No, most adja oda,

most adja oda! és! cinkos pillantásokat váltottak közben. Osztraha
úr lábujjhegyen, illő tánclépésekkel belépett Váradlék könyhájába.
Széttárta karját, majd kiford.tva az asszony felé nyujtotta, ahogy
képeslevelezökön látni és mcsolygott.

- Hódolat a szépasszonynak! - mondotta egy kissé harnis
hangon és ravaszkásan jelezte, hogy leülne. Kiteregette zsebkendő

jét, a konyhaszékre tette maga alá. Ráü It. Két ujjal felcsipte a
nadrágja szárat.

- Egy tiszteletteljes kéréssel jöttem volna, kezétcsókolom.
~- kezdte. Tekintete fénylett, keze csak úgy véletlenül az asszony

ujjaival játszott. Sok ilyen szórakoztató, véletlen játékot tudott
Osztraha úr.

Veresné a kerítés mellől leskődött be. Osztraha úr beszélt.
Kisujjával bajuszkájához kapkodva előadta, hogy elkészíti a ki
rályné szobrát és a szép Váradinérói óhajtja megmintázni. Kéreimp
és hódolata alátámasztásául. ime a csekély ajándék Veresné két
kézzel sem győzött integetni Balognénak, aki már rángatózott a
kíváncsiságtól.

- O! - pittyentette el a szép Váradiné, - minó kitüntetés!
O ..•

Váradiné is finom asszony volt. Otthon virágos pongyolaban
járt. az udvarban meg nem állt volna senkivel.

Osztraha úr feljebb húzta nadrágja szárát és széltébb csúszott
a hokkedlin.

- Kitüntetés igen - mondta érzelmes hangon, .- egy világ
szép asszonynak járó kitüntetés.

Forrón elcsuklott a hangja. Hevesen pislogott. Megragadta
Váradiné kezét és hangos csókokkal borította el. Felnyögött.

- Szeretem, - suttogta kiszáradt torokkal. Féltérdre eresz
kedett az asszony előtt és kezét szívére tette, - ó mennyire sze
retem! - repesett a hangja. - Most bevallom, be kell vallanom.
kezét csókolom.

Váradinó megzavarodott, elpirult, majd elsápadt az izgalom
tól. Osztraha úr a pongyolájaszegélyét szorongatta, Az asszony
meghátrált. Sirva, repesve szaladt át a szomszéd szobába.

- Különös, különös - motyogta Osztraha úr. - És egy-
-zerre jön ... hirtelen. Ez a szerelern.

Illendően felállt, megragadta botját és legényesen lépkedett
keresztül az udvaron. Arca sugárzott. Térde körül nagy, vizes folt
szfvódott a nadrágjába. Váradiné még nem törölte fel a konyhát.

Osztraha úr kinyitotta műhelyét és fehér köpenyt öltött.
Fütyürészve turkált a vésók közt. Asatuban barna fényű, kövér
tuskó hevert. Kopogott, csattogott a véső, a fakalapács. Máskor
Osztraha úr kiált a műhelyajtóba és magvarázta nekünk, hogyan
fog ő a tuskóból szebrot faragni. Tisztelettel néztünk Osztraha
úrra. Ilyenkor diadalmas mosollyal állt az udvar közepén, Éljen!
éljen! kiabáltuk, Veresnéék erősen és nagy értelemmel bólogattak.
mert Osztraha úr a háziúr volt és kevesen tudtak pontosan ház
bért fizetni.

Ma ez is máskép történt. Osztraha Úr ki se nézett, csak fütyült
és faragott. Veresna rohant Vajdánéhoz. , -

Bori az ablaknál ült és szomorkodott. Kis gömbölyded lábán
posztópapucs idétlenkedett, széles; puha 'derekára rózsás slafrogot
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húzott. Hallgatta, milyen vidáman fütyürészik Osztraha úr'.
műhelyben.

Vajdáné! Vajdáné! -- loholt végig a gangon a suszterné. Be
hajolt az ablakon Borihoz és egyszerre kizökkent belőle a levegő.

meg az is, amit mondani akart. Bori elsápadt. Váradiné boldogan.
ábrándosan sirdogált a szobájában a kanapéri. Már eláztatta egy
finom, szerelmeskönyv fedelét. Cserepes néni előbujt. Hallgató
zott, leskelődött mindenki. Csak Osztraha úr faricskált gyanutlanul.

- Bolond lenne, ha hagyná magát -- sepetélte Veresné. 
Az a cifra seprőnyél! Az a kényes frajla!

Váradinét talán csak nagyanyám szerette, de hát ő mindenki I
szerétett. Váradiné selyem pongyolakat hordott és regényt olva
sott. Két ablakuk nyílt az utcára. Esténkint kihajolt az utca fiHp.
pongyolája előre omlott és kivillant csipkés inge.

Bori felugrott. Kis papucsa porzott alatta végig a ganzon.
Lihegve toppant a műhelybe.

-- Fher-rih! Fher-rih! nyögte fájdalmasan. Fhe-ri ! igaz '?
Osztraha úr bizalommal lépett hozzá.
- Mícsoda, kis aranyom? - kérdezte és Iábujjra emelkedett.

hogy megsimogassa Vajdáné napfényű haját.
- Már nem szeretsz! - sírta el magát Bori.
- Hja, hja! változik az idéi, tűnik a szerelem!... hallal-

szott Osztraha úr hetyke hangja.
Még mondott volna valamit. De hiába volt eperfán acélozott

izma és jó vérkeringése! Kis kacska alakja elveszett a szép, ha
talmas Bori slafrogjának röpködő szárnyai alatt. Kapkodta a fejét.
szaladgált az esztergapad körül. Vajdáné karja elérte mindenütt.

Eltünik? eltünik? - hadarta megbotránkozva az asszony.
-. De Borikám, aranyos Borikám !
- Verik az Osztrahát ! verik az Osztrahát ! -- ordította Balog-

né, mire hanyatthomlok rohantunk a műhely elé, Bizony, Osztraba
úr szégyenteljes állapotban volt. Köpenye széthasadt, inge lobo
'4ott, nyakkendője leszakadt, fényesre kefélt frizurája odalett.

- Nézzék! nézzék! - ujjongott Veresné, aki már három
hónapja volt adós aházbérrel.

Jézus! -- rebegte nagyarivám. Cserepes néni keresztet
vetett.

Megveri az Isten!
-- Meg a Vajdáné! -- kiabálta a suszter Felesége.
- Piszok! azzal a frajlaval szűri a levet!

Most majd az jön, a másik - hangoskodtak többen.
A riesaira kijött Váradiné és kiváncsian bámult az udvar

Felé. Ujjal mutogattak rá. Oh! -- rebegte és elsápadt. Zavartan
gyűrögette pongyoláját amellén.

- Puccos! Világszép dáma!- visította a suszterné, III iből

van a pucca? Ki vette? Talán az ura keresi?
Váradiné szája megrándult. Szemét elöntötte a könny.
- Piszkok! szemetek! fuj! - kiáltotta az asszonyok felé, dp

elesuklett a hangja. Köpött is, de ez sem sikerült neki. Zokogvll
rohant be a szebájába.

Bori is sírt. Könnyezve borult a keszeg Osztraha úrra, ölpl
zette, babusgatta,

- Fher-rih! Fher-rihí l - zokogta a fülébe.
És Osztraha úr Vajdáné ölében, megtépázva. ziláltan, egész

testében remegve. még ebben a helyzetben is finoman ~ művel-
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ten viselkedett. Bori könnyes, tapadó csókjai elől eltakarta arcát
48 szemét lesütve zavartan intett a bámészkodó suszterné felé.

Bo .. , bo... Bori aranyom, csu... csukd be az ajtót.
Hősszerelmes - kiáltotta megvetőn Balogné, akinek al

egyík lánya színésznő volt. Látott már ilyesmit a színpadon.
Hősszerelmes! - mondta és beköpött a műhelybe,

Nagyanyám lehúnyta a szemét és elfordult. Mindezt meg
!O'óntll másnap, mert ő vezekelt mindig mások bűneiért is.

Heqedü« Zoltán.

HUNYADI ISTVÁN:

CSODÁLATOS TARSOLY

-lól füveló ménest nem adtál kezemre:
Csak egy bűvös tarsolyt csatoltál övemr
Rétet, tanyaságot nem adtál, helyette:
Három szeder lndát kötöztél szívemre.

Bármerre cibáljon szelek kénye, balsors.
örzöm, viselem e csodálatos tarsolyt,
Göneöt, hiú rongyot elhullatok inkább:
Sznritok szivernhez három szederindát.

Valaki e tarsoly t övemre csatolta;
S letaszíloll engem sötét szolgasorba .
.vmd« ki e tarsolyt kötötte övemre:
.\IIondhatallan titkot bízott a szívemre :

Világ teremtésén mit Iorgácsul ejtett.
költők tarsolyába míndent belerejtett
az Úr is e naptól új világot ácsol,
magának a költő Isten forg·ácsából.

Mennyei Iorgácsból, isteni szikrúhól '
Mégis különválót a teremtmény-mástól!
Ugyanaz a fortély, ugyanegy láng, eszm
Mintha a világnak dúl ihábja lenne!

~~Iek szolgasorban, vánszorgok a porban
de az égi Műhely avatolt j a voltam!
Más kapta e földnek aranyát és gondját
Nem adnám értük a három szederindát'

HároIII lélek pélyhét tetted gondjaimba :
Vígaszom s vértem e három szederinda.
Nélkülük az ágam virágtalan lenne!
Kagylóhéj világom viláztalan lenn-
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