
R A B T Ű Z. 
Regény. 

SOKÁIG maradt így. Később Kurucz hozzálépett: 
— Gyere, menjünk — tette vállára a kezét. 
Amikor kiértek a sírok közül. Simon megállt és megkér-

dezte : 
— Hova? 
— Haza — felelt Keresztes. 
A temetőkapu előtt autó várakozott. A báróné ült benne. Amikor 

megpillantotta őket, kiszállt a kocsiból és elébük sietett. Kurucz és Simon 
néma fejbólintással üdvözölték. Keresztes is megemelte a kalapját. 

A báróné suttogva mondta : 
— Istenem . . . 
Nem tudta folytatni, a könnyei megeredtek és zokogni kezdett. 
Simon odament hozzá. 
— Báróné — szólt — vigasztalódjék. Azóta már megérkezett, ott 

ül az Úristen mellett. Az jó hely. 
Karonfogta és az autóhoz vezette. Besegítette a kocsiba, aztán 

hátrafordult és odaintette Keresztest: 
— Szállj be ! 
Keresztes rámeredt. 
— Gyorsan ! — szólt rá Simon most már erélyesen. 
Keresztes érezte, hogy ismeretlen erő nyűgözi le és hang nélkül 

engedelmeskedett. 
Kuruczék megvárták, amíg az autó elrobogott, aztán felszálltak 

egy villamosra. 
Keresztes, amikor az autó kikanyarodott velük a rendes útra, 

felemelte a fejét és a báróné szemébe nézett. 
Ime, itt ülnek ismét egymás mellett. Hiába küzdöttek ellene, nem 

tudták feltartóztatni útján a végzetet. 
Sorsuk kérlelhetetlenül be fog teljesedni ebben a szerelemben. 
— Mi lesz velünk? — kérdezte az asszony égő ajkára tekintve. 
Az csak ennyit mondott : 
— Nem tudom . . . 
Megvárta, amíg Keresztes ajkával az ajka fölé hajol és akkor 

fejezte be : 
— Szeretlek ! . . . 
S odahullott a férfi mellére. 

* * * 
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Keresztes ettől az időtől kezdve mindennap meglátogatta Erzsé-
betet. Egy eddig ismeretlen világ küszöbét lépték át s ez a paradicsom 
magába veszítette őket. Kábulatban éltek, érezték, hogy tündöklés és 
káprázat játszik körülöttük, hogy lábuk alatt harmatos rét, fejük fölött 
kifeslett tavasz piheg, ajkukon ott égett ennek a roppant beteljesülés-
nek minden kicsordult íze s mégis, még mindig rejtettebb utakat, zen-
gőbb erdőket és bágyasztóbb illatokat kerestek. 

Igy multak a napok, a hetek, a hónapok, lassan kitavaszodott, 
de ők nem vették észre. 

— Szeretsz? — kérdezte az asszony. 
— Szeretlek — felelte Keresztes. 
Előbb rajongással, később alázattal, hittel, szinte megdicsőülve 

merültek el ebben a szerelemben. Gyakran megtörtént, hogy bent 
ülve a szobában, órákon át hallgattak. A báróné ilyenkor odakuporo-
dott Keresztes elé : 

— Min gondolkozol, kedves? 
Keresztes az ölébe emelte : 
— Azon, hogy mennyire szeretlek. 
Egy végnélküli ölelkezésben pihegtek, folyton keresve az egy-

más ajkát, hogy testük és lelkük minden részét át jár ja és olthatat-
lan vágyakozással töltse el ez a szerelem. 

Keresztes, amikor egyedül ült otthon, fölidézte magában első 
találkozásuk emlékét és újra átélte a feledhetetlen perceket. 

Néha megriadt, felugrott, az ablakhoz rohant és kitekintett az utcára. 
— Mi nyomja az agyvelőmet? — suttogta ilyenkor maga elé, 

de azt már nem tudta, hogy minden, amit gondolt, látott és érzett, 
eltűnt és megsemmisült a lelkében. 

Sötétben járt és nem akart kilépni a világosságra. De mert kínzó 
nyugtalansága egyre jobban gyötörte, egy este azzal búcsúzott el a 
bárónétól, hogy néhány napig nem találkozhatnak. 

Az asszony megrettent: 
— Hova mégy? Mit akarsz? 
A félelem szinte megbénította. A titok, a fenyegető veszedelem 

sötét árnya, amit Keresztes zengő, sokszor kísértetiesen távoli borúja 
mögött sejtett s amelyről azt hitte, hogy állandóan ott lebeg a feje 
felett, ebben a percben mintha hangot adott és megmozdult volna 
valahol a sötétben. Átölelte a Keresztes nyakát, lehúzta magához, 
hozzábújt és könyörögni kezdett : 

— Ne menj el. Ne hagyj itt. Félek, ha nem vagy a közelemben. 
A legkisebb neszre is összerezzenek. Az éjjel is rosszat álmodtam, 
azért hívtalak fel. Csak akkor nyugodtam meg, amikor hallottam a 
hangodat. Letettem a kagylót s reggelig aludtam. 

Eltolta magától Keresztest: 
— Vagy megúntál? Már nem szeretsz? — suttogta fenyegető 

hangon és várta a feleletet. 
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Keresztes megsimogatta a f e j é t : 
— Csacsi. Ne képzelődj. Mirevalók ezek a rémképek. 
Meg akarta magyarázni, hogy néhány apró dolog a körmére égett 

s azokat kell elintéznie. Az aszony nem hallgatta végig, a szájára tette 
a kezét : 

— Ez nem ok. Ettől ráérsz, Ettől mindennap eljöhetsz. 
— Nem — tiltakozott Keresztes. — Én itt, te melletted mezí-

telenül éltem. Úgy, ahogy az Isten megteremtett. A teremtés első nap-
jainak a tisztasága, derűje és szelídsége övezett, nem jöhetek hozzád, 
bemocskolva és szennyesen. Adj néhány napot. Elfelejtem, hogy távol 
voltam tőled s abban a pillanatban, amikor érzem, hogy megint egészen 
a tied vagyok, visszatérek. 

A báróné felemelkedett. 
— Akkor hát menj. Isten veled. 
Hangja szomorúan csengett. 
Keresztest most verte ez a névtelen bánat. De hát mit is akar ő 

tulaj donképen? Vissza akar cudarkodni az életbe? 
Minek? 
Ennek a szobának a küszöbe volt az utolsó, amit átlépett. Be-

zárta magát ide s most, amikor lassan maga alá temeti ez a szerelem, 
az utolsó pillanatban megint menekülni szeretne? 

Odament az asszonyhoz : 
— Nem megyek sehova. It t fogok maradni melletted. 
A báróné felsikoltott: 
— Igazán? 
— Igazán, Erzsébet. 
— Mondd mégegyszer. 
— Soha nem foglak elhagyni, Erzsébet. 
Az asszony megreszketett. 
Kint halkan neszelt az éj s gazdátlan illatok hancúroztak a leve-

gőben. Mély volt a csönd, mint a tenger. A kertekben a rózsák léleg-
zettek, a föld kitárult s roppant szive dobogni kezdett. Valahol harmo-
nika szólt, a közelből egy lány bugyborékoló kacagása hallatszott s az 
éjtszaka remegő, fojtott sóhajtása elindult a virágos mezők felől. 

Erzsébet lehúnyta a szemét. Amikor Keresztes megragadta, érezte, 
hogy teste összeroppan az ölelésben. 

— György ! — rebegte és hátraejtette a fejét. 

Keresztes éjfélkor ment haza. Erzsébetnek a viselkedése felzaklatta. 
Az asszony semmit se tud, de mindent sejt, azért nem engedi el maga 
mellől egy percre sem. Fél és retteg. A halál és a kárhozat szele már őt 
is megérintette. 

— Velem hullik le . . . — suttogta bele a sötétbe. 
De mikor? Mért nem siet? Mire vár? 
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Csillapítani próbálta magát. Még nincs itt a cselekvés órája. Még 
nem győzte le egészen az életet. Még gyötri, veri, még szítja benne a 
tüzet ez a szerelem. Majd ha kiég a vágya, ha fárasztani fogja az ölelés 
és gyűlölni fogja az asszony szépségét, majd ha Erzsébet lelke is elhul-
latja virágait, mint megosztja vele és rápazarolja csodálatos teste minden 
örömét, majd akkor hívja ki diadalmas dühében a bosszúálló Istent. 

Margit? Francisztiné? Az öregasszony, aki közben megkerült s 
akinek lakást vett? 

Megrázkódott. Velük mi lesz? Velük is végezni kell. 
Gondolkozott. Be kell osztania idejét s ki kell dolgoznia magában 

egy világos, határozott és rövidlejáratú tervet. Irni fog Margitnak, 
hogy jöjjön haza, beszélni akar vele, Francisztinét pedig magára hagyja. 
A báróné menjen a Dunának, Margit vonúljon kolostorba, az öreg-
asszony meg forduljon fel. 

Végigdőlt a kereveten. Boldog volt, hogy ilyen aljas. 
— A pokol és a menny kiegyeztek ötven százalékra bennem 

— mondta fennhangon. — Mért ne nézzek én is kertelés nélkül szembe 
magammal. Az igazi Keresztes Györggyel. 

Eleget hazudott azelőtt magának. Legbecsületesebb és legönfel-
áldozóbb pillanataiban is gonoszabb és önzőbb volt, mint most, ami-
kor nem hajlandó elnémítani magában az őszinteséget. 

De hátha most is csak csalni akar? Hol a bizonyíték arra, hogy 
igaza van. 

Hol? Hát a multban. 
Lassan félálomba roskadt s volt élete közeledett. 
Már ott is állt előtte. 

X . 
Vásárhely, Szeged, a berukkolás, vonultak el a képek előtte 

s megint ott találta magát a kaszárnyában. 
A katonaélet hamarosan járomba törte s vidáman rúgdalta a 

többivel együtt a gyakorlóteret. 
Október végén táviratozott anyja, hogy azonnal jöjjön, mert 

apjával szerencsétlenség történt. A legközelebbi vonat már vitte. Nővére 
és bátyja korábban megérkeztek. 

— Jaj , jaj ! — fogadta bátyja, amint a kapun belépett. — Meg-
hal apám . . . 

— Mit bőgsz? — szólt rá megdöbbenve. 
Bátyja rátekintett és megszeppent. A hatalmas, kövér ember 

nevetségesen festett hangos siránkozásával és záporként omló könnyeivel. 
Anyja mondta el, hogy apja előttevaló estén elesett s mindkét 

lábát eltörte. 
Futott a kórházba. A kapu alatt az egyik ismerős orvos jött vele 

szembe. 
— Hol fekszik apám? — állította meg. 
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— A pavillonban. 
— Hogy van? 
Az orvos hebegett valamit. 
Hozzálépett: 
— Nem ezt akarom — szólt erélyes hangon. — Arra felelj, hogy 

meg tudjátok-e menteni? 
— Öregem — szabadkozott az orvos — mindent el fogunk követni. 
— Szóval, meg fog halni? 
— Ha a krízist megússza, akkor . . . 
Elvágta : 
— Ezt tudom. 
Barom. Otthagyta. 
A pavillon ápolónője az apja szobájába vezette. 
— Te vagy, fiam? — kérdezte a beteg, amikor megpillantotta. 
— Én vagyok, apám. 
Megállt az ágy előtt és megfogta az apja kezét: 
— Dehát, hogy történt? Elesett? 
Apja elfordította a fe jé t : 
— Nem bírom . . . Megöl ez a kötés . . . 
Fél teste gipszben volt. Homlokáról és arcáról csurgott a veríték. 
A gyomrában hirtelen ürességet érzett. Mi lett ebből az emberből, 

mióta nem látta. Árnyéka csak a réginek. Roncs. Nem fogja megérni 
még az estét sem. 

Legalább négyig bírná. Addig, amíg ő elutazik. 
Undor fogta el, hogy erre gondolt. A közeli és bizonyosnak látszó 

halál azonban olyan váratlan és kietlen félelemmel töltötte el, olyan 
fullasztónak érezte egyszerre maga körül a levegőt, hogy máris mene-
külni akart. El, el innen ! — sikoltott benne a rémület, minél gyorsab-
ban és minél messzebbre, hogy a halálhír ne érhesse utól s csak akkor 
találkozzék újra anyjával, meg a bátyjáékkal, amikor a holttestet már 
sírba tették s komor gyásszá csitult az otthoni jajveszékelés. 

Leült, néhány percig várakozott, azután csöndesen felemelkedett. 
— Elmégy? — rebbent meg az apja. 
— Nem — felelt összerezzenve s visszaereszkedett a székre. 
A beteg elszenderedett. 
— Még itt vagy? — kérdezte később, amikor felébredt. 
— Itt. 
— Anyádék? 
— Mindjárt jönnek. Ne féljen semmitől apám. 
Néhány szóval megnyugtatta, halkan köszönt, azután nesztelen 

léptekkel elhagyta a szobát. 
Anyját már nem találta odahaza. 
— Úgylátszik, elkerültük egymást, pedig nekem már mennem 

kell. Ha valami történnék — fordult hugához — táviratozzatok. 
A nagynénje lépett hozzá : 
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— Nem maradhatsz, fiam? 
— Nem. Estig kaptam csak szabadságot. 
Rohant ki az állomásra. 
Útközben a legkisebb neszre is ijedten fordult hátra, hogy nem 

fut-e valaki utána. Csak még egy óráig ne haljon meg, lihegte, egyre 
gyorsítva lépteit. 

A vonat még nem is jelzett, amikor az állomásra kiért. Három-
negyed órája volt tehát még az indulásig. 

A bakter jött a sínek között az őrház felől. 
Elébe men t : 
— Mikor megy a legközelebbi vonat? 
— Két óra ötvenkilenc perckor — felelt az őr. 
— Nem harminckor? 
— Nem. 
Tudta az indulás idejét, de ebben a pillanatban, tompa és zsibbadt 

aggyal, valami homályos csodára gondolt. Hátha tegnap óta megválto-
zott a menetrend, vagy véletlenül egy rendkívüli vonatot indítottak el 
a nagyállomásról. 

Bement a harmadosztályú váróterembe. Az ablakmelletti sarok-
ban húzódott meg, hogy figyelhesse az állomásra vezető útat . Égő per-
cek hullottak alá, füle zúgott, szeme előtt vörös karikák pattantak szét 
a levegőben. Nem tartotta számon az időt s majdnem felsikoltott, ami-
kor lába alatt váratlanul megremegett a föld s a süket csöndbe bele-
hasított a vonat éles füttye. 

Kirohant. A vonat épen akkor robogott be. A legelső kocsira fel-
ugrott. 

— Népkert! . . . Két perc ! — nyujtották el a kiáltást a kalauzok. 
— Most fognak jönni! — vacogott a foga s reszketve figyelte a 

bejáratot. De hát miért áll ez a vonat, hiszen már mindenki felszállott? 
Micsoda őrültség, egy perc is sok egy ilyen rongyos kis állomásnak. 

A vonat megrándult s a következő pillanatban megindult. 
A tüdeje egyszerre kitágult. Föllélekzett. Az állomás eltűnt. Be-

lépett az üres szakaszba és lerogyott a pamlagra. 
Tehát mégis. Megszabadult. 
Most már táviratozhatnak, a kapitánya úgysem fogja elengedni 

a temetésre. 
Harmadnap reggel, kivonuláskor a napos káplár futott utánuk : 
— Kapitány úrnak alázatosan . . . — jelentette, ahogy odaért. — 

Most telefonáltak az ezredirodába, hogy a Keresztes önkéntes édes-
apja meghalt. 

— Was? . . . — rántott a kapitány a kantáron. — Was? — és 
táncoltatni kezdte maga alatt a lovat. 

A káplár megismételte a jelentést. 
— Mi az? — recsegett a kapitány. — Mi az, hogy meghalt? Kór-

ház ez, vagy kaszárnya? Hát aztán. Mindenkinek meg kell halni. Persze 
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szabadság. Jól kinézünk az ilyen anyámasszonyokkal. Ezekkel visel-
jen az ember háborút. Jó, hogy nincs. De még lehet! — ordított Keresz-
tesre. — Akkor is meg fog halni az apánk? Was? 

Ő kilépett a sorból: 
— Kapitány úrnak . . . 
A kis hörcsög ember végigvágott nádpálcájával a ló fején : 
— Nincs kibeszéd ! Abtretten. Marsch. Mehet. De próbáljon csak 

nekem valaki még egyszer ilyen hazugsággal előjönni! — A ló oldalába 
vágta sarkantyúját és kirántotta a ka rd j á t : — Kompánie ! . . . — vörö-
södött neki s a következő pillanatban a század léptei alatt megdördült 
a föld. 

Ő ott maradt állva, haptákban. 
— Gyerünk önkéntes úr — sürgette a káplár. — Az ezredirodában 

majd kiállítják az Urlaubscheint. 
Öt perc mulva a kezében volt a szabadságlevél. 
Amikor otthon a vonatból kiszállt és a házuk elé ért, váratlanul 

megkönnyebbült. A kapufélfát nem vonták be gyászlepellel. 
Bent néma csend fogadta. Anyjáék az ebédlőben ültek. Szó nél-

kül haladt el mellettük és a halottas szobába lépve, megállott a ravatal 
előtt. Pillanatig tétovázott, aztán hirtelen lehajolt és homlokon csókolta 
a halottat. Nyomban rá letérdelt és halkan hadarni kezdte a Miatyánkot. 

Háromszor elmondta magában az imát, azután felkelt és kiment. 
— Nincs apánk ! — sírt fel hangosan a bátyja és várta, hogy ő is 

zokogjon. 
Anyjához lépett és megcsókolta : 
— Anyám . . . 
Bátyja nem vette le róla tekintetét s látva, hogy még mindig nem 

könnyezik, felállott: 
— Nem sírsz? — meredt rá bárgyú csodálkozással. — Ez a lelket-

len gazember nem sajnál senkit. 
Nagynénje szólt rá : 
— Hagyd. Gyere fiam . . . — ölelte át őt és elhúzta. 
Lefekvés előtt megkérdezte a hugá t : 
— Mikor lesz a temetés? 
— Holnap. 
— Ki prédikál? 
— Valami Beke. 
Tehát nem Oláh, a pap, hanem csak a segédlelkész. De miért? 

Hát ki volt az ő apja, hogy így mernek velük bánni? 
Amikor lefeküdt és lehunyta szemét, Darabost látta maga előtt. 

Megborzongott. A multkor még együtt ordítoztak a korcsmában, holnap 
pedig oda fog állni az apja koporsója mellé. Temetni. 

Aludni próbált, de ahogy félálomba szenderült, megint csak a szer-
tartást látta. Csupa ismerős arc. A gazemberek, akik az apját idáig 
juttat ták s akik miatt majdnem az árok partján pusztult el. Ezek előtt 

Napkelet 39 
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a bitangok előtt gyászoljon és temessen ő? Ezek előtt takarja ki a fáj-
dalmát, aminél magasztosabb érzés még nem hatotta át. Ezek előtt? 
Hát miért nem hagyja őket ezekben a pillanatokban magukra a világ? 

Az egész éjtszakát átvirrasztotta. 
Jóformán nem is tudta, mi történik körülötte, amikor másnap 

kiállt a koporsóhoz az udvarra. A szertartás szerencsére rövid ideig 
tartott s a végtisztességre összesereglett ismerősök a kántor éneke alatt 
oszladozni kezdtek. 

A temetőben azután hamarosan sírba eresztették a koporsót. 
A következő pillanatban megdördült az első kapaföld. 
Elvégeztetett . . . 
Anyja, nagynénje, huga állottak csak a sír körül. 
Ó, most már azután lehetett sírni. Panaszos, zuhogó gyermek-

sírással átölelni a hideg hantokat, leborulni az anyaföldre, amely magába 
fogadta szíve dobbanásait s szomjas rögei felitták a fájdalomra szüle-
tet t ember könnyeit. 

Sokáig maradt így. A temető azonban, amelynek mélyén a bomló 
csirákban már a tavasz vad és buja dala ébredezett — nem felelt. 

* * * 

Felriadt szendergéséből. A mult olyan tisztán bontakozott ki a 
feledésből, hogy az első pillanatban idegenül tekintett a szobában körül. 

Kint hajnalodott. Az egyik közeli templom órája ötöt vert. 
Felkelt, bement a hálóba és lefeküdt. 
A következő percben már mélyen aludt. 

XI . 

Kurucz május vége felé felkereste egy alkalommal Keresztest. 
— Gyere el már hozzánk — mondta neki. — Nagyon szeretnének 

látni az öregek. 
Keresztes épen az előtte való napon jelentette be Bokrosnak, hogy 

megrendült egészségére való tekintettel kilép a lap kötelékéből és miután 
egyébként is elhatározta, hogy a hátralevő kevés időre a lehető legszű-
kebbre vonja maga körül az életet, azzal hárította el a Kurucz kérését, 
hogy pillanatnyilag dolgai lefoglalják, de mihelyst érkezése lesz, azonnal 
meg fogja látogatni őket. Már régen mindenben a Mihalovics példáját 
követte. Hívta és sürgette a halált, egyre növekvő türelmetlenségében 
szerette volna hajtani és verni az órákat, a napokat és a heteket, hogy 
végre szemben álljon már egyszer utolsó percével. 

Este találkozott Simonnal. Tőle tudta meg, hogy időközben Margit 
is hazaérkezett. 

Másnap délután felment hozzájuk. Amikor a leány kisietett a 
csengetésre és Keresztes az előszobába belépett, kínos zavar fogta el 
mind a kettőjüket. 
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Keresztes motyogott valamit. Bementek az ebédlőbe. 
— Tegnap hallottam Simontól, hogy hazajött — mondta csendesen. 
A leány nem szólt, csak a fejével bólintott. 
Keresztes köhintett. Margit, a bútorok, a szoba, minden a régi 

volt, mégis valami furcsa idegenszerűséget érzett. Szemügyre vette a 
képeket a falon, a zongorát a sarokban, az asztalt, a bőrszékeket s most 
már emlékezett. 

— Üljön le — mutatott helyet Margit. — Apáék minden percben 
jöhetnek. 

Már visszanyerte nyugodtságát, mosolygott, hangja tisztán és 
ezüstösen csengett. Keresztes lopva rátekintett. A leány arca kissé meg-
sápadt, de tekintetében rejtett fények reszkettek. 

Leültek. 
— Egészséges? 
— Nincs semmi bajom — felelt Keresztes. 
— Mit csinált a télen? 
— Semmit. 
— Az új könyve megjelent? 
— Még nem. 
Elhallgattak. A leány várta, hogy most már Keresztes kérdezze. 

Az tudta, hogy rajta a sor s azon töprengett, hogy mivel kezdje. 
— Hát maga? — nyögte ki végre. 
— Én? 
— Maga. Meggyógyult? 
— Nem. 
— Nem? 
— Nem. Nem kellett meggyógyulnom, hiszen nem is voltam beteg. 
Tiszta, nyilt tekintettel nézett Keresztesre. 
A férfi megint a torkát köszörülte. Mit mondjon? Van ennek az 

egésznek értelme. Már a nyelve hegyén nyugtalankodott, hogy lelep-
lezze magát és bevallja, nem tudja, miért jött fel, a csend azonban zaka-
tolni kezdett a fülében s félszegsége hirtelen haragra lobbantotta. De 
lebirta magát. Fölösleges, hogy gorombáskodjék, hiszen végeredmény-
ben nem történt közöttük semmi sem. Viszont nem érti, hogy akkor 
miért ügyetlenkedik és miért hebeg. Fél? 

Eh ! 
Indulatos mozdulatot tett, a leány észrevette. 
— Beszéljen hangosan — ráncolta össze a homlokát. — A néma 

játékot nem értem. 
— Rögtön. 
A leányra emelte tekintetét és nyugodtan végigmérte. 
Margit megkérdezte : 
— Mit néz? 
— Azt akarom csak mondani, hogy beszéljünk egymással ren-

desen. 

39* 
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A leány ösztöne megsúgta, hogy valami vibrál a levegőben. 
— Helyes — mosolygott. — Kezdje tehát el. 
Keresztes hátradőlt a bőrszékben. Kint május lélekzett. A nyitott 

ablakokon át friss levegő áramlott be és körül lebegte őket. Hirtelen 
minden átmenet nélkül, szülővárosának a képe ragyogott fel előtte. 
A körtöltés, a mező, a tavaszi galambvadászatok, a pákászások a vad-
vizeken, a sárkányozások, az elmult gyermekévek s szívét ez a tavaszi 
áradás egyszerre elöntötte. 

Kint hófehér bárányfelhők úsztak az égen s lent üde illatokat 
kergettek maguk előtt a szelek. 

— Jól tette, hogy itthagyta egyidőre Pestet — szólt. — Felejteni 
és kijózanodni csak a friss levegőn lehet. A csend és a nyugalom, a rét, 
az erdő, a jámborság és az áhítat, a falu hamar kibékítik sorsával és 
önmagával az embert. 

Hangjában egy messzi fájdalom panaszkodott, de mélyén erős és 
egészséges vágyakozás ébredezett. 

A leány megérezte ezt a feléje induló ölelést és csak ennyit felelt : 
— Én nem pihenni, hanem erőt gyüjteni utaztam le Ágnes nénihez. 
— Erőt? 
— Azt. 
— Mihez? 
— A további küzdelemhez. 
— Ezért tűnt el olyan hirtelen? 
— Én nem tűntem el. 
— Dehogynem. Megfutott. I t t hagyott mindent. 
— Megfutottam? — csodálkozott Margit és felnevetett. — Ugyan 

dehogy is futot tam el. Egyszerűen elutaztam, itthagytam Pestet. 
— Miután találkozott és beszélt a bárónéval. 
Margit nagyot nézet t : 
— Kivel beszéltem? 
— A bárónéval. 
— Kedves barátom, magát valaki félrevezette. A bárónéhoz nem 

mentem el és így nem is beszélhettem vele. 
— Nem? 
— Nem. 
— Hogyan? 
— Úgy, hogy meggondoltam a dolgot. Két napi töprengés után 

beláttam, hogy okosabb, ha egyelőre nem háborgatom magukat. 
Keresztes eltünődött. Érdekes, mormogta maga elé, a báróné egy 

szóval sem említette előtte, hogy Margit nem kereste fel. Igaz, hogy 
ő nem is kérdezte. Valami titoknak kell tehát lappangania a két nő 
hallgatása mögött. Mindjárt megtudja. 

— Mondja kérem — emelte fel a fejét — maga előre megállapított 
haditerv szerint járt el? 

— Igen. Azért írtam azt a levelet a bárónénak, mert beszélni 
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akartam vele. Összevetettem a körülményeket, megfontoltam jól min-
dent és az az érzés alakult ki bennem, hogy egyelőre jobb ha eltünök 
a közelükből. Bizonyosabban és hamarabb célt érek, ha nem sietek. 
Maga makacs, gőgös, az olyan asszonyokat pedig, mint a báróné, nem 
izgatja sokáig a veszélytelen szerelem. Az igazi szenvedély szereti a 
meredeket. A bizonytalanságot, a hullámzást, a félelmet. Ha it t marad-
tam volna és szembeszállottam volna a bárónéval, nem győzhettem 
volna le. A jelenlétem, tehát az a tudat , hogy minden pillanatban elve-
szítheti magát, megkétszerezte volna az erejét. Ma már egész bizonyosan 
nevet rajtam, tehát most veszem el magát tőle. 

Keresztes nem felelt. A leány szavai felmelegítették. A két nő 
maga fekszik a végzet kerekei alá. Sejtelmük sincs róla, hogy amikor 
őt követik, a vég felé rohannak vele. Akkor fognak csak feleszmélni, 
amikor visszakacag rájuk a sírból és magára rántja koporsója fedelét. 
Valamit azonban mégis csak tennie kellene. Igy egyszerűen csak meg-
döglik, nem a mocsok öli meg. Meg kellene győznie Margitot, hogy két-
ségei megszüntek, kisérteteit visszaparancsolta a sötétségbe, élete 
partot ért, nincs tehát semmi akadálya, hogy megesküdjenek. Megnyug-
tatóan, kibékítően, csak így állhatna bosszút az életen. Megszólalt: 

— Azért jöttem el, hogy valamire emlékeztessem. 
— Mire? 
— Mielőtt elment, megkértem a kezét. Most megismétlem. Legyen 

a feleségem. 
Margit meg se rezzent. 
— Nincs kifogásom ellene, de szeretném, ha megcserélhetnénk a 

szerepeket. 
— Miféle szerepeket? 
— Vegye el a bárónét. 
— A bárónét? 
— Őt. 
— És azután? 
— Vegye el feleségül a bárónét. Az esküvőjük napján a szeretője 

leszek. 
Keresztes rámeredt. Nem tudta, mit szóljon. Ezer gondolat ker-

gette egymást a fejében, de valamennyi lehullott egy ismeretlen mély-
ségbe. Végképen meghülyültem, suttogta s várta, hogy öntudatát tel-
jesen elveszítse. Végre kinyögött ennyi t : 

— Mit mondott? 
A leány szemrebbenés nélkül ismételte meg : 
— A bárónőt vegye el. A szeretője én leszek. Ez nem olyan meg-

alázó és sokkal kényelmesebb. 
Hangjában harmat hullott. A férfi ránézett. A leány mintha csak 

most feslett volna ki, szépségét kitárta az alkonyat szőke fényében. 
Keresztes felállott. Egyszerre kitisztult a feje. Mit csináljon? Itt hagyja? 
Megüsse? 
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Margit nem szólt, várta, hogy közeledjék. Keresztes hozzálépett. 
A leány kényszerítette, hogy a szemébe nézzen. 

— Mit akar tőlem? — szólt rekedt hangon Keresztes. 
Margit oldalt fordította a fejét. Csipője megrándult, karjai meg-

reszkettek, melle nekifeszült a ruha könnyű szövetének. 
Keresztesben csontig ható láng lobbant fel. A tűz egyszerre átcsa-

pott rajta. Keze, lába elnehezedett, majd hirtelen egész teste meg-
könnyült és a felszabadult vér szabad veréssel kezdett hullámzani az 
ereiben. A Margit ajka is megremegett és ez a halvány rémület lefelé 
igyekezett. Hol ide, hol oda futott a bőre alatt, eltünt, majd újra elő-
bukkant, néha gyámoltalanul, mint a sóhajtás, máskor riadtan, mint 
egy visszafojtott sikoltás, de folyton menekülve és keresve az utat a 
szíve felé. 

Keresztest a megzendült gyönyörnek, az élet és a halál hívó és 
mégis rettegő játékának ez a gyámoltalan vakmerősége lenyügözte és 
a leányhoz lépett. Megragadta, majdnem a levegőbe emelte, két karja 
hatalmas erejével magához vonta. 

— Te ! . . . Te. Összetörlek. 
— Siessen ! . . . — lihegte a leány. 
Keresztes eltolta magától, hogy lássa a száját és a szemét. A leány 

fehér volt, mint a fal és undorodó borzalommal lesett a férfira. 
Keresztes megrázkódott és teljes erővel ellökte. A leány hátra-

tántorodott, megingott és elesett. Ujjongva, nyöszörgő sírással ugrott 
fel. Tehát Keresztes mégis szereti, nem akar, nem mer hozzányúlni, 
hogy beszennyezze. 

Mit tegyen? A mellére vesse magát, engesztelő és vigasztaló sza-
vakat sugdosson a fülébe? Megjutalmazza ezért a boldogságért és dia-
dalért? Nem. Ilyen túláradó hálával csak a gyengébb fizethet. Inkább 
megkínozza. Utolsó cseppig felhajtja ezt az örömet. 

— Nekem mindegy — szólt leküzdve magát. — Akár itt, akár 
másutt. A maga lakása alkalmasabb, itt tényleg minden pillanatban 
meglephetnek. Mikor menjek el? 

Elsimította a haját , begombolta a blúzát, mindezt úgy tette, 
mintha le lett volna vetkőzve. 

Keresztesben jajkiáltások roskadoztak. 
— Menjen. Pusztuljon előlem . . . 
— Dehát miért? Mi lelte? — szólt a leány, látszólag csodál-

kozva. — Feleljen, miért nem kellek? Miért csak a báróné? Vagy . . . 
Vagy csakugyan igaz? Nem szeret? 

A férfi karja lehanyatlott, leroskadt a székbe. A leány hidegre 
torzult száját látta maga előtt, görcsbe merevedett vállait, védekező 
iszonyatát a szemében. Színlelt nyugalmával és felkínálkozásával most 
csak a szégyenét igyekszik elkendőzni és meg akarja korbácsolni, amiért 
az imént elárulta, hogy visszaborzadt tőle. 

Vagy képzelődik? 
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Ő rettent meg és az elébb a leány arca csak az ő rémületét tük-
rözte? 

Nem. 
Szereti ezt a leányt. A Margit szenvedésében fuldokló élete kap-

kod levegőért. Hát ha így van, ennek csak örülhet. Halála így még 
szebb lesz. Hadd temesse minél több rom el. 

Nem gondolta meg, hogy mit mond és még egyszer megkérdezte : 
— Hajlandó megesküdni velem? 
Margitban a jóság és a szeretet ölelkeztek. Megindultan, majdnem 

anyás hangon mondta, hogy a férfit egészen megejtse : 
— Készen vagyok. A kedvesévé tehet. 
— Jó — mondta tompa hangon Keresztes. — Holnap eljöhet. 
— Mikor? 
— Délután. 
— Hányra? 
— Négyre. 
— Pont négykor ott leszek. 
Lehúnyta a szemét, várta, hogy Keresztes utánanyúljon, magá-

hoz vonja és a karjaiba zárja. Néhány pillanatig így maradt, azután 
felnyitotta a szemét. Körülhordozta tekintetét, de Keresztest nem látta 
sehol a szobában. Az ablakhoz futot t és lenézett. A férfi épen akkor 
lépett ki a kapu alól az utcára. 

Tehát elment. 
Visszatámolygott és lehullott az egyik székbe. Vermet ásott s íme 

maga esett bele. Hogy szabadul most már ki ebből a kelepcéből? De 
hát miért is volt ilyen esztelen, miért hallgatott a vakmerőségére. 
A történtek után fel kell keresnie Keresztest. Ha tétovázik, habozik, 
levelet küld maga helyett, vagy kitalál valamit, hogy időt nyerjen, 
szóval, ha nem megy el, Keresztest örökre elvesztette. Kétségtelen, hogy 
a férfi azért hívta, hogy próbára tegye, mert szereti, többé el nem titkol-
ható, olthatatlan és sírig tartó szerelemmel, még se teheti ki magát és 
boldogságát egy őrült pillanat kísértésének és örvénylő veszedelmének. 

Gondolkozni kezdett. Hátha ez a véletlen ujj mutatás, figyelmez-
tetés, titkos intőjel. Nem lehetetlen, hogy az imént, amikor tükröt tar-
tot t Keresztes elé és kényszerítette, hogy belenézzen, egy rejtelmes erő 
parancsának engedelmeskedett. Úgy viselkedett, mintha nem törődne 
többé semmivel, de nem azért, hogy megvérezze Keresztesben a szerel-
met, hanem azért, hogy végre magához ölelhesse és soha többé el ne 
engedje. 

A nagy pillanat tehát elérkezett, elmegy a bárónéhoz és beszél vele. 
Szíve megdobbant és reszketni kezdett. Átsajdult rajta, hogy 

gyönge, tehetetlen és védtelen. Hiszen nem félne, ha nem ilyen várat-
lanul és hirtelen történt volna mindez, ha tudná a szerepét, ha elját-
szotta volna már magában néhányszor az elkövetkező jelenetet. Igy 
azt sem tudja, hogy álljon meg a báróné előtt. 



616 

Könny jelent meg a szemében. Mégis csak szerencsétlen, a győzelem 
előtt kell feladnia a küzdelmet. Eddig azt hitte, hogy boldogsága ott 
rejtőzik a szívében, egyedül és kizárólag tőle függ minden és most látja 
csak, hogy hite hazug képet festett. A bárónét eddig egy másik asszony-
nak tekintette, egy ismeretlen nőnek, jelentéktelen harmadik személy-
nek, s most, amikor it t a pillanat, amikor szembe kell néznie vele, egy-
szerre magához méri és eddig ismeretlen félelem szállja meg. Eddig 
soha nem gondolt arra, hogy egyedül van, a bárónéék pedig ketten. 
Az asszony mögött ott áll Keresztes is. Most is hozzá sietett, azóta már 
talán oda is ért és megmondta, hogy it t volt és beszélt velem. 

Felugrott. Ha tétovázik és késlekedik, mindennek vége. 
Befutott a szobájába. Néhány perc mulva átöltözve, üdén, illa-

tosan, arcán az izgalom pírjával jelent meg a küszöbön. A telefonhoz 
ment, fölemelte a hallgatót és bemondta a számot a központnak. A taxi 
jelentkezett. 

— Egy kis kocsit kérek. 
A következő percben már lent állt az utcán és beszállott az oda-

érkező autóba. 
* * * 

Keresztes haza akart menni, de lábai másfelé vitték. Egyszerre 
csak a báróné palotája előtt vette magát észre. Amikor a váróterembe 
belépett, néhány férfikabátot és kalapot pillantott meg a fogason. 
A komornyikra tekintett. 

— A méltóságos bárónénak ma fogadónapja van — jelentette 
a szolga hidegen. 

Tornyay, Darabos és Szirmay gróf fogadták bent a kis szalonban. 
Keresztes kezet csókolt a bárónénak, azután Tornyayékat is üdvözölte. 

— Ach, mesteh ! — gurgulázott Szirmay. — Ilyen kiváló sze-
hencse. Ghatulálok kedvesem. 

— Köszönöm — kezelt vele Keresztes. 
A gróf a térdére ü t ö t t : 
— Kiváló embeh! . . . — odafordult a bárónéhoz. — Ezt nevezem 

aztán hidegvéhnek. Zsebhe teszi a ghatulációmat és még csak arra sem 
kíváncsi, hogy mihe éhtettem. 

Tornyay közberecsegett: 
— Komédiás. Rá se bojszintson gróf úr. Tisztességes ember nem 

áll szóba ilyen népséggel. 
— Gróf úr — szólt mosolyogva Keresztes — folytassa, ne fossza 

meg a barátomat az élvezettől. 
(Folytatása következik.) Bibó Lajos. 


