
R A B T Ű Z. 
Regény. 

I. EGY ESŐS, hűvös októberi estén valaki halkan kopogott Mihalo-
vics Péter szobájának ajtaján. Mihalovics, aki már meggyuj-
totta az éjjeli lámpát és egy télikabát rongyaiba burkolódzva 

olvasott íróasztalánál, meglepődve emelte fel fejét. Az első pillanatban 
azt hitte, hogy képzelődött s mozdulatlanul meredt az ajtóra, várva, 
hogy a kopogás megismétlődjék. Igy telt el néhány másodperc, akkor 
megzörrent a kilincs és kívülről morgás hallatszott. 

Mihalovics most már kikiáltott: 
— Ki az? 
Mély, dörmögő basszus válaszolt: 
— Én vagyok. 
Mihalovics megismerte a hangot, kikeverkődzött a télikabátból, 

amit a hideg ellen csavart a lábára, az ajtóhoz ment és kinyitotta. 
Egyik barátja, Keresztes György lépett a szobába. Mihalovics betette 
mögötte az ajtót. 

— Hát téged mi szél hajtott ide? 
Keresztes nem felelt. Ledobta a kalapját meg a kabátját a diványra, 

azután körülnézett. A nyomorúságos szoba szomorú szegénysége meg-
lepte. A szűk lyukban alig volt bútor, a berendezés egy rozoga vas-
ágyból, egy íróasztalból, egy besüppedt diványból és egy roskadozó 
szekrényből állott. A mennyezeten átszivárgott a nedvesség, a falakról 
köröskörül hullott a vakolat, a festetlen padlón mély gödröket vájt az 
idő. Az asztalon égő lámpa gyenge fénnyel világította meg a szobát s ez 
a félhomály az öreg bútorokkal valami különös, mély és bántó vigasz-
talanságot árasztott magából. Látszott, hogy a szobában rend és tisz-
taság van, az odú ennek ellenére elhagyatottnak és szennyesnek tűnt fel 
s a napfénytelen lakások penészének erős, dohos szaga érzett. 

Keresztes Mihalovicsra tekintett. A költő törékeny alakja, amióta 
nem látta, még jobban megroskadt. Az amúgy is gyenge, véznatestű 
ember annyira megfogyott, hogy soványsága már-már ijesztően festett. 
Hatalmas koponyája úgy ült száraz, hosszú nyakán, mint egy távoli, 
idegen bolygó, amelyből két égő szem világított. 

Keresztes leült. 
— Rég láttalak — szólt. 
Mihalovics bólintott. A szekrényhez lépett s a sarokból üveget és 

két poharat kotorászott elő. 
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— Mikor költöztél ide? — kérdezte tőle Keresztes. 
— Két hete. 
— A bútoraid? 
— Eladtam. 
Letette a poharakat az asztalra és öntött a konyakos üvegből. 
Keresztes felhajtotta a pálinkát, aztán hátradűlt székében. Azért 

kereste fel Mihalovicsot, hogy bejelentse neki elutazását, az a sivár és 
fojtó nyomorúság azonban, ami a lakásban fogadta, megzavarta. Tudta, 
hogy Mihalovics az utóbbi időben még jobban megszigorította önkéntes 
szegénységét s végérvényesen berendezkedett a halálra, a lemondásnak 
ez a kegyetlen aszkézise azonban most mégis megriasztotta. 

— Rettenetes . . . 
Mihalovics tudta, hogy barátja mire gondol. Legyintett. 
— Hagyd — szólt. — Nekem ez a szoba, amint láthatod, tökéle-

tesen megfelel. Örülök, hogy ráakadtam és kivehettem. A tied sem 
különb. 

Keresztes azt hitte, hogy a költő tréfálni akar vele. 
— Hogy érted ezt? — kérdezte. 
Mihalovics öntött a konyakból, felemelte a poharát és fenékig 

kiitta. 
— Úgy, ahogy mondtam. 
Kevés ideig várt, aztán folytatta : 
— Teljesen mindegy, hogy az ember hol ássa meg a sírgödrét. 

Emlékezz csak, az imént, amikor beléptél, csodálkozást szinleltem. 
Úgy tettem, mintha meglepett volna a látogatásod, holott már vártalak. 

Keresztes megrezzent: 
— Vártál? 
— Vártalak. El kellett jönnöd. Már a multkor, amikor utoljára 

találkoztunk, akkor láttam rajtad. 
— Beszélj világosabban. 
Mihalovics eddig a mennyezetet bámulta. Lekönyökölt az asz-

talra és most már Keresztesre nézett. Vizsgálta, de nem fedezett fel 
rajta semmi különöset. Az erős, izmos termet, a férfiasan szabott szép 
arc, a nyugodt tekintet a régi volt. 

— Tévedtem volna? Nem. Nem hiszem — mondta inkább magá-
nak, majd hirtelen az asztalon álló naptár után nyúlt és néhány lapot 
visszahajtott. 

— Nézz ide. Nézd meg ezt a bejegyzést — mutatott újjával az 
egyik oldalra. — Ide írtam fel. 

Keresztes megnézte a feljegyzést. Az egyik pénteki nap mellett 
ez a néhány szó állott: «Október, Keresztes jönni fog». Érezte, hogy 
elsápad : 

— Mit jelentsen ez? 
Mihalovics elvette tőle a naptárt és visszatette a helyére. 
— Semmit. Azt, hogy nem tévedtem. Te is elvégezted. 
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— Úgy van — sóhajtott halkan, a fejét lehajtva Keresztes. 
Mihalovics újra ivott, majd elsimította a homlokát és folytatta : 
— El kellett érkeznie a te órádnak is, mert bélpoklosnak születtél. 

Előbb, vagy utóbb, de be kellett látnod, hogy te sem birod. Nekem 
szerencsém volt, az én igazságom korán megnyilatkozott, én tehát 
idejében kirúghattam magam alól az életet. Te azonban reménykedtél 
és felhigítottad a szenvedésedet. Új utakat kerestél, azt hitted, hogy 
megkerülheted a végzetedet. Ábránd és felesleges erőlködés volt. 

— Az a kis kerülő, amit megtettem, nem változtatott a dolgokon. 
Ott vagyok, ahol te. 

A költő ajkán mosoly futott át. Szólni akart, de Keresztes nem 
engedte : 

— Ne nevess, mondom, hogy — vége. Nincs tovább. Az utolsó 
kísérlet előtt állok. 

— Azért jöttél, hogy ezt bejelentsd? 
— Azért. 
— Kár a fáradságért. 
— Miért? 
— Barátom, ez neked nem az utolsó, hanem az első kísérleted lesz. 

Az első komoly lépés, hogy megpróbáld megmenteni süllyedő életedet. 
Keresztes felállott: 
— Hallgass meg, azután beszélj. El fogom mondani az utolsó 

félévemet. 
Mihalovics bólintott. Darabig várt, akkor megszólalt: 
— Hallgatlak. Kezdheted. 
Keresztes átsétált néhányszor a szobán, majd leült megint az 

asztalhoz, szembe a költővel. 
— Figyelj hát ide — szólt — rövid leszek. A krízis, az, hogy 

únok és utálok mindent, hogy végképen elvesztettem a lábam alól 
a talajt, bennem sem most kezdődött. A féreg vagy a téboly, ahogy 
tetszik, már bennem is régóta rág. Már akkor jelentkezett, amikor hat 
évvel ezelőtt feljöttem Budapestre. A lelkem mélyén akkor még ugyan 
egész sereg ismeretlen vágy aludt, ennek ellenére tudtam, hogy hiába-
való minden, az élet soha nem fog kielégíteni teljesen. Húsz éve ismersz, 
hát tudnod kell, hogy a harc jobbik felét már én is régen feladtam s már 
régóta nem harcolok az elérhetetlenért. Ez a lemondás hervasztotta el 
az én illuziómat is, akárcsak a tieidet. De mert a megfutamodásom korai 
volt, igazi megbékülés és igazi bölcsesség híján fájdalmassá tette minden 
percemet. Emlékezz, hányszor kiáltottunk fel, hogy az életünk elvisel-
hetetlen, mert egy elátkozott órán betekintettünk a teremtés műhelyébe. 
Az okot azonban, hogy miért feszített épen bennünket keresztre a vélet-
len, a kiábrándulás meg a csömör, soha nem tudtuk megtalálni. A válság 
tehát, amely az élet és a halál meredekén himbált bennünket, állandósult, 
egyikünk sem hitt semmiben, elfelejtettünk gyűlölni, de nem tudtunk 
többé megbocsátani sem. Egyedül a szeretetünk maradt tiszta és a 
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gyámoltalanságunk vált lassankint hasonlatossá a mártírok és az őrültek 
megadásához. Te gyengébb, vagy szivósabb voltál, mint én, te tehát 
kibékültél és megegyeztél a halállal. Harmadik éve élsz bezárkózva, 
elszakadva teljesen a világtól, minden erőddel és makacsságoddal 
egyedül annak a rögeszmédnek élve, hogy el kell pusztulnod, te terem-
tettél magadnak valamit, amiben hittél s amivel meg tudtad magad 
nyugtatni, én azonban nem. Pedig annakidején én is elszántam magam 
erre, de nem bírtam kivárni, amíg szép lassan, magától lecsukódik 
a szemem. Megpróbáltam tehát — mégegyszer és utoljára — áttekinteni 
az életemet, hátha sikerül találnom valahol valami mentő deszkaszálat. 
Onnan indultam el, hogy kihúnytunk, mert elvesztettük a hitünket. 
Nem a magunkban, nem az életben, hanem a hitben való hitünket. 
Kihullottunk a közös nagy testvériségből, megszakadt kapcsolatunk 
a teremtett dolgokkal. Lelkünkben nem elevenedett meg többé a világ 
képe és lelke. Nem voltunk többé rabjai annak a kényszernek, ami 
az életet jelenti. Magyarán, oszlásnak indult bennünk a legbensőbb rész, 
mert lezuhantunk abba a mélységbe, ahol homályba veszik a külön 
isteni és külön emberi akarat és senki nem kap választ arra, hogy 
honnan ered végzetszerű hitetlensége. Ki: intézte úgy, hogy hiába 
erőlködünk, gyötrődünk, hiába ordítunk segítségért és karmoljuk 
sebesre magunkat: — nem kapaszkodhatunk bele többé a hitbe. Nem, 
mert a pokolnak ebben a rettenetes kamrájában már mindannyian 
tudjuk, hogy mindazt, ami körülöttünk van, a csalódás torzítja 
valósággá és hogy bennünk is, a természetben is hazugság minden cél 
és minden beteljesülés. Ezeket állapítottam meg, amikor rólad és a sor-
sodról gondolkoztam s azzal nyugtattam meg magam, hogy jó minden 
úgy, ahogy van, majd csak elcipeljük a sírig valahogy a roncsainkat. 
Mondom, sikerült megnyugtatnom magam, mert azt hittem, tisztában 
vagyok azzal, hogy mi történt velem és körülöttem. Örültem, hogy 
felfedtem létünk szörnyű tragikumát. Helyes, szóltam magamhoz, 
eloszlott bennem a lélek és kiapadt bensőmben az a tenger, amely a 
végtelenség és örökkévalóság mosolyát veri vissza a mindenségbe. 
Elvesztünk az élet számára, láb alatt vagyunk, én is, te is, Kuruczék is, 
következésképen el kell takarodnunk az útból. Féléve hordom magamban 
ezt a bizonyosságot, mégsem tudtalak követni, mert gyáva voltam. 
Nem voltam képes magam őszintén és becsületesen elszánni a halálra. 
Ekkor határoztam el, hogy még egy utolsó erőfeszítést teszek: — el-
utazom. Elmegyek innen, hogy elmeneküljek magamtól, hogy elszakad-
jam a multtól, hátha lehet, hátha történik valami csoda, ami megment. 

Mihalovics a szoba sötét falait vizsgálta. Hallgasson, vagy beszél-
jen? S ha szól, mit feleljen? Azt, hogy nem érdemes, ne menjen. Várja 
meg itt, amíg megdöglik, hiszen úgy sincs már az az idő messze? Nem. 
Nem fogja Keresztest a tervéről lebeszélni. Ha már elhatározta, hogy 
elutazik, hát csak menjen. 

Várt néhány pillanatig, akkor megszólalt: 
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— Hová mégy? 
— Még nem tudom. 
Mihalovics lehúnyta a szemét, hogy jobban lássa Keresztest. 

Lám, mennyi erő, milyen egészség és milyen félelmetes tehetség lakozott 
valamikor ebben az emberben. Mégis megroppant, összeomlott s el-
merült a megismerés és igazság förtelmében. 

— Gyomorrontás az egész — szólt. — Utazz el, egészen bizonyos, 
hogy jót tesz. Az imént mégsem volt igazam, mégis csak tévedtem. 
Szenvedsz, pajtás, már pedig addig, ameddig kínlódsz, addig nem komoly 
és nem veszedelmes az eset. 

— Ezt magad sem hiszed. 
Mihalovics kissé érdesen jegyezte meg : 
— Nem tehetek róla, de nekem ez az érzésem. Azok a kétségek, 

önkínzások és apró félelmek, amik téged gyötörnek, egy muló nyavalyá-
nak, nem pedig a komoly haldoklásnak a tünetei. Sohse gyanakodj, nem 
akarom bekötni a szemed a meszes gödör előtt. Szívesen magammal 
rántanálak, hogy ne menjek egyedül, de messze vagy, nem ér el a kezem. 
Fiam, aki kísértetekkel cimborál és ebben a komaságban annyi túl-
világi ismerőssel tart fenn jó viszonyt, mint te, az száz évig él, az rende-
sen végelgyengülésben hal meg. 

A szobát lassankint betöltötte a dohányfüst és az alkohol szaga. 
Mihalovics talán már a huszadik pohár konyaknál tartott. Az utóbbi 
időben erősen ivott és ez meglátszott rajta. Arca kigyulladt, meg-
püffedt s a szeme körül mély, különös barázdák képződtek. Hangosan, 
szinte kiabálva beszélt, ökölbeszorított kézzel, majd megint össze-
roskadt és nyakát válla közé húzva, besüppedt karosszékébe. A mámor 
kékes lánggal égett benne és úgy lobogott, mint a lidércfény. 

Kint közben megeredt az eső és verni kezdte az ablakot. Mind-
aketten a lefutó esőcseppeket nézték. Egy-egy nagyobb, súlyosabb 
csepp koppant az ablakon s hirtelen lefutott a síkos üvegen. Útján 
álló kis vízcseppekbe ütközött s azokat is magával ragadta. Csepp-
cseppet követett s a víz mindig ugyanazon az úton szivárgott le az 
ablakráma felé s eltűnt a korhadó fa hasadékaiban. 

— Figyeled ezeket az esőcseppeket? — szólalt meg hosszú hallga-
tás után Mihalovics. — Én órákig el szoktam nézni. Ahány vízcsepp, 
annyi élet. Mit gondolsz, miért hullajtják le ezeket a cseppeket a fellegek? 

— Nem tudom — felelt üres hangon Keresztes. 
— Én se — mondta Mihalovics. 
Majd hozzátette : 
— Minek is tudni. Hiszen a mi életünk más. Bennünket derült 

egek küldtek. 
A hangja gyászleplek alól kongott. Hirtelen kacagni kezdett, de 

fuldokolva, vicsorgatva a fogait s ez az inkább görcsös és vad zokogás-
nak, mint nevetésnek tűnő hátborzongató hahotázás, egyszerre örvénye-
ket nyitott meg az éjtszaka süllyedt csendjében. 
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Keresztesen olyan fájdalom nyilait át, hogy belesajdult a szíve. 
Legokosabban tenné, ha felkelne és menne. Neki is, Mihalovicsnak is 
jobb lenne. 

A kalapja ott lógott a fogason. Látta, de ebben a pillanatban úgy 
tűnt fel, hogy nagyon is messze van ahhoz, hogy elérhesse. Előbb fel 
kellene kelnie, azután odamenni s csak aztán ölthetné magára. Érezte, 
hogy ez sok, ehhez most nincs ereje, valami nyomja és húzza vissza 
a székbe. 

Különben is Mihalovics abbahagyta a kacagást. Most már köhö-
gött. De a levegő bentszorult a mellében s a nagy erőlködésben valóság-
gal fuldoklott. Percek teltek el, amíg megkönnyebbült, akkor hátra-
dőlt és megcsendesedett. 

Az ital már elfogyott, szótlanul és mozdulatlanul bámultak ki az 
éjtszakába, belehallgatva a végtelennek tűnő némaságba. A szobában 
és kint az éjtszaka neszelt s a távoli hangok árnyéka itt suhant el. 
Később szél zörgette meg az ablakot, lent sóhajtottak a fák, azután 
megsűrűsödött a csend. A falban belül egy darab vakolat, amit át-
áztatott a nedvesség, meglazult s a maltergöröngyök halk koppanással 
hullottak alá. 

Mihalovics felnézett. Körüljártatta tekintetét, ajka megvonaglott 
s elkezdte : 

Egyszer elmult régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél, 
Régi bűvös foliánson tétovázott a kezem, 
S hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm, 
Roppant félve és sóhajtón, zaj motoz a reteszen ; 
«Éji vándor«, így susogtam, «az babrál a reteszen : 

Az lehet, más senkisem». 
Az utolsó szó után megállt, pillanatig várt, aztán hangját egyre 

jobban lefojtva mondotta tovább Poe Edgar Allan versét. Keresztes 
magában követte, utána susogva az egyes sorokat s amikor Mihalovics 
elhallgatott, ő folytatta : 

Nyíl az ablak és az árnnyal méltóságosan beszárnyal 
Óriási lomha szárnnyal egy vén holló peckesen. 
S mintha mi se volna ebben s úgy ül ott, mint a lesen, 
Pallas szobrán mozdulatlan ül, csak ül, mint a lesen: 

Nem történik semmisem. 
Néhány strófát magának susogott el, aztán egyszerre vágtak 

bele mindaketten : 
«Pusztulj innen a pokolba», ordítottam fuldokolva, 
Szállj a károgó viharba, vár a bús Éj partja lenn ! 
Egy tollad se hagyd itt, vidd el és ne ölj kétségeiddel ! 
Károgásodat te, hidd el ! Ne maradjon nyoma sem ! 

Szólt a holló : «Sohasem». 
És a holló meg se moccan, néz reám meredve hosszan, 
A szoborról, a komorról tűz reám két tompa szem. 
Úgy ül, mint egy omladékon, mélyen alvó éji démon, 
A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen : 
Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen 

S nem virrad meg — sohasem ! 
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Mihalovics feje lehanyatlott. 
Keresztes utána nézett a saját hangjának, de a látomás eltűnt 

s a végtelen panasz elrezdült. 
Felkelt, a fogashoz ment és leakasztotta a kabátját. Amikor az 

ajtót kinyitotta, visszafordult, egy pillantást vetett Mihalovics felé, 
aztán hirtelen kilépett a sötét folyosóra. 

II. 
Keresztes másnap keserű szájízzel ébredt. Az íróasztalán név-

jegyet talált. Tornyay, a szobrász járt nála, amíg aludt s néhány sorban 
figyelmeztette, hogy ma van Györky báróné estélye. Most jutott eszébe, 
hogy mit ígért a multkor Tornyaynak. Hogy elfogadja a báróné meg-
hívását s elmegy az estélyére. 

Bosszantotta, hogy meggondolatlanul elkötelezte magát. A báróné-
rői mindössze annyit tudott, hogy elvált az urától s most félbolond 
és elzüllött írók és művészek megtérítésével foglalkozik. Ő, Keresztes 
a maga részéről írtózott minden fajta úgynevezett műpártolótól, nem 
hitt sem az őszinteségükben, sem a becsületességükben. Megvetette 
ezeket a parvenüket, akik nyilt házat vittek s összebarátkoztak min-
denkivel. A bárónét ezenfelül még rútnak és öregnek is képzelte, aki 
valószínűleg ezzel a nemes szenvedélyével akarja jóvátenni mindazt 
a szemérmetlenséget, amit valamikor önmagával és az élettel szemben 
elkövetett. 

De nem akarta Tornyayt kényelmetlen helyzetbe hozni s hosszas 
töprengés után rászánta magát, hogy elmegy és bemutatkozik a báróné-
nak. íróasztalához lépett, hogy becsöngesse Ferit, az inasát, az azon-
ban épen jött és jelentette, hogy egy öregasszony van kint, aki beszélni 
szeretne vele. 

— Micsoda öregasszony? — kérdezte csodálkozva Keresztes. 
— Valami özvegy Francisztiné. Azt mondta, a mester egyik barát-

jától hozott levelet. 
— Jó. Ereszd be, aztán készítsd ki a frakkomat. 
Az inas kiment és felcsavarta kint a villanyt. Idős hölgy lépett 

a szobába. 
Keresztes néma fejbólintással üdvözölte. 
— Engem tetszik keresni? — kérdezte. 
Az öregasszony nem felelt mindjárt, zavarát igyekezett elrejteni: 
— Nem tudom, jó helyen járok-e — szólt — de ezt a címet kaptam. 
Felnézett: 
— Keresztes úrhoz van szerencsém? 
— Az vagyok, mivel szolgálhatok? 
Az öregasszony színehagyott retikült szorongatott a kezében. 

Hirtelen felnyitotta és izgatottan keresgélni kezdett benne. 
Keresztes csak most nézte meg. Az asszony fején nagy formátlan 
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kalap ült, félig a homlokra, félig a kontyra támaszkodva s a kalap alatt 
őszes, gyér haj takarta el a halántékot. Törékeny, szinte gyermekesen 
vézna testét foltnak tűnő fekete rongy fedte. Ez a málásnak indult 
gyászruha azonban mégis rendesnek, tisztának és kifogástalannak 
látszott. A sovány, beesett arc fakóságában és az apró szemekben kimond-
hatatlanul nagy szomorúság virrasztott, valami csodálatos, halvány 
és távoli fény, amelynek őrtüzei úgy reszkettek, mintha egy elnémult 
világ fölött imbolyogtak volna. Olyan leheletszerű és mégis zordon 
bánat lengte körül az egész alakot, olyan fájdalmas és zengő mártirium, 
amit nem tudott megközelíteni a pillanatnyi megrendülés s amit nem 
enyhített még az a két fölhasadt otromba bakancs sem, amely az 
öregasszony lábán éktelenkedett. 

Előkotorászta a cédulát, amit keresett. Keresztes elvette tőle. 
Gombos, az egyik ismerőse kérte néhány sorban, hogy hallgassa meg 
a panaszát s ha teheti, járjon a kezére. 

— Miről van szó, kérem? 
— A szíves közbenjárásáért esedezem, ha nem terhelném vele. 
Röviden elmondta, hogy mi a kérése. Menekült óvónő s nem tud 

hozzájutni a járandóságaihoz. Azonkívül a lakásából is ki akarják tenni, 
amit drága pénzen vett. Azért jött, hogy Keresztes illetékes helyen 
járjon közbe az érdekében. 

— A nyugdíját sem folyósítják? — kérdezte Keresztes. 
— Azt sem. 
— Miért? 
— Azért, mert menekült vagyok s az állampolgárságom ügye 

sincs még elintézve. 
— Ügyvéddel beszélt? 
— Beszéltem. 
— Nos? 
— Háromnál is voltam, de nem vállalta ügyemet egyik sem. 
— Nagyon sajnálom — szólt Keresztes — hogy idefáradt. A jövő 

héten elutazom, nem állhatok a rendelkezésére. 
— El tetszik utazni? 
— El. A jövő héten pénteken. 
— Gombos úr nem említette. 
— Úgy látszik, nem tudta. De majd szólok valakinek. A nevét 

mindenesetre feljegyzem. 
Az öregasszony közelebb lépett: 
— Bocsánatot kérek — szólt — hogy még be sem mutatkoztam. 

Özvegy Franciszti Andrásné a nevem. Azt hittem, az inas megmondta. 
Keresztes felírta a nevet és a lakcímet. 
— A jövő héten tessék valamelyik délután elfáradni vagy el-

küldeni valakit, majd akkor megmondom, hogy mit végeztem. 
Francisztiné arca pillanatra felderült. Megbiccentette a fejét, valami 

köszönésfélét rebegett, s amilyen hirtelenül jött, olyan gyorsan távozott. 
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A szobában furcsa, távolinak és leheletszerűnek tűnő illat maradt 
utána. 

Keresztes nem tudta magának megmagyarázni, hogy Gombos 
részéről hogyan érte épen őt ez a megtiszteltetés és szerencse. Igaz, 
hogy egyik-másik minisztériumban ismert néhány embert, ezeket 
az összeköttetéseit azonban soha nem vette igénybe. Majd holnap 
vagy holnapután fel fog telefonálni valamelyik jó emberének a belügybe 
és ezzel a dolgot a maga részéről el is intézte. 

Öltözködni kezdett s közben eszébe jutott a Mihaloviccsal foly-
tatott tegnapi beszélgetése. Nem igaz, Kurucz meg Simon nem szenved-
nek. Ez a két ember még bírja. Dolgozik és hisz magában is, az életben 
is mindakettő. Azért, mert fáradtak? Hát egy kis időre ők is jóllaktak. 
Mindössze a hiúság gyötri őket. A mesterségükkel jár, hogy harmincöt-
éves korukra elveszítsék az önbizalmukat. Aki alkot, teremt, hogy 
fölülmúlja önmagát és a természetet, azt mindig kétségbeejti ennek 
a hiábavaló erőfeszítésnek az eredménye. 

Elkészült. Csöngetett és autót hozatott. Amikor beszállt a kocsiba, 
bemondta a soffőrnek a címet : 

— Hermina-út 152. 
Megkésve érkezett, a hatalmas, kivilágított palotából, mikor az 

autó a rácsos kapu előtt megállott, már hangos zsibongás hallatszott. 
Amikor a ruhatárban letette a kabátját és a kalapját és az egyik inas 
megállott előtte, hogy a névjegyét elkérje, udvariasan félretolta az 
útból és bejelentés nélkül lépett be a terembe. A szokatlanul nagy és 
tágas fogadóteremben föl s alá hullámzott a meghívottak serege. 
Csupa estélyiruhás nő és férfi. Keresztes a felét sem ismerte. Tornyayt 
akarta elsősorban is megkeresni, előbb azonban körülnézett. 

A termet köröskörül, a mennyezet négy oldaláról eldugott villany-
körték világították meg. A mennyezet közepéről csillárok helyett 
virágdíszek csüngtek ezüstös köteleken, valóságos kis lebegő ligetek, 
szekfű- és rózsakertek. A falakat a szokásos aranycirádák helyett jel-
képes domborművek diszítették, középen pedig, szemben egymással, 
mind a négy falon egy-egy történelmi nevezetességű szerelmi jelenetet 
ábrázoló festmény díszlett. A terem utcai részén hatalmas háromsíkú 
színpadszerű alkotmány állott, különböző, de csupa nehéz antik bútorral 
megrakva. A színpad hátulsó részét vörös és zöld bársonyfüggönyök 
takarták, jobbról és balról színes oldalfüggönyök lógtak alá. A teremnek 
nem volt közvetlen földszinti kijárója, a melléktermekbe a félemeletnyi 
magasságban épített nyitott erkélyeken keresztül lehetett átjutni 
s minden erkélyre külön kis lépcső vezetett. 

Keresztes kissé merésznek, de eredetinek és harmonikusnak találta 
ezt az elrendezést. Az ötlet, amely ezt a termet megteremtette, bizonyára 
a bárónénak, nem pedig az építésznek a fejében született meg. 

Kevés ideig még ácsorgott és bámészkodott, azután, nehogy 
beleütközzék véletlenül valami kellemetlen ismerősbe, elindult, hogy 
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megkeresse Tornyayt. Rövidesen sikerült rábukkannia. A vastag, 
bikanyakú, köpcös kis emberke, aki csaknem kifeslett az erőtől, egész-
ségtől és életkedvtől, hangosan kurjantott, amikor megpillantotta. 

— Gyere ! Gyere már ! — integetett a kezével és nem törődve 
azzal, hogy legázol néhány embert, utat tört magának a kavarodásban. 

Kereszteshez érve, megölelte. 
— Nem bíztam benned — örvendezett. — Már telefonáltattam 

is érted. 
— Kár volt, mert amint látod, itt vagyok — mosolygott Keresztes. 
Tornyay belekarolt: 
— Most pedig gyerünk. Viszlek, be foglak mutatni rögtön a 

bárónénak. 
Keresztes nem ellenkezett. Engedte, hogy Tornyay magával cipelje. 
— Itt van Kurucz is, Simon is — újságolta a szobrász. — Tőlük, 

hál' Istennek, nem féltem, tudtam, hogy eljönnek,ők tisztességes emberek. 
Keresztes nevetett: 
— Nekik könnyű, mert ők nem a bárónéd kedvéért jöttek. 
— Hanem? — lepte meg a kijelentés Tornyayt. — Hát akkor 

miért lennének itt? Ide, barátom, mindenki ennek az asszonynak 
a kedvéért jön. Nézd — mutatott hirtelen előre — ott állnak, félórával 
ezelőtt hagytam magukra őket s azóta nem mozdultak. 

Kuruczék néhány lépésnyire tőlük, egy fiatal hölggyel beszél-
gettek. Karcsú, izmos, mégis puha termetét egyszerű, fehér, kivágott 
csipkeruha fedte. Hamvas, sugárzó arcát valami különös, tompa fény 
árnyékolta. Mezítelen karjának és vállának meleg fehérsége egybeolvadt 
haja fátyolos szőkeségével. Az egész jelenség virágkehelynek tűnt, 
amely most tárta ki szirmait, hogy megfürödjék a harmatban és a nap-
sugárban. Csaknem mozdulatlan volt, mintha tudta volna, hogy a 
rezgés, amellyel vére hullámzott ereiben, ott lüktet csodálatos ajkán, 
a szemében és két kicsiny, előrefeszülő keblében. 

Keresztest meglepte a nő rendkívüli szépsége és épen meg akarta 
kérdezni a szobrásztól, hogy kicsoda, amikor Tornyay félresöpört az 
útból két bámészkodó fiatalembert és előretolta. 

— Asszonyom — bókolt a maga módján, meglehetősen ügyet-
lenül és szertartásosan — engedje meg, hogy Keresztes György bará-
tomat a kegyeibe ajánljam. 

A báróné hozzájuk fordult. Mosolyogva nyujtott kezet Keresz-
tesnek: 

— Igazán kedves — szólt. — Örülök, hogy végre mégis sikerül 
megismernem. 

Keresztes ajkához emelte a kicsiny és illatos kezet: 
— Engedje meg, báróné, hogy ezt én tekinthessem kitüntetésnek 

és szerencsének. 
— Ó, vigyázzon ! — vonta el a kezét a báróné. — Mert a szaván 

fogom. 
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— Rendelkezzék velem — hajtotta meg magát Keresztes. 
— Nem. Majd később. Ne kezdjük mindjárt veszekedéssel. 
Tornyay kapott a kijelentésen : 
— De igenis, azzal kell kezdeni. Én követelem. Ez az úr nem érde-

mel kíméletet. Ha reggel nem kerestem volna fel és nem figyelmez-
tetem, ma sem jött volna el. 

A báróné védelmébe vette Keresztest: 
— Azt, hogy a barátja érdemel-e kíméletet, vagy sem, majd én 

fogom eldönteni. Ez, kedvesem, az én ügyem s maga okosan teszi, ha 
nem avatkozik bele. Keresztes nem a maga, hanem az én meghívásai-
mat utasította vissza, ezért tehát nem magának, hanem majd nekem 
felel. 

— Már feleltem — szólt Keresztes. 
— Hogyan? 
— Azzal, hogy itt vagyok, eljöttem. 
A báróné bólintott. A legyezőjét pillanatra az arca elé emelte s a 

tekintete végigsiklott Keresztesen : 
— Helyes. Ezt mindenesetre tudomásul veszem. 
Szirmay gróf közeledett feléjük. 
— Bacchoné — recsegte — ghatulálok. Ön ismét pompás színben van. 
Apró szemével szinte rátapadt a báróné fedetlen mellére. A hasát 

kifeszítette, hogy érdemrendeit csillogtassa s így meghajlás nélkül 
csókolt a bárónénak kezet. A gróf, miután egyebet nem tehetett, lelkes 
császárpárti volt és ebben a minőségében hatalmas vagyont és rengeteg 
kitüntetést szerzett. Esze és műveltsége nem ért fel egy tizenhatéves 
gyermek értelmi képességével és tudásával sem, de roppant gazdagsága 
és arcának visszataszító rútsága sikerrel pótolták a szellemieket. Ocs-
mány kalandjairól volt nevezetes, aki e tekintetben feltűnően nagy 
barátja volt az alsóbb néprétegeknek. 

Néhány bókot mondott még a bárónénak, azután megpillantva 
Keresztest, akit ismert, utánozhatatlan előkelőséggel üdvözölte : 

— Ah ! Mesteh. Ez igazán kiváhló szehencse. Hallom, nagy sikehe 
volt a legutolsó könyvével. 

Hangosan és széles gesztusokkal beszélt, hogy magára terelje a 
figyelmet. Keresztest meglepte, hogy csupa ismert közéleti előkelő-
séget, írót és művészt látott egyszerre a közelében. Erre nem számított. 
Azt hitte, hogy Budapest éjjeli életének gyanús elemeivel fog talál-
kozni az estélyen. A báróné, Szirmay gróf meg két idegen úr, akiket 
nem ismert, a királykérdésről beszélgettek. 

— A legitimizmus naphól-napha ehősödik — jelentette ki Szir-
may gróf. 

— Úgy van, a törvényes király kilátásai egyre jobban javulnak — 
helyeselt a grófnak Hüvös, a bankár, aki, miután a háború és a forra-
dalmak alatt felbecsülhetetlen vagyont harácsolt össze, báróságra 
vágyott s ezt csak a királyság visszaállításától remélhette. 
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— Gondolja, hogy a legitimizmusnak van még jövője? — fordult 
a báróné a bankárhoz, csakhogy mondjon valamit. 

A gróf és a bankár egyszerre feleltek : 
— Természetesen. A jövő a legitimizmusé. 
S rögtön magyarázatba kezdtek, hogy megcsillogtassák rettenetes 

elméjüket. A báróné darabig hallgatta őket s azután Ménessyt, a pro-
fesszort kezdte figyelni, aki a királykérdést fajbiológiai alapon elemezte. 
Amikor a professzor egy ötperces mondat után megállott, hogy léleg-
zetet vegyen, a báróné felhasználta az alkalmat és odaszólt Tornyaynak : 

— Nos — kérdezte — magának erről a kérdésről mi a véleménye? 
Tornyay kiméletlen őszinteséggel felelt: 
— Báróné, nekem a királykérdésről nincsen véleményem. Én 

nem ebből élek. 
— De kéhem, kéhem ! — csattant fel a gróf. — Ha így gondol-

koznánk valamennyien, mi lenne akkoh az elvvel? 
Kurucz nem állotta meg, hogy meg ne jegyezze : 
— Semmi. Az elv megmaradna elvnek. Igy talán még lehetne is 

hinni a szentségében. 
Darabos Pál, a tudós vette át a szót, hogy összeegyeztesse az ellen-

téteket. A kicsi emberke, akinek egész lénye, feltűnően alacsony termete 
ellenére is nyugalmat és méltóságot, okos szeme és nyilt tekintete pedig 
derűs és tiszta szellemet sugárzott, a királyság eszméjét a kenyérkér-
déssel kapcsolta össze s az egész problémát mint szociális szükségszerű-
séget fogta fel. 

— A legitim királyság eszméjét — mondotta — a népek ősi hite, 
tehát az élet leghatalmasabb tényezője, a vallás teremtette meg. A népek 
azonban azoktól a hatalmasságoktól, akiket maguk fölé emeltek, min-
dig jólétet és kivételes örömöket követeltek. Az istenséget és a túl-
világi életbe vetett hitet a megsemmisüléstől való rettegés szülte, a 
fejedelmeket és császárokat pedig a kényelmükre csinálták az emberek. 
Abban a pillanatban, ahogy megszűnik a halál, meg fog halni az Isten 
és abban a pillanatban leomlik minden trón, amelyikben mindenkinek 
egyformán meglesz a mindennapi kenyere. 

Ménessy helyeselt. 
— Ez az igazság — tette hozzá a Darabos fejtegetéséhez. — 

Csakhogy az emberek nem mindig szükségszerűségből, hanem gyakran 
érzelmi okokból is cselekszenek. A gondolatnak és az egyéni tevékeny-
ségnek mindig nagyobb szerep jut az emberiség történetében, mint az 
anyagi szükségszerűségnek. 

— Az egyéni alkotásokat is az anyagi világ parancsai hívták 
minden időben létre — válaszolt Darabos. 

Simon elfordult s titokban ásítást nyomott el. Ő, aki politikai 
kérdésekkel sohasem foglalkozott, mélyen lenézte azokat az embereket, 
akik a tömegek hiszékenységéből éltek. Ő is, Kurucz is, Keresztessel 
és Tornyayval együtt, őszintén sajnálták Darabost, akit mint kiváló 
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embert nagyrabecsültek, hogy komolyan vette Szirmayt és a többieket 
és szóra érdemesítette őket, holott soha egy gondolatát nem érthették 
meg. 

A vitában egyre többen vettek részt s az most már meglehetősen 
szenvedélyes hangon folyt. A báróné egy nyurga fiatalemberrel beszél-
getett, aki bolondja volt a borsos történeteknek és épen az egyik kicsa-
pongásairól nevezetes miniszter legújabb szerelmi botrányát mesélte el. 
A közelben állók valósággal falták a történetet s amikor a fiatalember 
elbeszélését befejezte, titkos mohóságukban megismételtették vele a 
csiklandósabb részleteket. 

Bibó Lajos. 
(Folytatása következik.) 

HŰSÉGES ŐR. 
(A Sárkány-dalokból.) 

Nagy szürke kő, sötét fényű erdőben 
Rajta ékköves korona, 
Csilló aranyát elhomályosítá 
Lezajlott századok szálló pora. 

Út nem vezet sehol a rengetegbe, 
Elveszve, ki itt tévelyeg, 
Lépését gyökérhálózat befonja, 
Köntösét tüskeinda tépi meg. 

A korona itt pihen ősidőktől, 
Eredetét ki tudja már? 
Felette száraz ág. — Kíváncsi szemmel 
Néz róla le egy nagy hollómadár. 

A sziklakő előtt hűséges őrként, 
A kékvirágos pázsiton, 
Rémes sárkány, színpompás pikkelyekkel, 
Világos lesz szemétől a vadon. 

Igy várnak ők már évszázadok óta.— — — 
A holló szól: «zajt észlelek! » 
Az égbolt kék, de már a távolságban 
Jönnek idegen, kóbor fellegek. 

Czóbel Minka. 
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