
POSSONYI LÁSZLÓ:

A RAGADOZÓ
Miklós szerenesés ember, a boldogság minden kelléke veleszüle

tett. Eszes volt, de nem túl okos és vagyonát, birtokait és érték-o
papírjait bizonyos könnyed gondossággal kezeltette. Eléggé átlátott
az embereken és tudott nekik parancsolni is. Középmagas alakján
harmónikus, szépvonású fej ült, a nem túl okos emberek harmó
niája ömlött el vadászattal, lovaglással s egyéb kőnnyű, szórakozó
sportokkal arányban tartott testén. Különben is jó kitenyésztett
rassz volt, egy kis bágyadt, macskaszerű lustasággal arányos ter
metében. Arcvonásaiban volt egy kis törökös és lengyeles vágás is,
ősanyái között akadt tatár asszony és lengyel bárónő is. Hosszan
lenyúló mongol vágású bajuszt viselt s kissé gömbölyödésre hajló
arcát ez kellemesen megnyujtotta. A macskajárású férfi barna sze
mét néha zöldes eikák ékítették s ilyenkor valami ragadozó vonást
adtak az arcának. Ez a ragadozó jelleg azonban nem vadászat köz
ben tört ki belőle, hanem a női nem nekivaló példányainak meg
pillantásakor.Úgynevezett "büvölő'" szeme volt s volt idő, amikor
ez a férfitípus divatban volt az asszonyoknál. Miklós fiatalsága
erre a korra esett s még hozzá a békeévekkel is találkozott. Nem
kellett filruszinésznek lennie hozzá, hogyaférfisztárság hírneves
ségét kiélvezze, sőt neki ideje és kedve is volt a pénze mellett
ahhoz, hogy bűvölete tárgyainál a ragadozó sarcokat behajthassa.
így azután szép kényelmes utazás volt számára az élet s már-már azt
hitte, hogy sohasem érkeznek meg a szenvedések számára. Szép derüs
pogánysága nem is vetett meg semmit, csak a szenvedést. Ezt olyan
rabszolga-dolognak tartotta és eszességével kikerült minden olyan
alkalmat, amely bonyodalmakat okozhatott volna kiegyensúlyo
zott élete folyásában.

Az évek így suhantak el felette s már negyvenéves is elmúlt,
amikor véletlenül megházasodott.

•
Véletlenen múlt az egész. Vevőt vitt le dunántúli birtokára,

mert a gazdasági válság éveiben terhes volt neki Pestről gazdál
kodnia és így a földje árát is abba az iparvállalatba akarta fek
tetni, amely nagy hasznot, ígért és vezérigazgatói címmel is meg
kínálta. A birtokán sohasem lakott, most is az erdészénél szállt
meg. Ott ismerte meg a leányt. Irma, még innen a huszon, sápadt
vadvirágocska volt és vézna kis testéből sugárzott az ártatlanság.
A piroscsíkos asztalterítő fölött átnyulkált fehér, kékeres karjai..
val és vajjal, meg pirítóssal kínálta Miklóst a reggeli lovaglás után.
A jól fütött verandára besütött az áprilisi nap, Irmának áttetsző

volt a bőre és Miklós büvölő tekintetére, meg a játszi és banális
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bókokra elpirult. Áttetsző, nagyon fehér bőre egészen a homlokára
símuló vörösesszőke hajszálakig lángbaborult, mert a höre soha
sem bírta a napot és mindig csak az erdő árnyas útjain sétálgatott
nyaranta is, hogy ezt a fájó érzékenységet ne sértse semmi brutális
napsugár. Miklós azonban az egész pirulósdit személyisége elbüvőlő

hatásának tulajdonította s míután nagy müértőnek tartotta magát
asszonydolgokban, egyszerre felébredt benne a vadászszenvedély.
Ez az arc, ez a pihegő kis test olyannak tetszett előtte, mint ama
Muranóban mutogatott üvegkristályok egyike, amelyekhez nem
szabad hozzányúlni, mert egyetlen erősebb szorításra porrá omlanak
szét. Éppen ezért hozzá kellett nyúlnia.

A birtokeladás nem ment simán, májusban is többször le kel
lett utaznia és következetesen az erdészéknél szállt meg. A bátorta
lan kislányt ekkor már hosszú sétákra kísérgette az erdőben, aztán
kikeresett magának egy alkalmasnak vélt pillanatot és kissé duz
zadt száját a könnyen öltözött leány vállára szorította. Irma rémül
ten taszította el magától, vad erő szállt véznának és erőtlennek

hitt karjába és elfutott. Hazáig utól sem érte. A lány pedig ettől

fogva nem ment vele sétálni, hanem bujkált előle. Miklósban azon
ban felébredt a vadászszenvedély. Hol a kertben lepte meg, hol az
erdőben leste ki az útját s mint birtokának többi vadjait, Irmát is
a magáénak tekintette. Irma vergődött a karjai közt, vadul ellen
szegült, karmolt és harapott is, hogy elmenekülhessen a közeléhöl,
de az apjának nem szólt a dologról. Az apját éppen akkor számadel
tatta Miklós, leltároztak. felbecsültek mindent és az öreg erdésznek
nem volt egészen rendben a szénája. Nem mondta, de a szemével
kérte a leányát, hogy ne legyen illetlen IlL gazdájukkal szemben.

Miklóst pedig egyre szerelmesebbé tette ez a húzódozó játék.
Azt nem hihette, hogy ő nem tetszik a leánynak. És mert Irma
igyekezett kedveskedni is neki, ha az apja szemeláttára találkoz
tak, azt hitte, elöbb-utóbb csak meghódol a kicsike. Irma azonban
szívós volt a menekülésben és mindig kisiklott a karjai közül.
Mintha izomereje is nőtt volna, Miklós nem foghatta úgy le a kar
ját, hogy szét ne feszítette volna bilincseit a váratlan meglepetés
néhány pillanata elmúltával. Miklós ezeken az éjszakákon keveset
aludt a fegyverektől és vadászkellékektől kissé kaszárnyaszagú
erdészlakban és élete ígérkező nagy ajándékának álmodta Irmát.
Annyi csömörlésig könnyü kaland után, íme, a tisztaság megtes
tesü1ésével találkozott, gondolta. Mindent megkapott eddig, amit
csak akart az életben. Most csak Irmát akarta. És mert másképpen
nem juthatott hozzá, megkérte feleségül.

Irmának kevés szava volt az apjával szemben és Miklós aján
lata nemcsak egy vészfelleget hárított el az öreg feje fölül, hanem
nagy megtiszteltetés is volt számára. Már a következő hónapra
kitűzték az esküvőt. Irma hallgatott és bujt a vőlegénye elől most
is. Talán még átlátszóbb lett, mint valaha, az erdőket járta fél
napokon át s olyan rejtekhelyeket talált magának, hogy sokszor
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még az apja is nehezen talált rá, mikor jövendő vejeurával ketten
mentek megkeresni avadócmenyasszonyt.

Miklósnak kínosan hosszú volt ez az egy hónap is. Különös
izgalomban élt, mint valami süldő vőlegény s amellett valami meg...
dicsőülés félét érzett, hogy íme, most rátér a tisztességes emberek
útjára egy ártatlan kis vadvirággal a karján. Irma nem akart
Pestre utazni vele lakásnézőbe és ő rendezte be legénylakása fel
oszlatásával és az ott lévő bútorok kiselejtezésével az új, tiszta ott
hont. Volt ennek a készülődésnek valami idegizgató ingere is és ezt
sokért nem adta volna. Nagyon raffináltan otthonnak és tisztának
akarta új fészküket. Várta, nagyon várta azt a napot.

S most az egyszer nem találta meg, amit keresett.

•
Házasságuk első hetében ijedten döbbent rá a feleségére.
- Hát ki ez az asszony? Mit akartam tőle? Kis semmi. Hideg

és magábatokozódó, mint egy csiga.
Irmának nem telt öröme sem együttlétükben, sem a tengerparti

szállodák mozgalmas életében. Utaztukban szemrebbenés nélkül
vette tudomásul a tájak idegen szépségeit és összeszorított vértelen
ajkai közül kopottan hangzott el a köszönöm, akármivel lepte is
meg az ura.

Az örökös győzelemhez szekott férfi megijedt ettől az első

vereségtől. Nem hihette el, hogy vége van mindennek és dús tapasz
talatainak minden eszközét fel akarta sorakoztatni, hogy Irmát a
percek élvezetére felhangolja. "Túl ártatlan a kicsike - gon
dolta -, előbb kissé el, kell rontanom," És egyre raffináltabb
programmokat eszelt ki, hogy a kettőjük között tátongó ürt
betöltse. Meghurcolta lk nagyvárosok éjszakáiban, most már az is
elég lett volna neki, ha a felesége felháborodik, megbotránkozik,
vagy égővörös arccal elfut, vagy nála, az uránál keres nienedéket.
Irma azonban egyszeruen unatkozott. Némán engedelmeskedett az
ura minden szeszélyének, de amikor azt már régen elkapta a mámor,
ő még mindig hideg, mozdulatlan arccal ült mellette. Fázós veréb
volt a ráaggatott drága ruhákban és révedező pillantása mintha az
otthoni csendes erdők felé vágyott volna, ahol csendben élhetett
volna valami magához való emberrel. Miklós azonban most már nem
tudott kiigazodni a felesége pillantásaiban.

•
Végül is haza kellett menniök.
"Talán az otthon - reménykedett Miklós, pedig már sejtette,

hogy Irma az első probléma életében, amelyet nem tud egy könnyed
gesztussal megoldani." Talán a háztartás kell ennek a falusi Iibá
nak - gondolta ingerülten, mert most már annak tartotta -, talán
az otthon meghitt csendjében felolvad merevségébőlt

Mert Irmából szikár, únott, nyujtott hangú asszonyt nevelt a
házasság.
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Miklós zavart szorongással akart családot játszani. Most már
ö is vágyott volna a békére, a csendre, az egyhúrú szeretetre.
Néhány jó szót kívánt volna s szívesen megbújt volna feleségével
otthonukba, hogy ne is tudjon régi környezetéről. Az első vereség
bátortalanná tette az élettel sZfmben. Hisz a kudarcokat sohasem
tudta elviselni. Alkudozni kezdett. Magamagában megrendült biza
lommal most már mindent odaadott volna, csakhogy nyugodtan
élhessen, ne kelljen gondolkodnia és múljanak el felőle a szenvedés
árnyai. Ac szenvedéstdl valami homályos állati félelmet érzett.

:Most pedig szenvedett, lelkiismeretfurdalásai voltak. És hogy
megszabaduljon tőlük, elhatározta, hogy alázatos lesz és kiérdemli
valahogy a felesége szeretetét.

De Irma kötelességének fogta fel az otthont is. Az öt szobában
napi kilenc órát takaríttatott és takarított, rendezgetett egész nap
maga is. .így azután a Miklós régi énjével berendezett lakást lassan
ként a maga képére alakította át. A. bútorokat úgy állította helyre,
hogy dideregni kezdett köztük az ember s aki szimmetrikusan
elrendezett székei egyikébe beleült, abba beléfagyott a szó, ha a
háziasszonyra ránézett. Az első látogatások után a vendégeik sor
ban lemondtak és ők lassan megszüntették a hiábavaló vendég
látási kísérleteket.

Miklósnak napról napra tűrhetetlenebb lett ez az együttélés.
Szenvedett és menekülni akart a szenvedéstől. A vendégektől meg
kímélt szeszesűvegek lassan egymásután kiürültek és Irma gyű

lölte az alkoholt. Házi fogyasztásra Miklós nem hozathatott többet,
hacsak bujkálni nem akart a feleségétől. Idáig pedig nem akart
lealacsonyodni. Inkább visszatért legénykori, most már inkább agg
legénykorban ténfergő barátaihoz, akik között hajdan víg volt az
élete. De mintha ezeket a hajdani kedélyes fickókat is kicserélték
volna, nem voltak már ugyanazok, mint azelőtt. Örökösen a fele
ségére célozgattak, vén kujonnak nevezgették és szavaikból kitet
szett az irígység, mikor a családi örömöket emlegették,

- Szerenesés fickó vagy te, Miklós, minek is tagadod? HálZa8
is vagy, meg szabad is vagy. Hogy csinálod? így én is megháza
sodnék ...

Ez az akaratlan irónia felbőszítette Miklóst, nem volt bátor
sága, hogy megcáfolja barátait. Hadd higyjék csak, hogy ö boldog.
Játszani kezdte tehát előttük a gondtalan, vidám mulatozót. Eről

tetett mulatozásai közben azonban folyton maga előtt látta a vir
rasztó asszonyt. Mert Irma nem szólt semmit, de sohasem feküdt
le addig, amíg Miklós haza nem tért. És végül mégis haza kenett
mennie, szembe kellett állnia azzal a sápadt, vértelen arccal s ki
kellett állnia szemrehányó pillantásait. Kétségbeesésében most már
ostromolni kezdte Irmát, hogy váljanak el. Közben azonban fiúk
~etett és Irma hallani sem akart a válásról. Most már volt akire
mosolyogjon és éjjelét nappalát a gyermekre áldozta. De az ura iránt
még akkor sem olvadt fel fagyosságából, amikor gyermekét amellére
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fogta. Miklős kiérezte viselkedéséből a különbségtevést és még job
ban belélovaita magát a válásba,

- Miért ne válnánk el - kérdezte. - 'fe gyülölsz engem is
én is szenvedek.

Irma felvetette a fejét és a gyermek az ölében volt.
- Te akartad míndenáron, ezt a házasságot és én bírni akarom

most már.
Miklós könyörögni kezdett, mindent megígért neki, végül még

a gyermeket is, csak menjen el tőle és ne gyötörjék egymást. Irma
azonban, bár cseppet sem volt vallásos, nem akart elvált asszony
lenni. Csökönyössége felingerelte Miklóst, keze ökölbe szorult és
fenyegetni kezdte.

- Kiforgattál magamból - vallotta be tehetetlenül -, ha nem
adod vissza a szabadságomat, gyötörni foglak. Nem birom ezt az
életet és megjósolom, pokol lesz a te életed is mellettem.

Irma közönyös maradt: - Eddig is gyötörtél - felelte közö
nyősen -, úgylátszik ez van rendelve számunkra. Hiába gyötörsz
majd, mert én eltűrök mindent ...

Szemében gyönyörteli fény csillant meg, a mártírok fájdalmas
lángolása. Miklós ekkor érezte meg igazán, mennyire nem szereti
őt ez az asszony és mennyire nem tud sem igazán szeretni, sem
megbocsájtani. Megdöbbentette ez a pillantás. Nem volt gonosz
ember, csak a szenvedéstől félt, még a mások szenvedésétöl is. Ret
tenetes volt neki, hogy a másik is szenvedjen érette és mégis űzte,

hajtotta valami, hogy bántsa és elüldözze magától. És mindig volt
ok, amin összetüzzenek. Irma csak az alkohol ellen küzdött, Miklós
pedig ebben keresett feledést. Most már veszekedtek is és sérteget
ték egymást. De amíg Miklóst lelke mélyéig feldúlta egy-egy ilyen
ízléstelen jelenet, Irma nyugodtan tűrte a sértegetéseket s úgy lát
szott, nem fog rajta a fájdalom. Miklósnak, ha megfigyelte, sokszor
úgy tetszett, hogy még keresi is a szenvedést és élvezettel zsigerezi
ki gorombaságainak ízét. Mintha tudná, hogy ezzel bántja őt a leg
jobban. És hiába tett akármit ellene, hiába fenyegette, hiába
kínozta, Irma kitartott elhatározása mellett, hogy a házasságuk fel
bonthatatlan, mert a társadalmi tisztesség őt bélyegezné meg és
nem a közszeretetben álló Miklóst.

Szeretni pedig meg sem próbálta az urát. Lassanként igazi
mártír lett belőle. Éltető elemévé vált a szenvedés és szinte szenve
délyévé fajult a mosolygós arccal elviselt fájdalom.

Miklósnak éreznie kellett, hogy ez a törékeny, északiari szőke

test szívósabb nála, hogy legyőzte és tönkreteszi az életét. S ha csak
ránézett is a lánysága levetésével egyre közönségesebb arcúvá váló
asszonyra, fe1forrott a vére és dührohamok fogták el. Ekkor már
az alkohol .is túlfeszítette agyát és menekülnie kellett mellőle,

hogy holtra ne kínozza, vagy meg ne őrüljön a közellétében.
Most már kártyázni is elj árt, hogy a játék izgalmában meg

Ieledkezhessék mindenről. Nem gyönyörtkostólgató megfontolással
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ivott most már, hanem eszeveszettűl, feledtetőnek.Sokkal több kel
lett most már a narkotikumból, mint azelőtt és hajnali mámorain
át mégis felsajgott az otthon virrasztó asszony képe, mint egy lap
pangva fájó fog, amelynek a gyökerében van a baj és csak a kihű

zás segít rajta.
•

Megint reggel volt, de most nem érezte a hazamenetel súlyát.
Egész éjjel egyfajta pezsgőt ivott és csak hajnalfelé egy kis kenya
kot. Elzsongította a mámor, az éjjeli hóesés után szikrázóan tiszta
volt a levegő és kőnnyű testtel lépkedett az üres u~cákon. A magas
házak közt beszüremlő hajnali fényben szürkésfehéren világítottak
a járdáról most letolt hókupacok, de a villanegyed parkjaiban szü
ziesen tiszta hófoltokra talált a fenyőfák havas-zöld kúpjai között.
A kialvó lámpák fényében helyenként violaszínű volt a hajnal s
fenyők kék árnyékokat vetettek. Csodálatos fények játszottak a
szeme körül, nem akarta tudni káprázat-e, vagy valóság, de szép
volt a világ. A hóvattás tetejű villák erkélyei bizarr képekké mosód
tak, a borostyán és fenyő vad zöldje tisztára mosdott a hóban s a
hajnali fagyban lába alatt' csikorgott a hó. Furcsa jóérzés vett
rajta erőt és elmosódott benne minden rossz érzés, amely máskor
hazafelé menet elfogta. Ú gy érezte, hogy a világban van harmónia,
van szépség és éppen ezért szerétetnek is kell lennie. Most meg
fogja engesztelni a feleségét. Lágy zsongásba olvadt fel benne éle
tének nyomorúsága, ütemes léptekkel szinte repült a hajnali fények
szárnyán és lázas fejét körülsimogatta a csípősen tiszta, fagyos
levegő.

Valami furcsa melegség lepte meg, hogy most hazamegy. A
mámor ködfalán át otthonról, családról fantáziált, mint mikor egye
temi hallgató korában fiatalos züllések után, hajnali szánút után
érkezett haza szűlei vidéki birtokára és várta a biztos, meleg ott
hon. Igen, tisztára szellőztetett, meleg szoba várja most is, a hóval
megitatott fatuskók füstjének kissé fanyar erdei tisztaságával a
langyos levegőben. Odaadó, mindig mosolygós feleség, csillogó
szemű gyermek. Szeretik, várják. Milyen szép a reggel, milyen jó,
hogy haza lehet .menni,

Vitte a mámor és egykettőre otthon volt. Belépett a házba, tit
kon lépegetve, csendben. A felesége szebája felé húzta valami. Az
nem vette észre, amint belépett és neki öröme telt benne, hogy meg
lesheti őt a gyermekükkel. Forró fejét az ajtófélfának szorította és
nézte az asszonyt. Jól esett neki ez a kép, ahogy a bölcső fölé
hajolt és mosolygós arccal énekelt valami egyszerű kis dalt.

"Milyen szép asszony így, ha a gyerekkel van - gondolta
magában -, ilyennek még sohasem láttam. Az én feleségem ... de
régen nem láttam ... hol voltunk, hogy nem találkozhattunk?

De most, nem ért rá emlékezni, laza gondolatai gyorsan váltód
tak. A reggeli pongyolából fehéren világított feléje az asszony
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válla s ez a váll most éppúgy húzta magához, mint akkor az erdész
lak kertjében. De most úgy ment feléje táncosnak vélt lépésekkel.
mint az álmos gyermek az anyja öle felé és ráejtette a fejét hosszú,
pihenést váró csókkal.

Irma összerázkódott bajuszának jégcsapos érintésétől és irtózva
taszította el magától.

- Részeg! - sikoltotta. - Takarodjék !
Az élesmetszésű hangtól megtántorodott, mintha megütötték

volna. De a következő pillanatban újra erőt veti rajta az előbbi

vágyakozó elérzékenyülés. A fiára pillantott. Az aprócska meleg
test félig kitakarva feküdt ágyának függönyei között. A rózsás.
tiszta hús vonzotta magához. Tétova lépéssel bukott a kis gyermek
ágy felé, hogy megcsókolhassa azt a tiszta arcot, mint valami eny
hítő forrást. De az asszonya gyermekét féltő nőstény ordításával
ugrott melléje,

- Nyomorult sárban fetrengő állat - lihegte dühödten -
még a gyereket is azt is meg akarja fertőzni? - és ellódította a
meggyengült férfit az ágyacskától. Miklós megingott, lába alól
elveszett a talaj, de a lebukástól megmenekült. Véletlenül elkapta
az ágy mellett álló szék tám.láját, fejét mint vezeklő bűnös, előre

ejtette és alázatosan kérlelni kezdte az asszonyt:
- Az én gyermekem ... mit akarsz ... eresszél hozzá!
Újra az ágy felé indult, de azt a testével fedezte Irma. Szeme

a rémülettől kidülledt, undorodva nézte a részeget és a nyakán
ebben a védekező állásban megfeszültek az inak. Egy gyűlölt, pety
hüdt arc meredt most Miklósra. És ebben az arcban most élete nagy
nyomorúságára ismert, valakire, aki üldözi, ellenőrzi és nem hagyja
többé nyugton. Igen, ez a rettenetes lidérc rásúlyosodik, kiszívja a
vérét, eleszi az életét és nem szabadulhat tőle, mindenüvé követi őt

tekintetével. A kétségbeesés vad rémületével kapott feléje, hogy
lefejtse magáról és vonagló fehérségbe markolt. Két kapálózó kar
feszült a mellének, mint egyszer, amikor ő kívánta meg ennek a
testnek a közellétét. De most viaskodott, hogy letéphesse magáról
lidérces súlyukat. Vadul kellett viaskodnia. Aztán elernyedtek az
ütések és táguló markai közül tompa zuhanással esett a kis ágy
mellé egy élettelen test.

•
Sokáig ülhetett már ott a néma testtel szemben. Ott feküdt

előtte a földön és nem mert a csengőhöz nyúlni, hogy behívjon
valakit. Maga pedig nem mert többé hozzányúlni, várta, hogy fel
éled ájulásából. Lassan eltisztult agyáról a köd és megértett min
dent. A keskeny, kínbatorzult ajkakról most mintha furcsa leckét
olvasott volna le s beszélt a halottal úgy, ahogy az élővel sohasem
tudott beszélni: "igen ... most én is szenvedek majd ... azt mon-
dod, el kell bírnom, hogy nem lehet másként talán igazad volt...
így volt rendelve ... nem futhattam el előle úgysem futok most
már ... mindent megértettem ... alázatos leszek és elfogadom ..."
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