
A Z A S S Z O N Y O K O S A B B . 

ELVIRA néni megkapóan szép és kedves asszony volt. Egészen 
váratlanul érkezett, valahonnan délről, a tengerpartról, ahol 
egy pár hetet töltött a kislányával az előszezonban; színes 

nyári ruhájával, nagy kalapjával, ragyogó szemeivel és telt fehér kar-
jával mintha magával is hozta volna a tenger üde, sós lehelletét és 
a déli napsütést. 

— Kedves Elvirám, nagyszerű, hogy milyen szép és fiatal vagy 
— mondta a mama, miután összecsókolódzott a vendéggel. Elvira néni 
azonban mosolyogva mutatott a lányára. — Ugyan kedvesem, van 
már aki engem eláruljon. Ez a gyerek bizony nem törődik az anyjával, 
úgy nyúlik, mint a rétestészta; maholnap már nagyobb lesz nálam, 
hát ki hinné el nekem, hogy fiatal vagyok. Ez már csak olyan őszi nap-
sütés, még egy kicsit csillog, de már nem melegít. — Klárika, a kis 
lány, csakugyan jól megnőtt azóta, hogy utoljára lá t ták; hirtelen ki-
nyúlt növendéklány volt, sovány, szögletes és szeplős képű, amint az 
ebben a korban szokás, de azért kedves volt a fekete harisnyás, hosszú 
lábával, kék szemével és a fitos kis orrával. A gyerekekre azonban 
egy kicsit ajkbiggyesztve, komolyan és majdnem ellenségesen nézett, 
amit meglehetősen rossz néven vettek tőle. 

A gyerekeket hamarosan átküldték a gyerekszobába. Klárika 
határozottan kijelentette, hogy nem játszik sem rablót, sem villamost, 
sem másféle fiús játékokat, sőt egyáltalán nem kell mindig játszani, 
lehet néha beszélgetni is. A gyerekek tudomásul vették, hogy Klárika 
mindenáron felnőttnek és nagynak akar látszani, pedig hát két évvel 
fiatalabb Pistánál; ezért azután elkedvetlenedtek és csöndesen, unat-
kozva üldögéltek körülötte. Klárika azután beszélgetett; beszélt a ten-
gerről, amelyen vitorlás csónakon csónakázott az anyjával és olyan 
fehér tarajos, nagy hullámok dobálták őket, hogy majdnem felborultak. 
Anyja szeretett volna még egy-két hétig ott maradni a tenger mellett, 
de ő, Klárika, nem engedte, mert otthon, Kolozsvárott, tenniszezni 
akar az idén és már nagyon türelmetlen volt. Elmondta azután, hogy 
az apjának nagy üzlete van, tele piros és kék vasedényekkel, srófokkal, 
szögekkel és egyéb vas holmival, és hogy a saját házukban laknak 
a Hosszú-utcában, négy szobájuk van és ez a házban a legszebb lakás, 
de van még két lakás és abban mások laknak, akik házbért fizetnek. 

A pesti gyerekek csöndesen hallgattak, de nagyon bizonytalanul. 
A saját házról szóló állítás azután végleg felháborította őket. A saját 
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ház egyet jelentett a gazdagság fogalmával, ez a fogalom pedig ő előt-
tük valami kalandosan messzeeső, majdnem lehetetlen tünemény volt 
és teljes képtelenségnek látszott, hogy hozzájuk ilyen közel, — a kolozs-
vári unokatestvérüknél — ilyen komoly, reális valóság legyen. Pista 
azt mondta, hogy Klárika biztosan téved és csak azt hiszi, hogy a saját 
házukban laknak, az egyik kislány pedig nyiltan kijelentette, hogy 
Klárika hazudik. Klárika sértődötten hivatkozott az anyjára. Lök-
dösődve vonultak át a szalonba, ahol a gyerekek anyja épen arról 
beszélt Elvira nénivel, hogy bizony nem jól mennek a dolgok, a fizetés 
kicsi, a három gyerek meg sok, és sajnos, az idén sem tud elmenni 
velük sehová a nyáron, pedig a gyerekekre igazán ráférne egy kis levegő-
változás. Elvira néni mosolyogva döntötte el a gyerekek vi tá já t ; a 
magukéban laknak, de hát nem olyan az, mint itt Pesten a nagy, há-
rom- négyemeletes házak, csak olyan kis földszintes épület, szegény 
embernek való. Klárika büszkén vonult vissza a gyerekek élén a gyerek-
szobába, amikor leült, felnőtt asszony módjára simította maga alá 
a szoknyáját, az ajkát biggyesztette és elmondta, hogy azonkívül még 
egy házuk van Kolozsvárott, de az sokkal kisebb és csak ketten laknak 
benne, a papa üzletében pedig két segéd van és két inas, akik egész 
nap ott vannak az üzletben és Klárikának habozás nélkül szót fogadnak. 
A gyerekek elégedetlenül, majdnem ellenségesen hallgatták, de többé 
nem mertek ellentmondani neki. 

Pistát rövidesen behívták a szalonba, ahol közölték vele, hogy 
Elvira néni elviszi magával néhány hétre Kolozsvárra, Elvira néni, 
amíg szép, fehér kezére hosszú keztyűt húzott, barátságosan mosoly-
gott Pistára és Klárika is meglepő sok jóindulattal nézett rá. Pista 
tehát nagy örömmel készülődött az útra. Korán reggel indultak ; Pista 
leereszkedő és bátorító modorban búcsuzott a hugaitól, a két kis lány 
azonban torkaszakadtából sírt és végül is be kellett zárni őket a fürdő-
szobába. Bérkocsiban mentek a pályaudvarra, ami nagy élvezet volt. 
A pénztárnál rövid vita fejlődött ki Elvira néni és Pista anyja között, 
amelynek végén Elvira néni váltotta meg Pista jegyét is a vonatra, 
azután hamarosan beszálltak egy másodosztályú fülkébe. 

A kolozsvári saját ház hosszú, földszintes épület volt, sárga falai 
egészen kitöltötték a Hosszú-utca egyik kanyarulatát. A kapubejárat-
tól jobbra egy tanár lakott a feleségével és néhány gyerekével; Pistát, 
mint pesti fiút, nagyon figyelmesen fogadták, a tanár egyszer, amikor 
a kapuban találkoztak, meg is veregette a vállát és derék gyereknek 
nevezte Pistát. A gyerekekkel kitünően lehetett játszani a nagy udva-
ron. Klárika is egész máskép viselkedett, mint fent Pesten. Ha a tennisz-
pályára indult fehér ruhában, rakettel a kezében, vagy délután fel-
öltözött szépen és az anyjával a városba ment, most is sokszor felbigy-
gyesztette az ajkát és egy kicsit mesterkélten ráncolta a homlokát, 
egyébként azonban nem akart örökké nagy lánynak látszani, sőt dél-
utánonként hévvel vett részt a legfiúsabb rabló-pandur játékokban és 
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fáramászásokban is. Különös tekintélyét a gyerekek előtt az adta meg, 
hogy az udvaron láncrakötött nagy fekete kutya, a Cigány, csak neki 
fogadott szót és egyáltalán csak ő mert közel menni a kutyához, amely 
nyugodtan tűrte az ő simogatását, míg a többi gyerekekre a fogát 
vicsorgatta. 

Elvira néni többnyire nem szólt bele semmibe. Általában nem 
sokat látták a gyerekek; reggel későn kelt és rengeteg időt töltött 
a fürdőszobában, ahonnan rendesen csak délben került elő, és mind-
untalan manikűr-szerszámokkal, különböző tégelyekkel, üvegcsékkel és 
divatlapokkal bajlódott. Rendesen egy kicsit törődöttnek és bágyadt-
nak látszott, lassan, kellemes és óvatos mozdulatokkal járkált a lakás-
ban, néha azonban hirtelen kiegyenesedett és veszedelmesen nagyot 
villant a szeme. A cselédek ilyenkor észnélkül futottak előle. Azt lehe-
tett volna hinni, hogy nem is törődik a háztartással, mégis mindig 
a legnagyobb rendben volt minden. A szobákban egy porszemet sem 
lehetett felfedezni, az ebéd, a vacsora mindig idejében készen volt, 
Miklós bácsinak sohasem kellett várnia, ha az üzletből megérkezett. 
Elvira néni büszke volt a konyhájára, elégedetten mosolygott, ha Pista 
jó étvággyal evett és különösen örült, ha valami erdélyi ételért, paszuly-
levesért, túróspuliszkáért könyörgött. Meglátszik, hogy erdélyi vér van 
a gyerekben — mondogatta, és látszott, hogy az ő szemében ez a leg-
nagyobb dicséret. A vendég-gyerek ruházatával is törődött, nem egy-
szer odahívta magához, hogy egy leszakadt gombot felvarrjon, vagy 
egy szakadást rendbe hozzon, egyszer még kalapot is vett Pistának 
a Fő-téren. 

Hetenként kétszer-háromszor látogatóba mentek. Ilyenkor ka-
nyargós kis utcákon mentek végig és becsöngettek furcsa kis földszintes, 
vagy egyemeletes, erkélyes házakba, ahol mindenütt ujjongással fogad-
ták őket, bevezették kis szalonokba, amelyekben kopott karosszékek 
és régi fiókosszekrények álltak, színes porcellán figurákkal telerakva, 
beszélgettek a ruhákról, a divatról, meg a vármegyei és városi urakról, 
azután hatalmas csészékben sűrű bivalytejes kávét hoztak és mazsolás 
kalácsot adtak hozzá. Különösen az egyik ilyen hely volt nevezetes ; 
kis szürke ház volt egy téren, amelynek közepén megviselt, kopott 
Mária szobor állott. A házban egy fekete szemű nagy lány is volt, alig 
volt kisebb Klárikánál és mindenki tudta róla, hogy ha megnő, apáca 
lesz. Pista úgy érezte, hogy ez nagyon szomorú önfeláldozás és meg-
próbálta lebeszélni a feketeszemű lányt erről a tervéről. A lány azonban 
rendesen nem felelt, csak szomorúan mosolygott és komolyan nézett 
rá. A két fekete szem sugara mint valami ismeretlen, furcsa borzongás 
futott végig a fiú testén és Pista csak később, sok esztendő multán 
jött rá, hogy az a borzongás volt az első szerelem. 

Legjobban tetszett Pistának a Hosszú-utcai házban Miklós bácsi. 
Erőteljes, magas ember volt, piros arcú és jókedvű, mindig frissen 
vasalt, elegáns ruhákban járt és a mellénye zsebében aranyóra ketye-
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gett, amelyet nem is féltett valami különösen, egyszer egy egész napra 
kölcsönadta Pistának, aki öt percenként megnézte és alig találta a he-
lyét az izgalomtól, úgy féltette a drága holmit. Pistához egyébként is 
nagyon barátságos volt; már az első napon barackot nyomott a fejére 
és megkérdezte : 

— Na fiú, hány hét a világ? 
Pista soká gondolkozott a fogas kérdésen, végül is be kellett val-

lania, hogy nem tudja. Miklós bácsi ezen szemmelláthatólag megbot-
ránkozott ; szigorú, de egyúttal ravaszul csillámló tekintetet vetett 
Pistára : 

— Ejnye no, pesti gyerek létedre még annyit sem tudsz. Bizony, 
most már mindig csak eggyel kevesebb. 

Mikor délben hazajött, csörömpölve nyitotta ki kulcsával az elő-
szoba ajtót, énekelve jött be a szobába, cuppanós csókot nyomott El-
vira néni arcára, megölelte és jól megszorongatta Klárikát, azután 
barackot nyomott Pista fejére. Nagy komolyan hallgatta végig, hogy 
mi lesz ebédre, megkérdezte Pistát, hogy hány hét a világ, azután 
ebéd alatt mulatságos dolgokat mesélt a polgármesterről, a szinész-
nőkről és az üzletben előfordult dolgokról. Esténként leült Elvira néni-
vel sakkozni; egyszer Pistával is játszott egy pártit, de a gyerek nagy 
igyekezetében alig látta a táblát és olyan hibákat ejtett, hogy Miklós 
bácsi végül is mosolyogva ott hagyta. Elvira néni ezekben a napokban 
állandóan derült volt és kedves, mindig elérzékenyülten és ragyogó 
szemekkel nézett az urára és ebédnél, vacsoránál egyaránt tele volt 
a keze gyűrűkkel. 

Ez a derült hangulat már rövid idő multán megváltozott. Miklós 
bácsi már a negyedik, vagy ötödik napon azzal állt fel este, vacsora 
után, hogy nem sakkozik, mert el kell mennie. Elvira néni erre sírva 
fakadt és nem akart köszönni Miklós bácsinak, még akkor sem, amikor 
visszajött az előszobából és még egyszer meg akarta csókolni. Miklós 
bácsi így azután csak a Klárika haját csókolhatta meg, mert a kis lány 
is lekapta előle a fejét, azután zavartan barackot nyomott Pista feje-
bubjára és azt dünnyögte : 

— Na fiú, hány hét a világ? Nem igaz, talán soha nem is lesz 
kevesebb. Na, Isten veletek. 

Elvira néni sokáig sírt, Klárika a homlokát ráncolta és szárazon 
mondta : már megint a bolondját járja. 

Miklós bácsi jó későn került haza, mindenesetre éjfél után. Nagy 
zajjal dobogott végig az előszobán, minden ok nélkül hangosan neve-
tett és bort keresett az ebédlőszekrényben. Megállt Elvira néni ágya 
előtt és megpróbálta rábeszélni, hogy keljen fel és táncoljon csárdást 
vele. Elvira néni egy darabig rá sem nézett, csak feküdt állig betaka-
rózva, a paplan alatt, de azután hirtelen felült és olyan éles, riká-
csoló hangon kiáltott rá a bácsira, amilyent Pista még sohasem hal-
lott tőle: 
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— Pusztuljon innen, részeg gazember. Feküdjék le rögtön, a hang-
ját se halljam többet! 

Miklós bácsi eltátotta a száját, hümmögött és látszott rajta, hogy 
szeretne sértődött arcot vágni, de sehogysem sikerült neki. Végül is 
szó nélkül az ágyához botorkált, csöndesen levetkőzött és lefeküdt. 

A következő nap meglehetősen viharos hangulatban telt el. Elvira 
néni a kulcsaival csörömpölve járt fel és alá a lakásban, mindenkire 
haragosan nézett, de csodálatosképen senki sem félt tőle ; a cselédek 
jókedvűen viháncoltak kint a konyhában és még a port sem törülték 
le rendesen a bútorokról, Klárika bevette magát egy sarokba és olva-
sott. Az ebédnél Elvira néni gyűrűk és nyakláncok nélkül jelent meg, 
egy színehagyott, régi nyári ruhában, méltóságosan kiegyenesedve, szen-
vedő arccal ült az asztalfőn és egy szót sem szólt senkihez. Annál többet 
beszélt a bácsi. Rosszindulatúan gúnyos megjegyzéseket tett az éte-
lekre, rákiáltott a szobalányra, egyszer Pistára is rászólt valamiért; 
erre azután Elvira néni hirtelen szembefordult vele és németül mondott 
valamit, nagyon haragosan. Miklós bácsi elhallgatott, de egy pár perc 
mulva kinyujtotta a kezét és megsimogatta Pista fejét. Estére Elvira 
néni nem is jelent meg a vacsoránál, hanem bent feküdt a hálószobában 
az ágyban ; egész idő alatt hallották, hogy sóhajtozik és forgolódik. 
Miklós bácsi szónélkül, komoran evett és amint lenyelte az utolsó fala-
tot, felállt és elment. Elvira néni erre hangosan zokogni kezdett oda-
benn ; mindnyájan tudták, hogy a bácsi még kint áll az előszobában és 
hallgatózik, de azután egyszerre kinyílt az ajtó, Miklós bácsi elment. 

Hajnalban három óra felé cigányzenére ébredtek fel. Az ebédlő 
tele volt cigányokkal, egy nagybőgős is volt köztük és többé-kevésbbé 
tántorgó urak. A bácsi egyébként a banda előtt állt és míg két oldalt 
támogatták, félszeg mozdulatokkal dirigálta a cigányt. Csendesen, csak 
csendesen, úgy húzd, hogy a szíve megszakadjon, ki kell békíteni az 
asszonyt. Pista ott feküdt az ebédlő sarkában a kanapén, feltámasz-
kodott a félkönyökére és úgy nézte őket egy darabig. Azután egyszerre 
felpattant a hálószoba ajtó és megjelent Elvira néni. Hosszú csipkés 
hálóingban volt, a vállán egy nagy kockás kendővel, a szeme csak úgy 
szórta a szikrát. Egyenesen nekiugrott a prímásnak, pofonvágta, hogy 
csak úgy csattant, azzal elkezdett toporzékolni és sikoltozni. Ki innen, 
részeg, disznó csőcselék, pusztuljatok, mert mind végigverem. Urak és 
cigányok egymást taszigálva menekültek, a nagybőgősnek, aki utolsó-
nak menekült nagy darab szerszámával, még egy néhány kemény ököl-
csapást is el kellett szenvednie. Csak Miklós bácsi maradt ott a szoba 
közepén, eltátott szájjal, olyan arccal, amely mélységes meglepetésről 
és megdöbbenésről tanuskodott. Elvira néni azután belevágta magát 
a karosszékbe és két kézzel tépte a szép, szőke haját, amelyet máskor 
órák hosszat szokott fésülni. 

Másnapra teljes lett a hadiállapot. Elvira néni mindig csöndesebb, 
Miklós bácsi mindig hangosabb lett. Mérges célzásokat tett pipogya 
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emberekre, akik a saját házukban sem tudnak urak lenni, akik keserves 
munkával keresik meg a családnak az elprédálni való pénzt, de azért 
a kutya sem törődik velük, csak rángatják őket ide-oda. Elvira néni, 
mint rendesen, csak hallgatott, Klárika pedig mind sötétebben és el-
ítélőbben nézett egyikre is, másikra is. 

Az egyik napon Elvira néni szép ruhát kapott. Korán délelőtt . 
hozta haza egy fiatal lány a szabónőtől; Elvira néni nyomban fel is 
próbálta. Pista látta ott állani a tükör előtt és csodálkozott. A ruha 
gyönyörű volt, súlyos, nehéz selyemből, arany csipkével és egy szép, 
színes rózsával díszítve. A lány, aki a ruhát hozta, hamarosan elment, 
Elvira néni pedig átöltözött, az ölébe vette az új ruhát, a fiókból elő-
keresett egy kis ollót és elkezdte a ruhát szétfejteni. Ügyesen, könnyen 
dolgozott, apró, óvatos mozdulatokkal nyiszálta szét a cérnaszálakat, 
egyik varrást a másik után bontotta fel. Közben egész jó kedve támadt, 
még dúdolgatott is magában félhalkan, az akkor divatos operette kerin-
gőjét dúdolta : Te császár, te császár, te édes jó Felség. Pista a szoba 
túlsó sarkában ült, egy könyvvel a kezében és mindjobban csodálkozva 
nézte a munkáját. Végre meg is kérdezte : Elvira néni, mit csinál az 
új ruhájával? Elvira néni ránézett a gyerekre és egy pillanatra elkomo-
lyodva felelte : Dolgozom rajta fiam. Azzal tűt vett elő, hosszú szürke 
fonalat fűzött bele és nagy, laza öltésekkel kezdte újból összefércelni a 
szétbontott ruhát. 

Az ebédnél Elvira néni a gyönyörű új ruhában jelent meg, Klárika 
nem kis csodálkozására. Miklós bácsi figyelmét is felkeltette az új 
selyem-csoda és nyomban szóvá tette a dolgot. No persze, százakat és 
ezreket kiadni cifra rongyokért, azt igen. Az embert a saját lakásában 
megbecsülni, azt nem. Minden héten egy új ruha ötven forintért, száz 
forintért, az tetszik ; arról persze szó sincs, honnan kerülnek azok a száz 
forintok, mennyit kell vesződni érte éjjel-nappal az üzletben. Elvira 
néni egy darabig csak hallgatott, de azután egyszerre csak felkapta a 
fejét és veszedelmesen szikrázott a szeme. Úgy kiabált, hogy még a har-
madik lakásban is meghallhatták. — Mit, már az is szerencsétlenség, 
hogy egy évben egyszer egy új ruhát lát rajtam? Hát meztelenül járjak, 
vagy a hároméves rongyokban, hát ki vagyok én, mi vagyok? Kis 
cseléd, mosónő, vagy pesztra? Hát én már nem vehetek magamra egy 
új rongyot, hogy fel ne panaszolják? Itt van, ha olyan rosszul esik, nem 
kell. Süsd meg a ruhádat ! Azzal megkapta a ruhát, fenn a kivágásnál, 
mind a két oldalán és rántott rajta egy kegyetlen nagyot. A ruha jobb-
ról-balról véges-végigszakadt és szánalmasan lógott le Elvira néni szép, 
fehér testéről. A néni ezzel felugrott és végigvetette magát a pamlagon, 
belefúrta a fejét a párnába és úgy dobálta magát, úgy csuklott és 
jajgatott, hogy lehetetlen volt rájönni, sír-e vagy nevet. 

Az egész lakás felkavarodott az új ruha tragédiáján. A cselédek 
berohantak a konyhából, sápítoztak, vizet hoztak és hideg borogatást. 
Pista sápadtan, rémülten kuporgott Elvira néni mellett a földön, csak 
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Klárika maradt a helyén és tovább ette a tésztáját. Miklós bácsi nagy 
lépésekkel járkált föl és alá a szobában, néha megállt Elvira néni előtt 
és egy-egy szót szólt hozzá. No, édes, ne izgassa magát. Nem így gon-
doltam én azt, legyen okos. Végre letérdelt elé, nagy nehezen hatal-
mába kerítette Elvira néni kezét és csókolgatni kezdte. Nagysokára 
annyira jutott, hogy meg is ölelhette és a fülébe sugdoshatott minden-
féle becéző és bocsánatot kérő szavakat. — Bocsásson meg drága. Soha 
többé nem mondok ilyent. Nem baj, no, elmegyek és rendelek két másik 
ruhát, szebbet, drágábbat, mint amilyen ez volt. — Elvira néni zokogva 
arra kérte Miklós bácsit, hogy csak menjen és hagyja őt meghalni, de 
végre engedett; eltűrte, hogy Miklós bácsi megcsókolja a homlokát és 
végül ő is átölelte a férfi nyakát. 

Ezután megint derült napok következtek. Miklós bácsi megint 
énekelve jött be a szobába, megcsókolta Elvira nénit, az ölébe vette 
Klárikát és megkérdezte Pistát, hogy hány hét a világ? Este megint 
elkezdődtek a sakk-játszmák és a rövid séták a Fő-térre és vissza. Elvira 
néni megint egész nap kedvesen és kellemesen mosolygott, a tekinteté-
vel irányította a cselédeket, új ruhát csináltatott magának és Kláriká-
nak és felvarrta Pista leszakadt gombjait. 

Az újabb háborúság hirtelen, váratlanul tört ki. Pista későn dél-
után izgalmas rabló-pandur harcok után bement az udvarról a lakásba. 
Az előszobába érve, meglepetten kezdett figyelni. A szobából Miklós 
bácsi könyörgő hangja hallatszott ki, amire Elvira néni rögtön felelt 
a legélesebb és a legbántóbb hangján. Meglepő volt, hogy Miklós bácsi 
ebéd után otthon van, még meglepőbb volt, hogy Elvira néni kalappal 
a fején, kabátban áll a szobában. Mikor Pista belépett, egy pillanatra 
elhallgattak, de amint Miklós bácsi előrelépett és egy könyörgő mozdu-
latot tett, Elvira néni megint fölcsattant: 

— Eridj innen. Eredj ahhoz, akinek leveleket irkálsz. Hozzám ne 
nyúlj ; én elmegyek innen ! 

Miklós bácsi meggörnyedt, mintha valami nagy teher nyomná a 
vállát és sötéten bámult maga elé. 

— Hát jó — mondta végre és amint felvetette a fejét, büszkén 
és elszántan nézett Elvira nénire — csak eredj, ha akarsz. Én úgysem élek 
tovább. Meghalok. 

— Bánom is én — felelte Elvira néni vállat vonva és tovább foly-
tatta a pakkolást. 

Miklós bácsi átment a hálószobába. Az ajtót félig nyitva hagyta 
maga mögött, odabenn nagy lármával nyitott ki egy fiókot. Megint 
visszajött és az ajtóban megállva, megdöbbentő ügyetlenséggel gyömö-
szölt be a kabátja zsebébe egy roppant nagy revolvert. Úgylátszott, 
Elvira néni nem vesz tudomást az egészről. Miklós bácsi erre leült az 
asztalhoz a zsebéből előszedett egy vörös bőrbe kötött noteszt és ceruzát 
és rettentő gyorsan néhány sort írt a noteszbe. Ezzel felállt, kitépte a 
teleírt lapot és letette az állóóra mellé a fiókosszekrényre. Amint ez is 
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megvolt, elindult az ajtó felé. Ott megállt, nagy idegesen huzogatta elő 
a zsebéből a revolvert és várakozva nézett Elvira nénire. Az asszony 
meg sem mozdult. Miklós bácsi síri hangon megszólalt: 

— Isten veled Elvira, örökre. 
Elvira néni nem felelt, Miklós bácsi keserűen mosolygott, határo-

zott mozdulattal kinyitotta az ajtót és kiment. Elvira néni tovább 
rakosgatott. Egy perc mulva fülsiketítő durranás hallatszott be a fürdő-
szobából. Az egész ház felzúdult. Pista a félelemtől és borzalomtól resz-
ketve rohant kifelé. Miklós bácsi lehúnyt szemekkel, egész hosszában 
elnyúlva feküdt a fürdőszoba kőkockáin. Berohantak a szomszédok, 
a cselédek feltépték a ruháját, az ingét, orvosért, mentőkért kiabáltak 
és sikongattak. Elvira néni nyugodtan állt bent a szobában és figyelte 
a nagy hangzavart. Végre nagyhirtelen megmozdult, földhöz vágta azt, 
ami épen a kezében volt és berohant a fürdőszobába. Félrelökdöste az 
embereket, odaállt Miklós bácsi elé és elkezdett toporzékolni, a magas-
sarkú kis cipője orrával hatalmasan belerúgott Miklós bácsiba és tele 
torokkal kiabált: 

— Hallja maga szélhámos csirkefogó, azonnal keljen fel innen ! 
Nem sül ki a szeme, ilyen botrányos komédiát csinálni, keljen fel nyom-
ban, mert agyonütöm. A nyakába öntöm ezt a dézsa vizet. 

Miklós bácsi megmozdult és szánalmasan jajgatott. 
— Jaj, jaj, hát még most sem tud megszánni, nem esik meg a szíve 

rajtam. 
— Nyomorult ! — kiáltotta Elvira néni, megkapta a sarokban 

álló vizesdézsát és a jó hidegvízzel nyakonöntötte Miklós bácsit. Rögtön 
kinyitotta a szemét, fel is állt szépen, a nadrágja szárából, a kabátja 
ujjából csak úgy ömlött a víz. Elvira néni még egyet sikoltott és azzal 
összeesett. A kanapén, ahol lefektették, teljesen félórát sikoltozott, sírt 
és nevetett, még a harmadik orvos is alig tudta lecsendesíteni. Miklós 
bácsi egy darabig ott ténfergett körülötte, de hogy mindenki csak lök-
döste és felháborodottan nézett rá, elsomfordált és nem is látták többé 
késő estig. Pista ott kuporgott Elvira néni mellett, míg le nem csöndese-
dett, azután behúzódott az egyik sarokba és levelet írt az anyjának, 
haza. Megírta, hogy Kolozsvárott nagyon szép, mindenki nagyon ked-
ves hozzá, de azért mégis nagyon szeretne már hazamenni. Este azután 
soká gondolkozott a történteken. Maga előtt látta a víztől csepegő 
Miklós bácsit, Klárikát, amint szigorú, elítélő szemekkel néz rá, Elvira 
nénit, amint dudolva fejtegeti a ruhát és nagyon fáradtnak érezte magát. 
Egész világos képet sehogysem tudott kapni a dolgokról, de egy tanul-
ság tisztán állt előtte : Elvira néni sokkal jobban csinálta. Az asszony 
kétségkívül okosabb. 

Thury Lajos. 
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