
U N T L Á T O G A T Á S . 

KAMILLA már messziről megpillantotta az orvost. Elmosolyodott 
s valami büszke fényesség villant fel a szemében. Közben fel-
nézett a közjegyzőék ablakára is, ahol a csipkefüggönyök mö-

gött most bizonyosan kíváncsi pillantások követik őket : hogyan kerül-
nek Leikesék az uradalmi fogatba? Ambróz, a csöpp kis cukrász, fehér 
kötényében kifutot t a bolt a j ta já ig s nagyot köszönt a kocsinak, az 
ötvözött hámnak, a livrés ruhának s a szélbe-lengő rojtos sárkány-
szalagoknak, aztán bámészkodó csodálkozással nézett Kamilla és Sándor 
után. Mindez olyan jó, a lágyan ringó címeres hintóban, puha ülésen, 
selymes könnyű takaróval a térdeken, egyenesen, kissé dölyfösen is, de 
azért szeretetreméltó mosolyokkal, ahogy a grófkisasszonyok is szokták, 
ha kocsijuk néha átsuhan a kisváros házai között. 

Sándor homlokába húzta szürke kalapját s mozdulatlanul ült 
Kamilla mellett. Valami zsibbadtság nehezedett rá, amíg sorra buk-
kantak fel gyerekkora óta nem látot t házak és utcák, rondellás, virágos 
ablakok, mintha régi kép elmosódott színei és vonalai élénkültek volna 
meg hirtelen. 

— Mindenki minket néz — súgta Kamilla, aztán dédelgető, csalá-
dias mozdulattal Sándor kar jába fonta a kar já t . Milyen elegáns, nagy-
városi ember ez a Sándor, szürke kalapban, könnyű sárga kabátban, 
csupa finom angol holmiban, aminőket ezek i t t nem is l á t tak s a galamb-
szürke szarvasbőr keztyű is milyen bágyadt előkelőséggel ereszkedik le 
ujjai között, a kocsi kar ján. Hiszen ha egyszer egy ilyen kérő toppan t 
volna eléje. Kis felhő suhant át a homlokán, de nyomban elmosolyodott 
megint. Biztosan kérőnek nézik Sándort . H á t csak nézzék. Igy még jobb. 
És csendes büszkeséggel közelebb simult hozzá. 

A lovak ügetni kezdtek pár méternyi sík úton s kedvetlenül meg-
lassudtak ismét, a dombmeredek előtt, ahol az orvos háza állt. 

Az orvos lelépett a járdáról s magasra emelt ernyővel integetet t 
a kocsi felé. A kocsis hátranézet t a bakról, hogy megálljon-e, mert a 
doktor úr akar valamit? 

— Igen, igen — rendelkezett Kamilla sietve. 
— Istvánházára tartanak? — kérdezte az orvos, amikor megálltak. 
A rugók oldalt süllyedtek, amint nehéz teste megtámaszkodott a 

kocsi oldalán. Alig billentette meg a kalapját . 
— Ferenczyékhez — felelte Kamilla örömtől izgatottan s kissé 

feljebb emelte a fejét. 
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— Úgy érti, hogy a jószágigazgatóékhoz? — bámészkodott rá az 
orvos, mintha elképzelhetetlen furcsaság lenne abban, amit Kamilla 
mondott. 

Fanyar, epés mosoly maradt a szája körül. 
Sándor, a kalapja árnyéka alól, lassan az orvosra nézett. Már csak 

halványan emlékezett rá. Azóta alaposan megöregedett, sűrű, fekete 
szakállát behavazta az idő s olyan az mostan, mint olvadásos hó, korom-
tól szennyesen. De a modorában már nincs semmi kedveskedés, igazi 
hangján dobálja ki magából az érdes szavakat, ahogy bizonnyal akkor 
is szerette volna, amikor még tartotta magát házuknak gazdag híre. 

— Igen, Ferenczy Pistáékhoz — diadalmaskodott Kamilla. — Ha 
doktor úr Istvánházára tart, szívesen látjuk, hárman is elférünk kényel-
mesen. 

Sándor már kissé felemelkedett, hogy átengedje helyét a nagy-
ülésen. A doktor fellépett a kocsi hágcsójára. 

— Nem is tudtam, hogy ilyen jóba vannak — mondta gúnyosan 
és ismét az előbbi kételkedő mosollyal. 

Halvány vérhullám öntötte el Sándor homlokát. Aztán előrehajolt, 
felemelte, vékony acéllábakra állította a bársonyülést és hűvös, kurta 
mozdulattal odamutatott : 

— Parancsoljon . . . 
Kamilla ijedten nézett Sándorra. A doktornak elnyúlt az arca s 

egy pillanatig tanácstalanul állt a kocsi hágcsóján. De Sándor már 
kényelmesen eldőlt az ülés mélyén és felkiáltott a bakra : 

— Indulhatunk. 
A kerekek megmozdultak s a doktor sietve a kisülésre ejtette magát. 

Jó ideig sápadtan ült, feszengve és nem talált helyet kis kövér lábának. 
Aztán a térde közé szorított ernyő fogantyújára támasztotta állát. 
Kamilla nem is mert ránézni. Sándor kényelmes mozdulattal cigaret-
tára gyujtott. 

— Kedves fivére? — kérdezte a doktor kicsivé süllyedve a kis-
ülésen s amint feljebb emelte fejét, szennyes szakállának csúcsa Sán-
dorra mutatott. 

— Ó igaz, hiszen doktor úr már nem is igen emlékezhet Sándorra — 
eszmélt Kamilla. — Hát persze, hogy ő, a mi Sándorunk. Ugy-e, milyen 
nagy férfi lett belőle? 

A doktor némán bólogatott, azzal a mosollyal, ahogy öreg emberek 
keresnek meg régi emlékképeket. Ő azonban olyan emléket szeretett 
volna felidézni, amivel gyanutlanul bántani lehet. Visszabántani. Meg 
kell leckéztetni ezt az arrogáns fickót, hadd érezze, hogy elmultak már 
a régi idők, amikor az egész város a Lelkes háznak hódolt s még ennek 
a kutya, komisz kölyöknek is gazsulálni kellett az apja miatt. 

— Már hogyne emlékeznék — szólt végre hízelgő mosollyal. — 
Annak idején igen sajnáltuk, hogy el kellett hagynod a gimnáziumot és 
mondd csak, aztán valahol másutt sikerült mégis letenned az érettségit ? 
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Kamilla összecsapta a kezét. 
— Doktor bácsi, hiszen Sándor már ügyvéd. Két hete ügyvéd. 
Az orvos megrágta fakó ba júszának szálait. 
— No, nagyon örülök — mondta rekedtes hangon és éles köhin-

téssel t isztította meg a to rká t . — Évekig nem hallot tunk rólad s most 
egyszerre mindjár t ilyen jó hír ! De t e ta lán, azt se tudod már, hogy 
én ki vagyok? 

— Te vagy az Adok doktor — felelte hidegen Sándor. 
A kurta «te», ez a kopár, egytagú szó, minden jelző nélkül, úgy 

hullott az orvos felé, mint egyetlen kemény korbácsütés. Az arca is 
megrándult tőle. Ha már visszategezi őt, az öregembert, ez a tacskó, 
legalább tenné hozzá, hogy kedves bá tyám, vagy doktor bácsi. S még 
a nevét se t ud j a . Vagy épenséggel nagyon is t u d j a és szándékosan fer-
díti el, mint akit arra se méltat , hogy megőrizze emlékezetében. 

— De Sanyi, nem Adok, hanem Adsz — szólt közbe i jedten 
Kamilla. — Há t már nem emlékszel a doktor Adsz bácsira? 

— Igen, igen, Adsz. Emlékeztem, hogy valami ragozott igei alak. 
Egyes szám első, vagy második személyben. Szóval a második? Te Adsz. 

És ha legalább mosolygott volna ehhez az otromba vicchez. De 
tovább is mereven nézett, mintha éles választ várna, amit még élesebb 
hangon lehet visszaütni. Az ilyen hűvös, mozdulat lan arcú emberek a 
végén kezdik a haragot s nem sokat beszélnek hozzá. Épen ilyen volt 
az apja is. 

Az orvos kínosan nevetet t : 
— Persze, bolond egy név. Már rég vehet tem volna másikat , de 

fiatal koromban a sok dologtól annyi időm se maradt , hogy kérvényt 
ír jak s föléje ragasszam a koronás bélyeget. Most meg — te t t e hozzá 
recsegő nevetéssel, melankolikusan — az ilyen öreg zsidónak, igazán 
mindegy már, hogy holnap vagy holnapután, mit í rnak ma jd a fe j fá já ra? 

És azt vár ta volna, hogy nevessenek. De Sándor unot tan oldalt 
nézett s csak Kamilla mondta , valami kárpótolni akaró kedvességgel, 
hogy a doktor bácsinak van igaza, azért igen rendes, sőt ki tünő ember 
lehet valaki, amint a példa is mu ta t j a , ha Adsznak h ív ják is. 

Már hogy a fenébe ne lehetne, gondolta magában az orvos és hir-
telen haraggal, kivörösödött az arca, mintha piros t i n t ába m á r t o t t á k 
volna. De nem szólt semmit . Szörnyű kényelmetlenül érezte magát . 
Erről az átkozott kisülésről is ma jd lecsúszik, meg a lábát sincs hova 
rakni, mozdulni se mer ettől a pökhendi fickótól, mert még valami 
gorombaság is kitelik tőle. Pedig a szűkös szorongásban már egész 
elzsibbadt a bal combja, mintha hűdés érte volna. Legalább a ballábát 
t ehe tné arrébb, kissé k inyuj tva , de ez i t t úgy terpeszkedik, mintha a 
maga fogat ján ha j ta tna legalább is a bir tokára. Szamárság is volt meg-
állítani őket. Az lenne a legokosabb, ha szólna, hogy ál l janak meg, 
az tán köszönés nélkül leszállni és gyalog menni tovább . Nézte a kilo-
méteroszlopokat és egyre bátor í to t ta magát , hogy most, no most igazán 
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szólni fog, aztán csak ült, kuporgott, kényelmetlenül s a kocsi vidáman 
robogott tovább a völgy felé. 

Sándor a tájat nézte. Hogyan éled fel, amit az évek romhalmaza 
úgy eltemetett emlékezetében, mintha soha nem is lett volna? A kis 
iparvágány, ahol apró kerekeken salakkal rakott vasdobozokat vonszol 
egy törődött gebe, most is olyan intim bájjal kanyarodik a hegyoldal 
sűrűjébe, mint tíz esztendővel ezelőtt. Milyen megható ! S ez a kis 
bakterház is itt áll hűségesen. A zúzó poros ablakai mögött ugyanaz a 
dobogó robaj. Az aknaház sötét kapuján túl, ahol egy szál villanykörte 
ereszkedik a tátongó mélység fölé, most is mintha bíborpára gőzölögne 
fel a föld gyomrából. Odább alvilági zúgás és fémszörnyetegek sebes 
csillogása a gépház ablakai mögött. S lenn, a völgy alján, ahol széles 
földsíkon vetik meg lábukat a hegyek, hatalmas hombárokkal, bíbor-
fényű íves ablakokkal, meg nem szünő rémületes dohogással a kohó. 
Szörnyeteg kéménye az égbe nyúlik, szakadatlan, sűrű füstfelhőkkel, 
melyek elkóborolnak kormosan, aztán lomhán visszaereszkednek és 
húsáig perzselik a föld testén a pázsitot. 

Hirtelen egy nagyot lélekzett a táj . Házak bukkantak fel virágos 
kertek közepén, letarolt, sárga táblák feküdtek a föld enyhe domboru-
latán, egész a sűrű tölgyesig, a megtisztult égen csipogó madarak cikáz-
tak, kis paraszt kölykek bámészkodtak a robogó kocsi után, térdig 
gázolva a patak vizében, a kohó kéményhegye még átütött egy kopár 
sziklacsúcs felett, mintha dárdát tűztek volna oda, aztán egy útkanyar-
nál hirtelen lebukott a hegy mögé s valahonnan messziről kolompszóval 
a termékenység muzsikájának preludiumát hozta a szél. 

Az uradalmi határban jártak. 
Ez a földsáv itten, jó kilométer hosszúságig, valamikor az övék 

volt. Sándor már csak híréből tudta. Visszaemlékezett kocsizásokra, 
amikor az apja mellett ült s az távoli határokig mutogatott a botjá-
val : ez is a nagyapádé volt, meg ez is itten. Nagyapa egy részeg haj-
nalon lefordult a bakról holtan, apa meg eladta a földeket s beköltözött 
a városba, a maradék vagyonnal, amit olyan sietve pusztított, mintha 
menekülne előle . . . Aztán? . . . Gyűlölködve nézett végig a földeken. 
Semmi, semmi ! Kamilla vénleány lett, anya fáradt, öreg asszony, aki 
már se sírni, se örülni nem tud, ő meg ideérkezett tíz esztendő után, 
idézi az elrohant multat, méri a bizonytalan jövendőt s holnap ki-
akasztja tábláját a ház kapujára : Lelkes Sándor dr. ügyvéd. 

Kamilla tovább fecsegett : 
— A Pista, amint megtudta, hogy megjött a Sándor, azonnal 

üzent, hogy küldi a kocsiját értünk. Valamikor igen jóban voltunk. 
Az orvos ugyan nem emlékezett arra, hogy jóban lettek volna, 

de hát ezek a dzsentrik kígyót-békát kiabálnak egymásra, bár lelkük 
mélyén mégis összetartanak. 

Már feléjük tátotta száját a gesztenyefa allée sötét kapuja. Az ura-
dalmi színekre festett útmenti korlát is felbukkant, a grófi előkelőség 
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hatalmának szimbolikus szegélyével, a természet egyszerű zöldje felett. 
A fák sűrűjén áttekintett a kastély sárga fala, zsalus ablakok lehúnyt 
szemével, komoran és gőgösen. Évente alig néhány hetet töltött itt a 
grófi család. Ilyenkor autókaravánokkal befutkározták a tájat, a gróf-
kisasszonyok besofiroztak egyszer-kétszer a városba, néha hajnalig tartó 
cigánymuzsika verte fel a szalmafedelű viskók fáradt, éjtszakai csönd-
jét, aztán egy nap eltűntek olyan váratlanul, mint ahogyan érkeztek. 

— Kegyes engedelmükkel, — mondta az orvos csaknem aláza-
tosan — én itt leszállnék. 

A kocsi megállt a korcsma előtt, ahol hetenként egyszer az ura-
dalmi tisztek, a pap, a tanító, jegyző s néhányan a városból, kugliparti 
mellett borozgatásra gyűltek össze. 

— Aztán visszafelé is szívesen látjuk, doktor bácsi — mondta 
Kamilla búcsúzóul. 

Az orvos mégegyszer megemelte kalapját és zsibbadt lábával, 
sántikálva indult a korcsma felé. 

Az ostor megpattant s a lovak dobogva vitték tovább a könnyű 
kocsit az allée sűrű lombjai alatt. 

— Jaj, te, én már sajnáltam szegényt — szánakozott Kamilla. 
— Miért? Le kellett hűteni. Igen fölülről kezdte. Gondoltam, ha 

még szemtelenkedsz is, csak üljél a kisülésen. 
Kamilla elmosolyodott. Ez ugyan megkapta a magáét. A lábát 

se tudta hová tegye, szegény. S egy darabig elnevetgéltek ezen. 
Kellemes mosoly maradt az arcukon, amint belevágtattak az üde 

párázatba, amit évszázados fák árnyékában, a frissen öntözött út lehelt 
ki hűsen magából. Mindenen a jólét és gondozottság, még a magtár 
is, barokk ornamentikájával, valóságos palota. A köszöngető cselédek 
azt se tudják, az uruk érkezik-e vagy valami nagyúri barátja ; talán 
most is ilyesmit hisznek és Sándor egy pillanatig lehúnyt szemmel úgy 
érezte, hogy övé itt minden és hazaérkezett a birtokára. 

A kocsi balra fordult s befutott a jószágigazgatói kert szélesre 
tárt kapuján. 

— Istenem, — mondta elfogódottan Kamilla — ez a Pisti való-
ságos kastélyban lakik. 

Sándor azt akarta felelni, hogy ez a tiéd is lehetne. Aztán tovább 
hallgatott mégis. Minek ezt még mondani is Kamillának? Szegény, 
alighanem maga is erre gondolt. 

Már látni lehetett pompei vörös falával a széles kőterraszt s az 
árkádos oszlopokat, melyeket sűrűn, csaknem a tetőzetig borított be 
a zöld folyondár. A széles rondón illatos rózsák, fehér rudakhoz s mulva, 
színes gömbökben nézegették kecses testüket s zümmögő méhecskék 
rajzottak sűrűn, a viola illatáradata fölött, mint valami lebegő szőnyeg, 
mely szünet nélkül cseréli sárgás mintázatának vonalait. Az ablakokon 
itt is zöld zsalu, itt-ott előre tolva szabadon és enyhe árnyékot hintve 
a sárga falakra. 
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A kerekek alatt halk nesszel ropogott az apróra zúzott fehér 
kavics. Megkerülték a rondót és megálltak a terrasz előtt. Egy kis 
cseléd felfutott a lépcsőkön, tiszteletteljes izgalommal, hírt adni a ven-
dégek érkezéséről. Aztán a terrasz mélyén kinyílt egy ajtó s mire Sándor 
és Kamilla leszálltak, Ferenczy Pista már lelépett a terrasz legalsó 
lépcsőjén. Nem lehetett ráismerni. Azelőtt vékony, csontos teste hatal-
masan megvállasodott s kerekre gömbölyödött arcán mélyszínű, hara-
gos pirosság ömlött el a fekete bajusz fölött. Balkezét a lovaglónadrág 
zsebébe sülyesztette s tempós lassúsággal tett néhány lépést feléjük. 

— No, nagyon örülök — mondta kézfogással, aztán tekintetével 
kényelmes sétát tett Sándor arcán, meg a ruháján, egész a cipőhegyéig. — 
Rád se ismertem volna, igen nagy dandy lettél. 

Kamilla lelkesülten nézett szét. 
— Milyen gyönyörű itt maguknál, Pista. Valóságos paradicsom. 
— Egész rendes — felelte az egykedvűen, majd a kocsis után 

kiáltott, aki már elindította a lovakat : — Még ne fogj ki, Péter ! Hajts 
előbb a kuglizóba, hogy csak estefelé tudok benézni az urakhoz. 

Szóval ez azt jelenti, — gondolta magában Sándor — hogy csak 
estig számítanak rájuk. Ezt ők is így képzelték, de ha Pista ilyen 
világosan tudomásukra hozza, talán mégis felelni kellene valamit? De 
mit mondhat ilyenkor az ember? Talán azt, hogy magunk is így akar-
tuk? Vagy azt is lehetne mondani, kérlek, talán várhatna egy negyed-
órát, aztán vihetne minket is vissza, nekünk ugyanis nagyon sietnünk 
kell? De ez meg nem volna okos dolog. 

Pár lépést tettek szótlanul. 
— Az Adsz doktor is odament, — mondta Kamilla — magunk-

kal hoztuk a kocsin. 
Pistának felderült az arca. 
— No mégis? Ugyanis elfelejtettem izenni, hogy szóljanak be az 

öregért. Holnap utazunk és a nyakig-csomagolásban nem gondoltam 
erre. Kérem is, ne haragudjanak, de a Babus csak később jöhet elő, 
ő még el van foglalva az úti készülődéssel. 

— Ilyenformán nem is illett volna jönnünk . . . 
— Miért ne illett volna? — felelte meggyőződés nélkül. 
Odabent a zsaluréseken beszűrődő napfény zöld reflexekkel mázolta 

be a sötétes szoba sarkát s a hatalmas bőrfoteleket. Szótlanul, kissé 
ünnepélyesen helyezkedtek el. Sándor és Kamilla valami alkalmas témát 
kerestek magukban, Pista elgondolkodva, mély lélekzetekkel szította 
szivarjának parazsát. 

— Nem valami kellemes egyéniség — szólalt meg Sándor az 
orvosra gondolva s nyomban bosszúság öntötte el, mert okosabb témát 
is lehetett volna találni. 

Pista kérdően nézett rá. 
— Ezt a zsidó doktort gondoltam. 
— Te úgy találod? Mi nagyon szeretjük. Minden zsebe tele van 
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jobbnál-jobb viccekkel. Mulatságos öreg zsidó. Alighanem ő lesz az 
uradalmi doktor. 

— Az nagyon jó, Pisti, nagyon jó — állapította meg sietve Kamilla, 
hogy elsimítsa, amit Sándor mondott. — Kitünő orvos. A legjobb 
diagnoszta. 

— Én is úgy tudom. 
Aztán a megrekedt társalgás tovább vergődött a csönd nehéz és 

levegőtlen boltozata alatt. Kamilla szórakozottan átnyúlt a tükör-
asztalra és felemelt egy képet. Pista felállt és világosságot engedett 
be az ablakon. 

— A kis kölykem — mondta apai büszkeséggel és Kamilla mögött, 
szétvetett lábakkal, ő is a képet nézte. 

Kamilla tágra nyitotta a szemét. 
— Milyen édes és milyen nagy már — mondta halkan s a képet 

Sándornak nyujtotta. 
(Vége köv.) Szitnyay Zoltán. 

ÖRÖK TIHANY. 
Egy szép, visszhangos perc emlékére. 

Uram, Teneked legyen hála, hála, 
Hogy Te Tihanyt teremtesz mindenütt, 
S ha akarod: zeng riadó leánya. 

Hogy a szirt fokán nem kell némán állni, 
Sirásóként hangot hantolva el, — 
Hogy lehet még, hogy érdemes kiáltni! 

Ugyis fogy a hang, — zihál a tüdő — 
S ha egyszer mégis felcsap szabadon: 
Az Echó úgy kell, mint a levegő. 

Mi lenne, ha ránk hullván a setét, 
Lezárná mindég nyiló ajkainkat 
Nagy, címeres önismeret-pecsét? 

Mi lenne, ha hágván hegyormokat, 
Szívünk, a tompán zörgő gyász-szekér 
Daccal hurcolna hang-halottakat? 

S mi lenne, ha eltűnne mindenünnen 
Tihany tündére, felül és alul, — 
És az utolsó S. O. S. — kiáltás 
Lábunkhoz hullna — visszhangtalanul? . . . 

Reményik Sándor. 

Napkelet 10 


	Napkelet_1931_02_139
	Napkelet_1931_02_140
	Napkelet_1931_02_141
	Napkelet_1931_02_142
	Napkelet_1931_02_143
	Napkelet_1931_02_144
	Napkelet_1931_02_145

