
llal¥a€?i)ora am ft)rie«tönál
I r t a;  J á v o r  Pá l

I'.;í .v rctri iuiu.‘rLkfi:s iiiu.gj-armi 1h>- 
.sy>lß-<'lUini uz Eri<-tórói. nŵ lyiK»!!; 
i>j;yik w^trtetébwi nWittom tel 
tmhány hóiMpra h lunyáina't, iiilkoi- 
baKzélffetéa köaberi iiaífy holytabi a 
jizcrtMíiiiba vajrja. ho,Ky -.UraTOH kits 
111 i‘z. a rni Ballatoniinkhoz kápiwl!" 
ßii i'lpíi'ultam akkora ■'X>vindznviisra 
és kiWikteni, hogr.v ..Bátyja, lii- 
s>7.i'ii 07. ErUi-Ló a viláig (“itylk Injr- 
niHfyobb tava." Errr jött eny nióir 
kwiiriiyplyt). oUeutmoiídáHi rmm tűrő 
válasz, .vhojíy a/, lóhát, dr a vi/z> 
«'Ibujhal a Balailoiió molloM!"

ßn boiK.v alhlKyjek neki vaíaniíl. 
<‘Ky H7iéi) napim fel ül lom a busára 
és vitetjtiem ma«»iniat a ló körül, 
aonidolva, hátha tíz öri“(f,nek lesz 
igaza a valahol a iiaay VÍ7. melloll 
votóbati mejfesap a Balaton é'diw 
leheflinl«. A kocsi tőle vol t cm borok 
nikkel, csak a mollotleni levő üló- 
licl.V ásíloU iirosem. Kgyszonisak 
inejíá'Hit'unik és felszállt pgry óriás 
.szőke om'ber, aki «ffyszerti ..hallö“- 
val terosikadt a mellettem levő 
sizéiklK! a úgs' káriyomott a: 'holyíau- 
hől, hajfy az hiUem, menten kií- 
lyukuszlom a busz oldalát. Szonilt 
Uclyzetieimtlyen caa.k vűcsorofftam 
egyet, de ö derűsini rágyujlolt és el
kezdett boszélnii hu7.mrn, Eii kurtsi 
.vos-.uo- -yto.s-no-val välas'zolgaitaän. 
!HTu gondol va'. hogy majil cuaik 
iiíegúmia az etgyhangú t>esaólgetéí*t. 
Tjáttam. figyeli a kéziemben szoroti- 
gatotl woóláraniiai ,s ogysz^sak. fel
nevet afckorát. hogy az utazó tároa. 
■Ság egy pUilanal taVatt,-megfordult * 
s bennüiilkel nézótt. BrötelJ^s teiiye- 
ráv-ol ráicsapott a  térdlomre, ile ak 
korát, hogy a naklrágom buigja ö»z- 
.szerogyott ijodtábon éa harsogva, 
aintgolul kérdii tőlem: „M'aga iiva- 
g y arl“

Bár a hókietárgyalásokon lettünik 
yoltaa olyan érdoklődés kjlzpont- 
Já'baa, miai. én ebben a pilla
natban. Olyan meghitten' besaélti ne
kem a  budait BiidaH-fürdőröl. alhO'] ő 
hat hónapig iaikotl és olyan háti 
gosan dicsértíe annak jóságát, hogy 
ogy franci á nem: lőhetett volna 
hü.szkébb Lourde«-na, ipint ón akkor 
arrra a  nagyon öreg török, meliegíür- 
ilőre. Sajnos, m ár búcsúzott Is, mert 
ahogy- mondta, ő errefelé lakik, de 
leszátlá.s kifehen elikértc a címeinél.

Meg látjuk egymást! .mon-
iloUa.

ügy likilnjlán a posta Icvele/ölapol 
hozott. Az angol trás közli velem, 
hogy X. Y. Hzáveson lát Imivacsi). 
rára. Ki>c»i jön értem. Mnjil meg- 
f>oliwiidultam a goniditól, hogy ki az, 
aki engem Ival vacsorára hív. hiszen 
a nevel, áhová m.eghívta,k, sohaseni 
hallottam. Vártam a nevezetes na- 
t>ot. Cso<iálato.sa'n szói) i'eggel volt. 
Édes. csontot átinelcgitő napsiUés 
fiagyogotl a fejem felett és az ég 
olyan kék volt, miri'l Mária i>a- 
lástja. Khbcn a hangulatban hallok 
eg>- nevet, ite mintha az égliől 
.iönne: ..Mister Zsévor“. .Most Jön 
az. aimil nem várteni, ogy hfllaima.s 
iu.Misautó Jött értem .s akii kcívsetl. 
az a' soffőrje volt ennek az agárszerű 
antónak. Suhaiitniiik az uuliVa'gárj'al 
és iiiielött magámra esaméllcm volna, 
már egy hatalmas parklian kanya
rogtunk. amit a lötvh ininyhét folyó 
imtakok s-zcltek át.

Nem tudtam hova kerül lem, mikor 
egy ismerős, dudaszerü. hirlilog hang
ban feiisitnerliem hatalmas úlitórsa- 
mal. M im i nem bes-z»M.t. i>sak meg
ölelt: hogy a léiokzjet. összocsuikloW. 
bennem' és vitt. ö  eg.V'iil lépett, én 
liatot. Ilyonf ormán egy pillánál 
alatt óriáwi l'erc.mhi'n voltunk, iilt tiO 
enrher nagy j6ke>d:vüien ididogiák' és 
tereferélt. Bekiáitotla a novom'Cl és 
vitt, ntiitl egy örült szélviihar, mag-á 
val, Má.r megint a szabad g.vcpe.n 
voltunk, ö  sétált, én rohantam mei- 
ielte s cgy«7s>r csak megtorpan l egy 
kiesi vízmedicnci' előtt.

Hótiszfca víz volt. Itőnne. de a me- 
lienec aljáii lainitba sűrii moszal hú- 
7/ódotl volna ■m'og. Blővett egy hatal
mas farudat s a vizel meigiteivartn, 
olyan volt. obben a  plUiainatibaTi, az a 
halaimas ember, raiinl Poseidon, a 
tengerek istene. A mívlence vize forró 
lett attól a rengeteg vidsaörnylöV. 
ami felvilharzsüt. a fenékiő! a  botja 

'ériiitéseri'. Bn, elhültem. de ö mwe- 
lett é« annyin mondott: ..Ezt mind 
incgc-sszük tna ewle, .im>.sl pedig .mieii- 
jen és csinálja azt vacsiiráig. autihez' 
kedve van". Este egy nagy- harang 
iMingásáia lettem figyolimew. atnl va- 
c.«orára hivott. A szoibálxan. ahol enni 
készülődtünk, mlndcnikt novelett, vi- 
h'ánooll (pedig éiltes hölgyek és urak 
voltak kö/öltiünk). akár a osihök a 
gyepeni s kiik'.i S’zióket: kanyarítva 
maga alá. ahol .akart, leült az asz- 
tálhoz. Ijeitllem én is két idöseh'b 
hölgy kü-zötl. A rra száíniUottara, hogy 
ezek csak onni fognak és nc.rn he- 
sízélni, llyeriifoi mán majd i««ik e.l- 
lűnök közöttük. nál«’'iii iiyeiv/atvar 
közepette, szinültig lelt üstökkel 
miegjelentok a felszxrlgáliók. A vizi- 
szörny'ok már hofejeave földi életű 
kel. plrottra főve hevertek' a vörös 
hailcvoshen. A esoniil chboni a piila- 
nathan ábitattá nőtte ki mágál.

Egyelleni zajt cmipán az, áilánMiaul 
kék le- és feijárása s egy-ogy i'z 
gaimáiraa ös.s/xMyíapódó fogsm' okoastta.
•Az én haitaiimás házigazdáim, hogy 
a Hzcrtartáa teljte» logym. ntiogkós 
lolta ogy arunykánáililálli aoi el«ö ü«1 

lárlalniát s iit'átwi. meBindhlt fergi'iUv- 
ges erővel a vaiesivra. Tud.twm, hogy 
közeli rokonságban vagyiimik a kianmii- 
hátOkikpl. de iwl, a rokoiusáigot azóin 
niem éreztem i'liycin közelJnok, ■mil'n'l 
most. Az, üstökből kidágádt «aeniii 
rákok a vizbtdorras háláTlrüzidéillinál 
tükrözték visHza. a lialiotk ezer dáral) 
kára s-A-lvágva és óriási tengieri p<>- 
kok ern.V'CiHon lóháHóik élotlolon lá
bakkal. Eg.vik-'ioásik áltálnak aklkoro 
bajusza volt, hogy egy továbbszirl- ^ 
gáió huszárörmestiíriijcik 1« l)oo»ü1c- 
téré váll volna. Ka'gykik hukkanlák 
■fel az, üsl niélyóröl. aniolyolcbon va 
la.nd gu'iniszcríi pép volt. Vollák apn'i 
lenge rí piócák I« a levowbon. ozicî  
'iniig a főzx'si tort.nra után i» fioátr 
koltak. .

fin íre.m bírtam, nem Indtam egy 
falatot sem len.veini. csak a lét kor- 
lyoigaltam, die az is olyan, erős volt, 
mint a kénköves boreeel. Kinojnban 
néz.e.k jobbra és balra, mert klnosnák 
éic-ztem, hogy ebben a. pokoli cwám- 
csiigásbnii én egy hangivi k»vni iwiok. 
Szemben velem egy kod Vés térfiaire fi
gyelte a lusaik'odáaomali és a .szleinié- 
Imn bujkál I iilüenntndóan a. rajiam 
való kacarú.szá's. l.smcrös ai-e volt. 
de nem liuita,rn hová leiuii, hason 
kitolt egy békcbelii magyar főispánra, 
de volt bcrNic valami egy kenl'viw. 
öregedő elgányprimá» barátom a.reá- 
hó! i.s. Nem szóit, hírzzám, én se 
hozzá.

Ijassan elfcezdtünik az asztaltól fr/ál- 
lingózni és .mindenki egy c-sendes 
z.ugiiyi keresett magának. Rji Is fel
álltam. kcgyctlcniül kínozva gz éhség 
töl. Igílki szemiem clőtl az. Ottboiá 
jéghox jutott az, i>«z,emil>e és Imido- 
gá'ií gundol'taan arra a piliatualra, 
mikor egy gyönyörű .szelet kmyerel 
megkiMiiek vajjal. Erre a  vacsorára 
pétiig mint' ligy .szét», de rossz álomra 
gondolok majd.

Mikor m ár kifelé igyokeziticm, a 
clgányképn úr, aki wzxvmiteji. üil ve
lem, egy k b  paiünsäomagot dugott 
a miarkomba, A fülemhez hajolt i's 
magyarul súgta:

,.Ezl maigánák hoztam, luditam. 
ihogy ezt á  halvaosorát nem veszi be. 
Láttam én. magát halat onari a« 
Aratiy Lakat-csárdában, Szolnokon, a 
Tisza tyartján." Nevetett ogy tlalla- 
TOot és elmient, eltűnt. Köd elötto 
köil ntána. Mikor haziaértam ebből a 
csizdálato« ulazásluVI, az erietól sii- 
hapá's nt'áír eszembe, jutott, hogy ne- 

/kem vani egy kis csomagom. Ki!n.,vi- 
tottani: pvrospapriká«. debreoeiil
foklhag.v>más tokaazalonna, egy ilá- 
rahká rcrzacipó és azervián hegyes 
zöldpaprika volt a kis csopiag tár- 
lal'ma.


