
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. 

I X . 

IL O N A otthon folyton Turcsányi megdöbbentő szavaira gondolt. El 
akar ja hagyni a vármegyét! Borzasztó! Mit fognak akkor csinálni? 
Mihez kezdenek? Milyen furcsa, különös ember ez a Miklós. Sok-

szor igazán nem ismeri ki magát vele szemben. 
Este a színház utáni közös vacsorán Turcsányi nem jelent meg. 

Ilona olyan szomorú volt, hogy Erzsike és Balog állandóan faggat ták 
szomorúságának oka felől. Később, amikor már biztos volt benne Ilona, 
hogy Turcsányi nem jön el, elmondta két bará t jának azt, amit a szer-
kesztő közölt vele. 

Mind a ketten megdöbbenve és i jedten hallgatták. 
— Szörnyűség. Az az ember megbolondult — szólt Erzsike. 
Balog válaszolt halkan, foj to t tan : 
— Tudtam. A redakcióban mindnyájan ettől félünk. 
— Istenem ! — sírt fel Ilona. — Nem lehetne ezen segíteni ? 
— Nem. 
— És ha elűzném, elkergetném magamtól a Fiút ? 
— Azt nem teheted meg most, az operett bemutató előtt — 

vágott közbe Erzsike. 
— Megteszem, ha használ. Miklós az első ! Más nem számít. Balog ! 

Mondja, használna, ha a Fiút eltiltanám magam mellől ? 
— Nem, Ilona. Azt hiszem, nem használna. A legjobb, ha várunk 

egy-két napig. Meg fogjuk látni, mit lehet csinálni. 
Másnap este, amikor már befejezték a redakcióban a munkát és 

épen haza készültek, beállított az öreg Fülöp. Csendesen köszönt, senkire 
sem nézett, egyenesen Turcsányihoz ment, a sarokba húzta és úgy 
súgta neki : 

— Szerkesztő úr ! Valami nagy baj lehet. Az öreg bezárkózott a 
szobájába, dúlt, fúlt , majd megevett mindenkit, azután bekiabált engem 
és azt mondta, azonnal hívjam a szerkesztő urat . 

— Jól van, Fülöp. Megyek. 
— Aztán vigyázni. Nem visszafelelni, mert ez a legnagyobb baj ! 
S az öreg szolga szó nélkül megfordult, szivart se várt , semmit, csak 

kifelé totyogott az ajtón. Turcsányi vet te a kalapját és csendesen szólt : 
— Az alispán hivatott . 
Ők hárman, ott a kis redakcióban lesték, vár ták a szavát és elfehé-

redtek az ijedtségtől, amikor hallották, hogy az alispán hivatja. 
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Rózsika lépett hozzá. 
— Turcsányi, nagyon kérem, legyen okos. Óvatosan, indulat nélkül 

és diplomatikusan válaszoljon. Gondoljon Ilonára és gondoljon ránk, 
akik nagyon szeretjük. 

Balog lépett hozzá. 
.— Miklós, vigyázz magadra ! 
Sipos Gyurka szólt : 
— Mindég veled érzek, Miklós ! 
Turcsányit meghatotta ez a szeretet. Érezte, hogy ez a három ember 

nagyon szereti őt és olyan hangulat fogta el, mint roham előtt a katonát, 
aki haza gondol és neki megy az ismeretlen pillanatoknak. 

— Köszönöm, Rózsika. Köszönöm, fiúk. Aminek történnie kell, 
az megtörténik. Hiába minden. Isten veletek. 

És kilépett az utcára. Azok ott benn hárman égő, száraz szemmel 
nézték hosszú, elnyujtott lépéseit, amint eltünt a megyeháza felé vezető 
úton. 

Az alispán kedvesen és barátságosan fogadta. De Turcsányi érezte, 
hogy hideg, vizes szeme mögött valami tűz ég. Valami lángol. Az ajtók 
mind zárva voltak és Fülöpnek ridegen, keményen adta ki az alispán 
az utas í tás t : 

— Senkinek sem vagyok i t t ! Értetted ? 
Fülöp szó nélkül fordult ki az ajtón s a pipaszagú, komor alispáni 

dolgozószobában halkan ketyegett az óra a falon, jelezve a csendvonat 
beérkezését. 

Az alispán hangja kedves volt. 
— Ülj le, fiam. 
— Köszönöm szépen. 
— Szivarral kínállak meg, mert előreláthatólag hosszú lesz a 

beszélgetésünk. Parancsolj. Gyujts rá. 
Turcsányi rágyujtott . A hideg szemek úgy tapadtak rá, mint vizes, 

hosszú csápú, tengeri pókok. Kellemetlen érzés futot t raj ta keresztül. 
Tudta, hogy megindul közöttük a harc. 

Az alispán még nem szólt. Hosszú, nagy pipát tömött tele do-
hánnyal, meggyujtotta és beleült karosszékébe, nagy füstöt eregetve a 
szopóka mellől. Azután szólalt meg csak : 

— Édes fiam, elolvastam a vezércikkeidet elejétől végig, mindet ! 
És nagyon sajnálom, hogy nem olvastam el őket előbb. Szépen, öntuda-
tosan és komoly íráskészséggel van megcsinálva mind. Mindegyikben 
van valami eredeti és érdekes gondolat. Az egészből azonban kiéreztem 
azt, hogy te a megyének tulaj donképen ellensége vagy ! Én az én rendes, 
ösztönös érzékemmel éreztem valamit a levegőben. Tudtam, hogy valahol 
valami baj van. Éreztem, hogy vigyáznom kell. Kerestem, kutat tam. 
A multkor fecsegtél valamit a vezércikkeidről. Elolvastam őket és lát-
tam, hogy it t a baj. Benned van a baj. Kígyót melengetünk a keblünkön. 
Hiszen jól van. Én tisztelem, becsülöm mindenkinek a véleményét, akár 



483 

a tiedről van szó, akár a Lakatoséról, de arra még álmomban sem gon-
doltam volna, hogy te egy véleményen vagy Lakatossal. 

Turcsányi nem szólt. Tudni akarta, hogyan fog ehhez a dologhoz 
ez az ember. Várt. Az pedig folytatta : 

— Ezek a vezércikkek még nem jelentenének semmit. Szamárság az 
egész. Hiszen azóta már írtál más hangon is ! De a viselkedésed nem tet-
szik nekem ! A napokban valamelyik este Lakatos volt nálad és te nem 
dobtad ki a szobádból, hanem hosszan és csendben beszélgettél vele, 
mint akinek ti tkai vannak ! 

Turcsányi megdöbbent. Ez az ember mindenről tud. Vigyázott, 
hogy az arcán ne lássék a meglepetés. Az alispán fo ly ta t t a : 

— A dolgaidat elhanyagolod. Az ujságon már sehol sem látom meg 
a kezed nyomát. A vezércikkek sem a tieid. Tartózkodsz mindentől, ami 
munka és ami a megye szolgálatában áll. Édes fiam, azért hivattalak ide, 
hogy most mindezt szépen és nyugodtan megtárgyaljuk. Mint két jó 
barát. Most én nem vagyok alispán, a megye feje. Most én a barátod 
vagyok, akinek te igen rokonszenves voltál elejétől kezdve s aki, szeret-
ném tudni, hogy hát tu la j donképen mi is az, ami benned forr, ami elége-
detlenné tesz, ami elfordít tőlünk. Nos, fiam, beszélj. 

Turcsányit meglepte ez a meleg, közvetlen hang. Mindenféle hara-
gos szó és erőszakos kitörés ellen felvértezte a lelkét. Erre a kedves, 
baráti hangra azonban nem számított. Érezte, hogy vigyáznia kell, 
óvatosan szólalt meg. 

— Nem tudom, alispán úr, hogy mit és hogyan kezdjek. Tessék 
talán irányt szabni. 

— Hát akkor majd én kérdezek, jó ? 
— Tessék. 
Az alispán egészen visszadőlt a nagy karosszékbe és kényelmesen 

fészkelte be magát a párnákba. 
— Édes fiam, azt mondd meg nyugodtan és tárgyilagosan először 

is, hogy ellenünk, emberek ellen, vagy a megyei rendszer ellen van ki-
fogásod ? 

Turcsányi vigyázott. 
— Ha valami baj történik, elsősorban mindég a rendszer a hibás. 

Az ember már másodkérdés. Mert az ember mindég a rendszerhez alkal-
mazkodik. 

— Értem. Tehát kezdjük a rendszerrel. Mi kifogásod van a vár-
megyei rendszer ellen ? 

Turcsányi lassan, megfontoltan formálta mondatokba gondolatai t : 
— A vármegyei rendszer egy régi, szép és életképes rendszernek a 

maradéka. Olyan, mint a tiszta bornak az alja, kiöntenivaló. Valamikor 
régen, idegen lelkű zsarnok királyok alatt a nemzeti öntudatot jelentette. 
Mint egy család állott szembe a nemzeti igazságtalanságokkal az ország-
gyűléseken és a diétákon. Mert hiszen családok alkották a megyét, hatal-
mas, erős családok, akiknek kezében volt a vármegye földje, falvai, 
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emberei. Ez a családi összetartás, ez a családi közösség volt ereje a vár-
megyéknek és a nemzetnek. 

Ma ez a vármegye csak olyan, mint a várrom. Az uralkodó megyei 
családok kezéből kiszaladt a föld, a falu, az ember. A megyei családok 
kezében semmi egyéb nem maradt , mint a hivatal . A vármegye hatalma 
megszünt aktív, fundamentumos hatalom lenni, elpusztult, megszünt 
a benső, földhöz t apad t erő. A mai vármegye hatalma csupán külsőséges, 
üres, léleknélküli hivatalnokhatalom ! 

S a megyei családok kétségbeesetten és szívósan ragaszkodnak 
ehhez a hatalomhoz. Minden apró tisztet rokonnal töltenek be és véde-
keznek idegen elemek betörései ellen. 

— Jól van, f iam — felelte az alispán. — Okosan elmondtad. De 
hiszen ez még nem volna ba j . 

— Nem. Ez még nem baj . A ba j az, hogy a trónoló családok vissza-
élnek ezzel a hatalommal. Már többé nem övék a megyei föld, nem övék 
a sok falu és nincsenek jobbágyaik, mégis mindent úgy csinálnak, mintha 
jobbágyaik lennének és minden talpalatnyi föld az ő kenyerüket teremné. 

Turcsányi elhallgatott. Idegesen szólt az alispán : 
— Tovább ! 
— Kisa já t í tanak maguknak mindent. Unokatestvér kap ja az isko-

lák építését, sógor kapja a kul túrház építését, koma kapja az útépítést. 
Csupa rokon kapja az erdőkitermelést, az úrbéres telkek körül is rokoni 
érzelmek viharzot tak és bármi jön, akármi akad, abban mindenben a 
család van benne és a család az úr. 

Felcsat tant az alispán. 
— És ba j ez ? 
Nyugodtan, keményen felelt a szerkesztő : 
— Igenis ba j . Az iskolákat 30%-al olcsóbban és 50%-al jobban 

lehetett volna elkészíteni. A kul túrháznak a ráirányítot t költségből már 
régen állania kellene. Újabb költségvetés kellett és még mindég nem 
kész. Az útépítés rossz és drága . . . 

— Elég ! — harsant az alispán. 
Turcsányi elhallgatott. Az alispán felugrott székéből és gyorsan 

já r t fel és alá. Azután erőt vet t magán és a szerkesztő elé lépett . 
— Tehát ennyire vagy ? Igy gondolkozol már ? Ilyen szamársá-

gokat beszélsz be magadnak ? De jól van. Tegyük fel, hogy így lenne! 
Mit gondolsz, ha a megyei rendszert eltörölnék és állami rendszert vezet-
nének be, mindez nem lenne meg mégis a köztudatban ? ! 

Azonnal felelt Turcsányi : 
— Biztos vagyok benne, ha nem is teljesen, de minden a mini-

mumra redukálódnék ! 
— És gondolod, hogy az az idegen rendszer szem előtt t a r t aná a 

vármegye érdekeit ? 
— A vármegye érdekeit ta lán nem, de az ország érdekeit igen ! 

Mert meg kell végre szünni a kategorizált vármegyei érdekeknek. Az ma 
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már nincs! Az volt valamikor régen! Ma már csak országos érdek van. 
És emberi érdek van ! De i t t az emberi érdeket elnyomja a megyei, job-
ban mondva a családi érdek. Ez tovább tar tha ta t lan ! 

Az alispán felfujódott a haragtól. Ahogy megállott Turcsányi előtt, 
szeretett volna ráugrani és megfojtani őt. 

— És mondd csak te, Turcsányi Miklós, te ezekkel az ostoba, tudat -
lan elvekkel jöttél már ide hozzánk ? 

— Az elvek bennem voltak. 
— Úgy ! És elvállaltad a hivatalt a megye szolgálatában ? ! 
— Igen ! Látni akar tam ! 
— Szépen csináltad ! Az én érzésem mégis az, hogy te sohase 

akartál így nyiltan ellenünk szegülni ! 
— Nem tudom. Lehet, hogy nem akartam ! 
— Mi késztetett rá !? 
— Azt hiszem, alispán úr, fölösleges rámutatnom arra a rettenetes 

hajszára, ami a fiatal báró szolgálatába állott én ellenem Korál Ilona 
miat t ! De meg úgy hiszem, a lelkiismeretem is fe lébredt! 

— Szeretem, hogy ilyen őszintén megmondtad ! Ez az apróság, 
egy szoknya, egy semmiség kerget bele ilyen lehetetlen szamárságba ? ! 

— Alispán úrnak semmiség ! Nekem szent ! Szeretem azt a lányt 
és ő is szeret engem ! Senkinek sincs joga őt elválasztani tőlem, hogy más 
ember karjaiba kergesse ! I t t mégis mindenki ezen fáradozik. 

Turcsányi felugrott és élesen kiáltotta oda : 
— De én nem engedem ! Én harcba szállok ! A jus primae noctis 

már régen megszünt és nem tűröm el azt semmiféle modernizált formá-
ban ? 

Haragos pír öntötte el az alispán arcát. 
— Csendesebben. Tehát mint mindég, most is az asszony a rúgója 

mindennek. 
Hevesen rázta meg a fejét Turcsányi. 
— Nemcsak az asszony. De különben is az mindegy ! 
— Jó, legyen mindegy. No és most fiam el jutot tunk ide . . . 

Ismerem az elveidet, a gondolkozásodat, meghallgattalak, tudok min-
dent . . . Most még csak azt szeretném tudni, hogy tu la j donképen mit 
akarsz csinálni! 

Most hökkent meg először Turcsányi. Alapjában véve fáradt , 
elernyedt egyénisége megtorpant. Nem tud ta , mit feleljen. Az alispán 
észrevette a tanácstalanságot, kapot t ra j ta . 

— Mert ugyebár te is tudod, hogy valamit tenned kell ezek után? ! 
Turcsányi felugrott. 
— Ha alispán úr gondolja, azonnal beadom a lemondásomat 

állásaimról. 
Most az alispán hökkent meg. Turcsányi folytat ta . 
— Gondoltam már erre is. El voltam rá készülve. 
— És mit csinálsz akkor ? Visszamész a fővárosba ? 
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— Nem. 
— Itt maradsz ? 
— Igen. 
— Mihez kezdesz ? 
— Átveszem a Lakatos lapját, a Tiszát. 
Az alispánt mintha fejen vágták volna, megdöbbent. Tágra meredt 

szemmel nézett Turcsányira, mint egy őrültre és hosszú ideig szóhoz se 
jutott meglepetésében. 

Aztán félretette a pipáját és egész közel, szembeült Turcsányival 
egy könnyű székre. 

— Tehát így. . . Tehát így akarod ! . . . 
— Igen, eltökélt szándékom. 
Hosszúat és nagyot lélekzett az alispán és beszélni kezdett. 
— Most pedig hallgass meg te engem. A vármegyei rendszer a 

közelmultban talán még tarthatatlan volt. Ma már annyira egyforma és 
egyivású az állami tisztviselői rendszerrel, hogy én semmiféle differenciát 
nem látok közöttük. Mindenféle jogot és mindenféle kedvezményt el-
vettek tőlünk. Ha jobban ismernéd a megyei rendszert, akkor tudnád, 
hogy mindenhez a világon belügyminiszteri jóváhagyás szükséges. 
A tisztviselőket a közgyűlés választja meg és minden legkisebb dologban 
már beleszólása van a főispánnak is, mint az állami háztartás és politika 
képviselőjének. Máma már tényleg úgy van, ahogy mondtad, hogy csu-
pán a hivatalnoki hatalmunk maradt meg. Ez a hatalom azonban meg-
volna, talán még sokkal rosszabbul és kegyetlenebbül, ha idegen ember 
élne vele. Nem tudom, lehet, hogy történnek a megye területén apró 
botlások, visszaélések, ezeket azonban, ha én megtudtam, mindég meg-
toroltam ! Én nálam a megyében soha igazságtalanság nem történt ! 
Ne érts félre ! Nem azért mondom most neked ezeket, hogy meg-
győzzelek és a beszélgetésünk elején hangsúlyoztam, hogy nem az alispán 
áll veled szemben, hanem a jó barát! Az alispán már régen kikergetett 
volna ! 

Turcsányi felállt. 
— Ne érzékenykedj. Ülj le. Én se érzékenykedtem. Nem kergetlek 

ki. Meg akarok tudni mindent és végére akarok járni minden dolognak. 
A vádjaidtól: az iskolák, kultúrház, útépítés, stb. undorral fordulok el. 
Ezekre nem is felelek. Ostobaság ! Egy szó sem igaz belőlük ! Ezt nyu-
godt lélekkel mondhatom. Mégse szeretném, ha botrány lenne. Minden-
képen árt a megyének is, a városnak is. Nem tagadom, mindez érzékenyen 
érintene és akárhogy is elejét akarom venni a dolognak. Nem vagyunk 
gyerekek te se, én se. Komolyan, titoktartás terhe mellett tárgyaljuk 
le a dolgot. Én nem akarom, hogy te ellenünk támadj. Azt akarom, hogy 
még legalább egy ideig a lap élén maradj. Később majd megválhatsz 
tőle. Soronkívül főlevéltárnok leszel. Minden erőmmel azon leszek, hogy 
a színésznődet senki se bántsa. A Fiút áthelyezem messzire ! Nos ? 
Rendben lesz ? 
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Turcsányi megszédült. Minden óhaja teljesül. Le akarják fegy-
verezni ! 

— Ne érts félre ! Hangsúlyozom, hogy nem félelemből teszem. 
A te akciód, ha keresztülviszed, hivatalos vizsgálatot, fegyelmit ered-
ményez. Biztos vagyok benne, hogy minden tisztázódik és egy-két 
áthelyezés után minden marad a régiben. Te se vagy gyerek, te is tudod, 
hogy így lesz. De a meghurcoltatást, a kellemetlenséget akarom el-
kerülni ! Nos ? 

Turcsányi kapkodott. A bizonytalanság, a határozatlanság érzése 
öntötte el a lelkét újra. Verekedett benne a harc és a béke. Nem tudta, 
mit csináljon. 

— Alispán úr . . . Olyan hirtelen jött mindez . . . Engedelmet 
kérek . . . 

Diadalmasan vágott bele az alispán. Úgy érezte, hogy nyert: 
— Helyes ! Gondolkodási időt adok. Fegyverszünetet kötünk. 

Értetted ? Fegyverszünetet. Csinálod a lapot és minden úgy megy, mint 
régen. Én a Fiút azonnal áthelyeztetem és remélem, hogy minden el-
simul. Egyet azonban megkövetelek. Becsületszavadat kell adnod, hogy 
erről a beszélgetésről senki sem tud meg semmit és hogy nem érintkezel 
Lakatossal. 

— Becsületszavamat adom rá — hangzott a válasz. 
— A fegyverszünet egy hét. Helyes ? 
— Igenis. 
— Ma augusztus 5-ike. Tehát legkésőbb tizenkettedikén ilyenkor 

választ kapok. 
— Igenis. 
— Ha valaki arról kérdez, hogy miről beszélgettünk, mondd azt, 

hogy a 10-iki nyári mulatságot tárgyaltuk meg s hogy ez igaz is legyen, 
most ide hivatom Falussy Sándort, azt hiszem itt van még a hivatalban 
és a mulatságról fogunk beszélgetni. Remélem, tisztességes arcot vágsz. 

Fülöppel áthivatta a gőgös, büszke főispáni titkárt és kedves, 
fecsegő modorban megtárgyalták a nyári mulatságot. 

Másnap az alispán magához hivatta a Fiút és bármennyire is fájt 
szívének a férfi szomorúsága és kínos meglepetése, tudomására hozta, 
hogy azonnali hatállyal Hosszúfalura van áthelyezve, rögtön indulnia 
kell. A szolgabíró majdnem hanyattesett a szokatlan, szigorú hang halla-
tára és gúnyosan kérdezte : 

— Kinek köszönhetem ezt a szerencsét, Sándor bátyám ? 
— Ne komiszkodj, fiam — felelte az alispán. Ezt a dolgot meg kellett 

tenni, most már nem temiattad, hanem a megye miatt! Értetted ? ! 
Neked, fiam, el kell menned. Legalább is egy időre. Aztán majd meglátjuk. 
Ne ellenkezz és ne csodálkozz, nem tehettem máskép. 

A fiatalember csak annyit kérdezett: 
— Apa tud róla ? 
— Természetesen. Tud. 
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— Ő is ezt a megoldást ta r t ja helyesnek ? 
— Úgy van. 
— Nagyon nehéz lesz, Sándor bátyám, de akkor megyek. 
A báró mélyen és tisztelettel meghajolt. Arca fehér volt, mint a fal, 

azután szó nélkül, a legtökéletesebb nyugalommal távozott. Az alispán 
sajnálkozva, csendesen nézett utána. 

Turcsányi pedig visszatért a redakcióhoz. Újra dolgozott, mint 
ahogy megigérte, ő írta a vezércikkeket és látszólag nyugodtan teltek 
a napjai és estéi, mert a Fiút tényleg áthelyezték és el is utazott. Valójá-
ban azonban vihar dühöngött a lelkében. Nem tudott határozni. Nem 
tudta, mit csináljon. 

A redakcióban boldogan vették tudomásul Turcsányi megtérését, 
titokban azt suttogták, hogy mindez eredménye az alispánnal való 
beszélgetésnek és hogy a Fiút is a tárgyalás következményeképen he-
lyezték át olyan hirtelen. 

Az emberek tudomásul vették mindezt. Tudták, hogy ez mit jelent. 
A fiatalság és a szerelem győzött. Csodálkozva tárgyalták a dolgot és 
abban állapodtak meg, hogy Turcsányit mégis csak nagyon szereti úgy 
a főispán, mint az alispán. 

Huszonnégy óra alatt megszünt ez is szenzáció lenni és az egész 
város rávetette magát a vasárnapi nyári mulatságra. Az asszonyok tár-
gyalták a ruhákat, a férfiak pedig örültek egy vidám, boros éjtszakának. 

Falussy Sándor, Turcsányi és a színházigazgató nagy gonddal 
állították össze a műsort. Az alispán prológusát a főerdőtanácsos lánya, 
a hercegnő fogja szavalni. Betanítását az alispán kívánságára Turcsányi 
vállalta. Korál Ilona szép, komoly sanszonokat énekel, a brilliánsgyűrűs 
zsidó ügyvéd eljátsza műsordarabját, máskép a zsidóság megjelenésére 
nem lehetne számítani, a pénzügyigazgató zongorázik, egy törvényszéki 
bíró énekel és a konferanszié tisztét a fehérhajú Dobó bácsi tölti be. 

A műsorral így meg voltak elégedve. Nagyszerűen sikerült. A ligetet 
feldíszítik lampionokkal, építenek pezsgős sátrat, ahol a színésznők 
fogják kimérni az italt s az egész mulatság jövedelme a nagy megyei 
kórház javára fog szolgálni. 

A lányok örömrepesve várták a napot s a város társadalma boldo-
gan olvadt egybe a nagy nap előkészítésében. 

X . 

Hosszúfalun a Fiú rettenetesen unta magát. Já r t föl és alá a falu 
szűk utcáin és árván, elkeseredetten gondolt a kis városra és a ragyogó, 
gyönyörű Ilonára. Hivatalos dolgát a legnagyobb örömmel végezte el 
helyette az ügyes, alázatos jegyző s a csinos, fiatal jegyzőné mindent 
megtett a mulattatására. A vacsoráját rendesen ő náluk ette meg. Unal-
masan, egyhangúan és ólomlassúsággal telt el a vacsoraidő. Utána 
rendesen összeverődött a környékről négy-öt nyugtalan ember s vala-
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melyik kocsmában duhaj mulatozást vittek végbe. Cigány mindég 
került valahonnan s a nóta egyre hangosabb és hangosabb lett. A részeg 
urak ablakokat és tükröket törtek túltengő ifjúságukban és csordultig 
felgyült lelkesedésükben. 

A Fiú szállását a jegyzőék a községházán helyezték el, a vendég-
szobában. A jegyzőné saját szép mosdóját állította be neki, szőnyegeket 
rakott bele lakásukból és átvitetett egy pár karosszéket is. Istenem, hiszen 
a báró ilyesmihez van szokva, ne nélkülözze azt náluk, Hosszúfalun. 
A községháza másik oldalán szintén volt egy ilyen szoba. Abban azonban 
csak két kaszárnyaágy állott, durva lepedőkkel és pokrócokkal letakarva. 
A helyiség aj tajára nagy betűkkel volt kimázolva: Járványkórház. 

Ezt a szobát be kellett rendezniük a mult hónapi alispáni rendelet 
értelmében, miután a megye területén járványos betegség harapódzott 
el és a tiszti főorvos a legradikálisabb eszközökhöz nyúlt, hogy a beteg-
séget már csirájában elfojtsa. Ezért kellett megcsinálni minden községben 
a járványkórházat. Ebbe a kórházba kellett minden járványgyanús 
beteget fektetni, szigorúan elkülönítve a falutól. Ezért tették a kórházat 
a községházára. A községházán naponként, ugyanis majdnem az egész 
falu megfordult, így majd csak izolálják a ragályt. 

Amikor a Fiú a községházán meglátta a járványkórházat, nevetve 
kérdezte a jegyzőt: 

— Aztán volt-e benne beteg ? 
— Nem volt bizony ebben egyse. 
— Hát nem is volt járványos beteg a faluban ? 
— Dehogy nem volt. Hárman bele is haltak. 
— Hát akkor? 
— Hát csak nem bolondultam meg ide hozni őket a nyakamra, 

a községházára ! 
— Minek akkor a járványkórház-szoba? 
— Az alispáni rendelet előírta, hát meg kellett csinálni. Helyiséget 

azonban nem adtak hozzá. Hát úgy csináltuk meg, ahogy lehet. Ha 
szemlére jön a tiszti főorvos, hadd lássa, hogy megvan a jóakarat, ha 
nem is ér az egész semmit. 

— No és? It t volt a főorvos? 
— Itt hát. 
— És mit szólt? 
— Nagyon meg volt elégedve. Tetszett neki a szoba. Azt mondta, 

szép tiszta és rendes. A feleségem ugyanis felsúroltatta, friss huzatot 
tétetett az ágyneműre, olyan gusztusos volt, hogy hadgyakorlat idején 
még az ezredes is megnyalta volna utána a száját. 

— S a betegek hol voltak? 
— Hát mindegyik a saját vackán. 
— És a járásorvos mit szólt? 
— Mit szóljon? Egy héten egyszer jön. Annyi a dolga, hogy 

beszélni se ér rá. 
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Egy este a barátságos összejövetelből szörnyű züllés támadt. Ezen 
a murin Polyák Simon, a havasi király is velük volt. A Fiú sehogy se 
akart lefeküdni a saját szobájában az ágyba. Egyre azt hajtogatta, 
hogy ő ki akarja próbálni a járványkórházat. 

Polyák Simon, aki úgy i t ta a bort, mintha hordó lett volna a hasá-
ban, gondolt egy nagyot. 

— Hagyjátok. Hadd feküdjék oda. Majd megtréfáljuk. 
Kinyitották neki a járványkórházat és befektették az egyik vas-

ágyba. Ahogy végigfeküdt az ágyon, rögtön el is aludt. 
Polyák Simon elszalajtott a kisbíróért. Amikor a kisbíró előkerült, 

rákiabál t : 
— Hallod-e, ki a legrondább vén banya a faluban? 
Megijedt a kisbíró. Alig tudta eldadogni, hogy a faluvégen 

lakik egy földalatti veremben az öreg cigánykovács. Annak a felesége 
rútabb a Belzebub feleségénél is. 

— Hát akkor ráncigáld ki az ágyból és úgy ahogy van, hozd ide 
nekünk. 

A kisbíró nem értette a dolgot. De nem sokat gondolkozott, rohant, 
mint akit kergetnek. Betört a cigánykovács veremlakásába, kézen fogta 
a vén banyát, felráncigálta a rongyaiból és húzta, cipelte maga után. 

Az egész falut felverte a vén banya a sikongatásával. Hogy hát 
mit akarnak vele az urak? Ő nem fiatal lány már. Ő tisztességes jóravaló 
asszony, aki hűségesen szereti az urát. Neki nem való már a részeg urak 
barátsága. Van elég csinos, fiatal lány a faluban, vigyék azokat az urak-
nak. Ki látott ilyen szégyent? ! 

De a kisbíró nem törődött vele. Húzta, vonszolta maga után a kapá-
lódzó némbert és holtra fáradtan állott meg vele a havasi király előtt. 

— Jelentem alássan a tekintetes úrnak, elhoztam a boszorkát ! 
Az urak ijedten nézték végig ezt az ördög feleségét. Megbaboná-

zottan fordították félre a fejüket, csak Polyák Simon kacagott. 
— Jól van kisbíró ! Épen ilyet gondoltam. Meg vagyok elégedve. 
Ahogy a vén banya ezt hallotta, sietve és kacéran rendezgette 

kócos fürtéit és rongyos ruháját, s amikor a nagy úr azt kérdezte tőle, 
hogy hívják, mosolyogva mondta fogatlan szájával : 

— Sárának, méltóságos uram. 
Polyák Simon az urak tántorgó kísérete mellett elvezette a banyát 

a járványkórházba. Ráparancsolt, hogy feküdjék bele a másik ágyba 
és ha a fiatal nagyságos úr felébred, ne csináljon mást, minthogy 
ordítson, jajgasson,hogy beteg, hogy a gyomra fáj, hogy kolerás ! Meg-
igérte neki, ha jól csinálja, sok pénzt kap. 

Az öreg boszorka úgy látszik megértette a tréfát, mert szélesen 
vigyorgott el a szája és kuncogva hevert végig az ágyon. Amikor az 
urak kívülről rájuk zárták az ajtót és elmentek, bolond jó kedve támadt, 
hogy miket kitalálnak az urak ! 

Polyák Simon és társai pedig ott maradtak a másik szobában. 
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Vígan itták a pálinkát és nem ment volna közülök egy se haza, mindenik 
a tréfa végét várta. 

A finom, ruganyos ágyban a vén boszorka elaludt. Soha életében 
nem feküdt ilyen finom ágyban, nem csoda, ha rákivánkozott az álom. 
Amikor felébredt, látta, hogy magasan jár a nap. Lehetett már dél is. 
Átnézett a másik ágyba. A fiatal úr még aludt. De már mozgolódott. 
Hálistennek tehát nem aludta át a feladatát. Tudta, hogy most kell 
elkezdenie a komédiát. Nosza elkezdte a jajgatást. Először csende-
sen, nyöszörögve. Aztán mindig erősebben, mindég élesebben. A végén 
úgy sipított a hangja, hogy a szomszéd szobában a fülüket fogták be 
a röhögő urak. 

A Fiú felnézett és megdörgölte a szemét. 
— Mi az? 
A boszorkány csak jajgatott , csak ordítot t : 
— Jaj meghalok ! Ja j a gyomrom ! Ja j Istenem ! Szegény árva 

fejem ! Végem van ! 
A Fiú rémülten ugrott föl a helyéről. Szent Isten ! Ez utóbb is jár-

ványos beteg ! Idehozták a járványkórházba és ő is i t t van ! Borzasztó. 
Mit csináljon? Ráordított a banyára : 

— Hallod-e? Mi bajod? 
— A gyomrom, nagyságos úr ! Ja j a kolera ! Istenem ! Istenem ! 

Mi lesz velem? 
A Fiún végigszaladt a hideg. Fagyos rémület szállta meg. Vadul 

nekiugrott az ajtónak, hogy kirohanjon, csukva volt. Az izzadtság 
lepte el gyöngyökben a homlokát. Mi történt i t t? Együtt van egy kolerás 
beteggel. Mi ez? Mi lesz i t t? Hirtelen eszébe jutot t a kisváros, Ilona, 
eszébe jutott , hogy ma van a Petőfi-ligetben a nyári mulatság, ahová 
ő akárhogy is el akart menni. Kölcsön akarta kérni a jegyző hátaslovát 
és most itt van együtt egy kolerás beteggel és nem szabadulhat el 
sehová. 

Szörnyűség ! 
A banya meg vonítva, üvöltve folytatta a jajgatást, hogy majd 

belehasadt a füle. Elhúzódott tőle, amilyen messzire csak tudot t és rá-
kiabált : 

— Hallod-e, te ! 
— Ja j , hallom! Hallom ! — felelt a vénség. 
— Mikor lettél beteg ? 
— Ma hajnalban jött rám a görcs. Ja j ! Ja j ! 
— Amikor idehoztak, már i t t feküdtem? 
— Olyan édesen aludt, lelkem, galambom, abban az ágyban, hogy 

előre sajnáltam felkölteni a jajgatásommal. Ja j ! Ja j ! De mikor úgy 
fáj, hogy ki sem birhatom. 

A Fiúnak kétségbeesetten röpködtek a gondolatai. Nem tudta, 
mit csináljon. Az ablak vasrácsos volt. Ott nem menekülhet. Az ajtó 
csukva. Szidta magában a tiszti főorvost, hogy ilyen ostobaságokat 
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talál ki. És épen neki kellett meginni a mások ostobaságának a levét. 
Elkezdett ő is k iabálni : 

— Segítség ! Halló ! Segítség ! 
Együt t kiabáltak a vén banya és ő. Az egész falu hangzott az ordi-

tástól. Az urak a szomszéd szobában majd megpukkadtak a nevetéstől. 
Elérkezettnek lá t ták az időt arra, hogy megszökjenek. Ha a tréfát meg-
t u d j a a Fiú és őket i t t találja, nekikmegy, mint egy vadállat. Lassan, 
óvatosan lopódzott ki egyik a másik után. Ki a kocsijára, ki a lovára 
és úgy vágta t tak haza. A jegyző sem mert ezekután otthon maradni. 
Polyák Simon magával vitte. Mielőtt azonban elment, elmondotta a 
t i tkot a feleségének és megkérte, hogy amint elhagyják a falut, eressze 
ki a bárót a börtönéből. 

A legjobban ja jga t tak odabent mind a ketten, amikor fordult a 
zárban a kulcs, nyikordult az aj tó és megjelent a küszöbön a kedves, 
friss, mosolygó jegyzőné. 

— Jó reggelt, báró úr ! 
A szobában csend lett. A banya is elhallgatott, a Fiú is elcsende-

sült, de hirtelen eszébe ju to t t valami. 
— Menjen ki, nagyságos asszony ! Szaladjon ! 
— Miért? — kérdezte ártat lanul az asszony. 
— Ez a vén banya kolerás ! Még elkapja ! 
Hangosan kacagott fel az asszony : 
— Dehogy kolerás. Nincsen annak semmi b a j a ! Az urak tréfája 

az egész. 
A Fiú odaugrott a banyához és megrázta. 
— Igaz ez? Nincs semmi bajod?.! 
Nyugodtan vigyorogva felelte a vénség : 
— Nincsen bizony. Hála a jó Istennek, egészséges vagyok, mint 

a makk ! — Azzal lassan, óvatosan lecsúszott az ágyról és kiosont az 
aj tón. 

A Fiúval forgott a szoba. Elöntötte a harag. Szeretett volna neki-
menni az egész világnak. Dúlt, fúlt . Azután rátévedt a szeme az előtte 
álló, huncutul mosolygó asszonyra, hirtelen minden átmenet nélkül 
valami szörnyű vidámság fogta el, elkezdett kacagni, kacagni, le kellett 
ülnie az ágy szélére, úgy kacagott. 

— A gazemberek ! No megálljatok. 
S az asszony, mint egy jókedvű fiatal paj tás, vele nevetett. 
Azután ú j ra eszébe ju to t t a nyári mulatság. Hamar enni kért 

valamit a jegyzőnétől, bejelentette neki, hogy a t réfa fejében kölcsön-
veszi a jegyző hátaslovát reggelig, azután felnyergeltetett, felkapott 
rá és jókedvű, ruganyos testtel indult neki a fiatalság könnyelműségével 
a ha tvan kilométernek. 

(Folytatása következik.) Büky György. 


