
A FOGADALOM írta Kézai Béla

Talbot lovag, az ágyúgyáros korán reggel ébredt. Felhajtott egy po
hárka konyakot és becsengette Morelt, legbensőbb komornyikját, aki már
emberemlékezet óta szolgálta a Családot. .

- Házam kalendáriuma szerint nagy ünnepre ébredtünk a mai na
pon - közölte a csontosarcu inassal, aki ódivatú, hímes livréjében ezüs
tös ragyogással töltötte be a homályos hálószobát,

Az ünnepi alkalomra tekintettel Talbot megengedte: foglaljon helyet
a nagy karosszékben, amelyben már sok nyakas Talbot sóhajtott utolsót.
Ez a kívánság évenként egyszer, oa lovag szűletésnapján, hagyományosan
illette meg a főinast, aki eképpen szinte már családtagga lépett elő.

- Uram, Ön a mai napon tölti be hatvanadik életévét. Fogadja jó
kívánságaimat - szólalt meg a :hű Morel, és egész hosszában meghajolt
szerétett gazdájaelőtt,

- Szabatosan használta az igeidőt, Morel - bólintott a ház ura,
az utolsó Talbot. - Pontosan tíz óra múlva a mai napnak hatvan év
előtti délutánján, négy órakor volt szerenesém e világra jönnöm ... De
hagyjuk ezt ! Törődjünk az új nap új feladataival ! ...

Morel ünnepélyes torokköszörülések kőzepette felmagasodott. .Lívréje
zsebéből terjedelmes iratot vont elő:

- Valóban, uram! Nincs időnk e napon érzelmes emlékezésekre.
Minden háttérbe szorul azzal a ténnyel szemben, hogy Önnek mindössze
tíz óra, azaz hatszáz perc áll rendelkezésre hajdani fogadalma végrehaj
tására. E fogadalom artikulusait Ön, húsz éves korában, ebben az ok
mányban rögzítette és pecsételte meg aláírásával. Szabad emlékeztetnem
arra, hogy ezen az okmányon az akkor élő valamennyi Talbot aláirásári
kívül, nemes atyja kitüntető engedelmével az én ezerény kézjegvern is
szerepel, Azóta: Isten kifürkészhetetlen akaratából valamennyi Talbot
tanú eltávozott az árnyékvilágból. Rám hárult tehát a súlyos feladat, hogy
teljhatalommal érvényesítsem a Fogadalmi Jegyzőkönyv rendelkezéseit,
amelyek ma éjfélkor, az Ön hatvanadik szűletésnapján léptek életbe.

A lovag jéghideg szorítást érzett a szívén. Erről az ostoba okmányról
csakugyan egészen elfeledkezett, Agya míntha katapulttá változott vol
na. Kípenderült a párnák közül:

- Morel, mi lelte? Ön félrebeszél ? Ö, a Fogadalmi Jegyzőkönyv !
Egy ábrándos tacskó világmegváltó kamaszságának zavaros terméke, ame
Iyet tréfacsínáló jó atyám rábeszélésére írtak alá a rokonok, s amit kö
zülünk senki sem vett komolyan. Miféle eszelősség előjönni vele negyven
év után, éppen ezen az ünnepnapon? ...

- Uram! - szélalt meg MOTel és makacsul előrelépett - Mindig
hűséggel szelgáltam a T:albot-házat. Véremmé vált, hogy .egy Talbot szava
és aláírása: szerit és visszavonhatatlan. Az aláírási aktus komolyságában
én egy pillanatig sem kételkedtem . " Hazugságban éltek hát a Talhotok?
Hazugságban hittem én is? Cinikus 'vallomása lesújt, de nem ingat meg"
abban a kötelességemben. hogy házuk és nevükbeosiÜletéért én, a hű

szolga, vállaljam az utolsó harcot.
- Hatalmi téboly szállta meg! - rémüldözött a lovag. Morel

azonban nem csillapodott:
- A Fogadalmi Jegyzőkönyv jogi érvényességét senki sem vonhatja

kétségbe. Összegyűjtöttem a világsajto akkori orgánumainak lelkes kom
mentárjait. Az egész világ Önt ünnepelte azért oa nyilatkozatért. hogy
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hatvanadik születésnapján - !ha Isten élteti - feloszlatja halálgyárait,
s a Talbotok véres vagyonát: karitativ és kulturális célokra hagyomá
nyozza, személye szerint pedig'remeteségbe vonul.

- Eh! Bolond beszéd ! - kiáltotta Talbot. - Egy szót se többet
róla! - intett türelmetlenül és fürdőszebája felé indult. Morel utána
surrant.

- Uram, Ön már nem szegheti meg a fogadalmát - unszolta. 
Minden efféle kísérlete máris hiábavaló. Mint fogadalmának: egyetlen ta
núja, az elnyert teljhatalom birtokában, az előírásoknak megfelelően, ma
éjfélkor, körtáviratban hívtarn fel oa hírügynökségek figyelmét az Ön
szűletésnapjának jelentőségére ...

A lovag krétafehér arccal meredt a komornyikra:
- Hogy merészelte ezt az én megkérdezésem nélkül ? ! ...
- Az Ön rendelkezési jogai a Talbot-ház e~ész vagyonát illetően,

ma éjfélkor megszűntek s reám szállottak át ... Súlyos kötelességmulasz
tás lett volna erről és egyebekről megfeledkeznem ...

- Egyebekről is? Maga osakugyan megőrült I Azonnal hívatom a
mentőket s a rendőrséget ! - kiabált Talbot, s a telefon után kapott.

- Uram, már nincs médjában. rendelkeznie bármiben is. A telefon
huzalokat elvágattam.

A lovag megsemmisülten zuhant karosszékébe. Morel szoborszerűen

állt a szeba közepén, mint egy ítéletvégrehajtó. Megvárta míg ura magá
hoz tér. Bátorítóan szólt:

- Néhány utolsó szolgálattal még; tartozom Önnek abban a hő re
ményben, hogy lovaghoz illően teljesíti adott szavát ...

Szertartásosan megfordult, kitárta a hálószoba ablakait s a szomszé
dos tálalóból begördítette az utolsó reggeli válogatott étkeit. Majd órájára
pillantott so kérte urát, ne merüljőn bele túlságosan a falatozás hiúgyö
nyőrűségeibe,mert a még hátralévő hatszáz pereből már tizenöt amúgyis
elpocsékolódott,

- Nincs értelme - magyarázta -, hogy megterhelje a gyomrát.
Az idő sürget. Az utolsó órák menetrendje még; sok tennivalót ír elő. Ön
hamarosan hátat fordít a világnak. Ne pazarolja a drága időt a hitvány
test táplálására. Gondoljon inkább utolsó kötelességeire ...

Talbot dühös karmozdulattal Iesodorta az asztal evilági ékességeit. és
neki esett Morelnek : ököllel verte a paszományos mellet. Az öreg inas
meglepő keménységgel állta az ütéseket, Kérlelhetetlen szeme egy pilla
natra ellágyult és úgy nézett le urára, mint egy toporzékoló gyerekre.

- Itt állok, nem tehetek mást, jó uram - könyörgött -, csak a
kötelességemet teljesítem ...

- Visszavonom a fogadalmamat ! Érvénytelenitem a jegyzőköny

vet! Mezértette? Azonnal hívja ide a jogtaná.csosomat, az igazgatókat, a
főrészvénveseket, mindenkit! - tombolt Talbot.

Morel könnyes arca üdvözült fényben ragyogott fel:
- Istennek hála, még idejekorán megmentettem Önt a visszavonás

becsületvesztő g'yalázataitól. A palota bejáratait ugyanis lezárattarn. Töb
bé senki sem kísértheti mez Önt az elmúlt élet hívsázaíval. A személvze
tet még éjfélkor, a jegyzőkönyvben előírt végkielégítés kifizetése után,
szélnek eresztettem. Ebben a bűnös házban csak ketten maradtunk.

Talbotnak eszébe jutott, hogya hirtelen elmeháborodottal nyugodtan
kell beszélni:

:- Idefigyeljen, hűséges Morel. Elísmerem: teljhatalommal rendel
kezik vállalataim és vagyonom dolgában. Üsse kő ! Azonban felhívom a
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figyeimét néhány fontos körülményre .. : Mindent megmagyarázok, ha
ideadja például a hadiipari részvények mai árfolyamjegyzékét.

Morel idegesen az órájára pillantott, de azért nem ellenkezett. Átadta
a jegyzéket. Talbot tekintete végigszántott a számsorokon.

A hadiipari részvények árfolyamaí, mint várható volt, ismét tete
mesen emelkedtek. A világpolitikai helyzet változatlanul feszült. Ha ,eze
ket a körülményeket annak idején előre láttam volna, nyilván nem negy
ven, hanem ötven évben állapitom meg üzemeim Ieszerelésének határide
jét. A körűlmények láttán, most visszalépnem és most eltűnnöm: felelőt

lenség lenne. Sajnos, világhírű gyártmányaimmal még mindig támogat
nom kell a rászoruló kormányokat és népeket. Nem vehetem lelkemre
a pusztulásukat. Segítésemmel történelmi küldetést teljesítek, sőt jelen
le~ is a Fogadalmi Jegyzőkönyv eszményei szerint cselekszem. A helyzet
ismeret és az üzleti erköles arra kötelez, hogy a Talbot-művek leszere
lését elhalasszam, míg ez ,a mai nemzetközi állapot az általam támoga
tottak javára meg nem változik. Lám, még tegnap is - épp .az említett
nemes célból - jelentős délamerikai megrendeléseknek tettünk eleget.

- úgy van, uram - felelt Morel, - Tegnap éjfél előtt hagyták el
az utolsó vasúti szerelvények központi raktárainkat.

- Míért az utolsók? ... Már megint ugrat? ..
- Tegnap éjfélkor, a jegyzőkönyv idevonatkozó szakaszai értelmé-

ben, minden további fegyverszállítást befagyasztottam.
- És az Üzemvezetőség nem tiltakozott az illetéktelen beavatkozás

ellen? .
- De még mennyíre tiltakoztak! Atkoztak! Szakadatlanul hívták

a Palotát, :ltn azonban már nem kapcsolhattam Önt. Tiltotta a Jegyző

könyv.
- Micsoda erkölcstelenség! Legalább tízezer munkásom szájából

ütötte ki a mindennapi kenyeret!
- Búsásan kárpótolom őket a hagyatékból!
- De hiszen még ma is esedékes lenne három értékes szállítmány el-

indítása. Három, egymással szemben" álló déli junta tábornokai esengve
várják a fegyvereket.

- Már intézkedtem. hogy a tiszteletreméltó caballerók megrendelé
seit stornírozzák s a már befizetett másfélmillió dolláros előleget címükre
visszautaljálc

Talbot meghasogatta hálóköntösét.
- Nem vitatkozhatom egy őrülttell -suttogta. Lázas sietséggel öl-

tözni kezdett. " .
- Azonnal intézkednem kell a botrány és a pánik megelőzésére! Ne

merjen követni! ...
A komornyik azonban útját állotta:
- Az emberiség nevében köszönöm, hogy ezt a palotát, amelynek

minden darab tégláját a Talbot-ősök emberi vérből sajtoltak ki, végre el
hagyni készül. Hiszem, hogy igaz lelkiismerete szerint cselekszik. Mielőtt

azonban elhagyná e bűnbarlangot. a birtokában lévő csekkfüzeteket. a
zsebében lévő készpénzt kérem, helyezze nálarn letétbe. Csak annyi pénzt
tarthat meg, amennyivel átjut a határon. Háromnapi élelmet is vihet ma
gával. Előkészítettem a kis kézitáskát. amibe legszükségesebb holmiját
csomagoltam be ...

A lovag eszétvesztve rohant le a lépcsőn. Morelszorosan a nyomában.
A tágas előcsarnokban, a pompáselőkertben egy lélekkel sem talál

koztak.
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Talbot felszabadultnak érezte magát a levegőn, a napfényes, madár
dalos reggelben. Hátha csak álmodta mindazt, amit a hálószobában át
élt? ... Morel jelenléte a kis táskával. mégis nyugtalanította. Félszemmel
hátra sanditott. A komornyik rendületlenül loholt utána. Talbot nyugta
lansága most gonoszkodó játékosságba csapott át: zsebeiből kiszórta az
aprópénzt, szerte a harmatos fűre. Aztán messzire hajította csekkfüzeteit.
aranytöltőtol1átmeg a pecsétgyűrűjét.

Alig várta, hogy elérje a főkaput, amelynek szárnyai sarkig tárva ál
lottak. Még mulattatra is a látvány, amint Morel a pénzdarabok s a csekk
füzetek után kapkodott, !hogy aztán elsüllyeesze azokat livréjének feneket
len zsebében. Különösnek tűnt azonban, hogy közte és Morel között a tá
volság semmiképpen sem csökkent. Lihegve, fújtatva szinte egyszerre fo
góztak meg a vasrácsban. Talbot szeme előtt vörös karikák cikkáztak. Ki
készült a futástól. Mégis nyugalmat erőltetett magára:

- Ugye, végre dűlőre jutottunk, jó öreg? kérdezte.
Morel bocsánatkérően törölgette homlokát és kifogástalan tartással

meghajolt:
- Hála Istennek, dűlőre jutottunk! Hiszem, hogy.mégis csak a húsz

éves Talbot győz. Ön megújhodva vághat neki a világnak, hogy jóvátegye
a Talbotok bűneit.

- Well! -nevetett a lovag. - Nekem, szegény bűnösnek is meg
engedhetne, hogy gépkocsin folytassam utamat.

Morel megmerevedett és vísszalépett:
- A szegény bűnös csak járjon gyalog. Ez is a vezekléshez tartozik.

mondta szárazon és hirtelen becsukta a kapuszárnyakat.
Talbot belekapaszkodott la ráesba és gúnyos dühhel vágott vissza:
- Mondok magának valami meglepőt, Morel. A ma beérkező meg

rendelések majd újra talpra állítanak. Egy félóra múlva ismét ágyúgyá
ros leszek, újra milliomos! ...

Morel fáj dalmas részvéttel nézett egykori gazdáj ára:
- Téved, uram, a mai megrendeléseket és a jövőben lehetséges meg

rendeléseket is, a Fogadalmi Jegyzőkönyvben kijelölt konkurrenseknek
engedtem át. Isten vele ...

Talbot kapaszkodó ujjaiból víllanásszerűen.elszálltaz erő. Elszállt tes
téből is. Mínt üres zsák, csúszott le a rácsról és elvágódott. Koponyája a
kapusarokkövén koccant.

•
Krisztus egyre határozottabban mint az egyház voltaképpeni ab.szolút feje

és szive lép be korunk hittudatába. Az a Krisztus, aki a hierarchikus hivatalok
viselőiben éppúgy ott él, mint az egyszerű hivőkben, és mindkettőre elsősorban

nem mint hivatalviselőre és alárendeltre, hanem mint testvérre tekint, amint
azt határozottan meg is mondta. (Mt. 23,8).

Azaz engedelme.sség, amellyel a keresztény laikus és a világi pap is, az
egyházi hierarchiának tartozik, lényegesen különbözik a szerzetesétől, aki a
rendi szabályzat és különleges engedelmességi foga,dalom révén, önkéntesen kö
telezte magát egy meghatározott életformára. A laikusok: és világi papok na
gyobb döntési s~abadsá,ga termé.szete.sen nem jelenti azt, hogy ezzel a szabad
sággal önkényesen éLhetnek, hanem csak azt, hogy e szabadság használatánál
egy sokkal szélesebb területen nem emberi, hanem isteni törvény alatt állnak,
és egyedül Istennek felelősek.

Dominik Thalhammer
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