
A U R É L A K E K E S R E M E G Y . 

I. 

EGYIK egyéniségedet napszám nyűvöd, de a másikat tokban őrzöd, 
mint öreg hivatalnok a cilinderét. Kesserűné is kivette magát 
a mult drága dobozából, megtörülte a hajdani úrinőt s ni, 

olyan fényes, mintha nem is neki volna kifőzése a Mester-utcában. 
A Keleti-pályaudvaron még csak a ruhája volt tartózkodón finom, a 
vonaton az arca is előkelőn egykedvűvé merevedett. Kálkápolnán egy 
pengőt adott a hordárnak s a csatádfürdői autóbuszos, akinek kitünő 
rangszimata van, méltóságosnak titulálta. 

S miért ne? Került ki őközülük kegyelmes is. Egy Jókuthy-lány 
a szegénységben is Jókuthy-lány marad. A törvény igazán tehetne róla, 
hogy ilyen nagy család gyermekét, ha kifőzőt nyitott is, minden vicéné 
le ne nagysádozhassa. De a törvény is a megtollasodott libásasszo-
nyokért van. 

Hanem ami azt illeti, Kesserűné nem szorul a libásasszonyok 
törvényére. Itt sétál a fürdőhely sétányán, hallgatja a délutáni zenét, 
akár a többi méltóságos, s ember legyen, aki göndörre bodorított ősz 
fürtjei alatt észreveszi a piszkos munkásvendégek körmére vigyázó 
asszony krajcárgondjait. Van valami vontatottság benne. Talán ő is 
szívbeteg szegény, aki az eleven kis lányát is azért hozta magával, 
hogy legyen valaki, akit orvosért szalajt, ha az asztma utóléri. Mintha 
volna is valami a járásában a szívbetegek kínos rátartiságából. Vagy 
csak az előkelőségtől ilyen? Divatfölötti feketeselyem ruhája az idősebb 
úri hölgy örök viselete. Közönytől bágyadt szeme fölényesen tér ki a 
fürkésző tekintetek elől, mintha fölhányná: mit botlotok belém. 

Már a kislány nem ilyen disztingvált. Bizonyosan ő a legnehezebbik 
«esete» szegény Kesserűnének. Hiába, ez a gyermek nem emlékszik a 
fehérmegyei kuriára, ahol a két idősebb nővére oldalán csetlett-botlott. 
Az özönvíz utáni gyerek ő, aki a Ferencvárosban ébredt a világra, s 
minden szülői gondosság ellenére is van benne valami a Népliget lány-
gaminjaiból, akikkel a polgári iskolában összebarátkozott. Térd alá érő 
szolid krémkosztümjét, finomszabású antilopcipőjét, fehér kesztyűit 
anyja Bár-Madasban nevelkedett ízlése rendezte össze. De az öntudatos 
úrileány jelmeze mögül egy perfidszoknyácskájú, masnis vászonblúzú, 
fiús testű és fiús tempójú ördög készül minden pillanatban kiugrani. 
A szeme jár, mint a csík. Az öreg néniket a tekintete vellájára szúrja s 
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az örökké ujságot olvasó Bárány úrnak utána fordul és megjegyzi: 
Nézd, mama, a hentesreklám. 

Ezeket a kis gonoszkodásokat persze senkisem hallja s a sétány 
öreg hölgyei elismerő meglepetéssel figyelnek föl a kellemes jövevényekre. 
Igazi finom úrinő, mondja a kritikus báróné, lorgnonját az ölébe ejtve. 
De a kicsike eleven, véli a társalkodónő. Istenem, fiatal, s a báróné 
a német regények koboldnaiváira gondol. 

De Kesserűné elégedetlen. Csupa vén banya, mormogja. Alig látni 
egy fiatal arcot. 

II. 

Milyen csendes hely ! A vicinális négy kilométernyire áll meg s a 
legkétségbeesettebb füttyentése sem hat el a legmátrább Mátrának 
ebbe a halott katlanába. Az országút is megkerüli a fürdőtelepet, az 
üveggyárba szalmát szállító palócoknak tíz percet kell keringőzniök, 
hogy a fürdőközönség nyugalmát meg ne háborítsák. A szállodák szét-
szórt fióktelepei apró játékházak a hatalmas platánok és vadgesztenyék 
közt. A kanyargós parkutakat a fenyő vörös és pudvás gallyhámlása s 
a megrozsdásodott tűlevelek fövenye borítja. A csosszanó öreg lábak 
el-elgördítenek egy-egy fekete magvú tobozt. Az emberek úgy elvesztik 
egymást a beugróba lapuló fehér padokon, az utak tekervényein, hogy 
szinte meghökkennek, amikor megint egymásba botlanak. Minden 
hang elől bespalétázott szoba ez a völgy. Mintha azért volna ilyen 
csöndes, hogy az elvásott szívbillentyűjű öregek jobban hallhassák a 
mellükben dobogó halált. 

De hisz ez egy kripta, szörnyűködik Kesserűné, aki az egyik 
lányán Siófokon, a másikon az Adria mellett adott túl. Már bejárták 
az egész telepet és sehol fiatalok. Csak a hántatlan bükkgallyakkal 
kerített Mária-kép előtt imádkozik egy áttetsző arcú lány s a tenisz-
pályán ügyetlenkedik néhány fiatal s kövér zsidó fiú. Ezen a klinikán 
költsem én a pénzt? Erre írta az a csirkefogó Feri, hogy igazi előkelő 
hely, itt csak jó társaságba kerülhetünk? Köszönöm ezt a társaságot, 
holnap pakkolunk. 

Ez a csirkefogó Feri Kesserűné egyszem fimagzata, télen másod-
éves gépész, de nyáron egyesegyedül cserkészsegédtiszt s szuverén raj-
parancsnok. Az idei nyarat itt koplalják és napfürdőzik át a közeli 
Gallyatetőn, látta Csatádfürdőt s nem győzte invitálni a mamát, hogy 
idejöjjenek. Kesserűné nem érti hova tette az a szamár a szemét, de 
Aliz nagyon is érti, nem fakad ki, nem kesereg, ludasan hallgat s a 
holnap pakkolunk vezényszóba kissé belesápad. Úgy látszik titkos 
szépségei is vannak Csatádfürdőnek, amelyeket Kesserűné még nem 
fedezett föl. 

Majd csak lesz valahogy, gondolja s érdeklődve néz szét a tej-
csarnok terraszán. Az uzsonnát ugyan nem vették föl a költségvetésbe, 
de Kesserűnét mindenhová beszimatoltatja a kétségbeesés. Az öreg 
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hölgy és lánya itt is feltűnést keltenek s egykettőre lefegyverzik a kis 
fehérbóbitás kiszolgáló lányt. Nem, nem, csak magadnak Aliz, tudod, 
hogy nekem nem szabad, mondja Kesserűné s a fehér bóbita a világért 
sem gyanakodna a? egy adag gyümölcsös rizsre, melyből a méltóságos 
asszony épen csak egy kanálnyit fog megkóstolni. Ez a kis mosolygó 
kreol nem élhet meg rajongás nélkül s a hölgy és a kislánya olyan 
kedvesek, sürög-forog, hogy kiszolgálja őket s elhanyagolja a gyümöl-
csös rizsért a sorát. Ott legalább egy hölgy fennhangon türelmetlen-
kedik : Mégis csak bosszantó, mondja s egy férfihang is beietercel: 
kisasszony, a fagylaltunkat. 

Ez az első hamisítatlan férfihang s Kesserűné kanalával a szét-
nyomott meggy fölött odareszkirozza a szemét. Egy pillantás s már 
lefényképezte a korlát melletti kis asztalt, beveszi a meggyet és gon-
dolkozik. A gyorsfénykép egy huszonöt-huszonhatéves fiút s egy tíz-
tizenöt évvel idősebb asszonyt mutat. A férfi fekete tüzes arc, mégis 
szembekiáltóan férfiatlan, van rajta valami vattában ápolt, örök 
csecsemőszerű. Az asszony csupa hegy, él és szöglet. Hegyes és hosszú 
az orra, hegyes és hosszú az álla s a könyökét is úgy tartja, mintha- ki 
akarna vele valakit lyukasztani. Nem csunya, de exaltált. Eleinte, 
úgy látszik, a nő volt türelmetlen és ingerült aztán magával ragadta a 
fiút s most a fiú dühös és ő csillapítja. A fiú úgy dühös, ahogy a rosszul 
nevelt vakarcsgyerekek s az asszony úgy csillapítja, ahogy kifáradt és 
elgyötört anyák csillapítják kissé debilis gyermeküket. 

Kesserűné tűnődik. Nem az anyja, semmiesetre sem az anyja. 
De a felesége sem. A fiú föltétlenül úrféle, van benne valami tájékozat-
lanság, amely messziről elárulja a nagyúri családok költőszekrényben 
lett csemetéit. Rokonok? Kesserűné egy új pillantást kockáztat meg. 
A kisfiú úgy látszik megnyugodott, türelmesen szopogatja a fagylaltját, 
s az epervörös kehely fölött Alizt nézi. Kesserűné tovább sétáltatja a 
szemét s pillanatnyilag érdeklődő tekintetét visszamenőleg is hideggé 
merevíti. Aliz ebben a pillanatban végzett a rizses gyümölccsel, amely 
nyilván ízlett neki, mert az anyja kétszer is rászólt: «Aliz, nem vagy a 
Népligetben». Szegény kislány, a vasútra szánt tízórai szalámit ebédelte 
csak, s mi egy fiatal szervezetnek egy adag rizses gyümölcs, ha még 
olyan protekciós is. Hiába lassított az utolsó kanálnál, a rizsnek vég-
érvényesen vége, igazán bosszantó. S ezt a bosszúságot éreztetni kell 
valakivel. Kesserűné valami hallatlant lát: Aliz, aki csaknem szemben 
ül az ideges párral, fölhúzza az orrát úgy, hogy ezer apró redőcske gyűl 
a kis fitosa köré, a száját csomóra szedi úgy, hogy az ajkai szinte bele-
fehérednek a nagy ráncolásba. Ez bizony egész közönséges stricigrimasz, 
s itt nem oly stílszerű, mint a Francstatt-pályán. 

Kesserűnének az őseire kell gondolni, hogy Alizt nyakon ne üsse. 
«De amikor olyan bambán bámul», vihog Aliz, aki az üres tányér fölött 
nemcsak bambának, de kiállhatatlannak is találja az idegen fiú ki-
csorduló szemét. «Nézd, ómama is észrevette». 
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S csakugyan a korlát melletti asztal fölött megint megmoccannak 
a szenvedélyek. A csupa-él nő valami szemrehányás félét rebeg, mert a 
fiú fölpattan, majd eldönti a kis márványasztalt s egész hangosan 
kiáltja : «Kérlek, ne taníts engem, ki nem állhatom a folytonos gyám-
kodásod». Mire a nő megfogja a kezét és visszahúzza, egész lénye egy 
rábeszélés. A fiú leül s mint aki legyeket hesseget, bosszúsan kapkodja 
a fejét s felhörpinti a fagylalt mellől a vizet. Az asszony gesztusai arra 
vallanak, hogy megnyugtatásból új szemrehányások felé lendíti magát. 
A szívére teszi a kezét és méltatlankodik. Ez a mozdulat azt látszik 
mondani: én nem tartalak, mehetsz, ha ennyire nem becsülöd meg az 
én áldozatkészségemet, mehetsz. Mire a fiú bűnbánóan hallgat s olykor 
Alizra pislant, mint a gyerek, akinek azt mondták, ne gondoljon a 
krokodilusra s most csak azért is rá kell gondolnia. 

Kesserűné úgy hiszi, érti a helyzetet és fizet. Az kellene, hogy az 
a bolond nő belékössön. De amint a terraszról lefelé ballag, nem az 
elutazásra gondol, hanem a fiú póklábujjait látja, amelyek legalább 
háromszáz esztendővel voltak degeneráltak. Javíthatatlan Kesserűné ! 

III. 

Némelyik ember annyira fél a szakadéktól, hogy beleugrik. 
Radicsné mindenáron meg akart ismerkedni Kesserűékkel. Ott 

ólálkodott a parkban s leste, mikor szólíthatja meg valamelyiküket. 
Mit akart velük? Kitől félt: Auréltól, az idegenektől, önmagától? 
Ismerni akarta őket. Tudni, mit várhat tőlük. Ha vihar, legyen vihar, 
de nem bírta ezt a feje fölött lógó bizonytalanságot. Aurél észrevette 
a kis csitrit, nemcsak meglátta, észrevette. Ó, Radicsné ismeri az Aurél 
szemét s a gonosz most ott forgatja az agya legtitkosabb zugában, 
meghempergeti mindenféle bolond illuzióban, egész tündér a kis imperti-
nens s ez ép elég ok, hogy Radicsné számára ő legyen a világ legfontosabb 
teremtménye. Nem is törődik vele Aurél? De hátha törődik? Ez a hátha 
elég nagy szó ahhoz, hogy Radicsné rászánj a a nappalait és az éjtszakáit. 

A leányt szólítsa meg? Nem, a hangja elárulná. Lám, az öreg 
hölgy ott ül a jegenyefenyőkszegte kis köröndön, fölteszi a szemüvegét 
és olvas. Egész rokonszenves úriasszony, az ember szinte sajnálja, 
hogy nincs mellette egy társalkodónő, aki megkímélje az olvasás kínjaitól. 

Radicsné hóna alatt egy vázlatfüzet fityeg. Igazán nincs olyan 
hangulatban, hogy rajzoljon, az egész festősége nem komoly, nem volt 
komoly már akkor sem, amikor az urával élt, most meg egyáltalán 
nem az, de ez is valami, egy titulus, amihez hozzájutott: Radicsné, a 
festőnő s ezt a címet igazán kár volna elhajítani. Azért hát rajzol oly-
kor s a vázlatkönyvét ki nem eresztené a hóna alól. Ez a vázlatkönyv 
idestova tizenhétéves, csak a végén van néhány üres lap, de aki elkéri 
azt hiszi, csupa friss vázlat s csodálkozik, hogy a művésznő mennyit 
dolgozik. 



289 

Most azonban a könyv is kapóra jön. 
Patak fut el a sötét fenyők alatt, a ráhajló kaszálatlan fű egészen 

eltakarja, csak a csörgése árulkodik reá. A patak fölött kissé nagyképű 
fahíd. Radicsné odatámaszkodik a korlátnak és rajzol. Félig háttal áll 
Kesserűné felé, mintha észre sem venné. Hirtelen becsapja a vázlat-
könyvét, mint aki nincs megelégedve a témájával, közelebb húzódik a 
padhoz, kiszemel egy jegenyefenyőt. Ó, ez a jegenyefenyő bizonyosan 
gyönyörű példány, kár hogy nincsenek itt a pasztellkrétái, milyen 
virtuozitással rétegezné fává a bágyadt ezüst, kék és sötétzöld színeket. 
Áll és nézi a gallyakat; nem, így nem jó, túlközel áll hozzá. Hátrál. 
De talán ülve kényelmesebb volna. Ni, hisz itt pad is van. «Szabad», 
kérdi hirtelen mosollyal a kedves, öreg hölgytől, akiben nyilván nem 
ismerte föl a tegnapi incidens egyik szereplőjét. 

Kesserűné látja ezt a manövert és gondolkozik. Fél ettől a hóbortos 
asszonytól, viszont talán jó volna megismerni. Belesandít a vázlat-
könyvbe : ó, egész jó. Kesserűné ért valamit hozzá még a Bár-Madasból 
s meglepetve látja a szürke papírból a valódinál kissé csapzottabban 
kibontakozó fenyőfát. A rajzoló azonban nagyobb igényű, ő nincs a 
rajzával megelégedve, felsóhajt, összecsapja a könyvet és odaejti a 
padra, oly ügyetlenül, hogy lesodorja az idős hölgy munkakosarát. 
Radicsné magához tér és vigasztalhatatlan az ügyetlenségeiért. 

— Bocsásson meg, asszonyom, paradoxon, de amikor rajzolok 
vak vagyok. 

— Igen, a művészi munka leköti az embert. Különben is : nem 
történt semmi. 

De Radicsné a világért sem ejtené el a beszélgetést. Hogy hiva-
tásos-e? Igen, rajztanári diplomája van és ki is állít. Különben csak 
időtöltésből űzi, nincs rászorulva. 

Kesserűné elkéri a vázlatkönyvet s megemlíti, hogy az intézetben 
ő volt a legtehetségesebb rajzoló. Sajnos, az élet kimagvazza belőlünk 
a legszebb ambiciókat is. De Radicsné más véleményen van. Aki egyszer 
belekapcsolódott a művészet áramkörébe, élve nem szakadhat ki belőle. 
Ő azért vált el az első urától, mert nem méltányolta a talentumát. 
Már pedig előbb lemond a levegőről, mint legszentebb ösztöneiről. Ép 
ezért veszi magát lehetőleg művészekkel körül. Csak a művészek igazán 
fiatalok s az ember ne szalassza el a fiatalságot. Itt is egy kedves kis 
költő az egyetlen társasága . . . 

Kesserűné hallgatja, s időnként lovat vált alatta. Érzi, hogy ennek 
az asszonynak ki kell beszélnie minden titkát, különben megfullad. 
Mérlegeli az exaltált mondatokat és rekonstruálja az igazságot. Az igaz-
ság nem reménytelen, de vajjon csak művészete és fiatalsága van a vat-
tában ápolt ifjúnak vagy egyebe is ? 

A két asszony már össze is barátkozott. Radicsné megnyugszik, 
hogy igazi úrinővel van dolga, akinek a lánya is tiszteletben fogja tar-
tani a tulajdonjogot. Megkönnyebbülése ujjongó mondatok s megoko-
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latlan szeretetnyilvánítások tajtékát hányja. Végtelenül örül, hogy ilyen 
szimpatikus úrihölgyre akadt, ezek a fürdővendégek igazán kiállhatat-
lanok. Egyedül van ? Nem, a kislányával ? No, ennek nagyon örül, 
biztosan jó barátnők lesznek. 

Ó, ő nem öreg ahhoz, hogy a kislány barátnője legyen. Ugy ugrál a 
föltápászkodó Kesserűné körül, mint egy kis bakfis. Elveszi a munka-
kosarát, fölszedi a lepottyant könyvét, a karját kinálja. Mintha csak a 
vagyonára váró unokahúga volna. 

Közben Aliz is előkerül. Az oldalán egy férfi, alacsony, vállas, 
bizalmaskodó arckifejezésű ember, olyan, akinek megörülünk, hogy ime, 
egy gyakorlati ember. Kesserűné megpillantja a gyakorlati embert s 
szemöldökei egyetlen homlokára csúszott szőrpamacsba futnak. Hát 
ezért kellett nekik Csatádfürdőre jönniök. Ezért az alacsony, tennisz-
dresszes, «kicsiny a bors» emberért igazán kár volt az utiköltség. Aliz is 
érzi a pillanat rejtett veszélyeit s megszeppenését színlelt elfogulatlan-
sággal palástolja. 

— Képzeld el, kivel találkoztam ! 
— Látom, feleli megsemmisítőn Kesserűné, aki sehogysem érti, hogy 

került Csatádra a kis, facér bankhivatalnok. De azért mézédes hangon 
mutatja be lányát Radicsnénak. 

A fiú is meghajol: Halász Antal. 
— Ó a tréner urat már ismerem. 
Radicsné bizonyára egész elfogulatlanul mondja ezt, hisz ő túltette 

magát a társadalmi előítéleteken s egy cigányfuvolást is megölel, ha Aliz 
lovagjául szegődik, de Aliznak ez a tréner a lehető legrosszabbkor jön, 
mert anyja szemeiben Mózes két kőtábláját s az Ótestamentum kegyet-
lenségét látja megvillanni. Megtanítja ezt az asszonyt. A legédesebb 
hangján vág vissza. 

— Hisz mi láttuk már egymást, tegnap a tejcsarnok terraszán. 
Hallod, hogy milyen fiatal urad van. 

Radicsnét mintha piros tentával öntötték volna nyakon. 
— Nem az uram — hebegi s Kesserűnéhez fordul, aki mint röpté-

ben megfagyott ostor mered a lánya felé, de a ráfordult szemek előtt 
oly hirtelen alakul vissza disztingvált úriasszonnyá, hogy lényének ez a 
hirtelen föltárt kettőssége jobban megdermeszti Radicsnét, mint Aliz 
nyilazó impertinenciája. 

Hogy Radicsné ijedelme teljes legyen, Aurél is feltűnik a szomszéd 
útkanyarulatnál; sunyi boldogsággal somfordál feléjük, hogy barátnője 
új ismerőseinek bemutatkozzon. 

— Gerenday Aurél. 
— Nagyon örülök. 
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IV. 
Délután beborult. Az ég tarka márványa szaggatott felhőktől volt 

habos. A felhők alsó, álló rétege fölött ziláltabb és sötétebb gomolyok 
vonultak. Egyszerre egyetlen szürke bolt volt az ég s az eső, mint aki 
megfontolt, hosszú munkára készül, nekieredt. A fenyők felfogták az 
első cseppeket, lassan átnyirkosodtak, zöldjük megfeketedett, a vasta-
gabb ágak vége kis csurgót eresztett, a vékonyabbak kövér cseppeket 
potyogtattak a zápor finomabb szitálásába. A fába és fűbe ütődő cseppek 
monoton nesze töltötte be a völgyet. Az utak előbb átnedvesedtek, 
aztán pocsolyákat hánytak. A pocsolyákon át egy-egy hatalmas ernyő 
sietett a vendéglő felé. 

A vacsoránál többen voltak, mint rendesen. Akik ettek, nem siettek 
le tücsök-szerenádot hallgatni, egy-egy szelet torta mellett ott ragadtak; 
a hétkor vacsorázók összekeveredtek a kilenc óraiakkal, ismerős családok 
összetolták az asztalaikat s a pincéreknek egyre új cselhez kellett folya-
modniok, hogy az újonnan jötteket is elhelyezhessék. 

Gerenday Aurél bocsánatkérő mosollyal oldalgott új ismerősei 
asztalához. Azok már a tésztánál tar tot tak s mintha szívélyesebbek 
lettek volna, mint délelőtt. Aliz rá-ráfüggesztette a szemét s a tisztelet-
tudó tekintet alján kópémosoly huncutkodott, mint kristály medencében 
a beléhajított rózsa. Néhány pillanat mulva Radicsné is beevezett, meg-
hökkenve látta, hogy Aurél Kesserűék asztalához telepedett, de a másik 
pillanatban már viharos szenvedélyességgel üdvözölte a kedves öreg 
hölgyet és bájos gyermekét. Aliz szemei befagytak, csak időnként villant 
meg rajta egy-egy gúnyos szikra. Hallgatott, de hallgatása beszédre 
ingerelt. 

Radicsné azok közé a nők közé tartozott, akik minél kevesebbet 
szólnak mások, annál görcsösebben iparkodnak a feszélyező csöndet 
benépesíteni. Ma egyebet se te t t : Aurélt féltette, s most megmagyaráz-
hatatlan kényszerből Aurélt kezdte magasztalni. Mintha a tulajdon 
félelme szuggerálta volna, nyilvánvalóan túlzott, valószínűtlen jelzőket 
használt; szegény Aurél szemérmesen büszke ábrázata szinte élő cáfolata 
volt viharos epitetonjainak. Volt abban valami tragikus és megható, 
ahogy üveggyöngy-kincseit ép a vélt tolvajok előtt esküdte brilliánssá. 

Csodálja, hogy nem ismerik Gerenday Aurél nevét. Már első kötete : 
a Kicsordult Kehely is óriási föltűnést keltett, a Revü hét versét hozta 
egyszerre, s a legelső nevek írtak róla elismerőleg. Persze Aurél költő, s 
nem tudja magát értékesíteni. Irígy törtetők, akik szemére hányják, hogy 
vagyonos ember létére az ő karajukba harap, vállveregetéssel intézték 
el második kötetét, a Szatírszaruakat, amely a magyar líra legnagyobb 
eseménye Ady halála óta. 

Kesserűnét ebből az egész biográfiából csak az irígy törtetők 
szemrehányása érdekli. Valóban őt is meglepi, hogy egy vagyonos ember 
éhenkórász írókkal kel hálátlan versenyre. 

19* 
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— Látszik, hogy nem művész, méltóságos asszonyom. El se képzeli, 
mire képes a művész, a költő, hogy az emberek szívéhez férkőzzön. 
Ó, Aurél egész élete egyetlen áldozat. A méltóságos asszony nem tudja 
mit hagyott ott Aurél. A Bóna-név fogalom Zalában. 

— Bóna Ferenc Aurél édes apja, teszi hozzá Kesserűné kérdő 
pillantására, Gerenday csak költői álnév. 

— Nem álnév, igazítja ki Aurél, aki nyilván nem szereti, ha az ő 
nagyságát és martirumát a mindennapi diskurzus sarába rántják, vi-
szont az előadás pontosságára kínosan ügyelt. Nekem nincs szükségem 
álnevekre. Én nem rejtőzködöm. Egyszerűen utálom az apám nevét. 

— Hát nem álneved, ismeri el Radicsné is. Gerenday az édes anyja 
neve, voltakép nem is Gerenday, hanem Zserandé, mert Aurél anyai 
ősei francia márkik voltak, akik a hugenotta-háborúk idején vándoroltak 
Németországba. 

— Szóval nincs köze a Gerendához — böki ki Aliz. 
De Aurél nagy lélek, akinek tüstént meg kell mutatnia, hogy ősei 

ellenére is demokrata. 
— Nem értem, Emma, mit hozakodik elő az őseimmel. Annyit 

törődöm velük, mint az elveszett kabátgombommal. Gerenday vagy 
Bóna, a fő, hogy i t t vagyok s fütyülök a familiámra. 

— Az ember ne vesse meg a családját — véli Kesserűné, aki az 
idősebb és if jabb Bóna anyagi kapcsolataira lenne kíváncsi. 

De Aurél úgy találja, hogy kiléphet szerénysége fátylaiból. 
— Nem vagyok krumpli, hogy azzal büszkélkedjem, ami a földben 

van. Vagyok annyi, mint az őseim együttvéve, ha még olyan márkik 
voltak is. Különben is nem márkik voltak, mert duc de Gerenday, az 
körülbelül a mi hercegi címünknek felel meg. Herceg minden szamár 
lehet, de írták volna meg a Szatirszarvakat! 

Aliz elkacagja magát, már két perce fojtogatja egy bolond bruhaha. 
Aurél a tükörből ellenőrzi a gesztusait, nyilvánvalóan szépnek találja 
magát a demokrata főnemes szerepében. Ha még egy percig késik a 
nevetésürügy, botrány lesz, mert Aliz belepukkan a költő képibe. A Sza-
tirszarvak azonban felbökik a jókedv tömlőjét s megrázott szőke fürtjei 
boldogan csengetyűzhetnek. 

— Igenis — szavalja a fiatal poéta. — Otthagytam az egész korhadt 
osztályomat. Fütyülök a kétezer holdjukra, ha a költőt akarják megfoj-
tani bennem. Az ember legyen szabad és mondja ki az igazságot. A költő 
a szabad szó katonája. Én szakítottam az apámmal, de a szabadságomat 
nem hagytam. Erre mutasson valaki példát a magyar irodalomban. 

Kesserűné igazán nem akar erre példát mutatni. Ő különben is 
fáradt, a szíve is beteg, korán kell lefeküdnie. Az eső elállt. Gyerünk, 
gyermekem, haza kell mennünk. Nem, a nagyságos asszonyék csak ma-
radjanak, igazán nem engedheti meg, hogy miatta zavartassák ma-
gukat. 

S míg a súlyos cseppeket hullató fák alatt haza felé csuszkáinak, 
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kedvetlenül latolgatja az eshetőségeket. Tehát kitagadták. Az apai 
kitagadások nem halálosak. Vajjon egyke-e ? Nem, nem menne símán. 
A fiú is könnyen gyúl, de nehéz melegen tartani. Sivár kilátások. De a 
ruhája határozottan finom. Selyemharisnyát hord s a nyakkendőtűje 
brilliáns. Kesserűnének jó szeme van az ilyesmihez. 

A szoknyáját fölfogva, gyorsan, előrehajtott derékkal siet a kvár-
télya felé. Minél előbb a paplan alatt lenni és gondolkozni, gondolkozni. 
Ebben a szótlanul loholó csatakos árnyban ki ismer a kimértléptű, szív-
beteg méltóságos asszonyra ? 

Aliz is eltűnődik. Nézi a szétszakadó felhők közül kimosolygó csil-
lagokat. 

— Mama — kiáltja hirtelen — ez a Radicsné nem is annyira 
művész, mint mecénás. 

V. 
Kesserűné szemeit fölpeckelte a gond. 
Történnie kell valaminek. A kifőző egyre rosszabbul megy. A kör-

nyéken új vállalkozók szorítják le az árakat, le-le az egy pengő alá. Hogy 
versenyezzen ő velük ? Altisztek feleségei, akiknek az uruk is keres. 
De ő ? S még a Feri előtt is hosszú három év. S akkor is mit kezd a diplo-
mával? Istenem, mennyi facér mérnök ! Ez a nyaralás a legutolsó. Ha 
most nem üt be, vége : Alizt fölszívja a Ferencváros. 

Ha legalább a másik két lánya segítené. De szegény Matildnak is 
oly élhetetlen az ura. Egyetemi karriert jósoltak neki s a Bakonyban 
körorvoskodik. Persze, a házassága. De a házassága nélkül nem lehetett 
volna a Matild ura. Igy gáncsolja el egyik érdem a másikat. Lujzára vi-
szont gondolni sem szeret. Az a szemérmetlen kihalászta a maga fogkefe-
gyárosát s azóta meg sem ismeri őt. Pedig mennyibe került az abbaziai 
nyár, motorcsónakos kirándulások a Quarneroban, vacsorák a vendéglők 
terraszán. Tavaly ajánlkozott, hogy meglátogatja őket, még sosem volt 
Bécsben s mit ír az a ripők veje ? Várom a mamát s a hozományt. Ezt 
írta. Nem baj. Azért úriasszonyok lettek. Boldogult Jókuthy nagyapjuk 
nem dohog, ha csillagokkal kivert karosszékéből rájuk tekint. 

Istenem, olyan boldogság után ennyi baj. Dezső, Dezső, szegény 
uram, csak te ne hagytál volna az én fiatal kelekótya fejemre mindent. 
De neked csak a fácánokra volt gondod s amikor a fácánokat kiirtottad, 
a foglyokra. S amikor az utolsó foglyot is lelőtted, én az utolsó hold föl-
det is elprédáltam. Százötven hold föld — mi az ? Te persze simán ki-
csusztál a bajból. A foglyok után egy hajnalban önmagad. De meg-
halhattam-e én ? 

Az ablakon befülelő vadgesztenye megrázta a fejét: nem. A gesz-
tenye mögött a szürkület nyujtózó leányai sóhajtoztak. Az ablak nyitva 
volt ? Igaz, ő nyitotta ki még éjfél-tájban. Nem bírta a csalán-forró 
ágyneműt, a keresztfának támasztotta a fejét, nézte a szálló előtt hu-
nyorgó lámpát, hallgatta az esőcseppeket rázó fákat, s az ablak nyitva 
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maradt. Nem baj ! senkisem láthatott be : emeleti szoba a fiókpavil-
lonban. 

Brrr hidegek a hajnalok. Aliz nem fázott meg ? 
Nem, Aliz nyitott szájjal szedi a levegőt, átöleli a párnáját, elmo-

solyodik s hirtelen mimikája hangtalan szavakat kísér. Olyan eleven ez a 
mosoly, hogy Kesserűné hallja a szavakat. Vajjon kinek vágott oda ? 

Bizonyosan ezt a gyerekét szereti a legjobban. Vásott, komisz kis 
Aliz, csak a te gaminságodat keretezhessem be egy fényes parti arany-
rámájával. Te majd eligazodsz azokban a felsőbb körökben is, noha csak a 
Népligetben nevelkedtél. Ugy szállsz ott fölfelé, ahogy a Ferencvárosban 
szállnál lefelé. Csak ennek a fickónak látna a begyébe ! Hol van a Kesse-
rűné hires anyai sugallata. Valami jelet, ami útbaigazít! Mindennap 
húsz pengő s húsz pengő ötven menű haszna. 

Betette az ablakot, betakarta a lánya kicsuszott mellét, magához 
vette a Horváthnéhoz írt levelét és kiment a ragyogó augusztusi reggelbe. 
Horváthné a huga volt, az egyetlen Jókuthy-lány, aki szinten maradt. 
Pedig hogy lenézték, amért a simontornyai paraszt fiához hozzáment. 
De a parasztfiú iparkodott s ma törvényszéki bíró. Micsoda irónia : 
Horváthné az egyetlen igazi méltóságos köztük. Nézte a borítékot, a 
maga fagyos és dölyfös betűit. Ebben a levélben csupa apró semmiség 
volt, Horváthné talán nem is felel rá, elvből nem felel. Mégis : nem dobta 
a levelesládába. Ajánlva fogja föladni. A méltóságosnak szóló leveleket 
ajánlva szokta föladni. 

Harmadszor sétált el a pósta előtt. A hivatal nyitott ablakán át 
tésztásbőrű, szemölcsös vénlány állt, a csomagokat rakosgatta. Sze-
gényke makacson iparkodott fiatalos és régiszabásúan úrileány lenni, 
de petyhüdt arca, kontyba tűzött gyér haja, merev dereka az elszaladt 
ifjúságot siratta. Mintha egy haszontalanul ellobbant élet hamvváza lett 
volna. Észrevette Kesserűnét. Ó Kesserűné előkelő asszony, s a postás 
kisasszony vonzódik az előkelő idősebb hölgyekhez, akik kedveskedve 
jegyzik meg, milyen tökéletes úrileány, igazán jobb sorsot érdemelne. 

— Hogy parancsol-e valamit ? Nem, hiszen még nincs hivatalos óra, 
majd később visszajön. 

— Nem tesz semmit, csak tessék s a retesszel is bezárt ajtóban meg-
fordult a kulcs. Az öreg hölgy igazán bizalomkeltő. A kisasszony elveszi 
az ajánlott levelet: Méltóságos Horváth József né, Budapest, mondja s 
a vevényre is ráírja : méltóságos. 

— Mér ilyen korán munkában, kedvesem. 
— Ó igen. Olykor tízig is dolgozom. Persze, csak nyáron. Télen 

alszunk, akár a medve. 
— Nagy sor, az ilyen fiatal lánynak. Nem unatkozik ? 
— Nem, dehogy. Ez nem olyan unalmas foglalkozás. Az ember 

megtud egyet és m á s t . . . Ó nem, nem úgy . . . 
De Kesserűné nem érti el a póstáslány gyónással fölérő zavarát. — 

Teszem a sürgönyök, ugye ? 
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Nemcsak a sürgönyök, a sürgönyök a legkevésbbé. Egy halálhír, 
egy férj, aki hazarendeli a feleségét: mindez semmi. De olykor egész 
váratlan dolgokat tud meg az ember. Egy előkelő, puccos úriasszony, 
aki minden héten csomagot kap. A csomagon ez áll: ruhanemű. De a 
ruhanemű átázik s a papiron zsírfoltok ütnek ki. A hölgy nem étkezik a 
vendéglőben, nem, ő a szobájába hozatja az ételt. S egy este elutazik, 
anélkül, hogy számláját kiegyenlítette volna. Sok különös ember fordul 
meg itt. Néha hetekkel előbb tudom, amire a rendőrség vértizzadva 
jön rá. 

— De hisz ez nagyon érdekes. Azt hittem, ide csak halálosan unal-
mas és beteg emberek jönnek. 

— Á, dehogy. Bankárok, képviselők, költők. 
— Költők is ? 
— Tessék — mondja a kisasszony s elpirul. A Revű egy kifordított 

száma, a kifordított oldalon egy vers, a vers címe Csatádfürdő. Ilyesmi 
is lappang a kisasszony fiókjában. 

— Ez az a Gerenday, akit azzal a szőke nővel látni. 
— Szőke ? Vörös. Az a nő annak a fiúnak az átka. Pedig nagyon 

tehetséges. Ó, nagyon. De az a nő belevájta a karmait. Őszintén meg-
vallva, a kisasszony azt hiszi. . . 

Ebben a pillanatban egy szállodai boj lép be, a kezében fölbontatlan 
sürgöny. 

— Kisasszony, a Szedlacsek úr azt üzeni, ilyen nevű nincs a szál-
lodában. 

— Nincs ? — kérdi a meglepett kisasszony, átveszi a sürgönyt és 
szfinksz-arccal rendelkezik. Ezt a két csomagot a Terézia-lakba. S amikor 
a boj a két csomaggal kikászált, Kesserűnéhez hajol. — Hát nem érdekes? 
Egy órával ezelőtt vettem föl. A sürgöny igy szól (ugyebár köztünk 
marad): Atyád javadra végrendelkezett. Azonnal jöjj, Anyád. S az illető 
nem is lakik itt, nincs is a fürdőhelyen. Ki tudja, milyen fontos érdekek 
forognak itt kockán, suttogja a kórosan kiváncsi, fürkész lelkek szen-
vedélyességével s elrévült arcán öt Sue-regény egymást lerontó bonyo-
dalmai kavarognak. 

Kesserűné a rejtélyes borítékra néz. Egy szempillantás s a lap már 
vissza is hullott az asztalra. E szempillantás alatt három dolgot lát: egy 
Au betűt, azután az egész Aurél szót, s amikor a sürgöny eltünt a szeme 
elől, szinte ott ég a retináján a bizonyosság : Bóna Aurél. S most ő vil-
lanja át egy perc alatt az ezeregyéjtszakát. Persze, hogy nem találják, a 
költői nevén jelentette be magát: Gerenday-Bóna. A kis Gerenday ebben 
a pillanatban kétezer holdat ér. Szeretné fölvenni, megnézni, megtapin-
tani ezt a papirost. De nem meri. Kiejtené a kezéből, összeesne. 

A ketyegő fali órára néz : Félkilenc, a lányom vár. Nagyon örültem, 
kisasszony s már szalad, tele kavargó gondolatokkal, mint egy fiatal 
poéta, aki megivott félliter feketét, megírta élete legjobb versét s nem 
tud elaludni. 
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VI. 
Azonnal jöjj ! Mért jöjj ? Haldoklik vagy csak megbocsátott. 

De akkor mért azonnal! Ebből a két szóból a halál kacag. De hát akkor 
mért nem így : ha az életben akarod látni, azonnal jöjj. Igy az ő számára 
érthetőbb volna, de Gerenday ugyis tudja, mért kell jönnie. Az anyjával 
bizonyosan jó viszonyban van, az anyja titokban értesíti őt, ő dugja 
pénzzel is. Rfuj, s ő benne milyen aljas gyanu motozott Bóna Aurél nagy-
birtokossal szemben, szinte röstelte magát. 

Jól, jól tette, hogy nem kottyantotta el magát. A titok így is min-
den pillanatban kipattanhat. A póstáskisasszony fecseg, akad valaki, 
aki tudja, hogy Gerenday és Bóna ugyanaz. Hogy rohanna az a vén cir-
mos a sürgönnyel: Gerenday úr egy szomorú hír, fogadja részvétemet. 
S fuccs, Gerenday Aurél már el is utazott s Bóna Aurél minden ujjára 
kap egy Alizt. 

A szálloda előtt nyúlánk tejképű cserkésztisztecske értekezik Szed-
lacsek bácsival, a világot járt portással, aki hét nyelven kíván jóreggelt, 
s a szakállát ferencjóskára vágja. A fiú egész megokolatlanul faképnél 
hagyja Szedlacsek bácsit, s az üveggyárhoz induló társasautó mögött 
keres fedezéket. De Kesserűné nem tünődhet olyan intenziven, hogy 
a retinájára rajzolódó homályos árnyak közt a fia holdképére föl ne 
riadjon. Feri! — kiáltja a fiú után, aki féltestével már az autó mögött 
van s ez a felkiáltás az ifjú parancsnokból a gyermekkori engedelmesség 
ős-reflexét csiholja ki. Iszkolni akar, de máris hátrafordult, s mint 
veréstől félő, szűkülő, de azért farkcsóváló komondor sündörög az anyjá-
hoz s túlzott boldogsággal esik fekete kesztyűjére, míg drótostót kalapja 
a nyakába csúszik. 

— Aliz hol van ? — kérdi az anyja, aki Feri viselkedéséből látja, 
hogy a két testvér találkozott már. Komisz Aliz, különös öröme telt 
benne, hogy a bátyja nyúlszívét megtáncoltassa. 

— Ugy hiszem a tennisznél — makogja engedelmesen Feri. — 
Megkeressem ? 

— A tennisznél — vonja össze Kesserűné a szemöldökeit, miptha 
váratlan akadályra bukkant volna. No, de ez a kisebb akadály. Ha ő 
egyszer kiadja a parancsot, hogy kedvesnek lenni, szeretné azt a kölykét 
látni, amelyik nem vigyorog. Mondd meg neki, hogy azonnal jöjjön. 
A hallban várlak, de már itt is vagytok. 

Beleveti magát az előcsarnok nagy nádfotelébe. A kis fonott asz-
talon a fürdőhelyet dicsérő prospektusok hevernek; orvosprofesszorok 
és kémikusok nyilatkozatai, a híres csatádi víz összetételét igazoló 
analitikai táblázatok. Széndiokszid, kén, hidrogén, olvassa Kesserűné s 
lassan tekercsbe sodor egy fényes papirú fűzetet. Egy nyitott lapon a 
kékesi kilátó fotográfiája, a másikon az új szanatórium terve. Hirtelen 
abbahagyja a tekercs sodrását s megáll, mint akinek a csákánya 
keménybeütött. 
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— Végre — förmed Alizra, mikor a két gyerek melléj etelepedik. 
Elég közel, hogy beszélgetésük foszlányait a reggelizni siető vendégek el 
ne kaphassák, elég messze, nehogy az a látszata legyen, hogy sugdolóz-
nak. A gyerekek látják Kesserűné izgatottságát s tudják, hogy valami 
rendkívüli előtt állnak. Aliz arcán még ott a tenniszparti s a partit 
fűszerező enyelgés édes évődése, de szemeit tisztelettudóvá redőnyözi s 
nedvesen csillogó ajkait komolyra biggyeszti. Feri buksi fejéből az 
elnyomott és halvérű fiúk köteles jóindulata kandikál. 

— Gerenday apja meghalt — szól Kesserűné, mert tiszta helyzet 
elé akarja állítani a lányát. — Meghalt, pont, ez ellen nincs apelláta. 
A vagyont Aurél örökölte : kétezer hold, tessék gondolkozni. Ő véletlenül 
tudta meg a halálhírt, néhány óra kérdése s Aurél is tudja, akkor el-
utazik s ők itt maradtak. 

Aliz hallgat, a pilláját kigyöngyözik a könnyek, nem mer tiltakozni, 
csak ennyit mond : biztos ez mama ? S azután mintegy szövetségest 
keresve, a bátyja felé fordul, aki tátott szájjal várja, hogy megmagya-
rázzák neki a helyzetet. Ez a Gerenday egy majom, szepegi durcásan. 

— Gerenday ? Csak nem a költő Gerenday — kérdi Feri, aki a férfi-
erény tűzpróbáit ecsetelő novellákkal és versekkel árasztotta el kora 
valamennyi szerkesztőjét s a legkriptogámabb pályázatok bírálóit is. 
Nincs az a zugfolyóirat, amelynek az évente egyszer megjelenő poétáját 
ne ismerné s Gerenday, akinek minden két hónapban jön verse a Revű-
ben, egyike azoknak a távoli fényes sorsoknak, akiket időnként epésen 
bírál, de elérhetetlen üstökösként figyel. 

— Az — szól Aliz. — A pincérek úgy hívják Mestergerenda. 
— Ne viccelj — csattan fel Kesserűné, aki nem tűri, hogy Aliz 

ostoba szójátékokkal rontsa a jövendő vőlegénye tekintélyét. — 
Labdaszedő akarsz lenni ? Vagy bankot nyitsz a facér udvarlódnak ? 

Aliz az asztalt nézi s a környék nevezetességeit reklámozó fűzetet 
lapozza. 

— Nekem ne lapozz — förmed rá Kesserűné, aki ebbe a fűzetbe 
vetette horgonyát. — Légy okos — teszi hozzá makszimális szelíd-
séggel. — Gondoskodni akarok rólad s ennek a fiúnak kétezer holdja 
van. Grófnő vagy mellette és kenyérre kenheted. Ha száz évig maradsz 
tizennyolc éves, ilyen nem akad több. 

— Igaz, bólint Feri is, aki tudja, hogy ha mamája vállalkozása 
meghiúsul, őt tépik meg a csatádfürdői nyaralásért, de meg a költő-
milliárdos sógor is új perspektívákat tépett föl benne. 

— Meg kell előznünk ezt a halálhírt — folytatja Kesserűné. — 
Gerendaynak még ma nyilatkoznia kell. Érted ? Legalább is el kell 
vesztenie a fejét. — Aliz egy könnycseppen át az anyjára néz s alig 
észrevehető mosollyal honorálja a nőügyességébe vetett bizalmat. 

— Mi ez ? — bök Kesserűné a prospektusra, s a cserkésztisztre néz. 
— Ez, mama a kékesi kilátó. Ezertízméter, gyönyörű panoráma, 

északra Salgótarjánig, keletre Mickolcig, délre a Tiszáig. 



298 

Mennyire van ide ? 
— Ó, gyalog nagyon sok, de a kaparóházig kitűnő kocsi és 

autóút, onnét másfélóra séta a csúcs. 
— Idefigyelj. Megismerkedsz ezzel a Gerendayval. Megmondod, 

hogy Aliz öccse vagy és kipuhatolod, nem jönne-e el velünk délután. 
De egy nővel van, azt el ne hozza. Az autóban csak egy fölösleges 
hely van. 

Feri ismeri a rendes csomót, a dupla csomót, a halász csomót, tud 
szabadtűzet csinálni és tudja az ábrázológeometriát, de még soha életében 
nem ismerkedett meg senkivel, ha csak szolgálati úton nem. Nyel egyet, 
elvörösödik s ezt mondja : Igenis mama. 

— Féltíz. Tizenegykor indulunk. 

VII. 
Ismertem egy női szabót, aki a magyar Rougon-Macquartot írta, 

s világosan ítélkező bírák a legbadarabb verseket őrzik a fiókjukban. 
Halász Tóninak azonban még én sem merném a szemébe vágni, 

hogy igenis barátom, maga is költő. Előlről: ügynök, hátulról: artista, 
oldalról: fogorvos — de költő ? S nem is volt költő a szó klasszikus értel-
mében. Viszont kitünő gyakorlati érzéke van s ha pillanatnyilag nincs 
is elhelyezkedve, a kilátásai nem rosszak. Volt bankhivatalnok, próbál-
kozott a tőzsdén, hallgatta a sajtófőiskolát, nyaranta aktív tennisz-
tréner : ha egy ilyen ember leül és operetteket ír, a darabjai nem soká 
fognak színpadot keresni. Mindenesetre ismeri már a nyomdafesték 
gyönyöreit. Számos riportja jött a Pesti Aretinoban és a Színházi Szenny-
ben. Elég kedves és elég vitriolos dolgokat mond ahhoz, hogy a jövője 
elé kellő bizalommal nézzen. 

Kissé különös, hogy Kesserű Feri ép ezt a Halász Tónit hívta 
félre, aki pedig a hugának megrögzött udvarlója s így Gerenday verseny-
társa is. Ebben nemcsak a gyáváknak az a görcsös szemtelenségtisztelete 
vezette, mellyel ezt az életre született embert bálványozta. Furcsa, de az 
a titkos óhaj is ott motoszkált benne, hogy a meghívás kényelmetlen-
ségét a trénerre tolja. Ezt persze magának sem vallotta be, ő végre is be-
mutatkozik Gerendaynak, de itt nemcsak Alizról van szó : Gerenday 
maholnap irodalmi hatalom, új Baumgarten s nincsenek-e szegény 
érvényesüléstől elzárt költők, akiknek a tehetségét ép az ő barátsága 
óvhatja meg a pusztulástól. Homályosan azt is érezte, hogy a tréner 
fölényes férfi, aki Aliz karrierjét se buktatja el, ha azzal a magáén lendít. 
Minderről azonban nem ért rá intenzíven gondolkozni s nagyon is becsü-
letes volt ahhoz, hogy őszinte legyen. Majd kialakul minden a beszél-
getés során, hisz ő sem ügyetlen fiú, ismerősökkel szemben határozottan 
ötletes, csak idegenek előtt zavarodik meg, s Tóni végre is a barátja. 

— Tudod, hogy Gerenday is itt nyaral — fordult fontoskodva a 
trénerhez, aki akkor fejezte be a cukorbeteg Schwarz-mama tizenkét-
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éves és hatvankét kilós Terikéj ének a meddő ugrándoztatását, a pálya 
melletti zöld pad támlájára ült s cigarettára gyujtott. 

— Beszéltem vele. 
— De azt nem tudod, hogy ez az ember hallatlanul gazdag? 
— Igen, a papa kitagadta. De ez csak frázis. Kelleti magát a 

kis apuci. Ki hagy ott, fiam, egy kastélyt? 
Feri fogja a rakettot, megkotorja a piros salakot s alattomosan, 

minden szót külön szürcsölve mondja : 
— Már pedig gazdag. Az apja mindenét ráhagyta. Kétezer holdat, 

fiam. 
Tóni fölnevet. 
— Szamár vagy kedvesem. Az apja él, a mult héten küldte vissza 

a felvágatlan Szatirszarvakat. 
— Meghalt. Tegnap halt meg. A mama mondta. 
— A nagyságos asszony? — fülelt föl elkomolyodva a tréner, 

fölállt s a pad deszkáján elnyomott cigarettacsutkát a pálya közepére 
dobta. Ha Kesserűné mondta, magva van a szónak. 

— Még Gerenday sem tudja, élvezte tovább önmagát Feri. Min-
dent ő örökölt s még nem tudja. 

— Nem? 
— A mama is véletlenül értesült róla. — S elmesélte a Gerenday-

Bóna sürgöny történetét. 
Tóni föl-alá járkált és gondolkozott. 
Ez a Gerenday belepistult az Alizba. Aliz panaszkodott, hogy 

reggel is zaklatta. 
— Igen. 
— Voltakép nem utolsó dolog kétezer holdba beleülni. . . Mit gon-

dolsz, revüt vagy napilapot fog alapítani? 
— Gerenday? Úgy hiszem, revüt. 
— Lesz olyan ostoba. Te egész jól elhelyezheted majd a dolgaidat. 

Alapjában nekem sincs kifogásom egy megfelelő állásocska ellen. Mond-
juk, az adminisztratív ügyek intézése. 

— Igen, neked kitűnő gyakorlati érzéked van, Gerenday jól járna 
veled. 

— Kár, hogy nem voltam szivesebb hozzá. Be fogják lepni sze-
gényt az irodalom legyei. 

— A mama azt gondolja, ki kellene rándulnunk a Kékesre. 
— A mama kitűnő túrista ! Persze Aliz is jön. 
— Igen, Aliznak is szüksége lehet összeköttetésekre. 
— Hogyne. Tulaj donképen még én se voltam a Kékesen. Gondo-

lod, hogy a nagyságos asszonynak nem lesz kifogása ellenem? 
— Nem. Talán . . . Ámbár . . . Különben azt is mondhatod, hogy 

Gerenday hívott. 
— Természetesen nem Aliz kedvéért megyek, megnyugtathatod 

a mamát. Sőt ezt Aliznak is megmondom. Te barátom vagy, előtted 
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őszintén beszélhetek. Aliz nagyon kedves lány s engem igazán kitüntet 
az ő kedvessége, de mért gáncsoljuk el mi egymást, amikor egymás 
segítségére is lehetünk. Mi lennénk mi együtt: két gályarab, hidd el, 
fiam, két gályarab. 

— Körülbelül. 
— Látod. Én velem lehet beszélni, ismerem az életet s nem lövöm 

szíven magam. Nem gondolod, hogy át kellene iratkoznod a Gazda-
sági Akadémiára? 

— A Gazdasági Akadémiára? 
— No igen, egy kis jószágkormányzóság. 
— Ugyan, te komolyan hiszed, hogy Gerenday elveszi Alizt? 
— Gerenday ilyen — mutatja Tóni s ívbe hajlítja a nádpálcáját. — 

A kedves mama meg ilyen s megmutatja a rakettje nyelét. — Mikor 
indulunk? 

— Tizenegykor. 
— Akkor hát ne mámlászkodjunk. Meg kell főzni a kis öreget. 

Talán jobb volna, ha én beszélnék, úgy nem olyan föltűnő. 
— Igen, te sokkal élelmesebb vagy — hebegi Feri. Örül, hogy 

nem kell neki beszélnie, de az anyjától is retteg, mit szól az, hogy Tónit 
is beavatta. 

Radicsnéval mindenesetre számolni kell, — mondja Tóni s karját 
a kis cserkésztiszt vállára öltve, elindul, hogy az ifjú örököst megkeresse. 

VIII. 
Gerenday Aurél csodálkozva nézett a két fiatal ember után. 

Semmi kétség, az ő ideje is elközelgett. Vannak, akik lelkesednek érte, 
ifjú szívekben él s mindig tovább. 

Milyen különböző volt a hódolatuk s mennyire egy igazság lángolt 
mindenikben ! A tréner úgy beszélt, mint egy férfi, aki nem tehet róla, 
de meg kell hajolnia. Nehezére esett a vallomás, de ép ezért volt becses. 
A kis szőke viszont belepirult s úgy rebegte el szerelmét, mint egy vissza-
utasítástól reszkető leány. 

Pedig milyen rosszul indult a nap ! Fejfájósan ébredt, annyira 
kimerítette Emma esteli rikácsolása. Rettenetes tud lenni! Fölma-
gasztalja őt s otthon nekiesik : na kedvesem, kidicsekedte magát, a 
kicsike igazán meg lehet hatva, hogy a nagy Gerenday ennyire kellető-
zött előtte. S ha még csak ezt mondta volna, de nincs az a buddhista 
imamalom, amelyik gyorsabban lejárná a tibeti miatyánkot, mint 
Radicsné a maga sérelmeit. S akkor az engesztelgetés. Legalább kibé-
külni ne kellene ! 

És Aliz? Hát elhiheti? Milyen hideg volt reggel, mintha csak 
le akarta volna rázni. Hogy is mondta a tréner? A mester «burokban 
született» s hunyorított is hozzá. Gúnyolódott vagy igazán irigykedett? 
De mit jelent akkor a meghívás? Ó, a hölgyek tudta nélkül nem hívták 
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volna. A mester burokban született: nem, ebben a mondatban árnyéka 
sem volt a gúnynak. Vagy a mester megszólítás is gúny? Nem ismétel-
ték-e ezt a szót többször is és szinte kigyult arccal? 

Fölfedezte őt Aliz? Vagy a reggeli hidegségével is csak hirtelen 
szerelmét páncélozta el? Aurélnak voltak tapasztalatai, ha fiatal lányok-
kal szemben kissé passzív volt is. Némelyik nő akkor a legfagyosabb, 
amikor görcsösen kell összeszorítania az ajkát, hogy szerelmére árulkodó 
szavak ne robbanjanak ki mögüle. S nem volt-e Aliz arcán valami el-
gyötörtség? Mintha szórakozott lett volna. Idegesen felelt s a feleleté-
nek nem volt értelme. 

De akkor milyen szamár ő s megtapogatta a kabátja zsebében 
zörgő papirost. Ahelyett, hogy ujjongott volna, az erdőbe vette magát 
s egy keserű levelet rágva, hosszú orral ballagott föl az egyenes sudarú 
bükkfákat tükröző Halas-tóig. Voltakép arra gondolt, hogy legjobb 
volna az egésznek véget vetni. Ugy tartják őt, mint egy rabot s az igazi 
nők elhúzódnak tőle, kigúnyolják Ó, ostoba pesszimizmus ! Hányszor 
megfogadta, hogy nem alázkodik meg a sorsa és önmaga előtt. Milyen 
jó lecke volt ez. Elveszítheti-e ő minden tartalékját? Nem rejt-e ezer 
meglepetést az élet? Minden férfi egy leleplezésre váró barát, minden 
nő egy megnyilatkozni óhajtó szerelmes. Még mindig nem gyógyult ki 
a «crainte de déplaire» betegségeiből? Mindenhez joga van ! Zörgessetek 
és megnyittatik, mondja a biblia. S ő azon sopánkodik, mit gondolnak 
afzsalu mögött. Hát nem ő írta az Ódát a Szemtelenséghez? 

Különben mindegy, tette hozzá azzal a szimpátiával, amellyel 
csak költők viseltetnek kiállt szenvedéseik iránt. Az érzés szép volt és 
igaz. A vers is az, de nehogy a kabátja zsebében hagyja, mert Radicsné 
megtalálja s az megint egy roham. Kivette a papirt, a mellénye bélése 
egy helyütt felfeslett, apróra hajtotta s odagyömöszölte. Itt senki 
meg nem találja. Egyszer majd ezeket a verseket is ki fogja adni, akkor 
derül ki, hogy nem volt ő olyan egyrétű ember, mint a kritikusai hirdetik. 

Jaj, Radicsné ! S már a délutáni kirándulást sem látta oly ragyogó-
nak. Hogy szökik meg tőle? Át kellene öltözködnie. De ha fölmegy, 
rákullancskodik s le nem rázza estig. Ó ezek a veszekedés utáni pásztor-
órák ! Most könyörülj rajtam Odysseusi Ravaszság ! 

— Gyuri! — kiáltott rá a szálloda kapujában ólálkodó bojra. — 
Szaladj föl a nagyságos asszonyhoz, Gerenday úr kéreti, sétáljon föl a 
Halas-tóhoz. De el ne áruld, hogy itt beszéltél velem. Még reggel hagy-
tam az üzenetet. 

— Igenis. 
Behúzódott a halira nyíló billiárdterembe, onnét leste, mikor megy 

el az asszony. Negyedtizenegy, féltizenegy. Végre ! Fölsurrant a szobá-
jába, átöltözött. Közben arra gondolt, mit szól Emma, ha nem lesz a 
randevu helyén. Jaj, de jó kedve van ma, hogy ezt is mulatságosnak 
tartja. De nincs-e az ő napja fölkelőben? Nem értékelik-e őt egyre töb-
ben? Mi ő, hogy egy asszony kalitkában tartsa. Csak azért is. Csíny-
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tevő diák ma. Meg fog pukkadni. Meg fog pukkadni, ujjongta gyilkos 
kárörömmel, beledobta magát az ágyba s fölkacagott. 

De a tulajdon kacagása megijesztette. Százszázalékos bizonyos-
ságként tudta, hogy Radicsné nem is ment el a Halas-tóhoz. Itt őgyeleg 
a szálloda körül, lesi őt s abban a pillanatban csap rá, amikor autóba 
szállnak. Háromnegyed tizenegy mult öt perccel. Csak most segítse le 
az Istenke ! Csak most jusson át a féltékenység sárga drótsövényén. 

Reszketve szaladt le a lépcsőn. A forgatható kapu üvegkalitkáján 
egy bordó női ruha foltja derengett át. Visszaugrott a lépcsőházba. Nem, 
nem Emma volt. Már kinn áll a szálloda előtt. Nem bírja a várakozást. 
Mindenünnét az Emma szemei vöröslenek. Lemegy a garázshoz. A kapu-
ban egy indulásra kész kocsi. 

— Kiket visz, barátom? — kérdi a fiatal, szőrtelen arcú, nikoti-
nos ujjú soffőrt. 

— A tréner úr fogadott meg. 
— Akkor maga az én emberem. Mondja meg a Kesserűné méltó-

ságos asszonynak, hogy itt várom őket. 
— Igenis — feleli a soffőr, aki hozzászokott, hogy semmin se 

csodálkozzék. 
Gerenday Aurél egy fölfordított kocsimosó dézsára ült és várja az 

autót. Csak benne ülne már. Még mindig közbe jöhet valami, Emma 
kiszámíthatatlan. Vajjon ezek a Kesserűék gazdag emberek ? Ha ő egy 
rendes családba bekerülhetne ! Szivesen letenné az utolsó jogi vizsgála-
tait is ; Kesserűék összeköttetése révén állást is kapna. Utálja ugyan 
az ilyesmit, de hisz ez ugyis provizórikus. Egy-két év s a legelőkelőbb 
kiadók versengenek a regényeiért. 

(Folytatása következik.) Lelkes László. 


