
A S S Z O N Y É L E T . 

Lázár Sándor. 
Olyan pár, hogy l á t szo t t : az asszony nagy, véletlen ajándék a 

férfinek. Hogy betölti ezt a férfiéletet, egészen, hiánytalanul. Hogy 
ereje a férfinek, megtar tója s hogy az minden ízével ragaszkodik hozzá. 
S hogy nyugodtan, csendes békében élnek : a fáradt férfi és a csodála-
tosan szép asszony. Látszott ez az asszony zavartalan szemén s a biz-
tosságon, ahogy a férfi belekarolva vezette. Látszott , egyenes úton 
mennek előre ; az asszony megy elől biztos, tiszta lényével s u tána a 
férfi bizalommal és nagy-nagy szeretettel. 

Kis fürdőhely volt ez i t t a hegyek között, összesen csak egy szállo-
dával s Lázár Sándor helyettesíteni jöt t ide egyik orvos-barátját . 

Furcsa ember volt ez a Lázár Sándor. Szótlan és magába vonult. 
Ha jdan tanár i katedrát jósoltak neki a tudása miatt , de valami furcsa, 
beteges akaratlansággal csak félt a tettől , csak maradt , maradt , esz-
tendőt esztendő u tán mulasztott s megmaradt a faluban, hol mint 
kényszerből odakerült, nagyon szegény ember kezdett prakszist s a 
nagy álmokból nem maradt számára semmi, csak ez az asszony. 

Ez az asszony a mindig puhaság volt, aki megmentette az ütődé-
sektől. A mindig erő, aki kezet adott , ha Lázár Sándornak f á j t az élete. 
Aki nevetést és kedvet hozott s mindig tudo t t nyugvóhelyet találni a 
férfinek. Anyja volt és felesége; csak az a j tó t kellett kinyitnia Lázár 
Sándornak és ott volt minden teljességében. Bármit csinált, minden 
tette nyilt tisztaság volt, átlátszó és érthető, minden gesztusa biztatás : 
i t t vagyok. 

S most két hét u tán valami tör tént . 
Egy este rossz, ideges napja volt Lázár Sándornak, lementek az 

étterembe, hogy emberek közé jussanak s felfrissüljenek. 
Ekkor jö t t egy férfi. 
Erős, szálas, nem szép, de értelmes, markáns fej. Valami nagy-

vonalúság volt ra j ta , a szabadság, a bejár t világ íze. Látszott , hogy 
biztos ember, ki teheti a vágyait s uralkodni született. Ellentéte volt 
Lázár Sándornak. 

Keresett valakit, szemeivel á t ku t a t t a az asztalok közönségét s 
ahogy az asszonyt megpillantotta, egy villanásnyi időre öröm fu to t t 

T HETE j ö t t e k . 
Az asszony feltűnően szép, huszonnyolc-harmincéves nő. 
A férfi sovány, fáradt arcú, negyvenkétéves. Orvos. Doktor. 
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át az arcán. Lázár Sándor megfigyelte, mert az első pillanatban meg-
fogta a szemét ez a tőle annyira különböző férfi. 

Odaült a harmadik asztalhoz s mikor elfogta az asszony tekintetét , 
mély, hódolatteljes bókkal köszönt neki. 

Márta fogadta a köszönést s először jöt t zavarba, mióta Lázár 
Sándor ismeri. Egy tétova, bizonytalan gesztust t e t t , mintha menekülni 
akarna. 

De aztán erőt vet t magán. Mosolygott. Beszélni kezdett, de bizony-
talan volt a mosolygása, szórakozott és ideges a beszéde. Látszott , ez 
az ember nagyon felzavarta. 

Lázár Sándor lá t ta mindezt és fölijedt. Valami ret tenet fu to t t át 
az életén s nagy szorongással tel t el. 

Hamarosan fizettek s ahogy Lázár Sándor belekarolt feleségébe, 
érezte, hogy annak reszket a kar ja . 

Mert nagy és ret teget t találkozás volt ez. 
Ez á férfi jelentette ha jdan az egész világot Mártának. J á r t 

hozzájuk egy éven keresztül, gyönyörű leányálmok kibomlásával, 
mélységes leányszerelemmel tele idő volt az, már mindenki jegyeseknek 
nézte őket, mikor jö t t az apja szerencsétlensége. Az öreg Bothka ezredes 
kezén, ma sem tudni hogyan, katonai pénzek úsztak el, zűrzavar jöt t , 
aztán az apja öngyilkossága, vizsgálat, szégyen s az előkelő tahót i 
Orbánék, kik addig nagyon jó viszonyban voltak velük, minden ere-
jüket la tba vetet ték, hogy ezt az embert, Orbán Endrét , a f iúkat elsza-
kítsák tőle. Hosszú harc, huza-vona, fenyegetések után sikerült is, 
Orbán Endre egy nap elutazott s Bothka Márta egyedül maradt a fá j -
dalmával s a szégyenével. 

Kiheverte ugyan ezt a borzasztó csalódást s mikor Lázár Sándor 
jö t t és feleségül kérte, t iszta, nyugodt, őszinte szeretettel ment hozzá. 
De Orbán Endre temetetlen halott maradt benne, akit sosem tudo t t 
elfelejteni s akinek mindig félt az eljövetelétől. 

S most találkozott vele. 
Felmentek. 
Az asszony az egész úton a találkozás hatása alat t állt. Tudta , hogy 

az ura észrevette zavarát s kérdezni fog. Tudta , hogy neki felelnie kell 
s félt tőle. 

Lázár Sándor leült vele szembe. Nyugtalanság volt a szemében és 
félelem, ahogy nézte, vizsgálta az asszonyt. 

— Ki volt ez az ember? 
Márta megnyugtató próbált lenni. 
— Ez? Orbán Endre. Ismerősöm még leánykoromból. 
Lázár Sándor érezte, hogy nem mondott valóságot. 
— Márta, te most elhallgatsz valamit, hogy megnyugtass. Nem 

ismerősöd, más volt, valaki, aki miat t zavarba jöttél. Ki ez, Márta? 
Mondd meg, ki ez? 

Az asszony izgatott volt. 
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— Ismerősöm. Mondom, hogy ismerősöm. 
— De zavarba jöttél — kiál tot t Lázár Sándor bizonytalan-

ságban vergődve. — Egy közömbös ismerős mia t t nem szokás 
zavarba jönni. 

Az asszony meg akar ta nyugtatni . 
— Dehogy, Sándor. Csak öt éve nem lá t t am s furcsa volt, hogy 

ép i t t találkozom vele, mikor azt hi t tem, valahol egy másik világrészen 
jár. Ez volt. Hidd el nekem. Nyugodj meg. 

De Lázár Sándor nem tudo t t megnyugodni. Ügy nézett felesége 
szemébe kínlódva, kérve, ku ta tva , hogy szeretett volna a gondolataiba 
látni. Mi érte ezt az asszonyt, aki úgy élt eddig mellette, mint egy 
nyitott k ö n y v : mindig bele nézhetet t? Mi érte, hogy zavarba jön egy 
férfi látására, titkolózik, kertel és nem mond igazat? 

Megfogta az asszony kezét s megijedt lelkét kiteregette elébe. 
— Légy őszinte, Márta. Mondd meg az igazat. Ki ez? Látom, hogy 

felzavart téged. Látom, hogy nyugtalan vagy. Ügy mozdultál meg, 
mikor megláttad, mintha menekülni akarnál. Nézd, ahogy most i t t ülök 
veled szemben és nézlek, úgy képzelem, hogy nem tudok rólad semmit. 
Mióta együtt élünk, nem fordult elő köztünk semmi. Nyilt, jóságos és 
tiszta asszony voltál. Minden te t ted csöndes és gondoskodó és minden 
tetteddel csak engem segítettél, csak mellettem álltál, csak hozzám iga-
zodtál. Alárendelted magad, olyan voltál, mint egy személytelen nagy 
jóság, magadról ezekben a te t tekben sohasem volt szó, a magad egyéni 
életéről, a vágyaidról, a kívánságaidról. Pedig — ez eddig sohasem 
ju to t t eszembe — ezeket a tet teket valaki te t te , ezek mögött valaki 
élt, egy asszony, akinek sa já t külön élete, vágyai, tervei, céljai lehetnek, 
egy másik élet, amelyik fá j , kívánkozik, örül. Erről sohasem beszéltél, 
nem mondtál semmit, nem muta t t ad meg. S nekem önzésemben nem 
ju to t t eszembe. Soha nem voltál türelmetlen, követelőző, soha nem 
kértél a magad számára semmit. Mindig az voltál, aki nekem kellett, 
ami nekem jó, az én kívánságaim voltál, az én támasztékom. De te 
éltél azelőtt is és éltél ezalatt. Neked életed van, melyet sosem lá t tam. 
Mi ez az életed? Milyen vagy? Nem tudok rólad semmit. 

Az asszony megsimította a homlokát. 
— Milyen vagyok? Amilyennek lát tál . Mi az életem? Semmi. É11 

azért vagyok, hogy melletted legyek és segítselek. 
A férfi türelmetlen mozdulatot t e t t . 
— Ez nem lehet. Egy asszony, egy ilyen csodálatosan szép asz-

szony, akinek minden nagyszerűségre joga lehet, nem jöhetet t csak 
azért, hogy egy fáradt embernek mankója legyen. 

— Egy asszony mindig jöhet azért, hogy egy férfit megtartson. 
— Jöhet . De kell, hogy magadnak is élete legyen, más, mint az 

enyém, hisz erős vagy, szép vagy. Az embernek jórészt testi diszpozí-
cióiba van ágyazva az élete. Nézd meg magad és nézz meg engem. Milyen 
különbség. Kell, hogy ez a különbség az életünkben is megnyilvánuljon. 
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Kell, hogy legyenek kívánságaid, amik nem az enyémek, hogy más 
legyen az életed gyökere, mint az enyém, mert más vagy. Kell, hogy 
más életed legyen. 

Márta szenvedett a kérdezősködés alatt . Mert igaza volt Lázár 
Sándornak : ő heroikus programmot csinált végig a csöndes szere-
tetből, a nyugodt vonzalomból, melyet az urával szemben érzett. 

— Ne kínozd magad, Sándor. Nincs nekem más életem. Az vagyok, 
akit az együtt létünk alat t lát tál . Nem más. Egy asszony, aki szeret 
téged és segíteni akar neked. Ez vagyok. 

Lázár Sándor t i l takozott . 
— Nem. Ez a jóságod volt és az akaratod. Akartál jó lenni. De 

az életed mögötte van valahol ennek az akaratnak s nem fogod tudni 
eltakarni. Én tudom. Az ember két rész : az élete és az akarata. Akarni 
sok mindent akarhat , de élni csak egyféleképen tud. Az élet előbb-utóbb 
jelentkezik. És most jelentkezett az életed. Ez az ember. Ez a hozzád 
való ember. Ez elkapta az akaratodat . Vihart csinált benned. Ez meg-
muta t t a . Mondd el hát , Márta. Azt mondod, senki ez, ismerős. Mondd 
el hát ezt az embert nekem. Szépen, egyszerűen, a megnyugtatásomra. 
Hadd hall jam a hangod, ahogy beszélsz róla. Mert félek. Bevallom 
neked, hogy most egyszerre rettenetesen félek. Eddig biztos voltam : 
senki el nem vehet tőlem. De most i t t van ez az ember, akinek csak 
nagyon keü hívnia téged * en magamra maradok. Azt mondod, nem így 
van. Mondd el hát . Hisz oly egyszerű. Elmondod és én megnyugszom 
és nem gyötörlek többé. 

Az asszony szenvedve simította meg a ha já t . F á j t neki a férfi fá j -
dalma, kétségbeesése, ijedelme ; fá j t , hogy nem lehet felelnie a kérésre. 

— Mit mondjak el, Sándor? Nincs semmi mondanivalóm róla. 
Ne kínozd magad. Hidd el, hogy egy ismerősöm csak — kellemetlen 
ismerősöm. 

A férfi most valami pozitív szót hallott s mohón kapot t az asszony 
beszédébe. 

— Kellemetlen ismerősöd. Igen. Mondd el, Márta. 
Egész odatapadt szemével hozzá s vár ta a szót, amelyre meg lehet 

nyugodnia. 
Márta érezte, hogy valamit most már mondani kell. Valamivel, 

egy nagyon igaznak látszó valamivel meg kell nyugtatni az urát , 
végét kell vetni a kínos helyzetnek, mert már ő se bír ja tovább. Ki kell 
találni egy megváltó hazugságot, mert az igazság sosem nyugta t ja meg. 
S akarta, hogy Lázár Sándor megnyugodjék, békéje legyen, hite legyen 
benne s valami csöndes önáltatással hitte, hogy a kimondott szavak, 
melyek mindent valószínűvé tesznek, őt magát is megnyugta t ják 
egy kissé. 

— Nézd, hát figyelj Sándor és higyj nekem. Akkor ismertem meg 
ezt az embert, mikor apussal a szerencsétlenség történt, ö hozta a hírt . 
Mindenről pontosan értesülve volt, minden dolgunkat tud ta . Apus valami 
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különös nagy barátságot érzett ez iránt a hozzá képest f iatalember 
iránt , halála előtt mindent megigért neki s kérte, hogy gyámolítson 
bennünket a legnehezebb napokban. Egész mezítelenül áll tunk előtte 
s ő úgy já r t köztünk, mintha semmit nem tudo t t volna. Semmit nem 
muta to t t , korrekt volt, úr, de mi nagyon-nagyon szégyenkeztünk előtte. 
Ez volt. Ezért i jedtem meg. Ezért t e t t em menekülő mozdulatot . Fel-
ötlött bennem minden régi emlék, régi szégyen és zavarba jö t tem. Látod, 
milyen egyszerű. H á t nyugodj meg. 

Lázasan kergette ki magából a szavakat . 
Lázár Sándor azonban nem kapta meg a nyugalmat . Ügy szerette 

volna hinni, minden paránya a hit u tán sóvárgott, de nem tud ta . Valami 
hiányzott a beszédből, valamit nem talált benne, amit vár t . Maga se 
t u d t a volna megmondani mit, csak azt érezte, hogy hiányzik belőle. 

Csönd let t . 
Lázár Sándor csak nézett, bámul ta feleségét s fá jdalmas feszült-

ség volt az arcán. 
Felállt. Millió korbács volt benne az ijedelme s bizonytalansága. 

Fel-alá sétált. Aztán megállt az asszony előtt s nem szólt, csak hangtalan 
könyörgéssel nézte. 

— Nem hiszed? — kérdezte az asszony. 
Megfogta a kezét, lehajolt hozzá. 
— Akarom hinni, Márta. Hisz úgy kell nekem ez a hit,#mert nincs 

másom. Nézd, tudom, hogy nevetséges tőlem ez a kívánság, de te imád-
kozni tudó asszony vagy, lá t ta lak sokszor, milyen buzgón és hittel tudsz 
imádkozni, mondd hát , esküdj meg há t valamire, amitől nagyon félsz, 
hogy így van. Gyerekség, de én megnyugszom tőle. Lesz mibe kapasz-
kodnom, ha kételkedni kezdenék. 

S az asszony ezt is megtette. 
De hiába te t te meg, ez se hozott nyugalmat Lázár Sándornak. 
Elhallgatott . Látszott a szemén, hogy nincs kielégítve. Cirógatta, 

becézte Mártát . Mondta neki, fogadkozott neki, hogy nyugodt már, 
minden^rendben van, visszakapta a békéjét, de az asszony lát ta , hogy 
hazudik s az élete mélyén épolyan nyugtalan, sőt talán nyugtalanabb, 
mint ennek előtte. 

Lefeküdtek. 
Sokáig nem aludt egyikük sem. Lázár Sándor csak nézte a sötétet, 

vad képekkel gyötörte magát s egyre az a kérdés tolakodott elébe : Ki 
ez? ki ez? És mi lesz most már? Mi lesz. 

Márta minden ízében fá j t , égett és reszketett. Ő is azt kér-
dezte : mi lesz, mi lesz? Mit hoznak a rettenetes holnapok? Eddig úgy 
érezte, hogy erős, de most már nem bízott magában és nem bízott 
semmiben. Tehetetlennek érezte magát , védtelennek, kiszolgáltatottnak. 
Végtelen bizonytalanság kínozta, félelem az ú jonnan érkezett férfitől, 
a jövendőtől s önmagától. Mert tud ta , hogy az a férfi vissza akar ja venni, 
másként miért jö t t volna? 
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És nyitot t szemekkel talál ta a reggel. 
Ekkor azt gondolta, megkéri férjét , hagyjanak i t t mindent s men-

jenek, mindjár t menjenek haza. De ezt nem merte mondani. 
Maradt há t minden, ahogy volt. 
Minden nap lejár tak az étterembe. Lázár Sándor szinte mániákusan 

hajszolta magát ezekre a találkozásokra. Kínozta magát velők. Nem 
t u d t a miért, de kényszert érzett arra, hogy lássa őket, hogy minden nap 
új kínnal érezze kínját , hogy, mint aki szörnyen fél a mélységtől, valami 
kísérteties, önkínzó kíváncsiság ha j tására mindig odamenjen és mindig 
lenézzen. Ó, mert most már bizonyosan tud ta , hogy nem igaz, amit 
Márta mondott , hogy másvalaki ez az ember, hogy i t t mindene vesze-
delemben forog s az ellenfél tépi, egyre tépi tőle az asszonyt. Ezt vilá-
gosan érezte, de valami ostoba remény, a halálos betegek kétségbeesett 
alaptalan reménye hajszolta és á l ta t ta . 

* * * 

Nem beszéltek róla, de Lázár Sándor szeme mindig nagy könyör-
géssel és félelemmel t apad t az asszonyra. Mintha kereste volna : meg 
van-e még? Ez harc volt, melyben a férjnek passzív szerep ju to t t , mely-
ben nem tehe te t t semmit, de minden idege rezgett, búgot t és kínlódott. 

S az asszony is állandó lázban élt. 
Nem akar ta azt a másikat . Akarata , jósága, okossága és tisztes-

sége t i l takozott ellene, de életében valami nagy sodródás t ámad t , mely 
birkózott az akaratával, elkapta és vit te. Minden régi emlék, vágy és 
álom fölviharzott benne e férfi lá t tá ra s magános órái tele lettek gyöt-
relemmel, gyöngeséggel és bizonytalansággal. Mert minden akarat és 
bölcseség ellenére nagyon asszony volt Bothka Márta s örök láz volt 
neki a férfi, kit először engedett álmaiba. 

így ment ez egy hétig. 
Ekkor már nem bírta. A végső ponton álltak idegei, érezte, bele 

kell nyúlnia ebbe a bizonytalanságba : tennie kell valamit . 
Úgy határozta, hogy beszél vele. Nem fontolta meg apróra, csak 

azt az egyet tud ta bizonyosan, hogy megkéri, menjen el. Hagyja meg a 
csöndjét, a békéjét. 

Tudta , hogy délutánonként a hallban szokott tartózkodni, lá t ta 
párszor, mikor az urával mentek valahová. 

Orbán Endre valóban o t t ült egy karosszékben, szívta a cigarettá-
j á t s nézte a lépcsőt. Mintha csak őt vár ta volna. 

Senkisem volt a hallban. 
Ahogy meglátta Mártát , felugrott, eléje sietett s valami nagy, 

kincset találó örömmel fogta meg az asszony kezét. 
— Márta . . . 
Az asszonynak reszketett a lába. Higgadt, okos, meggyőző szavak-

kal akarta kezdeni, de vérhullám tódult a szívére s vergődő, vádló sza-
vaka t adott szájára. 
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— Mért jö t t ? 
A férfi becézte. 
— Ne szóljon. Öt év vágyódása és árvasága u tán hadd nézzem . . . 
S nézte. Egy hazatalált gyermek nagy boldogságával. Látszott , 

hogy kínzó éhséggel, öt évi fá jdalom mohóságával szívja fel a szemén 
át s lélekzi be magába az asszonyt. 

Márta lá t ta ezt. A nagy, őszinte öröm megragadta, meghatot ta , 
de nem akart ellágyulni és menekült. Ki akar ta vonni a kezét. 

— Ne bántson. Nem bírom ezt. Mért jö t t? Mondja meg, mért jö t t ? 
A férfi nem engedte el a kezét. Cirógatta. A keze forró volt, az 

arca égett s nagy, izgatott zavarral beszélt. 
— Miért jö t tem? Hogy t u d j a ezt kérdezni tőlem? Öt évig kínlód-

tam, csavarogtam a világban, öc évig menekültem városról városra, 
országról országra s öt éven át nem volt egy napom, mely ne a maga 
utáni vágyódással lett volna tele. Öt évig kínos akarat tal akartam, hogy 
elfelejtsem s az öt év egyetlen napján se t u d t a m szabadulni az emlékétől. 
Próbál tam békében lenni a családommal, próbáltam utazást , munkát , 
dorbézolást, mindent, amivel az ős recept szerint felejteni lehet s nem 
ment. Ragyogott bennem az arca s minden t e t t em és próbálkozásom 
után csak annál nagyobb fájdalommal éreztem, hogy nem lehet szaba-
dulnom magá tó l : bennem van, kísért, követ, kínoz. Ezért jöt tem. 

Az asszony kábultan állt a forró szavak zuhatagában. Arca kigyúlt, 
belsejében vad vihar tombolt , minden régi emlék a szívére tódult s az 
úgy kalapált , hogy szinte elfoj tot ta lélekzetét. De t a r to t t a magát, nem 
akart belehullni ebbe az izzásba: Lázár Sándor villant fel előtte, a 
szegény, nyomorult Lázár Sándor. Könyörgö t t : 

— Ne bántson. Ne mondjon semmit. Minden régi emlék szépsé-
gére kérem, menjen el. Felejtse el, hogy tör tént köztünk valami. Menjen. 
Én elintéztem magamban, hogy szép békésen élem le az életemet. Zaj-
talanul, de nyiltan és t isztán, hogy megtartsak egy embert, támogassam 
őt. Ügy éltem ezalatt az öt év alatt , hogy minden lépésem figyeltem, 
minden gondolatom ellenőriztem, minden te t temre vigyáztam s öt 
hosszú év akaratával békét teremtet tem magamban. S most jön maga 
és mindent le akar dönteni. Ezt nem engedem. Menjen el kérem, s hagy-
jon meg engem a békémben. 

A férfi panaszos szavakra fakadt . 
— Menjek el? Hagyjam meg békéjét? S velem mi lesz? Én üvölt-

hetek a fájdalomtól maga u tán . . . Menjek, kínlódjam és t ud jam, hogy 
maga egy roskatag orvos mellett éli az életét? 

Az asszonynak nagy vád volt a szavában. 
— Én akar tam? 
— Igaz. Az én gyengeségemen múlot t . De megbántam, keserves 

kínszenvedéssel bán tam meg s bűnbánat ta l jö t tem vissza kérni magát, 
hívni . . . 

— Későn. Asszony vagyok. 
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— Akinek mellettem lenne a helye. 
— Aki öt évig egy férfié volt. Egy férfié, aki bízik benne, aki min-

dig belekapaszkodott, aki most is fönt van, rója a szobát föl-le, szorong 
és remeg, hogy elveszíti az asszonyt, akit biztosnak tudo t t . Asszony 
vagyok és kötelességem van ezzel az emberrel szemben. 

— Kötelesség ! Ne mondja e z t ! Gyáva szó, álnok és kerítő. Hogy 
lehet kötelességnek mondani, hogy egy asszony föláldozza a maga fiatal 
életét egy emberért, aki úgy nem illik hozzá, mint az éjtszaka a naphoz? 
It t nincs kötelesség ! Nézzen rám. Öt évig minden akaratom az volt, 
hogy ennek az álnok szónak eleget tegyek. Öt évig vakon engedtem az 
ál tatásnak : kötelesség egy asszonyt, aki egy másik emberé, elfelejteni, 
nem bántani , békében hagyni, szenvedni érte. Minden parányom har-
sogott ez ellen a kötelesség ellen s Bécsben, Párizsban, Berlinben, min-
denütt dobolt és t i l takozott az életem ez ellen a bilincs ellen. És rájöt-
tem, hogy nincs kötelesség, hazugság minden, csak egyetlenegy köte-
lesség van, az élet kötelessége : elvenni, ami az enyém, akarni azt, ami 
az életnek kell, kikaparni ezt, véres tíz körömmel kikaparni. Nincs most 
kötelesség, csak egyetlenegy van, Márta : maga és én és a ket tőnk egy-
másnak való, nagyszerű élete. Minden csekélység, minden konvenció, 
csalás, hazugság és bűn, csak egy van, hogy én véres, nagy szerelemmel 
szeretem magát s maga, aki kötelességeket szabott maga elé, maga is 
ép ilyen nagy szerelemmel szeret engem. 

Az asszony reszketett és lihegett, de védekezett. 
— Nem igaz. Én nem szeretem magát . Én azt az embert szeretem, 

akit maga gyűlöl, mert ő visszaadott magamnak. 
A férfit vad forróság kap ta meg. 
— Nem szeret? Meri mondani, mikor a vére minden cseppjével 

érzi, hogy mellettem lenne a helye ; mikor egy elrontott élet minden 
kínja felsír magában ; mikor öt éven át nem t e t t mást, mint én : csak 
ez elől a szerelem elől menekült, körülbástyázva magát mindennel, ami 
megfoj tha t ja ezt az érzést magában? Meri mondani, mikor i t t állunk 
szemben egymással öt év szenvedése és megpróbáltatása u tán s érzi, 
hogy minden fal és minden bástya, melyet maga köré épített , gyenge 
volt s az első lépésre leomlott? Meri mondani, mikor i t t vagyok s egy 
megpróbált szerelem jogán hívom : menjünk, Márta az életre, melyet 
elszalasztottunk,de amely vár bennünket, amely a miénk? Meri mondani, 
mikor mindketten didergünk a láztól, mikor mindketten leomolnánk, 
zokogással sírnánk egymás fülébe a kínunk, a szerelmünk, a szomorú-
ságunk s az ujjongásunk, hogy egymásra talál tunk? Meri mondani? 

A szeme kérő igézettel fogta az asszonyt. Láz volt ezekben a 
szemekben, fájdalom, kérés és végtelen szerelem. Az a szerelem, mely 
úgy élt az asszonyban is, mint egy nagyszerű íz, mint egy gyönyörű kín, 
melyről azt hit te, hogy sohasem érzi többet s most i t t volt előtte, i t t 
kért, könyörgött , lázadt, hívott , követelt. Ó az egész testét elkapta 
valami lázas öntudatlanság, valami nagyszerű gyengeség ; a férfikéz 
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húzó szorításában elfogyott az ereje, az akarata, csak azt érezte, hogy 
hogy jó ez, jó ez, — egy pillanatra felcsapódott benne, hogy bün, bűn, 
aljasság, rablás, de gyönyörű, lebírhatatlan, halálosan szépséges s enge-
dett a férfikéz húzásának, odahullott a kar jába s hagyta, boldog meg-
adással hagyta, hogy csókolja a szemét, a száját , anyaká t , hogy bolond 
szavakat mondjon neki, hogy szeresse és nyöszörgött, reszketett és 
behunyta a szemét és boldog volt. 

Egy perc volt csak, egy vallomásos, megfeledkezett boldog perc, 
melyben nem tudo t t semmiről semmit, melyben minden érzéke megállt. 

Aztán vége lett. 
Mindent tudo t t és mindent lá tot t . Öntudatra ébredt s mint egy 

ostor vágott végig ra j t a a r émüle t : mit csinált. S őrült menekülési vágy 
fogta el : menni, menni, rohanni innét féktelenül, míg össze nem esik ; 
menni, menekülni a gyengeségéből, mely nem méltó hozzá. 

Könyörgött . 
— Menjen el, Endre, menjen. Szánjon meg és menjen el. Én nem 

tudok. Nem akarok. A mi időnk elmúlt és mindegyikünk tegye meg a 
kötelességét. Ez bolond és gyenge perc volt, téboly s szégyenlem magam 
miatta . Felejtse el. Ne kívánja, hogy szégyenkezzem. Én békében 
akarok élni, csöndes, egyszerű, szenvedélytelen asszony. Most tele 
vagyok rémülettel és gyűlölettel magam és maga i ránt és utálat van 
bennem és fájdalom. Nagyon kérem, menjen el. 

Indult és elsietett. 
De az ajtóból még hallotta a férfi h a n g j á t : 
— Nem tudok elmenni . . . 

* * * 

Öt nap mult el. 
Az öt nap tele volt aggodalommal, töprengéssel és rémülettel. 

Mert minden nap lá t ta a férfit, séta közben, ebédnél vagy vacsoránál, 
mindig beleszúrt az arca s mindig elérte Szemének hívása. Az pedig jár t 
u tána és ahol csak egyedül talál ta, kérlelte és hívta. Márta gyűlölte 
és szerette ezt az embert, távol t a r t o t t a magától s vágyakozott u tána. 
Próbált ot thon maradni, magára zárni az a j tó t , de csak az volt a vége, 
hogy lement. S ekkor már megvetette és gyűlölte magát. Ó, úgy kívánta 
a békét, a csöndességet, hogy múljon el ez az egész s tör ténjék valami, 
ami megvált ja. Mert már nem tudo t t erős lenni és nem tudot t akarni. 
Tiszta asszony akart maradni s érezte, hogy napok kérdése minden, 
vége lesz az erejének és nem t u d j a magát megtartani. 

Lázár Sándor úgy jár t a tépelődő asszony mellett, mint halálos 
beteg ágya mellett szokás: csöndben, szorongva, reménykedve és 
kétségbeesve. Figyelte, leste még a lélekzetvételét is. Érezte, hogy most 
őriznie kell feleségét, mellette állni, hogy az arca, az élete, a fá jdalma 
beleégjen az asszonyba; erőt kell adnia neki s minden erejével har-
colnia kell érte. Kétségbeejtette, gyötörte annak kétségbeesése, mert 
keresztre feszítette a bizonytalanság. Tennie kellene valamit. De mit? 
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Soha-soha nem küzdött semmiért, mindig félreállott, mindig hagyta 
másnak a harcot, ő nem tudo t t semmit erőszakosan megkaparintani, 
visszaszerezni, neki mindene csak úgy volt, ahogy az élet a maga jószán-
tából j u t t a t t a neki. Nem tör t sehova, csak élni akart , dolgos maradék-
életet, hol nincsenek harcok, meglepetések, csak munka, apró örömök 
s a sors csodálatos jóvoltából ez az asszony. 

De hogy harcoljon most? Hiszen az asszony az ereje, ez a támasz-
téka, enélkül nem tud , enélkül kifosztott ember. Az ő ereje? Ép a biz-
tonság, hogy nem kell félnie s erőt vehet az asszonyból. Hogy harcoljon 
az asszonyért az asszony nélkül? 

Már két napja nem mentek sehová. Ezt ő akar ta így, erre ő kérte 
feleségét, hogy az ne lássa a férfit . Felesleges volt, mert Orbán Endre napok 
óta betegen feküdt . A hegyekben lepte az eső, bőrig ázott s azóta fekszik. 

Egyebet nem tud t ak róla. 
Két napja otthon voltak s a férfi kényeztette, ápolgatta feleségét, 

mint egy beteget. Végül azonban megint csak rátér t a dologra. 
— Most aztán, Márta, mondjon el mindent. Meglátja, ez meg-

nyugta t ja . Magát is, engem is. A kimondott rém elveszti az ijesztőségét. 
Majd aztán megbeszéljük. Szépen, nyugodtan, mint két jó bará t . 

Márta lehúnyta szemét és beszélni kezdett . Először csendesen, 
Szakadozottan, de aztán folyékonyan és lázasan. Elmondott mindent : 
a szerelmet, a csalódást s a múltkori találkozást. Pontosan, egy érzést 
se hagyva ki. '< 

Lázár Sándor arca egyre i jedtebb lett . Mikor az asszony befejezte 
a beszédet, hosszút hallgatott , aztán tanácstalanul kérdezte : 

— Mi lesz most már, Márta? 
Az asszony felkönyökölt a díványon. Segítséget kérő, védelmet 

kereső szemekkel nézett az urára. 
— Nem tudom, Sándor. Én csak azt mondhatom, hogy most is 

őszinte, becsületes szeretettel ragaszkodom hozzád. De az a másik, az 
más. Az rettenetes végzet, amin nincs erőm. Egy képtelen láz. Ezzel 
nem bírok. Űzöm, ha j tom és visszajön. Én melletted akarok lenni, a 
tiéd akarok maradni minden erőmmel, de magam nem bírok. Segíts 
nekem. Fogj meg. Látod, én mennyit segítettem neked, mikor nehéz-
ségeid voltak. Most há t segíts te. S légy te erős. Istenem, két ember 
életében előbb-utóbb előjön valami nagy nehézség, amit meg kell 
oldani, mert másként tragédia lesz belőle. Most te vagy a soron, Sándor, 
én most nem tudok . . . 

— Utazzunk el — tanácsolta Lázár Sándor. 
Márta sóhaj tot t . 
— Elutazni? Már késő. Ez nem jelent semmit. Ez menekülés. 

Nem ez kellene. Most kellene, hogy elvégy, hogy érezzem, hogy erősen 
fogott birtok vagyok. Valami nagy eltépés. Egy csapásra kettévágni 
bennem mindent. A visszaszakított Ság érzése. Amiben t isztán és biz-
tosan ébredhetnék meg. 

N apkelet 59 
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Lázár Sándor vergődött . 
— A vissz asz akit ottság érzése? 
— Az. Hogy t u d j a m : engem nem lehet elvenni, mert erősen fog-

nak. Ne csak azt, hogy én erősen ragaszkodom, mert ez most kevés. 
Hanem, hogy fognak. Erősebben fognak, mint ahogy vinni akarnak. 
Hogy menekülhessek hozzád, hogy belédfogózkodhassam. 

Lázár Sándor csak mérte fel-alá a szobát. Tenni, tenni. De mit? 
Mit csináljon, hogy elűzze ezt a rémet s megint béke legyen, nyugalom. 

J á r t a a szobát és gyűlölet fogta el a másik férfi i ránt , aki távol-
létében is, betegségében is erősebb volt, mint ő. Ó, hogy t ud t a most 
gyűlölni, fájdalmas, tehetetlen gyűlölettel, a gyengék és elesettek 
gyűlöletével ezt az erőset ! Éget t a gyűlölet benne, mint egy alattomos 
láng, elállta a tagja i t és tehetetlenségében ordítani szeretett volna. Most 
nagy, erős, akaratos ember szeretett volna lenni, aki ütni tud , elé állni 
ennek az embernek. Gőgös, biztos mellet feszíteni és letiporni, elgázolni. 
De gyenge volt, akarat ta lan és gyámoltalan. 

Hosszú csend volt, melyet átöntöztek a fájdalom és kínlódás 
folyói. 

Talán egy óráig is hallgattak. 
Ekkor kopogtat tak az aj tón. 
Dél óta már harmadszor, de Lázár Sándor sosem nyitot t a j tó t . 

Nem tudo t t most emberekkel érintkezni. F á j t minden emberi arc látása. 
Most se akar t szólni, de dörömböltek ideges, türelmetlen dörömböléssel. 
Ezt nem bírta hallgatni. Kiszól t : 

— Ki az? 
Egy i jedt pincér felelt kívülről : 
— Nagyságos úr, kérem, tessék jönni egy beteghez a huszonnyolcas 

szobába. Már két napja fekszik, nem akarta, hogy a doktor urat hívjuk, 
de már nagyon rosszul van. Tán az eszméletét is elvesztette, nagyon 
hánykolódik és furcsa szavakat mond. 

Márta csak egyet ér tet t az egészből : Orbán Endre1 beteg. 
Csak ezt értette, de erre vad fájdalom és szörnyű ijedtség fogta eL 

H a eszméletlen állapotban van az az erős ember, nagy láza lehet. Bizo-
nyosan komoly b a j t szerzett a múltkori átázással, valószínű tüdő-
gyulladást vagy i lyesmit ; két napja beteg már, nem volt orvos nála, 
elhatalmasodhatot t r a j t a a baj , végzetesen komoly lehet — vágta tot t 
á t r a j t a a gondolat — meghal, ha nem kap segítséget. S egyre zúgott 
fülében a kiáltás : eszméletlen. Aztán : meghal, meghal. És hirtelen 
átvillant ra j ta , hogy ennek az embernek az élete most az ura kezé-
ben van. 

Az urára néze t t : 
— Sándor! 
Tele volt ez a szó remegéssel, félelemmel és rimánkodással. Aláza-

tos volt a szó, alamizsnát kérő és megesett. 
Lázár Sándor az asztalnál állt. Nézte feleségét és mindent meg-
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értet t . Megértette — ó, milyen világosan állt most előtte — hogy az 
asszony sohasem volt az övé s állandóan egy más szerelemmel a lelké-
ben já r t mellette. Hogy ez a másik egy rejtegetett árnyék volt Mártá-
ban s mindig közöttük állt. Összeszorította a száját és elöntötte a gyű-
lölet a férfi iránt , aki még most is felette áll. Hidegen kérdezte: 

— Nos? 
Az asszony béna rémülettel ismételte a hírt . 
— A huszonnyolcas szobában . . . 
S a férfi ú j ra : 
— Nos és? 
Márta szavában riadtság szorongott. Lá t t a az ura kemény arcát, 

összeszorított fogait, égő szemét s rémült döbbenet fogta el, ja j , ennek 
a kezében van a másik élete és mi lesz, ha most nemet mond? Dadogta : 

— És . . . és orvos kell neki. 
Lázár Sándor némán nézett rá. 
Az asszonynak a torkában szorongott a kétségbeesés. 
— És az orvosnak . . . kötelessége menni egy halálos beteghez ... 

akárki az. 
Lázár Sándor nem szólt. 
Az asszony lihegett. 
— Az orvosnak kötelessége . . . akárhová hívják . . . úrhoz vagy 

viskóba . . . , vagy az utcaszélre, vagy ragályba, vagy a k á r h o v á . . . barát -
hoz vagy ellenséghez . . . menni és a legteljesebb tudásával végezni a 
kötelességét. 

Lázár Sándor csak állt és nézte a vergődő asszonyt, mereven és 
keményen. A keze idegesen szorította a szék kar já t . Szemében gyűlölet 
volt, bosszú és fo j to t t hangon dobta ki magából a szavakat. 

— Tudom, hogy az orvosnak kötelessége, esküvel fogadott köte-
lessége, ha egy súlyos beteghez hívják, akárhová és ha álmából keltik 
is és ha betegágyból cibálják is ki, kötelessége, hogy szó nélkül menjen 
és a legjobb tudásával segítsen. Tudom. De most nem vagyok orvos. 
Nyomorult , szegény, magára hagyot t ember vagyok, akinek nincs 
senkije, akitől mindent elvettek, akinek össze kell szorítani a fogát, hogy 
fel ne jajdí tson fá jdalmában. Nem vagyok orvos, nincs kötelességem s 
ennek a kötelességnek a nevében ne kívánjon tőlem senki olyan heroiz-
must, hogy odaálljak és segítsek valakin, aki kirabolta az é le temet! 

Márta rémülten egyenesedett föl. Odaállt az ura elé, a kar já t 
kap ta meg és könyörgö t t : 

— Sándor, nem szabad ezt tenned. Segítened kell. Haldoklik és 
kezedben a hatalom, hogy megmentsd. Menned kel l ! Ha nem mint 
orvosnak, mint embernek, akitől segítséget kérnek. 

Ránga t t a a ka r j á t nagy rémületében : 
— Tudom, hogy ez nem mindennapi dolog, de te mindig jó voltál, 

mindig és mindenben megértő. Éjfélkor jártál , sárban, esőben, zivatar-
ban mentél azokhoz, akik rádszorultak, most nem szabad késlekedned, 

57* 
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mikor minden perc drága. Most föléje kell emelkedni az érzéseknek, a 
gyűlöletnek és emberi gyengeségnek és segíteni kell, segíteni, segíteni ! 

Lázár Sándor kiabált . 
— Mért? Én t u d t a m jó lenni százszor meg százszor idegenekhez, 

akiket sohasem lá t tam és ismerősökhöz, akiket nem szerettem, akik 
bánto t tak és gúnyoltak és rámszorultak. De most nem tudok. Nem 
akarok ! Ez más, más, i t t nem apró hántásokról van szó, i t t az egész 
életem fáj , az egész életem célja és értelme esett el. I t t minden pará-
nyom vonaglik, mindent elvesztettem, ami szép volt, ami jó, megtartó, 
i t t nem tudom legyűrni magam, i t t kínnal és bosszúval van tele a vérem 
és minden lüktetéssel ösztönöz, ordít, s ikongat : ne, ne. H á t nem. Most 
megállok, szembe nézek és ütök. Nem ! Nem ! Lázár Sándor gyenge 
volt és elesett ember, de most nemet mond. 

Márta sírt. 
— Kérlek Sándor, a könyörületes jó Isten nevére kérlek, segíts. 

Ne érte, de értem, aki mindig jósággal álltam melletted. Nekem csináld 
n)eg, nekem. Szereteted nevében kérlek, nézz rám, lásd, milyen meg-
alázott vagyok. Segíts, Sándor, $egíts. 

Ott fogta, csaknem térdelt, hullot tak a könnyei, meggörnyedt és 
szenvedett. 

Lázár Sándor fá jdalmasan ja jdul t fel. 
— Ennyire szereted ! 
Az asszonyból kis ikol tot t : 
— Szeretem ! Bevallom neked ebben a mindent megmutató órá-

ban, hogy kétségbeesett, fá jdalmas nagy szerelemmel szeretem. De 
bocsásd meg ezt a szeretetet és légy irgalmas. ígérem neked, hogy az 
egész életre t iszta és becsületes feleséged leszek, segítlek, ha kell, ápollak, 
ha kell, félre állok, ha kell, mindent, mindent megteszek, csak segíts, 
segíts és légy irgalmas. 

Már a földön volt az asszony, zokogott és r imánkodott , de Lázár 
Sándor állt és hadonázott : 

— Nem tudok ! Nem akarok ! 
Márta ekkor lerohant. Csak úgy házi ruhában, agyonkínozva 

és kisírt Szemekkel, nem nézett senkit, nem törődött senkivel, át eme-
leten, lépcsőkön, emberek mellett, feltépte a betegszoba a j t a j á t és oda-
roskadt az ágyhoz. 

Orbán Endre már nagy forróságban vergődött, tág és értelmetlen 
szemekkel nézte a mennyezetet és érthetetlen szavakat mormolt. 

Márta felfogta a fejét, rázta a vá l l á t : 
— Endre, Endre, én vagyok. 
Az csak nyöszörgött. 
Jeges ruhákat rakott rá, nézte a pulzusát és fogta a homlokát. 

Aztán megint jeges ruhát . És szólt hozzá és becézte. 
Most koffein-injekció kellene — ju to t t eszébe — ahogy az urától 

sokszor hallot ta. Mert a szíve nem bír ja a lázat. 
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És s í rvafakadt tehetetlenségében. 
Fölszaladt az urához, de az már nem volt otthon akkorra. 
Megint visszajött . És megint vizesruha, jég és imádság. 
Éjfélre alábbhagyott a láz és akkor műszeres táskával a kezében 

benyi tot t Lázár Sándor. 
Sápadt volt, megtört, alázatos. A ruhá ja nedves és a cipője csupa 

sár. Látszot t , órákig rohant a permetező esőben. 
Nem szólt egy szót sem, odament az ágyhoz és megvizsgálta a 

beteget. 
Márta állt és leste. Szorongva, remélőn és reménytelenül. 
És Lázár Sándor lecsüggesztette a fejét s nem nézett az asszonyra. 
— Elkéstem — szólt. 
Ott virrasztot tak mind a ket ten. 
S két óra múlva olyan csendes volt Orbán Endre, hogy lélekzetet 

se ve t t már. 
És ot t állt az asszony a két férfi között . 
Az egyik halott volt, nagy, fá jdalmas h a l o t t ; a másik távoli, 

gyűlölt és idegen. Összetette a halott kezeit a mellén és le takar ta arcát. 
Aztán hidegen fordult az urához : 
— Kérlek, menj, hagyj el, én már nem tudok a feleséged lenni 

többé. 
Lázár Sándor megtörten ment ki. 
S a halot tas szobában egyedül maradt az asszony. Összekulcsolta 

térdén a kezét és a szék ka r já t nézte merően. 
Dallos Sándor. 

A T E N G E R ÁLMAI. 

Tenger, tenger, hát ilyen is tudsz lenni: 
Ily halottcsendes, halotthalavány ? 
Utolsó szentség fényes kenete, 
Örök olaja csöppent rád talán ? 
Hogy arcodon minden ránc elsimult, 
S redőtlen szfinksz lettél, szelíd talány. 
Vagy álmodol, csak álmodol talán ? 
"Látóhatárod párás peremén 
Álmaid lepke-szárnyai lebegnek, 
Lélekzetét is alig hallani 
Nagy, mozdulatlan világ-kebelednek. 
Olajos tükröd mozdulatlan síkján 

Kis tarka pillangóid ellebegnek, 
Már túl is vannak hetedhét-határon 
S te nem eszmélhetsz rá, hogy amit láttál, 
Csak lemenő nap s rőt vitorlavászon . . . 

Reményik Sándor. 




