
N A P K E L E T 

R A B T Ű Z. 
Regény. 

HASRAVÁGTÁK magukat és tüzelni kezdtek. Az oroszok fergeteges 
futással menekültek. Néhány felbukott, elvágódott és elterült 
a földön, de ahogy távolodtak, egyre kevesebben maradtak 

le, a többi pedig nemsokára eltünt egy kisebb cserjésben. Felugrottak és 
utánuk vetették magukat. Áttörték a bozótot és amikor a sűrűből kilép-
tek, diadalmas látvány fogadta őket. Az oroszok az elmult éjjel megszál-
lották a síkságot határoló hegyeket, csapataik leereszkedtek a mezőre és 
a hegy lábánál elterülő ingoványos terület innenső oldalán ásták be magu-
kat. Á folytonosan megújuló rohamok elől azonban kénytelenek voltak 
visszavonulni, de a hirtelen torlódásban nem találták meg az ingo-
ványon átvezető csapásokat s most egymást tiporva és fojtogatva igye-
keztek átküzdeni magukat a láp túlsó partjára. 

Futásközben egy bokrot ugrott át, de amikor a lába földet ért, 
megbotlott valamiben és elesett. Egy orosz katona hörgött előtte. Feje 
lent volt a földön, fel akart kelni, két kezével vadul hadonászott a leve-
gőben, de nem tudta feltámasztani csak a törzsét és a hátulsó felét s 
rettenetes erőlködésében egy haldokló vadállat kétségbeesett tusakodá-
sával forgott maga körül. 

Orrán és száján ömlött a piros, meleg vér. 
Felugrott és szaladt tovább. Az orosz árok előtt torpant vissza. 

Ösztönszerűen megérezte a veszélyt s le akarta vágni magát a földre, 
de ebben a pillanatban közvetlenül előtte tűz villant fel. Vaktában 
beledöfött a levegőbe. 

— Nye sztrilaj ! . . . — hangzott az árokból. 
Egy pirosarcú, nagy, kerekszemű orosz katona emelte két kezét 

az égnek. Későn. Szuronya már átverte a gyomrát, hallotta, hogy a 
vastag hús nyisszen és a belekből süstörögve pattog kifelé a lé. 

Hátra rettent. 
— Nye . . . — vonított a szerencsétlen, aztán lehullott az árok 

partjára. Kettőt-hármat rúgott, körmeit belevájta a földbe, testén 
halk remegés hullámzott át, aztán hirtelen kinyúlt. 

A fűcsomó, amit a földből kitépett, még mozgott sárgára dermedt 
kezében. 

Egy vakondtúrás mögé búj t le és lőtt mindaddig, amíg a fegyvere 
csöve át nem tüzesedett. Az ingovány lassan homályba sülyedt. Azt 
hitte, hogy képzelődik. De hiszen még nem lehet este, nézett csodál-
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kozva körül, hajnal óta legfeljebb két óra telhetett el. Bizonyosan füst 
ment a szemébe, az vakította meg. Feltekintett az égre. Az esthajnali 
csillag már ott kéklett a sötétbe burkolódzott erdő felett. Szóval csak-
ugyan este van, állapította meg. Tizenkét órát harcoltak egyhuzamban. 
Már másodszor történt meg vele, hogy nem vette észre az idő múlását. 
Gondolkozni kezdett, hogy felsorakoztassa időrendben az elmult ese-
ményeket. Az órákat, a nappalokat és az éjeket azonban nem tudta 
többé elválasztani egymástól. Vasárnap óta még sem telhetett el 
két-három napnál több, folytatta tovább magában, mert hiszen ő 
vasárnap este óta nem evett és még mindig nem érez semmiféle éhsé-
get. Sőt. Reggel óta még a fáradtsága is felengedett. 

Mindössze szomjúság gyötörte. 
— Halló ! — kiáltott bele halkan a sötétbe. 
Nem felelt senki. 
Érdekes, ömlött át raj ta valami jóleső és gyengéd érzés, nap-

lemente után mindig megcsendesedik a csatatér. Elindult, hogy meg-
keresse a többieket. Megfordult, de a következő pillanatban meg-
döbbenve hőkölt vissza. Köröskörül, amerre ellátott, körülölelve a 
mezőt, a hegyek alján tűztenger lobogott és szikrázott. Legalább tizenöt 
falu égett. A visszavonuló oroszok felgyujtottak maguk mögött min-
dent. A látvány borzongató szépsége lenyűgözte. A gaztetejű házak 
lobogó lánggal égtek, mint a fáklyák s a hatalmas tűzvész káprázatos 
pompájával, különös és szelíd vörösségével ártatlan isteni tűzjátéknak 
tünt föl e percben. 

Megindult, hogy vizet keressen valahol. Országútra ért. Most már 
tudta, hogy messze elkeveredtek a reggeli falutól s nem csodálkozott 
rajta, hogy nem emlékszik erre az útra sem. A sötétben i t t is, ott is 
bódorgó katonákba ütközött. Az országúton szekerek haladtak, a sebe-
sülteket szállították hátra. Az út melletti árokban végeláthatatlan 
sorban egymás mellé fektetve a nehéz sebesültek és haldoklók 
nyögtek. 

— Nem láttad a trént? — állított meg egy katonát. 
— Nem — felelt az. — Én is őket keresem. Majd hozzátette : 

Azt mondják a vizes lajtok az őrház mellett állanak. 
— Hol? 
— Az őrháznál. 
— Hol? Merre? 
— Talán erre — mutatott bele a sötétbe. — Mert emerre nem 

találtam. 
Keresztre bukkant az út mellett. A távoli tüzek rávetették fényüket 

a roskadozó favázra. A felső eresznek szánt ívet egy srappnel a Krisztus-
fővel együtt leszakította. A félredőlt és megcsonkított istenszobor alatt 
egy huszár ült. Még élt és fejét nekitámasztotta a keresztfának. Ölében 
egy másik huszár, egy csupaszarcú fiatal gyerek feküdt holtan. Megállt 
előttük : 
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— Mi az? — kérdezte. Megsebesültetek? Segítsek? — hajolt kö-
zelebb hozzájuk. 

A huszár felnyitotta a szemét és ajka felett mosoly szállt el. 
— Hagyja tok . . . Olyan jó it t . Ide nem lőnek. 
Kigombolt blúza alatt a széthajtott ing csücske ráhajlott a sebére, 

amelyből csendesen szivárgott a vér. 
Megtalálta az őrházat, a trén csakugyan it t pihent. Felhajtott 

egy kulacs vizet, aztán jóllakott rizsesgulyással. Mire az utolsó falatot 
is lenyelte, az álom is meglepte és szempillái észrevétlenül lezárultak. 

Néhány órát aludt, akkor felijedt. Körülötte a végtelen éjtszaka 
zengett. De a sötétben már neszeltek. A közelgő hajnal kezdte a helyükre 
terelni az embereket. Amikor később a századokat összeszedték, őt öt 
emberrel kiküldték tábori örsre. Egy harsogos zöld fűvel buján benőtt, 
ősvadonnak tetsző mezőn ástak maguknak árkot, onnan figyelték a 
messzeséget. A közelben azonban nem mozdult semmi, a harc eltolódott 
északra és az ágyúdörgés most már a hegyek mögül hallatszott. A fel-
hőtlen ég olyan enyhe nyugalommal tündökölt felette, olyan mélységes 
és tiszta csend énekelt körülötte, a fák olyan békésen fürdették lomb-
jaikat a bágyadt napsütésben, a levegő és a föld, az egész mindenség 
olyan magábamerült szerelemmel ringatta a kebelén az elalélt nyarat, 
mintha kicsordult volna a világ jósága valahol — s szívét ez a szent 
meghatottság áhitattal és imádattal töltötte el. Megérezte, hogy por-
szem, le fog hullani mint a falevél, elvész és elenyészik a felborzolt föld 
megnyílott örvényeiben. Meg fog halni és i t t marad a végtelen mezők 
és irdatlan erdők alján valahol. Elkallódik mint galy, amit lesodort 
a fáról a szél; mint fűszál, amit eltemet az idő. Nem fogja megtudni 
soha senki, hogy mit gondolt és mit érzett ezekben a percekben, hogy 
szívében az árva, gyámoltalan és meg nem értett fiatalság megbocsá-
tot ta az élet minden fájdalmasan szép bűnét. Ó ha megállíthatná a 
szellőt, a tovaszálló felhőket, ha szólhatna a madaraknak és a csillagok-
nak, hogy vigyék haza üzenetét. Ha megkérhetné őket, hogy térdelje-
nek le otthon az anyja előtt, hintsék el körülötte szeretetét, hogy a kezét 
fogva, ajkán a nevével, mult el. 

— Anyám! . . . — ölelt bele zokogva a földbe. — Anyám, bo-
csásson meg ! . . . 

* * * 

Valaki a vállára tette a kezét. Megrezzent és feltekintett. Az ét-
terem már kiürült. A fizetőpincér állott előtte. Tudta, hogy hol van, 
mégis percek teltek el, amíg magához tért. Fizetett és gyorsan elhagyta 
a helyiséget. 

A két part között a Duna hangtalanul siklott tova az éjtszaka 
komor sötétségében. 

51* 
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XIII. 
Korán köszöntött be a nyár s a báróné megtett minden előkészü-

letet az elutazásra. Keresztes egy alkalommal, amikor épen hozzá ké-
szült, idegénbe induló kubikos munkásokat pillantott meg a Keleti-
pályaudvar előtt. A csoport szomorú látványt nyujtott . Az arcokon 
és a szemekben nyomorúság és a hontalanság néma gyásza borongott. 
Ez az övével rokon fájdalom belemarkolt a szívébe és eszébe jut tat ta 
Franczisztinét. Az öregasszonyt hónapok óta nem látta és a szeren-
csétlent végképen elhanyagolta. Meggondolta tehát magát, átszállt egy 
másik villamosra és felment a minisztériumba. Az öregasszony honosí-
tását és nyugdíjügyét kedvező véleménnyel terjesztették a miniszter-
tanács elé és így az most már jó úton haladt. 

Otthagyta a minisztériumot és szaladt a bárónéhoz. Erzsébet már 
türelmetlenül várta. 

— Nem mondhatnám, hogy valami nagyon pontos — fogadta, 
amikor az ajtón belépett. 

Keresztes nem szólt. Odament hozzá, a kezébe fogta az arcát és 
úgy nézett bele a szemébe : 

— Mindennap szebb vagy — mondta és ezzel szent is volt a béke. 
Erzsébet át akart esni néhány apróbb bevásárláson. Autóba ültek 

és behajtattak a Belvárosba. A ferencrendiek templománál kiszálltak 
a kocsiból. A báróné elbocsátotta a soffőrt s meghagyta neki, hogy egy 
óra mulva jöjjön vissza. Az Apponyi-téren áthaladva Szirmayval talál-
koztak. A gróf hangos örömmel üdvözölte őket. Néhány szót váltottak, 
akkor a báróné elbúcsúzott tőle. 

— Megbocsát, de sietnünk kell — nyujtotta a kezét. — Hanem, 
ha ráér, jöjjön el szombaton egy kis tereferére. 

— Ott leszek — köszönt Szirmay kezet csókolva. 
Befordultak a Koronaherceg-utcába. Keresztes bosszúsan dörmö-

gött magában : 
— Túlságosan elnéző ezzel a bölénnyel szemben. 
— Ne kiállhatatlankodjék. 
Lépten-nyomon ismerősök köszöntötték őket. Mind a ketten 

érezték, hogy a legtöbb megfordul a hátuk mögött és utánuk néz. 
Erzsébet tisztának és magasabbrendűnek tudta szerelmét s büszkeséggel 
töltötte el, hogy a maga módján hivalkodhatik vele. A férfi viszont 
tolakodó kiváncsiságot látott minden idegen tekintetben és minden 
közeledésben. 

Meg is jegyezte : 
— Magát úgylátszik nem idegesíti ez a sok mosolygó ábrázat. 

Az emberek feltűnően udvariasak velünk szemben. 
Erzsébet asszonyi éveinek legszebb és legzavartalanabb idejét élte. 

Virult, pompázott s teljesnek és tökéletesnek képzelt boldogságában szép-
nek, jónak és derűsnek látta a világot is maga körül. Mosolyogva felelt: 
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— A figyelem és a megértés nem tolakodás és nem szemtelenkedés. 
Keresztes nem felelt mindjárt, később szólalt csak meg : 
— Én mégis jobban szeretném, ha nem látnának bennünket 

együtt. Nem vagyok szemérmes, a maga ismerősei előtt legalább nem, 
de tudom, hogy félreismeri őket. 

A báróné ránézett : 
— Félreismerem őket? 
— Igen. 
— Ugyan. Maga téved. Fölösleges agyonokoskodni mindent. 
— Ellenkezőleg. Ezúttal a legegyszerűbb észjárást követem — 

folytatta Keresztes. — Szirmay meg a többiek, főképen azonban a 
barátnői, egy idő óta aligha úgy beszélnek magáról, mint egy szentről. 
Sőt. Velem kapcsolatban egész bizonyosan szabadjára engedik a kép-
zeletüket. De nem is ez a fontos, mert hiszen maga nem törődik sem 
velük, sem a véleményükkel, hanem az, hogy alkalmat adunk nekik a 
fecsegésre. 

— Nos, aztán? Ha fecsegnek? Mi van ebben? 
— Semmi. A férfiak minden esetre a kezüket dörzsölik örömük-

ben. Egy tüneményes teremtéssel több, újságolják egymásnak baráti 
körben, az asszonyok pedig jobban vigyáznak a szeretőikre. 

A báróné elvörösödött: 
— Mi lelte? Hozzájuk akar hasonlítani? 
— Nem. Arról beszélek épen, hogy megelőztek. 
Az asszony ajka megrándult : 
— Én felemelt fővel és tiszta homlokkai állok a világ előtt. Én 

nem szerető vagyok, hanem anya és feleség, a maga hitvese. Nincs rá 
szükségem, hogy bujkáljak, nekem nincs semmi takargatni valóm. 
Nem alakoskodom, nem hazudozom, nem csalok meg senkit, mert én 
nem adtam oda magam még senkinek. Szabad vagyok és független, 
nekem nincs viszonyom senkivel. Én szeretek. Én — magát szeretem. 

— Mondtam már, hogy ők ezt nem így értelmezik és nem így 
fogják fel. Nem értékelik ezeket a halvány és mégis lényegbeli különb-
ségeket. Ők másképen szeretnek, következésképen másképen is véle-
kednek. 

— A kettő ég és föld. Én magát, ők önmagukat szeretik minden 
ölelésükben. Ezért van raj tuk a bélyeg. 

— És raj tunk? 
— Raj tunk? . . . 
Összeszorult a torka. Igaz. Még sem a felesége Keresztesnek. 

Vajjon mit akart mondani és mire célzott a megjegyzésével? 
— Jöjjön — állott meg az egyik üzlet előtt. 
Bementek. 
Esteledett mire hazakerültek. Erzsébet átöltözködött, aztán leült 

a tükör elé, hogy rendbe szedje a haját . Most válaszolt csak Keresz-
tesnek: 
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— Raj tam nem fogja látni soha senki azt a jelet. Ha elhagysz, 
meghalok. Megölöm magam abban a percben. 

Keresztes nem felelt. Ő erről már nem fog tudni. Hamarabb 
búcsút mond az életnek. Hiszen már most sem lenne itt , már régen ott 
pihenne Mihalovics mellett, ha elintézte volna a Francisztiné ügyeit s 
emlékezésében átélte volna még egyszer az édesanyja temetését. Ha az 
öregasszonynak kiutalják a nyugdíját, elismerik az állampolgárságát 
s gondolatban megcsókolta még egyszer az édesanyja kezét, ha multját 
az utolsó percig végigélte, nem vár tovább — rögtön megy. Ezt ő már 
magában régen elintézte. 

Az asszony még mindig a tükör előtt ült. Üde arc, mosolygó ajak, 
bársonyos tekintet nézett rá az üveglapról vissza. Érezte, hogy friss, 
mint a forrás és harmatos, mint a bimbó. De mi lesz, ha bőre megsápad, 
arcán elhervadnak a rózsák, szívében meghalkul az ujjongás, a dal és 
a vágy? Mi vár reá, ha elsuhannak az órák, tova száll a tavasz, lehanyat-
lik a nyár s egy napon feltűnik az ősz a fák alatt? Találnak-e vigaszt a 
hervadásban, megérik-e lelkükben addig a szerelem, hogy megbánás és 
keserűség nélkül fogadják az elmúlást? Mellette marad-e Keresztes, 
hogy együtt búcsúztassák a leáldozó napot? Meg fogják-e találni egy-
másban a lemondás csendes örömét és boldogságát? Megőrzi-e a férfi 
ezeknek a perceknek az emlékét, kibékíti-e az öregség az élettel s panasz 
és zokszó nélkül hajtja-e le vajjon utoljára a fejét, hogy egyek legyenek 
a halálban is, mint ahogy egyek voltak egy hosszú élet minden örömében 
és minden szenvedésében? 

Könny gördült végig az arcán. Nem, nem! — emelkedett fel. — 
Miért gyötörné már most ezzel magát. Majd húsz, vagy huszonöt év 
mulva. Ráér akkor is. Majd ha hullani kezdenek a levelek és hűvösre 
halkulnak az esték. Majd akkor megkérdezi a szívét és megkérdezi 
Keresztest. Egyelőre elutaznak. Mégcsak most indul el, hogy magához 
édesgesse az életet. 

Odament a férfihoz : 
— Elkészültél? Elintézted a dolgaidat? — kérdezte leguggolva 

eléje. 
— El. 
— Akkor a hónap végén megyünk. 
— Igen. 
— Nem is örülsz? 
— De örülök, Erzsébet. 
— Látod — húzódott hozzá közelebb — amíg nem ismertelek, 

nem ismertem a szomorúságot sem. Te megtanítottál könnyezni, én 
majd megtanítlak nevetni. Nem jövünk addig vissza, amíg meg nem 
gyógyulsz, amíg meg nem találjuk valahol a jókedvedet. Mert hiába 
hallgattál, hiába titkolództál előttem, én mindent tudok, már régen 
bent lakom a szívedben. Minden sóhajtásod, minden álmod, nagy és 
névtelen némaságod már régóta bennem él. Sohasem kérdeztem tőled. 
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mi bánt, sohasem faggattalak, mi fáj , mert éreztem és tudtam, hogy 
alázatos szerelmem ki fogja engesztelni a fájdalmadat. 

Sokáig beszélt még, de a szavaiból és hangjából kicsendülő bánat, 
amely még az imént lopta bele magát a szívébe, beárnyékolta felettük 
az eget. 

— Meggyógyulsz — suttogta. — Hiszen én is azt akarom . . . 
Zokogásban tört ki. Keresztesben is árva sírások ölelkeztek. 
— Erzsébet, — emelte magához — dehát ne sírj. 
Az ölébe húzta, karjába zárta s ringatni kezdte, hogy megcsendesítse. 
— No, csitt, elég volt, elmegyünk, i t t hagyjuk ezt a városit, 

elmenekülünk innen. Ne haragudj, amiért megszomorítottalak. De 
valami mindig fáj bennem. Ez a föld elátkozott, minden rögében szen-
vedés bomlik életre. Sok a sír, sok a halott, i t t gazdátlanok a bánatok 
és a kínok. És látod, hiába akarok felejteni, hiába védekezem, az örök-
séget cipelnem kell. Nem tudom, mi cél vezet, nem tudom, miért élek, 
csak azt tudom, hogy ennek az ide, idegenbe szakadt faj tának minden 
tehetetlenségét és vágyát, minden magát marcangoló gyűlöletét hor-
danom kell. De ne félj, le fog hullani rólunk ez a rontás és ez a verés, s 
újjá fogok születni a te közeledben. 

Átölelték egymást s csókjaik felszárították könnyeiket. 
Később kiültek a kertbe. A forró éjtszaka, a nehéz illat, a hangok, 

amiket a föld lehelt, a nyári éjtszaka vágyaktól terhes szívverése, amely 
ott rezgett minden göröngyön, fűszálon és falevélen, megejtette és eltöl-
tötte őket is szerelemmel. 

Keresztest ilyenkor rendszerint a hajnal vetette haza. Amikor az 
utcára kilépett, mellét kitárta a reggelnek és teli tüdővel szívta magába 
az illatos és nedves levegőt. Ereiben halkan és langyosan csörgedezett 
az ölelésekben betelt erő. 

Ha néha megtörtént, hogy valami ok miatt nem találkozhattak, 
másnap már kora reggel szólították egymást telefonon. Erzsébet ilyen-
kor visszafeküdt ágyába s csak akkor kelt ismét fel, amikor jelentették 
neki, hogy Keresztes megérkezett. Koszorúba fonta haját és feltűzte. 
Miután megfürdött, oda állt ruha nélkül a tükör elé. Tekintete végig-
siklott szoborszép bársonyos testén, karcsú lábain, meleg és kerek 
combjain, lágyan és mégis tömötten domborodó csipőin, amelyekből 
mint egy törékeny mély kehelyből, úgy emelkedett ki a virágsziromhoz 
hasonló ringó derék, két kifelé feszülő mellén, hullámos vállán és nyakán 
s boldogan és lehúnyt szemekkel mosolygott. Dús, mézzel és borral telt 
szőllőgerezd volt, akiben a nap tüze és a föld íze illatozott. Magára 
kapta könnyű csipke köpenykéjét s a nyakába ugrott szerelmesének. 
Csókjában és ölelésében, amellyel keblére vonta a férfi fejét, még ott 
bujkált az a halk izzás, ami vágyakat ébresztő szépsége és üdvöt igérő 
mezítelensége láttára ő raj ta magán is átremegett. 

Nem engedte, hogy a férfi szóljon. Karjait átfonta a nyakán, 
szorosan magához ölelte és úgy kérdezte: 
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— Hol voltál tegnap? 
— Gondolatban it t melletted. 
— Mit csináltál? 
— Semmit. 
— Vágytál utánam? 
— Vágytam. 
— Féltettél? 
— Féltettelek. 
— Gyűlölködtél, hogy elszakítottak tőled? 
— Gyűlölködtem. 
— Hazudsz. 
— Igazat beszélek. 
— Miért nem futottál, hát rögtön ide, amikor elmentek? 
— Éjjel kettőkor még égtek a csillárok. 
— De háromkor már nem. 
— Félórával előbb jártam itt utoljára. 
— Aztán? Aztán hova mentél? 
— Haza. Elmondtam ezerszer a neved és elaludtam. 
— Kivel álmodtál? 
— Veled. 
— Mit? 
— Hogy nem szeretsz. 
Az asszonyt elbágyasztották ezek a szavak. A simogatásokat ott 

érezte a szívén. 
Csókkal felelt. 
Délután azzal fogadta Keresztest, hogy mindent elintézett, a 

hónap végén mehetnek. Több szó az elutazásról egyelőre nem is esett. 
Kereszteshez ezen a napon Szirmay kopogtatott be. Ezúttal 

csaknem férfiasan viselkedett. 
— Kényes ügyben jöttem — kezdte rögtön, ahogy a szobába 

belépett és elhelyezkedett az egyik székben — de az ön iránt érzett 
tisztelet arra kötelez, hogy felajánljam baráti segítségemet. 

Szóáradat következett, végre félórai kerülgetés után kinyögte, 
hogy miért kereste fel Keresztest. Elmondotta, hogy a Willentini-
család megelégelte a báróné életmódját, s nem hajlandó tovább azono-
sítani magát a szeszélyes asszony viselkedésével. A családi tanács úgy 
határozott, hogy felszólítják a bárónét, szakítson meg minden érint-
kezést jelenlegi ismerőseivel. 

Ha a báróné ezt megtagadja, nem riadnak vissza attól sem, hogy 
kényszereszközökhöz folyamodjanak. 

Keresztest nem lepte meg ez a hír, de mert nem akart Szirmay 
előtt sem túlzottan közömbösnek, sem feleslegesen lovagiasnak mutat-
kozni, ennyit mondott csak : 

— Tudtommal a báróné nagykorú. Ez megvédi őt minden alat-
tomos támadás ellen. 
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— Úgy van. A bárónét védi a törvény, azonkívül megvédi a saját 
személye. De ne felejtse el, hogy Györky áll a háttérben. 

— A bárónéval szemben ő is tehetetlen. 
— Téved. Nem ismeri a bárót. Györky bulldog. Amibe belevágta 

egyszer a fogát, azt nem engedi többet el. 
— Lehet. Én azonban a bárónét még így sem féltem. 
— Ne becsüljük le kérem soha az ellenfeleinket. Okos férfi mindig 

számol az esetleges veszéllyel. 
Keresztes véget akart vetni a beszélgetésnek és megkérdezte : 
— Mi tehát a teendő? Mire határozná el magát ön a báróné 

helyében? 
— Én? Megelőzném Györkyéket s ezzel keresztül húznám minden 

számításukat. Én a báróné helyében azonnal és gondolkozás nélkül — 
férjhezmennék. 

Keresztes bólintott. El volt készülve erre a feleletre. 
— Beszélt már a bárónéval? 
— Még nem. 
Keresztes csodálkozott: 
— Érdekes. Ezt nem értem. 
Szirmay magyarázkodni próbál t : 
— Bocsánat. Fontosnak tartottam, hogy előbb önnel tárgyaljak. 
— Gróf úr, — válaszolt Keresztes — én, jóllehet ez lett volna a 

legtermészetesebb, nem kérdeztem öntől, hogy miért tisztelt meg a 
bizalmával épen engem, arra kell tehát kérnem, ön se okolja meg, mi 
késztette arra, hogy a Willentini-család tervét legelőször velem közölte. 
Ha tehát úgy véli, hogy összeesküvést szőnek a báróné ellen, menjen el 
hozzá és fedje fel előtte ezt a merénylettervet. De ne említse, hogy i t t 
járt, engem ne keverjenek bele semmi néven nevezendő családi ügybe. 
Tanácsát és jóakaratú figyelmeztetését hálásan köszönöm s hogy meg-
nyugtassam, kijelentem, teljesen osztom a véleményét. A bárónét, ha 
csakugyan komoly veszedelem fenyegeti, meg kell védelmezni Györ-
kyékkel szemben. Ha nem kinálkozik más megoldás, csak az, amit ön 
említett, úgy adják férjhez. Én azonban — és ezt csak önnek mondom — 
még ebben az esetben is egyszerű szemlélője kívánok maradni az ese-
ményeknek. 

A gróf más feleletet v á r t : 
— Ez baj, ez katasztrófa — motyogta megzavarodva. 
Szavak és gondolatok után kutatott , de nem jutott semmi az eszébe. 
— Őszintén sajnálom — felelt Keresztes. 
Szirmay nagy kínnal rendbeszedte valahogy magát, lassan egészen 

belemelegedett az érvelésbe, látva azonban, hogy Keresztest nem képes 
meggyőzni, legokosabbnak találta, ha elmegy. Utolsó kisérletképen 
még megjegyezte : 

— Akkor a báróné sorsa meg van pecsételve. Én önre feltétlenül 
számítottam. 
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— Sajnálom, de ezúttal igazán nem állhatok a rendelkezésére. 
Kikisérte a grófot, aki az ajtóban ezzel búcsúzott e l : 
— Ön makacs, barátocskám és hogy úgymondjam, kissé érdes. 

Valamikor én is voltam fiatal és én is voltam szerelmes, de sohasem 
szégyeltem egyiket sem. 

Megbiccentette a fejét és elment. 
Vajjon ki bérelte fel Szirmayt, tűnődött magában Keresztes, 

amikor becsukta mögötte az aj tót . Egészen bizonyos, hogy Györky. 
Ha a gróf komolyan féltette volna Erzsébetet, lélekszakadva rohant 
volna hozzá, hogy a családi tanács határozatáról értesítse. De nem ez 
volt a céljuk, hanem az, hogy őt kicsalják a vadászterületükre. 

Milyen ostobák. Milyen fölösleges az erőlködésük. Egy lépést sem 
kellene tenniök. Úgyis visszakapják Erzsébetet. Ő néhány nap mulva 
szó nélkül és végleg itthagyja valamennyiöjüket. 

Az asszony? Mi fog történni Erzsébettel? 
Félrehúzta a száját. Semmi. Eltemeti, aztán elfelejti. Nem lehet 

oka panaszra, a maga módján mégis csak szerette. Többet és mást nem 
adhatott neki. Életének eddig ez volt az egyetlen érzése, amit nem 
keserített meg a hitetlenségével. Eddig mindegyik szerelmesét megölte. 
Csak a harc, a küzdelem, a hódítás játéka érdekelte. A győzelmet min-
dig félte s minden esetben megfutott előle. Erzsébettel sem volt semmi 
célja. Vele is, Margittal is csak ütni akart egyet az életen. Emésztő 
dühét csillapította csak, amikor az egyiket megtartotta, a másikat pedig 
eldobta. Ha Erzsébet ismerné életét, hálával és szerelemmel gondolna 
vissza rá. Vele szemben becsületesen viselkedett, nem úgy, mint a 
többivel. «Tudod te, ki vagyok, tudod, hogy a halálba rohansz velem?» — 
mondta a szerelem óráján azoknak, akiket a végzetük az útjába sodort. 
«Jó, maradj itt, de ne szólj, ne kérdezz, ne kérj és ne várj tőlem semmit 
s ha meg akarod őrizni az emlékemet, takarodj, hordd el magad, mielőtt 
elkergetlek». A legtöbb megbűvölten hallgatta és túláradó boldogságá-
ban suttogva kérdezte : «Hát nem szeretsz?» «Nem.» — felelte és a 
szerencsétlenek abban az alélt hitben, hogy a tagadást az elborult 
szenvedély mondatja vele, hang nélkül roskadtak az ölébe. 

Felidézte magában ezeket az emlékeket és lassan megenyhült. 
Bosszúja tehát mégis csak beteljesedett. Minden célját elérte és így 
nincs értelme, hogy tovább is kínozza Margitot és Erzsébetet. Az asz-
szonyt majd felébreszti és kiábrándítja, Margitot pedig rá fogja beszélni, 
hogy menjen férjhez. Erős, egészséges és fiatal mind a kettő, az idő 
hamar kifogja békíteni őket az élettel. 

Együtt vacsorázott Simonékkal. 
— Mit csinálnak az öregek? — kérdezte Kurucztól. 
— Köszönöm. Nincs semmi bajuk. Egészségesek. 
— Margit? 
Kurucz ránézett. Vállat v o n t : 
— Már únom. Nem érdekel. 
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Simon felhasználta az alkalmat, a házaséletre terelte a szót és 
védőbeszédet tartott a nők mellett. 

— Az életet mi férfiak rontjuk meg — mondotta. — Trónra ültet-
jük a nőket, hogy telebeszélhessük mindenféle zagyvasággal a fejüket. 
A legképtelenebb őrültségeket követjük el, csakhogy átformálhassuk 
és magunkhoz idomíthassuk őket. Fejetetejére állítjuk a lehetetlent. 
Én hála a sorsnak, már régen gondolkozás nélkül meghajlok minden 
olyan jelenség előtt, amit úgy sem érek fel ésszel. Valami természet-
tudományos könyvben olvastam, hogy van egy halfaj, amelyik minden 
évben felkeresi a mexikói öbölt, hogy az ikráit ott lerakhassa. Amikor 
eleget te t t ennek a kényszernek, visszafordul, átússza az Óceánt és 
visszatér a maga szárazföldi folyójába. A halporonty ezalatt Mexikó 
partjain kikel s elindul ő is haza. Három esztendejébe kerül, amíg 
átvergődik a tengeren, de az eredmény megérte a fáradtságot, mert 
mire hazaér, kész hal, időközben egész csinos halfruskává fejlődött. 
Hajadonná ért s miután a természet vele szemben sem tesz kivételt, 
megérkezése után azonnal legény után néz, kiszemeli a párját és amikor 
megtalálta és összeölelkeztek, megfordul, ismét neki vág a tengernek 
s Mexikó alá érve, folytatja ott, ahol az anyja abbahagyta. Látjátok 
ilyen moszat, hal, vagy emlős vagyok én is, aki vakon és gondolkozás 
nélkül vetem utána magam minden arra való szoknyának. Vakon és 
gondolkozás nélkül, mert sem kenyérbél, sem ostya után nem kutatok 
az ölelésben. Én nem bolondítottam még meg okos dologgal soha egyet-
lenegy asszonyt sem. 

Keresztes legyintett : 
— Az elmélet ellen hadakozol és nem veszed észre, hogy közben 

nyakig süppedsz egy másik elméletbe. 
— Mindegy. Azért a bárónét mégis kár volt beoltani búskomor-

sággal. 
— Szamár vagy. A báróné virul az életkedvtől. 
— Azért vigasztalja hát magát mesterségesen Györkyvel. 
Keresztes érezte, hogy eláll a szíve verése : 
— Mit beszélsz? 
Simon öntött magának és ivott. 
— Semmit — tette le a poharat. — Hagyjuk. Címeresnek születtél, 

az is maradsz. Gondolj vissza az életedre, emlékezz csak azokra a bizo-
nyos döntő pillanatokra. Huszonöt éves korodig falakon, csurgókon és 
toronytetőkön mászkáltál, mint a holdkórosok. 

Keresztes nem felelt. Nyugtalanította a Simon iménti kijelentése. 
Nem hitte ugyan el, amit a bárónéról Györkyvel kapcsolatban mondott, 
de még ez a puszta feltevés is fölingerelte. A báróné, tudtával, nem talál-
kozott amaz emlékezetes eset óta Györkyvel. 

Éjfélig Simonékkal maradt, aztán hazament. Reggel, amikor fel-
kelt, felhívta telefonon Erzsébetet. A komornyik jelentkezett és közölte 
vele, hogy a báróné nincs otthon, még kilenc órakor elment. 
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— Nem hagyott a számomra semmiféle üzenetet? 
— Nem. 
Lecsapta a kagylót. Megbolondult? Mikor használta fel Erzsébet 

az inasát közvetítőnek? Soha. Eddig még egyetlen egy ízben sem. 
Mindig maga telefonált, ha értesíteni akarta valamiről. Hogyan jut-
hatott most mégis az eszébe, hogy a komornyikot megkérdezze. 

Felöltözött. Úgy tervezte, hogy felszalad a minisztériumba, utána 
pedig kimegy Franczisztinéhoz. Közben folyton azon töprengett, mi 
történhetett Erzsébettel? Titkolódzni akar előtte? Simonnak lenne 
igaza? Képtelenség. 

Elhessegette magától ezt a gondolatot, más magyarázatot kere-
sett, de minden út végén ez a gyanú toppant váratlanul elébe. 

— De hiszen ez őrültség — tört ki végül. — Engem féltékenység 
kínoz. Ha pedig ez igaz, akkor az sem lehetetlen, hogy megcsalnak. 

Kocsit hozatott és Erzsébethez haj tatot t . Az asszony néhány 
perccel előbb ért haza. Keresztes valósággal megrohanta : 

— Hol járt? 
Erzsébetnek sejtelme sem volt arról, hogy mi ment végbe előzőleg 

a férfi lelkében s csodálkozva tekintett Keresztesre. 
— Miért nem telefonálta meg, hogy elmegy? 
— Miért nem telefonáltam meg? 
— Igen. 
— Mit? 
Keresztes nem vette észre, hogy a harag elönti s egyre durvábban 

követelődzik : 
— Ne kerülgesse a dolgot, hanem feleljen arra, amit kérdeztem. 
Az asszonyt idegesítette ez a furcsa viselkedés. Meg akarta nyug-

tatni Keresztest. 
— Nem értem magát, nem tudom mi lelte. Korán mentem el 

hazulról, hát nem telefonáltam. Fölöslegesnek tar tot tam, hogy már 
hajnali nyolckor felzavarjam. 

— Ez kifogás. Ez nem igaz. 
Erzsébet elfehéredett. Szólni akart, Keresztes megelőzte : 
— Nézze — lépett hozzá, — maga engem nevetséges helyzetbe 

sodort, arra kérem tehát, ne játszassa velem végig ezt a lealacsonyító 
szerepet. Én megbízom magában. Nem azért futot tam ide, nem azért 
faggatom, nem azért akarom tudni az igazságot, mintha szükségem 
lenne a bizonyosságra, hanem azért, mert szeretném megóvni egy 
esetleges meggondolatlan lépés mind a kettőnkre nézve káros követ-
kezményeitől. Látom, hogy csodálkozik, zavarban van, nem érti a 
viselkedésemet, vegye tehát tudomásul, hogy azért beszélek, mert 
véletlenül a nyomára jöttem, hogy magának egy idő óta minden lépé-
sét figyelik. 

— Ki mondta ezt? 
— Senki. Tudom. 
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— Nem jól tud ja . Téved. 
— Hogy tévedek-e vagy sem, az az én dolgom, ezzel maga ne 

törődjék. Ne nyargalásszunk a szavakon, ne tereljük mellékvágányra 
az ügyet. Azt kérdeztem, hol volt, amikor telefonon kerestem? 

Erzsébetben önkéntelen ellenkezést váltott ki ez a parancsoló 
hang. Megalázónak találta és ebben a pillanatban a férfit lá t ta csak 
Keresztesben. A váratlan felfedezés, hogy kettőjük közül mégis csak 
ő az erősebb, vakmerővé tette és ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy 
Keresztest rendreutasítsa : 

— Kedvesem, ne rögtönözzön itt jelenetet — szólt. — Beszéljen 
halkabban és beszéljen nyugodtabban. Én úgy is megértem. Ez a 
viselkedés . . . 

(Vége következik.) Bibó Lajos. 

A FOLD RABSZOLGÁJA. 

. . . És mégsem térhetek pihenni, 
Ha tárt ölébe szólít majd a föld, 
Nem alhatom nyugodt halálos álmom, 
Túl az Időn, mely bennem már betölt. 

A sorssal kötött szent szövetségünknek 
Az én mulásom véget nem jelent, 
Kis gyermekemben örök-sodrú élet, 
Örökös rabság vár rám idelent. 

Beálltam az ős Ádám-Éva sorba 
A láncszem kurta szolgasorsa vár, 
Embert szülve a Természethez tértem, 
Multból jövőbe hord az életár. 

A Halál gőgös pajzsát elvetettem, 
És megbékültem hosszú harc után, 
Vándor harmatcsöpp a tengerre leltem, 
Magába vont az emberóceán. 

Most már a szél csak hajtson, csak kavarjon, 
Ezer halálon, milljó éven át, 
Talán egy késő, távol unokában 
Megértem majd az Óceán dalát! 

Zergényi Ella. 


