
SZÉPSÉG.
♦ írta: TÖ R Ö K  SÁNDOR.

Valahonnan Erdélyből jött, azoknak a 
fiatalembereknek a sorában, akik nem bír
ták ki az idegen uralom alatti életet, nem 
tudtak beilleszkedni annak kényszerűsé
geibe s inkább feljöttek Budapestre, végig
küzdeni a szegény vidéki fiúk keserves küz
delmét a közönbös, barátságtalan nagy
várossal. Nagy, nehéz harcot vívott az 
élettel, de ebből a harcból lett első nagy 
regénye : A z idegen város, amely egyszerre 
helyet biztosított neki az irodalmi világban. 
A budapesti élet egy rejtett, ismeretlen 
részét fedezte fel : a szegény diákok nyo
morúságos életét, amely azonban mégsem 
vigasztalan, mert bearanyozza a fiatalság 
akasztófa-humora, amely kalandnak tudja 
felfogni a koplalást, megalázást, az életből 
való félretolódást. Gazdag invenciójából 
folyton pattognak a finom írói ötletek, érde
kes alakok sokasága mozog a regényben, 
amely egy kicsi zugból nézve megmutatja 
Budapest nagy perspektíváját.

— öregem! . . .
—  Nahhát! . . .
összeborultak tárt karokkal és nagy puffa

násokkal csapkodták egymást, pillanatig gon
dolkoztak s aztán cuppanós csókot cseréltek, 
ami nem is volt kellemes, sósízű és borostás két 
pár férfi csók volt. Nahát! —  mondták aztán 
még többször is s mindannyiszor csíptek, meg 
csaptak, meg böktek, egyet-egyet —  nahát! de 
ilyet! —  öregem! — vén csibész! — te alak, 
te! — s több efféle. Közben elindultak a körúton
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felfelé karonfogva. Tíz éve nem találkoztak, <5! 
egészen gyerekek voltak még, éppen, hogy túl az 
iskolán s néhány év katonaság, háború, meg mi.

— Te itt vagy állandóan Pesten?
— Igen. A Biztosítónál még mindig. Háát . .  3 

mi van veled, honnan cseppentél?
— Felköltöztem. Egy hete vagyok itt. Nem, 

nem ment odalennt, tudod az uradalomnál 
próbálkoztam.

— Aha —  aha — na és — na és? — fürge és 
már zsírosodó apró kis ember volt s két gomb 
szeme folyton járt körbe és mozgott a kezelába
—  és van valami kilátás? Van valami kilátás? —  
a viszontlátás hevétől röviden, de kétszer mon
dott mindent — mi? mi? akad, akad? Ej te, te, 
emlékszel öregem, emlékszel akkor régen, mikor 
Pincus tanár urat megdobáltuk tojással a Löb- 
liék padlásáról, áhá, áhá, háháhá! Hű azt a, 
hű azt a!

—  Hehehe, azt a röhejt barátom, azt a 
röhejt. Emlékszel, Pontyik Karcsira? Szolgabíró 
lett barátom, hehehe, szolgabíró lett.

—  Pontyik Karcsi? ! Hehehe, szolgabíró lett, 
szolgabíró lett — és megállottak, egymásnak 
dőltek, úgy nevettek valami okból azon, hogy 
Pontyik Karcsi szolgabíró lett. — Mennénk be 
valahova öregem, mennénk be valahova . . . egy 
zónára, megiszunk e^y pofa sert, hadd halljam mi 
van, mi nincs, jó, mi? mi van, mi nincs! Hehehe!

S bementek valami vendéglőbe kis-pörköltet, 
korsó sört kértek és kipakkolóztak az elmúlt tíz 
esztendővel, meg az azelőtti vagy hússzal, egé
szen végesvégig — hű barátom! — és nagy 
gesztusokat vágtak —  hű barátom ! — s minden 
nagyon szép és verőfényes volt és mulatságos, 
azokból az időkből s a háború is olyan bolondos 
volt, kalandos, kedves, most itt a korsó sör mel
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lett, hol egy kicsit orosz fronton, hol a Doberdón, 
két golyó be, kettő ki és a kórházban az a kis 
hóbortos orvos hahaha és a nővér, Agatha, hü 
barátom! az kilépett és férjhezment, elvette a 
Bódi Szaniszló, ne beszélj 1 De bizony, s a neve
tés, már vörösen, odafagyott az arcukra, már 
fájt és már nem is nevettek, csak a pirosság ott 
ült az arcukon s elcsendesedtek rendre.

— Hát barátom — mondta a kövérkés ember 
és hunyorgott hozzá —  nem veszel észre semmit 
rajtam? Semmit? Mit? — és kirakta két rövid, 
húsos kezét az asztalra —  semmit se veszel 
észre rajtam, mi?

— Mit? —  s már vigyorgott —  mit? —  mi sül 
ki ebből? s vizsgálgatta.

— Na . . .  ! —  s a kezét közelebbdugta, a 
karikagyűrűt az orra elé.

— Megnősültél!
—  De meg ám!
—  Nahát barátom! És . . .  és a feleséged 

őnagysága?
—  Pesti lány. Már négy éve barátom, már 

négy éve.
—  Gyerek van?
—  Nincs, nincs még. El fogsz jönni hozzánk. 

Ma este jó? Szabad vagy? Hát ma este vacso
rára. De elgyere öregem, nahát, majd, majd az 
asszonynak elmondjuk, tudod azt a dolgot, 
hehehe, mikor ott a nádasban, hehehe, a Kla- 
márcsik Pista, hehehe, jaj —  s megint nevettek 
sokáig.

—  Szép asszony a feleséged, mi? Vén lator, 
ha te egyszer megnősültél! Nahát, azt tudom 
Isten, szép kell legyen az az asszony.

A másiknak felragyogott a szeme és két karral 
indított egy széles elragadtatott mozdulatot, de 
rögtön abba is hagyta, elvágta hirtelenül s rava
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szül lesütötte a szemét —  ó, mindig is nagy tréfa
csináló volt ő, nagy heccmajszter, na megállj !

—  Hát kérlek —  és úgy megvonta a vállát, 
mint akinek nehezére esik a dolog, dehát . . .  —  
kérlek nem szép.

—  Nana, ne szerénykedj. %
—  Nem, nem szép. Csúnya. *
—  Csúnya . . . aha értem. Gazdag. Hát kér

lek . . .  az ember úgy-e ott fogja meg a szeren
cséjét, ahol lehet.

—  Nem is gazdag.
— Na, aha, aha, hát persze, te nem vagy 

olyan.
—  Egyszerűen szeretem. Nekem tetszik. És ez 

a fontos. De belátom: csúnya. Nagyon csúnya.
—  Hehehe . . .  —  kezdett kínos lenni a dolog

—  nem lesz azért olyan nagyon csúnya, na.
—  De. Te nem is képzeled. Tudod —  és puk- 

kadozott belül, jaj mindjárt elröhögi —  tudod 
visszataszító —  és köhögött.

—  Na ne beszélj!
—  De igen, ha mondom. Ez már így van. És 

nem az az érdekes csúnya, ami lehet már szép 
is. Nem. Egyszerűen nagyon csúnya.

—  Hát kérlek ugyebár . . .
—  Se alakja, se semmi. Még azt se lehet 

mondani, hogy na olyan tucat. Neem. Na-gyon- 
csú-nya! Azért mondom úgy-e, hiszen . . . úgyis 
nálunk vagy este, hát ne lepődj meg.

—  Dé kérlek kedves öregem, túlzott vagy, 
túlzott vagy ! Mindig ilyen egzaltált voltál, 
ilyen szerény, vagyis . . .

—  Áh! nem szerénység ez. Hát nem vagyok 
vak. Na hallod! —  jaj mindjárt, jaj nem bírja 
tovább, jaj kirobban a nevetés! —  hát mennénk 
öregem, hiszen majd meglátod estére, majd 
meglátod! Felfelé mégy? Hát én itt betérek.
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Hát akkor nyolcra ott íégy, ja a címet írd fel, 
Lovag-utca 49. II. emelet 12. Nyolcra várunk. 
Szervusz —  s befordult egy mellékutcába, egy 
lámpaoszlopnak dőlt és nevetett, nevetett, az 
emberek mosolyogva nézték, már a rendőr is 
figyelte és nevetett, nevetett, el kellett induljon 
végre s ment az utcán komolykodva és nevetnie 
kellètt s restelte és minduntalan előkapta a 
zsebkendőjét és belenevetett.

— Na szívem — mondta délben otthon — 
hát ez ragyogó, ez ragyogó, annyit nevettem, 
tudja találkoztam egy régi osztálytársammal, a 
Szekulesz Jóska, tudja maga. Meghívtam estére 
vacsorára és tudja, hehehe és tudja azt mondtam 
neki, hehehe, jaj azt mondtam neki hehehe, —  
le kellett üljön —  hogy maga hehehe, hogy maga 
csúnya hahahaha . . .  hogy csúnya hahanaha . . .

— Na és . . .
— Mit na és? Képzelje el azt a pofát, ha az 

meglátja magát, hahaha... jaj megőrülök! 
Meg kell őrülni! Képzelje azt mondtam, hogy 
maga visszataszító, hogy formátlan, hahaha! 
drága, drága, te! 3 aj aj Istenem, jaj erre a te 
alakodra, hogy ez nincs! hehehe, azt mondtam, 
hogy ez nincs, hehehe . . .

Es az asszony is nevetett, s a tükör felé és 
végigsímogatott magán s nevettek ketten és 
jól telt egész délután és lesték az estét, mint 
valami jó vidám ünnepet —  a fehérblúzos ruhá
ját vegye fel szívem, a férfi nyakkendő olyan, 
de olyan jól áll magának —  bízza csak rám! —  
és készülődtek boldog izgalomban és nehezen, 
nehezen jött el, de eljött a nyolc óra és az asszony 
mégegyszer végigpülantott magán a tükör előtt, 
a férfi kuncogva nézegette — drága, drága, te 
nagy örömöm, te! jaj de szép vagy, te !—  s 
olyan se nem lány, se nem asszonyka volt, kicsit
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gömbölydeá talán —  csöngettek —  jaj fel
robbanok !

—  Hát ez itt a barátom, Szekulesz Jóska, 
akiről beszéltem —  egy színpadi kerek mozdu
lattal —  tabló —  a feleségem! —  s pózba állott, 
hogy most, na most, hát ehhez mit szólsz?

Szekulesz Józsi átnyújtotta a virágot és kezet 
csókolt.

—  Ó, a kedves férje sokat beszélt nagyságos 
asszonyról. A kedves férje régi jó barátom, még 
az iskolából —  s hogy azok elhűlve hallgattak —  
meg katonáéknál is . . .  igen . . .  iiiigen —  S állott.

—  Hát . . . parancsolj asztalhoz.
Asztalhoz ültek. Csend volt. Ettek. A drága

ságot kezdte szidni aztán Szekulesz Józsi, s 
aztán megint hallgattak, kínosan. Később ki
nyitották a rádiót. Hallgattak.

—  És vidéken? —  kérdezte az asszony.
—  Á, ott se jó, hol jó ma nagyságos asszony, 

. hát hol jó ma? —  s úgy féltizenegy felé végre
is felállott —  hát én megyek ugyebár . . . még . . . 
méç valami levelet kell megírjak . . . igen, ha 
majd rendbejövök ugyebár, gyakrabban nemde 
s nem tartóztatta senki. Az asszony hűvösen 
bólintott. A férfi kikísérte az előszobaajtóig 
reménykedve, hogy talán, illetve mit talán, hát 
őrült ez? s nézett rá makacsul. Szekulesz Józsi 
elértette s míg vette a kalapját, kezét a vállára 
tette nyugtatólag.

—  Nézd, —  s ahogy beteggel szokás, fölénye
sen, de jószívvel *— neked tetszik s ez a fontos. 
Nem? Te szereted. Elvégre magadnak vetted 
el. —  S hogy a másik még mindig bámult. —  
Elvégre a szépség nem minden. Azért lehet jó- 
lelkű például —  s kilépett az ajtón, még vissza
szólt vigasztalva —  és tudod mit, nem is olyan 
visszataszító.
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