
N A P K E L E T 

NAGY volt a sürgés-forgás a nyári színház körül. Körben mindenütt 
égtek a villanylámpák. Emberek ácsorogtak a kivilágított 
szegleteken és pletykázva, fecsegve, egyik cigarettát a másik 

után szíva tárgyalták az előadást. 
— Gyönyörű teremtés ez a Korál Ilona. 
— Az a vén diriné mégis elveszi előle az első szerepet. 
— Tüntetni kell mellette. 
— Ki kell fütyülni a dirinét. 
— Nem szabad ezt engedni. 
— Te ! Hogy táncol! 
— A hangja is szép! 
— Igaz, hogy úri lány? 
— Azt mondják, ez az első színésznői éve és abszolut tisztességes. 
— Ki kurizál neki? 
— Ugy hallottam, a fiatal báró. A fiú bolondult bele. 
— Én úgy hallottam, hogy Turcsányi is jár utána. 
— Ostobaság. Pletyka. Semmire se lehet adni. 
A színház mögött a sétatérre nyilt a színészbejáró. Ott annyi 

lámpa égett, olyan nagy fény volt, hogy a padokon ülve olvastak ujságot 
vagy tanulták a szerepüket a színészek. Egy-egy kész, kimaszkirozott 
alak is ott várta jelenését a forró, izzasztó színpad után, a hűvös éjtsza-
kai levegőn. Mélyebben, a százados, sötét fák árnyai alatt égőszemű 
cselédlányok és lobogó vérű diákok leselkedtek a színház irányába, hátha 
meglátják egy pillanatra szerelmüket. Mélyről fakadt sóhajok szállottak 
a lombok felé és ott bujtak el a lámpák fényétől megezüstözött levelek 
alatt. 

Turcsányi lassan, kényelmesen sétált végig az unalomig ismert 
utakon a színház felé. Látta, hogy szünet van, gondolta, bemegy a szín-
házba, körülnéz, kik vannak ott? Akadálytalanul lépett be az oldal-
folyosóra és áthaladva az ott hemzsegő embereken, folytonosan 
jobbra-balra köszönve végre a ragyogó, fényes nézőtérre jutott és 
körülnézett. 

Az egyik páholyban ott látta ülni a pénzügyigazgatóékat, mel-
lettük a törvényszéki elnököt és családját. A másik oldalon ott ült 
az árvaszéki ülnök szép, kacér feleségével. Amott a jogakadémia igaz-
gatója elhízott hiú asszonyával. Mindenütt csupa ismerős, mindenütt 
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megszokott, már ezerszer látott arc. Érezte, hogy az egész nézőtér 
zajlik most a pletykától, a rágalomtól. Olyan volt ez a sok szépen 
öltözött ember csillogó ékszereivel, mintha mind boldog volna, mintha 
mindnek nagyszerűen menne a sora, mintha nem volna gondja egyik-
nek se. És tudta, hogy az a mosolygó arcú kereskedő az emeleti páholy-
ban csőd előtt áll; tudta, hogy a kincstári főerdész családjának, akik 
szintén páholyban ülnek, a kereskedők már nem hiteleznek tovább. 
Tudja, hogy az árvaszéki ülnök a mult héten adta el a lovait és a jog-
akadémia igazgatója hosszú utánjárás után tegnap vett fel váltóra pénzt. 

A nézőtéren mégis ömlött a parfüm, repdesett a kacaj és egymást 
kergette a mosoly és a vidám szó. A földszinten a zenekarban szólt 
a zene, itt-ott bele-belefütyültek a melódiába, ragyogott a szem és 
pirosan vonaglottak az ajkak. Úgy érezte, hogy az egész egy csunya 
hazug hangyaboly és elgondolta, mi lenne, ha egy kegyetlen, eltévedt 
láb éppen ebbe a hangyabolyba taposna bele. Hogy felordítana minden-
honnan a megrémült élet és hogy átváltozna minden ostoba mosoly 
halálordítássá. Látta, hogy az emberek sietve elfoglalják helyeiket, 
izgatottak és kíváncsiak; tudta, hogy a szünet végét jelző csengők 
megszólaltak. Megállította az egyik jegyszedőt. 

— Van valahol üres hely? 
— Van, szerkesztő úr. A nyolcadik sorban egy hely üresen ma-

radt. Pedig telt ház van. 
— Köszönöm. Majd oda ülök. 
És elfoglalta az üres helyet. Mellette jobbról egy fiatal lány, talán 

az egyik vármegyei iktató lánya ült, balra tőle a kövér ékszerészné. 
Üdvözölte őket és ő is várakozón nézett a színpadra. 

Észrevette, hogy a zenekarban mozgás van. Azonnal meglátta 
az okát. A szinházi szolga nagy csokor átnyujtására készül. Vajjon 
ki kapja? Csak nem az igazgatóné? Vagy talán Ilona? Kitől? Kicsit 
elszorult a szíve és figyelt. 

A zenekar kezdett. A függöny felgördült. A szinpad csinos kerti 
vendéglőt ábrázolt. Turcsányi ismerte az operettet, nem volt rá kí-
váncsi. Inkább csak azért jött be, hogy lássa Korál Ilonát. Valami 
vágy hajtotta, hogy megfigyelje a fiatal színésznő és a közönség viszo-
nyát. Kíváncsi volt, hogy mit vált ki ez a friss és üde lány a kisváros 
utálatosan kritikus, szőrszálhasogató, mindig elégedetlen publiku-
mából. 

A játék megkezdődött. A szinpadon ott ugrált, ott rikácsolt az 
öreg igazgatóné. Kacéran dobálta fel a karzat felé lábait és éles, bántó 
hangjával hallatlan erőlködéssel ostromolta a hallgatók fülét. Egészen 
furcsa friss, tavaszi illatot érzett, amikor belebbent a színpadra Ilona. 
Megérezte azt a publikum is, mert hatalmas tapsvihar fogadta, ami 
a tombolásig fokozódott, amikor feladták neki a csokrot. Bájos pir 
öntötte el a lány arcát, öntudatlanul kedves és meglepett mosolya jól 
esett mindenkinek. Végre játékba kezdett. 
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Turcsányi figyelt. Látta, hogy a páholyokból kihajolnak az em-
berek, a földszinten mindenki úgy helyezkedik el, hogy jól lásson s az 
egész nézőteret valami boldog feszült, figyelem lepte el. Ilonának min-
den mozdulata bájos, keresetlen és művészi volt. A beszéde tiszta, 
magyaros csengésű s a hangja meleg, könnyen hajlítható, kellemes 
szoprán hang. 

Egy-egy énekszáma után mindig kitört a taps s az igazgatóné 
számai után tüntetően hallgatott az itélkező csend. 

Amikor Ilonának egy-egy jelenése megszünt és eltünt a kulisszák 
mögött, olyan üres, olyan sivár lett az egész színpad, mint a madár-
talan kalitka. Ilyenkor az egész színházban felütötte fejét a zsongás, 
a szordinós lárma s Turcsányi csak most vette észre, hogy milyen hiá-
nyos, üres zenekar játszik a sülyesztett, árnyékolt lámpák alatt és 
milyen kapkodó, rendszertelen néhol az egész muzsika, mintha a két-
ségbeesetten hadonászó karmester kuszálná össze az első hegedűk 
csillogó selyemszálait a csellók ezüstfonalával és a nagybőgők fekete 
pamutjával. 

A direktorné a színpadon megbotlott és esetlenül tántorgott előre. 
Valaki lekiabált a karzatról: 

— Nem baj ! Nem az első botlás ! 
Az egész nézőtéren kitört a nevetés. Jókedvűen, telve káröröm-

mel buggyant fel a kacaj az elsötétített tömegből és botorkálva, buk-
dácsolva olvadt össze egy nagy röhögéssé s úgy zuhant a színpadra 
a direktorné lába elé. Az öreg primadonna a festék alatt is elsápadt, 
nagy, csillogásba kényszerített szeme ijedten szaladt végig a nézőtér 
tompa sötétjén. A röhögés nem szünt. Egyre erősebben, egyre foko-
zottabban robbant fel itt is, ott is ösztönös, leküzdhetetlen erővel, mint 
a földgáz a földből. Az állóhelyen a diákok már tapsolni is kezdtek. 

Az öreg primadonna kettészakadt tánccal és kettészakadt lélek-
kel értelmetlenül meredt a nevetésbe és tapsba. 

Turcsányi érezte, hogy a publikum kegyetlen és komisz, érezte, 
hogy ma valahogy véletlenül a hóhérlelkek találkoztak a színházban, 
összeszorult a szíve és sajnálta a szegény teremtést. 

Az csak állt, állt; a karjai, mint villámsujtott ágak mereven estek 
a mélybe, a lába megállott a táncban és Turcsányi látta, hogy két 
megijedt, támasztalanul koválygó szeméből lassan, titokban kibugy-
gyan a könny, egyik a másik után . . . 

Az öreg primadonna sírt . . 
A színfalak mögött észrevették, meg akarták menteni a helyze-

tet és a szöveg ellenére kiküldték a színpadra Ilonát. Hatalmas, diadal-
mas taps fogadta. Már mindenki őt nézte, őt leste. Az öreg direktornét 
elfelejtették, senki se törődött vele. A fiatal, ruganyos, gyönyörű test 
folytatta pályafutását; élt, játszott és győzött. Mosolygott, mint a 
tavasz és dalolt, mint a madár s a nézőtéren elterjedt újra a májusok 
szaga, a falusi kertek meleg illata. Turcsányi boldog volt. 

6* 
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Ilona beérkezett. 
A szerkesztő nem várta végig a darabot, csendesen, óvatosan 

lárma nélkül kiment. Jól esett neki a sétatér hűvös, üditő levegője; 
hosszúakat, mélyeket lélekzett; hátra ment a színészbejáróhoz és ott 
leülve egy padra, várta Ilonát. Nem kerülhette el, itt kellett elmennie 
mellette. Felnézett a magas, hatalmas fák lombjába. Sűrün állottak 
az öreg fák egymás mellett. Lombjaik, mint nagy, zöld mennyezet, úgy 
olvadtak egymásba, teljesen eltakarták az eget. Ahogy alulról meg-
világította zöld sűrűjüket a villanyfény, egészen olyanok voltak, mint 
egy szép színpadi diszlet. 

Nem kellett sokáig várnia. A színházban a kihallatszó, döngő 
finále után feltört a taps, de nem tartott soká, mert a publikum haza 
sietett. Mint a tavaszi áradás a földeket, úgy lepte el a tömeg a sétateret 
és a környező utcákat. Sietve, türelmetlenül tüntek el az emberek 
a mellékutcákon. Mindenki haza vágyott. Már a színészek is szállin-
góztak. Jött egyik a másik után. Éhesek voltak, siettek. A szűk, kis 
szinházi kapuban meglátta végre Ilonát. Felugrott és boldogan ment 
feléje. Látta, hogy lelkes ragyogószemű fiatalemberek tömege áll a kis 
kapunál s amikor meglátták Ilonát, harsányan, tele torokkal éljeneztek. 
Aki tehette, megcsókolta a kezét, simogatták, becézték. 

Turcsányi utat tört magának közöttük, szorosan karon ragadta 
a zavart, tehetetlen teremtést és magával vitte. 

— Kezét csókolom, Ilona. Jöjjön csak velem. — Azután a fiúk-
hoz fordult. 

— Fiaim, a művésznő nagyon köszöni az ovációt, nagyon hálás 
nektek, de nagyon fáradt, kimerült és kíméletet kér. 

A fiatalok visszavonultak, kórusban lelkesen jóéjtszakát kíván-
tak és Ilona mintha álmodna, gépiesen rakosgatta a férfi lábaival egy-
formán, apró formás lábacskáit és boldog volt. 

— Ilona bent voltam a színházban és láttam a maga nagy sike-
rét. Nem gratulálok, de úgy-e, tudja, hogy éppen úgy örülök neki, mintha 
nekem volna sikerem. Nem. Ne beszéljen. Tudom, hogy magának a leg-
jobb most hallgatni. Semmiféle szó, semmiféle hang ki ne zökkentse 
a boldog álomból, még én se. Én is bele akarok tartozni a maga álmába. 

Forrón, melegen szorította meg karját a lány. 
— Ismerem ezt a hangulatot. Ilyenkor nem kell semmi. Se étel, 

se ital. Ilyenkor az ember nem éhes, nem szomjas, csak menne, menne 
messze, egyre messzebb, hogy ne lásson embereket, ne lásson senkit, 
csak előtte álljon a nagy, messzenéző végtelenség, a büszkén nap alá 
álló hegy és a csendesen borzongó, tengernagy erdő. 

— Miklós, maga a lelkemben olvas. 
— Nem, Ilona. Nem a magáéban. A saját lelkemben olvasok. 

Mert én is úgy érzek. Mindenki úgy érez . . . Haza akar menni Ilona? 
— Nem. Nem. 
— Tudtam. Boldogan, lelkesülten akarja taposni a földet; érezni 
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akarja a lába alatt; tudni akarja, hogy megvan, hogy ott van, hogy 
rajta áll, hogy él az élet! . . . Sétáljunk? 

— Szeretnék, de Erzsike vár otthon. Tudja, hogy együtt lakunk. 
— Tudom. Nem baj, ha vár egy órát. Menjünk? 
— Menjünk. 
Kiértek a városból egy csendes, fasoros útra és ruganyos, egy-

forma, páros lépésük alatt biztatóan kopogott a föld. 
Itt már nem volt fény. Itt nem világítottak bele a lámpák sárga 

sugarakat a fekete estébe, itt nagy, méltóságteljes nyugalommal ter-
peszkedett szét a szürke éjtszaka és határtalan önbizalommal csava-
rogta be egy pillanat alatt az egész vidéket a csend. 

A közeli hegy fölött vidám fintorral ragyogott az égbe a minden-
ség ezüstmosolya, a holdnegyed. S ők ketten elcsendesült lélekkel 
és tavaszba szikrázó szívvel rótták az utat. 

— A Petőfi-ligetbe megyünk. Volt már maga ott, Ilona? 
— Nem. 
— Hát persze. Hiszen alig van még itt. Negyedóra alatt ott 

vagyunk. A hegy bizalmas, szelid tömegét már látja. A tövében folyik 
a kis folyó s az innenső parton van a liget. A fái két-háromszázévesek. 
Csupa hatalmas törzs és csupa vastag, égre meredt ág. A lomb már 
kevés . . . Itt-ott egy-egy erősen zöld folt ritka, remegő levelekből. 
Susognak, beszélnek a levelek. Titokzatos és furcsa, elvarázsolt hely. 
Csodálatosan szép. Oda viszem. 

A lány szorosabban húzódott a férfihez, összetapadt a testük 
s olyan egyformán léptek, mintha az egyik oldaluk teljesen összeforrt 
volna. 

A hallgatás, a csend olyan nehéz lett, hogy nem bírta el a lány 
lelke és megszólalt. 

— Meséljen, Miklós. 
— Látja, édes, már itt a liget. Igy, ahogy az ember a belépés előtt 

áll meg alatta, kicsit hátborzongató és félelmes. Mihelyt azonban be-
lépünk, úgy érezzük, mintha a régi, meleg, gyerekkori szobába lép-
nénk, ahol édesanyánk harisnyát köt az ablaknál és aggódó, szerető 
szemével követi minden mozdulatunkat. 

— Miklós, olyan boldog vagyok ! 
— Csitt, kislány. Ezt nem szabad mondani. A boldogság nem 

szereti, ha néven nevezik, elszalad. 
— Maga olyan szépen beszél én helyettem is. Szeretem a zengő 

hangját. Szeretem a komoly, mély gondolatait. 
— Lássa, Ilona, bent vagyunk a ligetben. Nézze meg azokat a 

fákat. Csupa össze-vissza repedezett, rokkant, elfáradt törzs. Olyan, 
mint egy ráncos öreg ember arca. Nézze, milyen kétségbeesetten resz-
ket a tetejükön a ritka lomb. Érzi ezeknek a nagyon öreg fáknak a félel-
mét az elmulástól? 

— Nem. Ne beszéljünk erről . . . Másról . . . 
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— Miről? 
— Másról. 
— Tudom . . . Majd kimegyünk a partra, ott van egy pad hatal-

mas földig hajló fűzfa tövében, ott leülünk. 
— Miklós félek egy kicsit. Eljöttem ide, messze a várostól, egy 

elvarázsolt, gyönyörű helyre és mindig csak azt várom, mikor mutatja 
meg a kastélyt. Eljöttem magával, akit talán csak tíz napja ismerek 
és csodálatos, mégis úgy érzem, hogy jól tettem. 

— Itt vagyunk, Ilona. Ez az a pad. A fűzfa fölötte olyan, mint 
egy sátor s a víz szerelmesen hintázza ölében a holdat. Itt leülünk. 

— Milyen szép. 
— És én most mesélek . . . Arról szeretnék mesélni. . . hogy . . . 
De nem tudott beszélni. Elakadt. A szája nem engedelmeskedett 

a szónak s az agyában minden képet eltakart egy nagy sugárzó, arany-
függöny. 

— Nos, Miklós? 
A férfi elakadt szemmel nézte a vizet; a keze csendes, férfias, tiszta 

mozdulattal zárta magába a lány két apró kezét és halkan suttogta : 
— Nem tudok beszélni. . . 
S az egész ember meleg szoborba roskadt alakjával, diadalmas, 

újjongó, magába csukott örömével csak úgy sugárzottá a szent, igazi 
szerelmet. És most a lány beszélt: 

— Miklós . . . A maga lelkét becsukta, az enyémet kinyitotta az, 
ami idehozott bennünket. . . Elmondom magának, hogy álmaim voltak... 
Szerettem volna nagy és híres asszony lenni. Szerettem volna a világot 
meghódítani. . . Énekelni, táncolni. Szerettem volna ott tündökölni 
az emberek szívéből összerakott trónuson : a nagy színésznők trónu-
sán . . . Ez a kis város. A csendes esti utcák, ez a séta, az öreg liget és 
maga elém álltak. Én megálltam. Jobbra egy ösvényt látok, jobbra-
balra virág, egy kis családi házhoz vezet és azon gondolkozom, hogy 
rálépek az ösvényre . . . 

Turcsányi megreszketett a rászakadó örömtől. Azután boldogan, 
hittel vonta magához a boldogságtól kacagó, vadgalamb szívű teremtést 
és mélységesen mély, hosszú csókot adott a szájára. 

— Köszönöm, Ilona. Bennem megállott a szó. Nem tudtam beszélni. 
A kisujján pici aranygyűrű ragyogott. Halálos ágyán édesanyja 

adta neki. Kicsike fiú volt akkor még, mégis emlékezett minden szavára. 
— Viseld ezt, fiam, addig, amíg valaki olyan viselheti, aki jobban 

szeret majd anyádnál is. 
Ezt a gyűrűt levette az ujjáról és ráhúzta a kicsi, gyűrűsujjra. 

Ugy reszketett a kezében az öt ujj, mint a rózsa szirmai szellőtámadáskor. 
Kacagva, vidáman ugrott fel helyéről a lány, hallatlanul eleven 

élet lobogott minden szavában és táncolva, ugrálva ment vissza meg-
talált párjával az uton a városba, végig a csendes utcákon a házba, ahol 
már aggódva és kicsit ijedten várta Erzsike a nyitott ablaknál. 
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— Halló ! Itt vagyok, Erzsike ! Féltettél? 
— Te csunya gyerek. Halálos aggodalommal vártalak. Maga, Tur-

csányi, okosabb dolgot is csinálhatna, mint éjtszaka idején sétálni vinni 
ezt a gyereket. Hiszen nem is vacsorázott még. 

Mindkettőjüknek csak most jutott eszükbe a vacsora és érezték, 
hogy éhesek. 

— Szent Isten ! Éhes vagyok! — kiáltott fel a lány. 
— Én is ! — nevetett a férfi. 
Erzsike már invitálta őket. 
— Jöjjön be maga is, Turcsányi. Van egy kis hideg vacsora. 
Ilona boldogan kapta magához Erzsike fejét és megcsókolta. 
— Jaj, de édes vagy te, Erzsike. 
— Jó, jó. Úgy látom, valami történt köztetek, hogy ilyen hálás 

vagy, amiért el nem kergetem a lovagodat. 
— Csitt, Erzsike, csitt. Nem szabad összetörnöd az üvegpalotát. 

Hallgass . . . 
És bementek vacsorázni. Mohón, éhesen kapkodták a falatokat. 

Hangosak, vidámak és mindenen nevetők voltak. Ott táncolt kettőjük 
között boldogan a mámoros élet, egyiktől átszaladt a másikhoz az apró, 
boldog kacajok és titkos felvillanó mosolyok hídjain s Erzsike csendesen, 
megértően és elgondolkozva nézte a két ember lelkének ragyogó virágba-
borulását. 

III. 
Másnap reggel Turcsányi kicsit későn ment be a hivatalába, a levél-

tárba. A főlevéltárnok, az öreg Pekáry bácsi már régen bent volt és 
nyakig temetkezett a poros, ócska fóliánsok és pergamentek közé. Külö-
nös ember volt az öreg. Maga is úgy nézett ki, mint egy összegyűrt, öreg 
pergament. Apró, sárga madárarca csupa ránc, csupa árok. A szemei 
picikék és villogók. 

— Jóreggelt, Béla bátyám. Köszöntötte Turcsányi. 
— Szervusz, öcsém. Jól betakarhatott az éjtszaka, hogy nem keltél 

fel idejére. 
— Későn feküdtem le. Szép este volt. Csavarogtam. 
— Jó, jó. Szerencséd van. Senki se tud a késésedről. Lányok után 

mászkáltál, mi ? 
— Csak lány után, bátyám! Egy lány után ! Mert több olyan úgy 

sincs. 
— A fenét! Igy állunk? 
— Igy. 
— Ki az? 
— Neked elmondom, Béla bátyám. Te vagy az egyetlen, aki meg-

őrzöd a titkot. Neked mindent el lehet mondani. 
— No csak nézzed, mi sül ki ebből. 
Pekáry bácsi levélnyomót tett az előtte szétnyitott papirosokra, 
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Elővette dohányos dobozát, sodort egy cigarettát és jóizűen rágyujtott. 
Odatolta a dobozt a szerkesztő elé. 

— Gyujts rá. 
Turcsányi lassan, tempósan sodorintotta meg a szívni valót és 

nagy, boldog élvezettel gyujtott rá. Pekáry bácsinak volt ugyanis az 
egész megyeházán a legjobb dohánya. Soha senkinek se vallotta be, hon-
nan szerzi és nem is tudta meg a titkot soha senki. Azután komolyan, 
csendesen elmesélte a történetet. Az öreg különcnek mozogtak apró 
hártyafülei az élvezettől, ahogy magába szedte a hangot. Amikor Tur-
csányi elvégezte, krákogott, kicsit kibámult az ablakon, azután meg-
szólalt. 

— Milyen furcsa egy dolog az, öcsém, hogy ti mind megbolondultok. 
Ki az ördög tudta veletek elhitetni, hogy szoknya nélkül nem lehet meg-
élni? Mi a csodának az életetekbe olyan holmi, ami fölösleges? 

— Bátyámnak az ! 
— Az hát! Nem is kontárkodott az én életembe sohase asszony. 

Én egyedül magam miatt öregedtem meg, nem asszony miatt. 
— Tudom, Béla bátyám, hogy gyülölöd az asszonyt. Ezen hiába 

is vitázunk, mert én meg szeretem. 
— Bolond is vagy. 
— Az hát. De jól esik. 
— Hát akkor csak akaszd föl magad, fiam, akár a legelső szögre! 
Azzal morogva, dörmögve ismét belegyömöszölte magát a rengeteg 

papirosba és jegyzeteket csinált. Kis idő mulva újra felemelte a fejét, 
mint a fókák a vízből. 

— Hanem azért azt a kis lányt megnézem no. Értetted? 
— Igen, bátyám. 
— Azután meg fogj hozzá és a Rákóczi-dokumentumokat rendezd, 

kérlek, nem tudom, mit akar a sógor velük. De sürgeti őket. 
A megyeházán a tisztviselők az alispánt hívták sógornak azóta, 

amióta Lakatos a Tiszá-ban Durbints sógornak keresztelte el és szellemes, 
ötletes leveleket iratott nevében a falunak. 

Turcsányi az egyik szekrényhez ment, kinyitotta és nagy halmaz 
papirost ölelt magához belőle s az asztalára dobta. Mint a füst, úgy szök-
kent fel belőlük a por a magasba. Prüszkölt is tőle egyet-kettőt, azután 
munkába fogott. Nehezen, silabizálva olvasta az írásokat, amikor meg-
értett végre egy-egy levelet, ráírt valamit és ha több volt már együtt, 
szortirozta őket. 

Unta és nem is ment a munka. Folyton a gyönyörű éjtszaka járt 
a fejében s egy tiszta papirosra százszor és százféleképen cifrázva írta 
le azt a nevet, hogy Ilona. Azután kibámult az ablakon. Nagy, keskeny, 
hosszú ablak volt, a vármegye udvarára nézett. Hatalmas, négyszög-
letes kikövezett udvar. Nem volt tulságosan tiszta és rendes se. Pedig 
hajdu elég szaladgált a folyosókon. Szobáról-szobára, emeletről a föld-
szintre és vissza. Ahogy így csendesen figyelte a folyosókat és ablakokat, 
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belepillantott az egész épület vérkeringésébe. Látta, hogy az öreg Fülöp, 
az alispán személyes huszárja, totyogva, sietve iparkodik a főjegyző 
szobája felé. Ebből tudta, hogy a sógor dühös. Ha ugyanis jókedvű volt, 
akkor az öreg Fülöp minden ajtóba beszólt és kacagott. Kis idő mulva 
látta, hogy a főjegyző nagy igyekezettel rohan az alispán szobája felé, 
messze maga mögött hagyva a sántikáló öreg huszárt. Azután aljegyzők 
és gyakornokok dugják ki fejüket az ajtókon és némán kérdezik egy-
mást, hogy mi történt? Szólítgatják a vén Fülöpöt is, de az csak a vállát 
vonogatja és vissza se néz. Egyszer csak hallja a nyitott ablakon keresz-
tül az örökké veszekedő irodaigazgatónak, Hir Györgynek harsány, 
zupás őrmester hangját, amint a díjnokokat szidja : 

— Tóni, magának kihuzom a fülét! Nem tűröm ezt a slendrián 
munkát! Igen. Kikérem magamnak ezt a másolást! Igen. Lezsák bácsi, 
maga ma olyan lusta, hogy két oldalt sem fog lemásolni. Hozári úrnak 
meg nem tudom elolvasni az írását. Kicsit vigyázni kell, öreg úr! Igen. 
Hát az a szép fiú, a jogász, a nagyságos úr, hol van? 

A válasz nem hallatszott. De annál inkább az igazgató hangja. 
— Nem tudják? Hát, hogy lehet az ! Igen. Nem tudják? Meres ! 

Maga van megbizva ebben a szobában a felügyelettel. Maga sem tudja? 
Nem? Micsoda rend ez? 

Turcsányi nem figyelt oda tovább, hanem szembe nézett a föld-
szintre, az árvaszéki hivatalra. Az kihalt. Olyan csendes volt, mintha 
egy lélek se volna benne. Ott még hajdút se lehetett volna látni semmi 
pénzért. Az órára nézett. Tíz óra elmult. Ott csak féltizenegyre szoktak 
bejönni az urak. Vissza kellett néznie az emeletre. Nagy lótást-futást 
vett észre. A főjegyző paprikapirosan szalad vissza az alispán szobája 
felől, Hir igazgató pedig pipáját zsebredugva és fejét a földreszegve 
rohan a haragos megyefőhöz. Látja, hogy Jurka Bandi, a fess jogász, 
aki itt díjnokoskodik főorvos apja kívánságára a megyénél és aki a Hir 
úr száján az előbb volt szép fiú és nagyságos úr, szobáról-szobára 
megy, elmesél valamit sértődötten, azután gondol egyet és lejön a 
földszintre. 

Turcsányi látja, hogy hozzájuk tart, fennhangon szól: 
— Jurka Bandi idejön. 
Mintha álomból ébredne Pekáry. 
— Mit akar? 
— Nem tudom. 
— Kérlek, öcsém, intézd el vele te a dolgot. Én ki nem állhatom 

az ilyen ficsurokat. 
Az ajtó már nyilt is és kalimpálva, csörömpölve állított be Jurka 

Bandi. 
— Szervusz, szerkesztő úr. 
— Szervusz, Bandi. Mit parancsolsz? Foglalj helyet. — Leültette 

az íróasztala mellé és megkínálta cigarettával. 
— Gyujts rá. 
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— Köszönöm. Hallottad, kérlek, mi történt? 
— Nem. De innen az ablakból láttam a lótást-futást, mindjárt 

gondoltam, hogy valami baj van. 
— Megírni való dolog, ami történt, kérlek szépen. Azért jöttem 

hozzád, mint szerkesztőhöz. Az este, talán tudsz róla, nagy házimulatság 
volt Horváthéknál. Hiszen, tudod, nagyszerű hely, pompás házigazdák, 
szép lány a háznál, ki nem érzi ott jól magát? Ott volt az öreg sógor is. 
Hiszen, tudod, hogy Horváthné az édestestvére. Pompásan mulattunk. 
Az öreg nagyon kedves volt hozzám, tudod, hogy jó zongorista vagyok, 
egyik nótát a másik után játszatta velem. Ő azonban elment éjfélkor. 
Mi fiatalok reggelig ott maradtunk s nekem bizony annyit kellett zongo-
ráznom, hogy majd leesett a két karom. Természetesen ma reggel egy 
órával később jöttem be a kelleténél. Már a kapuban lesett az öreg Fülöp 
azzal, hogy azonnal menjek az öreghez. Tudtam, hogy baj van. Hát az 
öreg ugyancsak lekapott a lábamról. Ugy megszidott a késésért, mint egy 
taknyos gyereket. A végén azt mondta, hogy a késés fejében egy koronát 
le fog vonni a fizetésemből. 

— Ne mondd. — Hitetlenkedett Turcsányi. 
— Igy történt, kérlek alássan. Erre aztán én is kipakoltam. Elfogott 

a düh és azt vágtam oda neki, hogy jobban tenné, ha a tisztviselőinek 
helyzetével törődnék és nem ilyen haszontalan dologgal. Oda vágtam 
neki, hogy a szoba, ahol dolgozom, mindössze négy kvadrátméter és hét 
ember dolgozik benne. Szellőztetni ott nem lehet, mert hiszen, innen 
is láthatod, istálló van alatta. Olyan abban a szobában a bűz, hogy meg-
fúlad benne az ember. Erre olyan dühös lett, hogy majd megütötte a 
guta. Szemtelen kölyöknek nevezett, hálátlan naplopónak és tudom is 
én, minek. Azt feleltem neki, hogyha háromszor annyit fizetne nekem, 
mint eddig, akkor sem volnék hajlandó a gorombaságait eltűrni. Becsap-
tam az ajtót és kijöttem a szobából. Igaz ! Még azt is mondtam neki, 
gondom lesz rá, hogy az egész város megtudja a történteket. 

Azzal megelégedetten dőlt hátra a székén és várta a hatást. Tur-
csányi csendesen csak ennyit kérdezett. 

— Te, Bandi, hány éves vagy? 
— Huszonegy. 
— Az alispán ötvennyolc. Apád lehetne. 
— Kérlek, én eleinte a legteljesebb tisztelettel beszéltem vele. 
— Igaza volt. 
— Abban is, hogy levon egy koronát? 
— Fáj neked az az egy korona ? 
— Nem az fáj. A modor fáj. Az igazságtalanság. Ilyen semmisé-

gekkel képes eltölteni két órát és az előszobája tele van szegény pana-
szos asszonyokkal és férfiakkal. 

Az ajtó kinyílt és bedugta rajta fejét az öreg Fülöp. 
— Itt a Bandi fiú ? 
— Itt vagyok. Mi az Fülöp ? 



91 

Bejött a hajdú. Lassan csoszogva, nehezen. Mindenkinek bizal-
masa, mindenkinek barátja. 

— Jó napot kívánok, urak. Csendesen odahajolt a fiatalember 
füléhez és halkan szólt! 

— Gyere, siess. Már megint akarunk veled beszélni. 
Dacosan kapta fel a fejét Jurka. 
— Mondd meg öreg a gazdádnak, hogy nem megyek ! Elég volt! 

Ilyen piszok helyen nem dolgozom. 
— Ne bolondozz. Súgta az öreg. Már nem haragszik. Biztosan 

bánja a lármát. 
Jurka tanácstalanul nézett Turcsányira. 
— Mit szólsz ehhez ? Mit csináljak ? 
— Természetesen menj fel hozzá, ha hivat. 
— A jó öreg Isten látott ilyet. 
Azzal hangosan kopogva, kemény léptekkel ment ki a szobából 

és visszament az emeletre. 
Turcsányi elgondolkozva nézett utána. Pekáry bácsi halkan 

morogta : 
— Pimasz kölyök. Az alispán helyében kidobnám az ilyet. 
Turcsányi tovább nézett ki az udvarra. A szürke, csupa árnyék 

börtönszerű négyszögre, ahová most véletlenül leszakadt az égről egy 
kevés sugár. Egyszerre barátságos és kedves lett minden. Az öreg, hatal-
mas épület, a csunya otromba nagy falak, a messze századokból őrzött 
deres a sarokban és az egész fülledt, barátságtalan megyei levegő. Mert 
bizony börtön ez, ahol három család őrzi vigyázva, féltékenyen az em-
berek jogait és rójja-rójja rengeteg tisztviselő a kicsinyes, szürke betűket, 
amikből megszületik az alispáni rendelet, a járási szolgabírák és falusi 
jegyzők Miatyánkja. Turcsányi lelkében keserű érzés támadt fel, de 
azután mintha valami kellemes meleg vihar elfújta volna, eltünt és újra-
újra Ilonára kellett gondolnia. 

Pekáry hangja szökkent fel a tenger papirosból. 
— Te, öcsém, igaz, mintha úgy hallottam volna, hogy annak a te 

színésznődnek a Fiú is kurizál. Nem tudom igaz-e. 
Turcsányi, mintha mellbe vágták volna, felfigyelt, de aztán neve-

tett csak. 
— Hadd kurizáljon. Jól teszi. 
— Nana. Kecskére bízod a káposztát. 
— Én vagyok az őrzője. Nem lesz ott baj. 
— Nem jó a hatalmasokkal egy tálból enni, én csak azt mon-

dom. 
— Azt a lányt nem féltem, bátyám. Helyt áll az magáért. 
— Jegyezd meg magadnak, öcsém, ha már van asszonyod, őrizned 

kell. Jobban, mint egy kincset. Mert a kincs nálad marad örökké, ha el 
nem lopják. De az asszony akkor sem biztos hogy nálad marad, ha nem 
lopják el. Aztán meg fiam, amit eddig a vármegye területén a Fiú akart, 
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azt meg is csinálta. Vigyázz. Hatalom, pénz, rang, minden rendelke-
zésére áll. 

— Beszélhetsz, bátyám. Azt a leányt nem féltem. Ha az egész 
megye ellenem esküszik is, ha minden összefog, akkor sem veszik el 
tőlem. 

— Szép, szép ez a mértéktelen bizalom. Csak igazad is legyen. 
Aztán már nem is beszélt többet. 
Turcsányiban valami mégis megfájdult. Látta maga előtt a vár-

megye óriási hatalmát. Azt tehet emberekkel, amit akar. Ismerte a Fiú 
erőszakosságát és gonoszságát, mint a gaz, úgy nőtt ki lelkében a féltés. 
Gyűlölettel gondolt az egész esetlen, otromba házra, a megye épületére 
és kívánta, áhította, hogy rettenetes villám szakadjon le az égből erre 
a négyszögű, ósdi palotára. Ahogy most ott ült az íróasztala előtt és 
kibámult az ablakon, úgy érezte, mintha rab lenne maga is. A vármegye 
jól őrzött, cukorral tartott rabja. Tele szívta a tüdejét levegővel, meg-
feszült rajta a kabát és a mellény és valami földet rengető óriásnak 
képzelte magát, akinek lába nyomán megszületik a földrengés és égő 
lobogó fáklyával írja ki az ég kék táblájára a harcos betűket s írása 
nyomán rend és öröm foglalják el helyüket az önzés és a kicsinyesség 
trónusain. Előtte az íróasztalon szanaszét hevertek a Rákóczi dokumen-
tumok és felfedeztetésre vártak. 

Valahogy az egész megyeházára hosszú pillanatokra rázuhant a 
csend. A furcsa, kifakult, ócska írásokat őrző levéltár poros levegőjében 
halkan élt a papirosok zörgése, Turcsányiban pedig hallatlan erővel 
viharzottak a gondolatok. Egyik gondolat hajszolta fel a másikat, 
magasba szöktek, villámlottak, összeütköztek. Hullámzott a melle és 
kipirult az arca a lelkében dúló égiháború alatt. Gyengének, gyávának 
és hitványnak érezte magát, hogy ott kérődzik a hivatalos lap jászola 
előtt és nem ostromolja a fiatalság faltörő kosával az ócska vármegye 
megroskadt, düledező falait. Szégyelte magát és érezte, hogy a lelkét 
összeroncsolja a szörnyű égiháború. Elmélyedéséből Pekáry bácsi hangja 
ébresztette föl. 

— Öcsém ! Ne bambázz. Csukd be az ablakot. Itt a vihar. 
Turcsányi megdöbbenve vette észre, hogy a megyeháza fölött 

ólomfekete felhők keringtek, mint a prédára leső sasmadarak. Azután 
hirtelen, minden átmenet nélkül, valami írtázatos fény lendült végig a 
levegőn, egy pillanatra mintha megvakult volna tőle s ugyanakkor 
borzasztó, agyat tépő, vad recsegés-ropogás fröccsent szét az udvar falai 
között. Az eső vízözönszerű zuhogással szakadt le a köves talajra. 
Az ablakhoz ugrott és becsukta. Pekáry is abbahagyta a munkát és az 
ablakhoz állott ő is. 

— Idevágott. Egészen biztos, hogy a villámhárítóba vágott. 
Turcsányi nem felelt. Elsápadt. A lelke titokban belereszketett 

ebbe a párhuzamos viharba. Nem tudta hirtelen, hogy mit gondoljon . . . 
Hallgatott. 
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— Dézsából öntik a vizet az angyalok. Megunták a szitálást. 
Folytatta Pekáry. Micsoda rettenetes vihar. 

Az udvar egy perc alatt árvíz alatt állott. A tisztviselők mind ki-
tódultak az üvegfolyosóra és munkaszabadultan, boldogan bámulták a 
felhőszakadást. Egyenes, éles vonalakban, nem cseppekben zuhant a víz 
a magasból. Ahogy lecsapódott a földre keményen, mintha ólomgolyó 
esnék, úgy vágódott fel a víz tőle, mint mikor vásott gyerekek kavi-
csokkal dobálják a csendes, békés folyót. 

Szép volt és félelmes. Turcsányi minden pillanatban azt várta, 
mikor esik össze ez az egész embercsinálta, öreg épület. Megdöbbentő 
erővel pattogtatták meg a haragos angyalok az égő, lángoló ostort a 
fejük fölött újra meg újra, maguk előtt hajtva a fekete felhők megré-
mült csomóba gyűrűző nyáját. 

És nem tartott soká. 
A tomboló, száguldó vihar percek alatt elszaladt a fejük fölött és 

Turcsányi látta, hogy messze, a házak fölött hatalmas ragyogó ívben, 
lelkeket elringató, színes ragyogásban csillog fel emberfölötti méretekben 
a mennyország kapuja : a szivárvány. 

Pekáry kinyitotta az ablakot és boldogan szívta porral telített öreg 
tüdejébe az esőn átszűrt, pompás levegőt. 

Turcsányi úgy érezte, hogy az ő lelkében is felragyogott a szivár-
vány és meleg, s szerelmes szívvel gondolt Ilonára. 

Az ablak alatt valaki megállott és felkiabált. 
— Miklós ! Halló ! Miklós ! 
Az öreg Pekáry rázta fel álmodozásából a szerkesztőt. 
— Öcsém ! Hallod-e ! Valaki szólít! 
Turcsányi felkelt és az ablakhoz ment. Ferkó Márta állott az ablak 

alatt és kedvesen, pajtásosan szólt hozzá : 
— Jöjjön, Miklós. Nézze meg a Rákóczi képemet. Már régen nem 

látta. Sokat haladtam azóta. 
Ferkó Márta a vármegye díszterme számára festette a Rákóczi 

képet s az alispán itt, a megyeházán egy üres, használatlan szobát 
kölcsönzött neki a műterem számára. Itt dolgozott tehát Márta a levéltár 
mellett. 

Turcsányi kiment. Márta kedvesen, fiatalosan ment előtte. Erős, 
férfias alakján jól állott a finom angol ruha. 

— Kiváncsi vagyok, Miklós, hogy mit szól hozzá. Tudja, hogy a 
maga kritikája ér nekem a legtöbbet. 

(Folytatása következik.) Büky György. 


