
Ka ríva kaland 
Siófokon

Mindennap kora délután 
Várta a füredi hajó kürtjeiét 
azon a mély békebeli nyáron, 
a siófoki étterem vadásztera
szán, Krúdy Gyula és kártyá
zó társasága; Váradiné, az ő 
későbbi anyósa, Pakots József 
iró, esztéta es a Petőfi Társa
ság titkára. Makaó- vagy 
ferbli-csata előtti percek vol
tak ezek. Ha a Helka késett, 
vagy a kikötési manőver el
húzódott, apumat ültették be, 
akit Krúdy egy emlékezetes 
l ó versen //győzelmünk örömére 
fogadott barátjává.

A hajó késhetett, de a játék
nak el kellett kezdődnie. Ami
kor az utasok között felbtk-  
kan* így szikár, zsirárdi ka
lapot ,'érfi, ezüstfogantyús sé
tabottal; Krúdy felkiáltott: 
— Megjött a mi álbetegünk!. . .

Az új vendég Szomahá zi 
István, a kornak, különösen 
a ríök körében, roppant nép
szerű regényírója a Pesti Hír
lap munkatársa volt. Nyaran
ta a füredi szanatórium törzs
lakója, aki. mint hangoztatta, 
a szívét ápoltatta Oestereicher 
főorvossal. Pakots szerint ku
tyabaja, akár a Balatont is 
átúszhatta volna, ha rajongói, 
a nők megengedik. De Szoma- 
házinak a kártyanyereség 
iránti vágyát senki nem kor
látozhatta. Viszont ha a nye
reséget zsebrevágta. az első 
hajóval visszatért Füredre a 
nőkhöz, az „ Excelsior” tera
szára. Egy napon kivételesen 
nagyot vesztett. És minden
áron vissza akarta nyerni a 
pénzét. Addig verte a blattot, 
futván a pénze után. roipnem 
elkéste az utolsó hajót.

Pakots könnyedéit intézke
dett: a vesztes nála alszik, a 
nők varnak másnapig. Az el
keseredett Szomaházi valóban 
mély álomba merült a csata 
után a Hullám Szálló szobá
jában. Ám a baj folytatódott 
azzal, hogy Füreden a hiába 
váró rajongók közöl, valaki, 
merő gonoszságból, felröppen
tette a hirt, hogy az iró a Bala
tonba fulladt, kgre-földre ke
restették. Végül álmából verte 
fel a híres Amancsics kapi
tány. akit rábeszéltek a füredi 
hölgyolvasók. hogy külön 
jachttal kutassa fel Szomahá- 
zit. Kénytelen volt engedni az 
ilyetén erőszaknak. Rajongói
nak népes tábora várta a jach
tot Füreden. Krúdy Gyula így 
vélekedett kártyavesztes kol
légája kényszerutazásáról: — 
Nem hasznos dolog, ha sok 
asszony sündörög a férfinép 
körül. A szívritmust is za
varja.

(Sraból


