
K É T E L V E S Z E T T É L E T . 

HÁT, kérem, akkor én már állandóan vele voltam. Éjjel-nappal 
vele kellett lennem, mióta ottománján arcra borulva, kiterjesz-
tet t karral, eszméletlenül megtaláltuk. — Nem nézett rám 

soha. Kemény papirosból álarcot csinált magának s annak kis nyílásain 
nézett mereven maga elé s hirtelen lehúnyta szemeit, ha esetleg emberre 
kellett volna néznie. 

Ő maga mondta el mindennek okát. Minden fejet hús nélkül, 
koponyaalakban látott. Nem volt oly szép női fej, melynek láttára 
ne kezdte volna rögtön húsa-bőre alatt látott koponyájának leírását. 
Saját magát kínozta vele, de másokat is és különösen is vigyázni kellett 
reá, mert nyilvánvalóan izgatta mindenkinek a látása. 

Az álarcot ellenem használta elsősorban, ki mindig vele voltam. 
Korlátozni akarta saját szemét, hogy egy pontra nézhessen csak, ahol 
én nem vagyok. De korlátot akart vele állítani az én nézésem elé is, 
hogy meg ne láthassam koponyáját, mert ettől még jobban irtózott, 
mint másénak látásától. 

Akkor már a fürdőhelyen voltunk, de nem mozdult ki szobájából 
napokon át. 

Kissé oldalt ültem mindig, hogy ne lásson, de én folyton szemmel 
tarthassam, mit csinál. Rajzolgatott néha, ha félbeszakította merev 
magaelé bámulását. Egy-két vonással koponyát vetett papirra s igye-
kezett megtalálni a jellemző vonásokat, mellyel még élő emberek 
koponyái különböznek egymástól. Rendesen egy-egy sor koponya volt 
töprengéseinek eredménye s képzelt megfigyelései nevekkel látták el 
valamennyit. 

Munkája közben ekkor kopogás hallatszott az ajtón. Én mondtam, 
hogy lehet, hiszen ő soha ki nem mondta volna e szót. Ő oda sem nézett 
a belépőre s így én nyugodtan tárgyalhattam a vendéggel. 

Meglepetést tartogattunk számára már napok óta. Álmában 
ugyanis többször egy női ismerősét emlegette, de koponyájáról nem tet t 
említést soha, csak egy, egyetlen egy csókjáról és én az ő nevét a rajzolt 
koponyák alatt sem találtam meg. Őt bizonyára más szemmel nézte. 
Orvosával épen ezért megállapodtunk abban, hogy azt az ismerősét 
elhívjuk hozzá, hátha kigyógyítja látása lelki betegségéből. 

Hivatlanul megérkezett. 
Megállapodtunk, hogy várunk, míg a koponyasort felrajzolja s 

újra maga elé mered. S akkor ő eléje áll, én leoldom fejéről az álarcot. 
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Sokáig kellett várnunk s azalatt szegény leány kínos perceket 
élt át . Már régebbi lelki barátság fűzte a beteghez s leveleiben, miket 
tőle kapott, állandó figyelemmel kísérte egészsége romlását, elméje 
elborulását. De, hogy mi lett a vége, csak most tudta meg, hogy maga 
előtt látta. Szép arca hangtalan sírásban vonaglott, zsebkendőjét rágta 
fájdalmában s a zokogás meg-megrázta egész testét. 

Alig tudtam csitítani, főként, mikor a beteg, egy-egy koponya 
felrajzolása után halkan, susogva kísérte a koponya nevének kiírását. 

Már a harmincadik koponyát is felrajzolta, mikor egyenesen felült 
karosszékében, nyujtózkodott, majd fejét lehajtva maga elé bámult a 
semmibe. 

Eljött tehát a mi óránk. Csendesen intettem a vendégnek s ő a 
puha szőnyegen egészen melléje, jobbjára ment. Én háta mögé álltam, 
hogy minél gyorsabban oldhassam le álarcát, hogy körültekintésekor 
annál erősebb legyen a meglepetés. Hiszen ettől, az erős lelki meg-
rázkódástól vártunk mindent, még a teljes gyógyulást is . . . 

Hirtelen kezemhez kapott, mikor a köteléket feloldottam, de 
akkor már leesett az álarc. Felnézett s szemben találta magát vendé-
günkkel. Szeme mereven bámult. Az én szívem verése is elállt abban a 
néhány pillanatban, míg merev nézéssel felállt. Két életről volt szó. 
Vagy megöli ezt az előtte álló szép leányt s akkor ő is menthetetlenül 
halott, vagy ő is meggyógyul. 

Mint hipnotizált nézett néhány pillanatig, aztán merev szemét 
könny borította el, a leány keze után nyúlt, lerogyott székébe s zokogva 
borult a leány kezefejére. Az pedig egyik kezét fejére tette, másikat 
hagyta, hadd öntözze könnyeivel, 

Nem szóltak egy szót sem jó darabig. Csak mikor alábbhagyott 
a tudja Isten miért megindult sírás és a ki tudja honnan fakadt könny-
patak kiapadt, kezdett a leány lehajolni hozzá, halk, szelíd szavakat 
suttogott fülébe s ő is mosolyogva emelte fel fejét. 

Meg volt mentve. 
Széket toltam az ő széke mellé a szép leány számára, elvettem 

előle a telerajzolt lapot s az orvosért küldtem, hogy jöjjön minél előbb. 
Ők pedig elkezdtek beszélgetni mult emlékekről, édes találkozások-

ról, sűrűn váltott levelekről. De inkább csak a leány beszélt. Halk 
beszédéből különösen egy karácsony emlegetése hallatszott ki, melyet 
mindketten elsőnek neveztek valamiért. Az ő t i tkuk maradt, miért első. 

Lassankint megkezdte az én betegem is a beszédet. Két arcképről, 
a szép leány két arcképéről beszélt. Olyan két képről, amelyek két 
különböző lelki hangulatban ábrázolták őt. Elmerengve és mosolyogva. 
Amelyekről senki sem akarta elhinni, hogy ugyanazt az egy leányt 
ábrázolják. Betegem fejtegetni kezdte, hogy ez természetes is. Hiszen 
a nők ezer arcot viselnek. Minden pillanatban másikat tesznek fel. 

Én már remegni kezdtem, hogy megint a fej, az arc került szóba. 
Annyira különösen beszélt, mintha valóban úgy képzelte volna a dolgot, 
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hogy ugyanaz a koponya változatlan, de a raj ta levő arc, csereberélhető. 
Mégis, alaptalan volt a félelmem. Úgy látszott, mintha minden, ami 
a közelmult borzalma volt, kiesett volna emlékeiből. 

Az orvosnak már meg kellett volna érkeznie s nagyon vártam, 
hogy a gyógyulás véglegességéről megnyugtasson és hogy valakivel 
együtt örülhessek. A beszélgetőket nem mertem megzavarni. 

Mert azalatt tovább beszélt a beteg arról, hogy különböző arcok-
ban csak az tudja felismerni a közösséget, aki különböző arcokat, azok 
minden változatát már eredetiben is végignézte és megismerte. 

Majd kissé kényesebb témára tért át. Még mindig a két kép szere-
pelt. De a régebbi képen, a merengőn, a bizonytalanságot, a várást 
látta. Mintha remegne annak a képnek a szempillája, remegne ajkainak 
széle, remegne orrcimpája s az egész fej bizonyos ideges mozdulatban 
örökítette volna meg őt a képen. Az látszik raj ta, hogy a szép leány 
nem ismeri az életet, de már lelkében él a megismerés ideges vágya s 
ez rezgeti minden idegszálát s ez ült ki arcára. Mindenünnen, minden 
pillanatban a nagy titok revelációját remegve várja . . . 

A másik kép, a két évvel későbbi, már nem néz úgy szét a világba, 
mint aki előtt titkok vannak s mint aki ti tkokat vár. Neki már a ki-
elégült, mindent ismerő mosoly ragyog szemében, az ajkán. Bizonyos 
asszonyos nyugodtság honol a fején, ki már elnyerte, amire vágyott. 
S míg az első kép, a várás, nyakig gombolva ábrázolja őt, mintha várná 
azt, aki levetkőzteti, a másik, az asszonyos, mintha azt akarná kifejezni, 
amit az arc elárul, fedetlen nyakkal, mellel ábrázolja . . . 

Láttam szegény leány vergődését, amint most már ő borult le a 
szék karfájára, hogy zokogjon. Ajka védekező, mentegető szavakat 
suttogott. Igazán kegyetlenség volt a megkínzása. S betegem is mintha 
izgatottabb lett volna. 

Künn léptek hallatszottak. Az orvos jön, az orvos, véget fog vetni 
e kínos helyzetnek ! Hála Isten ! 

S ekkor történt a legborzalmasabb dolog. Betegem rátette kezét a 
leány lehajtott fejére és lassú mozdulással, de merev nézéssel lehajolt 
föléje. Talán meg akarta csókolni. Talán békíteni akarta. Nem tudom. 
Csak azt láttam, mikor a belépő doktor alakjáról visszanéztem rájuk, 
hogy a beteg már állt, valami apró fényes tárgy villant fel kezében s 
szép látogatója nyakán a piros vér sötét sugárban ömlött végig. 

Az orvos is, én is, odarohantunk, késő volt. A leány arccal bukott 
a földre s nem mozdult többé. 

A beteg nyugodtnak látszott s mintha mi sem történt volna, 
mintha nem is feküdt volna előtte egy holt szép leány, magyarázni 
kezdte az orvosnak, hogy ugyanezen a koponyán az arc folyton változik. 
Más-más arcot raknak fel az emberek reája s aki elevenen nem látta 
őket, képről, a különböző fotografiákról, fel nem ismerheti egy és ugyan-
azon személyt. 

Itt már hiábavaló volt minden ellenkezés, hiába minden remény. 
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Az orvos csöndesen kézenfogta s átvi t te a beteget egy szomszéd 
szobába . . . 

Azóta már az élőhalottak között van. Talán ma egy hete vitték el. 
De én a délután óta, hogy azt a szegény meggyilkolt leányt láttam, 
nem aludtam. Egy merev, kifejezés nélkül való koponyát látok éjjel-
nappal s azon örökké vál toztat ják az arcot. Nevetőt, sírót, merengőt, 
várót, tudót muta t a koponya. Aztán hirtelen egy fehér nyak nő hozzá, 
a fejre hollófekete haj kerül s tövében sötét vér csörgedezik . . . 

Ne faggassanak tovább. Azt kell hinnem, hogy én is megőrülök. 
Úgy fá j i t t valami a mellem tá j án . 

Talán a szívem fá j két elveszett é le tér t . . . 
Fráter Elemér. 

IHLET: ASSZONY. 

Zord ködökön keresztül, szennyes, bús zsivajban 
szállt felém tündérlelked s egy pillanat alatt 
mosolyod szent varázsa villámlott végig rajtam, 
s lelkem minden kútjából a Tenger fölfakadt. 

E mosoly hirdette Leonardo da Vinci 
rügybontó, dús tavaszát sok-sok év előtt, 
de most az én életem tükreibe hinti 
győzelmes szépségét, áttörve az Időt. 

Most én sóhajtok Hozzád, tűnő percbe veszve 
és égve gondolok rejtett szirom-nevedre: 
színek, illat, zene örök asszony-csudája! 

S kísérni fogsz, ha majd gyászos árnyakba hullok 
s ha majd vert eb leszek, ki megalázva kullog: 
tüzes, nagy képeket festesz az Éjszakára. 

Marconnay Tibor. 


