
K Ü L Ö N Ö S S Z E R E L M I T Ö R T É N E T . 

HELÉN leült az ablakhoz, széthúzta a nagy, habos függönyöket és 
kinézett a délutáni fényben ragyogó parkra. A pázsiton két gye-
reket látott: egy fiút meg egy leányt; valami apró, százszor-

szép-féle virágot szedegettek s nevetgélve egymás hajába tűzték. Mögöt-
tük simán terült el a tó s a régi szökőkút finom párával esőzte be a közeli 
szobrokat. A nagy kővázákban tavaszi virágok virítottak, a lugasokat 
befolyta a vadrózsa fürtje, a vörös, kőtörmelékkel fedett utakat arany-
eső szegte be és a vízmedencékben nagy, fehér, lehullott szirmok libegtek 
s tarkították a víz tükrét, melyben az ég egy darabja kéklett. A hársfák 
alléján túl látta a lankás mezőket, kék, vörös színekkel megszépítve ; a he-
gyek oldalán hármanként, vagy magányosan a nyíreket, melyek szé-
gyenkezve takargatták a nap elől lehajló ágaikkal fehér derekukat ; 
aztán a patakot a réten, csendes teheneket a füzesek közt s egy pásztor-
gyereket, aki hasmánt feküdt a fűben és merengve, két könyökére 
támaszkodva nézte az eget, melyen alig libegett egy-két felhőfodor ; lent 
látta a kolostor karcsú tornyát, az országutat, a poros mezőket, melyen 
vállravetett kapákkal békés parasztok mentek a közeli falu felé, s ba-
tyuzó asszonyokat virágcsokrokat szorongató gyerekekkel; végül a 
kolostorral szemben a juhásztanyát, a juhok szürke gomolyagjával és 
messze, az ég alján az erdőt, mely kék volt s mint egy keskeny szalag, 
eltakarta a hegyek hullámos vonulatát. 

Már órák óta nem tett egyebet, csak ült a hegyeknek néző ablak-
nál és a tájat figyelte. Valami lázas egzaltáltság, valami különös, tompa 
fájás sajgott benne. Soha nem érzett szomorúság és elhagyatottság 
feküdte meg a lelkét. Valami éteri és fizikai fájdalom keveréke. Nyomás 
feszegette az agyát s ha pillanatokra lehúnyta sötét, nehéz pillájú sze-
mét, örvénylő, kavargó, fényes köröket látott maga előtt és szédülni 
kezdett. Szabadulni akart ebből az örvényből, de gondolatai, mint erős 
karok, egy pillanatra sem bocsátották el. Kötést, könyvet vett elő, vagy 
papirokat, melyekre ostoba szavakat firkált és felejteni próbált. De 
hiába volt minden akarata, nem tudta lekötni semmi. Igy aztán csak 
ült s előre nézett; két, finom keze erőtlenül s elhagyatva feküdt az ölé-
ben, mint egy szegény rabé. Halvány georgette-ruhája, melyen régi, 
belga csipkéhez hasonló gallér látszott, még színtelenebbé keretezte az 
arcát. Nagynéha felkelt, homályos tükrök elé ment s nézte, tapintgatta 
magát, mint valami idegent. Aztán újból visszajött. Gondolkozni, nyu-
godtan megítélni szeretett volna mindent; multját, jövőjét, ami ez előtt 
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volt és ami még ez után fog következni. De nem bírta egyetlen gondola-
tát sem megrögzíteni. Annyit tudott csak, hogy szerelme vagy érzésének 
erős ösztönei viszik magukkal; s mikor érezte, hogy nem bír tovább 
ellenállni, beledobta fiatal lelkét ebbe az áradatba. Tudta, hogy nem fog 
sokáig tartani s azután vagy a valóság, vagy valami más lesz a számára 
elviselhetetlen, de már nem törődött az életével. 

Egy pillanatra kinézett az ablakon a barnuló délutánba, a fákra, 
melyeket már behavazott az este fekete pora. Az erdő fölött kevés boru-
lat látszott s néha egy hangtalan, távoli villám világította be az eget. 
Egy férfihang hallatszott be hozzá s játszó gyerekek nevetése. 

És elgondolta mindazt, ami vele történt. 

* * * 

Mindössze néhány hónap óta ismerték egymást. A bátyja hívta ki 
egy alkalommal, hogy megmutassa neki a szökőkút gazella-szobrát, 
melyet egy régi német mester készített. Szürke sportruha volt rajta s az 
ingét kihajtva viselte, mint a diákok. Az arca is szinte fiúsnak tetszett 
s két bohém szem ragyogott íves, sima szemöldöke alatt. Nem tulajdo-
nított különösebb jelentőséget ennek az ismeretségnek, talán csak any-
nyit, hogy egy tehetséges művészembert ismer meg. Hétköznapi dol-
gokról beszélgettek, hogy milyen volt az utazása, meg hogy ő mivel tölti 
itt Lenkepusztán az idejét. Azt sem mondhatja, hogy sokat forgolódott 
volna körülötte, az anyjával s a bátyjával ép olyan szívesen beszélgetett. 
Este természetesen nem engedték elutazni, ott marasztalták s megren-
delték nála anyja meg az ő portréját. Igy telt el az első nap. A második 
is hasonló volt. Voltak pillanatai, amikor szinte megfeledkezett róla. 
Máskor meg gyakran az eszében járt és bosszankodott, hogy nem udva-
rol neki. Nem is tudja, hogy történt, lassan-lassan foglalkozni kezdett 
a szobrásszal s az is kereste a társaságát. Mikor reggelinél vagy ebédnél 
ültek, különösen pedig, ha valahol egymaga találkozott vele, mindig 
elpirult. Érezte, hogy tüzes lesz az arca s valóságos erőfeszítésébe kerül, 
hogy értelmesen beszélhessen vele. Egy hete lehetett már náluk, a szük-
séges szerszámokat s az agyagot is meghozatta, mikor ebéd után azt 
mondta neki: 

— Nem volna kedve egy sétára, Helén? 
Ez volt az első eset, hogy hívta. Eddig csak egyedül kóborgott, 

gyakran már kora hajnalban a parkban s a közeli mezőkön. A szíve oly 
erősen vert, hogy a torkában érezte a dobogását, nem tudja miért, de 
félt tőle. Nemet akart mondani, de az anyja már tolta is ki az ajtón : 

— Menj, menj, Helénke, ne ülj mindig a szobádban. Mutasd meg 
Jánosnak a parkot. 

És elindultak. Ameddig láthatták őket, beszélgettek; üres, bolond 
szavakat mondogattak egymásnak, amiket mind a ketten utáltak. De 
mikor a fák közé értek, egyszerre elhallgattak. János a gyufásdobozával 
játszott, ő meg az utakat szegő sövényeket simogatta. Tudta, hogy va-
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lami történni fog. s erősnek kellene lennie, de csak ment csendesen a 
János oldalán. Aztán leültek a csereknél, ahonnan látni lehetett a hosz-
szanti völgyet s várt. Egy darabig hallgatagon ültek, majd érezte, hogy 
János lassan felemeli a kezét és mintha a padra tenné, átöleli. S azt 
mondja neki, hogy nagyon kedveli s úgy érzi, rövidesen szeretni fogja. 
Emlékezett, hogy kiáltani, nevetni, sírni szeretett volna s az anyjához 
futni, hogy az örömtől vagy a félelemtől elmondjon neki mindent. 

Másnap már tudta, hogy maga is szereti ezt az embert, hogy ő az, 
akiért vidéki magányában vágyakozott. Egész délelőtt a tükör előtt ült 
s nagyon gondosan öltözködött az ebédhez. Délután megint sétálni men-
tek s János, mikor újból leültek, megfogta a kezét, aztán odatolta barna 
fejét az övéhez s hosszasan, nagyon szelíden, mint egy kis gyerekét, meg-
csókolta a homlokát. Eleinte megborzadt ettől a férfifejtől, melynek 
különös, erős illatát is érezte. Undorodott ettől az idegen testtől, erős 
karjaitól, melyekkel megölelte s magát is nagyon gyalázatosnak tar-
totta. De este, mikor aludni tért, sokáig Jánosra gondolt és szerette 
volna simogatni a fejét. 

Esténként kint ültek a terraszon s az anyja jelenlétében, titokban 
egymásba fűzték a kezüket. Igy telt ebben a csendes, kimondhatatlan 
boldogságban egy hónap. János gyakran már a jövőjükről beszélt, ked-
ves terveket mondott el neki, hogy hova mennének, hol élnének s hogyan 
rendeznék be a lakásukat. Emlékezett, hogy ő is beleszólt néha ezekbe 
a tervezgetésekbe, másként akarta elhelyezni a bútorokat, vagy sok kis 
nippet s régi porcellánt akart a vitrinekre. De a legtöbbször mindent 
ráhagyott Jánosra, mert félt, hogy meg találja bántani. Meg aztán a bál-
ványát látta Jánosban, akinél nem lehet senki sem szebb, sem okosabb. 

Hanem aztán lassanként minden megváltozott, ahogy János a 
portréjába fogott. Az ülések, melyeken eleinte több időt szenteltek arra, 
hogy egymást becézzék és csókolgassák, lassanként mind prózaibbá és 
unalmassá váltak. Volt délelőtt, amikor János nem szólt hozzá egy szót 
sem, csak dolgozott izzadásig az agyagon. Látszott rajta, hogy minél 
jobbra akarja gyúrni a szobrát. De este sohasem volt megelégedve a 
munkájával s még aznap éjjel újból masszának gyúrta. Változtatta a 
pózokat s papiron száz meg száz vázlatot csinált hozzá. Az arca állan-
dóan komor volt, gyakran már az ebédtől is kimentette magát s egész 
nap nem mozdult ki a szobájából. Ha mégis kijött, csak vele volt és el-
borította szenvedélyes csókjaival s úgy ölelte, mintha féltené valakitől. 
Az életük nem volt olyan vidám, mint azelőtt, de sokkal reálisabb és 
elmélyült. Sokkal inkább igazabb és emberibb. Emlékezett, hogy estén-
ként szorongó szívvel leskelődött be hozzá s látta, hogy idegesen, ciga-
rettázva járkál a szobában, meg-megáll a szobra előtt, aztán újból láza-
san nekifog a munkájának, hogy újból összegyúrja az egészet. Látta a 
harcát s úgy hitte, hogy mindez miatta történik és kimondhatatlanul 
szenvedett. Utóbb már csak akkor tudott elaludni, amikor a János szo-
bájában is kialudt a fény. Gyakran elgondolta, hogy megmondja neki, 
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hogy hagyja abba a szobrát, de sohasem merte megtenni, annál is inkább, 
mivel János nagyon titkolódzott és nem árult el neki semmit ebből a 
harcból. 

Tegnap egy hete aztán váratlanul elköltözött, azt mondta, hogy 
a szomszéd faluba megy a nagybátyjához, aki ott orvos volt, és rövide-
sen visszatér. Ma aztán megkapta tőle az első és utolsó levelet. Felvette 
és újból elolvasta minden betűjét: 

— Helénkém, drága Egyetlenem — írta neki — ma végre meg-
tettem azt, amire már hetek óta készülök. Kérlek, ne haragudj rám. 
Mikor megkapod ezt a levelet, én már elköltöztem ebből az életből, mert 
megtudtam, hogy nem vagyok művész, csak mesterember s hiába min-
den harcom és akaratom, a te szobrod az én kezemben mindig csak 
agyag, vonal és tömeg marad. Élet nincs a szemeidben s merev, beteg a 
mosolyod, amelyet én formázok a szádra. Minek vagyok én művész, ha 
téged nem tudlak megmenteni magamnak ! A kontár maradjon a maga 
fajtája közt s ne tolakodjon azok közé, akik valóban tudnak teremteni. 
Ma beláttam ezt s mivel még sem akarom elhinni magamról, hogy csak 
hétköznapi mester vagyok, inkább így oldottam meg ezt a problémát. 
Tudom, hogy gyávaság, de az én életem a művészetem volt. 

Ó, ha tudnád, micsoda éjtszakáim voltak, amikor egyedül marad-
tam a szobroddal, melyet én csináltam és nem te voltál ! Ma végre leszá-
moltam mindennel és így határoztam. Te nagyon jó vagy, talán meg-
értesz. 

Sokszor, nagyon sokszor megáldalak és szeretném megcsókolni 
a homlokodat. Jánosod. 

Tüzes, forró remegés lepte el, amint letette a levelet. Sírni, sírni 
szeretett volna, beleborulni az ágyba s hagyni, hogy megtisztuljon ezek-
ben a könnyekben, mint gyónás után. 

Kint már egészen este le t t ; az ég sötét volt, komor és viharos s a 
fölcikázó villámok fényénél látni lehetett a gomolygó felhőket. A szél 
föltámadt, dühösen cibálta a hajladozó fákat és sivítozott a kémények 
körül. Aztán zuhogni kezdett az eső. 

Valami ösztönös vágy húzta, hogy kimenjen ebbe a viharba és 
áztassa magát, mint gyerekkorában. Nem tudta, mihez fogjon. A feje 
szédült. Érezte, hogy valamit tennie kell, valamit, amiben kiélheti és 
lecsillapíthatja fájdalmát. A szekrényéhez rohant, fölturkálta egy-
másra dobálta fehérneműit, mintha el akarna utazni valahová. 

— Igen, hozzá ! — mondta lihegve magának. — A poklokon is át 
azért, akit szeretünk. 

Aztán egy pillanatra megállt és gondolkozni próbált. Tudta, hogy 
őrültség az, amit tesz, de hiába volt minden ellenvetése. Vágya, roman-
tikus vidéki szerelme, mely még manapság is hőst teremt egynémely 
asszonyból, azt mondta neki, hogy mennie kell. Mert élete célja és ér-
telme volt az az ember és soha úgy nem szerethet senkit, mint ahogyan 
őt szerette. 
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Odarohant az ablakhoz, hogy megnézze az időt. Kint már egészen 
éjtszaka volt s mint egy hatalmas száj tátongott a sötétség. Megreme-
gett, de belenézett ebbe a sötét semmibe, melyben mint tüzes kardok 
vagdalództak a villámok. Valamit inni akart, hogy több ereje legyen, 
de amint megfordult, az asztal másik oldalán egy ember állt. Egy ember, 
aki hasonlított Jánoshoz, csak az arca volt halaványabb s vérfoltok lát-
szottak a homlokán. Aztán valami hangot hallott, amelyet nem értett. 
Nekitámaszkodott az ablakpárkánynak és erősen megfogódzott, mert 
szédült. 

— Te vagy? — mondta neki halkan s úgy érezte, hogy ezer ke-
mény kéz fojtogatja a torkát. 

— Te vagy, János? — kérdezte még egyszer tőle és feléje lépett. 
De már nem látott senkit, csak hangja csengett a szobában kísértetiesen 
és ijesztően. Azután, mintha kopogtattak volna az ajtaján, az asztali 
lámpája egyszerre megfordult a levegőben s valami véres pára libegett 
a körtéje körül. 

A szekrényhez rohant és lázasan keresni kezdte az esőköpenyét, 
de nem találta. Egy vékony crêpe-sálat csavart a nyakára és kirohant 
a terraszra. 

Förtelmes, viharos éjtszaka volt. A zuhogó eső patakokat vájt az 
utakon és szétdúlta a virágágyakat. A lugasról letépte a rózsa venyigé-
jét, összetörte a virággömböket s úgy dörömbölt a kastély bádogtetőjén, 
mintha lovak futottak volna rajta. 

Egy pillanatra megállt. A haja merő víz volt és rátapadt a fejére. 
A combján is pillanatok alatt átázott vékony ruhája és látni lehetett 
szép, lányos idomait. Körülnézett a szakadó esőben, kicsit tétovázott, 
aztán, mintha félne, hogy visszamegy, összeszorította a fogát és bele-
rohant az éjtszakába. Zaka Sándor. 
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