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1.
— Szabad!
Az érces hangú engedélyre a talpig mély gyászba
öltözött asszony lenyomta a kilincset és a szobába
lépett. Tágas szobába, amelynek mennyezetig érő és
a szobát körülfutó könyvtára csak a három széles
ablaknál és az asszony mögött bezáródó ajtónál sza
kadt meg. Az ablakon fáradt őszi fény esett be. A
napnak erőtlen, bágyadt fénye fakó, rőt foltokkal
szórta be a szobát. Az egyik rőt folt az íróasztalra
hullt meg az előtte ülő férfira, aki az ajtó nyílására
felemelte fejét és pillantását végigfuttatta a szobába
lépő asszonyon. Azután felállt és elébe ment.
— Doiktor Balázs — mutatkozott be egészen
különös színű és csengésű hangon, amely így önma
gában, markáns, nagy vésővel faragott feje, széles
válla, magas, erőteljes termete nélkül is kifejezte ha
tározott férfiasságát
— özvegy Káldy Istvánné — nevezte meg ma
gát az asszony is.
Ez a hang is sokat mondott. Szőke hang volt,
meleg és lágy. Illett a fekete ruhához, a kisportolt,
karcsú testhez, az üdeséghez és tisztasághoz, amely
az asszonyból áradt.
Mikor leültek, az asszony nem várta, hogy a
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férfi feladja az obligát kérdést: — mivel szolgálha
tok? — hanem mindjárt beszélni kezdett. És ahogy
beszélt, látszott rajta, határozott, öntudatos és végig
gondolta, amit mondani akart.
— Az uram két hónap előtt lent a birtokunkon
véletlen baleset áldozata lett. Lezuhant a lóról. Én
idefönt élek, és sajnos, mire leértem már halott volt.
A temetést követő napon felbontották végrendeletét,
amelyei halála előtt fél órával mondott tollba. Ez az
ügy hozott egy közös ismerős révén az ügyvéd úrhoz.
— Parancsoljon velem.
Az asszony néhány gépelt sort tett az ügyvéd elé.
— A végrendelet másolata.
Végrendelet,
Tudom, pár percem van csak az élethői,
azért röviden rendelkezem. Egész vagyonom,
minden ingó és ingatlan jószágom általános
örökösévé öcsémet, Káldy Imrét teszem és mint
örökösömre reá bízom, hogy ebből feleségemnek
illő apanázsként milyen Összeget biztosítson.
Kelt Füzesfalván, Î935 október 26.
Káldy István.
Mi, alulírott tanuk igazoljuk, hogy az ál
talunk személyesen ismert Káldy István ezt az
okiratot végrendeletének jelentette ki és utána
jelenlétünkben sajátkezüleg írta alá.
Nagy István
kántortanító
Szabó Károly
vendéglős

Teleki Péter
gazda
Szabados Lajos
parádéskocsis
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— Sérelmesnek tartja a végrendeletet? — kér
dezte az ügyvéd, mikor az olvasással elkészült.
— Anyagilag kevésbbé, bár úgy is furcsállom,
Érzelmileg azonban annál inkább.
— Nem értem egészen.
— Majd megmagyarázom. Tizenöt esztendőt töl
töttem az uram mellett és egy esztendeje éleik különváltan tőle. Ez alatt a tizenhat esztendő alatt egyet
len percig sem voltam olyan viszonyban a sógorom
mal, amely érthetővé tenné, sőt csak elviselni is se
gítené, hogy az uram az ő belátására, az ő kényekedvére bízott.
— De ha különváltan éltek — vetette közbe az
ügyvéd. — A különválás sok mindent megmagyaráz.
— Ez esetben nem. Az én kívánságomra éltünk
külön. Amellett a legjobb viszonyban voltunk és min
dig az uram volt a legjobb barátom. Minden héten
feljött hozzám, gyengéd volt, jó, kedves, gavallér és
minden elmenetelnél megismételte, hogy szeret és
boldog lesz, ha visszatérek hozzá.
— Miért éltek külön?
Az asszonynak csöppnyit megrándult a szemöl
döké'.
— Ez is az ügyhöz tartozik? — kérdezte za
varral.
— Igen. Ha nem tartozna hozzá, nem kérdez
ném. Viszont, hogy valamennyire tisztán lássak, is
mernem kell az életük főbb körülményeit.
— Értem. De erről mégis nehéz beszélni. Külö
nösen először és különösen idegen férfinek.
— Ne gondoljon arra, hogy először ül szemben
velem, hanem inkább arra, hogy az ügyvéd: orvos is
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kicsit és mert az, elesik az idegenség szempontja és
magátólértetődővé válik az őszinteség.
Az asszony ibolyaszínű szeméből kiszökött a
zavar.
— Köszönöm, hogy ilyen kedves és így hozzá
segít az őszinteséghez. — Azután kicsit kényelme
sebbre igazította magát úgy, mint aki hosszabb val
lomásra készül. — De hogy ezt úgy értse, ahogy sze
retném, ha értené, kicsit messze kell kezdenem. Van
ideje, hogy meghallgasson?
— Amennyit parancsol.
— Húszéves koromban mentem férjhez. Fér
jemmel gyerekkorunk óta ismertük egymást. Ő na
gyon szeretett, én csak mint jó pajtást szerettem. De
mert nem szerettem mást sem és mert δ annyira kért,
feleségül mentem hozzá. Tizenöt évig éltünk együtt
és egyetlen pillanatra sem bántam meg ezt a cseleke
detet. Csak éppen elfáradtam bele . . . Elfáradtam
abban, hogy megelégedettnek, sőt néha még kicsit
boldognak is mutassam magam. De egy év előtt nem
bírtam tovább. Megmondtam, hogy elmegyek tőle.
Határtalanul megijedt. Azt hitte beleszerettem vala
kibe. Megnyugtattam. Nem szeretek senkit, de nem
bírom tovább feláldozni magamat. Megértett, elen
gedett. Csak azt kérte, ne akarjak válni mindjárt.
Hogy várjak, hátha a különélés alatt rájövök, ha nem
is szeretem őt szerelemmel, az életemet talán el tu
dom tölteni mellette. Beleegyeztem. Feljöttem Pestre,
berendeztem az otthonomat. Az uram bőkezűen gon
doskodott rólam, minden szombaton délután feljött
és velem maradt hétfő reggelig. Leste a kívánságo
mat, figyelmes volt, mint egy udvarló, és saját, több-
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szőri bevallása szerint boldog lett volna még ebben
a felemás helyzetben is. ha nem fél állandóan attól,
hogy beleszeretek valakibe. Minden lépésemről tu
dott és mindenkit ismert, akivel érintkeztem. Én is
jól éreztem magam mellette, de sohasem hiányzott
ha elment. Kérésre, és mert én olvan r<Veu vágytam
rá. a télre hosszú egyiptomi utat terveztünk és meg
állapodtunk, hogy december eleién indulunk. — Pil
lanatra elhallgalott, azután halkabban, hangjában
valami tompa szürkeséggel folytatta tovább. — És
akkor jött a szerencsétlenség. Október huszon
hatodikán.
— Mikor találkoztak utoljára?
— Egy héttel előbb.
— Nem volt valami nézeteltérésük?
— Nem. Csak az uram nagyon szomorú volt.
— Miért volt szomorú?
— Újra könyörgött, hogy menjek vissza hozzá
és én megmondtam, hogy nem tudóik visszamenni.
Sőt, hogy sohasem fogok visszamenni.
— A búcsúzásnál nem mondott valami különöset?
Az asszony elgondolkozott. Keskpny, kicsit barna
zománcú finom arca a hátrahajtott fekete fátyol elő
terében olyan volt, mint a kámea. Megrázta a fejét.
— Nem. Csak soká nézett, simogatta az arco
mat és búcsúzásnál azt mondta: sohasem fogja el
felejteni a boldogságot, amelyet tizenöt esztendő alatt
adtam neki.
— Máskor is beszélt erről?
— Csaik egyszer. Amikor eljöttem tőle.
— Gyermekük nincs?
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A kámea arc, mintha a sápadt bőr mögött láng
lobbant volna, bíborba borult.
— Nincs — mondta sietve és tompán. Azután
felállt.
Az ügyvéd szintén.
— Köszönöm asszonyom. Egyelőre tudom a leg
fontosabbakat. Az első szabad napomon Füzesfal
vára utazom, ahol, ha előérzetem nem csal, érdekes
dolgokat tudok meg. — És hogy valami vigasztalót és
biztatót is mondjon, hozzátette. — Ne foglalkozzék
többet az üggyel. Az ügy itt marad az ügyvédnél.
Nem, mint a betegség az orvosnál. Az ügy most már
az enyém és csak akkor és annyit törődjön vele, ami
kor és amennyire én szükségesnek tartom.
2.

Pár órával később Káldy Istvánné, fogadtazobájának egyik lágy fotöjében ült. Gondolkozott. Hiába
mondta az ügyvéd, mégis az ügyön gondolkozott. Tíz
nap óta gondolkozott rajta és most is ott volt, ahol
az első napon. Hogy nem értette az urát. Hogy a
végrendeletet nem tudta összeegyeztetni olyan jól
ismert érzésével, lényével. Hogy nem tudta megér
teni miért bízta őt anyagilag az öccsére, akit az első
perctől fogva nem bírt és akiről az ura nagyon jól
tudta, hogy nem bírja. Igaz, nem volt ideje szegény
nek, hogy fontolgasson, gondolkozzon, de ugyanannyi
idő alatt ugyanannyi szóval mégis meghatározhatott
volna az ő részére bizonyos összeget. Akármennyit.
Akármilyen keveset. Csak valamit, ami pozitívum,
ami nem függ senkitől, amit nem kell megköszönni
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senkineik. Nemferti miért nem ezt tette. Az öccse be
folyásolta? Lehet. Vagy az agyában támadt az esés
következtében valami zavar? Vagy harag ébredt
benne, amiért nem akart visszamenni hozzá és meg
akarta bosszulni magát. Lehet... Minden lehet...
Minden, csak egy nem. Az, hogy ő ajándékot fogad
jon el a sógorától, vagy tőle függjön. Ehelyett vissza
fogja követelni a hozományát, amelyről érthetetlen
módon a végrendeletben szintén nincs szó és amelyet
közös megegyezéssel a birtokba fektettek. És ha
visszakapja, lemond az apanázsról. Igaz, akkor nem
élhet úgy, mint most, de ha a pénzével kezd valamit
és dolgozik, megél talán. Talán? Nem t a l á n . . . Bizo
nyosan.
Ügy él majd, ahogy lehet, de nem mond köszö
netet olyan embernek, akit majdnem utál. Akiről
mindig érezte, a legelső perctől kezdve, hogy nem
becsületes. Hogy van benne, a lényében, a lelkében
valami, amit rejtegetnie kell. Meg is mondta egyszer
Istvánnak ezt, de István nem hitte, ö önmagából, a
saját becsületességéből, jóságából ítélt és nagyon
szerette az öccsét, akinek apja, anyja, barátja, test
vére volt. Mint ahogy neki is. Igen, neki is minden
kije volt. Csak egy n e m . . . — Felsóhajtott. — A
szerelme... A szerelme nem volt soha... Nem
tudott lenni, pedig ő mennyire akarta, hogy legyen.
Mennyire ostorozta, mennyire kényszerítette magát,
hogy ne csak barátsággal, hanem szerelemmel is sze
resse urát. Hányszor ült fel mellette éjjelente az ágy
ban, nézte szép, nemes fejét, egészséges, bronzszínű,
széljárta arcát, nyakát, erős karjait, amelyekkel úgy
ölelte mint a vaskapocs. Hányszor hallgatta mély,
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érces hangját, nézte meleg, barna szemeit és ruga
nyos lendületét, amellyel lóra szállt. Hányszor szedte
gondolatokban ízekre a testét, leikét és sohasem ta
lált egyikben sem semmit, ami hibás lett volna. Hány
szor . . . hányszor... — Lecsuklott a feje. — És
mégsem tudta szeretni... A tizenhat esztendő alatt
egyetlen egyszer sem dobbant hevesebben a szíve, ha
a lépteit meghallotta és egyetlen egyszer sem viszo
nozta vággyal a csókját. Egyetlen egyszer s e m . . .
Miért? Mi lehet ennek az oka? Ennek, hogy nem tu
dott áthevülni mellette és hogy a szeme mindig kéken,
tisztán, kicsit csodálkozva és kíváncsian nézte az elborultan becsukódó barna szemét. Pedig milyen halá
losan vágyott erre is. A szédületre, bódulatra,
amelybe úgy képzelte, úgy zuhan bele az ember,
ahogy egy csillag zuhan a semmibe. Az egész, a tel
jes, a végleges: minden mindegy, sőt, talán a halálos
zuhanás gondolatával. Olyan zuhanással, amilyen a
bukott angyaloké lehetett. Gőgös zuhanás. Egy vilá
got megsemmisítő, de egy másik világot teremtő zu
hanás, í g y . . . ilyen erős kívánsággal, ilyen kétségbe
esett vággyal csak egyre vágyott m é g . . . A gyer
mekre ... Egy ilyen szédületnek, szikrázó, boldog zu
hanásnak az eleven folytatására. — A szíve zaka
tolni, dörömbölni kezdett a gyászruha lágy, fekete
szövete alatt és a szeme kerek, vágyó nézéssel akadt
fenn a Dunapart egyik lámpavasán. — Gyerek . . . —
susogta. — A csók virága. Az élet, az asszonyi élet
beteljesülése. Amiért talán . . . talán... még azt ie
el lehet felejteni, ha asszonyiként nem vagyunk, nem
voltunk boldogok, vagy ha mint asszonynak üres ma
radt a szívünk. — A kék, kerek nézés elkeskenyedett,
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elszürkült és a ráboruló felhőik mögül csillogó, nagy
könnycsepp bukott a szempillákra. — Ezt sem kapía
meg . . . Ezt sem, és a szerelmet sem . . . És most
már . . . hiszen harmincöt esztendős . . .
legalább is
az egyiket... talán a nagyobbikat, egészebbet, a
gyereket... nem is fogja megkapni soha . . . A sze
relemmel még találkozhat. Hiszen szép, fiatal, füg
getlen. De az anyasággal már nem . . . Azt elvitte ez
a tizenöt meddő esztendő, amelyben nem tett egye
bet csak várt... A csodára várt, amely szivárványba
borítja az életét és kárpótlást ad, ha nem is teljeset,
ha illanót is a . . . a gyerekért...
Gyerek... — susogta lágyan.
Gyerek... — és szívét összeszorította a vágy.
Gyerek... — és szeméből kibukott a leselkedő
könny.
Gyerek... — és ráborult a fotöj karfájára és
testét mint a nádat a. szél, rázni kezdte a sírás.
Volt már vágy benne máskor is, a szeme máskor
is fennakadt már valami messze dolgon úgy, hogy
nem is tudott róla. Máskor is susogta, hajtogatta már
ezt a varázslatos szót, máskor is sírt már a gyerek
után, akit nem kapott meg, de ilyen égő követelés
nem volt még a szívében soha. Mintha ezzel a két hét
óta rászakadt teljes árvasággal, ezzel a senkihez nem
tartozással, teljes magánnyal rázuhant volna nemcsak
a tegnap, hanem a holnapután i s . . . Minden, amit
nem élt meg a tegnapban... és minden, ami elveszik
a holnap u tanban... Minden, ami után vágyott és
minden amit nem kapott meg.
S í r t . . . Nem fuldokló sírással, hanem csendes
kitartón, úgy, ahogy azok az asszonyok sírnak, akik-
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nek nem megkönnyebbülés a könny, hanem menedékMenedék a semmiből... a valamibe ...
Addig sírt, amíg álomba nem sírta magát.
3.

— Imre nagyságos úr — jelentette Kati, a vi
dékről felhozott mindenesszakácsné.
Éva arcára kelletlen kifejezés szökött.
— Bocsássa be, de menjen át a szabónőmhöz,
hogy félóra múlva jöjjön próbálni.
És anélkül, hogy tükörbe pillantott volna, — ez
a legnagyobb nemtörődömség a férfi iránt, akinek az
asszony a látogatását fogadja — nyújtott kesét be
lépő sógorának.
Káldy Imre megszólalásig hasonmása volt a
bátyjának. Éppen olyan magas, vállas, csinos. Anynyira, hogy a felületesebb ismerősök nem egyszer
összecserélték őket. Csak egyben volt más. Amannak
nyílt volt a nézése és nyugodt, emezé titkolódzó és
röpködő. Aki szemben állt vele, soha sem tudhatta,
reá néz, reá figyel-e vagy elnéz valahova a válla, feje
felett és nem egészen másutt jár-e az esze.
Mikor Éva helyet intett neki, egyben meg is
kérdezte:
— Mi hozta hozzám, Imre?
— Legelőször is az, — felelt a férfi és tekintete
leplezetlen érdeklődéssel, mohón szaladgált az aszszonyon — hogy látni akartam jól van-e, és tudni,
nincs-e valami kívánsága? Azután meg akartam kérni,
hogy a választás idejére jöjjön le és vállalja a házi-
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asszony tisztét. Tudom, — folytatta, mikor látta, hogy
az asszony szemöldöke összerándul, — hogy ez nem
kedvére való feladat, de ilyen fontos közügyben még
a gyászra való hivatkozással sem térhetek ki a vendéglátás alól. Azonkívül a választás, vagyis a választás eredménye közös érdekünk.
— Hogy hogy? — kérdezte az asszony bámulva.
— Hát úgy, hogy magánafe, mint birtokostársamnak nem lehet közömbös: a mi jelöltünk jön-e be
vagy sem. Mert ha igen, odalent sok minden másként
ïesz, mint eddig.
—Í- Egyik kijelentése sem állja meg a helyét, —
vetette ellen az asszony. — Először: nem vagyok bir
tokostársa, másodszor: nagyon jól tudom, hogy a je
lölt uraknak csaik addig vagyunk fontosak, amig be
nem jönnek. Ha bejöttek, — tapasztaltam a múlt
ban — akár meg is halhatunk tőlük a következő vá-,
lasztásig. De ezektől eltekintve sem mehetök le.
— Miért?
— Mert maga legényember és mert én hosszabb
útra készülök.
A férfi arcán ijedt rángás futott át.
— Hosszabb útra? Hova? Mikor?
— Egyiptomba és mielőbb. Még Istvánnal ter
veztük ki az utat, igaz, csak a télre, mert ő nem jö
hetett volna előbb. Én azonban bármikor mehetek.
Nem köt ide semmi, utálom a szürke, esős őszt és a
csatakos telet. Miért várjak hát?
— És meddig marad el? — kérdezte szinte félve
a férfi.
— Még nem tudom. Lehet, egész télen
— És . . . é s . . . egyedül megy 9
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Äz asszony rábámult.
— Hát kivel?
— Úgy gondolom... valami ismerőssel... ba
rátnővel.
— Nem. Egyedül megyek. A barátnőim nem
utazgathatnak hónapokig, mert férjük és gyermekeik
vannak, vagy dolgoznak. Különben is árulásnak tar
tanám István ellen, akivel az utat kiterveztük és aki
velem együtt annyira örült neki, ha mással mennék.
— De egyedül sem mehet.
— Miért?
— Mert ezer mindennek teszi ki magát. Hóna
pokig nem élhet társaság nélkül, úton ismerkedni meg
veszedelmes. Legjobb volna, ha valami társalgónőt
vinne magával.
— Ez nagyon költséges. A túl költséges dolgo
kat pedig nem engedhetem meg magamnak.
—• Miért? — kérdezte megütközve a férfi.
— Mert bizonytalan az egzisztenciám.
— Miért bizonytalan?
— Mert magától függ.
— S maga azt hiszi... — és az arca kivörösö
dött, — hogy én nem gondoskodom magáról éppen
úgy, ahogy István tette? Hiszen ezt akkor is köte
lességemnek tartanám, ha ő nem is kívánta volna.
— Tudom. De mert semmi összegszerűségre nem
támaszkodhatom, csak beosztással élhetek.
— Ne éljen beosztással. Éljen úgy, ahogyan
akar. Egyetlen szavába kerül, hogy bármilyen öszszeget folyósítsak.
— Hogyan érti ezt?

17

— Üg3, ahogy mondom. Kérjen, amennyit akar.
Az asszony megrázta a fejét.
, — Nem tudok kérni. És nem is akarok. Mondja
cáeg, mi az az összeg, amit adhat és én aszerint élek.
— De értse meg Éva, én nem tudom meghatá
rozni mennyire lehet szüksége magának.
— Pedig mégis magának kell meghatározni. Ist
ván kifejezetten magára bízta.
— I g a z . . . — mondta kicsit bizonytalanul a
férfi. — De én változtatni akarok ezen. Kérem hát,
mondja meg a kívánságait.
Az egyik alacsony asztalkán megcsendült a te
lefon.
Éva felemelte a kagylót.
— Igen, én vagyok.
— Jó napot — pillanatra elhallgatott és a só
gorára nézett. — Van valami újság?
~ Nagyon örülök. Mikor hallok részleteket?
— Ma már késő van kicsit. Azonkívül a szabó
nőmet is várom.
— Igen. Nagyon jó. Holnap öt órakor.
—- Jó napot.
És a helyére ült.
— Kivel beszélt? — kérdezte idegesen a férfi.
Az asszony a hangtól is, meg a kérdéstől is fel
kapta a fejét. Legszívesebben mind a kettő ellen til-
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takozott volna, de azután gondolt egyet és meg<
mondta.
— Az ügyvédemmel.
— Minek magának ügyvéd? — Ü hang még ide
gesebb volt
— Mert kell, hogy az ügyeimet valaki rendben
tartsa.
— Engem nem tart megfelelőnek erre a sze
repre?
— Nem. Magának nincs ideje rá. És ha volna,
sem fogadnám el, mert nem fogadhatnám el.
— Miért?
— Mert nincs jogcímem rá.
A levegőben feszültség volt. A férfi érezte az aszszonvhól áradó bizalmatlanságot — az ellenszenv az
asszonv ráutaltságánál fogva eszébe sem jutott,, — az
asts/onvt meg bántotta, hogy a férfi végighallgatta
a telefonbeszélgetést. Nem azért, amit hallott, hanem
mert egyelőre jobban szerette volna, ha nem értesül
arról, hogv ügyvédje van.Hogv miért, nem tudta volna
megmondani, bár nem tartozott számadással senki
nek, őszinte viszont azért nem lehetett, mert
amíg Valami megállapodás nincs közöttük, teljesen a
férfitól függött. Nem csoda hát, hogy sok ellentétes,
eddig teljesen ismeretlen helyzetben nem találta
magát és áradt belőle a bizalmatlanság és vágy, hogy
a férfit mielőbb túl tudja az ajtón.
De az nem mozdult. Ült, szívta egyik cigarettát
a másik után és nézte az asszonyt. Nézte? Bámulta.
Ügy bámulta, ahogy mindig, amikor csak alkalma volt
rá. És az sok volt... Tett róla, hogy legyen. Már
gyerekkorában a vakációk alatt mindig megszökött,
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hogy a Bacsóék Évájával játsszon, annál inkább, mert
észrevette, hogy Istvánnak is ez a leghőbb vágya. Ri
válisok voltak jó pár esztendeig és talán tovább is ma
radtak volna, ha apjuk meg nem hal, ha a Káldy-birtok ketté nem válik, és ha rövid esztendő alatt nya
kára nem hág az örökrészének. Éva gyerek volt még,
amikor bankjegyektől duzzadó tárcával elment, és Ist
ván feleségeként látta viszont, amikor üres tárcával
visszajött. És azóta sokat látta... István kineveztette
a megyéhez és mert sajnálta, — azért sem haragudott
rá, hogy mindenét elverte, azért is csak sajnálta, ~
hogy egyedül van, felkínálta neki az otthonát, örült
neki, mert így állandóan láthatta Évát, de pokolian
szenvedett is, mert azt is látnia kellett, amit nem akart
látni. István szüntelen imádatát... A meghitt együtte
seket és a látogatásokat Éva hálószobájában . . . Ezek
alatt a látogatások alatt dühében mindig ivott. Igaz,
ezerszer is megfogadta, hogy nem leskelődik, nem tö
rődik a dologgal, de ha este otthon maradt, nem bírta
megállani, hogy ne figyelje István ablakait, kigyúl-e
mögöttük a fény, vagy nem. Ha kigyúlt és ha utána
István vetkőző árnyékát látta és a fény a vétkezés
után is égve maradt, megnyugodott és lefeküdt. De ha
a fény hamar kihunyt, akkor István átment Évához...
Ezek az esték szörnyűek voltak . . . És szörnyűek is
maradtak évekig . . . Addig, amíg Éva el nem ment.
Akkor megnyugodott kicsit, mert arra gondolt: ha
el tudott, el akart menni, nem szereti Istvánt... Igaz,
attól kezdve István egyetlen alkalmat sem mulasztott
el, ho{iy fel ne jöjjön és meg ne látogassa Évát, de
bizonyos, hogy ezek a látogatások nem tették biza-
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kodóvá a jövő iránt, mert minden héten fáradtabban,
letörtebben jött haza. És bár sohasem beszélt ezekről
a látogatásokról, ő tudott mindent... A reménytelen
séget és a meddő, gyilkos vágyat... Hiszen Éva szo
bájában minden éjszaka hajnalig égett a lámpa és Ist
ván szobája minden este sötét maradt. Vájjon... mi
játszódhatott le a leeresztett# függönyök mögött? Mit
csinált István az ezer asszonyi aprósággal telerakott
szobában, rnely még egy esztendő után is Éva parfőmjétől lett illatos? Hogyan, mivel áldozott az asszony
emlékének, akit olyan olthatatlanul szeretett és akire
ő is szüntelenül vágyott.
Nem tudta ' meg soha.

L
Másnap délután öt órakor dr. Balázs kicsit már
a barát mosolyával fogadta az asszonyt. Minden jog
címe megvolt hozzá, mert az egyetlen nap alatt,
amelyet a Káldy-birtokon töltött, annyi mindent meg
tudott róla, amennyit csak a barátairól tud az ember.
Ezenkívül a végrendelettel kapcsolatosan életének je
lentékeny része, sőt talán egész jövőjének alakulása
nozzá, illetőleg munkája eredményéhez volt kötve. És
az eredményben: bízott... Meg is mondta mindjárt.
Igaz, nem annyira szavakkal, mint inkább a mozdu
lataival. Ahogyan leült, széles vállaiban annyi diákos
lendület volt és kemény, érdekesen csúnya arcán
annyi derű, amennyit csak a jól végzett munka ered
ménye ad.
Az asszony meg is jegyezte.
— Látom, jó híre van.
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— Remek. — Es elégedetten rágyújtott egy ci
garettára.
— Megismerkedett a sógorommal?
— Hogyne, Igaz, nem a saját nevem alatt.
— Hanem?
— Hanem, mint budapesti bankigazgató, akinek
birtokot kínáltak az ő vidékén és aki kicsit érdeklő
dik az ottani viszonyok iránt. Közben annyira össze
barátkoztunk, hogy megkérdezte: folyósítanék-e öt
venezer pengőt a birtokára?
Az asszony elcsodálkozott.
— ötvenezer pengőt? Minek?
— Nem tudom.
— István tizenöt esztendő alatt egyetlen fillért
sem vett fel, sőt állandóan beruházott.
— Látszik is a birtokon. Olyan, mint a tökélete
sen gondozott kert. Hány hold összesen?
— ötszázhatvan katasztrális, háromszáz erdő és
tíz hold belsőség.
— Igen. Ugyanennyit mondott a sógora is.
— Akkor miért kérdezte tőlem?
— Kíváncsi voltam, tudja-e pontosan.
— A legpontosabban tudom, a legkisebb dolgot
is. Még a fák számát is a gyümölcsösben. Hiszen...
— és kék szemével szürkén elmélázve nézett maga elé
— a föld volt a szerelmem... Azért is nem jöttem el
előbb . . . Már az első esztendőkben . . .
A férfi meglepődve nézett az asszonyra. Pedig
nem kellett volna meglepődnie, hiszen a múltkori be
szélgetésből tudta már, hogy csak baráti érzés fűzte
az urához. Mégis, ez a rövid mondat most meglökte.
Talán nem is a szavak, hanem inkább a hangsúly,
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amellyel mondta. A föld volt a szerelme... — fu
tott át az agyán. — A föld... ennek a szép, fiatal
teremtésnek.
És nézte. Gyönyörködve, elmerülten nézte. Olyan
elmerülten, hogy válaszolni is elfelejtett. Csak akkor
szólalt meg hirtelen, amikor az asszony a beszéd foly
tatását várva, felnézett rá.
— Ha ennyire szereti a földet, akkor , nagyon
megértem, hogy nehezen jött el. Gyönyörű ott minden.
Még letaroltan, még az őszi pusztaságban is.
— És megérti azt is úgy-e, fáj, hogy most már
soha sem mehetek oda többé.
— Miért ne mehetne?
— Mert nem megyek a sógoromhoz.
Az ügyvéd hallgatott kicsit, rágyújtott egy másik
cigarettára, nézte kicsit a füstjét, azután csendesen
megjegyezte.
— Minden reményem megvan rá, hogy másként
is odamehet nemsokára.
— Miből? Hogyan? — és a szeme elnyílt.
— Azokból, amiket hallottam.
— Mit hallott és kitől?
— Legtöbbet és leghasznosabbat Szabados Lajos
tól, a végrendelet egyik aláírójától, aki a sógora jó
voltából a vasútra vitt és aki tíz perc várakozási idő
alatt a dús borravalót ugyancsak megszolgálta. Jó dol
gokat hallottam az orvostól is, akihez erős szédülés
jogcímén kopogtattam be. Végül a vendéglőstől, aki
míg az ebédet szolgálta fel, kis rátereléssel szintén
a váratlan birtokcsere előzményeiről beszélt. Sajnos,
a másik két tanúval nem tudtam beszélni, mert nem
voltak otthon. Azt viszont sikerült megtudnom,
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hogy a tanítónak valami dolga van holnap a kul
tuszminisztériumban, sőt azt is, hogy kivel van
dolga. így módot találok majd rá, hogy pótoljam a
mulasztottakat.
— tës mit tesz, ha pótolta?
- - Már előbb teszek. Megtámadom
deletet.
— Milyen alapon?

a

végren

— Beszámífhataflanság alánján.
— Van oka feltenni, hogy az uram a baleset kö
vetkeztében beszámíthatatlanná vált?
— Van.
— Elmondaná?
— Csak a Jénveg fontos és érdekes. És a lénveg
az. hogy aki annvira szerette a feleségét, mint Káldy
István, az nem hagyja a birtokát az öccsére és nem
teszi ki a feleségét az öccse irgalmának.
— Szóval, magát is a dolog morális és érzelmi
oldala lepi meg.
— Tgen. Viszont ezeken fordul meg az anyagi is.
—- Mire alapítja a beszámíthatatlanságot?
—- A saját ösztönömre, eszemre és az orvos vé
leményére.
— Mit mondott az orvos?
— Hogy a zuhanás következtében támadt fejseb
és rázkódás olyan súlyos volt, amely érthetővé teszi
a beszámíthatatlanságot.
— Tgen. Nagyon súlyosnak kellett lennie, mert
nem engedték, hogy megnézzem a koporsóban.
A férfi kicsit elgondolkozott, azután hirtelen rá
nézett az asszonyra és megkérdezte;
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— Mondja, nem gondolt még arra, hogy a bal
eset nem lehetett egészen véletlen müve?
Az asszony rámeredt
— Hogy érti ezt?
— Ügy, hogv az ura talán kereste a h a l á l t . . .
Vagy ha nem. legalább is nem tért ki előle . . . esetleg
nem volt eléggé óvatos. Láttam a helyet, ahol lezuhant.
Esőtől síkos, csúszós töltés, előtte mély, széles Pö
dör. Hallottam, hogv kitűnő lovas volt. Nos. akkor
tudnia kellett és tudta is, hogy az erős visszafogás,
amelv a lovat a három és fél méter meredek, síkos
töltésről îevîszi, nem alkalmas arra, hosv átlendítse
a gödrön. Éppen ezért, ha a maga múltkori szavai
nem is ébresztették volna fel bennem a halálkeresés
gondolatát, tegnap, az előtt a dunai töltés előtt, ön
kéntelenül ráébredtem volna.
— Hogvan? Mondtam valami olyasmit, ami ilyen
gondolatot ébreszthetett?
— Csak azt, hogy az ura azzal búcsúzott utol
jára· sohasem fog megfeledkezni a boldogságról,
amelyet tizenöt esztendő alatt adott neki.
— Igaz . . . — mondta az asszony és lehajtotta
fejét. De fel is emelte hirtelen. — És mondja . . . —
kezdte remegő szájjal — l e h e t . . . hogy azért mondta
ezt, m e r t . . . mert foglalkozott a halál gondolatával?
—- Érzelmekben minden lehet — mondta a férfi,
lassan fújva a füstöt. — Ott nincs valószínűtlen...
nincs ö n é r z e t . . . nincs óvatosság . . . nincs jóság és
r o s s z a s á g . . . nincs s e m m i . . . csak érzelem van.
Mert mihelyt valami más is van, az az érzelem ro
vására megy.
— Félelmes dolog.
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— Félelmes . . . de szép . . . Sőt a szerelemben
csakis ez a szép. És csakis ez teszi érthetővé és megbocsáthatóvá őrültségeit. A vörös köd, amely elborítja
a szívet... agyat... az egész világot... és ha akar
juk, ha nem: befolyásolja, irányítja minden lépésün
ket és minden gondolatunkat.
Dr. Balázs Gábor egészen halk hangon tette ezt
a nem ügyvédi megállapítást. De lehetett valami a
hangjában, valami olyan szín, íz, árnyalat, hő és le
nyűgöző biztosság, hogy az asszony nemcsak ránézett,
de a tekintete is fennakadt rajta.
Az erős, széles arcból alig látott valamit. Az olyan
volt most a két nagy, melegfényű barna szem körül,
mint kép körül a keret. Nem volt fontos. Csak a szem
volt fontos. A furcsa, majdnem foszforeszkáló szem,
amely kicsit összehúzva az asszony arcára tapadt, és
amelyben a zavart kék tekintet úgy elmerült, mint
két szál kék virág az ingoványban.
Vagy tíz másodpercig tartott az egész . . . Nem
fontos és alig sóhajnyi idő az idők végtelenjében, de
döntően fontos és végtelennek tetsző az arasznyi lét
ben, amit emberi életnek neveznek.
Kopogtattak az ajtón.
Az irodavezető lépett be nagy csomó aláírni
valóval.
Az asszony felállt.
— Kérem asszonyom, ne menjen még — mondta
az ügyvéd. — Alá kell írnia a meghatalmazást.
Mikor az asszony leült a nagy, aktakötegekkel,
fényképekkel, papírnehezékekkel, hamutartóval tele
rakott íróasztalhoz, az irodavezető már nem volt a
szobában. Pillanatnyi időt töltött csak bent, de ez
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olyan volt, mint mikor egy fűszálat villámgyorsan
végighúzunk két virágos ág között feszülő csillogó
pókhálón. Az érintéstől az alig látható szivárványos
szálak összekuszálódnak és a gyönyörű valamiből za
vart semmi lesz . . . A két ember között szétfoszlott a
varázs és a furcsa, visszás, kusza érzések, gondolatok,
testetlenül lebegtek a levegőben. Az ügyvéd az asztal
mellette állt, nézte az asszonyt, az asszony végtelen za
varában az előtte fekvő papirost nézte, a mennyezetig
érő könyvállványokról meg a törvénytudók, költők,
bölcsek és filozófusok néztek le derűsen, mindenen túl
lévő hűvös jóakarattal.
o.

Kint a Dunaparton az asszony majdnem futni
kezdett. Mert igaz, hogy az ajtónyílásra szétfoszlott
a varázs, de a tudat, hogy a varázs volt, hogy a barna
szemek szinte gúzsba kötötték és elzsibbasztották,
hogy pillantásuk, mint villanyáram szaladt át a tes
tén: futni kényszerítette. Futni az őszi estében, a hű
vös levegőn, a néptelen parton. De akármennyire is
sietett, bármennyire is érezte a permetező eső hidegét
és a szél erejét, látta a barna szemeket és hallotta a
mély, zengő baritont, ahogy mondta: „A vörös köd,
amely elborítja az agyat... α szívet... az egész vi
lágot . . . és ha akarjuk, ha nem: befolyásolja, irá
nyítja minden lépésünket, minden
gondolatunkat."
Megdöbbent, hogy ilyen jól tudja ezt a mondatot.
És hogy közben, amíg elgondolja, nemcsak a hangot
hallja, de látja a férfit is. Látja széles vállain ülő
nagy fejét, magas homlokát, foszforeszkáló szemét és
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kezét, amely fehéren, kényesen, mint egy asszonynak"
a keze. fogta a nehézillatú egyiptomi cigarettát.
Mikor már másodszor futotta be az Erzsébet-híd
és a Lánchíd közötti teret, és a jó ég tudja hányszor
ismételte — vörös köd — megkérdezte — miért is
mondta ezt? — valaki megszólította. Kedves, meleg,
baráti hangon, amely egyszerre visszarántotta és pe
dig egészen oda, ahol lennie kellett: a Dunapartra.
— Kezét csókolom, Éva. Hova szalad?
— Sétálok, Péter — örült fel az asszony. — Na
gyon fáj a fejem, — találta ki hirtelen — lejöttem
hát, hogy kiszellőztessem kicsit.
— Kati valami ügyvédet emlegetett.
— Igen, ott is voltam — és zavar futott át az ar
cán. — De már régen végeztem. Otthon kemsett?
— Igen. Anny kéreti és én is kérem, ha nincs
okosabb dolga, jöjjön fel hozzánk vacsorára.
— Szívesen, Péter.
— Tudniillik valami kis ünnepséget csinálunk
hirtelen.
— Ünnepséget? Miért?
— Két oka is van, legalább is Anny szerint —
mondta a két méter magas óriás olyan szégyenlősen,
mint egy iskolás gyerek. — Az első: hogy két képe
met megvették Angliában, a második: hogy kinevez
tek az akadémiára tanárnak.
— Brávó, Péteri — ujjongott fel az asszony. —
Hát miért nem ezekkel a gyönyörű dolgokkal kezdte?
— Azután hirtelen belekarolt a férfiba és az előbbi
futólépéssel megindult vele a sarki taxiállomás felé.
— Gyerünk, keressünk virágkereskedést, azután finom
csemegést. Virágot veszünk és valami írnom bort

