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XIX.

Szegény Poldi kisasszony.
Szomorú tűnődéséből nem riasztott a fel sem a 

szél, sem a víz zúgása. Emília asszony kis szobája 
egészen belül volt, a falak között , világosságot csak 
egy szűk kis ablakon át kapott  a kertből, s nappal is 
lámpát kellett  égetni benne.

Hanem mikor Pubi úr a tutajra lépett , és bele-
térdelt a vízbe, nagyot kiáltott , s erre felriadt Poldi 
kisasszony. Kíváncsian lépett  az ablakhoz, és tátva 
maradt a szája.

Mi ez?
Látt a a félhomályban a feketén csillámló vizet, 

látt a a tutajt a kapu előtt  bizonytalan körvonalaival, 
látt a, hogy mozognak körülött e, aztán látt a, hogy a 
tutaj elindul, néhányszor megfordul maga körül, 
majd egyre kisebbé válva eltűnik balra az akácfák 
között . De mintha varázslat szállt volna reá, sem 
szólni, sem kiáltani, sem mozdulni nem bírt.

Mikor végre egy sikoltással lerázta magáról a te-
hetetlenség rett enetes érzését, késő volt már. Kinyi-
tott a az ablakot, messzire kihajolt, és kétségbeeset-
ten kiabált, de nem hallott a senki.

A szél vadul fütyült, és odalent locsogott  a víz.
Poldi kisasszony végigszaladgálta az egész házat. 

De hiába. Egyedül volt. Fáradtan és reszkető lábak-
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kal jött  vissza. Egy darabig sírt, aztán gondolkozni 
kezdett . Összeszedte a holmĳ át. Becsomagolt. Fel-
vett e a kabátját, sapkáját, s a haját is megigazított a 
a tükör előtt . Aztán leült a nagy ebédlő nyitott  abla-
kához a földszinten.

Várt. Maga sem tudta, kit. De valakinek csak kell 
jönnie, hogy megsegítse őt! Valakinek kell hogy az 
eszébe jusson!

Kétségbeesett en ragaszkodott  ehhez a remény-
séghez az egyre sötétebbé váló vízre meredve, ami 
szédületes ringással emelkedett  egyre közelébb.

S egyszerre csak meglátott  egy könnyű csónakot, 
ami gyors siklással közeledett  a ház felé. Egy fér-
fi  állott  benne. Felsikoltott , és remegni kezdett . De 
tudta, hogy még nem szabad elájulnia. Még nincs 
veszélyen kívül. Kihajolt az ablakon, és kiabált:

– Segítség! Segítség!
A csónak a lehotai kastély ingóságaihoz tarto-

zott , csinos és fi nom jószág volt, s még két év előtt  a 
Lehotay grófk isasszonyok hozatt ák le a Balatonról. 
Csavaros Gyuri, amint a vízáradást hírül hozták, le-
cipeltett e a padlásról, és ökrös szekéren szállított a 
a vízhez. Ott  aztán beleült, és hatalmas evezőcsa-
pásokkal közeledett  a Soltész-házhoz. Dobogott  a 
szíve.

Az ördögi terv, íme, sikerült, mint a karikacsapás. 
Puszta volt a ház és néptelen, csak egy ablakból ki-
áltott  segítségért egy gyönge leányhang. Csavaros 
Gyuri egyenesen odairányított a a csónakot az ablak-
hoz a homályban. Az ablakdeszka alig volt már fél 
méterre a víz színétől. Poldi kisasszony ereje végső 
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megfeszítésével ledobálta a fekete táskát, a gyöngyös 
retikült és a spárgával összekötött  divatlapokat, az-
tán Gyuri segítségével, aki erősen a szívéhez szorí-
tott a őt, maga is csónakba szállt, de a következő pil-
lanatban, mikor mentve érezte magát, ájultan feküdt 
végig a csónak csíkosra festett  padjain.

Gyuri nem késlekedhetett . A csónakon nem pró-
bálkozhatott  semmiféle élesztési kísérlett el. Minél 
előbb haza kellett  hogy érjen. Újra az evezőhöz 
nyúlt. A karcsú, könnyű csónak repült az alacsony 
vízen, s nemsokára hallatszott  már az ökrök bőgése, 
azok a szekérrel meg a tehenessel az ő megérkezé-
sére vártak a réten, az árvíz határán.

Az ájult leányt Gyuri és a tehenes kiemelték, s 
puha pokrócokra fektett ék a szekéren.

A tehenes azt mondta csodálkozón:
– Nini. Göndör haja van.
Gyuri oda se fi gyelt. Buzgón szedett  ki mindent a 

csónakból. A tehenes újra megszólalt:
– Azért ez is szép, bizony.
– Miket beszélsz? – rivallt reá Gyuri, a fekete tás-

kával a kezében. – Tedd fel ezt, aztán induljunk. A 
csónak itt  marad.

– Csak azt szerett em volna kérdezni a nagyságos 
úrtól – alázatoskodott  a tehenes, aki egyáltalán nem 
volt érzéketlen a női szépség iránt –, hogy hová lett  
hát a Soltész nagyságos kisasszony.

– Ott  van a szekéren, te marha – förmedt a tehe-
nesre Gyuri. De egyszerre megállt egy pillanatra, és 
elgondolkozott . Aztán a szekérhez ugrott , és a le-
ányra bámult.
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Poldi kisasszonynak szép hosszú szempillái vol-
tak, keskeny, fehér arcocskája és göndör szőke haja, 
amit szorgalmasan felcsavargatott  minden este. 
Csavaros Gyuri rámeredt, és megismerte most már. 
De nem mozdult. A tehenes előtt  nem akarta elárul-
ni az érzéseit. Ráordított .

– Nem hallod, hogy induljunk, és a csónak itt  ma-
rad?

Felugrott  a szekérre ő is, nekitámaszkodott  a 
lőcsnek, és megindultak. Ott  állt a lőcsnek támasz-
kodva, összefont karokkal a holdvilágban, a zörgő 
szekéren, és nézte a Poldi halovány arcocskáját – 
Poldiét, akit ő mentett  ki az árvízveszedelemből.

Csodálatos. A lelke csöndes volt és lágy. Nem 
aggódott  Marinka miatt  egy pillanatig sem. Talán 
a szülei értek haza mégis. Vagy elvitt e valaki más. 
Ő csak azt érezte, hogy megmentett  valakit, szép 
és hősi tett et vitt  véghez, és valaki hálás lesz neki 
érte…

De hátha meghalt? Csavaros Gyuri érezte, elakad 
a lélegzete. Rett enetesen aggódni kezdett . Mi lesz, 
ha meghal, és nem köszönheti meg, hogy… Fölé-
je hajolt. Olyan szép volt most Poldi kisasszony, és 
Csavaros Gyurinak úgy tele volt a szíve, hogy egyre 
közelebb hajolt, és végre is megcsókolta.

Poldi kisasszonyt a szekér rázása már előbb életre 
keltett e, de nagyon bágyadt és gyönge volt még, s 
nem tudta, mi történik vele. Most azonban hirtelen 
felpatt antak a szemei, s rett entően elpirult.

– Él! – ujjongott  Csavaros Gyuri, s megfogta mind 
a két kezét.
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– Élek! – sóhajtott a Poldi kisasszony. – És ezt ön-
nek köszönöm.

Tévetegen végigsimított  az arcán és homlokán, 
aztán remegő hangon folytatt a:

– Soha nem fogom elfeledni a jóságát. Soha éle-
temben. Olyan rett enetes volt ott  egyedül…

Megborzongott . Csavaros Gyuri újra megfogta a 
kezét.

– Ne gondoljon reá. Hiszen most már nincs egye-
dül. Itt  van, nálam.

Már felvillantak a fák között  a lehotai kastély 
fényes ablakai. Poldi, mintha álmodnék, engedte, 
hogy lesegítsék a szekérről, hogy fekete táskáját és 
a divatlapjait utána hozzák, hogy Csavaros Gyuri 
előreengedve őt a nyitott  szárnyas ajtókon bevezes-
se a házba, felvezesse a lépcsőn… Szédülten nézett  
körül. A lehotai kastélyról sokszor hallott  már, de 
még sohasem volt benne.

Csavaros Gyuri előparancsolta a szakácsnőt, és 
vacsorára tálaltatott . Poldinak le kellett  ülnie a kan-
dalló mellé, Csavaros Gyuri melléje ült, és beszél-
getni kezdtek.

És milyen jól tudott  Csavaros Gyuri most beszél-
getni! Milyen szépen! Egy csöppet sem félt, nem 
volt elfogult, nem volt zavarban. És milyen hálásan, 
szerényen, boldogan, helyeslően hallgatt a Poldi kis-
asszony!

Mire az inas jelentett e, hogy tálalva van, mind a 
kett őjüknek égett  az arca, és Poldi kisasszony olyan 
ott honiassággal és olyan előkelően vett  a tálakból, 
és úgy viselkedett  a cselédség előtt , és olyan mű-
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velten beszélt, hogy Csavaros Gyurinak majdnem 
szétfeszült a szíve. Sírni szeretett  volna örömében. 
Marinka bizonyosan kelletlenül ült volna mellett e, 
Poldi kisasszony pedig égő arccal sütött e le mind-
egyre a szép mélységes kék szemét…


