
ASSZONYOK
Lr ta Gábriel Katalin

A délutáni nap egy eltévedt sugara fe,rdéne&eH be a hatal
mas, sívár terembe és megcsillogtatta a levegőben úszó por
nyalábot. A helyiség többi része egvenletes, szürke világításban
maradt. Az egyforma, meglehetősen sim sorokban egymás mel
lett álló kis írógépasztalok, a gépek fölé hajló fej ek, az asztalla
pakra ésszékekre halmozott papírnyalábok s szemben ezzel az
írógéphadosztállyal az osztályvezető iratcsomókkal megrakott ha
talmas íróasztala - mindez véglegesen és reménytelenül szürke,
józan és idegen maradt. Sohase fo·gja megazokni ezt a he
lyet: a nagy, országos bankvállalat leveIező osztályát. Most úg)'
tetszett neki, hogy a kis józsefvárosi fiók, ahol még az elmult
héten is dolgozott, kisszámú és e,gy kicsit már ismerőssé vált kol
légáival sokkal barátságosabb, kevésbbé félelmes, otthonosabb
hely.

Pedig hiszen ott sem fájt a szíve kevésbbé.
De itt még alig ismert valakit és e pillanatban csüggedten

érezte, hogy még csak a nevét sem fogja tudni soha megjegyezni
ennek a sok fiatal nőnek, és sohasem fogja elfogulatlanul viszo
nozni a férfi kollégák köszönését, Az, hogy a feléje meredező

problémák valamelyikévol odamenjen a nagy íróasztalhoz és at
tól a közömbös, csíptetős, száraz arctól kérjen segítséget a meg
oldásukhoz, egyenesen lehetetlennek Játszott. Még sohasem csi
nált ilyesmit: sohasem írt még üzleti leveleket, nem töltött ki
inkasszó számlákat és sohasem értesített üzletfelleket arról, hogy
mit frtak folyószámlájuk javára, vagy terhére.

Ugy elmerült megoldhatatlannak látszó fel'adatába, hogy ész
re sem vette az idő múlását, Csak arra figyelt fel, hogy körű
lötte mozg'olódás, suttogás támadt. Néhányan .a fiókjukat huzi
gálták. írógépfödelek kattantak. az asztalok megürültek s lassan
a széksorok is foghijjasokká váltak.

Ugy látszik, vége, a hivatalos órának, 'kezdődik a "magán
élet". Mindenki Ielszabadultan, megvidámodva siet a hatalmas,
~7:árnj"asajtók fejé. Picit, nehezet sóhajtott. Ö nem siet. Neki
nines magánélete.

Az öltözőben éppen amellé a vékony, platinaszőke lány mel
lé került, akiről Szabados doktor azt mondta tegnap: - "Ez az
tán tudja, hogy kell élni egy csinos nőnek Budapestem." A lány
gyors, magabiztos mozdulatokkal készülődött: az ajkát festette,
frissen berakott haját kócoita a tükör előtt s közben eg-y divatos
slágert fütyürészett: János legyen fenn a) J ámoshegyen ... lát
szott rajta, heg'y tetszik önmagának s az is, hogy tudja, miért
akar szép 'lenni. Márta idegenkedve, rajtafelejtett szemmel fi
gyelte, nem tudott volna beszámolni magának sem, láttán mit
érez. Mindenesetre az érzés egy csöppet sem volt kedvező, s mí
kor ezt észrevette, sietve el is utasította magától. Ugyan miért
is 7 Mert Szabadosnak rossz, nyelve van és bizonyára kissé zava
ros fautáaiája is 7

Ezúttal másodszor ötlött eszébe a kisfiúarcú futballhajnok ne
"e " erre a felismerésre bosszúsan megrásta fedét. Ahogy kilépett
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a lépcsőházba, aggodalmasan pillantott körül s szinte szaladt az
örökmozgó felé. Mióta valamelyik szombaton úgy fordult, hogy
egyszerre léptek ki az étteremből. sa szélesvállú fiatalember hoz
zácsatlakozott és egészen hazáig vele tartott, azóta úgy látszik,
jogot formál ehhez. Ö pedig úgy. érezte, neki igazán semmi dol
ga nem lehetott itt senkivel. A kínnakaz a sűrű, erőszakos kö
zege, melv még a lélogzetét is megneheeítette, a tűrhetetlen testi
fájdalom erejével akadályozta meg abban. hogy bárkivel közel
ségbe kerülhessen.

A többiek gyorsabban megértették ezt. Az a vöröshajú fiatal
ember - nevét nem jegyezte meg, csak azt, hogy a cég egyik
ügyésze - csak egyszer, féltréfásan és mintegv véletlenül for
dult hozzá, miközben a fal mellett álló szekrény irattartói közt
kutatott s a szőke Judyvalaz uionnan megnyilt, divatos cukrász
dáról csevegett: - Igazán, Márta asszony is eljőhétne egyszer.
Már csak a milliő miatt is érdemes. Igazi nagyvilági hely. Na.
jőjjön el ma délután I Ö pedig, miközben udvariasan megköszön
te, azon gondolkozott, honnan tudja ez a férfi a nevét és honnan
tudja, hogy asszonv: általában míndenki lánynak nézte. De iga
zán elfogadható ürüggyel utasította vissza: a házaspár, akinek
lakása egy részét bérbeadta. éppen ma fog beköltözni, nem me
het el hazulról délután. De a hangjában, vagy talán a mosolvá
ban, vagy sötét szemében mégis lehetett valami, amiből ma csú
nya 0S okos férfi megértette, hogy .. o Mit isT Azt, hogy ő milven
távol, milven végtelen távol van mindettől. Sohasem próbált töb
bé közeledni.

És az a másik, az a jókedvií szőke,akiről a lányok azt mond
ták, hogy la ,legjobban öltözik az egész bankban - a nevét annak
sem tudja, magában csak "bankfiúnak" nevezi -, az, aki teg
nap, mialatt tízóraíztak, odajött cigarettázni és udvarolni a lá
tryoknak. Mindig a nők körül lebzselt, ha csak tehette. Tegnap
azzal ugratta őket, hogy megfigyelése szerint minden nőnek. ki
vétel nélkül kidagad a lába a cipőből. Nyár volt s a körömcipők
ből valóban kissé kiduzzasztotta a meleg a bokákat, de a lányok
nevetve tiltakoztak. És ő körüljárt és "bekukucskált a kis asztalok
mögé és rájuk bizonyította a szépséghibát, Nála is megállt, de
nála nem okvetetlenkedett, hanem ünnepélyes elismeréssel kije
lentette: - Csak egyedül a Márta nagyságos asszonyé nem. Ezt
én már régen megfigyeltem. - Ö önkénvtelenül lepillantott kes
keny, félcipős lábára s értelmetlen megelégedéssel állapította meg,
hogy la fiú igazat mond, Mo<solygott is - elnézően és szomorúan
mert mindíg elszomorodott, ha valaki a szépségére haszontalan
és oly gyalázatosan megcsúfolt szépségére - emlékeztette. DE
nem szólt semmit és a fiú is elkomolyodott hirtelen. Azóta nem
is alkalmatlankodott neki többé s csak néha találkozott csinos.
barna szemének kutató pillaatásával,

De ez, ez az ifjú futball-bölény, ez nem értett meg semmít.
Hiába igyekezett előle, tőle sietve eltűnni az étteremből, vagy 
ha látta. hogy amaz elkészült már - szándékosan elhúzni az időt,
beszélgetni, megvárni. míg elmegy. Szabados utánaszaladt, vagy
megvárta, de bizonyos lehetett felőle, hogy amikor az asztaltól
fölkel. egyszerre csak mögötte áll, kezében az ő kabát j ával, hágy
rásegítse, s indul vele, mögötte - mintha csak: össsetartosnának.
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Márla csodálkozott és bosszankodott. Nem értette, mit akar
tőle, nem értette, hogyan nem érzi meg vagy mért akarja áttörni a
fájdalomból köréje kövült falat. Lapos udvarlása untatta, a be
szélgetés kényszere terhére volt; egyedül akart maradni, bezár
kózni a kínba, mint egy szobába: -az otthonába.

Most is, ahogy a felvonóból kilépett, máris megpillantotta. Ott
állt a kapus fülkéjének támaszkodva és cigarettázott, szeme a fel
vonón. Kétségtelenül őt várta és azonnal csatlakozott hozzá.

Márta nem tiltakozott, nem nézett rá - szótlanul elindult.
Egy darabig hallgatva mentek egymás melilett. Végre a férfi
megszőlalte

- Láttam, megint el akart tőlem szaladni! Csakhogy az nem
olyan egyszerű ám ! - azon a félig hízelgő, féli~ kötekedő han
gon kezdte, ahogyan a férfiak "kikezdeni" azoktak a fiatal nők
kel. Deaho~ felp illantott rá, Márta észrevett a szemében valami
kis ijedt kérdés,t.ami hirtelen meg-indította. Idáig mindirr igye
kezett ugyanabban a kiltöd'Ö, tréfás hangnemben felelni: nem
akarta, hogy barátságtalannak tartsák. De most hirtelen mást
gondolt. Elvégre semmi értelme, hogy valami ostoba, flörtszerű

dologra kényszer-ítse magát, csak azért. hogy gőgösnek ne tartsák.
És talán azért is, hogy a könnyű szavak mögé elbujhasson a bá
natával Ennek a fiúnak is jobb lesz így. Elhatározta magát: min
den szavára egészen komolyan és a valóságnak megfelelően fog
válaszolni.

- Ig-en, sietek haza, - mondta- fáradt vagyok.
- Nem érzi jól mag-át idebent a központbanI - próbálkozott

n fiatalember. - Pedig hát tudja, ez nálunk nagy ugrás előre, már
néhány hét után bekerülni a fiókból.

- Odakint sokkal jobb volt. Csak most látom.
- Miér-t I Hisz ez oly remek épület. Minden a lehető legmo-

dernebb benne s a legnívósabb kollégák itt dolgoznak.
- Nem tudom. Talán azért, mert ott kevesebbern voltunk. És

majdnem csupa nő. Az igazgató és a főpénztáros kedves öreg
urak.

- Hát annyira utálja a fé~fiakat ,
- Ugy látszik, mostanában rosszul birom őket.
A férfi nem sértődött meg. Elszántan és indisekréten foly

tatta. Talán mesoérezte, hog-y most mindent megtudhat ami iz
gatja. All?i körül már napok óta kutJatva keringtek a g~ndolatai.

- Azér-t hagyta ott az urát'
Márta ránézett. csodálkozva. Mit mer ez' S még jobban cso

dálkozott a saját feleletén. Nem azt mondta: Mi köze hozzá ~
8emazt: Hogy merészel I Ezt mondta:

- Nem én hag-ytam ott. - s a hangja tompánJ csengett.
A fiatalember is elcsodálkozott. A váratlan őszdnteségen, vagy

a válasz tartalmán ,
- Hát ö 1 Ilyen szép fiatal teremtést' Lehetetlen I
- Nincs olyan asszony, akinél még szebb és még fiatalabb

ne akadna, - mondta kiszáradó torokkal.
- Lehet - mormoeta a fiúehrondolkozva. - Ambár talán

vannak a sZépségen túl más tulajdonságok is, amik... de ezt
nem fejezte be. Szóval a l"égi nóta. Kikapós férj, megcsalt asz-
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szony. De az Ilyesmiért nem azoktak elválni Miért nem vett rajta
máskép elégtéteitt Ahogy annyi más asszonvj

Az as-szony elnevette magát. Ezen már igazán csak kaeagui
lehetett. Ránézett kísérőjére" sötét szemében gúny égett, de ez
taián nem is ennek a férfinak szólt. Talán a válasza sem.

- Lássa, HZ eszembe se, jutott. - mondta lassan, Iuldokolva
valami belső. görcsös nevetéstől. Kis idő múlva elkomolvodva,
kisés keményen tette hozzá: - Nem szoktam a 'saját eljárásomat
a mások magatartása szer-int igazítani. Ruhadarabokat se szere
tek kölcsönkérni, de életformákat még sokkal kevésbbé.

- Ezt nem egészen értem, - mondta Szabados, és Márta, ezt
szívesen elhitte neki. Kissé bizonytalanul tette hozzá: - Hát nem
volt a közelében soha olyan férfi, aki... akit .. , egyszóval ...

Márta kissé türelmetlenül vágott közbe:
- De hiszen mondtam, hogy férjes asszony vagyok. Nem hagy

tam ott a férjemet, nem váltam el - nem is fogok. Hogy ő mit
esinál, 'az az ő dolga.

- Ez azt jelenti, hogy szerette tR férjét. Talán még most is
szeréti. - Most már egészen elkomolyodott a férfi. Elgondolkoz
va mormogta: - Akkor pedig meg kellett volna bocsátani neki.
Hány asszony huny szemet az ilyesmi fölött.

- Igen. Mondják, De hiszen nem minden f.érfi igényli a bo
csánatot. Némelyik talán else tudja viselni. Aztán meg tudja
mag-a. hogy - félbeszakitotta önmagát, meg is állt és szembe
fordult a férfival: - Maga katolikus 7

- Református vagyok. - mondta a fiú csodálkozva. - Miért
kérdi. ~

- Nem baj, azért tudnia kell, hogy az Úristen is csak a
b ű n b á n ó bűnősnek bocsát meg. Az olyannak, aki igényt tart
rá. Egyébként nem is arról volt szó, hogy én megbocsátottam-e.
Elment, mert ez neki így előnyösebb volt. Amíg az volt előnyö

sebb, ha mellettern marad - és mindenesetre olcsóbb is - addig
maradt. És én éveken keresztül próbálgathattam megvalósítani a
szörnyű szavakat: Nem mondom neked, hogy hétszer, hanem hogy
hetvonhétszer ... EZlt már nyilvánvalóan magának mondta, nem
törődött vele, hogy valaki halfia-e érti-e, miről beszél. - És én
meg is próbáltam, naponkint és hetenkint, és óránkint - éveken
és éveken át. De sikertelenül. Kétségbeejtően sikertelenül.

Elhallgatott, a lába alatt lassan elszürkülő utcakövet nézte,
nyilván el is felejtette, hogy mellettc is lépdel valaki. F'ölrezzent,
mikor az megszólalt:

- Miért volt neki előnvösebb, hogy otthagvta magát'! Hi
szen nyilvánvalóan tartásdíjat kell fizetnie, ha ő volt a hibás '1

- Nem, én eltartom magamat. - rnondta gyorsan. Igy hát
olcsóbb is. Kevésbbé botrányos is íg'y, Legéllyembernek nem ve-
szik rossznéven, ha .. , -

_ Értem. Igy nem veszik rossznéven, ha barátnője van. De
hát - most -a férfi állt meg és gyerekes arca szokatlanul elko
molvodott, szeme is elfelhősödött - dehát íg-yazt411 már igazá II

nem szabadna ennyire szigorúnak lennie. Miért nem akar senkivel
szóbaállni ~ Hiszen csak nem maradhat egész életében egye
dül' Ilyen fiatalon 7 Hiszen így nincs semmi akadálya annak,
hogy valakit megazeressen. valakit, aki őszintén szeretné magát



Í:s .. , világos, hogy rövidesen kimondják a válást és - férjhez
kell mennie r , • • •

Az asszony egy kis, türelmetlen mozdulatot tett, - Hiszen
már mondtam magának, hogy asszony vagyok. Van férjem. Ho
gyan mehetnék ujra férjheiZ 7 Ez éppen olyan lehetetlen, mintha
egy élő embernek ,azt mondaná, hogy meg fog születni, vagy egy
halottnak, hogy meg fog halni ...

- De hiszen ha egyszer a válást kimondják .,. - ismételte
amaz csökönyösen. .

- Számomra tökéletesen közömbös, hogy az anyakönyvvezető

init mond. A fontos az, az volt, amit annakidején én mondtam.
Amire megesküdtem ... De ... Én már itthon vagyok. Jóéjszakát.

Hirtelen kezét nyujtotta és sarkonfordult. otthagyva a fér
fit. Az elgondolkozva bámult utána, gyerekes arcán csodálkozás,
csal ódás és valami meleg szomorúság maradt.

Márta pedig, miközben fclsietett a lépcsőn, megkönnyebbül
ten felsóhajtott. Remélte, hogy most végleg megszabadult ettől
a fiútól és kérdezősködéseitöl. Már el is felejtette. Végre megint
egyedül lehetett. Ez, jó volt. Pedig a kín, mely eddig valahol bel
sejének egy rejtett zugában lapult. mintha csak erre lesett volna,
most ujra teljes erejével előtört, élesen, tűrhetetlenül, mindent
elborítón. Sóhajtania kellett, mint 'aki nem kap levegőt.

Lassított s egyszerre - minden látható kapcsolat nélkül -
eg'y apró, gyermekkori, rég elfeledett jelenet ötlött eszébe, Ala
POSaI] összeveszett kisöccsével - sokgyerekes ház volt s ők ket
ten a legkisebbek. Már nem emlékezett, min kaptak össze, csak
arra, hogy nagyon fel volt háborodva; úgy érezte, súlyos .igaz
ságtalanság történt vele. Panaszra is ment, de nem Anvuhoz 
túságosan sokan voltak ahhoz, hogy i lyesmivel hozzá Iehetett vol
na fordulni, Délután az iskolában a tisztelendő úrnak panaszolta
el sérelmet, aki szóvátette sírástól kivörösödött szemét.

A kedves, fiatal pap figyelrneeen vég-ighallg-atta, aztán csen
desen megcsóválta a fejét:

- Hát ez igazán bosszantó egy história! - mondta, - Na
gyobb haj már csak nkkor lehetett volna számodra, lm nem teve
led történik ez a komiszság; hanem te csináltad volna Miskával.

A megértően induló válasznak erre a váratlan fordulatára 3
kislány meghökkenve, elégedetlenül bámult a papra. Úg-y tetszett
neki, hogy amit mond, értelmetlenség. Milyen Iurcsákat beszél
ez a tiszi ! - gondolta neheztelve, és elgondolkozva továbbsomfor
dált.

De úg'ylútszik, a furcsa válasz, amelyben akkor egyáltalán nem
hitt, máig sem tűnt el az emlékezetéből. Mert ime most, annyi év
után, váratlanul - bár most is meglehetősen értelmetlenül - fel
bukkant. Csodálkozva, hitetlenül bámult rá most is - és mégi"
úgy tetszett, csöppnyi halk enyhülést hozott. Mintha la nyers,
é'gő húsra langyos olajcsepp hull - nem, nem gyógyulJ meg tő
le, de mégis, pillanatra hűsít,

Lassan ballagott fel a lépcsőn és csendesen nyitotta az. elő

"'iobaajtót. A homályos helyiségből feléje áradó széles csend szí
venütötte. Most, hog'y itthon volt, hirtelen elviselhetetlennek érez
te az egyedüllétet. 'I'al án Darkóezvné még itthon van, gondolta
reménykedve és rokonszenvvel g'ondolt a szép, elegáns hölgyre, aki
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most férjével a nagy lakás egy részét bérelte. Hiszen most a kis-
lányuk is itt van, s ha el is mennek társaságba este, ma is bi
zonyára lefekteti előbb.

Töményteleu jelentkező közül választották ki Anyuval és az
ügyvéddel együtt ezt a pompás emberpárt. Hiszen most, hogy a
lekapcselt országrészekből annyian özönlöttek át, nagy lakáshiány
volt a városban s a hirdetesre olyan tömeg jelentkezett és annyi
mindent ajánlottak fel neki a lakbér mellé, és azon túl - ango)
nyelvoktatástól kezdve az Ingyenes operajegyekig - és vala
mennyien annyira igyekeztek kedvező benyomást tenni, hogy
szinte bűnösnek érezte magát, amikor -:- ezen az egy páron kí
vül - el kellett őket utasítani. De ezek olyan meggyőzőek vol
tak, a férfi oly magabiztos és fölényes, magas termetével. finom
angol-gyapjú utazóruháiában. az asszony olyan nyájas és egyben
méltóságteljes drága bundájában és bonyolultan egyszerű kis fe
kete kalapjában. Az ember igazán biztonságban érezhette magát
velük. Az asszony családi neve ismert erdélyi mágnásnév volt,
a férfié is jóhangzású, s amikor beszélgetés közben még a püspök
nagybácsit is megemlítették, nemcsak az ügyvéd, Anyu is meg
volt győzve; - Hát ezeket 'aztán nyugodtan odaveheted fiam! 
mondta neki hazamenet. Ezek, igazi úriemberek. Nem kell félni,
hogy valami szélhámosokat fogadsz be akik aztán kihúzzák aló-
lad a lakást. '

Igy aztán a ragyogó asszony és elegáns férje beköItöztek
MJártáék megürült hálószobájába és ők használták az úriszobát
is. Márta magának csak a kis szalont tartotta meg, azt a kis
keskeny szobát, amelyet - 'a kisfiú rövidke életében - gyerek
szebának használtak. Odavitette be az ágyát és ott intézte ej
gyors, rövid, magányos étkezéseit.

Délután költöztek be. Autón jöttek és Márta csak este látta
őket ujra; a hallban találkoztak össze, amikor az új lakók éppen
vacsorázni indultak. Az asszonyon estélyi ruha volt, fekete csip
kekö1temény, fején nagy, tűllel keretezett fekete kalap, melv
gyönyörűen kiemelte fényes, sötét haját, gyöngéden rózsás arc
bőrét. A nyakán pompás gyöngysort viselt. A f,érfi éppen rá
segítette a könnyű, puha nere-belépőt. Márta őszintén meg
csodálta őket, egy pillanatra még fájdalmáról is megfeledkezett.
Ime, egy boldog emberpár - gondolta engesztelödve.

Másnap reggel aztán furcs~ meglepe~és érte. A?l,ikor - el~~~€
későn, mert éjjel csak forgolodott ágyaba~ - kilépett szobájá
ból csaknem nekiütközött valakinek, Egy Ideg-en asszonynak. A
nő' csúfos volt és öreg, Fakó haja rendetlenül lóg-ott nyakába.
vonásai petyhüdten szürkéllettek a ráncos nyak fölött. Valami
szfnehagyott, gyűrött, pongyola lógott rajta, ,fakó .viyágai m~g
jobban kiemelték a faradt szemek alatt a sötét karikákat, a tu
remlő ráncokat. Márta visszahökkent tőle. Nem ismerde meg
mindjárt Az új lakók takarítónőt fo,g:adtak, vagy valami öreg
rokonuk' érkezett meg az éjjel. hogy kiszolgálja őkeU Mert az
asszony rryil'vánvalóan a reggeli körül szorgoskodott. Teá.skan~{t
val futkoso,tt. konyakos űvégel csörömpölt. Márla csak lassankint
él> húzódozva ismerte fel fogatlan nevetésében a tegnapI ragyogo
mosolvt, csak nehezen hitte el, hogy amit lát, igaz: ez az ápolat-
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lan, öregedő asszony azonos a tegnapeste ragyogó nercképpes ki
rálynéjával.

Most inkább buzgó rabszolganőhöz hasonlított, aki szultán
ját szolgálja ki. Suttogva köszöntötte a fiatalasszonyt, óvatosan
nyitotta az ajtókat, lábujjhegyen járt-kelt, mint aki súlyos be
teget ápol. Közben mentegetőző mosollval beszélt:

- Későn kerültünk haza az éjjel... vagy inkább reggel ...
Istvánnak egy kis katzen.iammerje van ... Tudja drágám, milve
nek a férfiak, ha a kártya nem megy úgy, ahogv kellene... Ha
valami nem megy úgy. ahogy kellene, mindig az asszonYa hi
bás ... Rámosolygott Mártára és elszaladt.

Ö csodálkozva bámult utána. Képzeletében fényes éjszakai mu
lató jelent meg, villanyfényben úszó kártvassoba. ahol ez a ha
talmas, szép és erőszakos férfi nagy bankókban játszik. S a mel
lette ülő ragyogó - dre milyen fáradtságosan ragyogóvá vará
zsolt - asszony engedelmesen kacér mosolyával segít neki le
győzni az ellenfelet. Vajjon csak mosolyával 1 Márta osodálkosott
és egy kiesit meg is hökkent. Csalódott volna Anyu1 Mégsem
olyan fenékig tejfel ez a házaspár, ahogy gondolta 1

De csodálkozásra máskor is akadt alkalma. Néhány nap múl
va - váratlanul - egy kis leányt talált a lakásban. Sápadt, vé
konycsontú, félénk tekintetű gyermek volt, anyja nagyvilági biz
tonságából nem vol t benne semmi. Darkóczyné gyöngéd és za
vart mosollval mutatta be és megkérte. hogy "egy kis ideig" ná
luk maradhasson. Fekvőhelyet és ágyneműt is kért számára.

Ez ugyan nem volt benne a megállapodásban, de Mártának
akkor sem lett volna kifogása a gyermek ellen, ha szülei nem
fizetnek olyan gavallérosan s ha neki magának nem lett volna
olyan égetően szüksége a pénzre. Sajnálta ezt a kislányt, bár er
re semmi kézzelfogható oka nem volt. A gyermeknek - akár
csak anyjának - megvoIt mindene, ami fölösleges.

A lakás hamarosan megtelt drága gyermekjátékokkal .és ra
gyogó mesekőnvvekkel, Ezek, elvegyülve az asszonyi öltözködés
fényűző eszközeivel, csakhamar teljesen megváltoztatták Márti!
otthonának képét.

~gy délután bekopogott hozzájuk. Senki sem felelt. Halkan
benvitott. .

. De itt voltak valamennyien:
A férfi a széles kereveten hevert, -mélv álomban. Az asszony

egy karosszékben ült, ölében a kislány. s mindketten mozdulatla
nul, szinte lélekzetüket is v isszafojtva őrizték a férfi álmát. Az
ajtónyílásra megrebbent szemmel fordult feléje, s ujját ajkára téve
könyörgöt esendért. Mártának úgy tetszett, riadt és gyengéd te
kintete kényszeríti a gyermeket is, egyszersmind rimánkodik iR
neki, hogy csendben mared.ion. És úgy látszik, a gyermek érti oo.t:
sápadt arcocskája. koraérett, komoly tekintete mélven bevésődött
a fiatalasszony lelkébe. Ezt a jelenetet, minden részletével együtt
évtizedek múlva is épp oly tisztán és élesen fogja látni, ahogy
ebben a rövid pillanatban lefénvképesődötfa lelkében. Visszavo
nult és csendben behúzta maga mögött az ajtót.

Most is, míz áthaladt az üres szobákon, ez a jelenet újult fel
emlékezetében. De ma szükségét érezte, hog-y beszéljen valakihez,
ha mindjárt csak a kisleányhoz is.
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De a hálószoba is üres volt. V,alahogy nagyon üres. Márla
nem jött rá azonnal, mért érezte így. Hiszen az ezüsthátú kefék
és a metszett öltözőkészlet kristályüvegjei . a szokott rendetlen
ségben hevertek az öltözőasstalon. A telt hamutartók és a nyitott
eigarettásdobozok ugyanúgy keveredtek az üres konyakospoha
rakkal. mint máskor. A nyitott ágyakon. anagyvirágos selyem
kimonó mellett egy dohányszínű öltözőköpeny hevert, a csipkés
párnák összegyűrve halmozódtak a be-vetetlen ágyakon. Minden
szék, heverő ~ mint egyébkor, mióta itt laktak - tele volt se
lvemfehérneműkkel. De ... Mártának hirtelen a szivébe nvilalott:
A kis ágy, Jánoska kicsi, fehér ágyacskája üres volt. Teljesen
üres. A kis kék paplan, a kékszélű fehér gyapjútakaró, a kicsi,
fehér párnák - minden eltűnt. Még a fehérrel bevont kis matrac
sem volt az ágyban. A sodrony karikái üresen ásítoztak a lecsu
paszított gyerekágy négyszögében.

Az asszonynak az első pillanatban valami kimondhatatlan
yeszte,ség-érzet rohant a szivóre. Mintha azzal, hogy Jánoska ágya
Ily végletesen kiüresítve néz szembe vele, most ujra és még visz
szahozhatatlanabhul eIvesztette volna a gyermeket,

Földhöztapadt lábbal ánt,az ágyra meredt és egye-tlen pillanat
alatt - tökéleIescnegyide-jűleg - két egymástól teljesen elütő
és csak lélekzetelál lító valószerűségében hasonló kép jelent meg
előtte. 'I'alán nem ís a lelkében, később is úgy érezte, hogy való
sággal l á t ta mind a kettőt.

A kiságy nem itt állt, a szokott helyén, odahaza volt. AllYU
nál, ahová Márti mindig hazatért nyáron néhány hétre 8 ahol azt
az egyetlen nyarat, arnelven .Iancsika az övé volt együtt től
töt.ték, Csak ketten voltak IIIár akkor is, a férfi már régen 
már kezdettől - nem tartozott hozzájuk. De a k k o r igazán nem
törődött ezzel. Mérhetetlen gazdag volt akkor, nem érezte, nem
érezhette hijját semminek, S különösen itt nem. II ré,gi házban,
anyja és testvérei kőzött, J ános - ha eszébe jutott volna - csak
egy rossz álom lett volna.

A kis ágy Márta régi, kis szebájában állt. Egy kicsit fur-csán,
a szekrény előtt, sziute a szeba közepén, mert másképp nem f.ért
el a pici szobában, a sok régi holmi közőtt. Gyönyörű, Iangvos
este volt lef'ektette már akisbabát, azépen elbúesúztak ketten és
ő kiment még egy kicsit, hogya többiekkel élvezze a szép nyár-i
estét, a csillagos eget s azt a boldogaágot, hogy itthon van, hog)'
mindenki szereti és mindenkit szeret, hogy mirrdenki értli és ő is
ért mindenkit Hogvminden világos és tiszta, hogy nincsenek
érthetetlen kÍI~ok és 'ismeretlen szennyek. A veraudára nyíló ajtót
nyitvahagyta, hogy a gyermek kapja la jó falusi levegőt s ő is
hallja, ha megmozdul.

De odabentről semmi nesz sem hallatszott. Azért e'gy idő múl
va mégis bement, hogya kis alvót megnézze. Felcsavar'ta az ajtó
előtti kis villanyt és a kedves szobát könnyű fény árasztotta el.
Pontosan látja ma is az elragadó képet: A kisfiú ott állt ágyacs
kájában, hosszú hálóingecskédében, két kis kezével a rácsba ka
paszkodva, fejecskéje féloldalra hajtva az ajtó felé lesett, piros
kis arca, cs illogó, sötét, mélv szeme vár-akozás-ól, boldogságtól,
huncutság-tól, szerétettől ragyog: les a közelgő léptek zajára.
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El:lZ611 kis arca sugárzik, ravasz diadal ujjong rajta: Lám, ő nem
alszik, anvut váda. És anyu jön is.

Márta ma is érezte az akkori boldogság'ot, a szivét csordultig
töltő gyönyörűséget. És ugyanakkor metsző, elviselhetetlen fáj
dalmat is. És egyide,jüleg átélte a másik jelenetet, látta a másik
képet is !

A kórházi ágyacska mellett állt, a gyermekklinik:a külön
szobájában, karján a halálraszánt - haldokló - kisfiúval. Karja
a le'fogyott drága kis testet öleli, a sze~ény. fájó, beteg fejecske,
a kíntól összecsapzott szőke fürtök a vállán nyugosznak. Érzi
arcán a forró, bársonypuha kis arcot. A teljeis átengedés ellany
huló mozdulatában érzi a kis testből feléje áradó föltétlen bizal
mat, azt az öntudatlanságban megingathatatlan meggyőződést,
hogy csak ő seg'íthet rajta, és hogy ü segít is rajta. Csak ezzel
tudta megmagyarázni magának, hogy a gyermek. akinek minden
mozdulata, fejének minden rezzenése elviselhetetlen kínokat kel
lett, hogy okozzon, mégis az ő karjába vágyott. és lüktető, 'sze
gény: fejecskéje az ő vállán akart pihenni. És érzi a tehetetlen
ség poklát ennyi bizalommal és ennyi fájdalommal szemben. Tud
ja, hogy el fogjave,sz.íteni, érzi, amint az órák, már-már a percek
sűlvesztőjén elsiklik előle, az érthetetlenbe, a sötétségbe, s ez :l

tudat még elviselhetetlenebbül édessé teszi a kicsi, forró tagok,
a bársonyos arcocska,a meghalványodott, elnémult kis száj érin
tését. Senki ~em tudja igazán mije van, addig a pillanatig, míg
el nem veszti.

S most nemcsak Látja miudezt, érzi is. Ügy, mínt akkor.Egy
szerre : a kínt ésa boldogságot. A boldogságot, amely elveszett,
visszahozhatatlanul, ésa kínt, amely megmarad örökre.

Aztán hirtelen harag borítja el.
Hogy merték elvinni Jánoska paplanját ~ Ki merte kif'osz

tani az ágyát ~ Ki mert hozzányúlni a gyermek utolsó ittmaradt
üzeneteihez ~ Hát lehetséges, hogy még ezt is elveszik tőle ~ Tőle,
akinek már semmije, de semmije nincs - az emlékeken és il
gyötrelmen kívül ~

Hirtelen keserű haraggal gondolt a ragyogó teremtésre, aki
nek mindene megvan. aki szép és akit szeretnek, akit filmszí
nészkűlsejű férje segít be a fényes fekete kocsiba. S <likinek bar
naszemű, lenhajú leánykája délutánonként az ölébe ülve sugdos
a fülébe és ... él, él, él ...

Zajt hallott a háta mögött és fölocsúdva megfordult, Dar
kóczvné állt mög ötte. Bundája nyitva lógott rajta, finom selyem
sálja rendetlenül lebegett nyaka 'körül s amint remegő kézzel le
kapta parányi, kócsaggal díszített bársonykalapját, Márta lát
hatta, hogy gondosan ápolt, fényes hajfürtjei is elzilálódtak.

Odaszaladt a fiatalabbhoz és hevesen megragadta a kezét.
- Drágám, ne csodálkozzék, - hadarta kissé Iihegve,

csak egy-két napra vettem kölcsön a kis gyerekbolmit, Nem tud
tam pontosan, hová kellene magúnak telefonálnom•. meg aztán
minden olyan hirtelen joött ... és István is azt mondta, hogy csak
vigyek be mindent, ami kell - és majd elintézzük magával ...

- Dehát! - Márta egy szót sem értett az eg'észből. - Mi tör
tént ~ Hová kellett vinni mindent ~ És hol a kis Enikő t



- Mindent elmondok magának drágám! ... osak legyen egy
kis türelemmel, mert... láthatja, azt sem tudom, mit csinálok .. ,

Miközben beszélt,' ideges kézzel dobál.ta le magáról a kez
tyűt, kabátot. Aztán hirtelen mozdulattal kitárta mind a két
telezsufolt szekrényt, és minden rendszer nélkül kezdte a holmit
belegyömöszölni s sarokból elővont hatalmas disznóbőr táskába.
Közben összefüggéstelenül és látható zavarban hadartar

- Tudja drágám,.... igen, most már meg kell, hogy mondjam,
Enikő nem az István leánya. A férjemtől való ... Azaz hogy ,.. '
az első férjemtől. És most, hogy ... Tudja az úgy volt, hogy mi
ketten rettentően beleszerettünk egymásba és amikor kijöttünk
Erdélyből ... szőkve jöttünk, tudja otthonról is szöktünk, meg a
határon át is, igazán nem vol t idő útlevelekkel meg effélével húz
ni az időt ... Hát persze a gyereket nem akartuk kitenni az ilyen
kalandos utazásnak. na meg, hát a férjem... azazhogy az apja
semmiképpen sem adta volna ide. Azóta sem lehetett rávenni.
Tudja, hogy van az: lehet, hogy ezzel akart rákényszeríteni ar
ra, hogy viaszamenjek hozzá, vagy talán csak meg akarta magát
bosszulni ... De az is lehet, hogy annyira ragaszkodik hozzá. Egy
szóval nem adta ki, és az ügyvédek is azt mondják, hogya gyer
mek őt illeti... mivelhogy én... hogy olyan hirtelen jöttem el.
meg ... egyszóval István miatt. Igy aztán a kislány az apjánál
maradt, de persze én ebbe nem akartam belenyugodni. István
meg bosszankodott, hogy mindig emlegetem. néha sírtam is,
a férfiak meg - hiszen tudja - azt szeretik, ha az asszony min
dig jókedvű, morogni csak nekik szabad... Igy aztán rááHt.
hogy . .. egyszóval, hogyagyereiket elhozássuk. Igaz, sok pénz
be került, de valahogyan sikerült. Meg kell adni, István nagyon
bátor. ha arról van szó és nem sajnál semmit. Akkor éppen pén-
ze is volt elég és Igen, és most az apja meg-tudta, hol vagyunk
és így ... biztosan Az asszony toppantott: - De nem, nem
adom vissza neki, arról szó sincs! Mikor megtudtam, hogy ti
nyomunkban vannak ... - nem mondta a házmesterné, hogy tegnap
kerestek bennünket' Valami férfiak kérdezősködtek felőlünk 1 
Szóval nyomoztat utánunk. NeIJ;l' - S mikor Míárta elámulva
és megrökönyödve rázta a fejét. - Igazán becsületes asszonv I
Igaz, kapott is eleget, de én azt hittem. mégis csak árulkodni fog.
Szóval, mikor meghallottam, hogy nyomunkban vannak ~ persze
Istvánnak a gyerek eszébe se jut ilyenkor - ez ma reggel volt
- én fogtam a gyereket és fölvittem a hegyre. tudja abba a nagy.
francia zárdába. Azok ismerik a nagybátyámat - a gyerek nevét
is - így rögtön fölvették. Ott nem fogja megtalálni. De min
denféle előírás van' ott, hogy mi minden kell a növendékeknek és
én nem akartam, hogy észrevegyék, hogy valami nem stimmel
nálunk. Igy hát ... - igazán nem tudtam, mit tegyeik, ugye belátja,
hogynem tehettem másrí Elvittük ezeket a holmikat. Még ma ve
szek mindent, ami kell és Ielküldetem és visszahozzuk a magáét.
vagy ha akarja, kifizetiük az árát. Hanem előbb - bekattintotta
az utolsó tele táskát is és megkönnyebbülten körülpillantott a hir
telenkopárrá vált szobában, Aztán Ielkacagott: - Igy ni! Most
eltűntetjük a nyomokat. Phű! - Fölkapta az öltözőasztalon ma
radt üvegcsét, vékony zsebkendőjére csöppentett belőle és meg
törülte gyöngyöző homlokát és kipirult arcát. Most -megint na-
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gyon szép volt: víg és diadalmas: - Illa berek, nádak erek ...
Szaladhat utánunk akár az egész, vármegye. Nevetséges! Hisz még
a nevünket se tudják! Darkóczvl Hol lesz már az egy óra múlva1
Volt, nincs. Ilyen ember egyszerűen nincs! Azt hiszik, hogy ők
ki tudnak fogni István eszén!

Aztán elkomolyodott, odalépett az elképedt Máreáho» s gyors
kis csóköt lehelt a homlokára: .

- Ne aggódjon drágaságom. Magácska semmi esetre sem fog
károsodni a dologból. Rögtön itt lesz István, csak hordárt hoz és
szépeii elrendezi a dolog anyagi részét. Éppen csak annyi lesz ra
különbség, hogy visszaadjuk a szép kis lakását és nem fogunk
itt alkalmatlankodni többé. No, jőjjön aranyom, segitsen benyom
ni ezt a bolond táskát, úgy megtömtem. hogy nem birok vele.

Márta csak hallgatta és bámult. Nem is fogta fel egészen, mi
ről beszél az asszony. Csak annyit értett meg, hogy most egy egé
szen másféle, számára eddig ismeretlen és talán teljesen meg sem
érthető világba! pillant bele: rendetlen világba, zabolátlan ér
zések és zabolátlan cselekedetek világába, ahol nincsenek paran
csoló és áthághatatlan törvények, ahol nincsenek emésztő bána
tok és mozdulatlan kínok.

Házasságtörés... gyerm.ekrablás ,... hamiskártyás... ezek a
súlyos szavak röpködtek keresztül-kasul megzavart, fájó fején,
míg - mintegy ködön át - végignézte a viharos költözködést,
amely hordárokkal, soffőrökkel, hajlongó házmesterrel és bőrön
dökkel, esőkabátokkal meg-rakott túraautóval bonyolódott. Dar
kóczy - vagy hogy ÍJS hivják hát -, elegáns és fölényes volt, mint
mindig, a világfi modorában intézkedett, parancsolt. fizetett és
csókolt kezet: az asszony izgalmában, és talán kalandvágyának
ez új fejezetében kipirulva, szebb és ragyogóbb volt, mint valaha.
Márta megdöbbenve, 1sértődötten és ijedten is. de valami megne
vezhetetlen érzéstől e szoruló seívvel nézte őket.

Mikor az asszony, karján köpenyével. és kezében egy kis
utazókészlettel - nyilván az ékszerei voltak benne - búcsúzóra
hozzálépett, hallgatva bámult az arcába. S mintha annak ijed!
ben csillogó szemében, az udvarias zavar rnögött, amellyel az ő

fénytelenaé vált, komoly szemébe nézett - valami mást is meg
pillantott volna.

Aztán az asszony kezetnyujtott és félrefordított fejjel, halk,
kissé fojtott hangon - most egészen más volt a hangja, mint
egyébkor - azt suttogta:

- Isten vele kedvesem ! És kérem, kérem, ne haragudjék rám
túlságosan.

Márta megazor-itotta a kezét és most egyenesen a szemébe
nézve - itt az esteledő lépcsőházban ez a szem most zavarosnak
és nagyon fáradtnak látszott - ugyanolyan halk és gyors sut
tógással felelt:

- Nem, nem haragszom! Hiszen én nagyon, végtelenü! saj
zrálom magát.

Es még sokáig ott állt és elmerülve bámult a hangtalanul 10
vasikló koesí után.
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