
A GYORS R A J Z O L Ó H A L Á L A . 

KÉT portré között végignézett az életén Finálé Gáspár, a gyors 
és csodafestő. Igazán nem afektálásból tette ezt, egyáltalán 
nem. Igen nagy oka volt rá. Sorsfordulat előtt állott — ahogy 

Stern mondta, a fekete Stern, aki mint kisegítő indiánfőnök volt alkal-
mazva, bátyja, a kövér Stern bódéjában, sorsfordulat, sőt jelentős 
sorsfordulat előtt állott. Döntő lépésre kellett elhatároznia magát. 
Ezt is a már említett Stern mondta, aki régebben rövidáruban utazott 
és nagy szavakat használt. 

Most maga elé bámult Finálé Gáspár a vasárnapi sokadalomban 
és felsorakoztatta maga előtt az elmult életét. 

Nem volt csúnya fiú Finálé Gáspár és öreg sem volt még. Épen 
javában benne járt a negyvenben és a fekete bársonykabát igen jól 
állott halavány arcához. 

Idestova tíz esztendeje lesz, hogy itt ül nap, nap után, ugyan-
ilyen bársonykabátban, ugyanekkora csokros nyakkendővel, homlokába 
lógó fürtökkel és halaványan. Tíz esztendő alatt megszámlálhatatlan 
arcot legyorsrajzolt és csodafestett. Buta cselédpofákat, akik áhitattal 
pislogtak és pihegve vették át a rajzlapot, meg blazirt uriakat, akik 
— na csináljuk végig ezt is, mázolja mester, mázolja — bevetődtek, 
barlangvasút és bolhaszínház után, szakértelmet játszottak és szem-
telenek voltak. 

Egyszer valami ünnep-másodnapon Kele, a nagy Kele, a Mesterek 
Mestere is benézett. Vidám fiatalokkal volt, alacsony duplagallért, 
vékony nyakkendőt viselt és ha kettejük közül egy festőt kell kivá-
lasztani, a legutolsó utcagyerek is undorral hagyja ott a nagy Kele 
Mártont. 

A nagy Kele leült eléje a forgatható kis székre és Finálé Gáspár 
gyors és csodafestő hangyákat érzett mászkálni a kezén és az arcán. 

. . . Istenem . . . ha m o s t . . . ha most elcsípi az alkalmat. . . 
Lihegő buzgalommal hegyezte a ceruzáit, na . . . eltörött. . . ejnye. 
Az ősz mester a zsebébe nyult és vagy nyolc-tíz finom, jól hegyezett 

ceruzát tartott eléje. 
— Tessék, van nálam véletlenül. 
— Ó, igazán köszönöm. — Kivett egyet, a rajztömb táncolt a 

kezében . . . most megmutatni ennek a szép öreg embernek, hogy ő 
mit tud . . . Odavágni azt a portrét tíz perc alatt, hogy ropogjon . . . 
ó, Istenem . . . hol is kezdje . . . a homlokánál fent azt a domboru-
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latot, megfogni jó vastagon . . . eh . . . a pofacsontja, abban van az erő, 
a karakter, minden . . . s gyűrte, eldobta a lapot. Másikat tépett, har-
madikat. Már öt-hat perc is e l te l t . . . most szellemesnek lenni . . . 
kedvesnek . . . beszélgetést kezdeni, hogy észre se vegye az időt, hogy 
dolgozhasson fél órát. . . egy jó portrén. 

Valaki felkacagott, kövérkés tennisznadrágos ember. 
— Na — azt mondta és botjával megkopogtatta a táblát, hogy 

gyors- és csodafestő —, az lehet, hogy csoda, de hol itt a gyors? 
A többiek nevettek és Gáspár verejtékezve mosolygott. . . most, 

most valamit odafelelni. . . valami olyat, hogy ez az ember itt fel-
figyeljen, meglepődjön, valami sziporkázót, könnyedén, frissen.. ., 
de nem jött ki semmi a torkán, csak valami kényszeredett heherészés, 
udvariasan és szerényen, hogy a kuncsaft viccet mondott, hát akkor 
— hehehe — természetes, hogy — hehehe. Ó, hogy haragudott magára 

ezért a nevetésért és belevágott a ceruzával egyenesen bele a közepébe. 
A mester elhagyta a pózt és odafordult egy percre, szép világoskék 

szemeivel. 
— Nincs diszponálva talán? 
— Ó, hogyne, ó, dehogy, ó, pardon, hogyne — és megint megbánta, 

amit mondott. Hát miért ilyen alázatos, miért ilyen szolgálatkész, miért 
ne lehetne, hogy ő nincs diszponálva. 

A tennisznadrágos kacagott a többinek — ketten-hárman voltak. 
— Nahát, nagyszerű . . . hogy nincs diszponálva . . . hehehe . . . 

hihihi. . . hahaha . . . a gyorsfestő nincs diszponálva. 
És Gáspár velük kacagott, vörösen a kíntól és köhögve. Gúny 

az egész. Hát persze, hogy gúny. Hogy ő tőle ezt kérdi Kele Márton. 
Na, de most, rajta ! Most már azért is megmutatni. . . hogy frakkra 
essen ez a kedves, gúnyos öreg úr . . . már látta maga előtt, már hallotta 
is félig-meddig, hogy: uram, gratulálok. Fiúk, hajtsátok meg magatokat... 
párdon, hogy is? — Finálé Gáspár vagyok. Örvendek, Kele Márton. — 
Fiúk, hajtsátok meg magatokat Finálé Gáspár előtt. Egy név, amelyet 
ma hallok először és amelyet két év mulva mindenki ismerni fog . . . 
— és látta magát, ahogy elsétál itt külföldi vendégekkel, elsétál és oda-
mutat a bódéra, nevetve, szerényen: Innen indultam hölgyeim és 
uraim. — És Adélka . . . mit fog szólni ehhez Adélka? Ó . . . — és akkor 
kapott észbe, hogy tulaj donképen még semmit sem rajzolt. 

Idáig jutott Finálé Gáspár és most is ellepte a verejték, ahogy 
visszanézett. Úgy volt ez feljegyezve Gáspár életében, hogy ekkor szalaj-
totta el a szerencséjét. 

Rácsapott a rajzlapra és húzta, húzta a vonalakat, radirozott és 
megint újat húzott. . . ismét radir után nyult. Akkor felállott Kele 
Márton és kinyujtotta a kezét. 

— Hagyja csak, fiam, jó lesz. 
Rossz volt. Rosszabb, mint amilyent általában csinálni szokott. 
A művész maga elé tartotta jó messzire és bólintott. 
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— Jó, nagyon kedves. — És Finálé Gáspár könnyes szemekkel 
vette át a pengőt. 

Idestova már négy esztendeje ennek. De soha nem fogja elfelej-
teni. Mert kétségbeesetten és reménytelenül és borzasztó sóvárgásokkal 
művész akart lenni Finálé Gáspár, gyorsrajzoló és csodafestő, aki ezen 
a délutánon, negyvenéves korában, az életéről gondolkozott két portré 
között. 

Ó, ha az anyja tudná, az anyja, a szigorúszájú, büszke paraszt-
asszony, ha tudná, hogy aprópénzért vásári kóklerkedést művel itten. 
Mert ez az, hiába. Nem művészet ez. Az apja, az meghalt rég. Az már 
nem láthatta a tulipánokat, meg a margarétákat, meg a kacsákat, 
teheneket, amiket Gáspár elkövetett a kalendárium üres oldalára 
meg a házfalára s mindenüvé, ahová lehetett. 

És most, ahogy ezt mind végiggondolta, ráébredt nagy szomorú-
sággal, hogy ő művész volt akkor, bizony inkább volt művész, mikor 
pendelyes korában négykézláb csúszott ide-oda az Édes szoknyája körül 
s a hamuból elékapart széndarabokkal lovat kent a padlóra. Művész 
volt ő akkor, független és magaura művész. Olyan lovat rajzolt, amilyent 
akart, háromlábút, ötlábút, fejjel s anélkül, ahogy neki tetszett. Haj, 
de régen volt. Édes is . . . hogy elmult. Sok minden egyébbel együtt. 
Milyen büszke asszony is volt. . . roppantul rátarti. De nem is formázott 
a többire. Idegen asszony volt ott a faluban. Valahonnan a Székelységből 
hozta az apja. De milyen ládája volt . . . telisded-tele cirkalmazva 
olyan különös virágokkal, olyan soha nem látott állatokkal, hogy az 
valami gyönyörű. Hogy állott ő az előtt a láda előtt, Istenem . . . s amikor 
először rájött, hogy ő azt onnan lemásolja, azt a sok virágot... állatot... 
tarkaságot... rajzolta, rajzolta naphosszat. Akkor egyszer azt mondta 
az anyja: 

— Újat írj, hé, ne csak mindig azt, akit már más is megírt. 
Ó, hogy milyen hangja volt az Édesnek. . . máskép fogott a szó 

a száján, ha így mondta, ismét máskép, ha amúgy. 
Hogy vágott a kezére a jegyzősegédnek, aki körüllegyeskedte : 

Menjen innen, hallja, nem vagyok én magának való, én parasztasszony 
vagyok! — De olyan büszkén, olyan eltelten vágta oda a sehonnai kis 
pimasznak: paraszt asszony vagyok. 

Visszacsengett a fülébe ez a szó, amikor egyszer azt mondták a 
falusiak, hogy bolond ez a Fináléné. Hogy föstőt akar nevelni a fiábul. 
Ki hallott már olyat, zsidónak való az. Akkor azt mondta az ő szikár, 
gőgös anyja s kiintett egy vállrándítással a falura, de az egész falura, 
ahol zsíros fekete emberek laktak, fátlan udvarokon, árnyéktalan 
házakban : Parasztok! — azt mondta sziszegve és megvetéssel. 

Büszke volt, nagyon büszke. Mikor már semmije se volt, mikor 
már elöregedett a nyomorúságban és az a gyönyörű, szigorú ajka le-
fittyedt, mikor már foga sem volt s a pap konyháján segített ezt amazt, 
még akkor is büszke volt. Semmije se volt már, csak az, hogy az ő urát 
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Finálénak hívták, nemcsak úgy Kissnek, Nagynak s Kovácsnak, mint 
ezeket a többieket itt. 

De szép meséket is tudott én Istenem s gyönyörű dalokat, búsat, 
de vígat is . . . olyant, amelyben erdők zúgtak, patakok csörögtek, 
hegyek omlottak . . . milyeneket tudott. . . s elmelegedett a szíve Finálé 
Gáspárnak, ahogy ott ült két portré között és végignézett az életén. 

Hogy ő vásárosokkal jár és «dumával» «főzi» az embereket a «ceruza 
alá», ó, azt már nem tudta az öregasszony. Pedig ez lett a vége. Aka-
démia s más efféle, ugyan . . . tíz perc alatt portrét csinálni, az igen ! 
Na, de nem sokáig, csak még egy kis pénzt, persze, egy kis pénzt . . . 
még ebben az évben . . . s még egy hónapig . . . kettőig . . . egy évig . . . 
háromig . . . ötig. És örült, mikor ezt a nyugalmas, állandó kis bódét 
megkapta itt. Hogy nincs többé vásár és lacipecsenye, sátor, kikiáltás . . . 
itt majd . . . itt összeszed egy kis pénzt és aztán hajrá, neki! Addig csak 
hadd gyűljenek a színek, az álmok, ó, mennyi, de mennyi van. Csak 
nem nekifogni, csak nem elnagyolni. . . csak szépen, nyugodtan, csen-
desen és egyszer előállani... a nagy vászonnal! A naggyal ! A legna-
gyobbat ! 

Itt ragadt természetesen a bódéban. Most negyvenéves volt már, 
ahogy mindezeket elgondolta és elhatározta, hogy igenis, megteszi a 
döntő lépést. Megteszi! A művészet, a mindenekfelett való szent művé-
szet az első, csak azután jön minden egyéb . . . szerelem, becsület, ohó . . . 
hol vannak ezek a művészet mögött. . . 

Finálé Gáspár ugyanis szerelemben volt — ahogy Stern, a helyettes 
indián mondta —, Adélkával, aki árnykép-szabással foglalkozott; önálló 
természet volt, keverve romantikával és egyetlen lény volt a világon, 
aki tudott a Finálé Gáspár felmérhetetlen művészetéről. 

Tudta, hogy világraszóló tervek, vázlatok, vonalak és színek 
hevernek ebben a bússzemű nagy fiúban és tudta, hogy csak egy nyugodt 
félesztendőre van szükség, egy világos szobára, pár krajcárra és egy 
nyugodt félesztendőre, hogy ezek a színek kitörjenek és elhomályo-
sítsák az eget. 

Adélka a szüleivel lakott, egy szomorú és vigasztalan szobában, 
ahol egyszersmind apja műhelyét is tartották, aki foltozó szabó volt. 
Az Adélka mamája szintén művészszívű asszony volt és imádta Finálé 
Gáspár gyors- és csodarajzolót. Egyébként sokat pörölt az urával, aki 
keveset keresett és el volt keseredve az Isten, a világ és a családja ellen. 
Az asszony üres óráiban szivarszipkákat készített elmés szerkezettel 
és ismerős főpincéreknek adta el, olcsóbban mint a gyár. Ezt az úgy-
nevezett szipkapénzt rakosgatta félre és őrizte, mint egy sárkány. 
Ez lesz az Adélka hozománya. A szipkapénz. 

Adélka pedig ült naphosszat a bódéjában, vagdalta az árnyképeket 
és vénült. Ahogy vénült, úgy finomodott kívül és belül. Ebben az időben 
már tizenegy éve várt Finálé Gáspárra és olyan volt, mintha maga is 
árnykép lenne, finom, halk, elsurranó sziluett. 
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És úgy volt, hogy most már nem várnak tovább. Finálé Gáspár 
feleségül veszi Adélkát. A szipkapénzhez, ha még valamicskét hozzá-
tesznek, már elég egy szobára és szépen dolgoznak tovább, kiki a maga 
szakmájában. Este, mikor András, az őr, lehúzza a rolókat, akkor 
karonfogva, összesimulva mennek majd haza szépen kis fészkükbe, 
ahol gyorsrajzokkal, csodafestményekkel és árnyképekkel aggatják 
majd tele a falat. Hazamennek és olvasgatnak, beszélgetnek, úgy várják 
ki szépen a jobb időket. Télen, amikor itt nincsen szezon és Gáspár 
kávéházról-kávéházra jár a rajztömbbel a hóna alatt, akkor majd Adélka 
szipkát fog készíteni a mamával. Gáspár csak nézzen utána, a főurak 
között, hogy sokat lehessen eladni, ó, majd csak lesz valahogy . . . és ha 
soha, de soha nem jönnek ki azok a színek Finálé Gáspárból, ha örökre 
benne maradnak, hát akkor is legalább egy pár csésze teát megiszik 
vele téli estéken, ezzel a finom, kedves kis lánnyal és egypárszor 
hazamegy vele összeakaszkodva, surranva az utcákon. Haza. Ez is 
valami. 

És ekkor jött a sorsfordulat, a döntő lépés, amiről Stern beszélt, 
a volt rövidárú-utazó, a sorsfordulat, mely előtt most megállott Finálé 
Gáspár és azt mondta keményen, kegyetlenül: első a művészet! 

Tudniillik úgy történt, hogy a vidéki özvegy elvetődött a bódé 
elé és meglátta Gáspár szép, halavány fejét, amint az a villanyfény 
megett állott és kifelé nézett, el, valahová a tömeg feje fölé, messze . . . 
Homlokába hulló fürtjei alól kilobogott a szeme a hatalmas nyakkendő-
csokor felett. . . úgy nézett.. . úgy nézett, ahogy régen elhamvadt 
festők festették meg önmagukat és ahogy ugyancsak régen elhamvadt 
írók darabjaiban a már szintén porladó színészek, a festők megját-
szották valaha. 

A vidéki özvegy kövérkés volt, vöröskés kezén glaszé-kesztyű 
feszült és nem tudta, hogy Finálé Gáspár gyors és csodafestő azért áll 
úgy, mert az benne van a szerződésben. Gáspár egyébként e sorsdöntő 
pillanatban arra a pár virstlire gondolt, amelyet elfogyasztani volt 
szándékában és ahogy az utána következő stucni sörre kalandozott, 
egy hosszút, kéjeset sóhajtott. 

Az özvegynek csillogott a szeme és belibbent a bódéba. Ketten 
vagy hárman voltak vele, fölényes pestiek, akik kalauzolták. 

A rajz megtörtént. 
— Mely különös felfogás — mondta az özvegy, aki két füzetes 

regény vállalat előfizetője volt és a lapok tárcáit gondosan kivágva, 
cérnával egybefűzte évfolyamonként. 

— Ön . . . impresszionista? 
Gáspár rávágta : 
— I-igen. 
Az asszony — amolyan «helyremenyecske», «helyén a szája», 

«slágfertig» satöbbi — erre azt mondta : 
— Na és, mi az impressziója rólam? 
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— Ó — mondta Gáspár fülig vörösen —, e-e- kitünő portré-arc, 
izé, portré-arca van nagyságos asszonynak. 

— Úgy találja? 
— Igen, hiszen mondom. 
Az özvegy ellibegett és később visszalibegett. 
— Most rajzoljon le, kedvesem, profilba, 
— Kérem ! — és csevegtek. 
Két hét alatt valami kilencszer rajzoltatta le magát az asszony. 
Akkor egy úr kereste fel Gáspárt, bemutatkozott és néhány be-

vezető szó után kedélyesen a vállára csapott. 
— Maga egy kópé, hehehe, maga egy szerencsés fickó, nézze — 

és elmagyarázta a dolgot. 
Az illető hölgy férjhez-adásával «ő lett megbízva». Nála van a 

fénykép, telekkönyvi kivonat, postatakarékpénztári szám, stb., stb,, 
szóval minden, ami egy boldog házassághoz szükséges. 

— Uram, mit mondjak magának? Szállítottam már neki iparost, 
nagyiparost, fináncot, ügyvédet, uram, ügy-vé-det szállítottam neki 
és nem kell. Hogy majd ő még körülnéz. Hát körülnézett. Uram, maga 
egy kópé, hehehe, maga egy szerencsés fickó, burokban született hetedik 
gyerek, szerencsemalac, négylevelű lóhere, hehehe . . . 

Szóval, a beszédes idegen elkezdte «összehozni» Finálé Gáspárt 
a vidéki özveggyel, ahogy azt ugyancsak Stern, az indián megállapította. 

És Finálé Gáspár határozott. Az egyik serpenyőbe vetette Adélkát, 
a szipkagyárat, a teát, a suhanást és minden egyebet, a másikba az 
özvegyet, a telekkönyvi kivonatot, a takarékpénztári számot és a mű-
vészi hírnevet. A mérleg billent egyet és Finálé Gáspár határozott. 

Két hét mulva megvolt az esküvő. A festő danolt és ivott. Danolt 
és megint ivott. Ivott az eddigi életére, hogy elmult, ivott a jövő életére, 
hogy jön, ivott a bánatára — amelyik őszinte volt, hogy Adélkát ott-
hagyta — és ivott búfelejtőt, ivott a művészetére, ivott mindenre; 
ivott, ivott, ivott a negyvenéves fiú, aki most indult. Berúgott és utálatos 
volt, s a vidéki özvegy, aki már nem volt özvegy, hanem fiatalasszony, 
azt mondta, gyönyörködve : Milyen érdekes, milyen eredeti, csak egy 
művész tud így. 

Finálé Gáspárék hát eltüntek. Falura mentek, ahol az asszonynak 
volt egy kis birtoka s ahol Gáspár megindította a harcot a halhatat-
lanságért. 

Adélka nem ivott marólúgot, nem ment a Dunának, csak néha 
sóhajtott egyet, egészen halkat; segített a szipkáknál a mamának 
— aki megútálta a művészeket — és egy új embert is szerzett, egy 
főurat a Metropolból, aki minden héten vett ötszázat és szabta, szabta 
az árnyképeket, amelyekhez egyre jobban hasonlított. 

Finálé Gáspár pedig leült a vászon elé, hogy, na most. Na most, 
szépen, lassan, szeretettel, gonddal, erős kritikával telefesti. Na most; 
és egy óra alatt tele volt. 
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Na, nem így . . . így nem lehet! 
És másnap megint leült. 
Igy, szépen . . . gondolkodni egy kicsit előtte, nemcsak úgy neki-

ugrani. Egy csendéletet akart, de olyat, Istenem, hát egy csendéletet, 
amilyen még eddig nem volt; ez csak világos. 

Délig ült a tornyosra rakott szilvák, császárkörték, birsalmák 
előtt, szemben a palack vörösborral. Oda-odanyúlt szórakozottan, 
csipegetett a modellből. . . csak a széliről innen-onnan . . . és gondolni 
akart a képre. De hiába. Hát mit gondoljon ő erről? . . . Mit? . . . eszege-
tett . . . nézte az üres vásznat. Milyen jó ez az asszony . . . milyen rendes... 
milyen kibírható. Mert ettől félt, hogy a nyakára ül . . . de nem . . . 
na, még egy körté t . . . ó, ha az első nagy vászon befut, hajjaj, majd 
leülnek akkor a vének ott az Akadémia körül. . . Igy gondolkozott 
a negyvenéves ifjú a tál előtt s töltögetett a veres borból és rendre 
dél lett. 

— Soká jöhet, szívem? — kiabált be az asszony, nem jött be 
zavarni, csak beszólt — dél van, ebédelhetnénk. 

Akkor kapott észbe Gáspár. Iszen még üres a vászon . . . és a tál is. 
— Rögtön jövök, szívem, rögtön. 
Nekirugaszkodott s húsz perc alatt odakente emlékezetből azt 

a rongyos csendéletet. Azzal elment ebédelni. 
Eltelt egy év is és sehol semmi. Már a második telet tapodta a 

jómódban, erősen szürkült s pocakosodott. Egy képet elküldött egyszer 
Kele Mártonnak, aki nem is válaszolt. Ezt nagyon restelte az asszony 
előtt s megbiztatta magát. 

— Majd a nyáron. Rávetem magam a tájképezésre, nézze csak meg. 
Az asszony bízott s szidta azokat ott fent, azokat a kontárokat. 
Eljött a nyár is és Gáspár tényleg rávetette magát a tájképekre. 
Naphosszat oda volt ; erdőn, mezőn, hegyen, völgyön és a padlás 

tele lett hajladozó nádassal, lombsátorral, iszogató őzikével és egyébbel. 
Egyszer, egy napos délelőttön, a kaplonyi országút szélén sáto-

rozott le. Valami tanyát festett ott, jegenyesorral. 
Jó nyakig benne volt a munkában ; úgy ugrottak ki a jegenyék 

az ecsetje alól, mint az ismétlő-puskából a golyó. Na, még egy ablakot 
ide, hát egy jó komondort dehogy sajnált a másik végibe . . . meg egy 
kis nyájat, ahogy hazafelé ballag . . . meg még öt-hat tehénkét, bojtárt, 
pulit, na, még hadd menjen egy leányzó a bojtár elé azzal a bokrétával... 
Egy-kettőre úgy megtöltötte a méteres vásznat, hogy csak úgy roska-
dozott. 

Valami szekerek mentek a háta megett. Vásárosok. Kaplonyba 
mennek, a járási székhelyre. Észre se vette őket. Egy ember le is szállott. 
Egy ravasz nézésű, kajla ember, szakállas. A tőrös botjára támaszkodott 
— ilyet hordanak a vásárosok —, rátámaszkodott háttal és úgy el-
nézegette a festőt, ahogy működik, mint a szélvész. Hogy kész lett, 
akkor mozdult oda. 
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— Jónapot. 
Hátra rezzent Gáspár. 
— Jónapot, észre se vettem. 
— Meghúzódtam itt hátul, oszt' csak elnézegettem, hogy hogy 

gyártja. Szép. 
— Tetszik? 
— De az ám ! 
Gáspár kedvtelve elnézegette a jegenyéit. 
— Hát bizony nem rossz. 
— De nagyon is jó — mondta a kajla ember —, igen jeles — 

s szakértőleg hunyorgatott azzal a savószín ravasz szemével. 
Állottak egy kicsit. 
— Arcképet is tud az úr? 
— Hogyne. 
— Hát engem le tudna kapni? 
— De le ám ! 
— Na, már — mondta az ember sunyin — engedelemmel, azt 

szeretném én látni ! 
— Hát azt is megláthatja. 
— Nono ! 
Gáspárt megmérgesítette a csendes ellentmondás. Papírt kapott 

elé s ceruzát. 
— Álljon csak idébb . . . fejjebb tartsa egy kicsit a f e j é t . . . 

lejjebb . . . úgy . . . 
Állott az ember. Leszólt vagy öt perc mulva, élesen, mint a beretva: 
— Oszt' meddig álljak itt? 
— Meddig? — kapta fel a fejét a festő dühösen s lázasan, vág-

tatva hajította fel a vonalakat — . . . h á t . . . h á t . . . no, nézze c sak . . . 
hát — vágta ki diadallal — most már akár ne is álljon ! Kész. 

— Kész? 
— Kész ! 
A kajla ember a szeme elé vette a lapot s jól megnézte. 
— Hát e' jó — adta vissza —, hanem mondanék én egyet az 

úrnak, ha meg nem sértem ; festő tetszik lenni, úgy-e? Már mint hogy 
mesterségre nézve, nem csak úgy kedvtelésből. 

— Az hát. 
— Nahát, idehalljon, hallja-e — s nem mondta úr —, nézze, 

ott, azok az én kocsijaim — s felmutatott az útra, ahol mentek a nagy-
kerekű, nehéz, vasalt szekerek — én panarámás vagyok, Kaplonyba 
megyek most a vásárra. De onnan mindenfelé, még külországba is, 
németekhez, franciákhoz, bizony . . . egyébként — s nyujtotta a markát 
— én Gidrány Máté vagyok, szabad lesz a becsesit. . . 

Gáspár rácsudálkozott; kezet ráztak s megmondta nevét. 
— Hát aztán, hogy folytassam, illetve, hogy megmondjam a 

magamét kereken, hát jöjjön velem az úr. 
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Gáspárban elhűlt a vér . 
— Magával. . . hogy menjek, hová . . . minek . . . nem értem. 
— Minek? — ugratta Gidrány Máté panarámás, nagy jókedvvel 

befelé az alkuba — hát aztán rajzolni, az árgyélusát, aki így tud. Raj-
zolni, kiabálni a népeknek mindenféle mókákat, oszt' lekapni űket, 
pengő egy darab. Én adom a sátrat. . . Na-na . . . mi van magával. . . 
na-na, ejnye, na . . . a Jehováját . . . hé, na, emberek, hé ! . . . gyüjjék 
csak valaki. 

Tudniillik szívszélhűdés történt. Abban halt meg Finálé Gáspár 
gyorsfestő és csodarajzoló, abban a minutumban, ahogy nekiugrott 
Gidrány Máté panarámásnak. Hogy megfojtsa. 

Pesti szobrásszal faragtatta az asszony a sírkövét. Kettétört 
cserfa . . . síró géniusz . . . az kijárt neki. 

Adélka belevágott két árnyképbe. Aznap, hogy megtudta. Az egyik 
egy szakácsné volt, jólelkű, kedves asszony. — Nem baj, lelkecském 
— mondta —, majd kiszabja másikból; nem baj, lelkecském. — Hanem 
a másik, az egy londiner volt, aranygombos, sapkás, az igen szájalt, 
hogy — a keze alá nézzen, ne másüvé, így, amúgy — mire Adélka meg-
fordult egy pillanatra s halkan és finoman kifújta az orrát. Ha a sziluettek 
fújnák az orrukat, épen így fújnák. 

Török Sándor. 


