
N A P K E L E T 

NAPFÜRDŐ. 

MIKOR Eperjessy Tivadar, az elismert nevű regényíró és novel-
lista este hazajött, felesége ezzel fogadta: 

— Valami fiatalember keresett. Nagyon idegesnek 
látszott. 

— Kicsoda? 
— Itt hagyta a névjegyét. Ott van az asztalon. 
Eperjessy megnézte. 
— Nem ismerem. 
— Azt mondtam neki, hogy holnap délután hat óráig bizonyosan 

itthon leszel. 
— Ejnye, pedig holnap dolgozni akartam ! . . . 
— Nem tehettem mást. Látszott rajta, hogy valami fontos 

mondanivalója van, és olyan szerényen kérdezte, hogy mikor talál . . . 
— No, mindegy most már. Csak jöjjön. 
Másnap délután, még öt óra sem volt egészen, beállított hozzá a 

fiatalember. Elfogódottan kért bocsánatot, hogy alkalmatlankodni mer. 
Az író, aki először valami kéziratfélét sejtett, kellemesen lepődött meg, 
hogy látogatója zsebéből semmiféle gyanús paksaméta nem kandikál 
elő. Amellett volt valami a fiatalember szemében, ami vonzotta. 
Lelki életet olvasott ki belőle. Amellett elfogódottsága ellenére is kisejtette 
belőle a későbbi biztos társalgót. Öltözködésén bizonyos elegáncia látszott, 
de nem a legutolsó nappal lépést tartó, hanem kissé távolabbról követése 
a divatnak, valami diszkrét ellenállása a kiabálóan aktuálissal szemben, 
valami, amit az író annyira szeretett. Fiatal látogatója azok közé az 
emberjelenségek közé tartozott, akikrő] érezzük, hogy lesz egymás 
számára mondanivalónk. 

Nyájasan biztatta : 
— Foglaljon helyet. Érezze magát otthon. 
— Nagyon köszönöm a biztatást. Szükségem is van rá, hiszen 

hetek óta haboztam, hogy megtegyem-e ezt a lépést. 
— Hogy hozzám jöjjön? Ugyan-ugyan ! Nem vagyok én olyan 

megközelíthetetlen. 
— De az a kérés, amivel Önhöz fordulok . . . 
Megakadt. Látszott rajta, hogy a bevezetést többször kitervezte 

már magában, s most meglepődött, hogy tárgyához mégis ilyen 
rohanvást közeledett. 

Napkelet 26 



402 

— Engedjen meg, uram, de engemet az Ön munkái bátorítottak 
fel arra, hogy . . . Ezek biztosítottak, hogy jó helyre fordulok. 

— A munkáim? 
— Azok. A regényei és novellái. Ön ma a mi irodalmunkban a 

legmélyebb tekintetű lélekábrázoló. Nem hízelgésből mondom. Ez hozzá-
tartozik annak indokolásához, hogy miért fordulok Önhöz. Uram, én 
már jártam orvosnál is, papnál is — a gyóntatószéket értem — de 
egyikük sem tudott rajtam segíteni. A pap feloldozott, az orvos pedig 
banalitásokkal vigasztalt, és én ott vagyok, ahol voltam. Uram, én 
gyógyulásért jöttem Önhöz. 

— Gyógyulásért? 
— Az Ön regényeiben, különösen A mélységek címűben van egy-két 

mondat, ami engem azzal biztatott, hogy van a mi kettőnk lelkének 
egy-két találkozó pontja. Nem, ez talán merészség. Voltaképen csak azt 
akartam mondani, hogy Ön foglalkozott a lelki betegségek ama fajtájá-
val, amiben én sínylődöm. 

— Én, édes barátom, orvosi tudományossággal egyetlen lelki 
betegséggel sem foglalkoztam. Sőt a módszeres lélektannal is keveset. 

A fiatalembernek felcsillant a szeme. 
— Ez kell. Épen ez kell nekem. Az orvos is, az elméleti pszicholo-

gus is, az egyéni eseteket mindig általános tételekre szűri le, elhervasztja 
őket, s hajlandó bennük pusztán valami illusztráló példákat látni, holott, 
ha ezeket a példákat külön vizsgálná, s nem akarná erőszakosan egy-
másra vonatkoztatni őket, ha nem hozná kapcsolatba olyan esetekkel, 
amelyekhez minden látszólagos hasonlóságuk mellett sincsen semmi 
közük . . . Engedjen meg, zavarosan beszélek, de izgatott vagyok . . . 
Azt kellett volna mondanom, amelyekhez talán van közük, de a beteg 
szempontjából nem az a lényeges, amiben egymáshoz hasonlítanak, 
hanem épen azok a halk és finom árnyalatok a fontosak, amikben 
különböznek, szóval. . . 

— Szóval Ön azt kívánja, hogy a tudomány mondjon le arról, 
hogy tudomány legyen, hogy ne általánosítson, hogy ne keressen tör-
vényszerűségeket. 

— Kérem, én nem bánom, ha a tudomány tudomány akar lenni, 
csak azt akarom mondani, hogy aki hozzá akar férkőzni egy beteg 
lélekhez, annak más úton kell járnia. Nem méltóztatik-e gondolni, hogy 
a lelki furcsaságok egy Dosztojevszkiben egy Stendhalban, egy Strind-
bergben sokkal igazabban vannak elénk állítva, mint bármelyik tudo-
mányos munkában? 

— Ebben Önnek igaza van. Én is többet tanultam belőlük ... 
— Úgy-e, úgy-e? Ezért jöttem Önhöz. Könyörgöm, gyógyítson meg. 
Az író valamit felelni akart, de visszakapta. Azután mélyen nézett 

az ifjúra, és hosszabb csend után így szólt: 
— Nézze, fiatalember, Ön rokonszenves nekem, és azt hiszem, 

igaza volt, amikor azt mondta, hogy van közöttünk érintkező pont. 
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Én tehát a legnagyobb szeretettel foglalkozom Önnel, de ehhez az 
kellene elsősorban, hogy őszinte legyen velem szemben. Igéri? 

A fiatalember felvetette a tekintetét. Volt benne remény is, 
kétség is. 

— Miért tetszik ezt megigértetni velem? Talán kételkedni méltóz-
tatik, hogy őszinte leszek? 

— Igenis, kételkedem. 
Az ifjú felugrott ültéből. 
— Ha kételkedik, uram, akkor már félig belém látott. Csakugyan... 

most még nem tudom megigérni, hogy őszinte leszek. 
— Ó, nem kívánom egyszerre. Most elég nekem, ha általánossá-

gokban felel a kérdéseimre. De ennyiben azután egészen őszintén. Igéri? 
— Igérem. 
— Nos, tehát akkor mondja meg nekem, hogy Önmaga hogyan 

nevezné, persze csak általánosságban, csak azzal az Öntől lenézett tudo-
mányos általánossággal a maga betegségét. 

A fiatalember egy pillanatig habozott, majd pedig, hogy ideje se 
legyen elhatározását visszaszívni, hirtelen kimondta : 

— Kényszereszmék gyötörnek. 
— S minő természetűek? Ne ijedjen meg, nem leszek indiszkrét. 

Úgy értem, hogy pusztán elméletiek-e, vagy pedig következményük is 
van az Ön elhatározásaira ? Biztatják-e valami tett elkövetésére, vagy 
hátráltatják-e valamiben? 

— Nem maradnak elméletiek. Következményük is van, jobban 
mondva, készül lenni. 

— S mit szóltak ehhez a többiek? Az Ön gyóntatója s orvosa? 
— Nem szólhattak sokat hozzá, mert részletekbe velük sem bocsát-

koztam. A gyóntatópapom, egy galamblelkű, szent öreg, különös módon 
azt tanácsolta, hogy neveljem magamat a bátorság felé, az orvosom 
megütögette a térdemet, felállított, behunyatta a szememet, s azt 
mondta, hogy mozogjak sokat a friss levegőn, sportoljak, utazzam. 

— A gyóntatójának több igaza volt, mint az orvosának. Tehát 
nekem sem akar részleteket mondani? 

A fiatalember a székbe roskadt és kezei közé temette az arcát. 
— Hát Ön is, Ön is azt hiszi, hogy ettől függ a gyógyulásom? 

Akkor nincs rajtam segítség. Akkor vagy az öngyilkosság, vagy az 
őrület! 

— No, no, ne ilyen nagy szavakat! . . . 
— De igen, igen, akkor én nem látok más megoldást. Mert el-

mondani mindent, részletekbe hatolni, e z t . . . e z t . . . nem . . . Ezt nem 
tudom, mert. . . 

— . . . Mert úgy-e, úgy érzi, mintha azzal a gondolattal egy szűk, 
sötét zárkába volna zárva. Egymásba vannak kapaszkodva, görcsösen, 
szívósan küzdenek egymással, de nem tudják elereszteni egymást? 

A fiatalember lassan felemelte a fejét és hosszan ránézett az íróra. 

26* 
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— Milyen megdöbbentő szemléletességgel látja ezt Ön ! Hogyan... 
Miért? 

Az író nem felelt. Látszott rajta, hogy ő is tusázik önmagával, 
de csak rövid ideig. Erőteljes elhatározással felállott. 

— Ön úgy-e látta a feleségemet? — kérdezte a fiútól. 
— Kétszer is. Tegnap és ma, amikor bevezetett Önhöz. 
— Akkor jöjjön ide ! 
Megfogta a kezét és egy női arcképhez vezette, amely nem messze 

az íróasztaltól a falon lógott. 
— Hasonlít ez őhozzá? 
A fiú kissé zavarba jött. 
— Bocsásson meg, de ez egészen fiatal nőt ábrázol, alig huszonnégy 

éveset, őnagysága pedig . . . 
— Igaz, igaz, ezt hirtelen elfelejtettem — mondta az író. — Az 

én feleségem már harmincötéves, tehát nem is lehet közöttük olyan 
feltünő a hasonlatosság. Akkor hát várjon. 

Odament az íróasztalhoz és egy álló fényképet vett le róla. 
— Ezzel vesse össze a falon függő képet. Hasonlítanak? 
A fiatalember alaposan szemügyre vette mindakettőt. 
— Határozottan van valami erős rokonvonás közöttük. De csak 

amikor az ember először rájuk pillant. Azután egyre csökken, és egyre 
határozottabbak lesznek a különbségek. 

— De tegyük fel, — mondta az író — ha valaki megmaradna az 
első benyomásnál? Ha nem nézne rájuk többet? . . . 

— Akkor könnyen az maradna az emlékezetében, hogy két igen 
hasonló nő képét látta. 

— S tegyük fel, hogy a képzelődés túlozná ezt a hasonlóságot, 
ha valaki sokat gondolna erre a feltünő egyezésre, mit gondol Ön, 
összezavarhatná képzeletében a kettőt? 

— Okvetlenül. 
— S ha ez az összezavarás kínozná az illető lelkét, ha gyötrődnék 

miattuk, — hogy mi okból az most már mindegy, — akkor mit kellene 
tennie? 

— Csak elő kellene vennie a két képet, s ahogy én most teszem, 
egyikről a másikra pillantania többször és figyelmesen, s ez a különös 
hasonlatosság hamar semmivé foszolna. 

— De tegyük fel, hogy az illető nem merné a két képet egymás 
mellé tenni? 

— Nem merné? Miért ne merné? 
— Ugyanazon ok miatt, amiért Ön nem meri nekem elmondani, 

ami kínozza a lelkét. 
A fiú visszahökkent. Azután dermedten tekintett az íróra. Ez egy 

szót sem felelt, hanem erőteljesen, hosszan, mélyen nézett a szeme közé. 
Pár pillanatig farkasszemet néztek egymással. Végül is összetörve az 
erős tekintet súlya alatt, a fiatalember nyilt szóra : 
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— Azt akarja velem elhitetni, . . . hogy Ön is . . . akárcsak én . . . ? 
Eperjessy nézése szelídebbé vált. Megfogta az ifjú kezét és előbbi 

helyére ültette. 
— Csendesedjék, és hallgasson végig egy történetet. Velem esett 

meg. Az utolsó szóig valóság. 
. . . A háborúban mint tartalékos tiszt én is részt vettem. 1915 

őszén az olasz harctérre toltak át bennünket. Egy darabig messze az 
arcvonal mögött gyakorlatoztunk, hogy a déli csatatér különleges harc-
modorát megtanuljuk. Görztől keletre egy kis szlovén faluban volt az 
ezredünk elszállásolva. Az ezred minden héten engem küldött, mint 
olyat, aki több nyelvet beszéltem, a görzi parancsnoksághoz írásbeli 
utasításokért. Nem hadi titkokat hordtam, pusztán kiképzési és gyakor-
lati útmutatásokat. 

Én nagyon örültem ezeknek a küldetéseknek. A tábori élet robin-
zonádját minden héten egy-két napra városi élettel megszakítani, bizony 
üdülés volt. S Görz akkoriban roppant érdekes képet mutatott. Piacán 
vásárok folytak, a kávéházak terraszán élet nyüzsgött, az üzletek nyitva, 
ez volt az érem egyik oldala. A másik meg az, hogy akadt akárhány 
utcája, ahová a várostól nem messze húzódó ellenséges rajvonal golyói 
befütyültek. Alig mult el nap, hogy a háborúnak polgári halottja is 
ne lett volna. 

De nem részletezem a dolgot tovább. Elég az hozzá, hogy a város 
nagyon érdekelt, s azt az egy-két napot, amit ott töltöttem, alig vártam 
már. Egy ilyen görzi tartózkodásomkor történt, hogy véletlenül meg-
ismerkedtem egy ottani olasz nővel. A hölgy kifogástalanul úri modorú 
volt, épen ezért tünt fel nekem, hogy megismerkedésünk mégis az ő 
kezdeményezésére történt. Az ismeretségből barátság lett, s a szép és 
fiatal özvegy — nevezzük Francescának — meghívott magához. 

Gyönyörű villában egyedül lakott a cselédjeivel. Házát bekvárté-
lyozási célokra nem foglalták le, mert az az utca nagyon is ki volt téve 
az ellenséges golyóknak, bár — s ez volt a feltünő — az épületet úgy-
szólván egyetlen lövés sem érte. A közelében levő villák már félig 
romokban hevertek. 

Francesca először estére hívott meg magához. Vendégek is voltak 
nála. Görzi olaszok. Az este igen kellemesen telt el, énekkel, muzsikával, 
s Francesca és barátai olyan kedvesek voltak hozzám, aminők csak az 
olaszok tudnak lenni. A háborút, politikát mint beszédtárgyat szándé-
kosan és mégis könnyedén kerülték. 

Mikor éjféltájban elbúcsúztam, Francesca arra kért, hogy bármikor 
jövök is Görzbe, el ne kerüljem a házát. Mikor ezt mondta, mélyen a 
szemem közé nézett, s gyöngéden megszorította a kezemet. 

Most éreztem, hogy beleszerettem a nőbe. Nem is csoda: szép volt és 
ragyogóan szellemes. Amellett a körülmények is, amelyek között meg-
ismerkedtünk : a háború, a halál közelsége, olyan izgatóak voltak, hogy 
semmit sem tartok érthetőbbnek, mint ezt a gyorsan fellángoló szerelmet. 
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A tőle távol töltött egy hét alatt gondolatban csak vele foglal-
koztam és egyre jobban beleszerettem. Az ébredő szenvedélynek hiába ! 
leghívebb segítőtársa a fantázia. 

Következő alkalommal, mindjárt megérkezésem után első dolgom 
volt, hogy ellátogassak hozzá. Szíves invitálására a másik napot is majd-
nem egészen nála töltöttem. Boldogan vettem észre, hogy én sem vagyok 
közömbös előtte. 

Másnap este azonban, mielőtt ezredemhez visszaindultam volna, 
valami szörnyűséges fordulat történt. A parancsnokságon, mikor az új 
utasításokért mentem, egy vezérkari őrnagy fogadott. Nyomban feltünt 
nekem, hogy a szolgálati formaságokon túlesve, nem mint alantasát 
kezelt, hanem leültetett és bizalmas beszélgetésbe kezdve kikérdezett 
polgári viszonyaim felől. Mikor meghallotta, hogy író vagyok, s hogy 
hírlapoknak is dolgozom, még nyájasabb lett, majd pedig így szólt: 

— Ej mit kerülgessem tovább? Te egy fiatal olasz özveggyel kötöt-
tél ismeretséget itt Görzben, úgy-e? 

Bosszantott ez a beavatkozás legintimebb ügyeimbe. Kissé vissza-
utasítva feleltem : 

— Azt hiszem, őrnagy úr, hogy ezzel semmi olyat nem követtem 
el, ami beleütközik a szolgálati szabályzatba. 

— Sőt! sőt! Még igenis nagy hasznunkra lehet ez az ismeretség. 
— Nem értem, őrnagy úr ! 
— Rögtön megértesz. Mi a szép özvegyet már régóta figyeljük. 

Az a gyanú merült föl ellene, hogy kémszolgálatot teljesít az ellen-
ségnek. 

Szerencsére ültem, mert e szavakra alkalmasint összeroskadtam 
volna. Igy is éreztem, hogy minden vér kifut az arcomból. Valami 
zsibbasztó hidegség szaladt végig rajtam. 

Az őrnagy nem vette észre elváltozásomat. Folytatta tovább : 
— Eddig még semmi határozott áruláson nem tudtuk rajtacsípni. 

Nem is léphettünk fel nyersen és brutálisan, mert feszélyezve vagyunk 
vele szemben. A férje aktív százados, — az apja meg ezredes volt. 

— A férje százados? Hát akkor . . . akkor ő nem özvegy? 
— Lehet, hogy igen. Ez is kétséges. Ő annak vallja magát. Az is 

bizonyos, hogy férjének, aki szintén olasz nevű és eredetű volt, alig 
egy éve a nyugati hadszintéren az első ütközetekben nyoma veszett. 
Lehet, hogy elesett, de az is lehet, hogy átszökött a franciákhoz. Szóval 
bizonyosat nem tudunk, de van ennek az asszonynak a viselkedé-
sében valami, ami gyanúra int. Szívesen köt ismeretséget a mi tiszt-
jeinkkel, és sokat kérdezget katonai dolgok felől. 

— Mondhatom, őrnagy úr, hogy énelőttem soha egy szót sem ejtett 
ilyesmiről. 

— Lehet, hogy veled szemben óvatosabb, mert érzi, hogy a szokott-
nál intelligensebb vagy. De bizonyos lehetsz benne, hogy megismerkedé-
sének célja veled is ez volt. Azt hiszi, hogy valami fontos katonai tit-
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kokat hordasz, s ezeket akarja kicsalni tőled. Tégy próbát egyszer 
vele és . . . 

— Nem, nem, igazán nem tudnék így fizetni a szíves vendéglátásaiért. 
— De igen, igen. Ez katonai és hazafias kötelességed. Hátha rávezetsz 

bennünket valami biztos nyomra. Úgyis tele vagyunk kémekkel, és 
szinte tehetetlenül állunk velük szemben. 

— És ha, tegyük fel, ha, amit nem hiszek... ami nem lehetséges . . . 
ha bebizonyosodnék róla, hogy csakugyan . . . 

— Akkor két napon belül lógni fog. Elvégre háború van. 
Mint a főbeütött, úgy támolyogtam ki az őrnagy szobájából. 

Hihetetlenül ellentétes érzések kavarogtak bennem. Én juttassam hóhér-
kézre, akit szeretek? Minden idegszálam borzongott erre a gondolatra, 
s mikor ez jutott eszembe, úgy szerettem Francescát, mint valami drága 
kincset, amelyet veszély fenyeget, s amelyet nekem kell megőriznem. 
Egyszerre azonban ebbe a mélységes rettegésbe valami gyűlölet is bele-
cikázott. Hát csak játszott velem? Vonzalmat színlelt, bolondított, a 
szerelmemnél fogott meg, hogy kihasználjon? Ha erre gondoltam, olyan 
gyűlölet, olyan bosszúvágy viharzott bennem végig, hogy szinte szeret-
tem volna felakasztva látni. Ó, az én megalázott férfiasságom ! 

Bizonyosságot, bizonyosságot! — kiáltottam a levegőbe, amikor 
a parancsokkal a táskámban hazafelé lovagoltam. 

Bizonyosságot, igen, azt, de hogyan és főképen mikor? Szent Isten, 
épen most egy hétig nem láthatom őt. Ezalatt a kétségektől felkorbá-
csolt képzelődés rabja leszek. Bele kell őrülni ebbe az örökkévalóságba ! 

Hát — nem őrültem belé. Egy hét mulva újra nála voltam. A köz-
ben végigszenvedett feltevések annyira megőröltek, hogy most meg a 
másik végletbe estem. Semmit sem akartam tudni! Nem akartam mást, 
mint kihasználni ezt a két napot! Két napig csak szeretni! Két nap ! 
Rövid? Nem, ez is lehet hosszú, csak élni kell vele ! Csak olyasfélére 
kell gondolni, mint az eleai bölcselők, hogy hiszen bármilyen csekély 
időszakaszt is meg lehet felezni, a felét újra ketté osztani, ezt ismét. . . 
ismét.. . s így a végtelenségig osztani, s akkor a végtelen időrészekből 
csak végtelen idő állhat elő. 

Igy áltattam magamat. A két nap nem nyúlt a végtelenbe, de 
szerettem. Ó, szerettem, ahogy csak egy harminc felé közeledő férfi 
tud szeretni. Nem az éretlen fiú szalmalángjával, hanem a férfikornak 
első nagy szerelmével. Kitártam Francescának is az érzéseimet. Elfogadta 
a vallomást, megszerezte a magáéval, s a többi — maga volt a boldogság. 
Csók, lágy olasz dallamok, a délvidék lehellete ! Bent a villában szere-
lem, körülöttünk a háború szörnyűségei! Idegeim olyan feszültek voltak, 
akárcsak az izgatószerek rabjaié. 

Amikor ismét vissza kellett térnem az ezredemhez, búcsúzáskor 
Francesca megigértette velem, hogy legközelebbi bejövetelemkor nem szál-
lodába fogok szállni, hanem nála fogok lakni. A boldogságtól részegen 
igértem meg. 
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Az ezrednél töltött napjaim alatt azonban kezdtem kijózanodni 
Egyre gyakrabban nyilait belém a gyanú, s most már nem tudtam 
szerelmem rajongásával elcsendesíteni. A gyanúval együtt nőtt bennem 
a gyűlölet is Francesca iránt, amiért csak kihasználta a legforróbb érzései-
met. S most már úgy éreztem — hogy a gyűlölet vált erősebbé ! 

Kész haditervvel mentem Görzbe. Elhatároztam, hogy valóban 
Francescához szállok, irattáskámat azonban — amelyekbe egyébként ide-
jétmult, előbbi heti utasításokat tettem — nyitva fogom az egyik asztalon 
hagyni. A papírlapokat halvány számokkal megjelölve, rendbe raktam, 
könnyen lefejthető kapcsokat tettem rájuk, s a kapcsokat is finom, 
alig látható vonalakkal rajzoltam körül. Aki szétveszi a lapokat, semmi-
esetre sem tudja majd úgy visszarakni, hogy az egyes darabok a régi 
sorrendben egymás után, s a kapcsok a régi helyre kerüljenek. 

Francesca nagy örömmel fogadott. Tiszteletemre megint összehívta 
ismerőseit. Ismét muzsika, tréfa és enyelgés. Éjfél után lehetett, amikor 
a társaság távozott, én azonban maradtam. Szállásom a villa másik 
szárnyában volt kijelölve, de a szép özvegy olyan kedvesen tartóztatott, 
hogy nála maradtam. 

Francesca újra rám szórta kedvességének és bájosságának minden 
sugarát. Mámorba fojtott, és én hinni akartam neki. Érzéseim mélyén 
persze egyre ott fészkelődött a gyanú, és épen ezért egy percre sem 
mozdultam mellőle. Azt akartam, hogy ne is legyen módjában a hall 
asztalán hagyott irattáskához jutnia. Mert így — legalább még mindig 
lehet reményem, hogy nem áruló. 

Reggel persze, amikor a parancsnokságra indultam jelentkezni, 
mégis első dolgom volt táskám tartalmát szemügyre venni. 

A lapokat teljesen összeforgatva találtam benne. 
Hát mégis . . . ! 
De nem Francesca ! Nem, nem ő ! Hát akkor ki? És ha nem is ő, 

mégis része van benne. A kémhálózatban a felhajtó szerepét játssza. 
Mégis bűnös ! Mégis csak megcsalt! Kihasznált, magábabolondított, 
eszközül használt! Gonosz, elvetemült asszony, megállj ! 

Azzal indultam el az őrnagyhoz, hogy feltárok előtte mindent. 
Az utolsó percben azonban valami mégis visszatartott. Hátha, amit 
én észleltem, csak gyanú, amire nem lehet biztos vádat alapítani. És 
hátha mégis közbejön valami, ami szétfújja, nevetségessé lapítja ezt az 
egész feltevést. 

Épen az ellenkezője történt. 
Este korán vacsoráztunk. Francesca egyik férfirokona is velünk volt. 

Vacsora után a szép holdvilágos éjjelen a szép asszony sétát javasolt. 
Elindultunk hárman az Isonzo felé. Nem részletezem most Önnek 

vonalunk akkori állását, csak annyit mondok, hogy a front össze-vissza 
kanyargott, s hogy Görzzel épen átellenben a folyó túlsó partja is a 
mi kezünkben volt. A hídon átjutottunk hát anélkül, hogy őreink fel-
tartóztattak volna. 
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A folyó túlsó partjára érve utitársunk javaslatára délnek fordul-
tunk, arra felé, ahol az olasz állások ismét éles szögben egészen az Isonzóig 
hatoltak. A rendes ösvényről, mely a magas parton vezetett, letértünk, 
s közvetlenül lent a folyóvíz mellett haladtunk tovább. 

Rögtön láttam, hogy ez a sűrű bozótos, igen keskeny ösvény 
ismeretlen volt katonáink előtt. A magas part ívben nyúlt fölénk, s 
néhol járőreink lába dobbanását hallottam fejem fölött. 

Nagyon különösen éreztem magam, s hátraszóltam Francescához : 
— Kellemes Önnek ezen a lehetetlen úton sétálni? 
Kérdésemre nem jött válasz. 
Hátrafordultam, és legnagyobb meglepetésemre nem láttam 

Francescát sehol. 
Útitársam, aki nyolc-tíz lépéssel előttem haladt, meg akart nyug-

tatni. 
— Az unokanővérem szeszélyes nő. Ő javasolta a sétát, de amikor 

meglátta, hogy milyen fáradságos az út, feltünés nélkül visszafordult. 
Azóta már otthon is lesz. 

Engem ez a válasz nem nyugtatott meg. Megálltam és gon-
dolkozni kezdtem. Szemem elé idéztem azt a térképet, amelyet az 
őrnagy szobája falán láttam, s amelyben arcvonalunk éles, piros vonás-
sal volt belerajzolva. Arra is ráeszméltem, hogy többször hallottam e 
pontnak hadászatilag kényes voltát emlegetni: az ellenséges vonal nincs 
messzebb itten a mienktől, mint nyolcvan-száz lépésnyire. Ebben az 
esetben mi most a két ellenséges vonal között lehetünk, s a szakadékos 
parttól takarva valósággal bakáink talpa alatt sétálunk az olaszok felé. 

Kezem ösztönszerűleg pisztolyomat kereste. 
A hold épen felhő mögé bújt. 
Utitársam nem látta mozdulatomat, csak annyit vett észre, hogy 

megálltam. 
— Nos, mi az? Mért nem jön tovább? Egypár lépésnyire innen gyö-

nyörű az Isonzo. Majd meglátja, ha a hold kibujik a felhők közül. 
— Nem megyek, — mondottam rekedten. 
— Csak egy pár lépést, aztán visszatérünk. 
— Egy tapodtat sem. Visszafordulok s Ön is visszajön velem. 
Társam kényszeredetten nevetett, egypár lépést tett felém, majd 

belémkarolt és gyöngéden előreunszolt. 
— Csak pár lépést. A kedvemért. 
Ebben a pillanatban — alig tarthatott két-három másodpercig ! — 

egész gondolatsor száguldott rajtam végig. Olyan élesen, olyan világosan, 
hogy ma is részletekig el tudom mondani. 

Először is megállapítottam, hogy társam át akar csalni az ellen-
séghez. Azt hitte, hogy fontosabb titkokat is tudok, mint aminőket a 
táskámban talált. Odaát majd kiveszik belőlem. Másodszor meg az 
villant az eszembe, hogy Francesca csakugyan megcsalt, most már bizo-
nyos, hogy kémszolgálatot teljesít, s ő maga akar engem az ellenség 



410 

kezére juttatni. Hallatlan gyűlölet fogott el. Ez a gyűlölet azonban — 
nem lévén más a közelemben, — utitársamra lobbant. 

Kiragadtam karomat az övéből, előrántottam a pisztolyomat és 
rásütöttem. 

Szíven találva, szó nélkül összerogyott. 
Katonáink a lövésre figyelmesek lettek, négy-öt baka leszaladt a 

szakadékos folyópartra, s engem elfogva a legközelebbi századparancs-
nok elé vezettek. 

Most már én voltam a kémgyanús. 
Egész történetemet persze ott nem mondtam el, csak a lelőtt 

férfira utaltam, akinek holttestét a bakák hamar megtalálták és be-
hozták a vonalba. 

A vezérkari őrnagyra hivatkoztam, mire a századparancsnok egy 
tiszti járőrt adva mellém, bekísértetett a görzi parancsnokságra. 

Az őrnagy nagy diadallal fogadott. 
Most már, ha akartam volna sem lehetett semmit eltitkolnom. 
Mit részletezzem a dolgot tovább? Francescát még az éjjel elfogták, 

másnap halálra ítélték, de katonatiszt apjára és férjére való tekintettel 
golyóra. A kivégzést különös kitüntetésképen énreám bízták. 

— Az Istenért! — kiáltott közbe a fiatalember. 
— Ne ijedjen meg barátom ! Nem én hajtottam végre. A kiállt 

izgalmaktól ideglázt kaptam, hetekig félrebeszéltem, úgy hogy kórházba 
szállítottak, majd hazaküldtek és egy félévig nem is mentem a frontra. 

— És Francesca? . . . Csakugyan? . . . 
— Főbelőtték. 
— Iszonyú ! 
— Hadd folytassam tovább ! Számomra a legszörnyűbb mégis 

csak az volt, hogy halála után azon kezdtem el gyötrődni, vajjon — 
mégis — nem szeretett-e engem az a nő? Eszembe jutott őszinte arca, 
forró hangja, és az az éjtszaka . . . az utolsó előtti ! . . . És én talán 
azt a nőt juttattam hóhérkézre, aki szeretett s akit én is szerettem ! 

— De hiszen kétségtelen, hogy azzal a másik férfival összejátszott. 
— Az kétségtelen, de vajjon mi volt az igazi célja vele? Ekkor 

kezdtem csak halála után egy-két szavának rejtettebb értelmét bonto-
gatni. Többször mondta : ki szeretnélek menteni a halál közelségéből, 
ebben a szörnyű véráradatban biztos partra tenni, hogy egymáséi lehes-
sünk. Hátha — hátha mégis szeretett! 

— De annyi bizonyos, hogy áruló volt! 
— Ez bizonyos. S lelkiismeretemnek nincs is mit szemére vetnem 

sem ő miatta, sem az unokafivére miatt. De, hogy a halált én, épen én 
hoztam a fejére,ez mégis csak kétségbeejtő érzés volt. Ez aztán hosszú ideig 
megbénított bennem minden tetterőt, minden érdeklődést kiölt belőlem 
a körülöttem folyó események iránt.. . 

— Ezt értem ! Ez valóban megrendítő ! — mondta a fiatalember, 
de hangjában most már mintha valami tartózkodás, valami kiábrán-
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dulásféle húzódott volna meg. Székében fészkelődni kezdett, mintha 
menni készült volna. 

Az író egy darabig nem vette észre ezt a mozdulatot. Maga elé 
mélázott, majd felvetve a fejét, élesen szemügyre vette vendégét, és 
egy gyönge mosoly futott végig az arcán.. 

— Minderre persze Ön azt mondja, hogy ez valóban érdekes és 
borzasztó történet, de mi köze mindennek az Ön lelkiállapotához? 

— Hát — ne haragudjék — de őszintén szólva, valóban nem látom, 
hogy mi ebben az abnormális. Ezt minden egészségeslelkű ember ilyen-
formán élte volna át. 

— Ami a dologban abnormális, az csak ezután kezdődik. 
— Ezután? Mi következhetik még ezután? 
— Rögtön meglátja. Mondtam önnek, hogy ez a szörnyűséges 

élmény évekre lenyűgözött. Igyekeztem úrrá lenni rajta, de nagyon 
nehezen ment. Két év mulva azonban, mintha valami gyógyulásfélét 
éreztem volna. Erőszakoltam a dolgot és kezdtem társaságba járni. 
Egy alkalommal bemutattak egy úrileánynak, aki az első pillanatban 
vonzódást ébresztett bennem. De a tetszés mellett valami megmagyaráz-
hatatlan furcsát is kezdtem érezni. Valami nyugtalanítót. Nagy társaság 
volt együtt, könnyen elvonulhattam hát mellőle és távolabbról kezdtem 
el szemlélni. Magamat pedig elemezni, hogy mi keltette bennem ezt az 
össze-vissza érzést. Amint néztem a lányt, hirtelen elkiáltottam magam: 
Francesca! Szerencsére épen szólt a zene, táncoltak, senki sem hallotta 
a kiáltásomat. 

Igen, Francesca! Micsoda hasonlatosság ! Száj, szem, termet, hajszín, 
mozgás, mind-mind szakasztott ő ! 

Szédelegve rohantam ki az utcára. Valami babonás félelem kerített 
hatalmába ! Francesca él! Feltámadt! Megjelent, hogy üldözőbe vegyen ! 

Ezen a babonán természetesen nagyon hamar úrrá lettem, de a meg-
lepő hasonlatosság tovább izgatta képzeletemet. Éreztem, még ha a 
lány belémszeretne is, nem lehetne a feleségem, mert ez a megfoghatat-
lan hasonlatosság a maga fenyegető és tiltó hatalmával örökre közénk 
állana. Őt látva mindig Francescára kellene gondolnom, s az érzéseim, — 
ó, hiszen ezekről sem tudhatnám soha, hogy kit illetnek, — őt-e vagy 
amazt. 

És mégis — mint lepkét a láng, egyre jobban vonzott ez a viszony. 
Bemutatkoztam a lány szüleinek is. Kedvesen fogadtak. Eljártunk szín-
házba, hangversenyre együtt. A lány egyre mélyebben férkőzött a 
szívembe, s egyre kétségbeejtőbben gyötrődtem a hasonlóság miatt. 
Nem, nem lehet! Sohasem lehet a feleségem ! Józanabb perceimben 
elkezdtem okoskodni, hogy hátha talán még sem olyan erős a hasonlatos-
ság. Francescáról volt egy fényképem, csak elő kellett volna venni, s gon-
dosan összevetni őt és az élőt. De ezt — nem mertem megtenni. Féltem 
a bizonyosságtól ! Igy legalább a bizonytalanság még valami reményfélét 
csillantott meg előttem, hogy — hátha, hátha az a nagy hasonlóság csak 
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az első pillanat benyomása, hátha csak egy véletlenül azonos m o z d u l a t 
vagy csak az arc karakterének valami esetleges egyezése idézte elő! 

Szóval — mondom Önnek fiatalember — nem mertem a fiókomból 
a fényképet elővenni! Érti — nem mertem ! Arra a pár mozdulatra 
hogy a kulcsot a zsebemből elővegyem, a zárba illesszem, a fiókot ki-
nyissam, a képet a szemem elé tartsam, — nem voltam képes. 

A fiatalember szemei könnyekben kezdtek csillogni. 
Nem mertem ! — folytatta az író. S itt van az e fajta betegségek 

nyitja. A gyávaság az oka minden tébolyszerű makacs eszmének. Az 
ember valaminek a lehetőségétől visszaretten, nem mer kétségeinek 
szeme közé nézni, a végső leszámolást konokul eltologatja magától, 
mert fél, fél, fél, hogy a rosszabbik lehetőség bizonyulhatna valónak. 
Az a kínzó eszme pedig ott benn a lélek sötétjében egyre nől, tenyészik, 
mint valami undok pöfeteg a nyirkos árnyékban. Az ember úgy érzi, 
hogy ami gyötri, nem szabad a teljes világosságra hoznia, mert ha 
megteszi, menthetetlenül urrá lesz felette. Pedig épen ellenkező-
képen áll a dolog. Ha nem mer a szeme közé nézni, akkor lesz csak 
korlátlan deszpotája a léleknek. Azért csak ki vele, ki a szabad levegőre, 
az édes napvilágra ! Oda kell ültetni magunkkal szemben, vitatkozni 
vele, hogy halljuk igazi érveit, hogy lássuk igazi arcát! Ó, a lélek nap-
fürdője ez, amelynek forró lehellete megöl minden beteg csirát. 

— És Ön, Ön — kérdezte ziháló hangon az ifjú, — meg tudta 
ezt cselekedni? 

— Hónapokon keresztül nem tudtam megcselekedni. Azt a fiókot, 
amelyben Francesca fényképe hevert, nem mertem kinyitni. A kínos, mar-
cangoló kétség, egyre nőtt bennem, szinte lebírhatatlanná hatalmaso-
dott, fojtogatott, amíg egyszer elszántam magam — és . . . 

— És felnyitotta a fiókot? 
— Nem, ahhoz nem volt erőm. Hanem egy józaneszű, a dologban 

épenséggel nem érdekelt barátomnak elmondtam az egészet. 
— Meg tudta tenni? — suttogta az ifjú. 
— Meg. Ezt meg. Pedig ettől is féltem. Reszkettem, hogy hátha 

azt találja mondani, hogy annak a feltevésemnek van igaza, amelyről 
épen azt szerettem volna bizonyítva látni, hogy hamis és hazug. 

— S mit tett a barátja? 
— Barátom, mikor megtudta, hogy a fénykép melyik fiókomba 

van zárva, erőszakkal kicsavarta a kezemből a kulcsot és felnyitotta a 
zárat. Kezébe vette a fényképet, és én közben reszketve vártam, hogy 
most mi lesz. 

— No és? 
— Amikor a képet jól megnézte, felkacagott. Hiszen itt a hasonló-

ság elég távoli, — mondta. No, nézd meg magad. Szemem elé 
tartotta a képet, és én néztem, mohón vizsgáló szemmel, sokáig, — mi-
közben egyre növekvő bátorsággal részleteztem az arcnak minden vona-
lát. És úgy találtam, — 
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— Hogy? 
Hogy a hasonlóság nem olyan feltünő. Ezt különben Ön is 

megállapította az előbb. A lány a feleségem lett, itt van a képe az 
íróasztalomon, Francesca fotografiája pedig ott lóg a falon. 

— S Ön merte ezt a szobája falára függeszteni, hogy mindennap 
a szeme előtt legyen? 

— Épen azért. Ez a kép örök figyelmeztetés énnekem, hogy mit 
kell tennem, ha megint valami makacs, beteges eszme akarna bennem 
gyökeret verni. Épen így, mint ahogy Francesca képét kifüggesztettem 
és mindennapi látványul magam elé tártam, akképen kell napvilágra 
hoznom, gyógyító világosságra kergetnem minden sötétbe rejtez-
kedni akaró gondolatomat. 

Az író elhallgatott. A fiú könnyes, szinte lázban égő szemmel 
meredt rá. Ujjai idegesen babrálták a bőrkarosszék gombjait, melle 
lihegett, arcvonalai szinte cikáztak. Egyszerre azonban csillapodni kez-
dett, vonalai rendbe verődtek, könnyein valami reményteljes mosoly 
villant keresztül, elszántan kiegyenesedett és határozott, bár egy kicsit 
fátyolos hangon, így szólt: 

— Jó, hát beszélni fogok. Kérem, hallgasson végig: 
Szikoray Sándor. 


