
S Z I V Á R V Á N Y AZ ÉG KAPUJA. 
Regény. 

M ICSODA? Maga? Azt hiszi, hogy komolyan vettem magát egy 
pillanatig is? Mi? ! Mit gondol?! Még tegnap a hivatalos lapot 
méltóztatott szerkeszteni és azt hiszi, hogy máma már behódol 

minden ellenzéki ember a méltóságos úr szeszélyének? Hahaha! Bolond 
úr ! Érti? ! Úr ! ! Mert maga úr ! Eljött ide hozzánk és máris paran-
csolni akar ! Éppen olyan zsarnok, mint azok és ha maga ülne bele 
a trónusba, éppen olyan ostoba volna, mint azok. 

Turcsányi dühös lett. 
— Nem vagyok kíváncsi a véleményére. 
Csúnyán fintorította el arcát a részeg. 
— Mért hívott akkor? 
— Azt akartam, hogy dolgozzék. 
— Akarta? ! Nagyszerű ! Akarta ! ! Maga is csak akarni tud, uram, 

mint a többi. De nálunk kérni szokás ! Igenis kérni ! 
— Hát azt szerettem volna, hogy dolgozzék ! 
— Ja, így igen . . . Ez már beszéd . . . Lám, lám, milyen hamar 

tanul. De sajnálom, jelenleg nem vagyok olyan kondicióban, hogy 
dolgozhatnék ! Túlságosan erős barátságot kötöttem a pálinkával. És 
amíg lehet, mi ketten nem hagyjuk el egymást. 

— És mi lesz a Tiszá-val? 
— A Tiszá-val? . . . Gyujtsa föl ! Gyujtsa föl ! Úgyse ér többet. 

Igy legalább szép halála lesz ennek a ronda újságnak. Mert a tűz szép ! 
Tudja, tisztelt úr? ! A tűz az egyetlen szép dolog a földön. Milyen szép 
volna, ha ez a csúnya, piszkos odu és azok az ostoba ujságok itt mind 
fellángolnának gyönyörű, égigtörő tűzben. Haha! Szerkesztő úr, ha 
szépet akar, ezt csinálj a meg ! 

Turcsányi kemény volt és szigorú. 
— Gerő úr ! Vegye tudomásul, hogy ilyen munkatársra nincs 

szükségem. Többé itt ne lássam. Értette? 
Bambán nézett rá a részeg ember ! 
— Micsoda? Elküld? Felmond? Nekem? ! Akinek a kis ujjamban 

több eszem van, mint az egész megyének? Hogy meri ezt? Hogy meri 
maga ezt? ! 

Utálattal nézett rá Turcsányi. 
— Takarodjék ! Elmehet! 
— No nézd csak, még ki is dob ! Jól van, tisztelt úr ! Meglátja, 
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maga még alispán lesz ! Maga nagyszerű ember ! Brávó, szerkesztő úr ! 
Hahaha ! 

Felkelt és össze-visszahadonászva két karjával, érthetetlen szava-
kat morogva, nem is köszönt, hanem kitántorgott az ajtón. 

Turcsányi megdöbbenve nézett utána. 
— Borzasztó ! 
Halkan szólt Lakatos : 
— Mondtam, hogy hagyja. Ne hivassa. 
— Nem gondoltam, hogy ennyire süllyedt. 
— Figyelmeztettem. 
— Minek él az ilyen ember? 
— Kár volt elküldeni. Ha nem részeg, pompás koponya. Nagyszerű 

ötletei vannak és szellemes minden sora. 
— Ez igaz ! De irasson vele most ! 
— Hát igen . . . Ilyenkor tehetetlen. Nem is tud magáról. 
Tovább folyt a munka. Turcsányi nagyon fáradt volt már. Lakatos 

hazaküldte. 
— Édes fiam, menjen már. Pihenjen. 
— Megyek. Már nem is megy az írás. 
Beszólt a nyomdába. 
— Péterke, én megyek. Itt maradsz éjjelre, úgye? 
— Itt maradok, szerkesztő úr. Hoztam már szalmát is magamnak. 

Nagyszerűen fogok aludni. 
— Aztán vigyázz Lakatos úrra. 
Turcsányi elköszönt és" a Koronába ment vacsorázni. Félreült 

egy csendes sarokasztalhoz és gyorsan ételt rendelt. Látta, hogy egy 
nagy asztalnál ülnek a Fiú és barátai. 

A vendéglőben elég sokan voltak. Cigány is játszott. Kellemes 
lett volna itt maradni. De Turcsányi nagyon fáradt volt. Sétálni akart, 
hogy pihenjen és hogy otthon folytathassa regényét. 

A Fiú asztala észrevette. Folyton oda-odanéztek rá és tudta, 
hogy róla beszélnek, őt szapulják. Azt is sejtette, hogy valami rossz-
ban törik a fejüket. Nem akart időt adni nekik arra, hogy belékösse-
nek, fizetett és kilépett az éjtszakába. 

Boldogan szívta magába a sötét levegőt és érezte, hogy a nagy 
mindenség felől hatalmas energia és erő száll belé. Nagy fekete függöny-
nek látta az eget, amelyen keresztül csillagos foltokban kíváncsi angyal-
szemek nézték a föld vergődését a mélyben . . . Nyugodtan, hosszú, 
ringó lépésekkel gázolta az éjtszakát s hihetetlenül furcsának találta, 
hogy ezekben a sötét, kívülről kihalt házakban bévül lámpa ég, emberek 
tesznek-vesznek, nevetnek, sírnak, élnek s ő itt kint vakon lépeget 
tapogatódzó lábával s mindebből semmit sem lát. 

Megtelt a lelke az éjtszaka mélységével és teleszívta tüdejét a 
hegyekről érkező illatos éjtszakai sóhajjal. 

Lassan, visszafogva járását ment haza s már előre boldogan 
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készülődött regénye írására. Amikor befordult az utcájába, feltünt 
neki, hogy szemben lármát hallott. Elcsodálkozott. Ebben az utcában 
egy pár lakón kívül csak a csend bérelt magának öröklakást. Igy érthe-
tetlennek látszott a lárma vendégeskedése. 

Hallotta, hogy többen vannak és duhaj garázda nótákat énekel-
nek. Hogy kerülnek ide? Mit akarnak? Hiszen a részegek útja sohase 
vezetett erre. Itt nincs kocsma, itt nincsenek lányok. Ez az utca ki-
esik a forgalomból. Kik ezek és mit akarnak? Megállott és figyelt. 
Várt. Ott messze, előtte égett az egyetlen lámpa az utcában. Az alatt 
keresztül kell menni a mulatóknak. Ott megismeri őket. Kitünő szeme 
volt. Nekimeresztette az éjtszakának és lesett. 

Végre beleestek a lámpa fényébe. Hárman voltak. Középen a Fiú 
és kétoldalt egy-egy cimborája. Rögtön megértette a dolgot. Ezek őrá 
várnak. Bele akarnak kötni. Turcsányi nem volt gyáva. De tudta 
magáról, hogy nem valami különösen erős ember és tudta, hogy két 
emberrel sem tudja felvenni a harcot, nemhogy hárommal. 

Eszébe jutott a revolver. Megtapogatta a zsebét. Ott volt. Hálásan 
gondolt Lakatosra. Tudta, ha ez a fegyver nem volna nála, most nagyon 
csúnya, undorító perceknek nézne elébe. Hálát adott az Istennek és 
nyugodtan, mosolyogva indult szembe a garázdákkal. Sietett. 

Azok észrevették, hogy jön, meglökdösték egymást és egy fokkal 
hangosabb tónusban folytatták az éneklést. 

Turcsányi cigarettát vett elő, nem gyujtotta meg, úgy tette a 
szájába. A jobb kezében pedig a revolvert fogta. 

Hozzájuk ért. Nem tért ki. Megállt előttük és keményen megszólalt: 
— Tüzet kérek ! 
Azok meghökkentek, de a Fiú gúnyosan, diadalmasan elnevette 

magát, a zsebébe nyúlt és gyufát gyujtott. 
Turcsányi nyugodtan a jobb kezébe fogta a cigarettát, amelyikben 

a revolver is ott volt és flegmatikusan, kényelmesen rágyujtott. Azután 
felkiáltott. 

— Nini ! Báró úr ! Szervusz ! Ejnye, de jó kedvetek van ! Meg se 
ismertelek. Hogy tévedtetek erre az útra, ahol sohase jár mulatós 
társaság? 

A három ember elcsendesült és meghökkent. A szemük ijedten 
és hipnotizáltan meredt a revolverre s a Fiú hosszú szünet után el-
sápadtan szólalt meg : 

— Mi a fenét akarsz azzal a revolverrel? 
Nevetve, diadalmasan válaszolt a szerkesztő. 
— Tudod, kérlek, mindég későn mászkálok haza. Ez az egész 

vidék olyan csendes, elhagyatott. Az ember sohase tudhatja. Ti rólatok 
is azt hittem, hogy holmi garázda legények vagytok. Azt hittem, belém 
akartok kötni és azon gondolkoztam már, hogy belétek engedek egy 
golyót. Dicsérem az eszemet, hogy tüzet kértem tőletek és így meg-
ismertelek. 



909 

Fogvacogva és kijózanodottan állottak előtte a jókedvű urak. 
Rekedten, erőltetett nevetéssel felelt a F iú : 

— Tréfás legény vagy, mondhatom. Ebben az utcában úgy látszik 
senkinek se biztos a bőre. 

Keményen felelt rá Turcsányi : 
— Nem is ajánlom senkinek, hogy rossz gondolatokkal forduljon 

be a sarkon. Szervusztok. Jó éjtszakát. 
Azzal utat nyitott magánák közöttük és vissza sem nézve, nyu-

godtan indult haza. 
— Gazemberek ! — sziszegte magában. 
Azok meg elcsendesültek és sietve, egy szót se szólva loholtak ki-

felé az utcából, mint a meghajigált kutyák; 

XVII. 
Ilonának kellemes napjai voltak. A Fiú kedves volt, figyelmes 

és gavallér. Minden este megvárta a színháznál, haza kísérte s akkor 
volt boldog, ha hirtelen, észrevétlenül egy-egy csókot lophatott tőle. 

Ezek a csókok teljesen felforgatták Ilona életét. Állandóan 
lobogott, égett az egész lány, mintha folytonos láza lenne. Kellemes 
gondolatok hajszolták körülötte az időt és ő valami állandó, illatos, 
tavaszi mámorban élt. 

Az operett utolsó próbái nagyszerűen mentek. Mindenki igyeke-
zett. Mindenki tanult. Még a gyengék is túltettek magukon. A direktor 
boldog volt. Mint a tűzhányó, úgy füstölt szájában az állandó szivar. 
A szinészek ragyogtak. Mindenki tudta, hogy az operett-premier va-
lami nagyszerű, valami pompás dolog lesz, nemcsak mint színházi elő-
adás, hanem komoly és ünnepélyes, politikai demonstráció a megye 
és az alispán mellett. 

Az összes páholyok már előre elkeltek. Mindenki ott lesz. Minden 
számbavehető egyéniség. A főispánék az ő páholyukat foglalták le. Az 
alispánék is a rendes páholyukat kérték. Ott lesznek a pénzügyigaz-
gatóék, a törvényszéki elnök és családja, az erdőtanácsos, a jogakadémia 
igazgatója és tanári kara. Egyszóval mindenki. Minden előkelő ember. 
Természetesen a zsidóság sem maradhatott el. Verekedtek a kereskedő 
családok a foglalatlan páholyokért és egy-egy későn jött törtető csak-
nem sírva fakadt a keserűségtől, hogy már csak földszinti helyet kap-
hatott. 

A Fiú nagyszerűen szervezte meg előre a sikert. 
Ilyen ünnep még nem volt ebben a színházban. 
S az egész nyüzsgés, az egész tülekedés közepén ártatlanul 

mosolyogva állott Ilona, aki elbódult a feléje szálló mosolyoktól és 
bókoktól, ragyogó szeme repesve táncolt ide-oda, apró fehér kezét dobogó 
szívére szorította és ezalatt a pár nap alatt csaknem teljesen elfelej-
tette Turcsányit. 
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Turcsányi hajszolta a munkát. Rajongva gondolt Ilonára, szeretett 
volna beszélni vele, vágyódott utána, de nem volt ideje. Nem akarta, 
hogy a Tisza második száma elmaradjon az elsőtől. Minden erejét, 
minden tudását belefektette az írásába és szebbnél-szebb dolgokat 
alkotott. Közben pedig sírt a lelke és imádattal gondolt menyasszonyára. 
Szörnyű próba volt ez a pár nap. 

Lakatos felkelt. Gyenge volt és bizonytalan járású, de kiült az 
udvarra, a napra és olvasgatott. Elfáradt szeme lassú, tétova rebbenés-
sel nézett olykor-olykor Turcsányira, aki változatlan komoly arccal és 
törhetetlen energiával égett a munkában. Sajnálta ezt az értékes embert. 
Vajjon, mi történik vele? A lelke elmerült az élet mélységeiben s ahogy 
ott turkált reszkető kezével a feneketlen iszapban, egy-egy gyöngy-
szemet talált, amit színes, mélyen zengő szavakban mondott maga elé 
halkan, gyönyörködve, újra meg újra . . . 

Szeretett volna Turcsányival beszélgetni, de nem akarta zavarni a 
munkában. Majd holnap, ha már készen lesz a Tisza. 

Péterke jött ki hozzá néha az udvarra. Megkérdezte, nincs-e vala-
mire szüksége. Ilyenkor mindég megsimogatta szelíden, reszkető vonal-
ban a nyomorék fiú fejét és szeretettel, bágyadtan nézett az élénken 
villogó apró szemekbe. 

— Péterke fiam, jegyezd meg magadnak, hogy az élet olyan, mint a 
szappanbuborék. Valaki bolond, játékos kedvében színes, ragyogó gömböt 
fújt a szennyes vízből. A gömb táncolva, reszketve, csillogva szabadul 
fel hallatlan rövid útjára a jókedvű kézből. Csakhamar elpattan azután 
és nem marad belőle semmi más, mint egy mélybehulló, ostoba vízcsepp. 

Péterke csendesen bólongatott, mintha értené, megigazította a 
párnát az erőtlen fej alatt s halkan válaszolt. 

— Tessék csak pihenni, szerkesztő úr. Jót tesz a meleg napocska, 
majd meggyógyul és nem lesz semmi baj. 

Hihetetlenül és gépiesen felelt Lakatos. 
— Igen. Igen. Jól van, f iam. . . 
Gerő természetesen nem jelentkezett s a lapot egyedül Turcsányi 

írta meg. Gondolni is alig tudott Ilonára. Péterke se maradt hátra. 
Óriási erőfeszítéssel és igyekezettel maradt nyomában Turcsányinak s 
az egész szöveget maga szedte ki. A tördelést és rámába rakást azon-
ban már nem tudta megcsinálni. 

Ehhez a munkához bevezették Lakatost a nyomdába, ott leül-
tették és az ő utasításai szerint csinálták meg ketten, közösen Turcsányi 
és Péterke. Nehezen ment. De Lakatos türelmes volt. Újra és újra el-
magyarázta s a végén nagy kínlódások után mégis csak sikerült össze-
állítani az egész lapot. 

Ez a szám szebb volt és elevenebb, mint az első. Mégse fogyott 
már belőle annyi, mint az elsőből. A városban már nem is volt szenzá-
ció. Az úri társaság egyáltalán nem is olvasta. Mindenki a premierről 
beszélt. Ez a nagy dolog mindent elhomályosított. 
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Amikor este összeszámolták a pénzt, Turcsányi értelmetlenül nézett 
Lakatosra. Hiszen a jövedelem így is tekintélyes volt, különösen, hogy 
Gerő kiesett az osztozkodásból. De ez a hirtelen megcsappant érdeklő-
dés megdöbbentette Turcsányit. 

Csendesen, suttogva szólt Lakatos : 
— Örüljünk,fiam, hogy ennyi van. Ki tudja, hogy a következő 

szám meghozza-e ennek csak a felét is. 
-— De miért? — kérdezte Turcsányi. 
— Azért, fiam — felelte lassan, tagolva az öreg — mert az emberek 

lelkén keresztülszáguld egy kiszámíthatatlan szélvihar : a szeszély, és 
sorra eloltja az érdeklődés sűrűn lobogó, apró gyertyácskáit. Minekünk, 
akik az emberek érdeklődéséből élünk, gyujtogatóknak is kell lennünk. 
Tüzet kell támasztanunk, hogy annál újra fellobogjanak a gyertyák. 
Máskülönben éhenhalhatunk. 

Türelmetlenül, indulatosan válaszolt Turcsányi: 
— De hiszen az egész vármegye ég ! 
— Nem, édes fiam. Nekik ez a tűz már kihamvadt. Őket ma 

jobban érdekelte volna már az is, hogy például én beteg vagyok, Gerő 
részeg s hogy magának kell egészen egyedül megcsinálnia a lapot. 

Turcsányi elszomorodva nézett maga elé s elgondolkozva morogta : 
— Dehát akkor mi lesz később? 
Lakatos megértette: 
— Később? Majd csak eszünkbe jut valami. Nem nehéz a szemét-

dombon szemetet találni. 
Turcsányi korábban ment haza. Nem, nem akart mutatkozni Ilona 

előtt. Úgy érezte, hogy szégyelné magát valami miatt. Pedig úgy vágyó-
dott a lány után, hogy belereszketett a lelke. Nem tudta, mi miatt, de 
valami ostoba szégyent érzett. Nem, senkivel sem akart találkozni. 
Senkivel. Még Ilonával sem! Szenvedett és fájt a lelke emiatt. 
A regényéhez menekült. Beletemette lelkét a szorgalomba és mohón 
ásta magát egyre mélyebben, egyre lázasabban a mult századbeli 
emberek életébe és gondolkodásába. 

Másnap csodálatos pompával nyitotta meg az égbolt ablakait a 
reggel, hihetetlen bőséggel áradt a föld fölött a ragyogó kék folyam. 
Vasárnapra ébredt a kis város. Csupa ünnepiesség volt a levegő. Ideges, 
kíváncsi várakozás terjengett mindenfelé s az emberek a türelmetlenség 
ólomkorbácsával kergették az időt. 

A díszletező munkások a nézőteret is feldíszítették. Lemosták a 
páholyokat az évtizedes szennytől és piszoktól. A kiégett körték helyett 
mindenütt újat csavartak bele a lámpákba s a folyosókon beüvegezték 
a betört és papirossal beragasztott ablakokat. 

Az egész nézőtér csillogott, ragyogott a tisztaságtól. 
Amikor Turcsányi a főtérre ért, ösztönös, pompás érzékével meg-

sejtette, hogy a városban valami nagy izgalom csavarog végig az utcá-
kon és mindenki vár és mindenki les valamire. Nem akart kérdezős-
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ködni. Elhatározta, hogy ma mindenáron beszél Ilonával, egy kis virágot 
is visz neki. Úgy érezte, hogy ő most egyedül van az egész városban 
és senki se törődik vele és látni se akarja senki. A szerkesztőségbe 
sietett. Örömmel vette észre, hogy Lakatos egészen egyedül csoszogott 
ki az udvarra, botjára támaszkodva és úgy ült le a székre teljesen 
a maga erejéből. 

— Ugye már szépen haladok? — kiáltott oda Turcsányi felé. 
— No, no. Csak lassan. Nem tudom, nem árt-e meg ez a nagy 

sietség? 
— Ó, már erősnek érzem magam. 
— Örülök neki, bátyám. 
— No lám. Ugye mégis csak örül? 
— Persze, hogy örülök. Nem tudja, bátyám, mi készül a városban? 
Meglepetten nézett rá Lakatos. 
— Miért? Mi van? Nem tudok semmiről. 
— Én se tudom, de valami készül. Éreztem az utcákon az izgalmat, 

a várakozást. 
— Küldjük ki Péterkét. Tudja meg. 
— Az ám ! Ez lesz a legjobb. 
Turcsányi bement Péterkéhez, aki nagyban takarította a nyomdát. 

A szerkesztőségi szoba már rendben volt. 
— Péterke, most mutasd meg, milyen ügyes vagy? Menj ki a 

városba és tudd meg, hogy mi készül. Ahogy végigjöttem az utcákon 
úgy éreztem, mintha nagy ünnep volna. 

Nagyot nevetett Péterke. 
— Ejnye, szerkesztő úr, hát nem tetszik tudni? Premier van ma 

a színházban ! Az egész város oda készülődik. Mindenki Korál Ilona 
színésznőről beszél. 

Turcsányi meghökkent. Ma van a premier és ő semmiről sem tud. 
Semmivel sem törődik. Egészen magára hagyta azt a szegény lányt. 
Most érezte először akaratlanul is, milyen igazságtalan a lánnyal szem-
ben. Mindég csak magával törődik és egészen megfeledkezett a premier-
ről. Vajjon mi van? Hogy van? Lesz-e siker? Egyszerre mindenről 
szeretett volna tudni. Fokozott vágyakozás fogta el Ilona után. Úgy 
érezte, hogy meghal a szomjúságtól, ha nem beszél vele. 

Péterke folytatta a referádát. 
— A fiatal báró úr egész virághegyet rendelt meg a virágos üzlet-

ben. Mondják, hogy gyönyörű nyakláncot küldött ajándékba s hogy a 
csodaszép ruhákat a premierre is ő rendelte meg. 

Turcsányi felüvöltött: 
— Hazudsz ! 
Péterke ijedten húzódott vissza a nyomdába és szó nélkül tovább 

folytatta a takarítást. Nem értette, mi baja a szerkesztő úrnak ! 
Turcsányi azt hitte, rászakad a világ ! Felháborodottan, dúlt 

lélekkel rohant ki a szerkesztőségből az utcára és minden embernek 
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szeretett volna öklével az arcába ütni. Mint a fergeteg, úgy rohant 
Ilonáék lakása felé. Vadul, döngő lépésekkel lépett át a kapun és egyene-
sen a szobának ment. A háziasszony lépett eléje. 

— Nincsenek itthon a művésznők, szerkesztő úr. 
Turcsányi kicsit lehiggadt. Erőt vett magán és köszönt. 
— Jó napot, Róza néni. Hol vannak? 
— Biztosan a színháznál. Hiszen premier lesz ma. 
— Köszönöm — szólt Turcsányi. Azzal már el is fordult és a 

színházhoz száguldott. Egyenesen a színészbejáróhoz ment. Valaki, 
egy ember elébe állott. 

— Kit tetszik keresni? 
— Korál Ilonával akarok beszélni. 
— Nem lehet, kérem. 
— Beszélnem kell vele. 
— Nem lehet, kérem. 
— A vőlegénye vagyok. 
— Akkor sem lehet kérem. Premier van ma. A kisasszony próbál. 
Turcsányi érezte, hogy itt hiába csinál akármit. Visszavonult. 

Eszébe jutott a premier. Látni kell őt. Okvetlen látni akarja. A jegy-
pénztárhoz ment. Nem állott sorba, hanem a régi ismeretség révén a 
pénztáros külön ajtaján lépett be a fülkébe. Úgy érezte, hogy hidegen 
és tartózkodóan fogadták. De nagynehezen mégis előkotortak neki 
egy jegyet a földszintre, a hátsó sarokba. Most érezte csak Turcsányi, 
milyen óriásit zuhant ő a kisvárosi társadalom szemében. 

Nem baj. Nem lesz ez sokáig így ! A színházi jeggyel a zsebében 
lassan visszament a szerkesztőség felé. A virágkereskedésbe ment, csok-
rot rendelt estére Ilonának. Vajjon igaz-e az a pletyka, amit a Péterke 
mondott? Eh ! Ostobaság ! Elvetette magától a szennyes gondolatot és 
bocsánatot kért magában Ilonától. Elhatározta azonban erősen, hogy 
ezentúl mégsem hagyja ennyire magára a lányt, akármennyi dolga is 
lesz. A mai naptól kezdve újra részt fog venni a vacsorákon, akármi lesz 
is. Ha Balogéknak nem tetszik, nem tehet róla. Neki vigyáznia kell 
Ilonára, ha meg akarja tartani magának. 

Amikor visszaért a szerkesztőség udvarára, észrevette, hogy 
Lakatos és Péterke nagyban suttognak valamit s amikor őt meglát-
ják, elhallgatnak és Péterke beszalad a nyomdába. 

Lakatos magához intette Turcsányit. 
— Édes fiam, hozzon ki egy széket magának ide mellém és üljön 

le. Beszélni szeretnék magával. 
Turcsányi engedelmeskedett. Lakatos halkan, akadozva beszélt, 

mint aki nem tudja, hogy kezdjen valamibe. Sovány, remegő kezét rá-
tette Turcsányi kezére, ezzel a mozdulattal akarta nyugodtan maga 
mellett tartani. Birtokba vette. 

— Édes fiam, mi teljesen kikapcsolódtunk a város életéből. Én 
azért, mert beteg lettem, maga azért, mert emberfölötti munkát vég-

Napkelet 58 
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zett, meg azután új szerepében egyelőre nem akart mutatkozni a város 
előtt, senki előtt, még a menyasszonya előtt sem. Úgye, így van? . . . 
Mondják, hogy ezalatt a pár nap alatt borzasztó sok minden történt. . . 

Turcsányi felkapta a fejét, mint a paripa, ha veszélyt érez. A keze 
megrándult és ki akart szabadulni az öreg hűvös és nyugodt tenyere alól. 

— Nem, édes fiam. Nem engedem el. Magának most szüksége van 
erre az öreg baráti kézre. A hintó elvágtatott mellettünk. És feldobta 
a sarat az arcunkba. Most jól fog esni magának ezt az erőtlen, öreg 
kezet fogni. 

Turcsányi megrémült. 
— Mi történt? 
— Az történt, édes fiam, amire én számítottam, amire mindenki 

számított, egyedül maga nem. 
Fuldokolva tört fel a szerkesztő torkából a szó : 
— Ilona? Igen? Hát mégis? ! 
Lakatos elszomorodva nézte a szenvedő arcot. 
— Édes fiam, az asszony olyan, mint a virág. Arra hajlik, amerre 

a szél fúj. 
— Lehetetlen — nyögött fel Turcsányi. — Képtelenség! Ilyen rövid 

idő alatt. 
A beteg ember reszkető kezével csendesen végigsimogatta az 

egészséges ember szenvedő fejét. 
— Az idő is olyan, mint az asszony. Szeszélyes. Néha megáll, 

mint a pocsolya. Hiába múlnak az órák, a napok, a hónapok, nem 
történik semmi, mintha csak egy perc mult volna el. Aztán meg meg-
bokrosodik, mint egy táltos és pillanat alatt óriási utakat száguld be 
az emberek lelkében. 

— Nem hiszem ! Nem tudom elhinni ! — tört fel a fájdalom 
Turcsányiban. 

Nagy, messzenéző két szemével az égből olvasta Lakatos a szavait: 
— Az ember lelke becsukja az ajtót a fájdalom előtt és csak lassan, 

nehezen engedi be. Maga se engedje be hirtelen, fiam. Megőrülne tőle. 
Turcsányi kétségbeesetten kapaszkodott bele az öreg ember 

gyenge kezébe és erőtlen karjába. 
— Bátyám ! Mondja ! Hát lehet? ! Lehetséges ez? ! 
— Édes fiam, a férfi életében az első igazi könnyet mindég az 

asszony okozza és ezért hálásaknak kell lennünk. A férfi könnye mindég 
gyöngye a léleknek . . . 

Turcsányi vadul ugrott fel helyéből. 
— Nem igaz ! Nem hiszem! Hazudnak! Mindenki hazudik ! 

Megőrülök ! 
Lakatos felkelt, erőtlen, imbolygó járással Turcsányihoz ment, 

magafelé fordította s reszkető gyenge ujjaival a zsebei felé kotorászott. 
— Maradjon csak nyugodtan, fiam. Ne mozduljon. Ne lökjön meg, 

mert gyenge vagyok és végigzuhanok a földön. 
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Turcsányi meglepetten állott meg egy helyben. Hallgatott rá. 
Nem tudta, mit akar. Tűrte a remegő ujjak szelíd, tapogatódzó koto-
rászását. 

A kabátzsebében megtalálta. Benyúlt és lassú, csendes mozdu-
lattal kivette onnan. 

Turcsányi a kezére nézett. A fehér, remegő ujjak ijedt fogása 
alatt ott szűkölt feketén, ugrásra készen a revolver, mint egy feldühö-
dött kutya. 

— Ez most nem való magának, édes f iam. . . 
Azzal zsebre vágta a fegyvert és tipegő, reszkető járással székéhez 

ment vissza . . . 
Nagy, fekete fogatán csendesen poroszkált be az este az ideges 

városba. Az emberek kivilágított lélekkel és izgalomtól dobogó szívvel 
mentek a színházba. Amikor Turcsányi közel ért a színházhoz, már 
emberek tömegétől zajlott az egész környék. 

Nem ment be a házba. Nem akart embereket látni. Nem akart 
velük beszélni. Visszahúzódott a hatalmas fák sűrű árnyékába rette-
netes fájdalmával. Szerelmes szívvel gondolt Ilonára és reszketett, hogy 
elveszíti. 

A nézőtéren ragyogott minden lámpa. A feldíszített, felvirágozott 
páholyok kellemes benyomást keltettek. Dús fenyőillat s a hervadó 
tölgylevelek szaga úszott a levegőben. 

Mindenki estélyi ruhában volt. Csillogott, ünnepelt mindenki. 
A publikum érezte, hogy ez nem közönséges színházi premier, hogy itt 
egészen más valami történik. Nagyobb ! Szebb ! 

Az alispán és a főispán páholya egymás mellett volt. Gyönyörűen 
feldíszítve mind a kettő. Az egész nézőtér állandóan ezeket az üres 
páholyokat nézte. Lesték az érkezést. 

Imponáló és megdöbbentően szép volt ez az izgatott, kipirult 
arcú, ragyogó szemű publikum. Mindenütt mosoly, mindenütt kacaj. 
Mindenütt boldogság. Olyanok voltak mind, mintha a lelküket tették 
volna ki egy tálcára : az arcukra és várnának valakit, akinek oda-
kínálják, mint egy pohár friss vizet. 

A levegő remegett, reszketett, mint indulás előtt a mozdony. 
Száz és száz szív harangozta be csilingelően a szeretet és a ragaszkodás 
vonatának beérkezését s a kedves kis színház túlfűtve az emberek 
idegeinek játékától, mint pompázó, virágba borult tavaszi fa, várta 
a beteljesülést. 

A nézőtér egyszerre tapsba kezdett, éljenzett. A főispáni páholy 
ajtaja nyüt és belépett rajta az egész főispáni család. Az asszony, a 
férfi és a Fiú. Rövid, mégis erőteljes és demonstráló taps volt. A fő-
ispán meghajolt, megköszönte. Tudta, hogy a publikum mást vár, az 
ő üdvözlése csak udvariasság volt. Milyen jó, hogy ők jöttek előbb . . . 

Egyszerre talpra ugrott az egész színház. Az alispáni páholyban 
megjelent az alispán és a felesége. Felharsant az éljen és a taps. Tom-
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bolt az egész színház. Dobogtak a lábak és fáradhatatlanul ütődtek 
össze újra és újra a tenyerek. Szeretettel és komolysággal köszöntötte 
mindenki a megyefőt. Az alispán komoly arcán szerény keretekben 
ült ki a mosoly, kihajolt a páholyból és meghatottan köszöntötte a 
közönséget. 

A taps, a tombolás hosszú percekig tartott. Fölülmúlt mindent. 
Reszketett a színház, zengett a fékevesztett zajtól. Az emberek elraga-
dott lélekkel, kigyuladt szemmel dobálták az alispán felé az izzó, 
köszöntő szavakat, mintha szíveket dobáltak volna fel a mennyezetig 
és kacagva fogták volna el őket újra, hogy újra felhajítsák. 

A boldog öröm és a nagyszerű mámor tobzódása volt ez. Valaki 
letépte a virágot a páholyáról és átdobta az alispáni páholyba. A követ-
kező pillanatban mindenki virágot tépett és a virágok cikázva, suhogva 
röpültek keresztül a részeg, illatos levegőn s ájultan zuhantak az alispán 
lába elé. Több volt ez, mint amennyire bárki is számított. 

Ünneplés volt ez ! 
Győzelem volt ez ! 
Turcsányi kint az árnyékban felriadt. Felrázta magányából ez a 

borzasztó lárma, ez a fékevesztett tombolás. Nem tudta, mi az. Azt 
hitte, megkezdődött az előadás. Bement a színházba. 

Ekkor tudta meg, hogy mi történik. 
Ijedt, értelmetlenül bámuló szeme támasztalanul nézett körül a 

diadalittas tömegen. Látta a boldog öröm extázisát, a szeretet és ragasz-
kodás legviharosabb kitöréseit, megértette, hogy a közönség nemhogy 
elítélné, de halálosan ragaszkodik a vármegyei kiskirályok trónusaihoz, 
látta, hogy tisztelik, szeretik az alispánt, érezte, egyszerre megérezte 
már most, hogy ő borzasztóat tévedett. . . Elvesztette a csatát. . . 

A szívét egy rettenetes fájdalom már halálra döfte, a lelkét most 
érte a döfés ! 

Ime a harcnak, a küzdelemnek, a munkának az eredménye ! 
Ezért csinálta ő meg a Tiszát! 
Nem is tudta, mit akar. Talán azt se tudta, hol van, csendesen 

és sápadtan leült a helyére. 
A nézőtéren eloltották a fényt. A közönség lecsendesült, kezdődik 

az előadás. 
Ilona a kulisszák mögött ott állott a színpad szélén. Össze-

kulcsolta kezét és imádkozott. Elmélyült, áhitatos imájából az ügyelő 
zavarta fel. 

— Ilona ! Te jössz ! Menj be ! Bátorság ! 
Mintha egyszerre kiszaladt volna talpa alatt a föld, mintha egy-

szerre torkon ragadta volna valaki. Levegő után kapkodott. Sírásra 
görbülő szájjal és kétségbeesetten kapálódzó szemmel nézett körül. 
Újra az ügyelő hangját hallotta. 

— Ne félj ! Biztos a siker ! Előre ! 
Nem tudta, hogyan, nem tudta, mikor, a színpadra került a közön-



917 

ség elé. Lelkét a hatalmas, megrázó taps ébresztette föl. S ő sápad-
tan, elfogódottan hajlongott a közönség előtt. 

Csokrokat adtak fel. Egyik csokor a másik után. Ajándékok. 
Nem akar vége szakadni a virág-processziónak. Lassan megnyugszik. 
Mosolyog. Hiszen íme szeretik, biztatják, szépet várnak tőle. Már 
keresgélni kezd a páholyokban a szemével. Ott turkál a tekintete a 
sötétben a rengeteg arc között. És megtalálja, akit keresett. A fiatal 
báró kedvesen, rajongóan mosolyog rá és biztatóan tapsol feléje, magasba 
emelt tenyereivel. Külön köszöni meg egy fejbiccentéssel a tapsot. 
A szeme tovább keres. Megtalálja. Meglátta az alispánt. Az alispán 
is észreveszi a tekintetét, kedvesen bólint feléje, s egyet-kettőt tapsol 
is a kezével. És most csinált valamit, ami ösztönös volt. Amiről előre 
nem tudott semmit, amit megérzett, amit a színház hangulata, a közön-
ség idegei parancsoltak neki, amit átvett az érzékeny színésznői szíve, 
a rengeteg ember ünneplő mámoros szívétől. 

Egyenesen, mereven az alispán arcára nézett aztán mélyen, nagyon 
mélyen, a legkedvesebb alázattal és a legmélyebb tisztelettel, csaknem 
a földig hajolt meg előtte. Azt a tapsot és azt a tetszészajt, ami erre 
tört ki, nem lehet leírni. Mindenki örült a bóknak, mindenkinek tetszett 
az üdvözlés. Ilona nyert. Ilona már az első ösztönös mozdulatával 
biztosította a premier sikerét. 

Turcsányit valaki mintha rettenetes bunkóval fejbe ütötte volna. 
Úgy ült a székén, mint egy halott, sápadtan, lélektelenül, kidülledt 
szemmel. Szeretett volna megszünni, elolvadni, eltünni. Nem bírta. 
Felkelt és tántorgó, bizonytalan lépésekkel menekült az előadás elől. 

Kisietett messze az éjtszakába és úgy érezte, hogy a borzasztó 
fájdalom és csalódás kergetik, űzik, hajtják s neki futni kell, menekülni 
kell valami elől, mert megőrül. 

Valahogy a templomkertbe vetődött. A templomkertbe. Kétségbe-
esett lélekkel, feljajdulva tántorgott a templomhoz. A templom! 
A templom ! . . . A jó Isten ! . . . Az talán megvigasztalja. . . A sötét-
ben a nagy, faragott kapuhoz botorkált és összetett kézzel, égre 
kapaszkodó lélekkel és keresztre feszített hittel esett térdre a csukott 
ajtó előtt a küszöbön s mikor tehetetlen, gondolattalan agyából semmit 
sem tudott kipréselni az értelem, lassan, csendes, fel-feltörő mormolással 
mondta el az Úr szent imáját: 

— Mi Atyánk Isten . . . 
Sokáig térdelt o t t . . . Nem is tudta, meddig . . . Sokáig. . . 
Azután felkelt. Magához tért. Tudott gondolkodni. Leporolta 

ruháját s elindult. Valahová. . . Nem tudta,hová . . . Úgy érezte, hogy 
a feje kiürült és üresen lóg a helyén . . . A szél jobbra-balra hintázza. 
Elhatározta, hogy beszélni fog Ilonával. Lassan, a mérhetetlen fájdalom 
súlya alatt elindult Ilona lakása felé. A színházat messze elkerűlte. 
Bement a házba. A háziasszonynak megmondta, hogy bemegy a szo-
bába és ott várja meg a lányokat. Meggyujtotta a villanyt és leült 



918 

az asztalhoz. Egyszer nézett fel csak a szeme a tükörbe. Megijedt az 
arcától. Kusza haj. Sötét, beesett két szem. Halálsápadt arc. Többé 
nem nézett fel. Várt. Borzasztó lassan telt az idő. Minden perc meg-
állt és órákig várt valamire, amíg végre tovább indult. 

Erzsike és Balog jöttek be nagy sokára. Meghökkenve állottak 
meg az ajtóban. Balog odasietett. 

— Miklós ! Mi történt veled? 
Tétován nézett rá Turcsányi. 
— Semmi. Ne haragudjatok, hogy eljöttem. Ilonával akarok 

beszélni, 
Erzsike is előre jött. 
— Turcsányi beteg? 
Szegény, nem is tudta már, mit válaszol. 
— Nem. Köszönöm. Nem vagyok éhes . . . 
Erzsike is, Balog is némán néztek egymásra. Sajnálták. Kimond-

hatatlanul sajnálták. Hagyták. Leültek egymás mellé a díványra, Tur-
csányi beszélni kezdett: 

— Ne haragudjatok . . . Nem tudtam semmiről semmit. . . Dol-
goztam, harcoltam, mint egy állat és fogalmam sem volt arról, hogy 
mi történik körülöttem. Beszélnem kell I l onáva l . . . Ne haragudjatok . . . 
Máshol nem tudok vele beszélni . . . 

Balog részvéttel kérdezte : 
— Mit akarsz tőle? 
Bizonytalan tekintettel nézett rá Turcsányi, mint a részegek 
— Mit? Magam sem tudom . . . De beszélnem kell vele . . . Mon-

dani akarok neki valamit. . . valamit. . . 
— Mit? — kérdezte Erzsike. 
— Azt, hogy imádom, azt, hogy elpusztulok nélküle . . . 
A csend ott szenvedett a szobában. Balog és Erzsike összébb 

bujtak, mintha féltek volna valamitől. 
Turcsányi szólt újra : 
— Vége az előadásnak? 
— Vége — felelte Balog. 
— Nagy a siker? 
— Óriási! 
— Örülök neki — mondta fájdalmas mosolyba torzulva Turcsányi. 

Kis idő mulva kérdezte. 
— Hol van Ilona? 
Megnyugtatóan válaszolt Erzsike : 
— Öltözik . . . Átöltözik . . . Később fog jönni. Ünneplik . . . Gratu-

lálják . . . 
— Igaz. Persze — sóhajtott Turcsányi. 
Nem merték bevallani, hogy a fiatal báró hintója várta a színész-

női kapunál és úgy, kosztümben, átöltözetlenül, boldog örömben, izzó 
mámorban hajtottak el ketten valahová. Ki tudja, hová? 
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Erzsike felkelt. Elkészítette a vacsorát. Aludttejet hozott elő és 
megkínálta Turcsányit is. 

— Köszönöm, nem vagyok éhes. 
Fel s alá járt egyre idegesebben, egyre nyugtalanabbul. Az órára 

nézett, késő volt már. Fél tizenkettő. Megállott Balog előtt. Mereven, 
hosszan az arcába nézett. Aztán hirtelen ráordított: 

— Hol van Ilona? ! 
Csendes és szomorú volt a válasz. 
— Nem tudom. 
Újra megindult a járás fel és alá. Egyszere meglátott egy ajtót. 

Emlékezett, hogy ezt az ajtót szekrénnyel állították el. Most szabadon van. 
— Mi ez az ajtó? — kérdezte nyersen? 
Erzsike felelte : 
— Az ott az Ilona szobája. Most már külön szobánk van. Ez az 

ajtó köt össze bennünket egymással. 
Turcsányi körülnézett. Most látta csak meg, hogy egy ágy van 

a szobában. 
Az ablakok alatt, az utcán hirtelen ének szállt föl. Dalárda. Ez 

biztosan Ilonkának szól. Szépen, kellemes összhanggal énekeltek. Egé-
szen kiváló, lágy tenor vitte a szólamot. Szívesen hallgatták. Amikor 
befejezték, valaki megkopogtatta az ajtót és belépett csokorral a kezé-
ben Gyurka. 

Megállt. Meglátta Miklóst, szó nélkül hozzálépett és hosszan, 
komolyan megrázta a kezét. Turcsányi keserűen szólt: 

— Szervusz, Gyurka. Remélem, nem nekem szól? ! 
— Nem — mosolyodott el Gyurka. — Ilonát vártuk a színházi 

kis kapunál. Üdvözölni akartuk az ifjúság nevében. De valahogy el-
kerültük. Eltünt. Idejöttünk, hogy a szerenádot legalább az ablakai 
alatt énekeljük el. 

Tompán szólt Turcsányi: 
— Ilona nincs i t t . . . 
— Hát hol van? — csodálkozott Gyurka. 
Turcsányi keményen a szemébe nézett. 
— Te se tudod? 
— Nem, Miklós — hangzott a válasz. — Én sem tudom. 
Gyurka kérdőleg nézett Erzsikére és Balogra, azok vállat vontak. 
— A fiúknak kint azt fogom mondani, hogy Ilona itthon volt 

és köszöni a szerenádot. Ne csodálkozzatok, ha újra éneklünk valamit. 
A csokrot ott hagyta és kiment. 
Az ablakok alatt nemsokára felharsant a dal melegen, szenti-

mentálisan, nagyszerű összhangban : 
— Csak egy kis lány van a világon . . . 
Hallgatták csendben, szorongó szívvel, nehéz lélekkel. Balog és 

Erzsike folytonosan egymás mellett ültek és boldog összemosolygásukat 
minduntalan feldúlta az előttük szenvedő bánat. 
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Turcsányi arcán rángatództak az izmok. Az ajka remegett a 
visszafojtott szenvedéstől s a szeméből megeredt a könny. 

Sokáig, nagyon sokáig voltak így együtt. Balog sem ment el. Nem 
akarta egyedül hagyni Erzsikét, sem Turcsányit. 

Kint már szürkült, mikor zajt hallottak. 
Mind a hárman magasba kapták a fejüket. A csend borzalmasan 

elmélyült és örvénylett, mint a pokol. 
A lámpa olyan sárgán világított, mint a halottak arca. 
Kinyílt az ajtó lassan, nyikorogva. 
Ilona megjelent a nagy, fekete ajtó keretében, mint egy kép-

rámában. Csodálatos kép volt és borzasztó . . . 
Magas, karcsú alakja meghajlott, összetört. Testén a ruha gyűrött 

volt és szakadozott. Sűrű, sötét haja bomlottan röpködte körül a vállát 
és nagy, mindenségbe tágult szeme csodálkozva botlott bele tárgyakba 
és emberekbe. 

Nyaka meghajlott, mint a letört liliom szára. Lába tétován lépett 
és reszketett. Kezei úgy estek mozdulatlanul a mélybe, mintha ólomból 
lettek volna. 

Mindhármuknak elállott a szívverése. Csendesen, némán meredtek 
a tüneményre és megértettek mindent. . . 

Elveszett. . . 
Turcsányi felállt és feléje lépett egyet. . . Csak egyet. . . Egyet-

len megrezzenő, tiltakozó mozdulat a lány részéről és újra változatlan 
és megdermedt volt a kép . . . 

Csak a csend zuhogott be a nyitott ajtón a menekülő éjtszaka 
tömegéből. 

Ilona megmozdult. Lassan, fáradtan előrejött. Vonszolta a testét. 
Szeme kétségbeesett szenvedést sugározva nézett Miklósra. Jobbkeze 
gyűrűs ujjához nyúlt, lehúzta róla a pici, kedves kis gyűrűt és fal-
fehéren, reszkető kézzel, némán, egy szót se szólva tette le Miklós elé 
az asztalra . . . 

Aztán felcsuklott a sírása és zokogásba rándult, összetört, agyon-
kínzott testével csendesen, tántorogva ment át a szobájába, behúzta 
maga után az ajtót . . . 

Turcsányi felüvöltött, mint egy vadállat és loholva indult neki 
a világosodó reggelnek. 

Erzsike sírva borult Balog vállára és remegve suttogta : 
— Borzasztó . . . Borzasztó . . . 

XVHI. 
A kisváros napjai úgy nekilódultak a futásnak, hogy egy-kettőre 

maguk mögött hagyták a szép, sötétzöld nyarat. 
A nyári színtársulat szezonja véget ért, a színészek és színésznők 

elhagyták a várost : a sok siker és vidámság színhelyét. 
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A főtér, az utcák és a Korona vendéglő valahogy üres lett. Lehig-
gadt, megcsendesült az egész környék, lehalkult a szó és megnyugodott 
a levegő. Az utcákról elköltözött a szín, a hangos, bátor kacaj. Az 
emberek levetkőzték könnyelmű, bohém ruhájukat és felvették a rideg, 
sötét munkakabátot. 

Az izgalmak, a lázak, a titkos vágyak és epedések lehulltak a 
lelkekről, a fojtott, belső tűztől ragyogó szemek fakókká váltak s az 
ártatlan kacérkodás meleg piros rózsái elfonnyadtak az arcokon. 

Minden lendület, minden frisseség eltünt. A színházkertben 
ácsorgó örömök megfakultak, a színház üres lett és elhagyatott, mint 
egy szép lakás, ahonnan elköltöztek a lakók. 

Mégis úgy tünt fel az egész, mintha mindenki, az emberek, a 
város, az utcák, a kertek megkönnyebbülten sóhajtottak volna fe l : 

— Hálistennek ennek is vége . . . 
S a hegyek alatti kisvárosba hosszú időre szorult be újra meg-

növekedett, ormótlan testével a csend. 
A színészgárdából valaki mégis itt maradt. Levetette a színes ruhát, 

elajándékozta kollégáinak a hangos nevetését, jó kedvét és beállt szor-
galmas, kedves, vendégszerető és cselédekkel vesződő úriasszonynak. 

Erzsike férjhez ment Balog Bélához s a házuk a helybeli művész-
kolónia szeretett és kedves találkozóhelye lett. 

Turcsányi Miklóst a rázuhant bánat egészen eltemette. Napokig 
ki se ment az utcára. Ragadozók ketrecévé változtatta szobáját a 
szünetnélküli céltalan ide-odajárkálásaival. Meg-megállott az ablaka 
előtt és olthatatlan szomjat érzett, amikor a hegyek tetejére nézett. 

Táplálkozásáról háziasszonya gondoskodott, aki szerette ezt a 
csendes, komoly nagy embert és megértette óriási fájdalmát. 

Lassan, hetek multával alakult ki csak a csapások alatt a lelke 
új formája s amikor egy reggel a tükörbe nézett, hogy lássa az új embert, 
a keserűség csatlósát, a bajazzók iskolájának végzett növendékét, maga 
is megrendült. 

A hajába fehér kézzel markolt bele a bánat és arcát keresztül-
kasul szántotta a szomorúság. A szemében olyan bevehetetlen várat 
foglalt el a komoly gyász, hogy arra sohase tűzi ki többé az ostromló 
öröm a lengő, lobogó piros színű zászlóját. 

Lassan eszébe jutott a Tisza és Lakatos. Lelkiismeret furdalta. 
Egy este hirtelen elhatározással nekiindult az útnak a Tisza szer-
kesztősége felé. Sötét volt. Senki se láthatta. Mégis a mellékutcákon 
ment végig és lopódzva, osonva, mint a tolvaj, szökött be az udvarra. 

Kinyitotta az ajtót és belépett a szobába. 
Arcát megcsapta a nagy csend. Az egyik asztal előtt Lakatos 

ült és dolgozott. Más senki sem volt a szobában. 
Lakatos nagyon megöregedett. Sápadt volt, egészen fehér. Sovány, 

sárga ujjai nehezen tartották a tollat. A szeme már elkívánkozott 
erről a világról. 
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Nehezen emelkedett fel székéről és szólt. A hangja most is úgy 
zengett, mint a harang. 

— Isten hozta, édes fiam. Vártam . . . 
Turcsányi csak nézte, nézte és halkan, alig hallhatóan rebegte, 

érezte, hogy nem mondhat mást: 
— Bocsásson meg . . . Borzasztóat tévedtem . . . 
Lakatos szelíden, kedvesen folytatta : 
— Mindenekelőtt üljön le, fiam. 
Turcsányi leült a régi asztalához. Szemben ültek egymással. 
— Örömmel látom, édes fiam, hogy egészséggel heverte ki a csa-

pást. Most már nem féltem. A fájdalom utálatos valami. Ha egyszer 
valakit igazán a birtokába vesz, annak örökre megbélyegzi az arcát. 
Lássa meg mindenki, hogy ott ő volt az úr. No de hiszen nem baj. 
Ez a bélyeg az emberek fölé emeli a lelkeket. A fájdalom megbélyeg-
zettel a földön a kiválasztottak. 

Turcsányi csak nézte, nézte és szomjasan itta szépen szóló hang-
ját, csendes, halk gondolatait. 

— Az olyan ember, aki kiállotta a fájdalom hóhérjának inkvizí-
cióját, az már nem fél a haláltól. Az már egy kicsit kacérkodik is vele. 
És ez ad tökéletes megnyugvást az életben. Az ember rájön, hogy ő 
se egyéb, mint egy tükör. Amíg a tükör ép, benne van az erdő, a folyó 
a mindenség. Jön egy kéz, összetöri a tükröt, az erdő, a folyó, ami 
benne volt, megmarad, tovább él, de a tükör nem tükröz többé, az 
ember eltünt, nincs többé sehol . . . 

— Édes fiam, az élet szép ! De harcolni ostobaság ! 
— Mi ott hibáztunk, hogy harcba kényszerít ettük a lelkünket ! 

Nem harcolni kell, édes fiam, hanem szeretni! A harc véges és céltalan ! 
A szeretet örök ! 

Turcsányi lehajtotta a fejét, úgy erezte, mintha valaki a túlvilág-
ról szólt volna hozzá. A lelkén egy kéznek a munkáját érezte, puhán, 
valami csodálatosan fájdalommentes vésővel véste be oda ezeket a 
szavakat. 

A zengő harangszavú hang folytatta : 
— Ne haragudjék, fiam . . . Az utóbbi időben magamra hagyva 

sokszor ott gubbasztottam már a sírom szélén és sokat gondolkoztam. 
Nem is tudok már máskép beszélni, mint így. Feltolakodnak a számra 
a gondolatok és ki kell mondanom őket, hogy tanuljanak belőle az 
emberek. Maga is, édes fiam. És most meséljen . . . Régen nem lát-
tam . . . Mit csinál? Hogy van? 

Turcsányi, mint egy bölcsre, úgy nézett fel rá. 
— Remélem nem hagyta abba a regényét? Irt? Sokat írt? 
Turcsányi nemet intett. 
— Kár. Az nagy kár. Maga nagyon tehetséges ember, fiam. Magá-

nak dolgoznia kell. Szép, melegszavú könyvet kell írnia, amiben ott 
csilingeljen az emberi lélek ezerszavú csengője. Ahol ott legyen a szép-
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ség, a bölcseség és a szeretet ! Ilyen könyvet írjon, édes fiam. De írjon ! 
Szépet! Csak szépet! ! . . . Szépet akartam én is és most látom csak, 
hogy eddig nem is tudtam, mi a szép. Ha visszanézek, egész életemet 
csúnyának látom. Talán azért vágyódtam mindég olyan betegesen a 
szép után. Megigéri nekem, hogy írni fog? 

Halkan felelt Turcsányi : 
— Igérem. 
— Egyet sajnálok csak. Azt, hogy én már valószínűleg nem fogom 

elolvasni a könyvét. Költözködés előtt állok. Én már úgy látom magam 
előtt az életet és a halált, mint a hajósember a horizontban a tengert 
és az eget. Senki sem tudja, hol végződik a tenger és hol kezdődik 
az ég . . . 

Sok mindent szeretnék magának mondani. Mindenekelőtt azt, hogy 
kis idő multával házasodjék meg. Lássa, én egyedül éltem végig az 
életemet, nem volt asszonyom és úgy érzem, hogy rosszul tettem. 

Asszony nélkül az élet olyan, mint egy ráma kép nélkül: kép-
telenség ! 

Vagy van értelme a vázának virág nélkül? 
Az első csalódás után nem szabad egészen elfordulni az asszonytól. 

Az asszony szent, mert magában hordja az anyaságot. . . 
Lakatos elhallgatott. Elfáradt. Turcsányiban feltolakodott a sok 

kérdés, csendesen, vigyázva a hangjára szólalt meg : 
— Mondja, Lakatos uram, semmiről sem tudok . . . Mi történt 

a z u t á n ? . . . 
Lassan, fáradtan beszélt Lakatos : 
— Semmi. A Tisza egypár száma nem jelent meg. Azután egy-

szerre csak beállított Gerő és újra piacra dobtunk egy-egy számot. Most 
már én is dolgozgatok. Valahogy elélünk. 

Mást szeretett volna kérdezni Turcsányi, de ezt kérdezte : 
— És Péterke? 
— Péterke itt van. Ő az én hűséges ápolóm. Szegényt sajnálni 

fogom, ha elmegyek. Mi lesz vele? 
Tovább kérdezte Turcsányi, mást is szeretett volna hallani. 
— Mondja, meséljen, mi hír a városban? 
Lakatos hangján érzett, hogy nem érdekli az, amit beszél, mégis 

csak elmondta : 
— A színtársulat elment. Hiszen a nagy premier után már csak 

egy pár napjuk volt hátra. A fővárosból a minisztériumból hivatalos 
emberek jöttek a városba s a vármegyeházán folyik a fegyelmi vizsgálat. 
Senki se törődik már a felkavart dologgal. Az élet megy tovább a maga 
útján. Az emberek dolgoznak . . . 

Turcsányi hangja rekedt lett és megbicsaklott, ahogy kérdezte : 
— És mondja, Lakatos uram, mondja, rendben van ez így? Igazán 

tévedtünk? Igaza van a társadalomnak? ! 
A szépen zengő hang újra magasba lendült : 
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— A mai társadalom olyan, mint egy rosszul szabott ruha. Hiába 
fordítja ki akárki, a fonáka éppen olyan elszabott marad, mint a színe. 

Újat senki sem tud csinálni. Mert új nincs. Csak máskép van ! 
Az eredmény mindég ugyanaz : Hatalom és Szolgaság ! 

Az ajtó nyílott és beszaladt Péterke, kezében ételhordó. Vacsorát 
hozott. Meglepetten állt meg. 

— Nini, a szerkesztő úr. Jó estét kívánok. 
— Jó estét, Péterke. 
— Vissza tetszett jönni hozzánk? 
Nem Turcsányi felelt, hanem Lakatos : 
— Nem, Péterke. A szerkesztő úr csak látogatóba jött. 
Elszomorodott a kis nyomorék. 
— Milyen kár. És mit csinál most? 
— Ő ír, Péterke. Nagy és komoly munkát. Regényt ír. 
— Regényt? Milyen szép lehet. Szeretném, ha én szedhetném ki. 
— Csacsi vagy, Péterke. Az a regény a fővárosba készül. Nem 

ilyen rozoga ócska masina fogja azt világra hozni, hanem rotációs ! 
Áhitattal, rajongva suttogta Péterke és tisztelettel nézett Tur 

csányira : 
— Rotációs ! 
Később Gerő is megérkezett. Nyugodtan, mintha semmi sem tör-

tént volna, üdvözölte Turcsányit. Azután dologhoz látott. 
Péterke felkiáltott: 
— Nini, Gerő úr nem is csodálkozik, hogy itt van a szerkesztő úr ! 
Gerő visszafordult: 
— Mi van azon csodálkozni való? Én is visszajövök ide mindég. 

Nem tehetünk mást, enni kell ! 
Turcsányi nem maradt már soká. Elbúcsúzott. Lakatos nehezen 

engedte el. Újra és újra megigértette vele, hogy megírja regényét és 
amikor már az ajtóban volt, még oda is utána kiáltott: 

— Aztán szorgalmasan, édes fiam . . . 

XIX. 
Turcsányi minden erejével és energiájával nekilátott a regényé-

nek. Éjjel-nappal dolgozott. Gonddal, szakértelemmel, megválogatva az 
eseményeket és kipallérozva a mélységeket. A mondatai könnyen, színe-
sen öntötték el lelkét. Örült a munkának. Szerette a regényt. 

Alig evett valamit. A pénze is kevés volt már. 
A barátai nem hagyták el. Balog Béla is felkereste és meghívta 

többször magukhoz, hol ebédre, hol vacsorára. Sipos Gyurka is fel-
kereste csaknem mindennap. Ilonát soha senki se említette előtte. 

A városban elterjedt a híre a szorgalmas, nagy munkájának, ki-
engesztelődtek iránta a lelkek és mindenki tisztelettel nézett rá újra. 

A hegyek fölött pedig végigsuhogtatta ostorát az ősz ! 
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Nagy vörös sebek támadtak a nyomában az erdők lombján, sárga 
foltokat csókolt a hegyoldalakra az őszi nap s a levegőben tiszta, min-
pent átfogó erővel úszott az enyészet. 

Turcsányiban néha elakadt a munka a fáradtságtól. Ilyenkor 
reggelenként magára kapta a könnyű felöltőjét, egypár zsemlyét vett 
magához, nekiindult a hegyeknek és maga mögött hagyva az egész 
életet, égre tágult lélekkel gázolta a síró, nyöszörgő avart. 

Szó nélkül, halálos csendben pergett le a fákról a levél és utolsó 
táncában könnyedén röpködve, pillemódra úszott messze az aranytól 
csillogó levegőben. 

Turcsányi nézte a felhőt! Megbámulta az eget. Beleszaladt a 
lelke a hegy alatt száguldó, tiszta folyó hullámaiba és velük rohant 
egy darabig a kanyarulat felé. Vizet ivott a forrásból. Tele szedte 
magát napsugárral és illattal s amikor tervszerűtlen, céltalan bolyon-
gásából haza kergette a haragos alkony a városba, úgy érezte, 
hogy tele van újra kiürült lelke széppel és jóval és még aznap felfrissülve 
ült hozzá regényéhez és száguldó tolla alatt egyre tágabban, egyre 
szélesebben hömpölygött a regény. 

Egy hideg, novemberi éjtszakán történt, hogy Lakatos meghalt. 
Turcsányiért Péterke szaladt el, megtudta tőle, hogy Lakatos már 
nagyon gyönge volt, egyszer feküdt, egyszer fent volt, tüdőgyulladást 
kapott és úgy halt meg csendesen, észrevétlenül. . . 

A regény pedig elkészült. 
Turcsányi régi jó barátjának küldte el a kéziratot, aki már maga-

san fent ragyogott az irodalom egén. 
Az ezután következő pár nap volt a legnehezebb. 
Turcsányi sehol sem találta helyét. Kint csavargott, bolyon-

gott állandóan a hideg, csípős novemberi levegőben a hegyek között. 
Olyan jól ismerte már a közeli hegyekben a járást, hogy haza se űzte 
a sötét. Ott kóválygott, ott csavargott ijedten, dobogó szívvel, mint 
egy eltévedt sas. Hátha rossz, hátha nem kell a regény. 

Egy este már vizes volt az avar a dértől, fent kóválygott a tisz-
táson a hegy tetején és elmerült, csendes lélekkel nézett a fekete völgybe, 
ahol sárga, tompafényű lámpáival nesztelenül pihent a város. 

Itt-ott egy-egy sötétebb folt mélyítette el az éjtszaka feketeségét. 
Házak voltak. Turcsányi állt, csak állt és várt, maga se tudta, hogy mire. 

Egyszerre csak felneszelt a füle. 
Harangszót hall. 
— Most? Késő este? Harangszó? 
Olyan furcsán, olyan egymásután csendült fel a harang. 
Mi az? Tűz van? ! 
Kongatják a harangoka- ! 
Turcsányi ijedt szeme körülrepdeste a várost. Meglátta. Egy helyen 

egy kis folton az éjtszaka óriási tengerében felszökött a tűz, mint egy 
szökőkút ! Mindég bővebben és bővebben ömlött a vize. Világított, 
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lángolt a sugara ! És büszke, haragos szökéssel, fel-felújuló lángolással 
iparkodott az ég felé. Vad erőlködésében tele köpködte szikrákkal az 
egész környéket. 

Gyönyörű látvány. 
Körülötte kipirultak, felragyogtak a házak s a harang kongott, 

kergette az embereket a tűzhöz. Felhajszolta, felriasztotta a segítséget. 
Turcsányi ott állott a hegyen és csodálkozó lélekkel, szomjas 

szemmel itta a tűz képét. 
Érezte, hogy a lelkében marad örökre az emléke. 
Különösnek találta ebben a szörnyű éjtszakai rengetegben ezt a 

maroknyi kis tüzet, amint bátran, vakmerően esik neki a sötétnek és 
óriási pásztákkal vág bele prüszkölő lángolása. 

Tűz ! 
Csupa korlát, csupa tömlöc! Nem tud fellángolni, nem tud magasra 

törni, nem tudja elemészteni az egész ostoba világot, mert megkondul 
a harang, összefutnak az emberek és megérkezik a segítség ! 

Mi volna, ha egyszer, mint elszabadult, véres, óriás kígyó, egyetlen 
szent pillanatban körülölelné a világot és gyönyörű, csodálatos poklot 
teremtene a földön? 

Mert hiszen a földről már csak a tűz hiányzik. A pokol kész ! 
Lent a városban elfáradt a maroknyi láng. Hunyóban van a tűz. 

Most jutott csak eszébe, vajjon mi égett le? 
Fázott. Hideg volt. Sietve, loholva megindult a város felé és 

elgémberedetten a hosszú ácsorgástól szaladt be a kapun lakása udvarára. 
Egy apró sötét alak állott eléje. Sírt. Alig birta szavát megérteni : 

Péterke volt. 
— Szerkesztő úr ! Leégett a Tisza. . . 
Pár nap mulva megjött az öröm. Turcsányi nevére a fővárosból 

levél érkezett, meghozta a sikert és meghozta a pénzt is . . . 
Hideg, őszi reggel volt. A hegyek közül kifutó vonat ablakában 

ott állott Turcsányi. Elnézte a gyorsan elfutó várost, a hegyeket, a 
völgyet. . . Azután egész felső testével kihajolt az ablakon és messze 
előre kémlelt. Ott, valahol előttük eső eshetett, mert hatalmas ívben 
ragyogott fel egy gyönyörű szivárvány a horizonton. Hirtelen nem 
tudta, mért, eszébe jutott a tomboló vihar és a csodálatos, viharutáni 
szivárvány, amit a levéltár ablakából látott, nem is olyan nagyon régen 
a vármegyeházán. 

Akkor úgy hatott rá az a szivárvány, mintha a harcnak, a háború-
nak és a haragnak a békehirnöke volna . . . akkor vette észre, hogy a 
szivárvány az ég kapuja. . . 

És most boldogan látta, hogy nekirugaszkodó, csörömpölő zajjal, 
lihegő, siető vágtatással szalad vele együtt a dübörgő vonat a ragyogó 
ég kitárult kapuja felé . . . 

(Vége.) 
Büky György. 


