
R A B T Ű Z . 
Regény. 

ISMÉT mosolygott s úgy ny i to t t a j t ó t Keresztesnek. Á tmen tek 

néhány szobán, az tán egy ha ta lmas könyv tá r következet t . 
— H a m a j d egyszer t öbb ideje lesz, meg fogok m u t a t n i 

magának néhány érdekes könyvet is — szólt a báróné. — Az első h indu 
bölcselők ákom-bákomja i t , görög és római pergamenteket s pár eredeti 
kézzel í rot t remekművet . Ez t a könyv tá ra t , mintegy ötezer da rab 
foliánst és kötete t , egyik anyai ősöm hord ta és gyű j tö t t e össze, aki 
Pázmány Péter idejében élt. Csak két dolgot szeretet t , az asszonyt és 
a könyveket . Kilencven éves korában hal t meg betűrovás közben. E g y 
éjjel, az öregségtől és a munká tó l megfáradva , egyik könyvére ráborulva 
a ludt el. Reggel úgy ta lá l ták , nem ébredt fel többe t . 

— Életénél csak a halála volt szebb — jegyezte meg Keresztes. 
Beléptek a másik terembe. Ódon, dohos szag csapta meg őket . 

A hatalmas, tágas helyiségben, egymás hegyén-hátán, össze-vissza ha j i -
gálva, szinte vad rendetlenségben, bú to rok hevertek. Rákóczi korabeli 
asztalok és székek, reneszánsz ágyak és szekrények, perzsa szőnyegek, 
török kerevetek, kínai cserepek, velencei t ük rök és sok különös a lakú 
öreg hangszer. 

— Nézze meg ezt az asztal t — állott meg a báróné egy székláb-
forma, vaskos és o t romba a lko tmány előt t . — Ezen az asztalon dolgozta 
ki Napoleon a wagrami csata te rvé t . A dédapám szerezte, aki ka tona 
volt és a császár ellen harcolt . Állítólag ezer a r anya t ado t t érte. 

— Az árá t , úgylátszik, kegyeletből szabták meg ennyiben. Egy 
a rany minden elesett gránátosér t — szólt Keresztes. 

— Amit i t t lá t — fo ly ta t t a a báróné — az mind ereklye. Még ezek 
a tükrök és szekrények is. Ez a láda, amin t a ra jzáról l á t h a t j a , tö rök 
munka , Szulejmán egyik vezérének, Szelimnek az a jándéka . Mellette, 
az t a szelencét, a hatodik vagy hetedik öregapám hozta Németalföldről . 
Nászajándékul a menyasszonyának. Nézze meg jól, valóságos remekmű. 
Olyan, mint egy modern női t áska . E g y ötszázéves ret ikül . 

A báróné körülnézett és egy mennyezetes, roskadozó tölgyfa-
ágyhoz l é p e t t : 

— E n n e k a tör ténete a legszomorúbb. Ez az ágy közel négyszáz 
esztendőn á t tö l tö t te be a Willetini-házban a családi ágy t i sz té t . Ányá-
ról leányra és apáról f iúra szállt s a megingatha ta t lan öreg ágy nem-
zedékről-nemzedékre megtermet te a maga gyümölcsért. Erős, bá to r és 
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büszke i f jakat , szende és termékeny szűzeket adot t a Willetinieknek, 
Thorockayaknak, Mikeseknek és Lórántffyaknak. De mint minden 
teremtet t dolognak a világon, egy napon ennek a sokat látot t ágynak 
is beteljesedett a végzete. Szépanyám, aki szerette az erdőzúgást, a holdas 
éj tszakákat és a verseket, házassága harmadik évében megismerkedett 
egy német lovaggal, aki dalnok, bajvívó és kalandor volt egy személy-
ben s nagy szerencsével forgolódott a nők körül. A krónika nem jegyezte 
fel és így nem maradt fent az unokáknak, hogy ez a hazátlan férfiú 
mivel e j te t te meg a szépanyám szívét, valószínű, hogy hosszas és ki tartó 
udvarlása tör te meg a gyenge asszony erejét, t ény azonban, hogy szép-
anyám végül is megszánta a szerelmes i f jú t — és engedett. A lovag 
ezelőtt az ágy előtt térdelt — szépanyám már szendergett s a takaró 
alól nyu j to t t a búcsúra a kezét —, amikor szépapám berontott és rá juk 
tör t . A pásztoróra a két szerelmesnek első és utolsó találkozása volt. 
A rövid boldogságért mindketten életükkel fizettek. 

— És a fér j? — kérdezte Keresztes. 
— Még háromszor nősült. Az ágyat azonban nem vetették föl 

többet . 
Tovább mentek. A báróné még néhány apróbb dolgot muta to t t , 

aztán megkérdezte : 
— Untatom, ugy-e? 
— A legnagyobb figyelemmel hallgatom, báróné — felelt Keresztes. 
De rögtön hozzá is te t te : 
— Ez a gyüj temény rendkívül érdekes, maga pedig igazi költő. 

Az idő azonban későre jár s az estéje bizonyára le van kötve. Engedje 
meg hát , hogy búcsúzzam. Hálás vagyok az élvezetért s majd egyszer, 
cserébe én is el fogok mondani egy régi tör ténetet . Az elvarázsolt if júság 
legszebb meséjét. 

— Mikor? 
— Majd egyszer. 
— Ó ! 
Visszamentek a báróné szobájába. 
— Akkor tehát Rómában, ugy-e? — nyu j to t t a az asszony a kezét.— 

Ne felejtse el, Chighy-villa, a Palatinusra vezető úton. 
Keresztes az ajkához emelte a kis k e z e t : 
— Chighy-palota. Nem felejtem el. 

* * * 

Amikor leért az utcára, boldogan lélekzett fel. Átesett tehát ezen 
is. Most már nincs más hátra , csak Margit, ha őt is elintézi, szabad előtte 
az út — mehet. Hazaérve felhivta telefonon Simont, de sem ő, sem 
Kurucz nem voltak már bent a szerkesztőségben. Leült, hogy megírjon 
néhány levelet. Közben megint Margit ju to t t az eszébe. Fölösleges fél-
tenie a leányt. Szerelembe még nem pusztult bele soha senkisem. Margit 
fiatal , szép és művelt, majd fog magának másvalakit helyette. Az asz-
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szonyoknak végeredményében mindegy. Nem a személy fontos, hanem 
az, hogy az igába hajtott állat, akit legyőznek s akinek a vére asszonnyá 
érleli őket, férfi legyen. 

Egy idő óta vámpiroknak tekintette a nőket, akik az anyaság 
utáni vágy öntudatlan dühében, mindenre képesek. E tekintetben nem 
tartotta Margitot sem kivételnek. Ő is szája ennek a hatalmas éhségnek. 
De hátha téved? Hátha csak ő képzeli a kozmoszt nőneműnek s ilyen 
mohónak és lobogónak az asszonyi vágyat? Hiszen nincs szükség lázas 
és sorvasztó ölelésekre, sokszor egy mosoly, egy elhangzó dal, egyetlen 
röpke gondolat is elég, hogy új csirát bontson a rögökben s egy új élet 
ragyogását derítse el az ég alatt. Abból, hogy a teremtés titka az idő 
legmélyén van, még nem következik, hogy ez a szünetlenül bujtogató 
lobogás a saját vérét issza. Hol a bizonyosság, hogy Margit is ennek 
a kényszernek a rabja? Csak porszem ez a leány s ő alighanem csak 
azért vetíti fel árnyékát a horizontra, hogy nagyobbnak és ijesztőbb-
nek lássa. Ezzel a homályos és gyanus természettudományoskodással 
megint csak a gyávaságát takargatja. Mert ha igaz, hogy Margitban is 
ez az egyetemes akarat munkál, akkor ugyanezek a csápok nyulnak 
felé a báróné karjaiban is. Neki most választania kellene a leány és 
a báróné között, ehelyett bölcselkedik, mert nem mer nyiltan és becsü-
letesen szembenézni az igazsággal. De hát nem ilyen volt-e egész 
életében? 

Abbahagyta az írást, felkelt az asztaltól és kiállt a szoba közepére. 
Körülnézett. Az a hely tehát, ahol most magával beszél s ahol a lábát 
megveti, egy szoba, Budapesten, a Kecskeméti-utcában. Az az ember, 
aki mindezeket megállapítja, az ő, Keresztes György, aki 1890-ben 
született s ma, 1925 októberében 35 éves. 1914-ben tört ki a világháború, 
1919-ben jött fel Budapestre. Ennyi az egész. Sok? Nem. Egy félmarok-
kal összefoghatja. Ha hátra néz, bölcsőjéig látja az utat. Máskor is látta 
mindig, valahányszor elhatározta, hogy lerázza magáról a multat. 

Kétségbeejtő. 
Hát csakugyan komolyan hitte, hogy egyedül tőle függ, hogy 

egyszerre megszabaduljon mindentől, ami a lelkét nyomta? Hogy egész 
volt életét és annak minden förtelmét csak úgy kidobhatja az utcára? 

Ijesztő, mennyire meghibbant az ítélőképessége. 
Jó, elszámította magát. Eggyel több ok, hogy azért se hátráljon 

meg. Most már azért is megmutatja. Szembe fog nézni életével és mult-
jának valamennyi árnyával. Óvodás korára is emlékszik, tehát négy 
éves koránál fogja kezdeni és lépésről-lépésre halad előre. Be fog világí-
tani minden zugba, föllebbenti a leplet minden halott gondolatról és 
minden titok arcába belenéz. Össze fogja rakni egész multját, hogy egy 
szűkreszabott koporsóba belefektetve lássa azt a harminchat esztendőt, 
amit nem tudott idáig eltemetni. Megkérdezi és ki fogja vallatni emlékeit 
s amikor elmondott, elárult és kiordított mindent a mult, le fogja rúgni 
a koporsót a sírba, hogy rothadjon el. Legyen volt élete az, ami 
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azelőtt volt, eloszló füst és pára. Bomoljon új életté, fűben, fában és 
kőben. 

S amíg ez a leszámolás tart, addig marad. Majd csak azután uta-
zik el. 

V. 
Harmad-, vagy negyednap felkereste irodájában az öreg Kuru-

czot. Az óvónőt is ott találta. Az öregasszony, amikor megpillantotta, 
távozni akart. 

— Maradjon kérem — szólt neki Keresztes. 
Félrevonult Kurucczal, aki kioktatta, hogy hova és kihez forduljon 

a Francisztiné ügyében. 
— Eredj fel Csapóhoz — mondotta az öreg, — ő szívesen útba-

igazít és megadja a szükséges felvilágosításokat. 
Keresztes fogta a kalapját és elsietett. 
— Kérlek szépen — mosolygott Csapó, amikor előadta neki az 

ügyet, — meg lehet csinálni a dolgot, figyelmeztetlek azonban, hogy 
rengeteg szaladgálással jár. Az lenne a legokosabb, ha kerítenétek vala-
hol egy zugügyvédet. 

Keresztes megkockáztatta a kérdést : 
— Az öreg Kurucczal tárgyaltam. Nem intézhetném én magam el? 
Csapó nevetett.: 
— Hiszen szó sincs róla, sportnak nem lenne épen utolsó, mégis 

azt hiszem, hogy ez a kilincselés nem neked való. 
Apróra ismertette az eljárást, hogy hányféle okmányt kell csa-

tolni a kérvényhez, miket kell igazolni és hogyha valamennyi szükséges 
irat együtt van, hány helyen kell verekedni, milyen fórumoknál kell 
az ügyet protezsálni, amíg — elutasítják a kérelmet. 

Keresztes visszament Kuruczhoz. Az öreget már nem találta az 
irodában. Leült és megírta a kérvényeket. Egyet a belügyminiszter-
nek, egyet pedig a fővárosnak. Amikor a kérvényekkel elkészült, néhány 
sorban megkérte Kuruczot, hogy az öregasszony okmányait csatoltassa 
a kérvényekhez és a bojtárjával adassa be a minisztériumba. 

Otthon Ferit nagy pakolások között találta. 
— Rakodj vissza a szekrényekbe — intette le — nem utazunk, 

csak a jövő hónapban. 
Élete észrevétlenül a régi kerékvágásba zökkent. A szerkesztő-

ségbe nem járt be és idejének nagy részét azzal töltötte el, hogy járta 
a hivatalokat. Még nem kezdte meg magában a leszámolást, lótott-
futott egész nap, az idő múlását jóformán észre sem vette. Közben 
megszerezte az öregasszonynak az okmányait is, a legfontosabbak azon-
ban még mindig hiányoztak. Egy napon szüksége lett volna az óvónőre 
és felkereste Kuruczot, hogy megtudja tőle a lakáscímet. Aztán autóba 
ült és kihajtatott Kőbányára. Az öregasszony, amikor megpillantotta, 
csaknem kővédermedt. 
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— Azért jöt tem — kezdte Keresztes, — mert sürgősen szükségem 

lenne azokra az írásokra, amikről a multkor beszéltünk. 
Az öregasszony a kötője sarkát szorongatta : 
— Én írtam . . . De tessék ta lán befáradni az ebédlőbe — próbálta 

gyengéden beljebb terelni Keresztest. — Én ír tam Erdélybe, pénzt is 
küldtem, igazán nem tudom, miért nem teszik már postára. 

— Mikor írt? 
— Hogy is? — számolta magában az időt. — Ma péntek van, 

igen, épen tegnap volt hat hete. 
— Akkor valami tör tént . 
— Megpróbálom és még ma írni fogok a húgomnak. Ö Brassóban 

lakik . . . 
Keresztes félbeszakította : 
— Ez megint csak időbe kerülne és félév is beletelik így, amíg 

az okmányokat elküldik. Legjobb lesz, ha hivatalos úton kerestetem 
meg az ottani hatóságokat. 

Papírost és ceruzát vet t elő és feljegyezte a szükséges adatokat . 
— Na, készen is vagyunk — állott fel. — Ha az írások meg-

érkeznek, üzenni fogok az inasommal. Nincs valamire szüksége? 
Az öregasszony lesütötte a szemét : 
— Nincs. Köszönöm. 
Ebben a pillanatban valaki kívülről dörömbölni kezdett . 
— Hé. Asszonyság. Nyissa ki az a j tó t , mert akármi legyek, ha 

be nem töröm. 
Francisztiné elsápadt. 
— Mi az? — kérdezte Keresztes. — Ki veri olyan rettenetesen 

azt az a j tó t? 
Francisztiné ki akart rohanni, de nem merte ott hagyni Keresztest. 

Kétségbeesve kulcsolta össze a kezé t : 
— Semmi. Rögtön elintézem. Ide — muta to t t a belsőszoba felé — 

tessék egy pillanatra bemenni, rögtön elintézem. 
Keresztes rászól t : 
— De én tudni akarom, hogy ki zörget? 
— Ne ! . . . Ne ! . . . — sírt az öregasszony. — Jobb, ha bemegy. 
Be akarta tolni Keresztest az ebédlőbe, az előszoba a j t a j a azon-

ban ebben a pillanatban felpat tant . A küszöbön sovány, ragyás-arcú 
némber állott csípőre t e t t kézzel. 

— Mondtam, hogy belököm ezt a rongy a j tó t . Miért nem nyi t ja 
ki, miért hagyja, hogy dörömböljek? 

Keresztes erélyes hangon intet te csöndre : 
— Jöj jön be, ne kiabálja össze az egész házat. Kicsoda maga? 
A némber pillanatra megszeppent, hogy egy idegen férfivel talál ta 

magát szemben. Belépett és végigmérte Keresztes t : 
— I t t vagyok, nem félek én még az úrtól sem. A pénzemért 

jöttem. 
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Francisztiné kezébe temet te arcát és kétségbeesve zokogott. 
— Milyen szégyen. Milyen szégyen ! I s t e n e m . . . 
A ragyás fe lcsa t t an t : 
— Há t a portékát kicsalni, a szegény ember vérét szívni, nem 

szégyen ! — kiáltott magából kikelve. 
Keresztesnek elfogyott a türelme : 
— Ne ordítozzon, mert megjár ja velem. Arra feleljen, amit kér-

deztem. Mit akar? Micsoda pénzről beszél? 
— Arról, ami a zöldségért jár. — Francisztiné felé fordult . — Aki 

szeret zabálni, az fizessen. 
Keresztes véget akar t vetni a kínos je lenetnek: 
— Mennyivel tar tozik magának őnagysága? 
— Huszonhétezer koronámmal. 
Keresztes odadobott neki egy marék aprópénzt. 
— Fogja. Most pedig takarodjék. 
A ragyás a pénz lá t tára egyszerre elérzékenyült és könnyezni 

kezdett . 
— Ne tessen rám haragudni — szepegett — tudom én, hogy a 

szegény naccsága két nap óta most sem evett , de mit csináljak kérem, 
amikor a pénz nekem is kell. 

Keresztes kinyitot ta az a j tó t előtte : 
— Jól van, ezt majd elmondja máskor, most menjen. 
A kofa k i fú j ta az orrát, a küszöbről azonban még utoljára vissza-

fordult : 
— Ha pedig a naccságos úr annyira a szívén viseli a sorsát, jól 

teszi, ha vigyáz szegényre, mert a múltkor is összetörték. Három helyen 
is beszakították a fejét . 

Újra zokogásban tör t ki, úgy ment el. 
Keresztes odament Francisztinéhoz és megfogta a kezét. 
— Igaz? Megverték? 
Az öregasszony hallgatott . 
— Ki bán to t t a? — sürgette Keresztes. 
— Senki — sírt fel újra az öregasszony — akkor tör tént , amikor 

a három szobát elvették. 
Nem akar t beszélni. Hosszas faggatás u tán végre elárulta, hogy 

a háziúr időközben három szobáját lefoglaltatta, s amikor ő az erőszak 
ellen ti l takozott , meg akarta akadályozni, hogy bútorai t a lakásnak 
a mostani részébe á t rakják , az ügyvéd a vitatkozás hevében fellökte. 
A támadás váratlanul érte, a síkos parket ten megcsúszott és estében 
beleütötte fejét az asztal sarkába. 

Keresztesben háborgó düh forrot t . Pénzt t e t t le az asztalra : 
— I t t -van néhány korona, nem akarom, hogy szükséget szenved-

jen — szólt. — A többit pedig bízza most már reám. 
Rohant Kuruczhoz. Az irodából azonnal felhívta telefonon Balázst. 
— Kérlek — igyekezett elfojtani haragját — nem akarok sokat 
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beszélni, de szeretném, ha elkerülhetnénk a további kellemetlenségeket. 
Kint j á r t am annál a szerencsétlen öregasszonynál és mindent tudok. 
Huszonnégy órát adok, hogy megfontoljátok, haj landók vagytok-e a 
per eldőltéig visszaadni a lakást, vagy pedig tovább is használni akar-
já tok. Holnap délután 5 óráig választ várok. 

Letette a kagylót. Kurucz, amikor megtudta, hogy Balázsék erő-
szakkal lefoglalták a lakás felét és ráadásul be is törték az öregasszony 
fejét , módfelett felháborodott. 

— Hallatlan alávalóság. És ami a legszomorúbb, tehetetlenek 
vagyunk velük szemben. 

— Hogyan? — kérdezte megütközve Keresztes. 
— Csak pörrel tudnók őket kilakoltatni, ennek pedig nincsen 

semmi értelme. Egy fiók-pör, a tulajdonképeni pörön belül csak kom-
plikálná az ügyet. 

— De hiszen ez közönséges betörés. Ez nem a bíróság, hanem a 
rendőrség elé tartozik — jegyezte meg Keresztes. 

Kurucz megmagyarázta, hogy igaz ugyan, hogy Balázsék durva 
magánlaksértést követtek el, miután azonban beköltöztek a három 
szobába, bírói határozat nélkül nem lehet kilakoltatni őket. Az esetet 
minden esetre fel fogják használni ellenük a tárgyaláson és a bíróság 
majd ebből a szempontból is el fogja bírálni az ügyet. 

Az utolsó napok eseményei beárnyékolták kissé Keresztes felett 
az eget. Összevetette a tör ténteket Csapónak azzal a kijelentésével, 
hogy a végén minden valószínűség szerint elutasí t ják Gutaleknét a 
kérelmével. Meg kell tehá t szerezniök a beköltözési engedélyt, ki kell 
járniok a honosítást és ha mindezt elintézte, akkor lehet csak szó arról, 
hogy a pört is megnyerjék. De hiszen, kiál tott fel csaknem hangosan, 
ahhoz, hogy mindent nyélbeüssön, ezek szerint ezer esztendő is kevés. 
Őrültséget csinált, amikor beleavatkozott ebbe a szerencsétlen ügybe. 
Különben sem a lakás a fontos, két nagy szobában és előszobában ké-
nyelmesen ellakhatik Francisztiné, hanem a nyugdíj, azt pedig, ha törik, 
ha szakad, ki fogja járni neki. 

Az Üllői-útra akar t épen befordulni, amikor háta megett egy 
ismerősnek tűnő hang kiáltotta a nevét. Megfordult. Nagy fekete autó 
állott mellette. A báróné hajolt ki belőle : 

— Jónapot. Há t maga mit keres erre? 
Keresztest annyira meglepte a várat lan találkozás, hogy hebegni 

kezde t t : 
— Nos, mikor utazik? — kérdezte a báróné. 
Arcát rózsásra csípte a hideg, a két szeme csillogott, ahogy Ke-

resztesre nézett . 
Keresztes zavartan fe le l t : 
— Nem utazom, csak a jövő hónapban. 
— Akkor valamelyik nap jöjjön el hozzám — nyuj to t t a a kezét a 

báróné—délutánonként ot thon vagyok. Most sietek. De jöjjön. Isten vele. 

Napkelet 14 
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Az autó elrobogott. 
Keresztes gyalog ment a Kálvin-térig s azon vette magát észre, 

hogy teljesen átmelegedett. A szája keserűsége is felengedett. Semmi 
dolga nincs, gondolta, legokosabb, ha felmegy Kuruczékhoz. 

Margitot egyedül talál ta . 
— Nagyszerű — kiáltott örömmel — legalább zavartalanul ki-

beszélgethetjük magunkat . 
A leányt meglepte a Keresztes jókedve. 
— Úgy látom, ki tűnő hangulatban van — szólt egyszerűen. 
Keresztes rögtön lá t ta , hogy Margit utolsó beszélgetésük óta 

rendbe szedte magát és hogy elég nyugodt és erős ahhoz, hogy felvegye 
vele a harcot. Már most le akarta t ehá t fegyverezni. 

— Eltalál ta, ma jó napom van és azért jöttem fel, hogy meg-
mondjam — remélhet. 

A leány összevonta szemöldökét. Fürkészve kezdte vizsgálni 
Keresztest. 

A férfi nem engedte, hogy szóljon, lefogta a kezé t : 
— Előbb hallgasson meg, aztán kilökhet. 
A leány leült és csak ennyit m o n d o t t : 
— Nem bánom, beszélhet, de előre kijelentem, hogy fáradt vagyok. 
Keresztes is leereszkedett az egyik székre, gyengéd, simogató 

hangon kezdte : 
— Ne gyerekeskedjék Margit, ez a szigor nem illik magához. 

Épen ezért nincs is rá szüksége, hogy megbocsássam. Maga tud j a a 
legjobban, hogy vannak nők, akik sértet t hiúságukban többre képesek, 
mint amennyit rendes körülmények között feltételezne róluk az ember, 
ezeket az asszonyokat azonban a harag, a gyűlölet fűt i és inspirálja. 
Ez minden erejük, mégis szerencsétlenek, mert így is csak azokon az 
ártat lanokon tudnak bosszút állni, akiket egyébként is megbüntethetné-
nek. Mit akar? Féljek magától, csak azért, hogy megbánthassam, 
vagy a haragjával együtt kinevessen? 

Margit hallotta, hogy Keresztes beszél, de nem gondolkozott a 
szavak értelmén. Abból, ami vele öt perc óta történt , csak annyit vet t 
tudomásul, hogy íme ismét előtte áll az az ember, aki őt néhány nappal 
ezelőtt szinte elviselhetetlenül megalázta és akinek ezért ő még nem 
fizetett meg. Eszeágában sem volt tehát , hogy visszavonuljon, ellen-
kezőleg, készült a támadásra. 

— Miért jö t t? Mit akar tőlem? — szegezte a kérdést válaszul a 
Keresztes mellének. 

Keresztesben ismeretlen titkos öröm buj togatot t . Hangosan fel-
nevetett : 

— Mit akarok? Semmit. Irtózatos jókedvem van, ennyi az egész. 
Tegnap vagy tegnapelőtt , már nem is tudom mikor, kirúgtam magam 
alól a széket s a siralomház, amelyben eddig szomorkodtam, magától 
összeomlott. Azután való este, hogy utoljára i t t jár tam, megjelent 
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börtönöm a j t a j ában a porkoláb, egy nagybajuszos, szép vastag ember 
és így szólt hozzám : «Na, koma, elérkezett az utolsó órád, készülj fel, 
következik az akasztás. Harmincöt év óta búsulsz i t t , ebben a magad-
építette siralomházban, ettél, i t tál , zabáltál kedvedre, hát most elég 
volt, jön a jobb világ.» — «Megyek, bácsi — szóltam, — d e vár jon egy 
keveset, megnézem, nem hagyok-e i t t valamit.» A vastag porkoláb 
a hasához kapott , úgy n e v e t e t t : «Ilyen bolondot se lá t tam még — 
rengette a gyomrát — ugyan bizony mi az ördögöt hagyhatnál te i t t ? 
A gyertyáid csonkig égtek, a malterba már régen belekapartad a nevedet, 
azt a két vasgolyóbist pedig, ami eddig a lábaidon fityegett , nem viheted 
el, kell azoknak, akik u tánad hurcolkodnak be ide. Siess hát , fiam, 
ne töltsük az időt hiába, ne várakoztassuk azt a szegény hóhért, igen 
derék ember.» 

Elhallgatott, pillanatig vár t , azután hirtelen a leányhoz hajolt : 
— Olvasta maga, Margit, Andrejev «Hét akasztott»-ját? Na 

látja, úgy vi t tek engem is el, mint Andrejev regényében azt a hét gaz-
embert. De nem erdőbe, hanem egy nagy tágas mezőre, amely felett 
úgy uj jongott a nap, mintha kiömlött és szétfolyt volna az égen, a 
lábam alatt pedig úgy zengett a föld, mintha a kalászok énekeltek volna. 
Egy kútágasra húzhat tak fel, mert a felhők között ébredtem, egy sereg 
barátságos csillag szomszédságában, amelyek reszketve integettek. 
Hatalmasat pot tyanva estem a földre, de az a koccanás, amellyel 
összeütköztem ismét az ismerős rögökkel, olyan jóleső érzéssel töl töt t 
el, hogy kacagnom kellett és ez a teli, viharos öröm, fergeteges vissz-
hangot vert körülöttem. Azt kérdezte, hogy mit akarok? Semmit. 
Csak annyit, hogy nem utazom egyelőre el — remélhet. 

A leányt zavarba hozta Keresztes viselkedése. Vajjon mindaz, 
amit Keresztes mondott , zavaros mese, aminek mégis mély és félelme-
tes értelme van, vagy egyszerűen játszani akar vele. 

Keresztes leolvasta a leány arcáról a gondolatait és folyta t ta : 
— Reméljen tehá t és örüljön ennek a reménységnek. Ér t i? — 

Örülni kell. Miért tenné tönkre az életét. Csak a holdkórosok járnak 
mindig megbűvölten. Az, aki a lemondásban is vigasztalást talál, borsó 
és szöges deszka helyett ábrándokon térdepel. Az én megváltásom 
útban van, ne riassza el maga se a közeledő irgalmat. Hallgasson tehát 
rám, hiszen semmit sem veszít, mondjon le bá t ran és félelem nélkül 
arról a rögeszméjéről, hogy a maga boldogságához vagy boldogtalan-
ságához nekem valami közöm van. Őrültség lenne feltennie az életét 
egy olyan szenvedélyre, amely mindenképen önmagáért van. 

A leány arca lassan biborvörösre vált . Szerelmes ez az ember 
valakibe? — borzongott át r a j t a a gondolat. Keresztesre tekintet t 
és ebben a pillanatban mélységes gyűlöletet érzett iránta. 

— Befejezte? — kérdezte összevonva a szemöldökét. 
Keresztes mosolyogva nézte. Darabig várt , majd megszólalt : 
— Ahogy magának tetszik. 

14* 
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— Várjon akkor, nekem is volna néhány megjegyzésem. Ne 

féljen, rövidebb leszek, mint maga. Elsősorban is vegye tudomásul, 
hogy engem nem érdekel, hogy milyen formában utasít minden újabb 
alkalommal vissza. Nekem csak az a fontos, hogy ilyen kétségbeesetten 
védekezik ellenem. De hát miért, mitől retteg annyira? Én eddig annyit 
mondtam magának csak, hogy szeretem. Mire kötelezi ez magát? 
Semmire. Maga nem udvarolt nekem, nem ígért soha házasságot, 
nincsen tehát semminémű kötelezettsége velem szemben. Még ha lettek 
volna is, akkor sem ragaszkodtam volna a teljesítésükhöz. A mentege-
tődzése, a védekezése, az a vergődő magyarázkodás tehát, amellyel 
hol ájtatosságot játszik, hol meg egy hebegő epikureista zavaros böl-
cselkedésével tirádázik, sértő és megalázó rámnézve. Nem akarok 
magától semmit, cserébe tehát legyen szíves és kíméljen meg a jövőben 
a visszautasításaitól. 

Keresztes látta, hogy a leány komolyan haragszik, régi hangján 
mondta tehát : 

— Sajnálom, Margit, hogy megint félreértett. Viszont belátom, 
hogy én hibáztam. Nem mondtam meg magának, hogy az utolsó időben 
kegyetlen válságokon mentem keresztül. Megbomlott bennem az egyen-
súly és a mélység és a magasság minden sikátorát bejártam. Nem szóltam 
erről magának, mert az, akinek még ép a szíve, az nem tudja, mi a 
bénaság és az önkívület, az, akit még nem vetett ki magából minden 
örvény, az képtelen felfogni, mi az a vak rohanás, amivel én törtem 
előre a félelem és a megrendülés sötétségében. Nem vallottam be magá-
nak azt sem, hogy a megsemmisülés partjáról kapaszkodtam vissza 
az életbe. Az emberi szenvedés poklában olyan gyötrelmek és kínok 
égettek körém kérget, hogy az, ami itt a földön még rám várakozhatott, 
nem indíthatott többé meg. Az imént, amikor beszélni kezdtem, új 
életem első fenséges pillanatának a derűjéről akartam egy mosolynyit 
a szívében elhinteni és csak azért kértem, ne gyötörje magát haszonta-
lanul és feleslegesen. Örüljön, hogy két keze, két lába van és lélekzik 
és egyetlen gondolata, amellyel megállapítja, hogy él, nagyobb, több, 
viharosabb és megrendítőbb minden szerelemnél. Ismétlem tehát, 
belátom, hogy hibáztam, nem beszéltem ezekről a dolgokról, nem 
mondtam el, mi történt velem, de higyje el, kíméletből tettem. Ha 
pedig az egészből ennek ellenére is csak annyit hajlandó tudomásul 
venni, hogy — a maga szavaival élve — én csak védekezem, hát erre 
az a feleletem, hogy nincs igaza. Haragszik rám, tehát végig akar verni 
rajtam. 

Bibó Lajos. 
(Folytatása következik.) 
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