
N A P K E L E T 

S Z I V Á R V Á N Y A Z É G K A P U J A . 
Regény. 

KINYITOTTA kulccsal az aj tót és beszaladt a szobába. Turcsányi 
utána ment. Megálltak a kép előtt. Meglepte a haladás. A kép 
majdnem egészen kész volt. Ahogy így egy gyors pillantással 

ráesett a szeme, nagyjából a munkával is meg volt elégedve. Kicsit giccs, 
kicsit olajnyomat ízű volt az egész, de szorgalmas, becsületes munka. 
Egész bátran el lehetett helyezni a díszteremben. Azok között a hitvány 
festmények között még ez viszi el a pálmát. Hiszen persze a fiatal, i t t a 
városban nyomorgó Magyary piktor, vagy akár Asztalos is érdekesebb, 
egyénibb munkát készítettek volna, dehát Istenem, nekik nem papájuk a 
határrendőrkapitány és nincsenek jóba a főispánnal. De hát ez a megye. 
Ez természetes. Ebben a lányban azonban van tehetség. Egy tájképet, 
egy csendéletet szépen és artisztikusan fog meg, azonban egy Rákóczit, 
azt csak így csinálhatta meg. Ahogy jobban megnézte a képet, látta, 
hogy a jobbkéz és balcomb kicsit el van rajzolva. 

— A munkája meglep Márta. És csak annyit mondhatok, hogy a 
díszterem galériáján ez lesz a legszebb munka. Meg van elégedve ? 

— Köszönöm Miklós. Lát ja nekem ez elég. Én tudom, hogy ezt 
a témát nem csinálhattam meg szenzációs stílusban. Becsületes, szemet 
és kegyeletet nem sértő képet akartam csinálni. 

— Ez sikerült is. 
— Ennek örülök. 
— De nézze Márta, a jobb kéz ujjai kicsit elrajzoltak, merevek 

és a bal comb picikét kövér. Ezt még javítsa ki. 
A lány hátrahúzódott a sarokba és húnyt szemmel nézte a képet. 

Azután megszólalt: 
— Igaza van. Megcsinálom. Lát ja milyen jó, hogy megnézte. 

Táskájából kivette a cigarettatárcáját és megkínálta a szerkesztőt: 
— Gyujtson rá, Miklós. 
— Köszönöm. 
— Jöjjön, üljünk le egy kicsit a díványra. — Félredobálta a divá-

nyon heverő palettákat, ecseteket és festékdobozokat, azután leültek. 
A szoba kellemes, ódon, boltívestetejű szoba volt. Bútor alig 

valami. Egy-két szőnyeg és képek. Mégis kedves és bájos képet nyujtot t , 
mert ablakán forró, ragyogó erővel sütött be a nap. A lány beszélt. 
Erős, markáns, cseppet sem szép vonásain ott ült az önbizalom és a 
bátorság. 

Napkelet 11 
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— Ha ezzel a képpel készen leszek, kimegyek Párisba. 
— Sokat kap a képért ? 
— Háromezer korona marad nekem tisztán. 
— No, nem sok. 
— Nem. De elmehetek Párisba és ez mindent megér. 
— Mit szól majd János Aurél ? 
— Semmit. Ha kedve van, várai fog. Ha nincs, elfelejt. 
— Ez magának csak ennyit jelent ? 
— Nézze, Miklós, én művész szeretnék lenni és nem szolgabíróné. 

Aurél derék, szimpatikus ember, de szolgabíró. 
Turcsányi maga előtt látta a csúnya, kicsit bicegő, torzarcú 

szolgabírót és megértette a lányt. 
— Szóval Aurél reménytelenül szerelmes. 
— Ha így jobban megért, Miklós, akkor legyen így. Egy nagyon 

tehetséges fiatal kollégával fogok kimenni, már levelezek is vele. It t 
dolgozik a szomszéd faluban a Hollósy-iskolában. Kállay Endre, hal-
lott róla ? 

— Még nem. 
— Csodálatos talentum. Ő lesz a ma legnagyobb festője. 
— Talán szép fiú is, ugy-e ? 
— Miklós ! Maga mindég csak ilyenekre gondol. Hát magának 

megsúgom, hogy nagyon szép fiú. 
— Akkor értem. Igy nagyon szép időt fog tölteni Párisban. Mit 

szól hozzá a barátnője ? 
— Kicsoda ? 
— A főispánné. 
— Ő biztat rá a legjobban. 
Az ajtón kopogtattak és be sem várva a szabadot, belépett 

Jónás Aurél. 
— Kezét csókolom, Márta. Szervusz, szerkesztő úr ! Csak így ket-

tesben ? 
— Úgy van. Felelt Turcsányi. 
— Mit csináltatok ? 
— Téged vártunk. 
— Jó vicc. Márta, mi ujság ? 
— Mi volna? A képem majdnem kész és nemsokára Párisban leszek. 
— És én ? Kérdezte a szolgabíró. 
— Maga; itthon marad és vár. 
— És ha nem várok ? 
— Akkor azt tesz, amit akar. De ne beszéljünk most erről. Mesél-

jen valamit, Aurél. Biztosan tud valami újat . Valami pletykát. 
A szolgabíró csúnya, groteszk arcán még groteszkebbül hatott a 

mosoly. Ez az arc megcsúfolása, megszentségtelenítése volt a mosoly-
nak. Nagy, ferde szájából elővillantak hiányos, sárga fogai és apró, szú-
rós szemei gonoszul csillogtak. 
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— A legújabb dolog, hogy a Fiú megbolondult. 
— Ugyan, — kapott a szón Márta, — mi baja ? 
— Szerelmes. 
— Kibe ? 
— Egy komédiás-lányba. 
— Színésznőbe talán. Nem ? 
— Úgy van. Mindegy az. 
— Hogy hívják ? 
— Valami Korál Ilonának. Én is láttam. Csinos lány. De azért 

úgy megveszekedni érte, mint Laci! Hát az abszurdum! 
— Miért ? Mit csinál ? 
— Egyik csokrot küldi a másik után. Egyik ékszert a másik u tán . 

Mulat, lumpol és iszik. Esküdözik, hogy feleségül veszi azt a komédiásnőt. 
— Feleségül ? — döbben fel Márta. 
— Igen. Képzelje. Megőrült! 
Turcsányi hallgatott. A szíve ott dobogott a torkában és egy kicsit 

megijedt. Figyelt a szavakra, a hírekre. S fejében úgy érezte, hogy mint 
a méhek, úgy rajzanak a gondolatok. Márta kérdése hangzott fel ki-
váncsian : 

— És a lány ? 
— Azt mondják, kineveti és nem kell neki. Dehát komédiás. Az 

mind ilyen. Az mind kelleti magát. 
Turcsányi nem akarta tovább hallgatni. Szólni meg nem akart, 

korán lett volna még. Felkelt, búcsúzott. 
— Kezét csókolom, Márta. 
— Már megy ? 
— Hivatalos idő van. Visszamegyek a hivatalba. Mert még meg-

esz az öreg Pekáry. 
— A viszontlátásra, Miklós. 
— Szervusz, szolgabíró úr. 
— Szervusz. 
Elgondolkozva, egy kicsit idegesen ment vissza a levéltárba és szó 

nélkül ült le az asztalához. Ott hevertek a Rákóczi-iratok. Átnézett a 
Pekáry asztalára. Az öreg szó nélkül, szorgalmasan dolgozott. Elszégyelte 
magát. Ő is neki fogott a munkának. Egyik levelet a másik után olvasta 
el. Mindég jobban, mindég könnyebben ment. Lassan-lassan érdekelni 
is kezdte a dolog. Megtudta az írásokból, hogy ez az egész megye csaknem 
egész területével, falvastól, folyóstól, mindenestől valamikor Rákóczié 
volt. És a nagy fejedelem sokat járt ezen a vidéken. Kialakult előtte a 
büszke nagy magyar alak, hatalmas erejével, szép, szelíd szemével és 
jóságos szívével. Minden leveléből, minden sorából kisugárzott a bölcs 
jóság és a nagyszerű értelem. Régi, nagy kurucok neveivel találkozott 
minduntalan. Ezeken a fakó, alig olvasható irásokon keresztül belelátott 
a tárogatós idők lelkébe, találkozott ismerősökkel, elfelejtett nagy hő-
sökkel és kiolvasta a levelekből, hogy a nagy fejedelemnek minden utolsó 
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jobbágyára is gondja volt, a leghitványabb szolgájának élete is úgy fog-
lalkoztatta, mint a legnagyobb hadvezéréé. 

Most már megértette, hogy az it t lakó ruthének miért nevezik az ő 
nagyuruknak Rákóczit, miért beszélnek még most is rajongva róla és 
miért őrzik a feketére fakult, ősrégi kis fatemplomokban a tépett, rongyos, 
Szűz Máriás Rákóczi-zászlót. Úgy beleolvadt a munkába, hogy megint 
csak az öreg Pekáry ébresztette f e l : 

— Öcsém. Fél kettő. Letehetnéd már a pennát. Ebédidő van. 
Gondosan, szeretettel rakosgatott el mindent és ő is ebédelni ment. 

IV. 
Vasárnap reggel volt. Lackó Erzsi kiugrott az ágyból, az ablakhoz 

ment és felhúzta a függönyt. Átnézett a másik ágyra. Ilonka még aludt. 
Az órára nézett. Kilenc óra. Ezt már mégsem engedhette. Elég az 
alvásból. Kint olyan szépen sütött a nap, hogy egyszerre kedvet kapott 
a sétára. 

— Ilona ! Ilona ! Ébresztgette lakótársnőjét. 
Hirtelen felijedve ült fel ágyában az álomszuszék. 
— Felkelni ! Gyönyörű idő van ! 
— Úgy megijesztettél. Igazán. Nem szép tőled. Valósággal szív-

dobogásom van. 
— Siess. Öltözz. Menjünk csavarogni. 
— Könnyű neked. Te már ébren vagy. Én még alszom. 
— Dehogy alszol. Ugorj már. Mit veszünk fel ma? Pompás idő 

van ! 
Erre a fontos kérdésre egyszerre Ilona is kiugrott az ágyból. 
— Hogy mit veszünk fel ? Én felveszem a könnyű, fehér ruhámat. 

Úgyis olyan ritkán hordhatom. 
Gyorsan elővette a fehér harisnyáját, fehér cipőjét és sietve kap-

kodva öltözéshez fogott. 
— Én felveszem a zöld ruhámat. — Felelte Erzsike és frissen, 

ruganyosan állott a mosdó elé. Boldogan, mohón búj t bele, csaknem 
egészen a mosdótálba és fel-felszisszent a hideg víztől. Izmos, fiús moz-
dulatokkal mosta le egész felsőtestét. 

— Te, Erzsike, azt álmodtam, hogy Balog Bélának kiadtad az út já t . 
— Hó ! Megállj ! Még nem is vallott szerelmet! 
— De szerelmes, mint egy diák ! 
— Az se biztos ! 
— No, már én látom! 
— Ördögöt látod ! Ugyan mit látnál ? 
— Azt, hogy Balog Béla olyan szerelmes beléd, hogy majd meghal 

utánad. 
— Hát aztán ? Mit érek vele ? 
— Te tán nem is örülsz neki ? 
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— Miért örülnék ? Te tán örülsz, hogy bolond beléd a szerkesztő 
meg a Fiú ? 

— Boldog vagyok, hogy Miklós szeret. De a Fiút elengedném. 
— Nono. Báró Szelényi László szolgabíró gazdag ember ! 
— Ő meg Turcsányi Miklós, író ! 
— De szegény ! 
— De okos ! 
— Kurtanemes. 
— De szép ! 
— Sokat érsz vele ? ! 
— Te tán nem szereted ? 
— Én szeretem, de egy színésznőnek örülnie kell, ha gazdag arisz-

tokrata bolondul utána. 
— Utálom. 
— Az nem baj. 
— Hát mit akarsz ? A szeretője legyek ? 
— Azt épen nem mondom, de kedvesebb lehetnél hozzá. 
— Nem tudok. 
— Próbáld meg. 
— Minek ? Hiszen én semmit sem akarok tőle! Örülök, ha nem 

látom. 
— Ilona, ne bomolj. Neked ez a fiú-báró nagy reklám és nagy 

szerencse. Ezt meg kell ragadnod, különben azt mondom, hogy sose 
leszel színésznő. 

Keményen és határozottan felelt a lány. 
— Hát nem leszek. 
Erzsike épen fésülködött. A fésű megállt a kezében. 
— Micsoda ? 
— Megmondtam. 

Hát mi leszel. Mi ? 
— Asszony ! Anya ! 
— Öt gyermekkel. Mi ? 
— Ha a jó Isten adja, annyival. 
— Megőrültél? 
— Nem én. Boldog akarok lenni. 
— Te, a te tehetségeddel, a szépségeddel I Megbolondultál ? Hiszen 

két év mulva verekednek érted a fővárosi direktorok ! 
— Nekem az nem kell! 
— Hogy az ördög vigyen el minden skriblert! Hát ennyire bolond 

vagy ? 
— Erzsike értsd meg. Nagyon szeretem. 
— Kár. Sajnállak. 
— Miért ? Van valami kifogásod Miklós ellen ? 
— Nincs. Derék becsületes ember. Tehetséges is, szép is. 
— No látod. 
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Csend lett. Egyikük se szólt. Erzsike az arcát ruzsozta. Ilona friss 
vizet öntött a mosdóba és megmosdott. Szép, fiatal teste olyan volt, 
mint a márvány. Gömbölyű karok, fehér csillogó bőr. Erzsike hosszan 
gyönyörködve nézte. Sajnálta. Ilona a sok víztől csöpögve emelte fel a 
fejét a mosdóból. 

— Erzsike! Mondd csak. Te sose gondoltál arra, hogy férjhez menj 
Baloghoz ? 

— Őszinte leszek hozzád, Ilona. Gondoltam. És arra is gondoltam, 
hogy kicsit fájna, ha nem kérne feleségül. De nálam az más. Én meg-
közelítően se vagyok olyan szép, mint te. Azután mi vagyok ? Komika ! 
Drámai színésznő szerettem volna lenni és nem komika. Mint drámai 
színésznő megbuktam. És komika nem leszek. Utálom, gyűlölöm ezt a 
mesterséget. Ezért gondoltam arra, hogy férjhez megyek. De ha te lennék, 
eszem ágában sem volna gúzsba kötni magamat. 

Kopogtattak az ajtójukon. 
— Ki az ? 
— Jó reggelt, kisasszonykák — szól be a háziasszony. — Szabad 

bejönni ? 
Erzsike kikulcsolta az aj tót . 
— Tessék, Róza néni. 
Azzal kinyílt az ajtó. Először egy hatalmas rózsacsokrot lehe-

te t t csak látni, utána begurult az apró, örökké siető háziasszony. 
— Virágot hoztam ! Szépet ám ! A fiatal báró úr küldi az Ilona 

kisasszonynak. Szép vasárnap van. Ott ragyog a nap a nagy templom 
csúcsán. 

— Micsoda szép virág. — Szaladt oda Erzsike. — Isteni illata van. 
Nézd csak, Ilona, ezt a sárga rózsát. Csodaszép. 

— Jó, jó — volt a közönyös válasz. 
— Sétálni mennek a kisasszonykák ? 
— Igen, Róza néni. 
— Hát csak menjenek is lelkeim. Hadd essen ki a szemük a fér-

fiaknak. Jó mulatságot kívánok. — Azzal már ki is szaladt. 
Kedvetlenül szólalt meg Ilona : 
— Nem értem, miért küldi ezeket a csokrokat. Megmondtam neki, 

hogy ne küldje. 
— Szép tőle, hogy küldi. Turcsányinak eszibe se jut. 
— Semmi szükség arra. 
— Egy kis gyöngyvirágot küldhetne. 
— Majd kapok tőle. 
— Nézz meg, Ilona. Nincs raj tam semmi hiba? — Ügyesen, ked-

vesen pörgött maga körül, mint a motolla. 
— Lassabban, kacagott Ilona. Igy semmit se látok belőled. Úgy ni. 

Szép vagy, Erzsike. Friss vagy. Ha így látlak, sose hinném el, hogy te 
fogod adni délután a János vitéz boszorkányát. 

— Ugyan menj. Ne vedd el a kedvemet az élettől. 
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Ilona átkarolta Erzsikét és meleg csókot adott az arcára. 
— Te kedves! Te drága! Majd szerelmet vall Balog, aztán olyan 

boldog asszony lesz belőled, hogy egy egész szakasz katonát nevelsz fel 
majd a hazának. 

— Azt majd te csinálod helyettem, te bolond. Eredj . . . De siess 
kérlek. Már mehetnék. 

— Mindjárt kész leszek, ha segítesz. 
És Erzsike segített. Megfésülte, ráadta a ruhát, megkötötte 

csokorba a helyes ruha szalagjait, épen úgy, mint egy kedves, jóságos 
mama. 

Elkészültek. Még utoljára végig nézték egymást, azután kart 
karba öltve boldogan, kedvesen, csaknem ficánkolva a lelküket dagasztó 
jókedvtől indultak neki az utcának. Mindenfelől rendes, szépen öltö-
zött emberek bukkantak elő. Valahogy az egész kisváros képén meg-
látszott az ünnep, a vasárnap. Még a házak is csendesebben és komo-
lyabban állottak. Az utcák, mintha az éjtszaka kitágultak volna. A fák 
lombja sötét színt öltött és susogva imádkozott s a levegőben állandóan 
ott úszott újabb és újabb lökéstől felfrissülve a harangszó. Ez a hang. 
Ez a folytonosan kongó, falaknak ütődő, lombokon fennakadó hang, ez a 
templomba hívó boldog, földi szózat, ez varázsolta elő a hétköznapi 
utcákból a vasárnapot. Szebben ragyogott a nap és boldogabban ácsor-
gott az élet, 

A két lány kiért a főtérre. 
A mise utáni nép, mint a tenger, úgy öntötte el a teret. Lassan, 

szelíden, jókedvűen hömpölygött a tömeg. Csevegve, tárgyalva a kis-
városi eseményeket. A cukrászda előtt apró, csinosan terített asztalokon 
várta az aranyifjúságot a frissen sült pogácsa s a vendéglő előtt piros 
terítékes asztalokon sárgán ragyogott a poharakban a délelőtti sör. 

A két színésznő beleolvadt a tömegbe. Hol i t t bukkantak fel, hol 
ott. Egyszer elnyelte őket a tömeg hulláma, azután megint magasba 
vetette. Keringtek, forogtak a hatalmas főtéren körbe-körbe és min-
denütt föltünést keltettek friss, ruganyos járásukkal és szép formás 
alakjukkal. 

A templom előtt a gömbakácoknak támaszkodva állott az arany-
ifjúság. Türelmesen, csendesen várták a kifelé jövőket és a befelé tar-
tókat. Gyönyörködve és mohón néztek egy-egy megbillent szoknya után 
s avatott szemekkel méricskélték a karcsú bokákat és az apró cipellőket. 
Lassan szállott a melegben ajkukról fölfelé a cigarettafüst és villám-
szerűen cikázott szemükről a fény, ha megérkezett a várvavárt ideál. 
Amikor a két színésznő könnyedén, kedvesen elsétált előttük, mint a 
verebek a fán, úgy röpködtek ide-oda a megjegyzések : 

— Láttad őket ? 
— Szép két teremtés. 
— Korál Ilona gyönyörű. Nem csodálom, hogy belebolondult 

a Fiú. 
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— Turcsányi is kurizál. 
— Sőt azt mondják, hogy neki több szerencséje van. 
— Eh ! A báró csak báró ! És gazdag ! 
— De a lány úri lány. Csöppet sem színésznőies. 
— Lackó Erzsiről sem hinné el az ember, hogy ő játssza a Gül Baba 

Zulejkáját . 
— Olyanok, mint két testvér. Folyton együtt vannak. Együ t t 

is laknak. 
— Vigyáznak egymásra. 
— No, i t t nehéz dolga lesz a Fiúnak. 
— Nem kell őt félteni. 
— Turcsányi se mai gyerek. Értékes ember. Asszonyok szemében 

sokat ér ! 
— Hallottam róla, hogy a Fiú elszánta magát arra, hogy feleségül 

veszi a lányt. 
— Lehetetlen. Az apja ki tagadja. 
— Nagy hecc lesz ez, gyerekek ! 
— Az egész város a Fiú kezére jár majd. Előre sajnálom Turcsányit. 
— A lány állítólag szerelmes belé. 
— A Fiú minden ajándékát visszaküldi. Semmit sem fogad el 

tőle, csak virágot. Ellenben Turcsányitól kapot t egy régi kis gyűrűt, azt 
boldogan hordja. 

— Majd meglátjuk. Hé ! F i ú k ! Ott jön a hercegnő. 
Hercegnőnek hívták a főerdőtanácsos Mária lányát, a gőgös, 

büszke, gyönyörű kis teremtést. 
— Nézzétek, hogy jár. Mintha csupa virág volna a lába alat t . 
— Isten bizony azt hiszi, hogy vérbeli hercegnő. 
— Ti tehettek róla. Minek kapat já tok el ? 
— Mit fog ez csinálni, ha véletlenül egy szegény fogalmazó veszi el? 
— Nem megy hozzá. 
Lassan, flegmatikusan Turcsányi lépett közéjük. 
— Miklós ! Ilona és Erzsike i t t sétálnak a piacon. 
— Hol ? 
— Az előbb vonultak el erre. Körbe járnak. 
Turcsányi szó nélkül az ellenkező irányban elébük ment. 
Ebben az időben volt i t t a legnagyobb forgalom. A kisváros min-

den csinos lánya és minden valamire való fiatalembere i t t mászkált. 
I t t szivarozgattak és i t t vi tatkoztak az öreg urak is és i t t gyönyörködtek 
lányaikban a mamák. Ebben a nagy kavarodásban, ebben a sétáló 
társadalomban a tulsó oldalról indult ki egyszerre hirtelen a kiáltás : 

— Szenzációs kiadás ! A Tisza! Szenzációs kiadás ! A Tisza! 
Mindenki felfigyelt. A fiúk a templom előtt izgatottan tárgyaltak. 
— Halljátok ? Megjelent a Tisza. 
— Jó ötlet. Vasárnapi csemege! 
— Lakatos ügyes ember. 
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— Vajjon mit ír meg ? 
A kiáltás hosszan, elnyujtottan rikoltott fel. Már ezen az oldalon 

is elkezdték. 
— A Tisza! legfrissebb kiadás ! 
Két suhanc árulta a lapot. Egyik a tulsó oldalon, a másik i t t . Har-

sányan, tele szájjal kiáltották a szenzációt. 
Kapkodták a lapot. Mindenki vett. Örült mindenki a hírnek, a 

szenzációnak. Biztosan megint valami nagyszerű dolog. A két suhanc 
alig győzte. Csak adták, egyre adták a lapokat. Szinte embergyűrű vette 
őket körül a friss ujságra állandóan éhes emberekből. Aki megkapta a 
lapot, az félreállott és beletemette fejét. 

— Szenzációs kiadás ! A Tisza ! Legfrissebb ! A legújabb ! A Tisza! 
Percek alatt elterjedt a lap. Alig volt ember, akinek kezében ne 

lett volna már. S a rendes vasárnapi ringlispil, a sétakeringés meg-
állott. Újságot olvasott a tömeg. 

Mohó, lázas szemek keresték ki a négyoldalas újságban a szenzációt 
és meg is találták. Egy levél volt. Durbints sógor írt a falunak. Irt a 
Fiúról, a színésznőről és a szerkesztőről. Rendkívül ötletesen és szelle-
mesen írja meg a szerelmi harcot és a Fiút a falu becses pártfogásába 
ajánlja, mert ha nem úgy lönne, akkor Göre Gábor bíró úr az ő haragját 
fogja a falura zúdítani, amiből förgeteges embörhalál lészön. 

Hallatlanul mulatságos levél volt. Ezen kacagott, nevetett az egész 
publikum, mintha csak színházban lett volna. Zengett, zúgott a levegő 
a nevetéstől és a jó kedvtől. 

— Fránya egy ember ez a Lakatos. 
— Hogy ez nem fél. 
— Nem tehetnek vele semmit. Senkit se bánt. 
— Vajjon mit szól az alispán, ha elolvassa ? 
— Képzelem, hogy eszi a méreg. 
— Azért jó lesz, ha ki nem kezd a Fiúval, mert az ha megharagszik 

leüti, mint egy kutyát. 
— Turcsányival sem ajánlom, hogy uj ja t húzzon. Az is penna-

forgató, aztán ellátja a baját . 
— A fene látta. Két hete, hogy jött ez a Korál Ilona, aztán máris 

elcsavarta az egész megye fejét. Mindenki csak róla beszél. 
— Szép is az ! 
— De ha szép is. Melyik fehérszemély érdemli meg, hogy az egész 

megye őtet dicsérje ? 
— Azt mondják úri lány. 
— Úri a fené t ! Akkor nem ment volna színésznőnek. 
— Miért ? Szép pálya az is. 
— Pálya ? . . . K i raka t ! Nem más, mint kirakat. Megnézed a ki-

rakatot, megtetszik valami benne, bemész a bótba és megveszed. 
— Ha ez csak így menne, nem fájna a feje a Fiúnak. 
— Nem is fáj az annak ! 
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— No, no. 
— Turcsányi is vett lapot. Nem olvasta el. Kereste a lányokat. 

Amikor jönni látta őket, hozzájuk sietett, köszönt. 
— Ne it t járjunk a főtéren. Menjünk a színházkertbe. 
— Jó. Menjünk. Egyeztek bele a lányok. Alig tettek pár lépést, 

már feléjük loholt Balog Béla. Mint rendesen, lihegve, izgatottan és 
magából kikelve. 

— Kezit csókolom. Miklós, olvastad a Tiszát ? 
— Még nem. 
— Na, amit Lakatos csinál az disznóság. Ez már mégse járja. 
— Mi az ? 
— Nem mondom el. Majd elolvasod. 
Azzal ő Erzsikével hátramaradt, maguk előtt engedték Ilonát 

Turcsányival. A színházkertben a színházhoz közel leültek egy padra. 
Turcsányi olvasáshoz fogott. Ide látszott a színészbejáró. Egy csomó 
kikent-kifent színész ott kellette magát az éhes, potya publikum előtt 
az ajtóban. A színházi pénztárnál hosszú sorban állottak az emberek. 
Mind jegyet akartak váltani részben a délutáni, részben az esti elő-
adásra. Amint észrevették a színészek a letelepedőket, egypáran mind-
járt át jöt tek hozzájuk és valakiről, aki nem volt jelen rosszat beszéltek. 
Balog Béla kíváncsian leste a Turcsányi arcát. Szeretett volna látni 
valamit raj ta . De az az arc egyforma nyugodt maradt. Lassan, látszólag 
indulat nélkül olvasta végig a cikket és flegmatikusan félre tette az 
újságot, azután kényelmesen rágyujtott egy cigarettára. 

— Nos ? Mit szólsz hozzá ? — Idegeskedett Balog. 
— Semmit. Ostobaság. 
— Ezen röhög mindenki. 
— Nem tehetünk ellene semmit. 
— Semmit se akarsz tenni ? 
— Botrányt nem akarok, de fogok beszélni Lakatossal. 
— Nem, te, Miklós. Nem te. Te gyenge vagy. A Gyurkát küldjük el. 

Az ad majd neki egy pofont, hogy fölfordul. 
— Nem Béla. Ha pofozni akarok, majd elvégzem magam is. 

Mindenesetre beszélek vele. 
— Kérlek, ha parancsolod veled, megyek. 
— Nem. Magam akarok vele beszélni. 
— Kérlek szépen, ahogy akarod. De vigyázz magadra. 
A cikket elolvasta Ilona is, és elolvasta Erzsike is. Mikor Ilona ké-

szen lett az olvasással, majdnem sírva fakadt. 
— Miklós, milyen rosszak az emberek. 
— Bizony rosszak. 
— Lehet ez ellen valamit tenni ? 
— Semmit. Azok az emberek, akik a nagy nyilvánosság előtt 

élnek, ki vannak téve mindég ilyen támadásoknak. 
— Miklós ! Nekem már nincs kedvem ehhez a nyilvánossághoz. 
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— Ilona ! Mit beszél ? 
— Sokat gondolkoztam a ligeti séta óta, Miklós. Már akkor is meg-

mondtam és most csak újra azt mondhatom, ha maga is úgy akarja, én 
nem leszek sokáig színésznő. 

— Ilona, édes . . . 
— Azt hiszem az lesz a legjobb, ha publikáljuk az eljegyzésünket. 
— Édes galambom, ez a legszebb, amit maga nekem ezután a tá-

madás után mondhatott. Ma vasárnap. A holnaputáni számban meg-
jelenik a hír. Köszönöm. 

— Jó lesz, Miklós. Én pedig ezt a nyári szezont még végigjátszom, 
azután kész. 

Most fejezte be Erzsike a cikk olvasását, elragadtatva kiáltott f e l : 
— Ilona ! Pompás reklám ! Gratulálok. A te pályád úgy megy 

fölfelé, hogy nem állhat meg csak a csúcson. Micsoda szerencséd van ! 
Se Ilona, se Miklós nem felelt neki, hanem mélyen, boldogan, néz-

tek össze és csendes, titkos, belső nevetéssel gondoltak a jövőjükre. 
Az utca végéről lárma hallatszott. Kurjongatás és ének. Azután 

felbúgott a nagybőgő hangja és lassan kivehető volt a cigány zene-
bonája is. 

Fáradt elcsigázott lovak vonszolták maguk után a formátlan, 
otromba kocsikat. Csupa kopottság, csupa foszlott bőrülés és csámpázó, 
nyikorgó kerék. Alig bírták ezek a széteső alkotmányok megtartani a 
testük egységét. Minden vakmerő pillanat azzal biztatott, hogy boldogan 
szertegurul az egész, felszabadulnak a kerekek és felszabadulnak a lovak. 
A bekövetkezhető katasztrófa ellenére a kocsik rogyásig tele voltak 
mulató fiatalokkal, kezükben a pezsgő és a bakon mindenütt ott a cigány. 

A menetet természetesen a Fiú vezette be. Nagyokat kurjantot t 
az ég felé, mintha vissza szerette volna kiabálni a napot az éjtszakába. 
Azután énekelt. A többi utána, összevissza, mindenki a maga nótáját . 
Szegény cigány azt se tudta, melyikkel tartson. A végén megunta a kap-
kodást és frissen, vérpezsdítően belekapott a Rákóczi indulóba. A Fiú 
a színházkert előtt lassított. Lépésben diktálta a tempót. Elhallgatott 
és kutatva nézett körül a kertben. Felvillant a szeme. Felkapta a fejét 
és megállást parancsolt. Meglátta, akit keresett. A kocsik egymásra 
torlódva állottak meg, felhökőlve, csodálkozva. Lehetett vagy tíz darab. 
A Fiú leszállott. Valamit súgott a velekocsizó prímásnak, aki hegedűjén 
sorakozót játszott a bandának. Csendesen, káromkodva és kedvetlenül 
gyűltek köréje. A mulatók körülállták a Fiút. 

— Mi az ? 
— Mi lesz ? 
— Mit akarsz ? 
A Fiú félrecsapta hetykén a kalapját és boldogan a szép délelőttől 

és a rengeteg bortól, vidáman kurjantotta : 
— Éjjeli zenét adok nappal a rózsámnak ! 
Amikor a cigányok rendbe sorakoztak, a Fiú vezetésével meg-
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indultak a sétatéren a pad felé, ahol Turcsányiék ültek. Ilona meg-
rémült. 

— Miklós ! Idejönnek ! Menjünk. 
Turcsányit valami haragos, kemény dac fogta el. 
— Maradunk, Ilona. 
— Félek, Miklós, baj lesz. 
— Nem lesz, édes. Ne féljen. 
A Fiú került egy nagyot a cigánybandával és lassan a pad mögé 

jutott . Az egész sétatér felfigyelt és mindenki közel jött a látványhoz. 
A többi mulatozó a kocsik mellett maradt, ott itták, sűrűn kocintgatva 
a pezsgőt és berugottan és kíváncsian lesték, hogy mi lesz. 

A cigány nem jött egészen közel a padhoz. Olyan csend lett, hogy 
a légyzümmögést is meglehetett hallani. 

Mindenki várt. Mindenki figyelt. Még a forró naptól eltikkadt 
lombtető is mélyebben hajlott a sétatér fölé, hogy eltakarja a képet. 

És megszólalt a cigány. A prímásnak, Arany Ferinek a vonója 
csupa könnyet és sírást csalt ki a hegedűből. Halkan, remegve a fojtott 
vágytól és szerelemtől kúszott a dallam a levegőben és óvatosan, csende-
sen kereste a füleket, hogy azokon keresztül belezuhogjon a könnyező 
szívbe : 

«Csak egy kis lány van a világon . . . » 
Turcsányi felállott és komolyan, határozottan lépett a Fiú elé. 
— Szervusz, báró úr. 
— Szervusz szerkesztő. Igyál. — És máris kínálta feléje a poharát. 
— Nem iszom. Figyelmeztetni akarlak, hogy déli tizenkét óra és 

vasárnap van. 
— Mi közöm ehhez ? 
— Ne csinálj botrányt. 
— Leckéztetni akarsz ? 
— Nem. De mikor Korál Ilona mellett ülök, jogom van így be-

szélni ! 
— Milyen alapon ? Csattant fel a Fiú. Színésznő ! Egyformán kuri-

zálhat neki mindenki. 
— Most már nem. 
— Miért, ha szabad tudnom ? 
— A menyasszonyom! 
Értelmetlenül nézett a báró a szerkesztőre. Elhallgatott, csendre 

intette a cigányt és egy pár bizonytalan lépéssel Ilona elé került. 
— Kezeit csókolom. Bocsásson meg. Nem akartam megszólítani. 

De a szerkesztő mondott nekem valamit, szeretném tudni igaz-e, azért 
meg akarom kérdezni, hogy . . . 

Be sem fejezhette, amit kérdezni akart. Ilona elvörösödve és sietve 
vágta oda : 

— Akármit mondott is Miklós, minden igaz ! 
Mintha fejen vágták volna a bárót, azonnal elhallgatott, egy kicsit 
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meg is tántorodott, azután szó nélkül megfordult és visszament a kocsira. 
A cigány ijedten, megszeppenve osont u tána. 

Gyorsan, a legnagyobb csendben dobálták be testüket mindannyian 
a kocsikba, tudták, hogy valami tör tént és e lhaj ta t tak . 

Sírva panaszkodtak az erőlködő kerekek a teher miatt , de az os-
torok pattogtak, a kocsisok harsányan kiabáltak, mintha ezredet vezé-
nyeltek volna és a menet lassan, döcögve eltünt. 

Turcsányi halkan, forrón szólt oda Ilonának : 
— Megmondtam neki édes, hogy maga a menyasszonyom. 
— Jól tette, Miklós. 
Sokan hallották a közelben a szóváltást és mint a tűz úgy ter jedt 

el a hír, hogy a szép Korál Ilona menyasszonya Turcsányi Miklósnak, 
a szerkesztőnek. 

(Folytatása következik.) Büky György. 

A MI HIVATALUNK. 

A mi hivatalunk: szelet terelgetni, 
Legtermőbb földünkbe sárkányfogat vetni. 

Csalánt megöntözni, szegfűt kigyomlálni, 
Befagyott tó hátán tulipánt plántálni. 

Szentföldre indulni, Makóig se jutni, 
Medvével birkózni, egér elől futni. 

Anyánktól utolsó falatját kívánni, 
S akárki fiának szívesen kínálni. 

Istennel félvállról, hetykén kiáltozni, 
Minden felhőrongynak buzgón harangozni. 

Az egyenes szóért homlokot ráncolni, 
Forintot fitymálni, bagóért táncolni. 

Valakit lelkesen királyunkká tenni, 
S izzó vas trónuson megsütni, megenni. 

Tele a rovásunk, üres az asztalunk: 
Bolond egy hivatal a mi hivatalunk. 

Zsindely Ferenc. 


