
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. 

V. 

MÉG aznap este, amikor már nagynehezen életet vertek a saját 
lakosztályán mély álomban heverő Fiúba, az elegáns, kipárná-
zott a j ta jú főispáni dolgozó szobában idegesen járt fel és alá 

báró Szelényi Endre. Várta a fiát, beszélni akart vele. Előkelő, rend-
kívül finom arcú, sötétszőke ember. Komoly, mozdulatlan arc, igazi 
diplomata. Szemei kékek és mintha egy kicsit ábrándosak lennének. Az 
ajka gőgös, de kellemesen leereszkedő. A szobában csak az íróasztal 
fölött égett egy kék láng. A homály és a csend boldogan hemperegtek 
szanaszét a drága szőnyegeken és a karosszékekben. 

A főispán haragos volt. A lelke tele volt felháborodással és utálkozó 
undorral. Az arca mégis szelíd volt és csendes, mint a gyermeké. 

Nem kellett soká várnia. Az ajtón kopogtattak. Enélkül senkinek 
sem volt szabad hozzá jönnie, csak a feleségének. Nem mondott azonnal 
szabadot. Előbb leült az íróasztalához, elhelyezkedett és csak azután 
szólt csengő, fiatalos hangon : 

— Szabad. 
A Fiú lépett be sápadtan, kicsit elfogódottan. Félt az apjától, a 

kemény megdönthetetlen akaratától és a rettenetes szigorától. Nagyon 
hasonlított rá. Ahogy most befelé jött , kicsit előre hajlottan, ruga-
nyosan, mintha csak a főispán sétált volna újra, mint az előbb, föl és 
alá. Tisztelettel köszönt. 

— Jó estét, apám. 
Gúnyosan pattant fel a főispán szava: 
— Ne mondd. Úgy tudom, neked reggel van. 
— Neked köszöntem, apám. És te biztosan már reggel 7 órakor 

talpon voltál. 
— Az igaz. Ülj le ide mellém ebbe a karosszékbe. Lássalak szembe. 

Közelről. 
Cigarettákat vett elő, rágyujtott és kínált. 
— Remélem tudod, miért kérettelek. 
— Tudom. 
— Akkor a botrányról, erről az egészen ízléstelen és csöppet sem 

eredeti ostoba baklövésről ne is beszéljünk. Jobb is. Megszoktam már, 
hogy a fiamban semmi friss és semmi eredeti vonás nincs. Épen úgy 
züllik, épen úgy iszik és épen úgy berúg, mint ezelőtt több száz évvel az 
emberek. Semmi ötlet. Semmi új . Semmi zsenialitás. Minden, amit tesz, 
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egészen közönséges, undorító giccs ! Erről tehát ne beszéljünk. Arra va-
gyok kíváncsi, hogy mit akarsz ? 

— Miért apám ? Szólt csendesen a Fiú. 
— Ne tetesd magad, tudod jól, hogy miről van szó. 
A Fiút indulatba hozta apjának tulságos diszkréciója. 
— Mondd meg apám kereken, hogy mire gondolsz. Én nem értek 

a diplomaták nyelvén. 
— Ostoba kölyök. Mintha nem is az én fiam lennél. Tehát kereken 

és polgáriasan : Mit akarsz azzal a színésznővel ? ! 
Őszintén és nagyon halkan felelt a Fiú : 
— Szeretem ! 
Megvetéssel nézett bele a fiú szemébe az apja kék, hideg szeme. 
— Szamár ! Nem ezt kérdeztem ! Az nem fontos ! Azt kérdeztem, 

hogy mit akarsz azzal a színésznővel ? 
A Fiú zavarba jött . 
— Apám, zavarba hozol. Most már nem tudom, mit akarsz és mire 

gondolsz. 
— Ne mondd ! Hát te semmire se gondoltál ? Semmire ? ! Csak 

úgy egyszerűen szereted ? És kiéled, elzüllöd magad ebben az egy szóban? 
Hiszen te egészen őrült vagy. Látod én dolgoztam helyetted. Érdeklőd-
tem és sok mindent tudtam meg. Az a színésznő úri lány. Tavaly vé-
gezte az akadémiát. Ez az év az első színésznői éve. A szülei alföldi, 
jómódú emberek. Az apja póstafőnök. Okos, művelt lány és tiszta . . . 
Már most újra kérdezem tőled, mit akarsz tőle ? 

Felnyögött a f i ú : 
— Nem tudom. 
— Azt is tudomásomra hozták, hogy ennek a lánynak a szerkesztő 

komolyan kurizál, s hogy már menyasszonya is. Tudod? 
— Tudom ! 
Most hagyta el a főispánt először a béketűrése. Kicsit hangosabban 

szólt. 
— Dehát az Istenért, beszélj akkor ! Mit akarsz azzal a lánnyal ? 
A Fiú meg csak tehetetlenül, kétségbeesetten nyögte. 
— Nem tudom. 
— Szeretőnek akarod ? 
— Nem tudom. 
— Mit tudsz hát, te lehetetlen fráter ? 
— Semmit, apám, csak azt, hogy szeretem! 
— Ostoba, gyerekes érzés! Férfiatlan, parvenű nyögdécselés. 

Tégy le róla. Felejtsd el. Van elég színésznő a világon ! 
Csökönyösen, halkan, egyre csak azt hajtogatta : 
— Szeretem . . . Szeretem . . . 
Kétségbeesetten kiáltott fel a főispán : 
— Hisz alig ismered. Alig beszéltél vele. Épen olyan asszony, 

mint a többi. Hát mit akarsz ? 
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— Nem tudom. Amióta megláttam, senki sincs, csak ő. 
— Menj utazni. Adok pénzt. 
— Nem megyek. 
— Menj Hidasra, a birtokra. Ráférne egy erős kéz. 
— Nem megyek. 
A főispán tehetetlenül nyelte magába a mérgét. Szeretett volna 

felugrani és ordítani, öklével verni az asztalt, de nem lehetett. Nem en-
gedte meg az a vele született, örökölt ösztönös érzék, ami őt olyan igen 
rátermetté tette a diplomata pályára. Megvetéssel és hidegen nézett a 
karosszékben összegörnyedt fiára. 

— Egészen idegen vagy nekem. Én az én időmben nem nyöszö-
rögtem volna az apám előtt tehetetlenül a fotelben, hanem csináltam 
volna valamit, valamit, ami szép, lendületes és friss. Udvaroltam volna, 
kedveskedtem volna és kiütöttem volna a nyeregből azt a szerkesztőt. 
Valami bravúrosat, bolondot találtam volna ki nem egyszer, kétszer, 
nem kétszer, százszor, egészen addig, amíg meghódítottam volna azt a 
fruskát. Te meg itt sírsz, mint egy nyárspolgár . . . Te ! Fiú ! Csak nem 
gondoltál arra, hogy feleségül vedd ? ! 

Mint a fegyverdörrenés, úgy csattant el szájáról a kérdés. Csend 
volt. Olyan nagy csend, hogy idegeket kaptak a falak és füleket a bú-
torok. A főispán arca a kérdés alatt változott el először. Kiült rajta az 
undor, a megvetés és a megdöbbenés. Keményen, parancsolóan kiáltott 
a fiára : 

— Felelj ! 
A Fiú felkelt. Nagyon sápadt volt. Szeme alatt feketén ágyazott 

árkot magának a szomorúság. Rekedten és alig halhatóan felelt: 
— Ha máskép nem lehet az enyém, erre is gondoltam. Ezt is meg-

teszem. 
A főispán csak ennyit mondott halkan, keményen: 
— Akkor azonnal meghaltál a számomra. 
A Fiú megindult és szó nélkül, köszönés nélkül ment az ajtó felé. 
— Várj még ! — Csendült fel a főispán hangja. 
Rá se hallgatott. Mint a holdkóros, mint az álomjáró csendesen 

és egészen összetörve távozott. 
A főispán szívét csak most öntötte el a meleg, szerető érzés. Sajnálta 

a fiát és féltette. Talán először életében nem tudta, hogy mit csináljon. 
Szép fehér, ideges kezével céltalanul rakosgatott az íróasztalán. Bele-
akadt keze a csengőbe. Megnyomta. Azonnal bejött Lajos, a fiatal, hatal-
mas főispáni huszár és jelentkezett: 

— Parancsol a méltóságos úr ? 
— Menj fiam, nézd meg itt van-e a hivatalban az alispán úr őnagy-

sága. Kérdezd meg, beszélgethetek-e vele egy kicsit. Ne ő jöjjön, én 
mennék hozzá. Szaladj. 

— Igenis. 
A főispán idegesen járt a szobában föl és alá, mint a fia érkezése 
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előtt. De alig rótta azt egyszer-kétszer végig, máris ott állott az ajtóban 
Lajos. 

— Méltóságos úrnak jelentem, az alispán úr bent van és szívesen 
várja a méltóságos urat . 

— Jól van, fiam. 
Azzal se kalapot, se botot nem vett magához, hiszen csak a folyosón 

kellett átmennie a másik oldalra, hanem sietve, gonddal terhelten lépett 
be az alispáni szobába. 

Melegen és egyszerűen üdvözölték egymást. 
— Gondoltam, hogy i t t leszel, Sándorom. Szólt a főispán. Hiszen 

te még vasárnap is bent vagy a hivatalban. Ime szerencsém volt. Sohase 
volt nagyobb szükségem rád, mint ebben a pillanatban. 

Az alispán örömmel válaszolt: 
— Állok rendelkezésedre. 
A hatalmas, sötétzöld szobában sokáig maradtak együtt és sokáig 

tárgyaltak. A főispán egyik cigarettát a másik után szívta el, az alispán 
pedig szorgalmasan eregette a füstöt a nagy tajtékpipából. 

Az öreg Fülöp ott bóbiskolt a széken az előszobában és százszor 
is elmondta magában : 

— Hogy mi az ördögöt tudnak tárgyalni olyan sokáig. 
Késő volt már, nagyon késő, amikor a főispán felfrissülve, ruga-

nyos, fiatalos lépésekkel ment vissza az irodájába és onnan egy ajtón 
keresztül a lakásába. Megkereste feleségét, kezetcsókolt neki és így szól t : 

— Nem lesz baj , kedvesem. Mindent elintézünk szépen, okosan. 
Nem kell aggódnia azért a haszontalan, gonosz fiáért. 

A Fiú pedig a szerencsétlen és csöppet sem kellemes beszélgetés 
után fogta a kalapját és lement az utcára. A lába és az ösztöne a színház 
felé hajtot ták. A pénztárhoz ment. A pénztárban azonban már nem volt 
pénztáros. Bement az irodába. 

— Mi az kérem ? Nem adnak jegyet ? 
— Már mindjárt vége az első felvonásnak, báró úr. 
— Bánom is én. Jegyet kérek. Be akarok menni. 
— Csak egy páholy van. 
— Kérem a páholyt. 
Megkapta és bement a páholyba. Nem érdekelte a darab. Nem is 

törődött vele. Ilonát akarta csak látni. Úgy érezte, hogy okvetlen talál-
koznia kell a lánnyal. Amint meglátta kedves, ártatlan alakját a szín-
padon, megnyugodott és meleg jól eső érzés szakadt a szívére. Maga sem 
érthette hogyan történhetett, hogy ilyen nagyon belebolondult ebbe az 
idegen, finom arcú, arányos testű lányba ő, a komisz, kegyetlen és hideg 
fejű nőcsábító. Érezte, hogy minden porcikája áhítja és érezte, hogy 
nem tud, nem akar lemondani erről a szerelemről. Nem bánja akármi is 
lesz, de ennek a lánynak az övének kell lennie. 

A felvonás befejeződött, kigyulladtak a lámpák és a publikum 
tombolva tapsolt Ilonának. A színésznő csak most vette észre, hogy a 
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báró ott van a páholyban és elpirulva zavartan hajlongott. Leengedték 
a vasfüggönyt. A báró felkelt, elhatározta, hogy a színfalak mögé megy 
és felkeresi a lányt öltözőjében. Megindult. Az egyik színházi szolga 
készségesen kalauzolta hátra és ő először életében látta meg a színpad 
mögötti életet. Szűk és rendetlen, piszkos folyosókon kellett keresztül 
mennie. Mindenütt nagy otromba díszletek, minden csupa fércmunka, 
csupa léc és csupa vászon. 

Meglátta a színpadot. Ingujjra vetkőzött emberek dolgoztak 
izzadva rajta. Szögeltek és ácsoltak. Csúnya és undorító benyomást tett 
rá az egész kép. Mindenki kiabált, mindenki lármázott. Emberek lök-
dösték egymást, taposták egymás lábát és káromkodtak. Csupa kelle-
metlen vásári hang és közönséges otromba szavak. 

Ez hát a színház. 
Meg-megbotlott, tolakodott, rákiabáltak. Rettenetesen szűk volt 

a hely itt mindenfelé. Alacsony folyosón kellett keresztül mennie, 
ahol meg kellett hajolnia, hogy be ne vágja a fejét. Apró, kis lyukszo-
bácskákat látott. Mindenütt egy-két színésznő öltözött nyitott ajtóknál, 
kacagva, nevetve, szemérmetlenül. Az ajtók előtt ácsorgott egyik-másik 
csaknem meztelenül és kacéran néztek a Fiú jól ismert, elegáns alakja 
után. 

Egy nagyobb szoba előtt mentek el. Ajtaja ennek is tárva-nyitva. 
Csupa asztal, csupa szék és csupa alacsony tükör volt az egész szoba. 
Ebben a helyiségben hemzsegtek a színésznők. A Fiú azonnal tudta, 
hogy ez a kóristanők közös öltözője. Az orrát a sokféle erős parfüm éme-
lyítő szaga ütötte meg. Majdnem rosszul lett. Elő kellett vennie a zseb-
kendőjét és orrát fujta ok nélkül, csak azért, hogy betömhesse. Egy-egy 
hangos, trágár szó is megütötte a fülét, gyorsította a járását és majdnem 
elgázolta az előtte haladó színházi szolgát. 

Szerencsére nem kellett soká mennie. Egy csukott ajtó előtt meg-
állottak. 

— Ez a Korál kisasszony öltözője. Mutatott rá az ajtóra a szolga. 
A Fiú bőséges borravalót nyomott a kezébe és kopogott. Boldogan 

lélekzett fel, hogy az Ilona ajtaját csukva találta. Az öltözők ezen a 
részén, úgy látszik/a nagy színésznők öltöznek, mert itt csend volt és 
nyugalom. 

— Ki az ? Kérdezte valaki az ajtó mögül. 
— Báró Szelényi. 
— Azonnal. — Kiáltott a hang és kis idő mulva hallatszott: 
— Szabad. 
A Fiú lenyomta a kilincset és belépett a szobába. Hallatlanul szűk 

kis szobát látott maga előtt. Szinte érthetetlen volt előtte, hogy fért bele 
a kis asztal, a szék és hogyan képes valaki ott, a sarokban, a spanyol fal 
mögött öltözni. Mert a szobában senkit se látott, tehát Ilonának a spa-
nyol fal mögött kell lennie. 

— Üljön le báró. 
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Megismerte Ilona hangját és nevetve kérdezte : 
— Kezeit csókolom. Ugyan hová ? 
— Az ajtó mögött van egy fotel. Abba beleülhet. 
Tényleg, ahogy most becsukta az ajtót , észrevette a fotelt és beleült. 
— Mit kíván tőlem, báró úr ? 
A Fiút az Ilona kellemes parfümjének mámora fogta el. 
— Kíváncsi voltam magára a színfalak mögött. Nem tudtam soha 

elképzelni, hogy hol van és mit csinál a szünetekben. 
— Nagyszerű. Hát öltözöm. 
— Azt gondoltam. De hol ? Milyen helyiségben? stb. Erről mind-

ről nem volt fogalmam. 
— Képzelem most mennyire csalódott. Úgye? Köszönöm a csokrot 

báró. Ma is megkaptam, amint láthatja. 
Tényleg az öltöző asztalon, a tükör előtt egy nagy csokor hevert. 

Szép volt. Ő már nem is gondolt rá. Egyszer s mindenkorra rendelte meg 
a virágkereskedésben. Valamit érthetetlennek talált, megkérdezte : 

— Öltöztetőnője nincs ? 
— Nekem nincs. A diriné foglalja le magának egészen. Én fel tudok 

öltözni egyedül is. 
— Ruhát kapcsolni ? Szalagot kötni ? Egyedül tud ? 
— Oh, hát azt megcsináljuk mi egymásnak lányok. Az marad min-

dég utoljára. De most beszéljünk másról. Báró úr nem volt szép a dél-
előtti magaviselete a sétatéren. 

— Tudom. 
— Remélem, nem teszi máskor. 
— Nem. De most én kérdeznék valamit. 
— Tessék. 
— Igazán menyasszonya Turcsányinak ? 
— Igen. 
— Szereti ? 
— Nagyon. 
— A felesége lesz ? 
— Furcsa maga, báró. Miért lennék máskép a menyasszonya ? 
— Igaz. Ostobaságot kérdeztem. 
Ilona előjött a spanyol fal mögül. Bájos egyszerű ruhában volt. 

Juliskát játszotta a János Vitézben. Gömbölyű, telt keblén huszárosan 
feszült a piros mellényke. Lábacskái elragadóan ragyogtak a könnyű 
cipőcskében s a haja hosszú, tömött fonatban lógott le a derekáig, össze-
fonva színes, tündöklő, selyem pántlikával. 

A tükör elé ült és az arcát rendezgette. 
— Báró, maga így olyan kedves, olyan ártalmatlan, szimpatikus 

fiú. Mondja, miért félnek, miért reszketnek mégis magától az emberek? 
Miért olyan csúnya, részeges krakéler? Azt mondják, durva és kegyetlen. 

— Nem tudok róla hogy ilyen volnék. 
— Azt mondják, veszedelmes nőcsábász. 
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— Talán eddig nem is voltam. Most szeretnék az lenni. 
— Miért ? 
— Magát szeretném meghódítani, Ilona. 
— Elkésett. És kérem, nagyon kérem, báró, hagyjon engem nyug-

ton. Jó ? Végtelenül szeretem Miklóst és magának úgyis céltalan minden 
próbálkozása. 

— Azt hiszi ? 
— Biztosan tudom. 
A Fiút elfogta a dac. 
— Hát én pedig nem nyugszom. Én megmutatom, hogy mégis az 

enyém lesz és el fogom venni attól a skriblertől. 
— Sajnálom, báró, hogy így gondolkozik és nem akar jó barátom 

lenni. 
— Nem. Az nem akarok lenni. 
— Pedig bíztam benne. De kérem, nagyon kérem valamire. Ne 

akarjon ártani Miklósnak. Az én szívemet verné, ha bántaná ő t ! 
Csengő szólalt meg. 
— Ne haragudjék, el kell búcsúznom magától. Az ügyelői csengő 

megszólalt. Isten vele. 
— Kezeit csókolom. 
Mélyen, áhitattal hajolt a kéz fölé és hosszú, meleg csókot nyomott 

rá remegő szája. Azután elment. Szórakozottan, bódultan, de kemény 
daccal a szívében gázolt át a folyosón, valószínűleg az ő tiszteletére 
ólálkodó színésznőkön és vissza se ment már a színházba, a páholyába. 

VI. 
Másnap délután olyan volt a redakció, mintha kaszinó lett volna. 

Mindenki ott volt, akinek kis köze volt a művészethez. Mindenki beszélt. 
A szobában tombolt a zürzavar és Rózsika szédülten kapott néha a fejé-
hez a rája zúduló kérdések alatt. Azt se tudta mihez kezdjen, azt se 
tudta, mit feleljen. Balog Béla elemében érezte magát. Embertől ember-
hez futott . Mindenkinek tudott valamit mondani, mindenkitől tudott 
valamit kérdezni.Csak úgy habzsolta a szavakat és dobálta a mondatokat. 

Sipos Gyurka morogva ült az íróasztala előtt és rágta a tollat. Tőle 
nem kérdezett senki semmit. Ő se beszélt senkivel. Haragudott az egész 
városra, bosszantotta a pletykára éhes sáskahad arcátlan turkálása ide-
gen emberek életében. 

Ellenséges szemmel nézte a kavargó, hadaró tömeget. Megfigyelte 
a fehérhajú szép öreg Dobó bácsit, a gimnázium igazgatóját, aki végre 
egy sarokba vonhatta Rózsikát és anekdótázva mondta el a saját eljegy-
zését. Biztosan azzal a komoly elhatározással jött be, hogy ezt, ha törik, 
ha szakad el fogja mondani. Kedves, aranyos öreg úr volt. A helybeli 
Toldi Kör alelnöke, aki igen szerette adni az öreg bohémet, de ha mula-
tozásra került a sor, akkor tejet ivott ásványvízzel, s ha a kompánia 
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berúgott, ő is épen úgy nézett ki, mintha két-három liter bort ivott 
volna. 

Megakadt a szeme Tibor Ferencen, a jogakadémia tudós, nehezen 
lélekző igazgatóján. Többször írt a lapba asztmás, nehezen lélekző cik-
keket. Ez az ember arról volt nevezetes, hogy a helybeli titkos szabad-
kőműves páholynak ő volt a mestere és hogy elhízott, szépasszony fele-
sége nagymestere volt a helybeli divatos flört tudományának. 

A kövér, alacsony jogtanár, Gerő Bandi, ott ugrált körülötte. Állan-
dóan törülgette homlokáról az izzadtságot és nagyokat trombitált 
náthás orrán. Ez az ember kedvence volt a zsúroknak. Szerették, mint 
szelíd jó fiút, aki ha kellett, reggelig is eltáncolt, s aki egyike volt a leg-
jobb partiknak. 

Ide tolakodott a gazdag, művészhajú zsidó ügyvéd is, aki a Toldi 
Körnek egyik irodalmi estélyén gyönyörű és drága hegedűjén a Dvorzsák 
humoroszkjét játszotta több humorral, mint kecsességgel. Előadásában 
gyönyörűen csillogtak jól ápolt szép fehér ujjain a brilliáns gyűrűk, 
egész csoda volt, hogy tudott velük játszani. Könnyű volt neki. Éksze-
rész az öccse. 

Az egyik sarokban ott sápadozott az alanyi költő : Lányi Dezső. 
Csendes volt és szótalan, mint azok az apró gondolatok, amiket gondosan 
csengő rímekbe öltöztetett. Különben pedig kishivatalnok volt a tör-
vényszéken. 

A többi egészen jelentéktelen ember volt. Csak arravalók, hogy az 
egyes emberek között kitöltsék a hézagokat és hogy tömeget alkossanak 
a csoportokból. 

Mindenki Korál Ilonáról és Turcsányiról beszélt. 
A téma azonban lassan elvérszegényedett, elfáradt és már csak 

vergődött a fecsegő szájak mozgása alatt. Már-már félni kellett, hogy 
elül a zaj és a lárma, s az emberek egymás szavát lesve majd némán néz-
nek egymásra, amikor kicsapódott az üvegajtó és belépett rajta hangos 
szóval a színtársulat igazgatója, Zsül Gyula. Hangos, férfias szavú bohém 
volt. Nagyszerű színész. Előkelő határozott egyéniség. Szép markáns 
arc. Különben pedig olyan volt, mint egy szivarszipka, sohasem hiány-
zott belőle a szivar. 

— Szerencsés jó napot kívánok. Köszönt nagyot. 
Mindenki sietett neki visszaköszönni. Elcsendesedett az egész tár-

saság. Valamennyien az ő szavát lesték. Ő pedig kutatva nézett körül, 
azután Rózsikához fordult. 

— A szerkesztő úr ? 
— Nincs még itt. 
— Kár, szerettem volna vele beszélni. 
— Várja meg, direktor úr. Minden pillanatban jöhet. 
— Szerettem volna megbeszélni vele a Petőfi-ligeti mulatságot. 
— Az idén is meg lesz ? 
— Természetes. Ezt nem mulaszthatjuk el egy szezonban sem. 
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— A főispáni titkárral beszélt már, igazgató úr? 
— Még nem. Előbb a szerkesztő úrral akartam beszélni. 
— A főispáni titkárt nem szabad kihagyni. Hiszen a főispánt kérik 

fel védnöknek az idén is, ugy-e ? 
— Természetes. Falussy Sándor a titkár most is ? 
— Persze, hogy ő. 
— Még ma felkeresem őt is. A jogászelnök itt van véletlenül ? 
Rózsika rákiabált Gyurkára. 
— Gyurka, jöjjön csak ide ! 
A direktor és a jogászelnök egy sarokba húzódtak, és nagyban 

tárgyaltak valamit. Balog Béla nem bírta tovább. Oda kellett mennie. 
— Zavarok talán ? 
— Dehogy, jegyző úr. Csak a rendes nyári mulatságról beszélünk, 

amit a színészek minden esztendőben rendeznek valami jótékony célra. 
Most kértem meg a jogászelnök urat, hogy az idén is vegyenek részt 
velünk együtt a rendezésben. 

— Természetes, hogy részt vesznek. És mi valamennyien rendel-
kezésére állunk a direktor úrnak. Lesz valami műsor is, úgy-e? 

— Igen. Ugy gondoltam, hogy egy ügyes, friss kabarét rendezek a 
szabadban. Csupa tréfa, csupa helybeli aktualitás. Épen ezért kerestem 
a szerkesztő urat, hogy a helybeli írók munkásságát kérjem fel erre az 
alkalomra. 

Az egész társaság körülöttük volt már és mindenki odafigyelt. 
A zsidó ügyvéd arról beszélt, hogy most tanul be egy gyönyörű 

hegedű darabot Berlioztól. Nagyon szépen megy máris. A darab ugyanis 
megfelel az ő egyéniségének. 

Az alanyi költő elmondta, hogy most fejezett be egy egyfelvoná-
sost egy fővárosi kabaré számára, de sajnálja a fővárosnak adni. 

Rózsika kijelentette, hogy az alispánt kell felkérni a prológus meg-
írására. Mindenki lelkesült. Mindenkinek volt ötlete és mindenki magát 
tólta előre. 

A direktor Balog Bélát fogta karon. 
— Kedves jegyző uram.Tudom ugyis, hogy maga szokta írni ezeket 

a dolgokat, felkérném, hogy a legközelebbi számba valami előzetes tájé-
koztatót, valami kedves, meleg tudósítást írjon az estélyről. 

— Természetesen, direktor úr. Nagyon szívesen. 
A direktor súgva hajolt Balog füléhez : 
— Aztán dicsérje ki egy kicsit a színtársulatot, no, meg engem is 

természetesen, mint aki szívemen viselem a vármegye jótékonysági 
akcióit és egész gárdámmal részt veszek a város munkájában. 

— Meg lesz, direktor uram. Rendben van. 
— Köszönöm. 
Most lépett be Turcsányi. Az ő megrendszabályozott és öntudatos 

arcán is meglátszott a meglepetés a nagy tömeg láttára. Köszönt: 
— Van szerencsém, uraim. 
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Kedvesen, egymásután kezet fogott mindenkivel és mindenkitől 
egyformán, szürke uniformisba öltözve hallotta ezt az egy szót : 

— Gratulálok ! 
Turcsányi, ahogy végig ment az urak között, gondolkozott, mit 

mondjon nekik. Hirtelen azt határozta, hogy nem mond semmit. Kapóra 
jött neki, hogy a színházigazgató azonnal lefogta és hogy a mulatságról 
kezdett beszélni. Gyors elhatározással szólt : 

— Bocsánat, uraim. Ezt meg kell tárgyalnom a direktorkával. 
Azzal dolgozószobája felé ment s maga elé bocsátotta az igazgatót. 

— Parancsolj, kérlek alássan. 
Az összegyűltek csalódottan néztek a távozók után. Az ajtó be-

csukódott. 
Egyszerre dolga lett mindenkinek. Mindenki sietett. Mindenki 

búcsúzott s a szerkesztőség egy-kettőre kiürült. 
Sipos Gyurka boldogan sóhajtott fel.: 
— No, hálistennek. 
— Bizony én is örülök, hogy elmentek már — szólt Rózsika. 
— Valóságos ostrom volt. Csodálom, hogy kibirtuk. 
Csak Balog Béla nem sápítozott. Mintha semmi sem történt volna, 

az asztalához ment, rendezgette a jegyzeteit és Rózsikához fordult. 
— Diktálhatok ? 
— Balog, hát miből van maga ? Maga már dolgozni tudna ? Hagy-

jon egy kicsit pihenni. Úgy tele van a fejem, azt se tudom, mi történt 
velem. 

— Sok a dohányfüst. — Szólt Gyurka. 
Rózsika kinyitotta az ablakot és az aj tót és nagyokat szíva a friss 

levegőből, kiállt egy kicsit az ajtóba.Valaki azonnal megállt előtte és már 
beszélgetésbe fogtak. 

Balog csendesen fordult Siposhoz. 
— Hát , mit szólsz ehhez a vénlányhoz ? I t t a nyakunkon a rengeteg 

munka, semmit se dolgoztunk még és ő ki áll az ajtóba diskurálni. 
— Ne bántsd Rózsikát. Derék lány. 
— Nem mondtam, hogy nem az. De kicsit beszámíthatatlan. 
— Hadd el. Én se tudok most dolgozni. Ez a lárma egészen bu-

tává te t t . 
Turcsányi szobájából kijött az igazgató, mögötte lépdelt megszo-

kott, hosszú lépéseivel a szerkesztő. 
— Hát , nagyon köszönöm neked, Miklóskám. Meglátod csoda egy 

ricsaj lesz. A fővárosi publikum is megnyalhatná a száját utána. Aztán 
ne félj, nem felejtem el, Ilona kedves, hatásos sanszonokat fog énekelni. 
Pedig tudod mit jelent ez ? Tíznapos veszekedést a feleségem részéről. 
No, de mindegy. Fő a siker. Hát akkor szervusz. Ajánlom magam uraim. 
A viszontlátásra. 

Hetykén, ruganyosan távozott, mint egy diák. Az ajtó előtt még 
szólt pár szót Rózsikának, azután eltáncolt. 
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Turcsányi Baloghoz ment. 
— Kérlek szépen, ez az öreg hiúság azt akarja, hogy írjunk előre 

a nyári mulatságról valamit. 
— Rendben van, Miklós, már megbeszéltem vele. 
Megkönnyebbülten sóhajtott fel Turcsányi. 
— Hálistennek. Akkor úgyis tudsz mindent. Legalább nem kell 

beszélnem. Gyurkához fordult. 
— Te is összeszeded a jogászaidat, úgy-e ? 
— Természetesen. 
— Jól van. Mi újság ? Dolgoztatok valamit ? 
— Fenét dolgoztunk. Látod. Az egész város a nyakunkon volt. 
— Akkor alaposan hozzá kell fogni. 
Rózsika bejött az ajtóból és az írógép elé ült. 
— Balog, kérem kezdhetjük. 
És munkába fogtak. Az írógép szorgalmasan, egyformán kopogott, 

Balog diktált és egyre diktált rendíthetetlenül, hallatlan szorgalommal 
és kitartással. Sipos Gyurka is megemberelte magát s csak úgy szaladt 
ki keze alól a papiros. Rövid óra mulva Rózsika egész nyaláb kéziratot 
dobott le a szócsövön Rosner úrnak. 

A lázas munkaközben alig vették észre, hogy lassan beosont közéjük 
az utcáról az este. Gyurka szólalt meg: 

— Rózsika, lámpát kellene gyujtani. Alig látunk. 
— Úgy van. 
Felgyúltak a villanylámpák s a munka folyt tovább. Turcsányi 

néha-néha kijött. Adott valami kéziratot, megiratott valamit, újra 
visszament szobájába és dolgozott ő is. 

Amikor mindegyikük elkészült a megírnivalójávai, Balog szólt 
Rózsikához. 

— No és most mi beszéljünk róla.Mit szól Ilonához és Turcsányihoz? 
— Minden jó volna, csak a Fiú ne lenne érdekelt, — felelt a lány. 
Balog fölháborodott: 
— Már megint a Fiú ! Mindég a Fiú ! Már magánál is a Fiú 1 Nem 

elég, hogy ő viszi el az orrunk elől a legszebb lányokat ? Nem elég, hogy 
elparancsolja asztalunktól a cigányt, ha neki van hozzá kedve ? Hát már 
semmi, de semmi sem történhetik ebben a szerencsétlen városban, ami 
ne lenne szálka a Fiú szemében ? Hát mi lesz még ? Meddig fog ez még 
menni ? 

— Hiába kiabál maga Balog. Tudja nagyon jól, hogy ez így van. 
Itt nincs apelláta. Sajnálom Turcsányit. Nagyon sok kellemetlenségnek 
nézhet elébe. 

— Ugyan kicsoda és mivel árthat neki ? 
— Maga beszél, a vármegyei aljegyző ? Magának jobban kell tudni 

mindent, mint nekem. 
— Én semmit sem tudok, csak azt, hogy mindenki azt a nőt veheti 

feleségül, akit akar. 
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— Igaza van. Kivéve, ha azt a nőt a Fiú is megkívánja. 
— Gyurka kérlek, — fordult Balog Siposhoz — neked ehhez nin-

csen semmi szavad ? Én a te helyedben már régen letörtem volna a 
szarvait ennek a főispán fiúnak. Mi a fenének vagy olyan bika, ha ezt se 
teszed meg ? 

Sipos elmosolyodott, nem felelt, Rózsika beszélt. 
— Mert hiába csinálunk akármit, az egész környék, az egész la-

kosság, minden ember a Fiú mellé fog állni. Mindenki neki segít, mindenki 
neki akarja a színésznőt. Mert mindenki fél. 

— Nem igaz. A másik oldalon itt vagyunk mi, a fiatalság, a kultúra, 
a szerelem ! 

Csendesen, komolyan felelt a lány: 
— Kevés. A fiatalságnál máma különb és lelkesebb az öregség, 

a kultúra épen úgy az ellenfélé is, mint a miénk. A szerelem ? . . . Vala-
mikor olyan volt, mint a vihar. Tombolva gázolt át mindenen arra, amerre 
neki tetszett. Ma már csak egy gondosan megépített vonat. Arra megy, 
amerre a sínek vezetik. S a síneket a pénz és az érdek fektetik le a földre. 

Sipos lépett elő. 
— Rózsika maga nem is tudja, milyen nagyot mondott most. 
— Pedig nagyon jót tesz a szerelem Miklósnak — folytatta Balog.— 

Teljesen elfelejtette forradalmi gondolatait, terveit. Az írásában nincsen 
semmi baloldali, nincsen semmi ellenzéki hang. 

— Igen. Én is észrevettem — szólt Rózsika. — Félek, ha valami 
kellemetlenség éri a szerelme miatt, akármilyen nehezen mozduló és 
álmos egyéniség is, egyszerre átcsap a másik oldalra. 

— Igaza is lesz — heveskedett Balog. 
— De Balog, megőrült ? 
— Nem ! De jóbarátja vagyok Miklósnak és komiszság, ha amiatt 

a szerelem miatt valami baja történik. 
Kinyilt az ajtó és belépett rajta az öreg Fülöp. 
— Adj Isten — köszönt hangosan. 
— Jó estét Fülöp bácsi — felelt Rózsika. Mi ujság? 
— Hászen tőlem kérdik, mikor maguk csinálják ? 
— Hozott valamit ? 
— A szerkesztő úrral kéne beszélnem. 
Rózsika beszólt a szobába. 
— Turcsányi kérem az öreg Fülöp van itt. Beszélni szeretne 

magával. 
Turcsányi kijött. 
— Mi az öreg ? Hoztál valamit ? 
— Hoztam . . . Nem tudom jót-e, rosszat-e.. . Azt üzenjük a vár-

megye házáról a szerkesztő úrnak, hogy mindjárt itt leszünk. Valami 
fontos mondani valónk van. Ne tessék elmenni. 

— Jól van öreg. Mondd meg a gazdádnak, hogy megvárjuk... 
Hát aztán, hogy vág a bajusz ? 
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— Az még vág. Annak még használ a pomádé ! 
— Hát aztán, van-e valami örömöd még ? 
— Vanni van . . . Egy kis jó borocska . . . Egy takaros szivar . . . 
Turcsányi elővette a tárcáját és szivart adott belőle az öregnek. 
— Szivart adhatok. Gyujts rá. De bor az nincs. 
— Köszönöm alássan. Az is jó lesz. 
— Hát aztán milyen kedvünk van ? Haragosak vagyunk ? 
Az öreg tudta, hogy az alispánról van szó. Felelt is. 
— Nem mondhatnám. Olyan se hideg se meleg. Olyan politikai 

közérzet. Nem tudom, hogy igen, vagy nem. 
— Talán diplomatikust akarsz mondani ? 
— Egy kutya az . . . De ilyenkor vagyunk a legveszélyesebbek. 
— Ahá. Már értem. 
— Igen hát. Akkor én mehetek. Igaz ? 
— Igaz. 
— Hát jóéccakát. Istennek ajánlom. 
Kicsoszogott az öreg. Csendesen, ringatva vitte egykor daliás 

felsőtestét. Azért most is úgy járt, mintha karót nyelt volna. 
Balog és Sipos hamar befejezték a dolgukat, azután sietve el-

búcsúztak. Nem akartak találkozni az alispánnal. 
Rózsika és Turcsányi maradtak csak együtt a szobában. Hallgattak. 

Mind a ketten egyre gondoltak. Mit akar az alispán ? Rózsika nem állotta 
meg. Hangosan is megkérdezte. 

— Vajjon mit akarhat ? 
Elgondolkozva, csendesen felelt Turcsányi. 
— Nem tudom. 
— Talán verset hoz ? 
— Nem hiszem. Hacsak arról lenne szó, magához hivatott volna. 
Ujra elhallgattak. Kellemetlen érzés vett rajtuk erőt. 
— Nem gondolja Turcsányi, hogy Ilonáról lesz szó ? 
A szerkesztő is erre gondolt. Mégis adta a meglepettet. 
— Miért ? 
— Maga ezt jól tudja. Ne kérdezze. 
— Nem tartom kizártnak, hogy róla lesz szó. 
Anyásan, kedvesen és tele aggodalommal folytatta a lány. 
— Turcsányi kérem . . . Nagyon kérem . . . Vigyázzon magára. 

Vigyázzon a szavaira. Nem szabad elárulnia magát. Hiszen most már 
nemcsak magáról van szó. 

Dacosan kapta fel a férfi a fejét. 
— Eh ! Mi történhet. Legföljebb kidobnak. 
— Ennek, épen ennek nem szabad megtörténnie. Kérem ! Vigyáz-

zon ! Igen ? ! 
— Jó Rózsika. ígérem. 
Alig valami picikét hallgattak csak ezután a párbeszéd után, 

amikor nagy, csörömpölő csapódással nyilt ki az ajtó és egyenesen, min-
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dent elsöprő lendülettel jött be raj ta az alacsony potrohos alispán, mint 
egy tank. Két keze a háta mögött össze volt kulcsolva, vizes nagy hal-
szemével mereven nézett előre s tompa fahangján, mintha csak alamizs-
nát osztogatna, köszönt: 

— Jó estét. 
Járása lendületéből hirtelen torpanással állott meg Turcsányi 

előtt. Nem volt rokonszenves megjelenés. Inkább kellemetlen, szőrszál-
hasogató, kicsinyeskedő egyéniségnek látszott. Ránézett Turcsányira, 
azután Rózsikára. Mindaketten ijedten és mélyen köszöntek. Azután 
újra megszólalt. Kicsit tréfás akart lenni: 

— Csak kettesben ? 
Turcsányi már nyugodt volt és komoly. Az alispán észrevette, 

hogy a rajtaütés ezt a jóeszű, tehetséges embert nem hozta túlságosan 
zavarba. 

— A lap kész. Munkatársaink elmentek. Alispán urat vártuk. 
A megyefőnök egyszerre a kedveset, barátságosat akarta adni. 

Felült hirtelen az egyik asztalra és két kurta lábát úgy lógatta a levegőbe. 
— Hát mi ujság ? 
Turcsányi megérezte a hangváltozást, ő is úgy felelt. 
— Ujság nincs . . . Egyforma szegény emberek vagyunk még min-

dég alispán uram. 
— Jó volna egy kis főnyeremény mi ? Kedélyeskedett a tank. 
— Hát ez bizony jó volna — felelt Turcsányi. — Méltóztassék 

talán a szobámba, fáradni. 
— Nem. Én már helyet foglaltam. 
Hirtelen csend lett. Az alispán nem szólt. Csak nagy vizes szemével 

mereven, hosszan nézett Rózsikára. Szegény lány eleinte nem tudta, 
mit akar, aztán hirtelen megértette, csak úgy proforma lecsukta az író-
gépet és ijedten, sietve ment át a szobából Turcsányi szobájába. Az a két 
hideg szem kegyetlenül üldözte egészen addig, amíg becsukódott mögötte 
az ajtó. Az alispán Turcsányihoz fordult. 

— Ülj le fiam te is. 
Turcsányi állva maradt. 

— Köszönöm szépen. 
Az alispán elővette egészen barátságos hangját. Jobb keze mutató-

és hüvelykujját a mellénye zsebébe dugta, a másik kezével kabát ja bal-
zsebében kotorászott. Ez a póz nála alantasaival szemben a legnagyobb 
barátságot jelentette. 

— No ülj csak le. Jobb szeretem ha ülsz. I t t most nincs hivatal. 
I t t most két magánember beszélget egymással. Te most öcsém vagy és 
én Sándor bátyád vagyok. Megértetted ? 

— Igenis. 
— Ha hivatalt akartam volna, akkor téged hivattalak volna ma-

gamhoz. Megértettél ? 
— Igenis. 



255 

— No hálistennek. 
Kis szünetet tartott . Azután cukorkát vett elő a zsebéből és a 

szájába dugta. Megkinálta vele Turcsányit is. 
— Nesze. 
— Köszönöm, Sándor bátyám. Ha szabad, inkább rágyujtok. 
— Csak gyujts rá. Ti bagósok ti. Nem ismertek mértéket. Nem is 

érzitek így tele bagóval a csók ízét. Ahhoz tiszta száj kell. 
Turcsányi rágyujtott. Ahogy a szájában érezte a meleg megnyug-

tató füstöt, mindjárt jobban érezte magát és bodrozva, karikákat szórva 
a levegőbe, engedte azt ki ajkai közűl. 

Az alispán elkezdte : 
— A napokban beszélgettünk a főispán úrral. Csak úgy kettesben, 

mindenről és mindenkiről. Néha szükség van erre. Rólad is beszéltünk. 
No nem kell megijedni. A véleményünk nem kedvezőtlen, sőt mond-
hatnám kedvező a jelenig, illetve mostanáig. 

Turcsányi megérezte az utolsó szón a hangsúlyt, hangsúlyozva ő 
is megkérdezte : 

— Mostanáig ? 
— Igen . . . Egészen mostanáig komolyan, férfiasan és minden-

képen helyesen viselkedtél. Épen úgy, ahogy azt a vármegye hivatalos 
lapjának szerkesztői állása megköveteli. A modorod, a megjelenésed, 
a beszéded egészen rendes, mondhatnám csinos. A szavaid mindég a 
megfelelőek, úgy hogy várakozásunkon felül némi előkelő színt hoztál 
be ide a kisvárosi zsurnalisztikába. 

Turcsányi megakarta köszönni a dicséretet. 
— Kérem szépen . . . 
Az alispán újra hangsúlyozottan vágott közbe. 
— Egészen mostanáig . . . Mert mostanában olyan dolgok történ-

nek, amik egy kicsit idegesítenek bennünket. 
Turcsányi meglepetten kérdezte : 
— Sándor bátyám talán olvasta vezércikkeimet ? 
Csodálkozva nézett rá az alispán. 
— Fenét olvastam ! Ugyan ki olvassa azokat ? Talán valami 

szamárságokat írtál ? Mi ? 
Elkedvetlenedve motyogta a szerkesztő : 
— Nem. Csak egy kicsit modernebbül, eltérőbben a vármegyei 

hagyományoktól fogtam meg egyes dolgokat. Uj irány. Uj hang. 
Türetmetlenül legyintett az alispán. 
— Az semmi. Az nem számít. A vezércikkeidben írhatsz, amit 

akarsz. Ugy se olvassa azokat senki. . . Egyéb dolgok történnek . . . 
A vármegyei hivatalos lap szerkesztőjének a nevét együtt sugdossák a 
városban egy kis másodprimadonna nevével. 

Turcsányi felugrott. 
— Alispán úr. 
— Nono. Semmi lovagi felháborodás ! Nem én sugdosódzom. 
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A város ! És épen ez nem tetszik nekünk. Te i t t a mi közelünkben olyan 
bizalmi állást töltesz be, mely állás nem tűr meg semmiféle botrányt. 

— De alispán úr ! 
— Hallgass ! Egy színésznővel kapcsolatban elkerülhetetlen a 

botrány. Különösen akkor, ha annak mások is udvarolnak. Értetted ? ! 
— Azt hiszem értettem — felelte Turcsányi. 
Az alispán most gyorsan és hadarva beszélt, mintha valakinek a 

jelentését olvasná : 
— A színésznő egy régi kis gyűrűt hord az ujján. Nagyon jól tud-

juk, kitől kapta. A színésznő szabad estéin együtt sétál valakivel sokszor 
egészen éjfélig a város sötét, külső utcáin. Mondják, hogy a színésznőnek 
nagyon tetszik az a valaki, m e r t . . . 

Turcsányi felháborodottan vágott közbe : 
— Alispán úr tájékozottsága mintaszerű ! 
— Semmi malicia, fiatal barátom. A vármegye fejének mindenről 

tudnia kell . . . Még a . . . 
— Szerelmi találkákról is. 
— Úgy van ! 
Turcsányi felcsattant. A felháborodás meggondolatlanul dobta ki 

ajkára a szókat. 
— De a vezércikkekről nem! 
Az alispán idegesen fészkelődött és nyugtalanul nézett a szer-

kesztő arcába. 
— Mit akarsz te folyton a vezércikkeiddel? Miket firkálsz te 

össze-vissza? 
Gúnyosan felelt Turcsányi. 
— Mindegy. A kutya se olvassa. 
— Abban igazad van — nyugodott meg az alispán és folytatta : — 

Tehát én, aki szeretlek és becsüllek édes fiam, óvlak minden botránytól 
és figyelmeztetlek, hogy vonulj vissza arról a cseppet sem neked való 
terrénumról. 

— Báró Szelényi László szolgabíró úr javára! 
Az alispánt kellemetlenül érintette ez a nyers őszinteség. 
— Ezt nem kellett volna mondanod. Sokkal tapintatosabban is 

elintézhettük volna az ügyet. Dehát ehhez diplomáciai érzék kell, ami 
benned nincs meg. 

Turcsányi kiegyenesedett. Felháborította a dolog és únta is ! 
A szeme kigyulladt és ajkán pattogtak a szavak. 

— Alispán úr ! Én nyiltan, őszintén és férfiasan jelentem ki, hogy 
Korál Ilonával kapcsolatban semmiféle botrányt és inkorrekt dolgot 
cselekedni nem akarok, annál is inkább, mert én szívem mélyéből szere-
tem őt s miután ő is szeret engem, eltökélt szándékom, hogy feleségül 
veszem. A tegnapi naptól fogva különben menyasszonyom. 

(Folytatása következik.) Büky György. 


