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A vén k.ufon. 
lrta: Sebesl Samu. 

Pista úrfi nem akart megvénülni. Hiába súlyoso
dott a vállaira hatvan esztendő, mert kiegyenesítette a 
derekát, ruganyosan fesz ítette a lábait és azt mondta: 
„Azért sem!" Mikor a haja őszlilni kezdett, nullásra vá
gatta 6s olyan szép parókát viselt a kohakján, hogy a 
legstebb és legtömöttebb húszéves hajjal is meg lehetett 
a színét és formáját irigyelni. 

- No most őszülj - mondta és nevetett, hogy az 
öreg őszülést kifigurázta. 

Megromlottak ugyan a fogai is, de ezen könnyen 
~egített. Odvas és feketedő fogait. mielőtt azok a köz
tudatba hatoltak volna, olyan gyönyörű fogsorral cse
rélte ki , ami ritkította párját. Igy hozta tévedésbe kora 
iránt az embereht, de kiilönösen a nőke t, akikkel sze
re tett egy kicsit kacérkodni. Az örökifjú hódító szere
pét sz~rette játszani. A nősüléstől azonban fiatal korá
ban is írtózott. Úgy gondolkozott, hogy vagy ő ún a fele
ségére, vagy a felesége ún 1'eá, vagy mindaketten meg
unják egymást s nkkor a házas élet olyan labirintusába 
jutnak, melyhez nehéz lesz megtalálni Ariadne fonalát. 
De az nagyon tetszett a vén kujonnak, hogy a lányok 
még mindig formás legénynek nézzék és a mamák jó 
partinak tartsák. Aztán lányos házakhoz vacsorákra 
hivogassák, ahova szívesen ment, mert amennyire ke
riilte Hymen rózsaláncait, annyira szeretett a lányok
nak udvarolni. rritokhan sokat adott arra, hogy Don 
Juan hírében álljon. A vöröshajú nők gyújtották leg
ltamarább lángra ifjú álarccal takart agg szívét. És mi
vel vagyonos ember hírében is állott. a lányos mamák 
szívesen gondoltak arra, hogy jó volna vőlegénynek. 

Különösen özv. Gerénét zaklatta rrősebhen ez a 
~ondolat, bizonyára azért, mert özvegyi nyugdíja cse
kélysége mellett még három eladó leány szaporította 
búját-baját. Geréné már a szomszédság jussán is jó is
meretségben volt Pista úrfival és hogy még szorosabbra 
fíízzék a barátságot s ezzel azt a reménységet is erősíü;e, 
hogy hátha sikerül a három kiizül eg-yiket Pista Grfi 
karjaiba vezetni, - meghívta a kfüönhen falánk öreg 
legényt vacsorára. Hátha vö lrsz helölP, gondolta. Ezt 
Pedig annál is inkább gondolhatta, mert a középső 1etl.lly-
11 ak a nagy, pompás haja úgy ég-ett és viiriislött, mint az 
í1.:zó szén. Pista úrl'i s:r.ívbéli hajJanclóságát pedig -
t ~idjuk már - hogy a vörös haj elleá11hatatlanu l csá
ln totta. 

• 
Özv. Geréné kitett magáért. Igaz, hog-y még a zálog

házba is bevándorolt egyik-másik családi ékszer, de olyan 
vacsora készült - pár iiveg pezsg-ővel is fokozva a pa
zarRága, - hogy az a bizonyos kfrály (akit a jóízű elede
l0kkel kapcsolatban szoktak emlegetni) megnyalta volna 
ntána a száját. Pista úrfi sem mulasztotta el megc1i
esérni, ·mire Geréné sietett megjegyezni: 

- Bözsi készítette! (A vöröshaiut Bözsinek hívták.) 
, - A, á, - hajlongott Bözsi f P1é Pista úrfi. Gratu

lalok! Pompás! Nagyszerű! 
A bor a kedvét és a nyelvét megoldotta ... Mikor 

Pedig ef{Y pár pohár pez gőt is clszürcsölt. úgy látta, 
hogy a Bözsike haja jobban lángol, mint valaha. Tlven 
~or. az ember sokat beszél és keveset fontolgat. Pista 
urfi azt az elhamarkodott nyilatkozatot tette, hogy bol
oog lehet az a férfi, aki egyszer Bözsikét a magáénak 
mondhatja. Ez a nyilatkozat olyan vallomás volt, ami 
G<'rénét tettre sarkalta és arra ösztönözte. hogy vef!:Ye a 
kezébe a férj fogó hurkot. Ezért igen n ájasan kérdezte: 

·- Mondja csak István, magát í boldoggá tenné' 
...... 0 igen! Persze! · 

- Nagyon kedv s - mondta Geréné, már régen 
elhasznált, de még mindig hódítónak gondolt moRo
lyával. 

István úrfit mintha ez a mosoly oldalba szúrta vol
na, majdnrm folszisszent. :8rezte, hogy sokat mondott. 
Szerette Yolna visszas:r.ívni, c1e elkésett vele. Geréné pe
dig a k<'dvez.ö alkaJJmat nPm szokta a karmai közül ki
ereszteni és kedveRkedve folytatta: 

- fost valamit elárulok rnngának! (Ekkor szemé
nek egyetlen rántásával tudtára adta a vörösnek, hogy 
ne figyeljen oda.) Ez aztán <'gyelöre köztünk marad. 
Hát tudjn, ez a B1'izsi rég érc1eklöd ik maga iránt. Mult 
l'StEo', mikor a sétatérf'n találkoztunk és maga elbcszélµ;e 
tct t vele, annyira nem tudta elfelejteni, hog-y nkkor éjjel 
csaknem reggelig sóhajtozott. Kü1önhen nem kerülgetem 
a dolgot. Bizalma::; barátok vagyunk s én bizony ldmon
dom, hogy magukat a jó T sten is egymásnak teremtcii.P .. 

- K érem . .. az az, hogy ... hát attól fügO"! - da
dogott Pista úrfi és iszonyú gyonmságga1 kezdett kijó
zanodni az udvarlás málmorából. 

- Ami engem illet ... s7'61ott Gcréné ... 
- Nem, nem ! Azt nlrnrom mondani, hog~r Bözs i kii:;-

asszonynak is van beleszólása ... 
· - ·Bízza csak rám! - mondta Geréné és győzclmé · 

nek biztos tudatában e1meltP f Pl n poharat s felkiáltoti: 
- Lányok, koccint:-;unk hclvrs wnrlégünkkel! 
Pista úr azokon a hizonyoR tííkiin iilt. melyeken igen 

kényelmetlPn ülés szokott lrnni és nl1onnan az ember ok
vetlenül szerefoe menekiilni. De hogyan ~ Az égre nézett 
és az égtől várta az ötletet, mely1wk s0ge<lclmével ki 
mászhat a fenyegető házasélet bonyoclalmának csáváiá
hól, dc az ég vén kujonokat nem r-;egít. Tgy jiitt a pokol 
és sugalmazta a stil szcrlien pokoli ötletet. 

Es ekkor, mintha véletleni.il történnék, - C'supa szú
rakozotLágbóJ, - parókáját- n feje 1etejf>rc 1olta. 'Egy
szerre kicsillant a fénye~. símn fcjhőrP és m·elvénck 
egyetlen mozdulatával a h:"»rnis fogait is kimozdította 
helyükből. E pillanathan Pgv rnt, r-;zánalrn n~ iireg állat 
lett belőle. A három lcánv Jrnrnogó neY<'tf>fo:l10n tört ki. 
Legjobban és leghangosahban n vörös hn nmgot L Pi:o;ta 
úrfi pedig cinikus, csorba kaeagással fordult feléjük és 
így szólt: 

- Pardon, hölgyeim ! 
Aztán nem törődve a hahobfaó hölgv<'kkel, rPnc1he 

szedte magát, az aranyórá:iára pillantott éR így sznlt: 
- Bocsánat hölgyeim! Az idő igen kPclwsen telt és 

gyorsan elrepült. Ideje, hogy édes emlékekkPl távozzi.1m. 
Felállt és Gerénéhez lépett, aki a meglepetésiéíl - mint 
a bibliai Lót felesége, - csaknem sóbálvánnvá vá11ozott 
és dermPdten ült a helyén. Pista úrfi mosolvogva hajolt 
meg n mama előtt is és sietve távozott. Még a kapunál 
is hallotta a vörös kacagását. 

Geréné, amint dermedtségéből mngához tért, első 
haragra ingerlő gondolata az volt, hogy a széprn kiter
ve1t házasság-ból semmisem lesz. És ekkor anyai di-ibéhen, 
n. még mindig kacagó vörö~n<'k egv kcménv pofont mért 
le és a már messzejáró Pista úrfi után kiáltotta: 

--; Meg-állj vén sunyi kopasz, csorba gazember! Ezt 
megbanod! 

Úgy lPhet. hogy meg is bánta, mert nehány nap 
mulva, a legtájékozatlanabbak is tudták, hog-y Pista 
úrfi efzy vén kujon, akinek hamisok a fogai. hamis a 
haja, festett a bajusza, tettetett a járása, festékes a színe, 
sőt még a lelke is hamis, mert nem az, aminek látszik. 
Most aztán hiába kacérkodott, hiába legénykedett, mert 
<1mikor látták az emberek, csak 1mosolyo ak rajta. 

Pásztortűz, 1928. szeptember 9.


