
R A B T Ű Z. 
Regény. 

KERESZTES tudta, mit akart mondani, hát ő fejezte be : 
— Kissé közönséges. Helyes. Az életben azonban gyakran elő-
fordulnak esetek — folytatta hangját lefojtva, — amikor nem 

vagyunk sem bárók, sem Keresztes Györgyök. Nem vagyunk kivételes 
teremtmények és magasabbrendű lények, hanem szürke, közönséges, 
komisz kis hétköznapi emberek. Az imént már mondtam, nem akarok 
semmit. Arra kérem csak, feleljen, hol járt ma reggel. Ha nincs oka a hall-
gatásra s pusztán hiúságból és makacsságból begyeskedik, úgy mondja 
ezt meg, egyelőre ennyivel is beérem. Ha azonban ez a műharag csak 
álarc, figyelmeztetem, hogy ezzel a komédiázással ingerel. Az én hátam 
mögött nem lehet szamárfüleket csinálni, én a szánalmat, az elnézést — 
a röhögést ötven mérföldről megérzem. Nem vagyok ugyan donzsuán, 
de nem vagyok férj sem. Ha tehát meg talál feledkezni magáról, főképen 
pedig rólam s valami olyat tesz, ami méltatlan hozzánk, leránt vele 
bennünket oda, ahol a többiek fetrengenek, — összetöröm, kilököm az 
utcára, vagy eltaposom, mint egy férget. 

Az asszony az utolsó szavakra felsikoltott. Iszonyodva emelte a 
karját maga elé és szörnyű szégyenében a kezefejébe harapott. 

— Ne becstelenítsen meg ! 
— Magának, amikor ma reggel eltávozott hazulról — lépett hozzá 

közelebb Keresztes, — tudnia kellett, mit kockáztat ezzel a lépéssel. 
Éreznie kellett, hogy ezzel a meggondolatlansággal egyszerre romba dönt 
mindent. Tudnia kellett, hogy abban a percben, amikor először eltitkol, 
vagy elhallgat előttem valamit, abban a pillanatban visszazuhanunk 
mind a ketten a földre. Éreznie és tudnia kellett, hogy a gondolat, a 
gyanú, vagy a féltékenység, nevezze annak, aminek akarja, abban a 
percben megszületik, ahogy a maga elhatározása megfogant s ez a buj-
káló árnyék ezentúl kísérteni fog mind a kettőnket. Meg kell tehát már 
most fojtanom ezt a rémet, különben a gyanú fog megfojtani engem. 
Feleljen tehát, utoljára kérem. 

— Nem ! 
A férfi válla megrándult, melle felemelkedett. A tűz lobogva szik-

rázott benne : 
— Hol jártál? — kérdezte a fogait összeszorítva. 
— Sehol. 
— Felelj ! 
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— Nem felelek. 
— Te ! . . . 
Megragadta az asszonyt, balkezével belemarkolt a hajába, hátra-

feszítette a fejét s magához szorította : 
— Valld be, hogy Györkynél voltál? Találkoztatok? 
A brutális mozdulat heves fájdalmat okozott az asszonynak és 

ki akarta szakítani magát a férfi öleléséből. Minden porcikája sajgott, 
érezte, hogy bőrén kiserken a vér a vasmarok szorítása alatt. Pillanatig 
várt s mikor látta, hogy a férfi nem engedi el, hirtelen fellobbanó dühé-
ben a körmeihez folyamodott. 

— Engedj ! . . . — kiáltotta. 
Teljes erejével nekifeszítette magát a férfi mellének, arcához 

kapott, s amikor Keresztes a karjait is leszorította, fájdalmas tehetet-
lenségében a lábait kezdte tiporni. De így sem ment semmire s érezve, 
hogy lassan kimerül, minden tagja elzsibbad a hiábavaló erőlkö-
désben, teljesen átengedte magát felháborodásának és bosszútlihegő 
haragjának. 

— Hát igenis . . . Ha tudni akarod . . . Ott voltam . . . Nála . . . 
— Kinél? 
— Nála. 
— Kinél? 
— Györkynél. 
— Hazudsz ! 
— Gyáva vagy. Nem mered elhinni az igazat. Hát eriggy akkor 

és kérdezd meg tőle. 
Keresztes hirtelen elengedte és hátralépett. 
Az asszony ott maradt állva, szabadon, most már nem fogta le 

senki, törhetett, zúzhatott volna, rárohanhatott volna a férfire, a kar-
jaiban, a derekában még ott izzott a készülő támadás dühe, a lendület 
ott lángolt minden izomszálában és minden idegében — s még sem 
tudta megmozdítani még az újját sem. 

— Üss meg hát — lihegte fuldokolva, csak hogy magát hajtsa 
és korbácsolja. 

Keresztes válla megroskadt, karja lehullott, nem szólt, nem 
nyögött, nem sírt, csak nézte az asszonyt, hosszan, merően, megdermedt 
tekintettel, mint egy eszelős, aki ráriadt, hogy a semmiségbe zuhant. 

Percek teltek el és nem birták levenni egymásról tekintetüket. 
Akkor a férfi lassú léptekkel megindult, a székhez lépett, felemelte 

csendesen a kalapját és az ajtóhoz vánszorgott. Ott megállt, vissza-
fordult, égő tekintettel és kutatóan visszanézett mégegyszer az asz-
szonyra, mintha keresett volna rajta valamit, de mert maga se tudta, 
hogy mit s érezte, hogy a szoba, a levegő, az asszony, nem az a világ 
többé, amire ő emlékezett, hirtelen lenyomta a kilincset és kilépett. 

— Vége . . . — suttogta maga elé az utcára leérve. 
Ugyanígy roskadt össze ezelőtt húsz évvel is, emlékezett vissza, 
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amikor első szerelme gyásza rászakadt. Tehát szerette Erzsébetet. 
A fájdalom, az először elvesztett álomvilág tovatünő segélykiáltásával 
tört ki most is belőle. Hogy megkönnyebbülne egyszerre, ha most is 
sírni tudna, ha most is átadhatná magát a mennyei karoknak, hogy 
angyalkezek ringassák el. Mit törődik ő azzal, hogy mi történt, hol 
járt és mit csinált Erzsébet, mindennél több az, hogy ime megtagadta. 
Itt maradt ismét egyedül és árván, aki körül megint örökre beborult 
a végtelen puszta. 

Legalább zokogni tudna. Ha megerednének könnyei és elpana-
szolhatná valakinek, hogy nem meglett ember, nem férfi, nem kitaga-
dott, akit már megsebzett minden tövis s aki már rég ismeri minden 
emberi gondolatnak és érzésnek a mérgét, hanem örök gyermek, ez a 
forró és szepegő vallomás talán most is megnyugtatná és megvigasztalná. 

Órákig bolyongott az utcákon, amíg végre magához tért. Haza-
ment, inasát elküldte, aztán bezárkózott, nem akart látni senkit. Félt, 
hogy valaki megzavarja fájdalma csendjét és mélységes némaságát. 

Erzsébet ezalatt szobájában ülve számolta a perceket. Minden 
ajtónyílásra és minden neszre ijedten rezzent össze, kezét szívére szo-
rította, úgy várta, hogy Keresztes belépjen. A férfi azonban nem jött. 
A harmadik éjtszaka aztán felkelt ágyából, leült asztalához s egy levél-
ben megírt és bevallott Keresztesnek mindent. 

Elmondta, hogy Szirmay figyelmeztette a Györkyék készülődé-
sére és elment vele a báróhoz, hogy tervéről lebeszélje. Ennyi történt 
mindössze, ez minden bűne. Dacbol és büszkeségből hallgatta el az 
igazat előtte. Nagy boldogsága megzavarta, a Keresztes viselkedése 
felbátorította és elbizakodottságában szembe akart nézni a szenvedés-
sel. Ma már belátja, hogy esztelenül cselekedett, elismeri, hogy akara-
tos, heves és kegyetlen teremtés, gyönge, gyarló asszony, aki soha nem 
fogja kiérdemelni a szerelmet, mégis kéri, jöjjön el, büntesse meg, 
adjon alkalmat arra, hogy bocsánatáért őszintén vezekelhessen. 

Amikor befejezte, elolvasta a levelet. Gondolkozás nélkül össze-
tépte. Másikat írt. Viharos szavakkal vallotta meg, hogy soha nem 
szerette Keresztest. De, mert kimerítette a rengeteg futóismeretség és 
kaland, amin az utóbbi időben átment s nem sikerült megtalálnia egy 
férfi ölelésében sem azt, amit első csókja óta kielégíthetetlen makacs-
sággal hajszolt unalomból, kíváncsiságból, utolsó kisérletképen meg-
ismerkedett vele. Holott irtózott tőle. De mindent abban a reményben 
tett, hogy végre talán megiszonyodik magától, s talán megismeri 
végre — a borzalmas gyönyört. Csalódott, Keresztes irtózást és 
gyűlöletet karmolt fel csak benne. Ne közeledjék tehát többé hozzá, 
kerülje messze el, ne írjon, elébe ne merjen állni, nehogy meglátogassa, 
mert egyenesen Györkyvel fogja kidobatni az utcára. 

Amikor pontot tett az utolsó szó után is, ezeket a sorokat is át-
futotta. A következő pillanatban összegyűrte a levelet, a papirkosárba 
dobta és zokogva borult az asztalra. Nagysokára sírta csak ki magát. 
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Amikor könnyei elfolytak s arcán felszáradt a gyöngyszemek nyoma, 
a toll után nyúlt és megírta a harmadik levelet is. Egyetlen egy szót. 
Ennyit csak, hogy — «Gyere». 

Borítékba zárta a levelet, megvárta ébren a reggelt s akkor el-
küldte szerelmesének. 

Keresztest nem rendítette meg ez a fordulat, se örömet, se meg-
hatottságot nem érzett, nem remegett a keze, amikor felbontotta a 
levelet. Felöltözködött és elment az asszonyhoz. 

— Itt vagyok . . . — mondta egyszerűen, amikor az ajtót be-
nyitotta. 

Szótlanul tekintettek egymásra. Az asszony törte meg végül is a 
csendet. Néhány szóval megmagyarázott mindent. 

— Megbocsájtasz? — fakadt sírva, amikor befejezte. 
— Meg. 
Erzsébet átölelte a férfi nyakát, odasimult a mellére, egészen 

beletemetkezett és amikor később kibontakozott az ölelésből, meg-
engesztelődés és mosoly ragyogott mindakettőjüknek a tekintetében. 

Együtt töltötték a napot. 
— Most tudom csak, mennyire szeretlek — mondta Erzsébet. 
Kiültek a kertbe. A nap már leáldozott, a bokrok mögött halkan 

neszelt az alkonyat. Hallgattak, körülöttük a csönd lépkedett. 
Az asszony szívén nagy vizek hömpölyögtek át s azok a tengerek 

most halkan énekeltek. Később szél huzott el a magasban s mintha 
titkon megborzongott volna a kert. 

Bementek. Az asszony látta, hogy Keresztes készül, megkérdezte : 
— Mégy? 
— Megyek. 
— Mikor jössz el? 
— Holnap. 
— Gyere korán. 
— Tízre itt leszek. 
Erzsébet kikisérte. A verandán elbúcsúzott tőle s megvárta, amíg 

elmegy. 
Keresztes egyenesen hazament. íróasztalán levelet talált. Fran-

czisztiné írta. Arra kérte, ha teheti, keresse fel. 
Eszébe jutott, hogy már hetek óta nem küldött pénzt az öreg-

asszonynak. Reggel, ahogy felkel, rögtön ki fogja szalajtani hozzá 
Ferit, délután pedig meglátogatja. 

Kinyitotta az utcai ablakokat, hogy friss levegőt engedjen be. 
Aztán könyvet vett elő, leheveredett a diványra és lapozni kezdte. 
Félóráig olvasott, akkor letette a könyvet. Nem tudta vele lekötni a 
figyelmét. A tegnapelőtti izgalomnak és lehangoltságnak egy csöppje 
ott maradt és megbujt valahol a lelkében s ez a nyugtalanság most 
kikívánkozott belőle. 

Kint a nyári este hallgatott, bent a szobában a csönd percegett. 
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— Kipp-kopp . . . — hallatszott, ahogy megpattant egyik vagy 
másik bútordarab s ahogy a homályban meghúzódó székek, a szekrény 
és a négy fal utána sóhajtottak az elmerülő időnek. 

Érezte, hogy a szorongás, amely szívét riasztgatja, egyre jobban 
hatalmasodik és árad, vad gyorsasággal tör előre s elönt maga körül 
mindent. Ime a büntetés a ma délutáni órákért. Nem kellett volna ki-
békülnie Erzsébettel, ezekkel az apró és céltalan örömökkel csak kínozza 
magát. Lelke mélyén ismeretlen ösztönök rejtőzködnek, ezt a lappangó 
élnivágyást biztatja és ingerli csak, ha kiforrja magát, mélyet lélegzik 
és incselkedik a szabadsággal. Nincs semmi értelme, hogy meggondo-
latlanul hiú igéretek ákombákomjait rajzolja fel az égre. 

Elérkezett utolsó órájához. Mind a két komédiát lejátszotta. 
A múltat is, a jelent is. Gondolatban még csak az édesanyját kell el-
temetnie, akkor aztán mindennel végzett. 

Ez tehát az utolsó estéje. 
Fölállt, átsétált a szobán. Már emlékezett. Komorno alatt hagyta 

el a multkor, ott, hogy sírva beleölelt a földbe. 

XIV. 
Kolerával került haza s amikor felgyógyult, bevonult a zászló-

aljához, Brassóba. A kádert időközben idehelyezték Szegedről. 
Amikor megérkezett Brassóba, barátai mindjárt az első éjtszaka 

elvitték a kávémérésükbe. Éjfél után zörgettek be a pincehelyiségbe. 
— Ide akartok menni? — kérdezte ő. 
— Ide. 
— Gyertek, ne . . . s ott akarta hagyni őket. 
Egyik barátja, egy Zsótér nevű, megfogta : 
— Maradj csöndben. 
Előzőleg olyan áradozó hangon nyilatkoztak a kis lebújról, a 

drohobiczi menekült asszonyról, aki ki szokta szolgálni őket, hogy 
kötélnek állott s bement velük egy pohár pálinkára. 

A tiszteletükre az egész család kivonult a konyhából. Reiszné, az 
anya, egy füszerkereskedő valamikor jobb napokat látott özvegye, 
három tizenhat éven aluli gyerek s egy lapos orrú, szögletes testű, eladó-
sorban lévő lány. A piszkos, bűzös, nedves pincehelyiséget kötélre 
erősített, rongydarabokból összevont, zsíros és petróleumszagú függöny 
osztotta ketté. A lány betessékelte őket a függöny mögötti sarokba : 

— Parancsoljanak ! — mutatott a falnak támasztott, besüppedt, 
gödrös díványra. 

Reiszné visszalökdöste a gyerekeket a konyhába : 
— Feküdjetek le. 
Aztán odaszólt a lánynak: 
— Terítsd le az asztalt, Szerénke. 
Ő körülnézett. Soha életében nem látott még ilyen elszomorító 

Napkelet 58 
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szegénységet. A helyiségben mindössze négy vagy öt asztal virrasztott, 
mindegyik előtt két szék s valamennyi roskadozott. A padlót és a falakat 
kirágta a nedvesség s a levegőben a hálószobának használt konyha 
gőze, tej, és kávéillat s pinceszag bűzlött. A kávémérést akkor nyit-
hatták meg, amikor a nagyobbik lány férje bevonult s az asszony haza-
jött Drohobiczból. Az ajtóra csupán cégérül festettek ki két keresztbe 
tett kiflit és egy habos kávéval csordultig töltött poharat; azt a néhány 
forintot, amiből fenntartották magukat, a titokban árúsított italon 
keresték meg. 

Szerén megvárta, amíg elhelyezkedtek, akkor finomkodó mosollyal 
megkérdezte : 

— Mit óhajtanak? 
— Tejet — szólt Zsótér. 
A lány megértően hunyorított, kiment a konyhába s egy másfél-

literes üveggel tért vissza. 
— Tessék! — tette le az üveget, meg a poharakat az asztalra. 
Ő öntött s fölhajtották a rumízű italt. 
Urbánhoz hajol t : 
— Ez az? kérdezte súgva, Szerén felé mutatva. 
— Nem. 
— Hát? 
— Úgy látszik, lefeküdt s most öltözködik. 
Valamennyien az ajtót lesték. Még Ökrös, a hadnagy, öreg cimborá-

juk is, aki pedig nem szenvedhette az asszonynépet. Végre, úgy jó 
öt perc után nyílt a konyhaajtó és Ofélia — ahogy Zsótérék hívták — 
megjelent. A pince félhomályában valóban szép arcú, élénk, nevető 
szemű, formás keblű s lányosan karcsú teremtésnek tetszett. Ringó 
járása s az ideges, kapkodó tekintet, amellyel körülnézett, heves vér-
mérsékletről tanuskodtak. 

Az asztalhoz lépett s kezet nyujtott Zsótéréknak. Amikor őt 
bemutatták neki, nevetve kérdezte : 

— Szóval maga az a híres? 
S teste megcsuklott, mintha hirtelen nyilalás hasított volna át 

rajta. Leült, de pillanatig se tudott nyugodtan maradni, öntött, meg-
igazította az asztalon az abroszt, aztán felállt s kihúzta a függönyt 
a dróton. Folyton, szünet nélkül mozgott és tett-vett s mindig az egész 
testével és valamennyi idegével. Ha állt és valaki hozzászólt, nem a fejét 
fordította az illető felé, hanem sarkon perdült, ha nem jól hallott valamit 
s rányitotta szemét a kérdezőre, egész lényével sürgette a feleletet 
s ha valamit mondott, az utolsó szavakat mindig kacagta. Egy félénk 
madár s egy nemes vad ijedtsége tükrözött állandóan az arcán s minden 
mozdulatát és szavát ehhez a reszkető bátortalansághoz szabta. 

Ő ezen az éjtszakán mindössze néhány szót váltott vele, a harmadik 
vagy negyedik napon azonban, amikor a mámor fölültette a táltosra, 
beszélni kezdett, hogy elbűvölje. 
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— Te — mondta neki másnap Zsótér — ha elütöd a kezemről 
Oféliát, megőrjíted és angyalt csinálsz belőle, szóval ha elrontod a dol-
got és beoltod az «eszményiségeddel», becsületszavamra beléd mártom 
a bajnétomat. 

Ő nevetett s egy őrizetlen pillanatban még aznap éjjel megcsókolta 
az asszonyt. 

Nehéz, sorvasztó szerelem hajtotta egymás karjaiba őket. Ő föl-
ujjongott. Ime ismét belekapaszkodhatik valamibe. El fogja választani 
Oféliát az urától és elveszi. 

— Becsületes ember nem csábíthat el egy olyan asszonyt, akinek 
az ura kint várja a szabadulást a harctéren — torkolta le magát, amikor 
a fejét öklözte a gyávasága miatt. 

A többiek persze szidták. 
Ofélia az ő megérkezése előtt már készülődött, hogy meglátogassa 

Zsótért a lakásán s hogy most visszautasította a közeledést, a fiú egy 
éjtszaka részegen neki támadt: 

— Megöllek, bitang ! — rántotta ki a bajnétját. 
A durva gyanusítás, hogy viszonyt kezdett az asszonnyal, fájdal-

mat okozott s nem is védekezett. De nem ment el többet a kávémérésbe 
s hacsak tehette, a fiúkat is elkerülte. 

Harmadnap levelet kapott Oféliától. 
— Miért hívott? — kérdezte komoran az asszonytól, amikor 

beállított hozzájuk. 
Az sírással kezdte s a végén összeszólalkoztak. 
— Dehát mért élek . . . — roskadt össze haza érve. — Mért nem 

döglik meg az ilyen ember. 
Mit akar vele az Isten? Mi végre teremtette? Minden érzése, gon-

dolata és tette bajt, átkot és förtelmet vet el. Hát a dolgoknak mindig 
más a rendje? Akkor járt volna el becsületesen és főként helyesen, ha 
nem törődik azzal, hogy Ofélia feleség és anya? 

A negyedik nap beosztották valamennyiőjüket a legközelebbi 
menetszázadba. Indulásuk előtt egy héttel Szerén kereste fel. 

— Ofélia szeretne beszélni magával — mondta. 
Ő már rég megbocsájtott magában az asszonynak, minden érvet 

fölsorakoztatott a mentségére, a lelkében azonban ott maradt valami, 
ami útját állta a teljes megengesztelődésnek. 

— Szerénke, kár lenne föltépnünk a behegedt sebeket 
Szerén még sokáig maradt s amikor látta, hogy ő hajthatatlan, 

elbúcsúzott tőle : 
— Akkor hát Isten vezérelje. 
Szerén elment. Az indulás napján a két nő virággal várta őket az 

állomáson. Mindegyikőjük kapott egy csokrot. Az utolsóval Ofélia 
hozzálépett: 

— Fogadja el . . . — szólt, de hangja megcsuklott s könnyei meg-
eredtek. 

58* 
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Elvette tőle a virágot. 
— Köszönöm Ofélia . . . — rebegte meghatva. — Ne sírjon. Nem 

haragszom. 
Az asszony szíve annyira megtelt, hogy nem tudott szólni, csak 

zokogott. 
Ő halkan, ellágyúlva csöndesítette : 
— Ne sírjon. A háború nemsokára véget ér, az ura haza fog jönni, 

vissza mennek Drohobiczba és boldogok lesznek. 
— Nem. Én nem megyek többet vissza. Inkább meghalok. 
Mögöttük fölharsant a vezényszó : 
— Aufsteigen ! 
Az asszony, mintha csak most ébredt volna, fölvetette a fejét és 

könyörögve ránézett. Egy pillanat még csak s már viszi a vonat s talán 
soha többet nem fogja látni a kedvest, — sikoltott benne a fájdalmas 
rémület s várta, kérte, reszketett, hogy ő mégegyszer utoljára magához 
ölelje. 

— Áldja meg az Isten Ofélia . . . 
De csak a kezét ragadta meg, aztán hirtelen elengedte s rohant, 

hogy utólérje a vonatot. 
Felugrott a vagonjára és visszanézett. Az állomás előtt a zenekar 

harsogott s száz és száz fehér kendő integetett. Csupán egy feketeruhás 
asszony állt mozdulatlanul, mint egy meghasadt szobor, némán, hide-
gen és holtan, — az itthagyott özvegy szerető. 

Ofélia. 
* * * 

A betegség csiráját már magával vitte s négy hónap után ott 
kellett hagynia a harcteret. Nem léptették elő tisztnek s mint önkéntest 
tette le a vonat tüdőgyulladással, az egyik budapesti barakk-kórházban. 
Azonnal írt anyjáéknak, de levelére nem kapott választ. Két hét múlva 
a húga sürgönyzött, hogy anyja nagybeteg, órái meg vannak számlálva. 

Reggel kapta a táviratot s estig meg se mozdult ágyában. Maga 
elé képzelte a két öreget, anyját és nagynénjét, amint ülnek, minden-
kitől elhagyva, a félhomályos, hideg szobában s néznek ki a télbe, a 
világba, a semmibe, amely elnyelte apját, öccsét, bátyját, őt, — életü-
ket, a reménységet, a hitet s a megtartó istent. Maga előtt látta őket 
s az az engesztelhetetlen fájdalom, amely ezt a sötét és irtózatos magá-
nyosságát megülte, csóvát dobott most is a szívére. Vajjon hány özvegy 
és anya hallgat és várakozik úgy otthon, mint az édesanyja? Hány 
ilyen megkezdett fa, kihúnyt kehely, akiket itt felejtett az élet. Vajjon 
hányan ülnek a szoba sötét sarkában szótlanul, megkövült némasággal, 
csendes háborodottságban, elfelejtve már az imádságot is, tekintetüket 
képzeletben folyton a temetőre szegezve, amely egyre hangosabb szóval 
hívja őket. 

Egyik se tudja, hogy egész életében csak szenvedett, a gyász 
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lassan megkérgesedett a szívükben s a saját roppant koporsójukban 
virrasztják a visszhangtalan csendet. 

Hiába megy haza, anyja lelkében már csak emlékként él az élet 
s őt is rég eltemette. Hiába borúina le elébe, hogy fölverje körülötte 
a síri csendet, hiába ébresztené fel, hogy nézzen rá, ma más férfi, meg-
fejtette és megérti a világot megteremtő és együtt tartó szeretetet, 
hiába emelné ölébe, hogy kirohanjon vele a szabadba, a tavaszba, a 
napsütésbe, az ellobbanó lélek és a megszaggatott test kihullana a 
kezéből. 

Átvirrasztotta az éjtszakát s reggel, amikor az orvos elhaladt az 
ágya mellett, nem szólította meg, nem jelentette, hogy táviratot ka-
pott s szüksége lenne néhány napi szabadságra. Igy várt másnapig, 
belekábulva a magával való őrjítő küzdelembe, akkor megérkezett a 
második távirat, hogy anyja meghalt. 

Épen a lázát mérte. Kivette a hőmérőt a hóna alól és megnézte. 
A higanyoszlop harminckilenc és félfokos lázat mutatott. Legyöngülve, 
ekkora lázzal, hörgő tüdővel nem mehet, magyarázkodott s vissza-
hanyatlott az ágyba. 

— Nem ! — tépte a haját később. — Nem megyek. 
Anyját egész bizonyosan egyszerű, olcsó fakoporsóba fektették. 

Úgy fogják eltemetni, mint egy közönséges halottat. Senkisem tudja, 
hogy a legmagasztosabb és legmegrendítőbb szenvedés némult el vele 
s millióknak kellene elkísérni utolsó útjára, hogy ez a hömpölygő, ko-
mor és felhőkbe zorduló pompa méltó keretet adjon a temetésnek és 
gyász-szertartásnak, — s legfeljebb öt vagy hat unatkozó ismerős kíséri 
ki majd a temetőbe. 

Á párnákba fúrta a fejét. 
De hirtelen előre meredt. Hátha megfázik s elviszi a tüdeje? Itt 

az alkalom, hogy elébe menjen a halálnak. Ha sikerül elpusztulnia, az 
anyja mellé fektetik s lent a föld alatt kitárhatja előtte a szívét s el-
mondhat neki mindent. Hogy őt is csak tépte, marta, gyötörte mindig 
az élet s gondolatban soha nem vétkezett se ellene, se az apja ellen. 
Arról sem tehet, hogy a bátyja elpusztult, ő váltig imádkozott, hogy 
vegye el helyette őt az Isten. 

Felkelt, felöltözött s az irodában kiállíttatta a szabadságlevelét. 
Reggel, amikor megérkezett, kint az utcán megállt az idegen ház 

előtt. Idegen kapu, idegen falak, idegen ablakok s idegen csend fogadta. 
Az udvarban nem szaladt elébe kutya, nem látta az eperfájukat s a 
kakas nem fordult felé a szemétdombról. 

Hallgattak bent a bútorok és a szobák is s húga és nagynénje 
némán, gyászbaborúit örömmel fogadták, amikor belépett. 

Megcsókolta őket: 
— Hol van? — kérdezte. 
Nagynénje megindult, ő követte. Amikor a halottas szoba küszö-

bét átlépte, hirtelen visszadöbbent. A ravatalon ott feküdt édesanyja, 
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kezét imára kulcsolva, mosolyogva, nyitott szemmel, — nézte őt s 
csaknem hangos szóval hívta. 

Megállt, nem ment tovább s önkénytelenül térdre ereszkedett. 
Tehát vége, anyja meghalt, mielőtt ő megnyithatta volna előtte a 
szívét s bevallhatta volna neki, hogy kegyetlen és büszke hiúsága, 
dölyfös erőszakossága, meg nem értett hite s gyalázatba sülyedt élete 
halálos nagy szerelmével szerette. 

Húga mondta el később, hogy a haláltusa deliriumában átokkal 
tiltotta meg, hogy a szemét lezárják. Erősködött, hogy Dezső nem halt 
meg, ő tudja, hogy él, látja, hogy elindult visszafelé s most már meg 
akarja várni, amíg hazaér. 

Leverten és lesujtva virrasztották át az éjtszakát. Ime, gyökeres-
tül kitépte őket a földből a végzet, a hatalmas család széthull, már 
csak a húga és ő vannak életben. 

Anyját délután eltemették. 
Amikor a temetőből hazamentek, levél várta őket. Bátyja, Dezső 

írta Turkesztánból, hogy nem esett el, ezelőtt egy évvel hadifogságba 
esett, nincs semmi baja, egészséges. 

Ő eddig nem tudott sírni, most egyszerre elöntötte a szemét 
a könny. 

A haldokló tehát jól látott. Az anyai szív pusztuláson, könnyön, 
vérözönön, halálon át, ezer és ezer mértföldnyi távolságból megérezte, 
hogy szerelmetes magzata, legkedvesebb fia él. 

Megérezte és látta. S nem engedte, hogy a halál kioltsa szemében 
ezt a fényességet. 

* * * 

Négy hónapig nyomta még a kórházi ágyat, aztán bevonult a 
zászlóaljához. Időközben Urbán és Zsótér is haza kerültek a harctérről, 
mindkettő sebesülten. Ökröst áthelyezték egy másik ezredhez s az a 
hír járta róla, hogy elesett. 

A háború észrevétlenül a harmadik évébe lépett s lassanként 
hozzá idomult az egész élet. Ő gyakran megállott az utcán és elnézte 
az embereket. Odakint a harctereken minden pillanatban száz és száz 
katonát tépett szét a gránát meg a srapnell s itthon a műhelyekben, a 
gyárakban és a hivatalokban zavartalanul dolgozott tovább az élet. 
A varrógépek kattogtak, a kofák káromkodtak, a csecsemők szoptak, 
ment minden a maga útján, mintha a világ egyenesen beleszületett 
volna ebbe a földet körülhömpölygő vérbe. Az emberiség, amely magá-
ban hordta a halál gondolatát s csak néha, egy-egy megriasztott percé-
ben gondolt az elmulásra és a végre, lassan beletörődött a nyomorú-
ságba, a szenvedésbe és a horizontok távolában zajgó öldöklésekbe. 

A hadseregen másodszor rezdült át a közeli békekötés híre, s amikor 
ez a másodszori nagy reménykedés is szétfoszlott s kezdték besorozni 
a gyermekeket és az öregeket is, a lelkek egyszerre fölkavarodtak. 
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A harc most már mészárlássá aljasodott s az embercsordák meg-
rázkódtak. 

Ő boldog lélekzéssel szívta magába ezt az egyre bomlottabban 
dübörgő vihart és vérszagot. Nem egyedül kallódik el, milliók és milliók 
hullnak le vele. Nem hagyott békét Urbánéknak sem. Állandóan biz-
tatta és bujtogatta őket s azok szörnyű tivornyákkal próbálták lerésze-
gíteni a halálfélelmüket. 

Ekkor olvasták fel egy este a parancsot, hogy azok az önkéntesek, 
akik legalább hat hónapot kint töltöttek a fronton s idáig önhibájukon 
kívül nem léptették elő őket tisztekké, amennyiben segédszolgálatosak, 
azonnal jelentkezzenek. Mire magához tért, már levezényelték Temes-
várra, iskolába s három hónap mulva kinevezték zászlósnak. 

Még mindig azt hitte, álmodik s hirtelen megdöbbent. A hadsereg 
fegyelme már bomladozott s a levegőben a közeli vég lehellette resz-
ketett. Tágra nyitotta a szemét, melle megemelkedett, fejét lassan föl-
emelte és körülnézett. Úgy látszott, hogy távol valahol dereng, kél a nap, 
megrázkódnak a hegyek, megszólalnak az erdők, a kertekben ismét 
gyomlálnak, az eke ismét nekivág az ugarnak, megint legel a nyáj, újra 
ugatnak a kutyák, az öregek kiülnek a kapuba, az elűzött, meggyalá-
zott, megfélemlített és legázolt élet föltámadt s dübörgő léptekkel meg-
indult, hogy egyetlen roppant lélegzettel lesöpörjön a földről minden 
mocskot, nyomort, szenvedést és gyászt, hogy egyetlen korszakával föl-
szárítson minden vért és minden könnyet. 

Aztán összeroskadt. Ha útban van is a megváltás, az ő számára 
elkésett. 

De miért? 
Hisz él, bátyja még hazakerülhet, húga és nagynénje is készül-

nek bizonyosan az ünnepre, ez a három szív még dobog s ha összeroppan 
a vaskéz, amely torkon ragadta a világot, ha kilép az embermilliókkal 
ismét a szabadba, keze, lába, agyveleje megint az övé, — akkor talpra 
állhat? 

* * * 

Elröpült néhány hét, aztán még két viharos év, 1918—1919 s egy 
reggel új emberként lépett ki az utcára. 

XV. 
Fölriadt álmodozásából, a telefon éles berregéssel szólalt meg 

mellette. 
Fölemelte a kagylót: 
— Halló? Ki az? 
— Csapó — hallatszott — már délelőtt is kerestelek. Arra 

akarlak kérni, fáradj föl holnap hozzám. 
— Miért? 
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— Csak gyere föl. Várlak. A viszontlátásra. 
Letette a kagylót, bement a másik szobába és lefeküdt. Nagy 

mélyen elaludt s reggel sietett Csapóhoz. 
— Kérlek — fogadta az. — Ezért hivattalak. 
Egy gépírásos ívet nyujtott át neki. Keresztes átfutotta. A hatá-

rozat volt, amely Francisztiné nyugdíjának a folyósítását elrendelte. 
A papirlap reszketett a kezében. 
— Mi lelt? Mért remegsz? — kérdezte Csapó csodálkozva. 
— S e m m i . . . — hebegte. — Köszönöm. 
S szó nélkül elrohant. 
Otthon levél várta. Erzsébet írta. Tudta, mi van benne, nem 

bontotta fel, ketté tépte és a papírkosárba dobta. 
Futott Francisztinéhez. Amikor leért megint az utcára, elcsodál-

kozott, hogy milyen gyönyörű idő van. Érdekes, hogy amikor jött, 
akkor nem vette észre. Nem tűnt föl neki az sem, hogy a minisztérium 
épülete előtt álló szobrot tatarozzák. Különös, tünődött. De hiszen itt 
járt a mult héten is, meg azelőtt, legalább esztendeje, hogy minden máso-
dik harmadik nap megtette ezt az utat s még sem emlékszik egyetlen 
cégfeliratra sem. 

Megállott. Hirtelen vad fájdalom nyilalott át rajta s megtánto-
rodott. Egy pillanat alatt kitágult előtte az utca s úgy érezte, hogy 
lába alatt rohan a föld. 

Két év . . . 
Mit csinált ő ezalatt a két esztendő alatt? Hol járt, kivel beszélt, 

hol a nyoma, hogy evett, ivott, aludt és — élt? Hiszen ő el akart utazni? 
El? . . . 
Mikor? Tegnap? Vagy tíz évvel ezelőtt? 
És most itt áll, nem vette észre, hogy itthon maradt. Azt hitte, 

hogy valóban most éli régi életét — és még öt év volt hátra, hogy utól-
érje magát. Ime, most egyszerre utólérte, hiszen itt áll, érzi lába alatt 
a földet, látja maga fölött az eget s hallja, hogy az emberek körülötte 
beszélgetnek. Nem halhatott meg, mert ez itt előtte az eleven világ, 
tudja, hogy Keresztes Györgynek hívják, egyetlen gondolattal szinte 
tapinthatóan maga köré tudja állítani a dolgokat s a kezében ott van 
az írás, amit az imént vett át Csapótól. 

Ha pedig fölül egy kocsira, tíz perc mulva az öregasszonynál van, 
akinek lakást vett s akinek . . . 

Fölsikoltott: 
— Megfizettem . . . 
Rohant. Ki a bástyára. Odaérve megállott és elnézve a szikrázó 

napfényben ragyogó boldog város fölött, amely úgy zsongott, mintha 
roppant keblében most mozdult volna először az élet, kitárta karját 
s belemerülve a tavasznak ebbe a mélyen zengő s ég felé törtető ára-
dásába, még egyszer odakiáltott a földnek : 

— Megfizettem! . . . Mindent megfizettem ! 
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A szél elkapta a Duna fölött a kiáltást s vitte tova. 
Kocsiba ült és megadta a címet: 
— Hajtson, amilyen gyorsan csak tud. 
A Lánchídhoz érve, Kuruczot pillantotta meg. Megállította a 

kocsit. 
Megmutatta neki az illetményről szóló hivatalos értesítést. 
Néhány perc mulva a ház előtt voltak, ahova az öregasszony be-

hurcolkodott. 
— Na — szólt leszállva a kocsiról Kurucz — ezt legalább boldoggá 

tetted. 
A házban néma csönd fogadta őket. A konyhaajtót nyitva találták. 

Keresztes bekiáltott: 
— Nincs itt senki? 
— Úgylátszik, nincs itthon. 
A lakás üres volt. Keresztes kíváncsiságból benézett még az 

ebédlőbe. Az öregasszony az egyik fotelben ült. 
— Alszik . . . — súgta Kurucz. Lábujjhegyen ment oda. Hirtelen 

lehajolt és fölemelte az öregasszony kezét. Jéghideg volt. Elengedte. 
A halott kar visszahullott. 

Kurucz odaugrott s az öregasszony szíve fölé hajolt. Pár pillanat 
mulva fölemelte fejét : 

— Meghalt. . . 
Keresztes várt néhány pillanatig, azután az írást letette a halott 

ölébe. 
Amikor kiléptek az utcára, Kurucz hozzáfordult: 
— Hova? 
Keresztes fölnézett az égre s ennyit felelt csak : 
— Margithoz ! 

* * * 

Három hét mulva, egy verőfényes napon léptek ki a templomból. 
Este már vonaton ültek. 

Margitot a nagy boldogság gyermekké tette. Némán, szótlanul, 
boldogan tekintett fel a férfire, Keresztes Györgyre — az urára. 

Vásárhelyre megérkezve, az állomáson kocsiba ültek s kihajtattak 
a temetőbe. 

A sír előtt, amelyben Keresztes édesanyja feküdt, letérdeltek. 
— Anyám, itt vagyok, eljöttünk . . . — mondta a férfi. 
Aztán elhagyták a sírkertet s kiléptek a mezőre. 
Az ég ragyogott s a földön halkan pihegett a kibomlott tavasz. 

Szívük megtelt áhitattal. Kéz-kézbe fogva vágtak át a búzákon, előttük 
egy kis vasúti őrház sütkérezett a napfényben. 

Odamentek. 
— Megáll itt a vonat? — kérdezte az őrt Keresztes. 
— Meg, ha van fölszálló — felelte az ember. 
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— Hát akkor állítsa meg. 
A vonat már jött is prüszkölve, büszkén, dübörögve. 
Most Margit kérdezte : 
— Hova? 
— Mit tudom én — kapta ölbe a férfi, föltéve a vonatba. — Vissza 

az életbe ! 
S előre kiáltott a mozdonyvezetőnek : 
— Mehet! 
A vonat megindult s fujtatva nekivágott a pusztaságnak. 

* * * 

Két év röpült el s egy nyári alkonyatkor egy fiatal pár várakozott 
egy ausztriai kis állomáson. 

Amikor a vonat beérkezett, egy férfi és egy nő szállott ki az egyik 
első osztályú kocsiból. A fiatalasszony megpillantva őket, összerezzent 
s odabújt az urához : 

— Nézze, Gyuri. 
A férfi odapillantott. 
Györky báró és Erzsébet épen akkor fordultak ki az állomásról. 
Ők beszálltak s a vonat megindult. 
Margit fölnézett Keresztesre : 
— Legalább ők is boldogok . . . — mondta halkan. 
A férfi nem szólt. Csak magához húzta. 
S az asszony fejét az ölébe hajtotta. 

(Vége.) Bibó Lajos. 

HÉT CSERÉP MUSKÁTLI. 

Orbán nyargal, száll az éjben 
Lova fagyos nyerítése. 
Ablakomban útját állja 
Muskátliknak kerítése, 
Sötétség és fényország közt 
Ott mered a határmesgyén. 

Vastag felhőruhák alatt 
Villám borzong az ég testén, 
Árad a víz, zúg a Duna, 
Holtat sodor piszkos árja, 
Gellérthegyre most sietnek 
Boszorkányok vacsorára, 
Rosszat főznek, bajt kavarnak. 
Csikorog az ablakpárkány, 
Mohó csontújjak kaparnak, 
Virág mögül éhes Halál 
Leselkedik, csorog nyála. 

Ránevetek, Királynak sem 
Volt hét különb katonája, 
Mint ez az én piroscsákós, 
Zöld dolmányos testőrségem. 
Mosolyogva állnak strázsát 
Öt emelet tetejében : 
Porból, sárból kivirágzott 
Vidám jóság, piros élet. 
Vetköződöm, fütyörészek, 
Élvezem a holnap szagát, 
Isten, segíts! Jó éjtszakát! 

Zsindely Ferenc. 


