
R A B T Ű Z. 
Regény. 

ABÁRÓNÉ mindenkire egyformán figyelt, egy-egy szót innen is, 
onnan is elkapott s ötletszerű, de találó megjegyzésekkel felelt. 

Tekintete többízben találkozott a Keresztes tekintetével s bár 
ezt észrevették mind a ketten, egyikük sem tulajdonítot t jelentőséget 
a véletlennek. 

Később az egyik kormányon lévő miniszter is megérkezett a fele-
ségével. A báróné engedelmet kért és elébük sietett, hogy üdvözölje őket. 

Keresztes felhasználta az alkalmat, intet t Kurucznak s otthagy-
ták a vitatkozókat. Simon követte őket. Tornyay a báróné után fu to t t , 
ők hárman felmentek az emeletre s leültek az egyik hideg étkezőben. 

— Soha nem mondta egyikőtök sem, hogy ismeritek a bárónőt — 
szólt odafent Kuruczékhoz Keresztes. 

— Ma l á tom másodszor, de sajnálom, hogy már korábban nem 
ismertem — felelt Kurucz. 

Keresztes maga elé nézett. 
— Nem ilyennek képzeltem. 
— Hanem? 
— Öregnek és ízléstelennek. 
Simon megjegyezte : 
— Már pedig nem úgy van. Erre az asszonyra sok mindent rá lehet 

fogni, csak rosszat nem. 
— És a barátai? — kérdezte Keresztes. 
— Nincsenek. Ezelőtt két évvel ment férjhez, hogy független 

lehessen. Négy vagy öt hónapig élt az urával, aztán közös megegye-
zéssel elváltak. Állítólag nem tör tént köztük semmisem. Az asszony 
gazdag, művelt, eszes és imádja a szabad életet. Úgy mondják, hogy az 
egyik Bourbon herceg természetes gyermeke. Anyja, Villetini grófnő 
volt, aki mint Erzsébet királyné udvarhölgye, Párisban ismerkedett 
meg a herceggel. A grófnő ebben az időben ment férjhez Wesster gróf-
hoz s a házasság után egy évre született meg a gyermek. A herceg félév 
mulva egy versenyen a halálát lelte s a grófné, akinek nemsokára a férje 
is meghalt, a kettős csapástól lesujtva, visszavonult a társaságtól és 
egész életét a gyermeke nevelésének szentelte. Fennkölt gondolkozású, 
élénk és választékos szellemű nő volt, azok közül az asszonyok közül 
való, akik halálukig meg t u d j á k őrizni az első szerelmi órák emlékét. 
A leány, aki a keresztségben az Erzsébet nevet kapta, örökölte anyja 
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nagyszerű tulajdonságait s gyöngéd, érzelmes, minden jóra és szépre 
fogékony, erős képzeletű hajadon serdült belőle. Amikor a grófné várat-
lanul elhúnyt, az önállóságra vágyó leány eddigi társaságában nem ta-
lálta meg azt, ami után már az édesanyja életében áhítozott. Szerette 
a művészetet és az életet. Megpróbálta, hogy kivonja magát a rokonok 
gyámsága alól, a család azonban hallani sem akart a fiatal teremtés 
szerintük vakmerő és lealacsonyító terveiről. Az alig tizennyolcéves 
leány erre elhatározta, hogy férjhez megy Györky báróhoz. Az esküvő 
után félév mulva elváltak s a báróné azóta szabadon él kedvteléseinek. 

Keresztes nem tudta miért, de jól esett neki, amit a bárónéról 
hallott. 

Kevés ideig még beszélgettek, aztán felkerekedtek és visszamentek 
a terembe. Kuruczék a bárónét akarták megkeresni, hogy elbúcsúz-
zanak tőle, mert az idő későre járt és sietniök kellett a szerkesztőségbe. 
Keresztes nem látta sehol Tornyayt, hát a legokosabbnak találta, ha 
ő is Kuruczékkal tart és haza megy. 

Amikor köszöntek a bárónénak, az egy pillanatra visszatartotta 
Keresztest: 

— Bocsásson meg — szólt — de ma nehéz napom volt. A leg-
régibb ismerőseim is eljöttek. Pedig szerettem volna egyről másról 
elcsevegni magával. A szombatom azonban szabad, ha gondolja, hogy 
nem fogom untatni, jöjjön el, itthon leszek. 

— Előre is hálára kötelez — felelte Keresztes. 
— Helyes. Akkor szombaton délután várni fogom. 
Keresztes Kuruczék után sietett. Félóra mulva otthon volt. Le-

feküdt, hajnalig olvasott, akkor lecsavarta a villanyt. 
Az első kép, amely félálmában megjelent előtte, a felkelése volt. 

Ezzel pillanat alatt végzett, aztán sorra vette a későbbi eseményeket. 
Az öregasszony . . . 
Hogyis hivják? Fra-Fran . . . Igen, Franciszti. Furcsa név. Érdekes, 

hogy a délután alig nézte meg s most mégis egészen tisztán és világosan 
látja az arcvonásait. Vajjon mi volt rajta az, ami a belépésekor annyira 
megdöbbentette. Miért fogta el olyan szorongó, nyomasztó érzés, 
amikor az öregasszonyra másodszor is ránézett. S egyáltalában, hogyan 
történt, hogy nem küldte rögtön el, hanem minden cél és értelem nél-
kül ismét magához rendelte. 

Érthetetlen. 
A másik oldalára fordult. Ostobául viselkedett. Ez bizonyos, dehát 

szükségtelen, hogy ráadásul még a következményeit is viselje. Az öreg-
asszonyt, ha majd jön, le fogja rázni a nyakáról valami ürüggyel. 
Különben sincs kedve hozzá, hogy beleavatkozzék az ügyeibe. Az még 
nem ok, hogy az öregasszony gyámoltalan és tehetetlen. Nemcsak neki, 
másnak is megvan a maga keresztje. Mindenki egyformán átkozódik 
és egyformán ostromolja az egeket. Ez a természet rendje. Nyomorult 
az is, aki nem öreg. Az Úristen kötelessége, hogy résen legyen. Ha 
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csordultig telik a közös pohár, majd útnak indít megint egy Krisztust, 
aki meg fogja váltani a szenvedőket. 

Gondolatai lassan szétfolytak és észrevétlenül álomba szende-
rült. A házat és az udvar t lát ta , ahol gyermekéveit töltötte. A kis 
kertben Tápai, az öreg bejáró takar ta ki a rózsákat, az eperfa alat t 
a rucák hüsöltek, a kakas féllábon ot t állott az ól előtt. Ő a kutyával 
játszott s hallotta, hogy valaki a nevét kiált ja. Megfordult, az anyja 
jö t t feléje. Sem az arcát, sem a ruhá já t nem látta, csak a szemét. Anyja 
nesztelen léptekkel közeledett s nem vette le róla a tekintetét . Amikor 
hozzáért s már csak két lépésnyire volt tőle, Keresztesnek a lába egy-
szerre gyökeret vert. Rémülten takar ta el az arcát és felsikoltott. 

A következő pillanatban felébredt. A mellét mázsányi súly 
nyomta. Fuldokolva kapot t a levegő után : 

— Mi volt ez? — szakadt fel belőle. 
Felült és körülnézett a sötétben. Az álomkép még ott vibrált a 

levegőben s a sarokban az öregasszony és édesanyja állottak. 
A két asszony a megtévesztésig hasonlított egymásra. 
A látomás csak pillanatig ta r to t t , azután szertefoszlott. Keresztes 

elsimította a homlokát és hátrahanyat lot t . Ez a rejtély lappangott 
hát a délutáni különös sejtelem mögött. Ez az érthetetlen és megdöb-
bentő hasonlatosság. 

Még reszketett, de a szívében hirtelen meleg csordult el és ez az 
illatos jóság szétáradt a testében. A csendesen enyhülő érzést tompa 
nyomás követte, ez a fájdalom azonban most jólesett és lassan elhalt, 
mint vigasztalan gyermeksírás egy távoli országúton. 

Tisztában volt vele, hogy vége minden alvásának és nyugalmá-
nak, ha nem engedi elterülni magában ernyedtségét. 

Sokáig nem mozdult és észrevétlenül aludt el. 

III. 

Másnap bement a lapjához és bejelentette, hogy elutazik. Pénzt 
nem kért s így hamar megállapodott a kiadóval. 

Bokros, az igazgató, aki boltoslegénynek született, de lapkiadó 
lett , nagyszerűen betöltötte ezt a szerepet. Lemosolyogta azokat a sze-
rencsétleneket, akik komoly munkából éltek és ideggörcsöket kapot t , 
ha valaki a szegénységről beszélt előtte. Állandóan két-három szeretőt 
ta r to t t . Ravaszul kiszámította, hogy ez a szenvedélye így kerül a leg-
kevesebbe. A három ki tar tot t ugyanis, miután mindegyik örökösen 
attól rettegett, hogy Bokros a másik kedvéért ott hagyja, mindent 
elkövetett, hogy a kitűnő férfiút magához kösse. Szerénységükben és 
igénytelenségükben már-már odáig mentek, hogy csaknem ráfizettek 
Bokrosra, aki azzal hálálta meg a hűségüket, hogy minden adandó 
alkalommal egymás ellen ingerelte őket. A három nő féltékenységétől, 
alázatától és szenvedélyességétől körülvéve azután úgy trónolt ennek, 
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a szerelmi pocsolyának a közepén, mint egy cézár, aki félistensége 
tuda tában uralkodik a női szíveken. 

Amikor Keresztes felállott, hogy távozzék, megállott előtte : 
— Hallom, hogy fent jár tá l Györky bárónénál. Vigyázz, ez az 

asszony veszedelmes. 
— Veszedelmes? Hogy érted ezt? — kérdezte Keresztes. 
— Szereti a kiváló embereket. Egyetlen vágya, hogy valamilyen 

hirességnek a végzete lehessen. 
— Nem érdekel — szólt kelletlenül Keresztes. — Különben sem 

hiszek a rendkívüli nőkben. Az asszonyok nem szeretik a tragikus fel-
vonásvégeket. Teljesen kielégíti őket maga a szerelem. 

— De ezt az egyet nem. 
— Azt akarod mondani, hogy a báróné még nem szeretett? 
— Dehogynem. De sem a szerelemben, sem a férfiakban nem 

találta eddig meg azt, amit keresett. 
Keresztes nem felelt. Kilépett az a j tón és sietve elhagyta az épületet. 

Nem, most már nem fogja megvárni a jövő hetet . A legfontosabb dolgait 
elintézte, hát nincs értelme, hogy maradjon. El fog utazni még ezen a 
szombaton. 

Estig kószált, néhány apróbb tárgyat vet t , hét óra után pedig 
elindult Kuruczékhoz. Kurucz szülei, miután az öreg úr közel harminc 
esztendeig vidéken ügyvédeskedett, a háború után felköltöztek Buda-
pestre. Meglehetősen jó módban, de visszavonultan éltek. A két öregnek 
minden öröme a fiúkban, Mihályban és a lányukban, Margitban tel t . 
A Mihály barátai közül Keresztest szerették legjobban s mint mindig, 
most is örömmel üdvözölték, amikor belépett. 

— Jöjjön csak — fenyegette már messziről Kuruczné. — Majd 
adok én magának. Miket fecsegett maga Mihálynak. Hát szabad így 
megijeszteni az embert? 

Keresztes nevetet t . 
— Kit i jesztettem meg? 
— Ki t? Há t bennünket. 
— Mivel? 
— Azzal, hogy i t t hagyja Budapestet . 
— De hiszen igaz. Csakugyan megyek. 
— Megy? — szólt hitetlenül Kuruczné és egyszerre megcsendesedett. 
Épen vacsoránál ültek. Keresztes köszöntötte Margitot, azután 

kezet fogott az öreggel. 
Kurucz megkérdezte : 
— Et té l? 
— Még nem. 
— Nohát akkor ülj le. 
Keresztes széket hozott magának és leült a leány mellé. Kurucz 

elébe tolta a tá la t : 
— Mit beszélsz? I t t hagysz bennünket? 
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— Nem. Csak elmegyek. 
— Aztán minek? 
— Nem tudom. Eszembe jutott, hogy így talán jobb lesz. 
Kurucz sonkacsülköt tartott a kezében, letette. 
— Bolond beszéd. Úgy látszik te is a vesztedet érzed. Nagyon jó 

dolgotok van, hát nem fértek a bőrötökben. 
Keresztes tréfásan elütötte a dolgot és másról kezdett vitázni az 

öreggel. Később, amikor megvacsoráztak, odaszólt Margitnak : 
— Játsszon valamit. 
A leány felemelkedett : 
— Mit? 
— Akármit. 
Margit a zongorához ült. Leütött néhány akkordot, aztán egy dalba 

kezdett. Keresztes a mozdulatait figyelte. A menekülő csendet, amely 
most a leány feje felett lebegett. Margit keveset játszott, azután fel-
állott s odament Kereszteshez. 

— Mondja — ereszkedett le vele szemben az egyik bőrszékbe. — 
Mikor megy? 

— Pénteken. 
— Hova? 
— Egyelőre Berlinbe. 
— És meddig marad? 
— Két évig. Esetleg háromig. 
A leány az arcát fürkészte : 
— Miért olyan fanyar? 
— Fáradt vagyok. 
A leányra nézett. Érdekes, mennyire hasonlít a bárónéra, állapí-

totta magában meg. A szemük, a termetük és a hangjuk csaknem 
ugyanaz. Holott a báróné szőke, Margit pedig barna. Az asszony talán 
karcsúbb, a leány viszont rugalmasabb. Az sugárzott, ez illatozik. Az 
egyik orchidea, a másik fehér rózsa. 

Megszólalt: 
— Mit kérdezett? 
— Azt, hogy miért olyan levert. 
— Ostobaság. — legyintett Keresztes. — A napokban találkoztam 

egy öregasszonnyal, aki hasonlított az édesanyámra. Az zavart meg. 
— Ez izgatta fel? 
— Ez. 
— Nem értem. 
— Tudom. 
A leány arcát halvány pir öntötte el. Közelebb hajolt Kereszteshez : 
— Miért nem mondja már egyszer meg, hogy mi a baja, mi az, 

ami nyugtalanítja. Eddig száz okot is megnevezett, csak az igazit hall-
gatta el. Miért fél és miért menekül az őszinteség elől. Azt hiszi, hogy 
ezzel félre tudja vezetni az embereket? 
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— Nem akarok félrevezetni senkit sem. 
— Dehogynem. 
Keresztes belebámult a levegőbe, mintha ot t kereste volna a 

feleletet : 
— Nem Margit. Én nem csaptam be eddig még senkit sem. Ez az 

igazság, csakhogy ennek az igazságnak valóban van egy másik arca is. 
Az egyik az, hogy i t t vagyok, i t t ülök most is maga mellett, a másik 
pedig az, hogy ennek a kézzel fogható bizonyosságnak is csak az elérhe-
tetlen fele érdekel mind a kettőnket . 

A leányban, mint annyiszor, most is fá jó húrt zendített meg ez az 
előtte ismeretlen és sötét bánat , a szavak mögött rejtőzködő visszautasí-
tás viszont megvérezte : 

— Maga azt hiszi úgy-e . . . 
A többit elharapta. 
— Mit hiszek? 
A leány összevonta a szemöldökét és úgy fe le l t : 
— Azt, hogy erővel a nyakába akarom varrni magam. 
Az arca elfehéredett, de azért nyugodt maradt , várta a feleletet. 
Keresztes a szavakat kereste. 
— Honnan veszi ezt? Ezt az otrombaságot. 
— Azzal maga ne törődjék. A kérdésemre feleljen. 
Keresztesnek már a száján volt valami goronbaság, de meggon-

dolta magát és lenyelte. 
— Hagyjuk ezt . . . 
A leány nem vette le róla a tekintetét . Azt akarta, hogy beszéljen. 
— Miért aláz hát folyton meg, csak azért, mert szeretem? 
— Soha nem aláztam meg, de óvakodtam attól, hogy félreértsen. 
— Jó, ezt a magyarázatot is elfogadom. Hiszen úgyis mindegy. 

Maga tud ja , hogy nem a sértett hiúság beszél belőlem. Az egész dolgot 
azért hoztam csak szóba, mert sajnálom magam. Engem lealacsonyított 
és szerencsétlenné t e t t ez a szerelem. 

— No lát ja , épen ez az — kapott a kijelentésen Keresztes. — 
Feleslegesnek tar tom, hogy még több szomorúsággal és keserűséggel 
büntessem. Ellenkezőleg, mindent elkövetek, hogy a segítségére lehes-
sek. Ezt azonban nem úgy képzelem el, ahogy maga, hanem úgy, 
hogy őszintén feltárom a helyzetet. Nem először kérem arra, hogy 
temesse el ezt a szerelmet. Értse meg végre, hogy nem lehet. Én átkot 
cipelek. 

— Ezt én nem hiszem. 
— Most még nem, de eljön az idő, amikor majd elhiszi. Amikor 

majd megérti az életemet. Akkor be fogja látni, hogy nem cselekedhet-
tem másképen. 

A leány szeméből könny gördült alá. 
— Ezt az időt én soha nem érem meg. Maga fog ráébredni, hogy 

tévedett . De akkor már minden késő lesz. 



1 2 3 

Nem tud ta könnyeit visszatartani, elfordította a fejét , aztán fel-
kelt és ot thagyta Keresztest. 

Ha már mindent elvett az élet, nézett utána Keresztes, mért 
nem hagyta meg legalább ezt a szerelmet. Annyit csak, hogy hinni 
tud jon ennek az érzésének a mindenható erejében. 

A leány nem akarta , hogy az anyjáék észrevegyenek valamit , 
visszament és leült megint a zongorához. Darabig lapozgatott a kot ta-
könyvben, aztán kar ja i t lágyan a billentyük fölé emelte. 

Néhány hangot ü tö t t csak le, akkor Keresztes hirtelen felemelke-
dett. A dal, amibe a leány belekezdett, az édesanyja panaszos éneke volt. 

Margit hallotta, hogy Keresztes felállott. Abbahagyta a zongorá-
zást és hátra tekinte t t . Rögtön lát ta , hogy a férfi arca elváltozott, de 
nem tudta elképzelni, hogy mi tör ténhetet t ilyen hirtelen vele. 

— Mi az? — kérdezte i jedten. 
— Semmi — felelt halkan Keresztes. 
Majd hozzátette : 
— Most ju to t t eszembe, hogy dolgom van, ma még el kell vala-

hová mennem. 
— Hová? 
Keresztesben vihar ja jga to t t . Ordítani akar t fá jdalmában. 
— Nem tudom. Ne kérdezze — felelt. 
Margit hátralépett . Iszonyú balsejtelem fogta el egyszerre. Ez az 

ember csakugyan beteg. Valami szörnyű t i tkot rejteget. Keresztes 
lát ta, hogy megijesztette. Erőt vet t a felindulásán. 

— Ne gondoljon semmi rosszra, Margit. Nincs semmi bajom, 
ne féljen. 

De sietett, hogy elejét vegye a marasztalásnak. Mire Kuruczék 
magukhoz tértek, már lent is volt az utcán. Otthon az inasát ébren 
találta. 

— Mit csinálsz? — förmedt rá dühösen, amikor megpillantotta 
a felforgatott előszobát. 

Az inas az ideges hangtól megszeppent. 
— Azt tetszett mondani, hogy csomagoljak be mindent. 
Keresztesnek most ju to t t eszébe, hogy amikor hazulról elment, 

csakugyan így rendelkezett. 
Jól van — szólt — mára elég volt. Hagyj valamit holnapra is. 

Feküdj le. 
Két perc mulva ő is az ágyban volt. 
Hogy történt, — kezdte csitítani magát — micsoda pokoli vélet-

len játszot t megint közre, hogy Margit épen azt a dalt választotta. 
Legalább huszonöt esztendő óta nem hallotta s eddig azt hitte, hogy 
anyján és ra j t a kívül nem is ismeri más a néhány soros románcot. 
Hiszen a dallamát félig-meddig az édesanyja költötte. 

Hirtelen megint felzendült benne a busongó ének. Lá t ta anyjá t , a 
régi hajlékot s az öreg szobákat. Azt az éjtszakát, amikor az apja meghalt. 
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Újra átélte az akkori perceket. 
Akkor éjjel is, mint rendesen, későn ment haza. Amikor a szobába 

belépett és édesanyja intet t , hogy csak csendesen, mert apja meghalt, 
váratlanul megdöbbent. Soha nem gondolt arra, hogy az apja is élt s 
a halál egyszerre felébresztette. Az ágyhoz lépett s az apja szájára 
nézett. A halott , aki az ágyban feküdt, csakugyan a másik Keresztes 
György volt. Az idegen, aki míg élt, uralkodott ra j ta . A hatalmasság, 
aki mindig értetlenül állott az ő fiatalságával szemben. H á t íme, most 
már nincs, elvégezte. Dehát mégis csak az apja volt, valamit tenni 
kellene. Homlokon csókolja, vagy letérdepeljen? Minek, ha nem érzi 
a kényszert, hogy megtegye. 

Sóhajtot t , aztán tovább szőtte elmélkedéseit. 
No jó, állapította meg, mindez azért tör tént akkor így, mert önző 

és nyakas kamasz volt, akiben szilaj és fékezhetetlen erők ágaskodtak. 
A gyermekszív mindig kegyetlen. Túlságosan fiatal volt ahhoz, hogy 
szánalmat érezzen akár az apja, akár az anyja iránt. Ilyesmit azok 
nem is vár tak tőle. Felnőttek voltak, ő pedig gyermek. Nem is foglal-
kozott magában soha ilyen gondolatokkal. Ő csak azt érezte, hogy ami 
rossz, az egyedül neki fá j t , s a szenvedés és az élet csak az ő utait 
keresztezte. Akkor még nem sejtette, hogy előbb csalódásokon, téve-
déseken és egész sereg dögrováson kell átesnie, hogy megérthesse a 
gyengédséget, a szeretetet és az egyetemes nagy emberi fá jdalmat . 

Ha az apjáék élnének, már régen jóvátet te volna ifjúkori heves-
kedéseit. Elfeledtette volna velük, hogy az életük örömtelen és vigasz-
talan volt és kibékítette volna őket a reménytelen öregséggel. Ma már 
bizonyosan látnák, hogy nem volt elvetemült és hogy nem ő, hanem 
a természet vagy az isteni végzés a felelős azért, hogy annak idején 
egyedül csak lázadó if júságát szerette. Ez mindennek a magyarázata 
s valószínű, hogy az ő korában az apjáék is hasonlóképen cselekedtek 
s csak életük későbbi szakaszán szólalt meg bennük is a lelkiismeret. 
Egyébként pedig az utolsó tíz év alat t épen eleget gondolkozott ezek-
ről a dolgokról, nincs t ehá t semmi értelme, hogy most megint feltépje 
ezeket a félig-meddig már behegedt sebeket. 

Szelídebb emlékek u tán ku ta to t t , de bármerre tekintet t , minden 
út a szülői házba vezetett . Most az a nap bukkant fel előtte, amikor az 
apja megbetegedett. 

Dehát akkor — nyögött most már hangosan fel — akkor mégis 
csak megcsókolhatta volna a kezét. Vigasztalhatta volna az öreget, 
hogy a ba j múló természetű, ne aggódjék, hamarosan meg fog gyó-
gyulni. Mégis csak förtelmes és ocsmány dolog volt, hogy ehelyett 
folyton arra gondolt, hogyha az apja meg fog halni, neki ott kell lennie 
a temetésén, végig kell hallgatnia a pap prédikációját, a kántor énekét, 
szóval az egész ceremóniát, gyászos arcot kell mutatnia, levett kalap-
pal és földre szegzett tekintet tel kell majd lépkednie a halottas kocsi 
u tán s egyetlen tekintetet nem vethet a gyászolókra, akik a járdáról 
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fogják figyelni a család fájdalmát és hazug megilletődéssel bámulnak 
a koszorúkkal telerakott koporsóra. Miért tiltakozott akkor magában 
ezek ellen a dolgok ellen és miért gondolt szinte elviselhetetlen irtózás-
sal a gyásznak ezekre az óráira? 

A párnába fúrta a fejét. 
Annyiszor átélte már képzeletében ezeket a rettenetes emlékeket, 

hogy előre tudta, mi következik. Az, hogy ugyanígy temette el két 
évvel később az anyját is. Az édesanyját, aki egy napon meghalt, 
anélkül, hogy neki egyetlen jó szava lett volna valaha is hozzá. Özvegy-
ségének harmadik esztendejében némán, utolsó pillanatáig gyászolva 
életét és annyira óhajtott korai elmulását, magára hagyatva, imára 
kulcsolt kezekkel, csendben költözött el egy téli estén s amikor ő, 
a hirtelen és szörnyű kétségbeeséstől felzaklatva, félőrülten vonatra 
ült, hogy otthon a lefüggönyözött szobában, anyja lábához omolva 
sírja el gyermeki alázatát, hogy immár tudja, hogy valamikor a szívé-
ről szakadt el és hogy lelkében már ott virrasztanak a szeretet és a 
megbocsátás angyalai s most már nem fog többé mellőle elmozdulni, 
nem hagyja ezután egyedül, hanem türelemmel, szelídséggel és jóság-
gal törli majd le keserű árvasága könnyeit: — az anyja akkor már 
örökre lezárta szemét és ő lerogyva a földre, hiába kiáltott utána. 

Felült az ágyban. Testét hideg veríték verte ki, zúgott a füle és 
a szíve tompán dobogott a mellében. 

Hát csakugyan a bosszú angyalai lihegnek benne? De hiszen 
egyedül rajta múlik, hogy kitörölje emlékéből a multat és hogy befödje 
ifjúsága nyitott sírját, amely mind gyakrabban küldi fel hozzá kísértő 
szellemeit. A sorsot próbálja-e megengesztelni, miután sem földi, sem 
égi irgalom nem tehet vele olyan csodát, hogy az apjával és anyjával 
szemben elkövetett vétkeit jóvátehesse, vagy pedig megsemmisítse 
lelkében ezt a részt is? Amit szeretetben és megértésben elmulasztott 
addig, amíg az apjáék éltek, azt úgy sem hozhatja most már helyre 
semmiféle utólagos megbánással. És ha mindenekre ráadásul meg kell 
bünhődnie még ezért is, hát ezt már nem fogja tűrni. Lázadó indulat-
tal, öldöklő dühvel és pusztító erővel fog szembeszállni lelkiismerete 
gyáva és alattomos számonkérésével. 

Utolsó leheletéig védekezni fog és harcolva döglik meg. 
Felcsavarta a lámpát és égve hagyta. Kint pirkadt, amikor el-

aludt. 
* * * 

Korán ébredt. A mély alvás felüdítette és amikor felkelt, szinte 
ujjongott benne az erő. 

Csöngetett Ferinek. 
— Becsomagoltál? 
— Be. 
— Mindent? 
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— Mindent. 
Az utcára kilépve Simont pillantotta meg. Elcsavarogták a dél-

előttöt, ebéd után pedig haza mentek. Alig beszélgettek félórát, valaki 
csengetett. Keresztes kiment és a j tó t nyitot t . Kint Francisztiné állott. 

— Tessék bejönni — szólt rá Keresztes. 
Az öregasszony belépett, Keresztes becsukta mögötte az aj tót . 
— Mondtam, kérem — szólt — hogy ne fáradjon hiába, majd üzenek. 
Az öregasszony megijedt. 
— Kérem szépen elítéltek . . . 
Egy összehajtott ívet nyuj to t t oda Keresztesnek. A lakásperében 

hozott végzés volt, azzal a meghagyással, hogy tizenöt napon belül 
megfellebbezheti az ítéletet. 

— Nem tehetek semmit. Ebben a dologban már nem tudok el-
járni — adta vissza a végzést Keresztes. 

Az öregasszony bátortalanul felelt : 
— Nem is akar tam én kérem idejönni. De az ügyvéd, akihez 

tanácsért fordultam, elutasított . Pénzt kért, előre kellett volna fizetni. 
— Hogy hívják azt az ügyvédet? — szólt közbe Simon. 
Az öregasszony a kézitáskájából névjegyét vette ki : 
— I t t van. Tessék. 
Keresztes megnézte a kár tyát , aztán visszaadta : 
— Majd én beszélek valakivel, aki pénz nélkül is elvállalja. 
A telefonhoz ment, felemelte a kagylót és bemondta a számot 

Az egyik ügyvéd ismerőse je lentkezet t : 
— Halló ! I t t Balázs — hallatszott 
— I t t Keresztes. 
Röviden ismertette az ügyet. Balázs az öregasszony nevét kérdezte: 
— Özvegy Gutalekné — felelt Keresztes. 
— Hogy? — hallatszott. 
— Özvegy Francisztiné. 
— Franciszt i?— kiáltott Balázs. — Várj csak. Akkor ba j van. 

Ismerem, az egyik ügyfelem pörösködik vele. Ki fogjuk lakoltatni. 
— Miért? 
Balázs röviden elmondta az esetet, amely az ő előadásában egeszen 

másképen festett . Az öregasszony óvónő volt, aki annak idején, amikor 
Erdélyt ot thagyta és Budapestre költözött, i t t egyik távoli rokonánál 
húzta meg magát. Egy miniszteri számtanácsosnál, aki azt az ötszobás 
lakást bérelte, amelyet most a házigazda pörölt. Az idős nyugdíjas úr 
ugyanis időközben meghalt s az öregasszony akkor állott elő, hogy 
a lakást, mint jogos örökséget megtartsa magának. A háztulajdonos 
természetesen, miután az elhúnytnak közvetlen hozzátartozója nem 
volt és éveken át egyedül lakott, felszólította az óvónőt, hogy hagyja 
el a lakást. Felajánlott egy szobát, amely egy magányos nőnek teljesen 
megfelelt, Francisztiné azonban hallani sem akar t a cseréről, mire a ház-
tu la j donos kilakoltatását kérte, amit a bíróság elsőfokon el is rendelt. 
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— Az én véleményem az — fejezte be Balázs — hogy felesleges 
minden további kísérletezés, a bíróság felső fokon is a háztulajdonosnak 
ad igazat. 

Keresztes gondolkozott : 
— Igéretet te t tem — szólt— szeretnémFrancisztinét megnyugtatni . 
— Mondd meg neki, hogy fogadja el a felajánlott szobát. Ha pedig 

ebbe nem megy bele, adjon be az ítélet ellen felebbezést. A te kedvedért 
magam is megtenném neki ezt a szívességet, sajnos azonban, az ügyben 
épen az ellenfelet képviselem. 

Keresztes az ismerősei között k u t a t o t t : 
— Jó, majd szólok valakinek. 
Balázs segítette k i : 
— Kérd meg az öreg Kuruczot. 
— Nagyszerű ! — ütöt t a homlokára Keresztes. — Mindenkire 

gondoltam volna, csak épen az öregre nem. Hát akkor köszönöm, majd 
átadom neki az ügyet. 

Letette a kagylót és odafordult az öregasszonyhoz : 
— Hát kérem, rögtön megadom a címet. 
Az öregasszony pillanatig habozott, azután megszólalt : 
— A pénzről tetszett beszélni az ügyvéd úrral? 
— Miféle pénzről? 
— Arról a huszonöt millióról, amit a megboldogultnak fizettem. 
— Dehát erről a pénzről eddig nem volt szó? 
— Tudom — felelt az öregasszony — nem is azért mondom, 

mintha Keresztes urat akarnám ezzel is terhelni, de kitől fogom vissza-
kapni a pénzemet, ha a lakásból mégis kitesznek? 

Simon lát ta, hogy Keresztesnek lassan elfogy a türelme. Felállott 
és odament Francisztinéhoz : 

— Ezt tessék majd megemlíteni az ügyvéd úrnak. Ez a dolog már 
őrá tartozik. Az ügyvéd úr majd ki fogja bogozni az igazságot és gondja 
lesz a pénzre is. 

— Várj csak — szólt Keresztes. — Hát maga megvette a lakást? 
— Meg. 
— Huszonöt millióért? 
— Annyiért. Eladtam mindenemet, csakhogy ezt a huszonöt milliót 

kifizethessem. Az utcán állottam, nem tehet tem egyebet. Nem folyósí-
to t t ák a nyugdíjamat s arra kellett számítanom, hogy majd abból élek, 
amit a lakóim fizetnek. Igy ha most elveszik a lakást és nem adják 
vissza a pénzemet, éhen veszek, ha csak koldulni nem megyek. 

Vékony vértelen szája sírásra rándult . 
— Ne sírjon kérem. Nem bírom ! — szólt rá Keresztes. 

Az öregasszony zsebkendőt vet t elő, elfordult és eltakarta az arcát. 
— Bocsásson meg Keresztes úr. Igazán nem akar tam . . . 
— Az ügyvéd úr — folytat ta Keresztes engedékenyebben — még 

a holnapi nap folyamán meg fogja felebbezni a kilakoltatást és gondja 
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lesz rá, hogy pervesztés esetén a pénzét megkapja. Tessék a legnagyobb 
bizalommal feltárni előtte a helyzetet, lelkiismeretes és tekintélyes 
ember, feltétlenül sikerre viszi az ügyet. 

Pénzt vett ki az íróasztala fiókjából, az öregasszonyhoz lépett és a 
markába nyomta. 

— Addig is fogadja el ezt a csekélységet. Ha megnyerjük a pört, 
majd visszaadja. 

Az öregasszony halálsápadtan meredt Keresztesre. Hallotta, 
amit az mondott, azt is tudta, hogy bankjegyet szorongat a markában, 
zavarában és mélységes szégyenében azonban nem tudta, hogy hirtelené-
ben mit tegyen s mire magához tért, akkor már késő volt minden. 

Simon meg akarta könnyíteni a visszavonulását és hozzálépett : 
— A barátom a legkitűnőbb embert kérte meg, hogy elintézze az 

ügyet. Bízzék meg benne s egyelőre ne aggodalmaskodjék. 
Francisztiné letörölte a könnyeit és Simonhoz fordult: 
— Tudom . . . Szeretném, ha máris meghálálhatnám az uraknak . . . 

De most nem tudom. Majd egyszer . . . Talán . . . Ha nem leszek ilyen 
nyomorul t . . . — A hangja elcsuklott. — Nekem is v o l t . . . Ne tessék 
megijedni — nézett könyörögve Keresztesre. — Nem fogok sírni, nekem 
is volt három olyan szép felnőtt fiam, mint az urak, de mind a három 
elesett. Az egyik Oroszországban, a másik kettő Szerbiában. Az Úr 
adta, az Úr vette el őket. Idegen földben nyugszanak s nekem csak az 
maradt, hogy megsirassam őket. Amióta elmentek, azóta vagyok én 
egyedül. . . 

Megfordult és csendes léptekkel megindult. 
Az ajtóból még egyszer visszanézett, a Keresztes tekintetét kereste. 

Azután lehajtotta a fejét és kilépett az ajtón. 
Keresztes lerogyott az egyik fotelbe : 
— Nos? Mit szólsz ehhez. 
Simon az ablaknál állt. Onnan felelt: 
— Azt, hogy okosan teszed, ha a jövőben nem ártod magad bele 

ilyesmibe. 
— Könnyű neked . . . 
— Annyit mondok csak — szólt Simon — hogy vigyázz. 
Keresztes ránézett: 
— Én? 
— Te. 
— Hogy érted ezt? 
Simon keresztül sétált a szobán. 
— Eszemágában sincs — állott meg — hogy jelentőséget tulajdo-

nítsak ennek az esetnek, csak figyelmeztetlek, hogy ügyelj. Tudod, hogy 
engem semmiféle nyomorúság és semmiféle szenvedés nem érdekel. 
Legalább tíz esztendeje, hogy nem éreztem számbavehető meghatott-
ságot, az öregasszonytól azonban — félek. Engem mindig megzavarnak 
és megijesztenek, amikor megállnak előttem és rámnéznek. 
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Keresztes legyintett: 
— Csak nem képzeled, hogy egy árva szavát is elhitteml De dühít, 

hogy épen én belém botlott a keservével. 
Simon a cipője orrát vizsgálta : 
— Én nem erről beszélek. Ezek az öreg nők élnek és mégis úgy 

hatnak az emberre, mintha már egyszer meghaltak volna és csak azért 
bukkannak fel az életünkben, hogy hangot adjanak annak a szen-
vedésnek, aminek eddig a mi szánalmas és vergődő emberi részvétünk 
nem tudott nevet adni. 

Keresztes nem akarta, hogy Simon folytassa, felállott: 
— Gyerünk. 
Simon tovább morfondirozott: 
— Igy van. Én már sokat gondolkoztam ezen. 
Keresztes a fogashoz ment és leakasztotta a kabát já t : 
— Na csak gondolkozz rajta tovább. Nekem azonban hagyj 

békét vele. 
Simon nem értette a hirtelen változást: 
— Az elébb majdnem sírtál dühödben — csodálkozott. Alig vár-

tad, hogy az öregasszony elmenjen, most meg már az bánt, hogy ki 
akarom szellőztetni a szobát utána. 

— Jó-jó — csendesítette Keresztes. 
Elindultak. Simon útközben azon tünődött, hogy mi történhe-

tett újabban Keresztessel. Határozatlan és nyugtalan. Hozzáfordult 
és megkérdezte : 

— Te, mondd csak, mi történt már megint veled? 
— Velem ? — rezzent meg Keresztes. 
— Veled. 
Keresztes vállatvont: 
— Semmi különös. Az utazáson jár az eszem. 
— Na jó — folytatta Simon. De azért beszélhetsz. így unlak. 
Keresztes megállott és szembefordult Simonnal: 
— Azt hiszed, hogy elhallgatok előtted valamit? 
— Azt. 
— Miből gondolod? 
— Látom. 
Keresztes megindult, nem szólt semmit. Később megjegyezte : 
— Ideges vagyok. Már magam is észrevettem. 
Simon ráhagyta, most már nem akarta firtatni a dolgot. Betér-

tek az egyik körúti étterembe és megvacsoráztak. Éjfélig iddogáltak, 
akkor Simon Margitra terelte a szót : 

— Megmondtad neki, hogy mennyi időre mégy ? 
— Meg — felelt Keresztes. 
— Rosszul tetted. 
— Miért? 
— Hát csak azért. 

Napkelet 
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Fölöslegesnek tar to t ta , hogy folytassa. Belátta, hogy Keresztes-
nek van igaza. Miért csináljon gondot magának a más bajából is. 
Úgyis le fognak hullni, idő előtt, mint a férges gyümölcs. Egy vállrán-
dítással elvágta a következő gondolatot. Előrekönyökölt az asztalon 
és rászólt Keresztesre : 

— Miért nem beszélsz? 
Keresztes mosolygott : 
— Minek? 
Majd hirtelen felvágta a f e j é t : 
— Te. Ide hallgass. Félórája figyellek s azalatt, amíg hallgattál, 

sok mindenről gondolkoztam. Nagyszerű ötletem támadt . Tudod mit? 
Gyere velem. 

Simon nem akar t hinni a füleinek : 
— Micsoda? 
Keresztes megismételte : 
— Gyere velem, magunkkal visszük Kuruczot is. 
Simon lát ta, hogy Keresztes komolyan beszél: 
— Megbolondultál? — hebegte. 
— Miért? Mert hívlak? Há t mi van ebben olyan hihetetlen? Pén-

zem van, a többi mellékes. 
Simon elnyugtatta tekintetét Keresztesen. 
— H á t ennyire fá j a megsemmisülés? Ennyire félsz? — kérdezte 

csendesen. 
Sírni szeretett volna, annyira meglepte a Keresztes kijelentése. 

Nem gondolta, hogy ennyire odavan s hogy a lehetetlennel is megpró-
bálkozik, csakhogy a magával való végső leszámolást késleltesse. 

Keresztes elborult, egyszerre összeomlott: 
— Mit tegyek? — nyögött. — Láthatod, hogy az utolsókat rugom. 
Simon hallgatott . 
Hiszen, ha csoda történnék. Ha üvöltő zokogás szakadhatna fel 

belőlük, hogy beharsogja a tereket és felverje a viharzó óceánt. Ha 
felordíthatnának, hogy megrendüljön ala t tuk a föld és megrepedjenek 
a fellegek. Ha egyetlen ökölcsapással kimozdíthatnók sarkaiból a vilá-
got. Ha felfakadna végre bennük a kelés és megindulna bennük a vér-
zés . . . Mert így, soha nem fogja megtudni senkisem, hogy a legször-
nyűbb átok keresztfájára felfeszítve pusztultak el. 

Bort akar t önteni. 
— Hagyd . . . — szólt Keresztes. 
Fizettek és ot thagyták az éttermet. Amikor az utcára kiértek, 

Keresztes megkérdezte : 
— Hova mégy? 
— Haza. 
Keresztes a holnapi napot rendezgette magában : 
— Meggondoltam a dolgot — szólt. Egy-két napot maradok még. 

Holnap el fogok menni a bárónéhoz. Este pedig majd felhívlak telefonon. 
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— Jó. 
Elvál tak. 
Keresztes kocsit keresett, de nem látot t egyet sem a közelben. 

Gyalog indult neki az útnak. Amikor a körútra kiért és átvert ra j ta 
az utca forgatagának első hulláma, hűs fuvalmat érzett a szíve alatt . 
A lelke egy nagyon távoli zugában derengés keletkezett s mintha har-
mat hullott volna alá a magasból. Gyámoltalan ujjongás verdesett 
benne, hogy íme ő is él, ő is része a mindenségnek s ha kiállana az út 
közepére s megállítaná a járókelőket, hogy nézzenek reá, ő Keresztes 
György, ő is húsból és vérből való és ő is melléhez szorítva t a r t j a az 
istenséget — ha elkurjantaná magát, hangját ezerszeresen és diadal-
masan verné vissza az élet. 

Rosszul tet te , hogy az imént Simont hívta. Nem kellett volna 
inni sem. Ime, milyen kis dolgokon múlik, hogy tisztán láthassa az 
arcokat, a cégtáblák feliratát, a rendőrt az utca közepén és hogy hallja 
a nyitott kávéházakból kizajgó muzsikát. De hátha most is csak képze-
lődik és a két kar ja most is a semmit öleli? Ha csakugyan így van, akkor 
valóban beteg, sőt csöndes őrült, akit rögtön meg kell kötözni, vagy 
le kell bunkózni, nehogy kár t tegyen valakiben. 

Hazaérve, végigdőlt a diványon, hogy gondolatban elrendezze a dol-
gokat. Szabadulni akar t minden tehertől. Hol kezdje? Az utazással rend-
ben van, ezzel tehát felesleges vesződnie. Az öregasszony? Elintézte . . . 
Margit? Majd meglátja. Mindenesetre meg fogja nyugtatni . Egyéb 
azután nincs is. Ami az emberekhez kötötte, mindazt i t t fogja hagyni. 
Új gondolatokkal és ú j érzésekkel fog felszállni a vonatra, mintha most 
lépett volna ki a televényből, mezítelenül, frissen és diadalmasan, ú j 
és idegen parton, ahol ismeretlen föld és eddig ismeretlen ég várakoz-
tak reá. Át fogja hasogatni ez a megújhodás s mire feleszmél, már 
ennek az új életnek a rohanó árja viszi. 

Körültapogatta magát. Érezte, hogy a kar ja és a melle feszül. 
Felkelt és átsétált a szobán. Mosolygott. A győzelem gőgje és rendít-
hetlen biztonsága jár ta át . Lám, egész élete előtte hever. Egyetlen 
tekintettel össze tud ja fogni mindazt, ami vele és belőle született. 
Eddig féregéletet élt, egy ökölnyi nagyságú göröngyön vergődött. 
Most látja csak. A bölcsőjétől a tegnapi napig nem hosszabb egy hü-
velyknél az út és egy tenyérnyi csak az egész világ, amely magába 
zárta s amelyet ő magába fogadott . Talán még ennél is kisebb, ha jól 
megnézi és ahhoz a távolsághoz méri, amely multjától már is elvá-
lasztja. Egy mozdulattal betaposhatná a földbe egész volt életét. Még 
nyoma se maradna a rögök között. 

Kinyujtózkodott . Néhány csontja megroppant. Remegett a fá j -
dalmas kéjben. Lomha t i tán volt tehát , akiben végre megindult az 
áradás, felfakadtak benne a tavaszi vizek és megzendült benne a meg-
hasadozott föld. Ki fogja nyuj tan i a kezét és áldólag a Margit fejére 
teszi. Vagy egyszerűen felkapja a levegőbe, maga elé t a r t j a és rákacag. 

9* 
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Egyetlen mosolyával letörli róla a szomorúság szennyét és tehetet-
len szerelme gyalázatát. Most már beszélni fog vele. Ezek után köteles-
sége. Úgy áll majd elébe, mint egy óriás, akinek a lába alatt harsogó 
tengerek zajlanak és homlokát derűs egek koszorúzzák. 

Elébe fog állani és beleveszíti ebbe a roppant gyönyörűségbe. 

IV. 

Reggel felkereste i rodájában az öreg Kuruczot, megbeszélte vele 
a Franciszti-ügyet, délután pedig felment a bárónéhoz. 

— Már azt hit tem, hogy megfeledkezett rólam — fogadta a 
báróné, amikor belépett. 

Egyszerű, pasztelkék szövött ruha volt ra j ta , amely leányos 
termetének merész vonalait letompította s a szoborszép test gyöngéd 
formáit és nemes arányait meghalkította. Arcán és alakján a nyugalom-
nak és a biztonságnak derűs szelídsége, a szépségnek és a tartózkodás-
nak bá ja és kelleme ömlött el. A feszes ruhából csak a nyaka emelke-
dett ki szabadon, fehér és rózsás bőre azonban így is átverte csillogását 
a könnyű anyagon. Otthonias öltözékében kiegészítette és teljessé te t te 
a szőnyegekkel, selymekkel és brokátokkal kissé túlzsúfolt szoba han-
gulatát , amelynek apró rokokó-bútorai és szanaszét heverő különböző 
csecsebecséi fölött mosolygáshoz hasonló fények és színek reszkettek. 

A napi eseményekről beszélgettek, később a báróné Kereszteshez 
fordult és megkérdezte : 

— Mondja, igaz, hogy maga engem öregnek és kiállhatatlan 
teremtésnek képzelt? 

Keresztes őszintén fe le l t : 
— Igaz. 
— Persze azért, mert a barátai fecsegtek. 
— Nem, báróné, én erről a barátaimmal sohasem beszéltem. 

Magam sem tudom, hogy mire a lapí tot tam ezt a feltevésemet. 
— Érdekes. Ezért félt há t annyira tőlem? 
— Nem nagyon, de tény, hogy féltem. 
A báróné hallgatott, majd megszólalt : 
— Bevallom — szólt másfelé tekintve — a dolog nekem kissé 

rosszul esett. Én ugyanis ismerem magát már öt éve. Természetesen 
Tornyay csigázta fel annyira az érdeklődésem, hogy a végén egészen 
kiváncsivá te t t . Gyakran előfordult, hogy egész délutánon és estén át 
magáról beszélt. 

Keresztes nevetett . 
— Tornyay nem ismer határ t , ha valakit szeret. 
— Téved. Magában ő a rendkívüli embert tiszteli. 
Keresztesnek eszébe ju to t t , amit Bokros mondott a bárónéról. 

Igaza lenne? Mit akar ez az asszony ezzel a tömjénezéssel? 
— Báróné — szólt, hogy elejét vegye a további dicséretnek — 
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én megvetem a művészetemet s eszemágában sincs, hogy ennél többre 
vigyem. 

— Miért mondja ezt? 
— Azért, mert ez az érzés vert legmélyebben gyökeret bennem. 

Ez az én örömeim és szenvedéseim alapköve. 
A báróné csodálkozva jegyezte meg : 
— De hiszen még nincs negyvenéves sem, mért akarja egyszerre 

fiatalítani is, öregíteni is magát? 
— Hogy érti ezt? 
— Ne haragudjék — szólt mosolyogva a báróné. — De maga 

a kérdésre a kamaszok és a vének cinizmusával felelt. Azt mondta, 
megveti a művészetet. 

— Csak a saját művészetemet. 
— Ez mindegy. 
— Ez is lebecsülése minden valamire való értéknek. 
Keresztesnek tetszett a báróné ellenvetése. 
— Asszonyom, félreértette a kijelentésemet. Én csak azt mond-

tam, hogy a bűneimért vezeklem. Valamikor nagyon és erősen hittem 
s ennek a gazdagságnak az ajándékait kell most megfizetnem. 

— Helyes. Ezt értem. De nem gondolja, hogy ez nagy ár a fiatal-
kori ábrándokért? 

— A reménységeim és rajongásaim árát már régen letörlesztettem. 
— Nos? 
— Csakhogy én az élettől nem ennyit kértem. Sokkal többel. 

Mindent. Az egész tartozásom ki kell tehát egyenlítenem. 
— Mindenki maga határozza meg, hogy mit és mennyit fizet. 
— Úgy van. Én a legkevesebbel, az életem jobbik felével fizettem. 
A báróné eltünődött. Megértette, amit Keresztes mondott, de nem 

hitt ennek a panasznélküli lemondásnak az őszinteségében. Igaz, hogy 
Tornyay is ilyennek festette le előtte Keresztest, miután azonban még 
komolyan soha nem csalódott életében és szíve szerint még nem ismerte 
a lehetetlent, a fájdalmat így csak borúnak és múló hangulatnak 
tekintette. 

— Tornyay valami olyasmit említett — szólt más hangon — 
hogy a közel jövőben külföldre utazik. 

— Fél lábbal már úton is vagyok — felelt Keresztes. 
— Hova megy? 
— Egyelőre Berlinbe. 
— Hosszabb időre? 
— Fél évre. Aztán tovább megyek. 
A báróné felállott és csengetett. 
— Iszik egy csésze teát, úgy-e? — kérdezte. 
Az inas jött és a szoba közepén álló asztalkát megterítette. 
— Sajnálom, hogy elmegy — folytatta a báróné, amikor az inas 

letette az asztalra a teát és kiment. — Szerettem volna, ha megbarát-
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kozott volna velem. A maga hangjában van valami, ami engem gyermek-
korom legszebb óráira emlékeztet. 

— Báróné, a mul t já t mindenki önmagában hordja — szólt Keresztes. 
— Nem — emelte fel hangját az asszony — nincs igaza. Néha 

megcsendül egy hang, megvillan egy mozdulat, elhangzik egy szó, 
amelyek a szívünkbe rezdülnek. Velem gyakran megtörténik ez és 
ilyenkor mindig megelevenedik bennem az egyik, vagy másik elfelej-
t e t t perc, hogy betöltse mulandósága illatával a lelkemet. Az ember 
megy, já r ja az utai t s jóformán azt sem tudja , hogy hol bolyong és 
hogy mit csinál s egyszerre csak megjelenik a távolban egy arc, amelyet 
sohasem lá t tunk és amely mégis ismerős. Lépések hangzanak el, óra 
üt vagy valaki kiált; hogy emlékeztessenek. Az én halottaim élnek 
és visszajárnak. 

— Az enyémek is, de nem tündérszárnyakon. 
— Hanem? 
— Hanem — mint kísértetek. 
Egymás szemébe néztek, először azóta, hogy leültek. Keresztest 

t i tokban buj togat ta az asszony meleg, hol nevető, hol lágyan éneklő 
hangja s egyszerre ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy a ruhájá t vagy 
a kezét megérinthesse. Vajjon megkönnyebbülne-e, ha nem törődve 
semmivel, arra kérné, hogy hallgassa meg? Megenyhítené-e néhány 
pillanatra, ha felnyitná magában a zsilipeket? Ha elmondaná ennek 
az asszonynak, hogy mennyit szenvedett, ha rábízná magát gondolatai 
árjára, hogy megmámorosodva a sajá t szavai zúgásától és hirtelen fel-
buzgó fájdalma vad lobogásától, megfogná a kezét és hívná, hogy 
jöjjön vele és semmisüljenek együtt meg. 

Nem. Nem szól. Ez őrültség lenne. 
A báróné törte meg a csendet. 
— Ha útba ejti a télen Rómát, látogasson meg, ott fogom tölteni 

a decembert. Akkorára talán már készen is lesz a maga számára 
a receptem. 

— A meghívást köszönöm, az orvosság gyógyító erejében azon-
ban nem hiszek. 

— Pedig én magam fogom elkészíteni ezt a csodaszert. 
Keresztes nem felelt. Hirtelen, minden átmenet nélkül, ürességet 

érzett a lelkében. Miért hívta ide ez az asszony és ő miért jö t t el? Melyikő-
jüknek van célja ket tő jük közül a másikkal? Neki vagy a bárónénak? 
Az asszony bizonyosan csak udvarias kötelességének te t t eleget, hiszen 
Tornyayéket is gyakran fogadja. Az elutazását tehát ezek szerint 
mégis csak ő halasztotta el. 

Megborzongott. 
Erről a határozatlanságról magára ismert. Ez az akaratnélküliség 

volt az, amely erőit kikezdte. Becstelenségeit is emiatt követte el. 
Emia t t az erélytelenség miatt , amely lassankint gyávasággá hatalma-
sodott el benne. 
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A régi undort érezte s ez a mocsok most égette. 
— Báróné — szólt felállva. — Bocsásson meg . . . 
Nem folytatta, várta , hogy az asszony is felálljon és elküldje. 

A bárónét azonban ez a hirtelen felindulás nem lepte meg. 
— Azt akarta mondani, úgy-e, hogy ne készítsem el azt a recep-

te t . Pedig ez nekem, lássa, kötelességem. Ne féljen, az imént sem gon-
doltam, most sem gondolok a szavak rej te t t értelmére. Tudom, hogy 
beteg s érzem, hogy nekem kell meggyógyítanom. 

Keveset várt , aztán hozzátette : 
— Hiszen valamit már is adtam. 
Keresztes nem kérdezte, hogy mit, ez az egyszerű és mélyről 

jövő jóság meghatot ta . 
— Fel fogom keresni Rómában s ha lehet, jóváteszem ezt a szá-

momra így is felejthetetlen délutáni csöndet. Ott, a mennyei rendít-
hetetlenségek, porló pogányságok és lángoló keresztek városában, az 
örök világosság és fényesség árnyékában, maga mellett, talán néhány 
percre nekem is sikerül megnyugodnom. Meg fogok áldozni és magam-
hoz veszem az Űr testét, hogy feloldjam lelkemben a legigazibb és 
legtürelmesebb emberi szenvedést. Mária oltalmába ajánlom a hitetlen-
ségem, hogy könyörögjön az Atyánál az istentelenek érdekében. De 
csak az ön kedvéért, asszonyom, aki nekem előre megbocsátott egy 
második találkozás unalmas órájáért . Meghallgatom a harangokat, 
letörlöm a vért a hetedik sebről, csakhogy a maga megkínzott hiú-
ságát megengeszteljem. 

A báróné hozzálépett. 
— Ne ! Ne folytassa ! — kiáltott egész testében reszketve. 
Arca kigyulladt. Homloka körül bíbor tüzek égtek. 
Pillanatig így maradtak, akkor hirtelen megérezték az egymás 

közelségét. A báróné lépett hátra, kar ja lehullott és elfordult. 
— Nem ! Nem . . . — rebegte. — Ezt ne tegye többé. É n nem 

imádkozom gyakrabban, mint egy másik katholikus és egy másik 
asszony, de az, amit maga mondott , megrendített. Én hiszek a mind-
annyiunk üdvéért való krisztusi esdeklésben. 

De még hosszú ideig nem tudta felindulását és zavarát leküzdeni. 
Később megnyugodott és megszólalt: 

— Elég volt ezekből a dolgokból, jöjjön, néhány érdekes régi-
séget fogok mutatni. 

Bibó Lajos. 
(Folytatása következik.) 
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