
U N T L Á T O G A T Á S . 

II. EG Y TÁVOLI szobából halk zongoraszó hallatszott. Gyakorlott 
ujjak könnyen és unatkozva sétáltattak valami etüdöt a billen-
tyűkön. Kamilla még mindig maga elé nézett. Vékony arcán 

szinte a csontokig áttetszett a halálos fehérségű bőr, ajka fölött bágyadt 
mosoly cikázott s gyönge kezei ernyedten hullottak a térdek fölé. 
Mögötte a széles Pista, élettől és gondtalanságtól jóllakottan, még min-
dég a képet nézte, amit Sándor már visszahelyezett a tükörasztalra. 
Kerek arcán zsíros és önelégült mosolygás görbéi között szétáradt és 
apró verejtékcseppeken csillogott a napfény. 

Sándor maga se tudta, hogy miért, de ellenségesen nézett Pistára. 
Talán az bántotta, hogy ilyen elégült és jóllakott, Kamilla meg olyan, 
mint egy árvácska, mely a gyors elvirágzás bánatával hajtja le a fejét. 

— Emlékszik, Pista, — kérdezte váratlanul — hogy sohasem 
akartam zongorázni? 

Pista csodálkozva húzta fel a szemöldökét. 
— Nem akart zongorázni? 
— Istenem, milyen buta is az olyan gyerek, bakfis. A fejembe 

vettem, hogy maga előtt nem és nem. És ha kért, hát annál kevésbbé, 
mintha bizony ez valami nagy szerencse lett volna magának, úgy-e, Pista? 

És kedvesen nézett, mintha jóvá akarna tenni valamit a multban. 
— Nem emlékszem — felelte Pista ridegen. 
Sándor Kamillára pillantott és rosszalóan csóválta meg a fejét. 
A zongora ismét megszólalt. 
— Milyen szépen játszik valaki — mondta Kamilla s lehúnyt 

szemmel, halk zümmögéssel követte a valcer dallamát. 
— Csak a nagymama — felelte Pista bosszúsan, aztán hirtelen 

Sándorhoz fordult : — Hát tegnap jöttél meg? Nagyon kedves, hogy 
előre értesítettél, annál is inkább, mert amint írtam is, holnap elutazunk 
több hétre. Nagyon rösteljük, — és Kamilla felé fordult — hogy 
maguknál még nem tehettük tiszteletünket, de az első hónapokban 
hivatalátvétel, berendezkedés, rengeteg felfordulás, ép csak arra volt 
időnk, hogy hivatalos látogatásokat tegyünk. 

Kamilla arra gondolt, hogy ez ugyan nincs így egészen, mert alig 
volt nap, amikor ne látta volna az uradalmi fogatot, amint jóformán 
kaputól kapuig vitte őket, de ezzel most nem szabad törődniök, az a 
fontos, hogy kedvében járjanak, aztán ha sikerül Sándornak, az emberek 
úgyis megváltoznak majd maguktól is. 



207 

— Ó Pisti — mondta engedékenyen — mi ezt nem vesszük úgy. 
Majd eljönnek, amikor idejük engedi. És mi mindég örülni fogunk. 

Pista Kamillára nézett. Fonnyadt arcára és az igénytelen ruhára, 
mely áruló sebhelyeket viselt a divatváltozással vívott keserves küzde-
lemben. És valamikor ez a Kamilla volt az, aki nélkül el se tudta kép-
zelni az életet. Szinte hihetetlen. 

— Szóval Sándorkám — érdeklődött már szivélyesebben — ide-
haza akarsz prakszist kezdeni? 

Sándor pár pillanatig elgondolkozott. Kamilla lesütötte a szemét. 
Szinte lélekzeni se mert az izgatott várakozásban. 

— Szeretném átvenni apám örökét — mondta hirtelen Sándor. 
Aztán várakozóan nézett Pistára. Az nem felelt mindjárt. Az arca 

lassan elkomorodott s a szája körül keményen és kelletlenül megfeszült 
az izom. 

— Úgy gondolod, hogy itt nálunk az uradalomnál? 
— Mint jogtanácsos, ha te is segítségemre volnál. 
— Nehéz dolog — tünődött Pista. 
Kamilla felsóhajtott. 
— Tegye meg, kedves. Aztán ragyogó szemmel, mintha ajándékot 

nyujtana át, becézve zengett a hangja : — Én kérem. 
Pista elmosolyodott. Ez az «én kérem» olyan volt, mintha fonnyadt 

alma gurult volna eléje, amit valamikor, régen, ízes, pirospozsgás korá-
ban kívánt meg az ágon. 

— No ha maga kéri, kedves Kamilla, természetesen gondolkodni 
fogok a dolgon s ami tőlem tellik, meg is teszem. 

— Tudtam — felelte Kamilla hálásan. 
Sándor szégyenkezve hunyta le a szemét. 
A lakás mélyéből ismét felhangzott az előbbi valcer. Pista hirte-

len felállt, hogy azonnal jön, csak megnézi a Babust. Talán még nem is 
tudja, hogy már megjöttek a kedves vendégek. 

Egyedül maradtak. 
— Ezt nem kellett volna — mondta leckéztetően Sándor. 
— De miért? — kérdezte csodálkozva Kamilla, még mindig mo-

solyogva és sikerétől büszkén. 
— Meg az előbb is, hogy nem akartál zongorázni előtte . . . 
— Sándor, de hisz ez csakugyan így volt. 
— Épp azért. Nem érzed, hogy milyen nevetséges vagy ezzel? 
— Nevetséges? 
— Pista talán már nem is emlékszik rá. S te most előhozakodol 

rég elmult dolgokkal. Szinte dicsekszel. 
Kamilla gőgösen fölvetette a fejét. 
— Valamikor szeretett. 
— Mondta? 
— Azt nem. Ilyent nem mert. 
— Akkor honnan tudod? 
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— T u d o m . 
— Ugyan, Kamil la . . . 
A levegőbe legyintett s nem fo lytatta t o v á b b . Kamil la meg össze-

húzta a száját és meredten nézett maga elé. E lőbb megbántottan és 
sértetten, aztán már csak kesernyés szomorúsággal. Arcáról elvonult 
az előbbi hiú moso ly s mintha kis lángokat o ltogattak volna el egy 
szentély mélyén, szeméből elköltözött az ünnepi fény, mely kevéssel 
e lőbb olyan kedvessé tette. Eszébe juto t tak az otthoni gondok. A z arca 
megszürkült s a vonásai megkeményedtek. Mint odahaza, amikor 
fukarul állítja össze a háztartás heti költségeit, átvizsgálja a füszeres 
és mészáros számlakönyvét s dorgáló hangon kér számon valami t itkolt 
tételt, amit az özvegy az ő tudta nélkül csempészett oda. 

Sándor már szerette vo lna megsimogatni . 
— Kamil la , mosolyog j . . . Persze, h o g y neked van igazad . , . 

Pista valamikor szeretett téged . . . 
Belépett a háziasszony s utána Pista is. 
Sándor lassan felemelkedett, egyenesen, csaknem egy fej jel a 

t öbb iek fölé, de mégse merevedett meg katonásan, va lahogy uriasan, 
hanyag tartással, hűvös tartózkodással húzódott hátra és hosszú, cso-
dálkozó pillantással fogadta az asszonyt. 

A selyemruha halk nesszel suhogott s hirtelen szétáradt a kellemes 
parfőmillat, mintha illatozó virág lépett volna be a szobába. Babus 
talán át is vett valamit Sándor tekintetéből , mert hosszú szempilláit 
barna szemgolyója fölé gördítette s csak azután nézett fel ismét, amikor 
Kamil la elé lépett. 

— N a g y o n örülök, h o g y végre megismerlek — s kinyujtotta a 
karját hideg kézfogásra, de Kamil la feje előrehajolt, szája csókra nyílott 
s akkor kegyes és hűvös öleléssel odanyuj tot ta az arcát is. 

Sándornak eszébe jutott az előbbi «én kérem» s ez most még szá-
nalmasabbnak tetszett. Biztos, h o g y az asszony is, meg Pista is, ezen 
f ognak mulatni, ha ők már elmentek. 

— És ez a mi Sándorunk — mutatott feléje Kamil la . 
— A b á t y á d ? 
— A z öcsém. 
— N e k e m b izony csak b á t y á m van — és csilingelve nevetett s 

a kezét nyuj tot ta csókra. 
Sándor azonban mélyen meghajolt s elengedte az asszony kezét. 

A z csodálkozva pillantott rá, tágranyitott szemmel, mintha t itkos had-
üzenetet vett vo lna át és mérlegelné, érdemes-e azt e l fogadni? Aztán 
Kamillára nézett, majd ismét Sándorra s e lkomolyodot t hangon mondta : 

— N e m is hasonlítanak egymásra. 
Kamil la azt felelte, h o g y talán a szemük, mert ez náluk apai örök-

ség és Sándort hosszú pillantással simogatta meg, melyben testvéri 
büszkeség és tanuságtétel volt arról, h o g y Sándor a legkülönbb ember 
az összes férfiak között , dísze és reménye a családnak, csak az ő élete 
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legyen szerencsés és boldog és akkor minden jó lesz. Aztán arról kezdett 
beszélni, hogy Sándor már gyerekkorában milyen okos fiú volt, egész 
rendkívüli módon, szinte félelmetesen. Sietve elmondott néhány esetet, 
aminőhöz hasonlók, hasonló korban, minden gyereknél adódnak. Sándor 
a bajuszát tépkedte egyre türelmetlenebbül, röstelkedve s lopva az 
asszonyra pillantott. Az hűvösen hallgatta Kamillát, helyeslés és érdek-
lődés nélkül és mozdulatlan szájának szélén gúnyos és konvencionális 
mosoly tapadt meg. 

— Nagyságos asszony, hogy érzi magát ezen a vidéken? — kér-
dezte hirtelen Sándor, amint Kamilla egy mondat után éppen megpihent. 

Az asszony kurta és szórakozott pillantással felelt, ahogy fölös-
leges kérdésekre szokás : 

— Egész jól. 
Aztán ismét Kamillához fordult : 
— Már régen készülünk hozzátok. 
Pista, aki közben kiment és ismét visszajött, likőrös üveget emelt 

ki egy szekrényből és megtöltötte a poharakat. 
— Kóstoljátok meg. 
Az ezüst dobozból cigaretták kerültek elő. Az asszony is szájába 

vett egyet s mialatt tovább beszélt, Sándor szolgálatkészen tartotta 
feléje a gyufalángot. De az asszony mintha észre se vette volna, hátra-
nyúlt az ura cigarettájáért és onnan vett tüzet. Sándor eldobta az égő 
gyufát, mely csaknem a körmére égett. 

— Sándor is tüzet akart adni — mondta kissé neheztelően Kamilla. 
Az asszony kényszeredett mosollyal nézett vissza. 
Sándor hátradőlt a fotelben. Száját összeharapta s mereven nézte 

az asszonyt. Habos szőkeségét fehér nyaka fölött, arca rendezett voná-
sait, melyek közt nem akadt egyetlen hanyag és áruló vonal. Még a 
szemében is csaknem személytelen érdeklődés tükröződött. És mégis 
nyugtalanító volt, mint csillagtalan éjtszakán a mozdulatlan, fekete é g . . . 
Egyenesen ült, csipője izmos és állati gömbölyűséggel emelkedett ki az 
ülés fölött, keresztbevetett lábainak vonalán puhán simult ki a ruha 
anyaga, a bokánál induló lábak ívével láthatóan, jobb karja a fotel hátán 
pihent, elrendezetten, mintha modellt ülne, csak a balkeze volt örökös 
mozgásban. Ez a hosszú, fehér kéz, szájától a hamutálig cikkázott nyug-
talanul, égő cigarettát táncoltatva ujjai között s nem pihent meg egy 
pillanatra sem. 

És Sándort hagyta hallgatni, mintha tudomásul se venné jelen-
létét. Folyékonyan beszélt háztartási dolgokról, falusi életről, amit 
világért se tart temetőnek, ő különben is olyan, mint Kipling macskája 
a Dzsungelbukban, mindenütt egyformán jól és egyedül érzi magát. 
Páristól Taormináig beutazta Európa térképét, Amerika nem érdekelte, 
Keletázsia misztikuma annálinkább, Deauvilleban legkedvesebb a 
tavasz s bármily hihetetlenül hangzik, a telet már lánykorában is a 
pusztájukon szerette legjobban s itt is előre örül, hogy milyen szép lesz 

Napkelet 14 
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a hóval borított hegyek alatt. Angol és francia szavak fonódtak mon-
dataiba, de minden tüntetés nélkül, magától értetődően s közben Pistá-
hoz fordult meleg mosollyal, ahogy a macska puha talpa simogat 
hizelgően. 

Sándor már szédülten hallgatta. Ez az asszony és Ferenczy Pista? 
Nem, ez lehetetlen. De mégis. Hiszen kislányuk is van már. 

Kinyílt az ajtó s belépett a nagymama. Kamilla sietve felállt. Pista 
egy karosszéket tolt félre. Az asszony cserélte egymásra vetett lábát s 
a könnyű selyem elakadt a térdek fölött. Sándor egyenesen odanézett. 
Babus észrevette ezt a pillantást s kezét, mellyel a ruha felé nyult, vissza-
húzta, egy pillanatig még úgy hagyta halvány, rózsás csíkkal zárulva 
selymek és árnyak között. Aztán lassan elrendezgette ruháját és gúnyo-
san elmosolyodott. Sándor felállt. Amint elhaladt az asszony mellett, 
azt mondta magában : 

— Fenevad. 
Aztán kezet csókolt az öregasszonynak. 
A nagymama Kamillával kezdett beszélgetni. Hogy ő ismerte a 

kedves papát, a jurista-bálon találkoztak és olyan szép és jókedvű ember 
volt, akit sohase lehet elfelejteni. 

Sándor közelebb húzódott az asszonyhoz. 
Babus felnevetett. Apró ütemekre tördelt, határtalanul gúnyos 

asszonyi nevetéssel, melynek hangjegyeiből ki lehetett olvasni, hogy ő 
most kinevet valakit, a köznevetségnek nyujt át valamit, amit halkan 
suttogtak a fülébe. Pista szótlanul ült a karosszékben s a feleségét nézte. 
A nagymama és Kamilla is odafigyelt. 

— Milyen jól mulattok — mondta Kamilla bizonytalan hangon. 
Az asszonyból még egyre sistergett halkuló nevetése. 
— Nagyon mulatságos ember a te öcséd. 
— Halljuk hát mi is — mondta Pista s elrekedt a hangja. 
Sándor ijedten nézett az asszonyra. Az a fejét rázta pajkoskodó 

mosollyal : 
— Azt már mégse. Amit ő nekem bizalmasan elmond? 
Pista gúnyosan elmosolyodott és újból megtöltötte a likőrös 

poharakat. 
— Maga engem nevetségessé akart tenni — mondta Sándor nehez-

telő hangon. 
Babus lassan végignézett Sándoron, magasra emelt szempillákkal, 

amit hirtelen visszaeresztett, mintha vesszőt suhintana. 
Sándor mélyet lélekzett. A likőrös pohár után nyúlt s egy moz-

dulattal kiürítette tartalmát. Kamilla aggódó pillantással intett feléje, 
hogy ne olyan sűrűn. Pista a földnek buktatta fejét mogorva arccal. 
Sándor nyakig süppedt a fotelben és Babust nézte, amint alakjának kör-
vonalai egyre kevésbbé láthatóan merültek el az alkonyat behúzódó 
árnyai alatt. Már csak a csípő íve villant ki a fotel öbléből fehéren. Ha 
megmozdult, a megbolygatott levegő tovább szórta és Sándorig hozta 
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illatát. Úgy tetszett neki, hogy nagy barna szeme fölött ijedt és könyörgő 
csúcsban találkozik össze a szemöldök két íve, mint gótikus párkányzat 
templomablakok felett. Az ajka erőtlenül felnyílik s szinte érezni, mint 
gőzölög ki száján forró lélekzete. Szeretné, ha beszelne, csupa muzsika a 
hangja, meleg zengésű prímhegedű, rosszul hangolt, ostoba hangszerek 
között. 

Babus felállt és kigyujtotta a villanyt. A sárga fény végigmosoly-
gott a szobán s felderültek az arcok is. 

— Milyen szépen zongorázott az előbb nénikém — kedveskedett 
Kamilla, csak azért, hogy valami beszédbe kezdjen. 

— Én, lelkecském? Én? — s a nagymama mosolyogva rázta a 
fejét. — Nem mondom, valamikor igen. Épp azt a keringőt kedveltem 
különösen, amit Babus az előbb játszott. 

— Én, azt hittem — kezdte Kamilla halkan, aztán zavart, meg-
szégyenültséggel elhallgatott. Legjobb, ha úgy tesz, mintha semmi sem 
történt volna. Csak Sándornak lenne kára, ha ők most megsértődnének. 

Sándor hirtelen felállt : 
— Menjünk Kamilla. 
— Mi leli magukat? — kérdezte Babus. 
Kamilla még ott ült a diványon és nem tudta, hogy mit csináljon? 

Riadtan tekintgetett Sándorról Pistára, Pistáról Babusra. 
— De igazán, ilyen hirtelen . . .? — csodálkozott a nagymama is, 

aki semmit sem értett az egészből. 
Pista kivörösödött arccal bámészkodott maga elé. Szólnia kellene, 

de nem tud szólni. Egyetlen mentő gondolat se jut az eszébe. Köhög, 
keresztbetett két lábát váltogatja s várja, hogy rászakadjon az égbolt. 
Az asszony meg összehúzta is kissé fogai közé kapta az ajkát s úgy nézett 
az urára ellenségesen. 

— Miféle idétlenséget követett el már megint? — kérdezte nyersen. 
Sándor megkönnyebbült. 
— Utálja ezt az embert — döntötte el magában. — És mégis . . . 
Pista felhorkant, mint a vad, amelyik menekül, bozótok között 

bujkál, de ha megsebzik, támadásba megy. Haragosan kirugta csizmás 
lábát a szőnyeg fölött s elfehéredett arcáról tarkójára özönlött bíbor-
pirosan a vér. 

— Na, na csak hátrább az agarakkal — kiáltott az asszonyra — 
mert rossz vége lesz annak, ha én is kitátom a számat. 

— De gyerekek, gyerekek, — csitított ijedt szégyenkezéssel a 
nagymama s apró, öreges mozdulatokat írt a levegőbe, mintha valami 
láthatatlan palástba akarta volna burkolni a családi élet féltőn titkolt 
sebeit. 

— Jaj, Istenem, — mondta Kamilla — az egész konfúziót én 
csináltam. Hiszen Pisti mondta is, hogy a Babus zongorázik . . . Úgy-e 
te is hallottad, Sándor? Aztán nem is tudom, mért gondoltam mégis, 
hogy a néni? 

14* 
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A vihar hirtelen elült. Az indulatok porfelhője lassan visszaeresz-
kedett s az arcok ismét megnyugodtak. Senki se hitte komolyan, amit 
Kamilla mondott, de az a fő, hogy meg van mentve a látszat. A nagy-
mama már kedvesen mosolygott. Lám ilyen kis tévedésből keletkeznek 
a nagy félreértések. És mindjárt el is mondott egy esetet, amikor hasonló 
dologból életreszóló harag lett. Szép is volna megbántani ilyen kedves 
teremtést, mint Kamilla? Főként Pistának. 

— Mert édes lelkem — s gyöngéd mozdulattal Kamilla karjára 
tette a kezét — ha te akkor nem vagy olyan makacs, most a te urad 
lenne ez a haragos ember. 

Olyan édes ártatlansággal mondta ezt, hogy mindnyájan felnevet-
tek. Pista halk korholássai morogta, hogy a nagyanyó enfant terrible 
és mindent kimond, ami a szívén van. Babus mosolyogva biztosította 
Kamillát, hogy ő járt jobban, bár nem szép tőle és igazán megtehette 
volna azt a szívességet, hogy Pistához megy feleségül, akkor most nem 
neki kellene vesződnie ezzel a dörmögő medvével. 

Csak Kamilla arca lett egyre komorabb, de ezt senki se vette észre. 
A szomszéd szobából evőeszközök és tányérok zörgése hallatszott 

be. Babus áthajolt a szék támláján s az ajtó felé mutatott, melynek két 
szárnyát szélesre tárta a szobalány : 

— Ha úgy tetszik. . . 
Mindnyájan áttódultak. Kamilla elővette zsebkendőjét, mintha 

csak az orrával bibelődnék s titkolt könnycseppeket szárítgatott fel a 
szemében. 

A felterített asztal végén tisztességtudó mosollyal álldogált a 
gyakornok. Szaporán hajlongott s hangos bokacsattogással ütötte össze 
kurta buret-nadrágba bujtatott, pipaszár lábait : 

— Alázatos tiszteletem, alázatos tiszteletem. 
Kopaszodó fejebúbján néhány szőke hajszál lebegett, homlokának 

erős párkányzata alatt apró, verébszemek villogtak éberen s vékony 
orrcimpája örökösen remegett, mintha mindég szimatolna valamit. 

— Róth úr — mondta Pista főnöki humorral s a gyakornokra 
mutatott. 

Kamilla gyanakodva nyujtotta a kezét. 
— Ugyan Pista — szólt Babus leeresztett hangon s korholóan 

nézett az urára. 
Majd megérintette Kamilla könyökét, asztalhoz unszoló mozdu-

lattal : 
— Te meg nehogy elhidd neki, szívem. A gyaki igen jó családból 

való fiú. 
Pista széles nevetéssel terítette magára az asztalkendőt : 
— Csak nézzen rá Kamilla. Erre a pónemre. Ilyen kampós orral 

és vörös képpel lehet ez más, mint Róth? 
— De nem, Pista, maga csak tréfál — és őszinte sajnálkozás volt 

Kamilla hangjában. 
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A gyakornok meg kínos nevetéssel erősítgette, hogy igen, igen, őt 
csakugyan Róthnak hívják s alázatos hunyorgással nyujtotta át magát 
a tréfa tárgyául, úgy ült a szék szélén, mintha nem is ülne, hanem csak 
szimbolikusan érintené azt, ugrásra készen, de belül majd szétvetette 
a gyáva harag, hogy ez a barom paraszt megint csúfságot csinál belőle, 

Sándor szótlanul ült a helyén. Elkomorodva kereste az asszony 
tekintetét, de az minduntalan elkerülte s keze a háziasszonyi gondos-
kodás mozdulataival röpködött az asztal fölött. 

— Ki ez az úr, nagyságos asszony? — kíváncsiskodott a gyakor-
nok Babusnak súgva. 

Babus szemöldökmozdulattal Kamilla felé mutatott : 
— Annak a hölgynek az öccse. Szeretne uradalmi ügyész lenni. 

Ezért jöttek. 
— A-szó ! — hunyorított a gyaki gúnyos mosollyal s már tisztá-

ban volt mindennel. Többé nem is nézett oda. Áhítatosan figyelt Pistára, 
aki épp arról tartott előadást, hogy ő a szolgálatban levőkkel nem tege-
ződik, mert az ilyen te-tu bruderoskodás mindig a hivatal kárára van 
előbb-utóbb. A gyaki sűrűn helyeselt, hogy csakis, csakis direktor uram, 
jóllehet szívesen elajándékozott volna két esztendőt az életéből, hacsak 
egyszer, egyetlen kis «szervusz»-t foghatott volna ki a jószágigazgatótól. 

A nagymama koccintásra emelte poharát s kedves mosollyal nézett 
a vendégekre a pohár üvegfalán keresztül. A csöpp kis italtól nyomban 
borsónyi pontocska virult ki az orrán, mintha piros tintát csöppentettek 
volna a hegyére. 

Kamilla minden fogás után lelkesülten áradozott, tudakolta az 
ételek receptjét s mialatt beszélt, egy fayancet emelgetett kíváncsian, 
aztán amikor észrevétlenül sikerült a tányér aljára pillantania, lelkesül-
ten felkiáltott : 

— Holicsi ! Jaj, nagyon szép. Babuskám, ez nagyon szép. 
És hirtelen elhallgatott megmerevült arccal, mert észrevette Sándor 

pillantását, amint szigorúan és rosszalólag sujtott feléje. A többiek is 
hallgattak, a takargatott unalom egymás iránti bosszúságával. Végre 
a nagymama kezdett beszélni s mielőtt szólt volna, öregesen nevetgélt 
magában, előre örülve annak, amit el fog mondani. 

— Most jut eszembe, nagyon jó eset, apátokkal történt, meg a 
főispánnal. Nekem az öreg Peregi mesélte el, mert az tud mindent. 
Akkor a trónörökös volt itt vadászaton. Utána nagy ebéd, az urak 
persze frakkban, cilinderrel, amint az udvarnál szokás. Á főispán otthon-
felejtette cilinderét, hát apátok küldött haza, mert neki volt még egy. 
De papirt kellett tenni belül, mert a főispánnak sokkal kisebb feje volt. 

Ebéd után a trónörökössel levonultak a parkba, persze az urak 
kézben tartották a cilindert, de mivel hűvös őszi idő volt már, a fenséges 
úr engedelmet adott, hogy tegyék csak a fejükre. És akkor történt az a 
rettenetes dolog, hogy a papiros kicsúszott a főispán cilinderéből egész 
a kravatlijáig, a cilinder meg fennakadt az orra hegyén. Volt nagy elképe-
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dés s az urak alig tudták megállni, h o g y hangosan fel ne nevessenek. 
A fenséges úr is e lmosolyodott f inoman s azt mondta a f ő i spánnak : 
Bitte, halten sie Ihren Hut nur weiter in Ihrer Hand ! 

Nevettek. A gyakornok nevetett a leghangosabban, h o g y j ó , nagyon 
jó , főként , amit a trónörökös mondot t . 

— Ugyan mit nagyzol, gyak i ? — pirított rá Pista. — Ne tegyen 
úgy, mintha értené. N e m szégyen az, ha valaki nem tud németül. Azért 
még magából is rendes uriember válhat. 

Ezen aztán ismét nevetni lehetett. A gyaki is nevetett és arra gon-
dolt , ha például e lmondaná, hogyan van az, amikor az öreg gróf érkezik? 
Már órákkal e lőbb kimennek az uradalmi határba, az egész tisztikar, 
meg az uradalmi népség, mintha valami uralkodót várnának. S amint 
felbukkan az autó a poros országúton, az igazgató leemeli a kalapját, 
meg a t öbb iek is s úgy várnak, ácsorognak, mint valami búcsúsok. Aztán 
az igazgató alázatosan köszön : Kegyelmes gróf úr . . . és o lyan mélyen 
hajlik, mintha meg akarná csókolni a gróf kezét. Amikor először látta, 
alig akart hinni a szemének. Pedig ez így van. És még ez mer beszélni 
i lyen hangon. Közönséges j o b b á g y . 

Sándor t o v á b b keresgélte Babus tekintetét , hol szemtől-szembe, 
hol a távol i tükrökben, de az asszony egyetlen pillantását se viszonozta. 
Aztán mintha meg is unta volna ezt a néma kergetősdit, hirtelen Sán-
dorhoz fordult , gúnyos aj kbiggyesztéssel és szinte rendreutasító hangon : 

— És maga, ügyvéd úr, miért hallgat ilyen odaadással? Most is 
valami jogeseten gondolkodik ta lán? 

Sándor fülig vörösödött , 
— Éppenséggel nem szokásom az okoskodás — mondta kissé sér-

tődöt ten . — Sőt, ha például értenék valamit a művészetekhez, már rég 
fe lhagytanm volna ezzel a csúf, agyafúrt foglalkozással. 

N a g y o n ügyetlenül, darabosan mondta , hirtelen csendet teremtve 
a társalgásban. Még folytatni is szerette volna, de a szavak indulatokká 
váltak egyre pirosabbá lobbanó arcán. A z asszony tüntetően elfordult. 

— Ú g y ? — hümmögöt t lassan Pista. — Aztán m o n d d csak — 
kérdezte epésen — ha ilyen véleménnyel v a g y a pályádról, miért mentél 
akkor mégis ügyvédnek? 

Kamil la Sándor védelmére sietett sértődötten : 
— Ő csak azt mondta , h o g y a művészet a legszebb hivatás, és ebben 

igaza is van. 
— Már engedelmet, szép dolog a kóklerkedés, de talán mégis csak 

különb valami egy diploma, amit sok tanulás után, tudós professzorok 
adnak, mint az enyém is, a gazdasági főiskolán, ami kvázi egyetem, 

— Tévedés — kezdte mondani Sándor, mert patakzott már benne 
az indulat, h o g y felemelje a fejét és végre megmutassa itt ezeknek, h o g y 
ő kicsoda? 

De Pista nagyot legyintett a levegőbe, mintha beszélni se volna 
érdemes az egészrő l : 
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— Ez mind nem is fontos a te szempontodból . Az a legnagyobb 
baj , hogy nagyon fiatal v a g y még. 

Sándorban elakadt a hang. Döbbenten nézett Pistára, aztán össze-
szorította a száját. Úgy, hát kibujt a szeg a zsákból? 

— De Pista — szólalt meg kétségbeesetten és már rimánkodó 
hangon Kamilla — hiszen maga is aránylag fiatalon lett jószágigazgató. 

— A z más, az más — felelte Pista s ingerülten t o v á b b taszított 
egy poharat. De h o g y miért más, azt már nem tudta megmondani . 

— Ez tényleg más, Kamilka — mondta Babus lágyan, de fölényes 
mosollyal éreztetve, h o g y ez az összehasonlítás már önmagában véve 
is nevetséges — Pista a főiskolán is együtt volt már a fiatal gróffal s 
vele csakugyan úgy bánnak, mint valami családtaggal. 

Aztán vigasztalóan tette hozzá : 
— N o de ez még nem jelent semmit. És ha most nem sikerül is, 

még elég hosszú az élet. 
Sándor az asszonyra nézett. Lekicsinylő, fölényes mosolyára sze-

retett volna könnyed évődéssel visszaütni, de a hangja hirtelen elrekedt 
s volt valami bántó abban, ahogy mondta : 

— Igazán meghat nagyságos asszony, h o g y ilyen adakozó . 
Pista mogorván előretolta az állát és úgy nézett Sándorra. 
— N a g y o n tévedsz, kedves pajtás, ha velünk szemben érzékeny-

kedel — s a fejét rázta méltatlankodva. — Ez végre is nem rajtam, leg-
kevésbbé a feleségemen, hanem egyes-egyedül a grófon múlik. 

— N e m lett volna szabad, nem lett volna szabad — mondogatta 
magában Kamilla, lehúnyt szemmel, mert érezte, h o g y most már min-
dennek vége van. 

A háziasszony hűvös mozdulattal Sándor elé tolt egy ezüst-dobozt . 
— Cukorral issza a feketét? — kérdezte közömbös hangon. 
— Igen — felelte Sándor és szeretett volna még egyszer az asszony 

szemébe nézni, de az most is elkerülte tekintetét, mintha m o n d a n á : miért 
erőlködsz, hát nem látod, h o g y nem kellesz és azért se kellesz nekem? 

Sándor lehajtotta a fejét és szájában hangtalanul, fá jó , keserű 
haraggal forgatta meg a s z ó t : — Fenevad, fenevad ! 

A nyitva felejtett a j tón egy kisleány tipegett be , Kamil la feléje 
nyujtotta a két karját és magához kérlelte, halk, h ivogató hangokat 
gügyögve . Isten tudja , mit gondolhatott közben, mert az arca különös, 
szinte anyai fényben égett s a szeme tele volt könnyel. Ölelgette, a keb-
lén ringatta a k i s lányt : 

A kicsikéd, úgy-e, a kicsikéd? Ó, Istenem ! 
Aztán ráhajolt és megcsókolta a szája fö lött . 
— Jaj , kérlek, csak ezt ne ! — és Babus ingerülten kikapta K a -

milla kezéből a kisleányt. — Mi magunk se szoktuk a száját csókolni. 
S mintha valami alsóbbrendű lények társaságától féltené, ki futott 

vele a szobából . Az a j tó erélyesen csapódott be utána. 
Pár pillanatig szótlanul ültek. A nagymama zavartan köhécselt. 
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— Megkérhetlek — szólt végre Sándor mély lélekzettel — hogy 
légy szíves kocsiról gondoskodni? 

Pista némán bólintott. 
— Te, gyaki, szólj Péternek, hogy előállhat. 
A gyaki fülig vörösödött a gyönyörűségtől és hadarva falta fel a 

szórakozottan leejtett főnöki tegeződést, mint éhes kutya a tányérra 
öntött tejet, nyelvével csattogtatva, mintha félne, hogy visszaveszik: 

— Parancsodra, direktor uram, igenis, kérlek-alássan. 
Jókedvű győzelmes hang tombolt benne : szervusz dirikém, 

szervusz dirikém. 
A vendégek sietve felkészültek. 
— Alighanem a gyereket fekteti le — mentegette Pista kény-

szeredetten Babust, aki már nem is került elő. 
A nagymama bátortalanul, szinte súgva mondta, hogy Pista meg 

ne hallja : 
— Máskor is jöhetnétek, leikecskéim. 
A távoli égen néma villanás gyujtotta fel a látóhatárt, amikor 

kocsiba szálltak. A lovak nekibokrosodva rohantak a sötét országút-
nak, az allé sűrű lombjai alatt. Mire a kocsma elé értek, már megeredt 
az eső. A doktor sietve jött elő, feltűrt gallérral, ernyő alatt, aztán fel-
kapaszkodott a kocsira és gyorsan elfoglalta a nagy ülést, amit Sándor 
néma mozdulattal engedett át neki. 

— Na hogy mulattak? — kérdezte ismét gúnyos és fölényes hangon. 
— Igen kellemesen — felelte Kamilla nehezen és szeretett volna 

sírvafakadni. 
— Kegyednek, amint most hallom — folytatta a doktor bántó 

szavakat keresve és illesztgetve össze — valamikor igen tetszett a 
jószágigazgató úr? Még fiatal korában. 

— Nekem? Az istenért, miket beszél? 
— No, no kérem, azért nem kell úgy megijedni mindjárt. Éppen-

séggel nem volna utolsó dolog jószágigazgatónénak lenni ebben az 
uradalomban. Az nem is olyan szégyen. Még egy Lelkes kisasszonynak 
sem. Úgy-e bár, kedves ügyvéd úr? 

Sándor hirtelen hátrafordult a kisülésen. 
— Álljon meg ! — kiáltott fel a kocsisnak s amikor az nem hal-

lotta a zuhogó eső zajában, megismételte hangosabban : 
— Álljon meg ! 
— Mit akarsz Sanyi? — kérdezte Kamilla rémülten. 
Sándor keztyűs kezével az orvosra mutatott : 
— Ez az úr rögtön le fog szállni. 
Az orvos felhördült : 
— Ez nem az ön kocsija. Ezt értem is küldték. 
Sándor előre nyujtotta karját s ujjai megkapaszkodtak az orvos 

kabátjában. 
— Szálljon le ! — vezényelte keményen. 
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— Sanyi, az Istenért — kiáltozott Kamilla — ebben a vihar-
ban? ! Ne, Sanyikám ne, hiszen a doktorbácsi már öreg ember és nem 
is akart ő minkat bántani. 

Az orvos minden erejével hátrahuzódott a kocsi belsejébe. Az ég 
ismét kigyulladt és Sándor egy pillanatra meglátta az öregember arcát, 
halálfélelem rémületével szemében, tátott szájjal, melyen egy értelmes 
szó se jött elő, csak hangok, zagyván és értelmetlen hördüléssel. 

Zuhogva ömlött a zápor s a szél a kocsi belsejébe verte, az arcokra 
nedvesen. 

Sándor elengedte az orvost. Kamilla felkiáltott a bakra : 
— Kérem, csak hajtson tovább ! 
A kocsis megrántotta a gyeplőt s a lovak ágaskodva eliramodtak 

a sötét országúton. Az orvos még sokáig nem jutott szóhoz. 
— Ilyet tenni egy öreg emberrel — mondta aztán ziháló tüdővel. 
De Sándor már nem felelt. Kamilla is hallgatott. Elhagyták az 

uradalmi határt. A vihar komor palástjában félelmetesen suhantak el 
mellettük a kohó lángokban izzó hatalmas ablakszemei. A zúzó kalapács 
moraja keresztülhatolt a viharzúgáson. Az akna gépházában sziszegve 
dolgoztak az acélkerekek. Aztán keresztüldübörögtek a városkapun, 
keskeny járdák szélén, párás csillogással, gázlámpák apró világító 
tornyai bukkantak fel s mind sűrűbben házak, lefüggönyözött ablakok. 
A vihar elvonult a hegyek felett s az alvó város éjtszakai csendességében 
ércesen csattogott a lovak patája. 

— Itt kérem megállni — nyöszörgött az orvos, amikor a háza 
elé értek. 

Aztán sietve kiszállt és vissza se nézett. Még hallani lehetett, 
amint a kapuzárban jajgatva sírt fel a kulcs. 

Kamilla Sándorra nézett. Szerette volna megkérdezni: mi történt 
köztetek Babussal, Sanyikám? De Sándor elfordította az arcát. Akkor 
Kamilla összehuzódott, szerényen és erőtlenül, mintha csak egy vékony, 
gyűrődött kendőt hullattak volna a kocsi sarkába. 

Megálltak a Rózsa-utcai kis ház előtt. Az egyik ablak mögött 
még sárgán világított a lámpa. Az özvegy virrasztott odabent. Néha 
ölébe eresztette a kötést és csendes mosollyal nézett maga elé. Úgy-
látszik jól találják magukat a gyerekek, gondolta magában. Délután 
váratlan vendége is volt. A gőgös Baloghné. Azzal jött, hogy ő maga se 
érti, mért hidegedtek el egymástól ennyire? De ha már a hegy nem megy 
Mohamedhez, hát Mohamed megy el a hegyhez. Különben mintha 
Kamillát látta volna az előbb az uradalmi fogatban. És ki volt az az 
idegen fiatal úr? Talán bizony valami kérő? Ó, hogy Sándor? Ezt alig 
lehet elhinni. Lám, lám, milyen nagy férfi lett belőle. És milyen fess. 
Az ember azt hinné, hogy maga a gróf. Hát persze most látogatóba 
mentek. Nem is tudta, hogy ilyen jóba vannak Ferenczyékkel. Úgy, 
régi barátság? Node ilyet ! Hát valamikor Ferenczy Pista és Kamilla . .? 
És az özvegynek részletesen el kellett mondani az egészet. Nagyon 
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szívesen tette és tele volt büszkeséggel az arca. S ha már az ember 
benne van, azt is el kell mondani, hogy Sándorból alighanem uradalmi 
jogtanácsos lesz. Aztán hogy már ki is néztek a Walkovich ház első 
emeletén egy nagyobb lakást is. Oda fognak költözni ugyanis Sándorral, 
mert neki kell az ügyvédi gyakorlat miatt. Ezentúl gyakrabban mennek 
az emberek közé is. Hát igen, maga is azt hiszi, hogy szebb napok 
virradnak rájuk. Bizony nagy-nagy öröm, a j ó Isten ajándéka, ha az 
embernek ilyen derék fia van . . . Aztán még sokáig eltünődött ezen, 
szelíd mosollyal, a kis lakásban, ahol már nem laknak sokáig. És előre 
örült, amint majd kérdezni fogja Kamillától: No mit gondolsz, találd el, 
ki volt ma nálam? 

Felfigyelt a kocsizörgésre, mely elcsöndesült a kapu előtt. Sietve 
felállt és izgatott örömmel az ajtóhoz tipegett. Szélesen kitárta az ajtó 
szárnyát az érkezők elé. 

— No ti lumpok, ti lumpok — mondta mosolyogva és meleg 
simogatással volt tele a hangja. 

Aztán ijedten nézett Sándorra. Az szótlanul és komoran állt előtte. 
Kamilla meg sietve beszélni kezdett és minden erejével mosolygott, 
mintha függönyt akarna bocsátani a gondolatai fölé. 

— Mutterke, olyan jó volt. Igazán olyan jó. 
Az özvegy ismét mosolygott és tétován, félő pillantást vetett 

Sándorra. 
— Hát megbeszéltétek Pistával fiacskám? — és kézcsókra enge-

dett keze simogatással pihent meg Sándor arcán. 
Sándor lehúnyta a szemét. 
— Semmit — mondta hirtelen felvetve a fejét, aztán komoran 

szétnézett pár pillanatig : — Én holnap visszautazom anyám. 
— Sándor! Sándor! — kiáltotta Kamilla. 
— Hagyj ! — felelte Sándor és kisietett a szobából. 
Ketten némán álltak ott percekig. Az özvegy szája körül még 

remegett az előbbi mosoly, aztán sok esztendős szenvedések mély vésetei 
lassan eltakarták, mint halottak arcát a szemfedő. Felsóhajtott : 

— Hát persze mit is csinálna ő itten? Ebben a buta kis városban 
egy ilyen okos fiú. 

— Mit is csinálna? — ismételte Kamilla és olyan üresen nézett 
maga elé, mintha elköltözött volna belőle a lélek. 

— Ez itt csak nekünk való. 
— Csak nekünk. 
— Mert úgy-e fiacskám, mit is érne az élet, ha Sándor nem lenne 

boldog? 
— Mit is érne? — sóhajtott fel Kamilla és hirtelen elfordult, 

aztán kifutott az előszobába, megállt az ablaknál a leanderek között, 
valami a mellét szorongatta, szeretett volna jajveszékelni, felsikol-
tani . . . Aztán nyöszörögve elfojtott sírás lőn és néma könnyei hullottak 
a csillogó levelekre. (Vége). Szitnyay Zoltán. 
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