
WERBŐCZY GÁSPÁR ASSZONYA. 

Kellemes, bágyadt félhomály álmoskodik a kis szobában, a kályhá-
ban pislákol a parázs. A bútorok is óvakodva hallgatnak, a kanári 
szögön lógó kalitkája letakarva, hogy csöndben legyen a madár. 

Az egyik fal melletti ágyban magasra póckolt párnákon fekszik az asszony, 
nehéz, szaggatott lélekzettel alszik. Az ura ott ül az ágy végénél ós szelid 
szeretettel nézi az alvót; türelmesen várja, mikor ébred fel. Már két 
órája is van, hogy egyfolytában alszik. Hála Istennek, ez bizonyosan 
jó jel. Az elmult éjtszaka le sem húnyta a szemét, folyton hánykolódott; 
nagy láza lehetett szegénynek, félrebeszélt. De reggelre már mintha meg-
könnyebbült volna. Mosolygott és megivott egy csésze teát. Délben is 
evett egy-két harapásnyit. S utána mindjárt elaludt. Azóta mindig alszik, 
mély, nehéz álomban, egyfolytában. Bizonyosan leszállott a láza. Vagy 
talán már nincs is láza. Ha fölébred, mindjárt meg kellene mérni. A doktor 
egyre csak azt hajtja, mikor benéz hozzájuk: az a fő, hogy a láz leszálljon. 
Meg hogy igen, hogy a szörtyzörej elmúljon. Ó, Istenem, milyen csúnya 
szó! Gáspár szinte beleborzad, mikor így csak gondolatban is kimondja. 
Szörtyzörej! Rettenetes egy szó. Ezt százszor rosszabb hallani, mint 
mikor azt mondja a doktor, hogy bordaközi tompulat. Mindig ezt a két 
szót hajtja. Mielőtt megvizsgálja, mikor hozzákészül, törülközőt kér, 
hogy a beteg hátára terítve megkopogtassa, mindig arra kíváncsi: van-e 
még szörtyzörej, nem terjed-e a tompulat? S mikor szuszogva fölegyene-
sedik az ágy mellől kövér, elhízott testével s rázogatja a hőmérő higa-
nyát, akkor is a tompulatról, meg a szörtyzörejről beszél folytonosan. 
Szinte kínos már hallgatni. Szinte szeretné már az ember, hogy valami 
mást mondana; akármit, de mást. 

A téli délután ónos tompasága még jobban elzsibbasztotta a kis 
szoba csöndjét. Csak a fali óra ingája sétálgatott megszokott nyugalmas 
lassúsággal. Ez az egyforma hang nem zavarta a csöndet, sőt inkább 
bizalmasabbá, nyugodtabbá tette. Mintha azt mondogatta volna az óra: 
nem lesz semmi baj, majd rendbe jön minden, csak hadd aludjon a beteg, 
holnaputánra már föl is kelhet az ágyból. 

Gáspár szeme sokszor rátévedt az óra mutatólapjára s nyugodt 
megelégültséggel nézte a percek múlását. Milyen régóta alszik. Jól van, 
nagyon jól van, így erősödik. Ez a legjobb orvosság, többet ér, mint 
a porok és kanalas orvosságok. Az éjjeli szekrényen két-három üveg, 
kisebb-nagyobb sorakozott egymás mellett. A legnagyobbikban már alig 
volt valami abból a sárgás folyadékból, amiből pedig minden órában 
kellene beadni a betegnek. Talán újra ki kellene hozatni a patikából? 
Vagy meg kellene vele várni a doktort? Hátha mást rendel? Nyugtalan-
kodva nézegetett az asszonyra, mintegy tőle kérve tanácsot, vagy utasí-
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tást. Húsz év óta annyira megszokta már, hogy mindenben, a legkisebb 
dologban is az asszony döntött; ő mondta meg a maga csöndes, okos 
hangján, hogy mikor mit kell tenni, hogy Gáspár el sem tudta képzelni, 
hogy nélküle kezdjen valamibe. Most is, hogy a nagymosáskor meghült 
szegény s másnap reggel szúródott az oldala s nem kelt föl az ágyból, 
ő maga rendezte el az egész betegségét. — „Nem jól vagyok, Gáspár, 
áthültem tegnap abban a cúgos mosókonyhában. Nem kell megijedned, lel-
kem, nem lesz semmi bajom, csak ma nem főzök, ágyban maradok. Sárát 
a bejárónőt, majd megkérjük, hogyha ráér, főzzön egy kis ebédet, a hozzá-
való kinn van a konyhában. Te azonban csak eriggy fel a hivatalba lelkem, 
nehogy szóljon valamit tanácsosod. Tudod, hogy kinevezés előtt állasz." 

És Gáspár fel is ment a hivatalba, nyugodtan végezte a dolgát, tudta, 
hogy úgy lesz jól minden, ahogy a felesége mondja. Azt azonban meg 
nem állhatta, hogy el ne újságolja a kollégáknak: a felesége beteg, meg-
hűlt szegény a mosókonyhában s ma a bejárónő főzi meg az ebédet. Mire 
persze az összes kollégák sajnálkoztak, bólintgattak, kézcsókjukat küld-
ték s gyors javulást kívántak Werbőczyné őnagyságának. 

De most az egyszer mégsem úgy lett, ahogy az asszony mondta, 
Vagy talán tudta ő maga is, hogy nem szedi össze magát olyan hamar, 
csak az urát nem akarta vele megijeszteni. Bizony másnap, meg harmad-
nap is ágyban maradt és a bejárónő ütötte össze a kis ebédet, hozta 
rendbe a lakást. Negyednap meg aztán a doktorért is el kellett menni. 
— „Nem azért fiam, mintha valami súlyos bajom lenne, hanem hát lás-
suk mégis, mit mond. Hátha ír valamit, amitől gyorsabban megjavulok. 
Úgyis eleget fizettünk már a betegpénztárba hiába." 

Gáspár mindenben helyeselt a feleségének s azonnal ment az egyleti 
doktorért. Az felírta a pontos lakáscímet s megígérte, hogy déltájban 
eljön. Werbőczy Gáspárnak eszébe jutott az úton, hogy akkor talán 
neki most nem is kellene fölmennie a hivatalba, hogy otthon lehessen, 
mikor a doktor megérkezik. De nem mert ilyen fontos dologban a fele-
sége nélkül határozni. Hazaszaladt, elmondta, mit végzett s fölvetette 
a kérdést: mit csináljon. Az asszony szelid mosollyal nézett az urára, 
kinyujtotta soványkás karját a paplan alól s szeretettel szorította meg 
a kezét, 

— Hát ha itthon akarsz lenni, lelkem, maradj itthon. Nem bánom. 
Legalább lesz valaki, aki kihozza az orvosságot, ha rendelni talál a dok-
tor. Mielőtt elmentél, magam is arra akartalak kérni, hogy maradj itthon 
velem, de mégis gondoltam, majd csak megleszek valahogy, míg hazajössz. 

Werbőczy Gáspár valósággal boldog volt, hogy kitalálta a felesége 
gondolatát. Rohant fel a hivatalba. A számtanácsos úr még nem volt 
benn. A legidősebb kollégájának mondta el hát, hogy a dolgok úgy ala-
kultak, „miszerint" ma ő nem jöhet be, családi ügyek miatt (mindenki 
tudta már a családi ügyet) s erősen a lelkére kötötte, hogy mihelyt bejön 
a tanácsos úr, azonnal jelentse neki. 

A kövér, szuszogós egyleti doktor déltájban ki is jött, kikérdezte, 
megvizsgálta az asszonyt, szörtyzörejt és tompulatot konstatált a tüdő-
ben- port is rendelt, meg kanalast is s megkérdezvén, hogy mivel tartják 
így télvíz idején a kanárit, aki az egész konzilium alatt belelármázott 
a beszédbe, nagy szuszogva eltávozott. Másnap újra eljött, S azóta min-
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dennap. De most már nem délelőtt, hanem az esti órákban, mikor a többi 
betegével végzett. 

Werbőczy Gáspár azóta nem járt be a hivatalba. Nem hagyhatta 
magára a feleségét, akinek most már rendes ápolásra volt szüksége. Min-
den órában vizes ruhát kellett körülcsavarni a derekán, ha forrósága 
volt, limonádét csinálni neki, ha hidegrázás jött rá, forró teát. Ha az 
asszony lázas álomba merült, fél éjtszaka is ott virrasztott az ágya 
mellett, míg a felesége az éjjeli lámpa fényére hajnal felé föl nem ocsúdott 
s megpirongatva az éjjelezésért, ágyba nem küldötte. Ilyenkor Gáspár 
mintha csak erre várt volna, szó nélkül vetkőzött és lefeküdt. 

Hetek óta úgy megszokta ezt az új állapotot, hogy már egészen 
természetesnek találta, hogy hivatalbamenés helyett a felesége körül 
pepecseljen, boltba, patikába járjon, a bejárónővel közölje az asszony 
rendeleteit, beeressze, kieressze. Folytonosan ki-be járt, szobából a kony-
hába, meg vissza. Minden percben bejött valamiért. — „Azt kérdi Sára, 
tegyen-e petrezselymet a levesbe?" — S mikor megkapta a választ, 
hogy tehet bele egy kicsit, sietett közvetíteni a rendelkezést. Pár perc 
mulva újra ott állott az ajtónyílásban. — „Sára fokhagymát akar bele-
vágni a fasírozott húsba" — mondotta s az arcán ijedtség és zavar felhő-
zött. Az asszony mosolyogva szólt ki az ágyból: „Hát mért nem mondod 
neki lelkem, hogy te nem szereted fokhagymával", — de a válasz nem 
elégítette ki Gáspárt, nem volt egész határozott parancs-formájában 
megfogalmazva. Újra kérdezte: — „Hát ne tegyen bele?" — „Persze, hogy 
nem. . . " 

Mikor az egyszerű kis ebédnek vége volt s a bejárónő elmosogatta, 
rendberakta az edényt, Gáspár kieresztette az asszonyt s miután elszívott 
egy pipa dohányt a konyhában, bejött, vetett a tűzre egy tuskót, hogy 
lassabban égjen s odaült az ágy mellé a régi öblös fotelba. Babusgató 
hangon megkérdezte a feleségétől, hogy nem kíván-e valamit, adott neki 
a kanalas orvosságból, megigazgatta a feje alját, biztatta, hogy szundi-
káljon egy sort s maga is bóbiskolni kezdett. 

A téli, korán alkonyodó délutáni órák zsibbadt lassúsággal, szinte 
észrevétlen távoztak a kis szobából. Gáspár jóleső, tunya mozdulatlan-
sággal üldögélt az ágy végénél, két hosszú lábát kényelmesen végig-
nyujtva a padlón. Az ablakok mindjobban szürke folttá homályosultak, 
a kályhából kicsillogó tűz világítani kezdett. Fénye végigömlött a sző-
nyegen, imbolygó foltokat rajzolt az ágy melletti falra, megcsillogtatta 
az éjjeli szekrényen sorakozó üvegeket. Gáspár nagyokat nyujtózott, 
megropogtatta a hátát s lassan fölemelkedve helyéről, az ágy felé hajlott. 
Még mindig aludt az asszony, szaggatott, kapkodó lélekzettel. Milyen 
sokáig alszik. Már öt óra is elmult. Nemsokára már a doktornak is 
jönni kell. 

A doktor! A hosszú délutánok voltaképen mindig azzal teltek, hogy 
a doktort várta. Mikor jön? Jön-e már? Ha a felesége ébren volt, száz-
szor is előhozta neki ezt a kérdést. Vajjon eljön-e máma? Hátha sok 
dolga van s nem ér rá? És vajjon rendel-e valami újat, ha jön? Sohsem 
únt bele ezekbe az örökösen visszatérő kérdésekbe. Úgy tekintette vala-
hogy a doktor érkezését, mint ami hozzátartozik a helyzethez, ami nél-
kül hiányos lenne. A doktor látogatása fejezte ki előtte legjobban, hogy 
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beteg a felesége. Aggódni?, ó egy percig sem aggódott. Eszébe sem 
jutott az aggodalom. Az asszony most beteg, ágyban fekszik, orvosságot 
szed, vizes borogatást raknak a mellére, a bejáró asszony főz, ő nem jár 
be a hivatalba és az esti órákban megjelenik a kövér doktor. Ezekből 
a részleges mozzanatokból tevődött össze ez az eleinte kissé szokatlan 
állapot, melyet lassankint egészen megszokott. Igazán egy pillanatig sem 
jutott eszébe, hogy aggódnia is lehetne. Most így van, most beteg a fele-
sége, ennyi az egész. Hogy nincs és nem is lesz komolyabb baj a dolog-
ból, effelől maga az asszony nyugtatta meg. 

— Azt hiszem, a jövő héten már fölkelek, Gáspár, — mondotta — 
s akkor te is bejárhatsz megint a hivatalba. Csak meg ne sokallja a taná-
csos úr, hogy ilyen soká kimaradtál. 

Ha pedig azt látta a jó asszony az ura arcán, hogy a kis kövér 
doktor távozta után Gáspár nagyon elkomolyodott, hogy megijedt és 
rosszul érzi magát a sok csunya szótól, szörtyzörejtől, tompulattól, ami 
csak sehogy sem akar hát elmulni, — lázas, forró kezét kinyujtotta a 
takaró alól s odahúzta magához az urát. 

— Ne vedd fel nagyon, Gáspár, amit a doktor mond. Azért orvos, 
hogy beszéljen. Az a mestersége. Majd csak jobbacskán leszek én már 
őnélküle is. Hidd el, lelkem. 

És Gáspár arca egyszerre földerült. Mosolyogva nézett vissza a fele-
ségére. És nem törődött tovább a „szimptomákkal". 

De most már kezdett nyugtalan lenni. A kis szobára teljesen ráborult 
a sötétség. Az ablakok végkép elvesztek a falon és a kályhában is alig 
pislogott a parázs. Hol maradhat ilyen sokáig a doktor? Mingyárt hat 
óra és még mindig nem jön. S az asszony egyre alszik. Nem meri föl-
kelteni s nem tudja kifejezni előtte nyugtalanságát. 

Egyszerre egy nyögésnek is beillő sóhajtás hallatszott az ágyból. 
Gáspár fölugrott és hirtelen fölcsavarta a villanyt. A kis éjjeli lámpa 
fénye ijedt kíváncsisággal szökött végig a vérvörös paplanon s bevilágí-
tott az asszony lázban égő arcába, aki kábultan, csillogó szemekkel, kar-
ját forró homlokához szorítva, téveteg tekintettel nézett körül. 

— A doktor még mindig nem jön, pedig már mindjárt hat óra — 
sietett vele közölni Gáspár az újságot, S minthogy nem felelt rögtön 
a szavára, kétszer-háromszor is megismételte. De az csak nézett rá üres, 
messzenéző szemmel s úgy forgatta jobbra-balra a fejét, mint aki nem 
tudja, hol van, mi történik körülötte. 

Gáspár ijedten karolta át forró testét, segített neki följebb ülni az 
ágyban s kétszer-háromszor végighúzta csontos kezét kihevüt homlokán. 

— Nem jól vagy, lelkem? Rosszul vagy? Bajod van? Kell valami? 
Szólj, mondd, na . . . 

Odaült az ágy szélére, megigazította a feje alatt a párnákat s riadt 
szemét valósággal könyörögve kapcsolta bele a felesége zavaros szemébe. 
Az mintha csak asszonyi ösztönével megérezte volna, hogy milyen nagy 
szükség van az ő öntudatára, látszott, hogy nagy erőlködéssel igyekszik 
kiszabadulni a láz kábulatából. Erős nyomással végighúzta kezét arcán, 
homlokán, hogy ujjai helyén pár pillanatig fehér sávok maradtak, aztán 
egész testében kinvujtózva összerázkódott s egy hirtelen, heves mozdulat-
tal felült az ágyban. Megismerte az urát s látta a helyzetet. 
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— Szóltál valamit, lelkem — mondotta s rekedt, fátyolos hangja teli 

volt féltő jósággal —, nem hallottam, nagyon mélyen elaludtam. 
Gáspár most már boldogan magyarázta el, hogy a doktor még min-

dig nem jött el és hogy mennyire megijesztette az előbb. Már azt hitte, 
rosszul van, de úgye nem, nincs semmi baj? 

Az asszony érezte, hogy minden pillanatban visszaeshetik a láz kábu-
latába, forró vérpatakok száguldtak végig gyöngülő testén, ujjai puhán, 
erőtlenül fogták a paplant. De zavaros szeme ráesett a föléje hajló férfi 
biztatást kérő arcára s bágyadt, jóságos mosolyba olvadt testi gyönge-
sége. 

— Légy nyugodt, Gáspár, nem lesz bajom. 
Egy pohár citromos víz némileg felüdítette s maga is kezdte hinni, 

hogy múló rosszullét volt az egész. Kis idő mulva azonban heves köhögési 
roham fogta el s a szeme előtt veres karikák táncoltak. Mintha a föld 
alatt valami gőzszivattyú pumpázta volna a vizet, szabályos egymás-
utánban tompa pöfékelést hallott, ami az egész agyát átfogta, alig hal-
lott tőle. Emberfölötti erővel igyekezett fenntartani az öntudatát s keze 
ösztönszerűleg az orvosság után nyúlt. De az üveg üresen csillogott, csak 
az alján sárgállott egy félujjnyi folyadék. Gáspár riadtan ugrott fel a 
karosszékből, melybe az imént már megnyugodva készült befészkelni 
magát. Kérdésekkel ostromolta a félig öntudatlan asszonyt: mit csinálja-
nak? Elmenjen a patikába talán, most rögtön, vagy inkább az orvost 
hívja ki? Hátha más orvosságot rendelne ehelyett? Az asszony hallotta 
még a szavakat s bólintgatott rá a zúgó fejével. 

Gáspár felpattant, gyorsan magára szedte prémgalléros télikabátját, 
nyakát hosszú sállal körülkötötte s alig várta már nagy sietségében, 
hogy künn legyen a szobából. Míg összeszedte magát, hadaró szavakkal 
biztatta az asszonyt, hogy egy perc alatt itt lesz, legyen csak nyugodtan 
s azzal már rohant is a doktorért, aki ott lakott közel, a szomszéd 
utcában. 

Az utcán megfordultak utána az emberek, amint magas, sovány alakja 
elrohant mellettük. Hosszú, bokáig érő télikabátját kigombolta, hogy ne 
akadályozza a kocogásban, a kabát két szárnya és kioldozott sálkendője 
röpített utána. A szobaleány rosszkedvűen nyitott ajtót a késői vendég-
nek s lesegítette a kabátját. A rendelés már végét járta. Három-négy 
vánnyadtarcú ember üldögélt a kifakult tapétájú, szűk, hideg helyiség-
ben, a gázlámpa röpködő pilléje alatt, az orvosra várakozva. Gáspár 
leült az egyik székre, nagyokat fujt és a homlokát törölgette. Alig ült 
egy pár percig, kinyílt a rendelő ajtaja s a doktor potrohos kis alakja 
megjelent a nyílásban. Fáradtnak és rosszkedvűnek látszott. Végigmus-
trálta az előszobát, kivette az óráját, megnézte, megrázta, füléhez tar-
totta és dörmögve jelentette ki, hogy nagy sajnálatára, ma már nem 
fogadhatja az urakat, nem folytathatja a rendelést, mert egy súlyos 
beteghez konziliumra hívták. Az „urak", keshedtarcú, fáradt, lestrapált 
külvárosi emberek, egyenként áldogáltak fel, egymásra tekintgettek és 
menéshez készülődtek. De Gáspár felpattant és mielőtt a doktor vissza-
húzódhatott volna, elébe toppant. 

— Kérem szépen, doktor úr, csak egy percre... 
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Az türelmetlenül fordult vissza, ránézett, megismerte és lemondólag 

tessékelte be maga előtt. 
Az egy percből tíz perc lett, negyedóra lett és Gáspár még mindig 

beszélt. Mikor már harmadszor is belekezdett az eltelt huszonnégy óra 
minden apró részletének elmagyarázásába, a doktor már oda sem figyelt 
rá, írni kezdett s végül kezébe nyomott egy receptet. Únott arccal mon-
dott neki egypár biztató szót, emlegette a szörtyzörejt és tompulatot s 
megígérve, hogy holnap teszi tiszteletét, fölkelt és ajánlotta magát. Gás-
pár az új recepttel boldogan sietett kifelé. Az előszoba már üres volt, 
csak a szobaleány állott az ajtóban. Hozzálépett, hogy fölsegítse a kabát-
ját és a borravaló reményében rámosolygott a távozó vendégre. 

— Ez nem az én kabátom lesz, kérem, — mondta Werbőczy Gáspár 
és jóakaratulag visszamosolygott. Szemmelláthatólag mulattatta a leány 
furcsa tévedése, aki egy kis kusza, sárgásbarna felötőtt tartott elébe, 
hogy fölvegye. Még mindkettőjüknek nevetett a szeme, mialatt kereső 
tekintetük végigszaladt a fogason, a kalaptartó állványon, a székeken, — 
majd egymásra néztek s már nem mosolygott egyik sem. A szűk kis 
szoba teljesen üres volt. A kopott überzieheren kívül nem volt más ruha-
darab sehol. Werbőczy Gáspár tátva maradt szájjal, felvont szemöldökkel 
bámult a leányra, akit ez a váratlan fordulat újra rosszkedvűvé tett. 

— Talán mégis csak ez lesz — mondotta türelmetlenül s kívül, belül 
megforgatta a kis kusza kabátot —, uraságod bizonyára téved. Mégis 
csak ez lesz. Ez van itt, más nincs. 

De Gáspár nem is hallotta, mit beszél. Bámuló zavarral fogdosta 
a fogas rézkampóját, mintha csak azt várta volna, hogy valami titokteljes 
hatalom visszavarázsolja rá megint a kabátot, ahogy eltüntette. 

— Itt v o l t . . . itt v o l t . . . ide akasztottuk — motyogta s hol a 
fogasra, hol a leányra bámult. 

— Kérem, csak tessék fölvenni, hátha mégis ez lesz —, türelmetlen-
kedett a fehérkötényes kis barna nő és beleerőszakolta Gáspárt a vékony 
barna felöltőbe. Az szegény békésen engedelmeskedett s olyan bárgyú 
arcot vágott hozzá, hogy a leány elnevette magát. Odatolta az álló tükör 
elé, hogy nézze meg magát, ő meg elfordult, mert alig bírta visszafojtani 
pukkadozó kacagását. Bizony, elég nevetséges látvány is volt a hosszú, 
vállas ember a kopott kis sárga lebernyegben. Rövid volt neki, szűk volt 
neki, hátban, mellben úgy megfeszült rajta, mint egy keresztfára húzott 
madárijesztő, karja, kezefeje idegenül, elesetten lógott ki a kusza ujjak-
ból: szörnyen nevetséges, szánalmas maskarát mutatott. És még hozzá, 
ahogy odaállították a tükör elé, önkénytelenül is elkezdte magát egyen-
getni benne az istenadta, mintha valami szabóműhelyben ruhát próbálna. 

A leány hangosan kacagott a fura jeleneten. 
— Na lássa, kérem, hogy mégis csak az öné. Egész jól áll rajta. — 

De mikor közelebb lépett hozzá s ráesett a szeme a hosszú, tehetetlen 
ember rémült arcára, mégiscsak megsajnálta. — Hát milyen volt az ön 
kabátja, kérem? 

Gáspár e kérdésre mintha álomból ocsúdott volna fel. Akadozva, 
figyelmetlenül kezdte magyarázni, hogy milyen volt a kabát, de közben 
egyre szanaszét tekintgetett ijedt szemeivel, mindenütt kereste, kutatta, 
hogy hátha mégis csak ott van valahol. Még a székek alá is benézett. S 
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mikor aztán végre kétségtelenül bebizonyosodott, hogy nincs, nincs, sehol 
sincs a kabát, akkor egyszerre iszonyú rémület ült ki az arcán, úgy dült 
belőle a szó, mintha abban bízott volna, hogy a szavak hatalmára rögtön 
kitisztul a helyzet. Kapkodó lélekzettel hadarta el, hogy a kabát hosszú, 
bokáig érő vastag télikabát volt, prémgallérral, valódi prémgallérral, amit 
le is lehet gombolni a nyakáról. Tavaly ősszel vették a körúton a feleségé-
vel, egy nagykereskedésben. Künn állott a kirakatban, napokig künn 
állott. Mindig látta, mikor a hivatalba ment. A régi már kopott és visel-
tes volt, a régi elnyűtt volt már, tizenöt évig viselte és már ki is fordí-
tották, már két év óta szándékoztak újat venni, néztek is többször, de 
nagyon drága volt. Mikor ment a hivatalba és mikor jött haza a hivatal-
ból, mindig megállott a kirakat előtt és mondta a feleségének, hogy az 
az angol modell alighanem nagyon jó volna neki, ha nem lenne nagyon 
drága. A felesége is megnézte, be is ment a boltba, megkérdezte, hogy 
mibe kerül és úgy találta, hogy nem nagyon drága és hogy tényleg igen 
finom, jó szövet. Másnap aztán együtt mentek el, felpróbálták rá, egészen 
jó volt, csak a hóna alatt vágott egy kicsit, és hosszú volt, egész bokáig 
ért. A boltos mondta is, hogy levágat belőle, de az asszony nem engedte. 
Azt mondta, kár volna érte, mondta, úgy szép a télikabát, ha nem kímélik 
tőle a kelmét. 

Sebesen, nagy hangon beszélt, egész tűzbe jött az előadástól. Egy-
szerre nyílt a belső ajtó s a doktor felöltözve, kalappal, bottal kezében, 
jött kifelé. Megütődve állott meg, mikor megismerte Werbőczy Gáspárt. 

— Hát ön még mindig itt van, uram, vagy újra visszajött talán? 
Ketten is kezdték neki magyarázni a váratlan eseményt. Összevont 

szemöldökkel, szája szélét húzogatva hallgatta. Látszott rajta, hogy 
bosszantja az a föltevés, hogy az ő rendelésén ilyesmik is előfordulhatnak. 
Ideges mozdulattal szakította félbe a közlések áradatát. Nagy határo-
zottsággal kijelentvén, hogy ha valaki tévedésből elvitte Werbőczy úr 
kabátját, mert csakis tévedésről, szórakozottságról lehet szó, nos hát az 
illető majd visszahozza, ez természetes, ez magától értetődik; mindezt 
nyugodt, ellentmondást nem tűrő mondatokban kijelentvén, ajánlotta, 
magát és eltávozott. 

A szobaleány, mikor magukra maradtak, nem látta ilyen biztatónak 
a helyzet képét és bizalmasan közölte Werbőczy úrral, hogy ő az ő helyé-
ben bizony azonnal a rendőrségre menne s följelentené a dolgot. Ki tudja, 
hátha mégis megkerül? 

Gáspár szájtátva hallgatta. Hogy ő, hogy ő a rendőrségre menjen!? 
Hogy jelentést tegyen! Hogy keressék a kabátja tolvaját. Hát minderre 
szükség van? Másként nem kerül meg? Hát csakugyan ellopták? És lehet-
séges, hogy vissza sem hozzák! Az ő kabátját! 

Most, hogy agyába nyilallott a borzasztó, rettenetes gondolat, hogy 
a kabátot csakugyan ellopták, hogy önigazolással, szavakkal, bőbeszédű 
szavakkal nem lehet az ügyet többé elintézni, összeszorult a torka a tehe-
tetlen rémülettől és hangtalanul, elárvultan bámult a leányra. A kis 
szobaleány próbálta egy-két jóakaratú mondattal biztatni, de kezdvén 
terhére lenni a dolog, udvariasan kituszkolta Gáspárt. 

Ment, ment lefelé a homályosan világított lépcsőn támolyogva, mint 
akit fejbe ütöttek. Az utcán majd elütötte egy kocsi; ha a lovak félre 

Napkelet. 27 



418 
nem ugornak, a kerekek alá kerül. A kocsis a bakról szitkozódó szavakat 
kiabált le rá s dühében feléje csapott az ostorával. Gáspár bambán bámult 
fel rá, mint aki se lát, se hall, agyára iszonyú súllyal nehezedett a 
szörnyű gondolat, hogy ellopták . . . Pontos, rendes kis lelki berendezése 
nem volt felkészülve a sorsnak erre a brutális támadására s teljes tanács-
talansággal, tehetetlen kétségbeeséssel gondolt a rá várakozó tennivalók, 
feladatok iszonyú tömegére. Elmenni a rendőrségre... Följelentést tenni... 
De ki ellen?... Istenem, hát ki ellen?... Hát hogy tudja, hogy ki volt az a 
lelketlen gazember, aki az ő egyetlen, drága holmijára vetette a szemét-
Hát ki volt, hogy nézett ki, milyen ember volt? Hogy tudhassa ő azt el-
mondani? Anélkül pedig hogy nyomozhatnak a rendőrök?... Istenem, nyo-
mozás..., körözés..., szembesítés..., detektívek!! 

Egyszerű, nyugalmas életrendű agyát úgy rohanták meg e borzalmas 
szavak, hogy majd elájult bele. Tántorogva ment, csaknem összeesett az 
izgalomtól. 

Az utcasarkon hideg téli szél vágta mellbe; a vékony felöltőben meg-
borzongott. És ekkor egy szempillantás alatt eszébe jutott a felesége. 
Az asszony! Az ő okos, mindent tudó, mindent elrendező, minden bajt 
eligazító felesége! Mintha egyszerre visszaszállott volna beléje a lélek, 
gyorsan nekiiramodott s rohanvást rohant haza. Hármasával ugrált fel 
a lépcsőkön, majd levert mindenkit a lábáról s elfulladva, kalapáló szív-
vel, valósággal bebukott az ajtón a kis lakás csöndjébe. Úgy rogyott oda 
a felesége ágyára, mint egy üldözött vad, akit egész idáig hajtottak 
a kopók. 

— Drágám, angyalom, ne haragudj, nem tehetek róla, ellopták... el-
lopták... — nyögte bele görcsös fájdalmát a beteg ágyába s fejét belefúrta 
a vérvörös paplanba. Nem látott és nem hallott erős, zuhogó, felszaba-
dult érzéseitől semmit, — nem látta azt a három nagy, szétfolyó, nedves 
vérfoltot sem, mely ott piroslott a paplan fehér huzatán összeolvadva a 
szövet sötétebb színével. 

Az asszony nyitott szemmel feküdt az ágyban, hanyatt, feje kissé-
mellére bukott, szája is félig nyitva volt s zihálva szedte a lélekzetet. 
Egyik karja könyékig csupaszon a terítőn feküdt s ujjai koronként gör-
csösen összevonaglottak. 

Gáspár megragadta és csókokkal hintette be a fehér, mezítelen kart, 
amely súlytalanul, ellenállás nélkül, hagyta el magát. A beteg mintha 
megmozdult volna. Feje oldalt csúszott a párnán, nyitott, meredt szeme, 
az urára fordult. Néztek, de nem láttak. Ó, ha látták volna, mint vergődik 
szegény, mint kapkod segítség után, milyen meleg részvéttel bátorítot-
ták, vigasztalták volna. De most csak néztek..., néztek... üres, tükröződő, 
kifejezéstelen tekintettel. És az arc is, ez a fonnyadt, láztól kiszárított arc 
is, mely a mélyvízű szemeket, s a szederjes, pihegő ajkakat fehér, ovális 
keretbe foglalta, mily szenvtelenül bámult a levegőbe, mennyire nem rán-
dult meg egyetlen izma sem, mintha nem is a férje gyötrődött, térdelt 
volna mellette, mintha egész más valaki, valami rideg, hatalmas úr állott 
volna az ágy előtt, kinek parancsát vakon, arcrebbenés nélkül kell követ-
nie. Mintha csak más valaki állna az ágy előtt... 

Gáspár fölemelte fejét és ránézett az asszonyra... Tátva maradt a 
szája egy pillanatig, annyira érthetetlen volt szegény, nyomorgatott 
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agyának, hogy a felesége így néz rá vissza, hogy nem nyujtja felé simo-
gató karját s nem mondja... még mindig nem mondja azokat a lágy, biz-
tató, nyugtató szavakat, melyeket pedig már mondania kellene... még min-
dig nem mondja... Istenem, mért nem mondja...? 

Értetlenül bámult rá egy-két pillanatig, aztán valami rettenetes zava-
ros döbbenettől lenyügözve eleresztette az asszony kezét s térdeplő hely-
zetéből félig fölemelkedve, guggolva hátracsúszott s az ágytól két-három 
lépés távolságnyira megállt. 

Az asszony még mindig ugyanarra a pontra meredt, mintha valakit 
nézne, mintha valakire figyelne, aki a szobában v a n . . . rajtuk kívül. 
Gáspár is odanézett, de nem látott semmit.. . senkit. Akkor egyszerre 
reszkető félelem fogta el, valami titokzatos hatalom közellétét érezte meg, 
akit ő nem lát, de a felesége észrevett, aki miatt nem figyel rá, nem törő-
dik vele, most, éppen most. Mint a gyermek, aki megriadt az éjtszaka 
titokzatos, babonás erőitől, úgy rohant oda az asszonyához, hogy oltal-
mat keressen nála. Rávetette magát riadt, zokogó lelkével az ágyra, ölelte, 
csókolta, ahol érte, hozzásimult, cirógatta, kezei közé fogta a fejét, hátra-
simította homlokáról a haját, kényszerítette, hogy ránézzen s fuldokló 
hangon beszélt neki: 

— Nézz rám, édes... egyetlen... angyalom... én vagyok... na... nézz 
rám... mi bajod, mért nem szólsz hozzám... ne aludj el, ne csukd le a sze-
med... én vagyok, megjöttem... 

A beteg lecsukta a szemét s nyitvamaradt száján sóhajok, hörgések 
szakadoztak ki. Feje erőtlenül bukott el a vánkoson. 

Gáspár már nem tudta, mit csináljon, újra rávetette magát s ijedt 
türelmetlenséggel rázni kezdte, rázta... rázta az asszonyt s lihegő, forró 
ajkaival kemény, sebző csókokat nyomott hidegülő szájára. Az agónia egy 
pillanatra megállott, a beteg kinyitotta a szemét, megismerte az urát 
s bágyadt mosoly csillant meg arcán. Alig hallhatólag suttogta: 

— Gáspár, te vagy, Gáspár? 
A szegény, meggyötört lelkű embernek ennyi is elég volt. A vissza-

kapott reménység boldogsága áradt el minden ízében, az öröm tüzei 
kigyulladtak benne s riadt félelme egy pillanat alatt elszállott. Itt volt, 
mellette volt újra az asszony, az ő jó, okos, bölcs asszonya, aki minden 
bajnak tudja az orvosságát, minden kérdésnek a nyitját. Gügyögő, köny-
nyes szavakkal hízelegte körül s úgy szítta a lelkébe az asszony föl-
támadt nézését, mint elítélt rab a kegyelmező szót. 

— Úgy megijesztettél, drága egyetlenem... nem tudtam, mi bajod... 
és féltem... ó, borzasztó volt, de most már elmult... elmult, most már jó, 
itt vagy újra... most már nem megyek el én sem... nem hagylak magadra... 
majd... majd reggel elhozatjuk az orvosságot... majd a Sára.. rendelt az 
orvos, újat rendelt, de most már nem merek érte menni... nem merlek 
magadra hagyni... ne haragudj, hogy nem hoztam ki a patikából... de, ó 
Istenem, Istenem, hogy is mondjam el... 

És újra csókokkal borította el, ott, ahol érte, apró, sűrű, esőző 
csókokkal. Az asszony arcán gyönge kis mosolyok suhantak el, mint mikor 
a tavaszi égbolt pillanatokra kiderül s megint befelhőzik. Vonagló ujjai 
akaratlanul a férje csuklójára kulcsolódtak s az élet utolsó lobbanásai egy 
egy gyönge szorításban adták ki magukat. Így lüktetett át kialvó élet-
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energiája férjébe, aki bátorító ösztönzésnek tekintette e megújuló, apró 
kézszorításokat s gyónó, feloldozást esengő, gyermekes hangon suttogta 
az asszony arcába kiújult fájdalmát: 

— Ugye megbocsátasz, nem haragszol... nem vagyok az oka, nem 
tehetek róla... nem tehetek róla, nem én vagyok a hibás... és a doktor úr 
azt mondta, hogy biztosan vissza is hozzák, csak tévedésből, véletlenség-
ből vitték el, nem készakarva, reggel visszahozzák majd, talán még ma 
este is, ha észreveszi az illető... ó, Istenem, hát hogy lehet, hogy nem 
vette észre, hiszen... nézd, nézd ezt hagyta ott helyette, ezt a rövid 
nyári überziehert, ami rajtam van... nézd ezt itt... egészen kicsi nekem, 
rövid is, szűk is... majd megfulladok benne, nem bírom be sem gombolni... 
és milyen kopott, viselt kis kusza felöltő... hogy lehetett ezt összetévesz-
teni az enyémmel, ó, Istenem, Istenem... 

Az asszonynak megmozdult az ajka, valamit motyogott, megrándult, 
összevonaglott s szeméből egy gömbölyű, nagy könnycsepp gördült alá. 
Gáspár forró ajkával felcsókolta a szétomlott gyöngyöt s szinte önkívü-
letben lihegte: 

— Mit mondasz, angyalom?... Szólj... mit mondtál... nem értem... nem 
értem... Istenem, nem értem... mondjad hangosabban... nem értettem (és 
szinte kiabált, szorongatta az asszony kezét, fölemelte lehanyatló fejét, 
egész közel hajlott hozzá, úgy igyekezett olvasni a szeméből. Az asszony 
keze egy gyönge szorításba rándult s Gáspárnak egy mély, megkönnyült 
sóhajtás szakadt fel a melléről) ugye, nem én vagyok a hibás, ugye?... 
Ugye, nem... Istenem, én nem tudom, hogy hogy történt, hogy ki vitte el, 
csak mikor kijöttem a rendelőből, már nem volt ott, ez volt ott helyette, 
ez hagyta ott... A szobaleány erővel rám adta... úgy maradt rajtam... 
Talán nem jól tettem, hogy elhoztam?... Ott kellett volna hagyni?... Nem 
kellett volna eljönni benne?... Olyan kicsi és hideg, nyári kabát, egész 
átjárt a szél benne, be sem tudtam gombolni, olyan szűk, az alsó gombja 
le is van szakadva, nézd, nézd, ezt föl kellene rá varrni... dehát nem is 
az enyém és... szent Isten, hátha nem hozzák vissza, hátha szándékosan 
vitték el, ellopták... ó, ellopták.... ellopták... nem kerül meg soha többet (a 
beteg ujjai alig észrevehetően rezdültek meg az ura csuklóján, de ez elég 
volt megint, hogy a zokogás és kétségbeesés lohadjon). Megkerül?... Gon-
dolod?... Megkerül talán?... Mit kellene tenni? A rendőrségre kellene 
menni? A szobaleány azt mondta, fel kell jelenteni. Fel kellene jelenteni 
a főkapitányságon? Mondd, édes angyalom? Én nem tudom, én magam 
nem tudom, sohsem volt még ilyen... menjek a rendőrségre? Mit mondjak? 
Hiszen nem is tudom, ki volt, hogy nézett ki? Mit mondjak, ha kérdez-
nek?... Ó, ne nézz rám ilyen borzasztó szemekkel... Félek tőled... miért 
nézel így rám... jaj, félek... félek ne, ne, ne nézz rám így... nem, nem 
bírom, nem bírom... szent Isten... vérzik, vérzik... segítség... segítség... 

Az asszony hörgő melléből felbuggyant vér odafreccsent a sárga kabát 
kopott szövetére s hosszú, lassú sávban húzódott lefelé. 

Halálsápadtan ugrott fel az ágyról, eszelős gyorsasággal, borzadva 
dobta le magáról a felöltőt s hátrált, hátrált. . . a szoba homályos sar-
kába, szinte lerogyott a fal melletti székre. Szemét nem bírta levenni 
a borzalmas látványról, az ágyról, hol az asszony eltorzult, viaszsárga 
arccal feküdt, szemei nyitottam a plafonra meredtek. A ledobott felöltő 
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az ágy előtti szőnyegen hevert, mint egy sárga hulla, karjai elesetten szét-
terültek, mellén egy széles, beivódott vörös sebfolt. 

Az éjjeli szekrényen álló kis lámpa enyhe fényt hintett a néma lát-
ványra, a szoba többi része homályban maradt. Olyan volt az egész vilá-
gos kör, mint valami borzasztó panoptikum, amelybe egy szűk ketrecabla-
kon betekint az ember. 

A percek multak, a szobában minden úgy maradt mozdulatlan. Gás-
párt mintha odaszögezték volna a fal melletti székhez. Apró lélekzetet 
szedve, kimeredt szemmel bámulta a lámpától bevilágított kört s csak 
néha rebbent meg a szempillája. Nem tudta, mi van körülötte, csak né-
zett... nézett, bambán, tompa kábultsággal, zsibbadtan, moccanás nélkül. 

Egy idő mulva érezte, hogy megfájdult a szeme. Megdörzsölte az 
egyik kezével és akkor erősen belenyilallott a halántékába. Elkezdte nyom-
kodni a fejét és érezte, hogy fáj. Egészen kihült a szoba... Az ablak meg-
zörrent. Összerázkódott. A foga vacogni kezdett... Odakinn feltámadt a 
szél és olykor-olykor megrázta az ablakot. A kályhában nyöszörögni kez-
dett valami és a bútorok pattogtak... A lámpa éles fénye egyforma erős-
séggel világította be az ágyat és környékét... Gáspár idegeiben nőtt, nőtt 
a rettegő félelem. Minden ablakzörrenésre úgy összerezzent, hogy az ijedt-
ségtől majd felugrott a székről s utána megint összeroskadt. 

Egy idő mulva nem bírta tovább. Fázott, reszketett, iszonyú fáj-
dalom hasogatta az agyvelejét, s a gerince meg egészen megmerevült, — 
fölállott. Ahogy hosszú alakja fölfelé emelkedett, szeme — melyet egy 
pillanatra sem tudott levenni az ágyról —, meglátta a felesége arcát, 
mely így magasabbról nézve egész kicsinek, felényinek látszott. Támo-
lyogva tett előre egy pár lépést... Látta, hogy a szája nyitva van s a szem-
fehérje felfordulva. Mintha valami bűvölet húzta volna az ágy felé, jég-
hideg kezekkel, rogyadozó lábbal, meghajlott derékkal, lesve, ámulva 
ment, ment előre s egyszerre megbotlott valamiben. Szeme a lábához 
kapott... ott feküdt a földön a sárga kabát-hulla szétterült karokkal, mel-
lén egy nagy, beszáradt vérfolt. 

Gáspár iszonyút ordított és végigvágódott a padlón. 
Dóczy Jenő. 
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