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Sapho Mylius — az özvegy Carmen, mint őt 
nevezni szoktuk — kinek szenvedélye volt, hogy 
imádóit osztályozta, jellemezte és analizálta, ezt 
jegyezte föl rólam naplójába:

— Megnyerő és szerény külseje alatt nagy 
akaraterő és erőszakos lélek rejtőzik. Azon férfiak 
közül való, a kik nem találkozhatnak egyetlen, kissé 
érdekes nővel sem, a nélkül, hogy azonnal ne köze
ledjenek hozzá és ne igyekezzenek neki tetszeni... 
habár csak egy órára, vagy egy pillanatra is.

— Ez az ösztönszerű kacérság némi tekintet
ben hasonlít a női kacérsághoz — mert a vágy : 
tetszeni, mind a kettőnél azonos, — de ennél sok
kal erősebb és veszélyesebb, mert valódi célja a 
kíváncsiság, megtudni: ki ez a nő ? s ez a türel
metlen vágy ösztönzi őket, hogy kedveskedéseikkel 
elhalmőzzák a hölgyeket: nem azért, hogy tesse
nek, hanem azért, hogy: jobban lássanak. Tehát, 
inkább az értelem, mint az érzelem kíváncsisága ez, 
a melyben gyakran az az utógondolat is meg van, 
hogy egy előzőleg alkotott Ítéletet igazolni fog;
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2 ZERDAHELYI GYULA

vagyis, más szóval, a flirt egy neme, mely a minden
napi kíváncsiságon alig emelkedik fölül.

— Szeretnék egyszer tanúja lenni szenvedélye 
kitörésének; de ez lehetetlen ... A kiégett vulkán 
örökké néma marad .. .

És talán igaza volt ennek a különös nö'nek, kit 
imádói azért átkoztak és szerettek Carmen néven, 
mert szép volt és szívtelen, a nélkül, hogy tudná, 
vagy bánná, hogy ilyen. Sőt éppen ebben rejlett 
varázsa, hatalma, melynek senki sem tudott ellent 
állni, ha egyszer kivetette reá hálóját. Imádói gyű
lölték, és szerették is egyszerre, ezt a szeszélyes 
nőt, a ki szórakozva kergette a világi örömöket, s 
a kit mindig valami rejtélyes, belső láz gyötört, új 
élvezetek, erős, szenvedélyes izgalmak után. Hal
vány, szinte szenvedő madonna-arcán az élet piros- 
sága soha sem jelent meg; egykedvű, közönyös 
volt, talán még akkor is, mikor szeretett; de, ha 
néha erőt vett rajta a spleen, az unalom, képes volt 
halálra kínozni imádóit, kik ilyenkor rendesen kalap
jukat vették és távoztak, hogy megátkozzák végze
tes szenvedélyüket, és — ismét visszatérjenek hozzá.

Azt hiszem, Carmen nagyon közel járt a való
hoz, midőn így jellemzett. Senki sem ismerhetett 
jobban, mint ő, kiért másfél év alatt annyi őrült
séget követtem el, hogy a flórenci idegen kolónia 
szinte egyébről sem beszélt. És mégis: minden, a 
mit elértem nála, csak az volt, hogy megcsókol
hattam kezét, bárhol találkoztunk is. Sok volt már
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ez is, és számos irigyem akadt, a ki még e csekély 
kiváltságért is meggyűlölt. Pedig talán ez volt a 
végzetes kapocs, mely engem oly sokáig hozzá 
fűzött. Mert, valahányszor lehajoltam, hogy meg
csókoljam kezét, melynek delejes szorítására minden 
idegem megrándult, mindig ugyanaz a remény vilá
gította be lelkem éjjelét: hogy eljön a nap, a midőn 
majd több is szabad leend. S. Carmen, a ki olvasta 
szemeimben e vágyó reményt, valahányszor a kéz
csók után fölnéztem rá, soha sem neheztelt meg, 
sőt, reám villanó tekintetében, sokszor a biztatás, az 
Ígéret kacér sugára 'ragyogott felém. így történt 
aztán, hogy, minél elérhetetlenebbnek látszott a cél, 
mely után törekedtem, annál nagyobb volt a vágy, 
hogy azt elérjem. Képzeletemben olyannak tűnt föl 
szerelme, mint az alpesi rózsa, mely a havasok 
szédítő jégmezőin nyílik, s a melynek bírásáért még 
az életet is gyönyör kockára tenni.

Ezért, már kezdetben is, teljesen fölajánltam neki 
magamat; megtagadtam saját egyéniségemet, és aka
ratomat annyira alárendeltem az övének, hogy csak 
ebben éltem, csak általa cselekedtem. S ez, nem
csak hogy nehéznek, vagy áldozatnak nem tűnt föl 
előttem, hanem, ellenkezőleg, boldoggá tett; mert 
az érzelmek forrása annyira gazdag volt szívemben, 
hogy szinte jól esett, ha azok kicsapó árját Carmen 
lábai elé önthettem.

De a pazarlás, melyet érzelmeimmel véghez vit
tem, az erkölcsi erő rovására ment, mely lassankint

1’



4 ZERDAHELYI GYULA

megcsökkent, és végre teljesen elernyedt bennem. 
Miután hozzászoktam ahhoz, hogy tetteimet és gon
dolataimat állandóan föláldozzam Carmen szeszélyei
nek, rövid idő alatt elvesztettem akaratom önálló
ságát, a mely csak néha-néha tért vissza, midőn 
valami váratlan körülmény erőszakosan fölrázott a 
magamra kényszerített apátiából, és ilyenkor a moral 
insanity meg nem okolható, periodikus kitöréseiben 
nyilatkozott meg.

Erkölcsi és kedély világom ezen abnormis álla
pota természetes következménye volt azon szomorú 
körülményeknek, melyek közt ifjúságomat eltöltőt— 
tem. Atyám s anyám korai halála következtében 
nagyon hamar megismertem az élet árnyékos olda
lait. Akkor, a mikor a velem egykorúak még csak 
örültek és játszottak, engem a struggle for life már 
csaknem életunttá tett. Ezért, műveltségem, ismere
teim és életfilozófiám inkább gyakorlatiak voltak: 
azaz, nem annyira a könyvekből szereztem, mint 
inkább a való élet viszonyaiból vontam le azokat.

Bár egy bizonyos fokig közlékeny voltam min
denkivel szemben, egészen bizalmas még sem vol
tam senki iránt sem, sőt szerettem magamba vonulni; 
mert már korán beláttam, hogy a külső világ semmi 
öröme és élvezete nem ér fel azzal, a mit az ön
magába mélyedő kedély reflexiói nyújtanak. Meg 
voltam győződve arról, hogy külömbözöm a nagy 
tömegtől, és hogy sok tekintetben fölötte állok; 
azt hittem, hogy mind az, a mit érzek és gondo-
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lók, magán viseli magasabb szárnyalású lelkem, 
ideális szellemem bélyegét, s e fölötti büszkeségem
ben azt hittem, hogy mindenkinek éreznie kell 
felsőbbségemet, s meg kell hajolnia akaratom, vá
gyaim előtt. Mert zsarnok voltam, midőn követel
tem, zsarnok voltam, midőn adtam; határt nem 
ismertem semmiben sem, legkevésbbé pedig a sze
relemben : s talán ezért nem voltam boldog soha; 
mert szenvedélyem, melyben egész valóm, minden 
gondolatom, vágyam és reményem megtestesült, 
hamar kimerítette azokat, a kiket szerettem.

De, ez a sokszor ismétlődő, keserű tapasztalás 
csak megerősített abban a téves hitben, hogy a 
tömeg fölött állok, és hogy kivonhatom magamat 
a világ előítéletei alól, mely úgy sem értené meg 
az én lelki és kedélyvilágomat. Miután így meg
szoktam lenézni a világot és az egyeseket, lassan- 
kint nem az érdekelt, hogy mi történik körülöttem, 
hanem az, hogy miért történik így; s az érzelmek és 
szenvedélyek csak annyiban gyakoroltak reám bizo
nyos vonzó erőt, a mennyiben az indító okot és a ki
fejlődés menetét kutattam megnyilatkozásaikban. Leg
hőbb vágyam mindig az volt, hogy egy egészen el
szigetelt, különálló lelki és kedélyvilágot teremtsek 
magamnak, a melyben rendszeresen élhessek : kutatva 
és elemezve a körülöttem tomboló élet szenvedé
lyeinek törvényeit. Mert meg voltam győződve arról 
is, hogy ez lehetséges, és hogy mindenkinek hatal
mában áll, hogy ment maradjon az élet viharaitól.
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Ehhez, szerintem, csak egy dolog volt szükséges : 
megőrizni a lélek és az értelem függetlenségét, az 
élet minden körülményei között: Habere, non haberi.

Ámde ezen filozófiai elvek magvai — melyek
nek igaz fönsége a Stoa csodálatos, lemondásukban 
oly magasztos követőit adta a történelemnek — az 
én lelkemben, az óhajtott virágok helyett, csak bur
jánokat teremtek, mert akaraterőm gyenge volt. 
Mindig akkor hagyott el, midőn már a cél előtt 
álltam. Mintha erőm éppen csak az utolsó lépés 
megtevésére hiányzott volna, vagy, mintha valami 
rejtélyes türelmetlenség hajtott volna mindig új cél 
felé: rendesen - akkor mondtam le küzdelmeim gyü
mölcséről, midőn csak kezemet kellett volna kinyúj
tanom, hogy elémbe hulljon. Ennek, nagy részben, 
az is oka volt, hogy körülményeimre mindig külö
nös előszeretettel alkalmaztam a szofizmákat. Velük 
igyekeztem mindent megmagyarázni, nevetségessé 
tenni, hogy a nyomukban fölébredő szkepszisz és 
szarkazmus minden érzelmet és vágyat kiöljön lel— 
kémből. Annyira második természetemmé vált már 
ez, hogy a szofizma ott leskelődött minden örömöm 
és bánatom fenekén; úgy, hogy végre én is azt 
hitettem el magammal, a mit Heraklitosz, hogy az 
élet bölcsesége és boldogsága a való eltitkolásában 
rejlik. így aztán, a hazugság és a színlelés — nem 
annyira másokkal, mint inkább önmagámmal szem
ben — annyira lelkemhez nőtt, és meggyökerezett 
bennem, hogy lassankint már nem voltam képes
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helyzetemet a maga valóságában fölfogni; vagyis 
más szóval: soha sem tudtam, hogy ura vagyok-e, 
vagy sem a körülményeknek, érzelmeimnek és ön
magámnak ?

De néha, a moral insanity periodikus kitörései
nek egy-egy világos pillanatában, visszatért erkölcsi 
józanságom, és elfojtott akaraterőm is fölébredt. 
Ilyenkor hajthatatlan, dacos és az erőszakosságig 
energikus voltam, úgy magam, mint mások iránt; s 
mintha a sokáig lenyűgözve tartott erkölcsi erők 
egyetlen erőfeszítésben akarnának megnyilatkozni, 
kegyetlenül téptem szét oly kötelékeket, tiportam 
lábbal oly érzelmeket, melyekről azt hittem, hogy 
örökké tartanak, és sajnálkozás nélkül mondtam le 
legszebb álmaimról, hirtelen, megfontolás nélkül, 
mintha minden más megoldás, a mely nem erősza
kos és rögtöni, megalázott volna. így aztán — habár 
az előrelátás és következtetés képessége nagy mér
tékben ki volt is fejlődve bennem — szenvedélyeim 
hevében mégis úgy elvakultam, mint a légy, a mely 
öntudatlanul az égő gyertya lángjába repül.

Ily váratlanul, erőszakosan szakítottam Carmen- 
nel is, midőn este, csaknem könnyezve kértem, 
hogy ne kínozzon tovább, hogy legyen az enyém, 
mikor úgy sem tagadhatja, hogy szeret!

Még most is fülemben cseng, a mint felkaca
gott, a mint gúnyosan, kihívólag nézett reám, éppen 
úgy, mint az allatszelidítő, a ki korbácsával meg- 
vetőleg ingerli a ketrecbe zárt fenevadat... Aztán,
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egyszerre elsötétült előttem minden; s most már 
semmire sem emlékszem, hogyan és mi történt: 
csak még most is látom kigyúlt arcát, villogó sze
meit, a mint visszalökött, midőn orozva átöleltem 
derekát és csókjaimmal árasztottam el.

— Ön megtévedt — szólt lihegve. — Vágyait 
nem ide kellett volna hoznia !

Mint a kit ittas mámorából valami rendkívüli 
izgalom egyszerre kijózanít, úgy térített magamhoz 
ez a durva sértés, mely ölő fájdalomként nyilallott 
szívembe.

— Igaza van — szóltam gúnyosan. — Húsz 
frankért, a Politeamá-ban, megszabadulhatok tőlük.

Nem is köszöntöttem őt, midőn elmentem, s a 
mint az utcára értem, édes megkönnyebbülés fogott 
el. Szabad voltam megint, teljesen szabad; annyira 
szabad, hogy még azon éjjel haza utaztam.

Csaknem egy egész hónapot töltöttem otthon, 
izgalmas, hányt-vetett napokat, melyek alatt egyik 
élvezet a másikat követte. De, sem a tavaszi nap 
verőfénye, sem a szórakozások izgalmai nem birták 
földeríteni nyomott kedélyemet, melyben a nyuga
lom perceiben sajogva hullámzott a boldogtalan
ság, az unalom, az elhagyatottság bizonytalan érzete. 
Lehet, hogy a kiima, a szokások, a környezet hir— 
teleni változása idézte elő bennem ezt a vissza
hatást, melytől nem tudtam szabadulni. Azt azonban 
éreztem, hogy egy új élet küszöbén állok. Valami 
rejtélyes, belső szózat folyton arra ösztönzött, hogy
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keressem a nőt, a ki egészen be tudja tölteni szí
vemet, s válaszszak magamnak pályát, melynek éle
temet szentelhessem.

— Vajjon meg fogom-e találni az egyiket és a 
másikat is?

Nem voltam biztos erőm tudatában; sem a bol
dogság, sem a siker sejtelmét nem éreztem. Bár 
sokat tanultam és sokat tudtam, a közönség mind
addig még a nevemet is alig ismerte. Bár szívem, 
lelkem minden ösztönével vágytam a szerelem után, 
teljes odaadással még sohasem szerettem. Az Ideál, 
mely után rajongtam, még nem öltött határozott 
alakot vajúdó képzeletemben ; sőt, úgy látszott, hogy 
fantáziám annyira kimerült, hogy sohasem lesz képes 
konkrét alakba öltöztetni tünékeny ábrándjait. Most 
láttam csak egész világosan, hogy ellentétes hajla
maim harcában mennyire szétforgácsoltam erkölcsi 
érzékemet és akaraterőmet. Az akarat helyett az 
ösztönök igazgatták tetteimet; az erkölcsi érzéket 
fölváltotta az eszthétikai érzék, a mely némileg 
mégis összetartotta széthulló kedélyvilágom romjait. 
Mert azok, a kik a Szép bálványozásába merülnek, 
erkölcsileg sohasem züllenek el teljesen, miután a szép 
fogalma lesz kedélyviláguk napja, a mely körül többi 
szenvedélyeik, mint a bolygók, rendre keringenek.

Eme folytonosan hullámzó kedélyhangulat szín
telen hátterében, mint valami ködfátyolkép, bizony
talan változatokban lebegett Sapho Mylius szerelmé
nek kínos emléke. Ez a szerelem sokkal tisztább
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volt, sokkal tovább tartott, hogy sem azt azonnal 
feledhettem volna: már csak azért is, mert az özvegy 
Carmen nagyon szép és nagyon szellemes volt. 
Hasonlított Thomas Lawrence alakjaihoz; meg volt 

4 benne mind az a női finomság, gyöngédség és 
légiesen elmosódó árnyalat, melylyel az angol festő 
vászonra vetette ragyogó szemű, bíboros ajkú, hal
vány ideáljait. Élénk, szeszélyes, vidám és szelle
mes volt, mint egy második Shaftesbury grófnő, s 
e mellett gyöngéd: az ábrándozásra épp úgy haj
landó, mint a búskomorságra, és a harag szenvedé
lyes kitöréseire. Alakja most gyakrabban felújult 
emlékemben; de nem éreztem semmi szomorúságot 
a fölött, hogy végkép szakítottam vele. Inkább csak 
az fájt, hogy senkim sincs, a ki helyét pótolhatná, 
a ki betöltené szívemben azt a nagy ürességet, mely 
akkor támadt, midőn egyszerre kivetettem onnan 
szerelmem sokáig gyűjtögetett kincseit. Valahány
szor reá gondoltam, képzeletemben mindig össze
hasonlítottam őt azon Ideállal, melyet lelkem még 
nem alkotott meg teljesen; ilyenkor hidegen, a lélek
búvár precíz logikájával konstatáltam azon óriási 
különbséget, mely elválasztotta őt azon nőtől, a ki 
egészen betölthette volna szívemet.

— De vajjon létezik-e ilyen nő ? s megadatik-e 
nekem, hogy vele találkozzam?

Nem láttam reá semmi valószínűséget és a kiet
len jelen, a sivár jövő szomorú reménytelenségében 
szívem tehetetlenül vergődött.
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Sokszor úgy tetszett, mintha testi és lelki erőm 
végkép elhagyott volna, s nem volnék képes e 
nyomorúságos élet keresztjét tovább hordozni. Érez
tem, hogy lassankint pusztulok el; az életem úgy 
fogyott el, lassan és állandóan, mint az agyag
edénybe zárt víz, mely annak likacsain keresztül 
elpárolog. Időről-időre vízió gyanánt jelentek meg 
előttem életem egyes körülményei, rendesen rég 
elfeledett fájdalmak, melyeknek kinzó emléke ismét 
felszakította a már beforradt sebeket. Máskor meg 
tökéletesen elvesztettem az idő, a tér és az anyag 
tudatát és csak azt éreztem, hogy el vagyok szige
telve a jelentő], s hogy valami végzetes hatalom 
száműzött az életből, gyötrő emlékeim feljáró kísér
teiéi közé. Gyakran, órák hosszú során át, úgy tet
szett, mintha az életnek reám nehezedő fizikai 
súlyát valóban érezném; ilyenkor jól hallottam, hogy 
az üterek halántékaimon lázasan lüktetnek, s én 
magam kínosan lihegtem, mintha csakugyan kimerül
tem volna e képzelt teher emelésében.

Aztán beállott a visszahatás. Mind az a szarkaz
mus, keserű gúny és gyötrő megvetés, melyet ön
magam és a világ iránt éreztem, mind fölkelt el- 
kínzott lelkem legmélyén, és tehetetlen dühben, 
nemtelen boszúvágyban nyilatkozott meg. Úgy tet
szett nekem, mintha soha sem tudtam volna, hogy 
mi a jóság, a gyöngédség, a bocsánat és szelídség. 
A jónak és nemesnek minden forrása elapadt, ki
száradt a vérevő harag tüzétől, s valahányszor Car-
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men eszembe jutott, mindig csak egy rossz regény 
ostoba hősét láttam magamban. A kegyetlen irónia, 
melynek epéje elöntött, nem kímélte egyetlen tet
temet, egyetlen szavamat sem. Az, a mit előbb a 
szenvedély komoly drámájának hittem, most nevet
séges bohózatnak látszott előttem. Semmi sem fűzött 
többé a múlthoz és emlékeimhez, melyektől undo
rodtam ; minden kötelék elszakadt: soha át nem 
hidalható örvény választott el Carmen-tß\ és elteme
tett szerelmemtől.

így gondolkoztam : — Minek is térnék vissza 
hozzá? minek is játszanám tovább gyűlöletes és 
nevetséges szerepemet ? Ki fogok menni a nagy 
világba; két kézzel fogom tépni a könnyelmű, 
szabados élet örömvirágait. Mit bánom én, ha meg- 
részegülök is; mit bánom én, ha elsülyedek is az 
érzékiség posványában! Nem akarok jobbnak 
látszani, mint a minő vagyok, és lehetek: sár a sár
ban, hitvány, nemtelen salak!

Ily körülmények között, ily kedélyhangulatban 
találkoztam először Eszterrel.

— Mielőtt visszautazol Flórencbe — szólított 
meg Hévízi — jöjj el hozzám ebédre. Lesz ott 
valaki, a ki szintén Flórencbe készül és szeretne 
megismerni.

— Kicsoda?
— Egy művésznő. Az operában énekel.
— És ?... — kérdeztem, gúnyosan felvetve 

ajkaimat.
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— Az egyszer tévedsz. Azt hiszem, szereti férjét.
— Csak hiszed? És mikor mutatsz be neki?
— Holnapután este.
Mikor Esztert megláttam, nem éreztem semmit, 

a mi azt mutatta volna, hogy mélyebb benyomást 
tett rám. Csak arra emlékezem, hogy igen kis kezé
nek finom metszése és mély szemeinek fátyolos 
fénye meglepett. A mint azonban megszólalt, rög
tön érdeklődni kezdtem iránta.

— Örülök, hogy megismerhetem. Már Hévízi 
is sokat beszélt önről nékem, s magam is sok szé
pet olvastam, a mit ön irt, elszórva a hírlapokban. 
A jövő hónapban én is Flórencbe megyek, s jól 
fog esni, ha ott már, mint jó ismerősömet üdvö
zölhetem, Mert mi, úgy-e, jó ismerősök leszünk?

Egész bizalmasan beszélt, mintha már, ki tudja 
mióta ismertük volna egymást. A mint hallgattam, 
lassankint a gyöngédség egy neme fogott el, mely 
hasonlított a hálához. Úgy tetszett nekem, mintha 
— rólam és körülményeimről beszélve — engedélyt 
adott volna, hogy közelebb lépjek hozzá s közvet
lenebbül ismerjem meg őt. Lehet, hogy ezen bizal
masság érzetét a lelkemben meg-megújuló reflexiók 
illúziója keltette föl, mit azon különös hasonlatos
ság tett élénkebbé, melyet Eszter és Carmen hangja 
közt felfedezni véltem. Jól emlékezem, hogy nem 
annyira szavainak értelmére, mint inkább zengzetes 
hangjának ritmusára figyeltem. Lágy, néha férfias 
érccel csengő hangjának hajlékonysága az érzel-
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mek és gondolatok legfinomabb árnyalatait is 
érvényre emelte. Azt lehetett volna mondani, hogy 
hangjának kettős szinezete van; az egyik, a mely 
férfiasán, szinte mélyen és kissé fátyolozottan rez
geti, meglágyult, ércesebb lett, s oly édes, behízelgő 
melegséggel ment át a finom csengésű szoprán 
hangba, hogy, a míg hallgattam, inkább csak hangjá
ban, mint szavaiban gyönyörködtem. Mint midőn a 
zene átmegy egyik hangnemből a másikba, s aztán 
ismét visszatér az eredetibe, úgy változott és csapon
góit Eszter hangja is. Ez a sajátság, a mely már 
Carmen~né\ is megkapott, most, emlékeim nyomán 
újra felújulva, annyira lebilincselt, hogy lassankint 
valami rejtélyes varázs lopta be magát szívembe 
és, minél dallamosabb lett hangja, annál kevésbbé 
figyeltem szavainak értelmére. — Végre megszó
laltam :

— Nekem úgy tetszik, hogy már régi ismerő
sök vagyunk. Nem állíthatom egész biztosan, de 
úgy hiszem, mi már találkoztunk. Ki tudja hol és 
mikor láttam önt? Talán álmomban, talán íróaszta
lom előtt ülve, midőn illúzióimat papírra vetettem, 
vagy talán egy másik világban, a hol ön Aspasia 
lehetett, én pedig...

S elnevettem magamat, hogy megelőzzem gúnyos 
mosolyát, ha esetleg nevetségesnek találná ezen 
utóbbi frázist, mely magam sem tudom, hogyan jött 
ajkaimra. De Eszter szótlan és komoly maradt.

— Vajjon reám figyelt-e, vagy másra gondolt?
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Láttam, hogy poharát ajkaihoz emelte; hirte
len felvettem a magamét, s úgy intéztem, hogy vele 
egyszerre tehessem azt le az asztalra. Miután 
kezeink csaknem érintkeztek, hirtelen, önkénytelenül 
egymásra néztünk. És szemeink sokkal jobban ragyog
tak összevillanásukban, mintsem hogy azt a bornak 
tulajdoníthattuk volna.

— Ön hallgat? — szólított meg Eszter, közönyt 
színlelve, a mi hangját némileg bizonytalanná tette.— 
Pedig azt hallottam, hogy kitűnő társalgó... Rázza 
fel tehát magát és beszéljen Flórencről...

— Még pedig olyat, a mit el is hihetünk! — 
szólt közbe Hévízi.

Mindnyájan nevettek és magam is elmosolyod
tam, miközben Eszter felé fordultam.

— Fiorenza, a virágok és a szerelem városa, — 
szóltam halkan.

De azonnal elhallgattam, mert megleptem Eszter 
tekintetét, a mint lopva reám nézett, félig húnyt 
szempillái alól. Hosszú, sűrű szempillái elfödték 
ragyogó szemeit, melyekben valami rejtélyes, fehé
res fény látszott fellobbanni. Mihelyt reá tekintet
tem, rögtön félre fordította fejét, de még sem elég 
gyorsan, hogy észre ne vegyem szemeinek égő 
villanását. Valami erős, villamos ütést éreztem szí
vemben, melyre minden idege egyszerre megrándult 
és rögtön utána kéjes zsibbadásba merült. Vannak a 
nőknek olyan pillantásaik, melyek a férfi szívében 
nagyobb gyönyört keltenek, mint magának a nőnek

Zerdahelyi: Turris Eburnea. 2
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birhatása. A ki még nem látta, miként gyűl ki egy 
szelíd szempárban az ébredő szerelem hajnalcsillaga, 
az még nem ismeri a legnagyobb boldogságot, 
melyet az emberi szív átérezni képes. Később, a 
szerelem és a kéj egyetlen gyönyöre sem közelíti 
meg azt.

— Érdeklődik irántam! érdeklődik irántam! — 
ujjongtam szívem mélyében. S rögtön hozzá gon
doltam azt is: — Ily nagy boldogságot soha sem 
éreztem.

Ekkor annyira elfogott a vágy, hogy vele 
egyedül lehessek, hogy alig bírtam kivárni az ebéd 
végét. Belül kínos aggodalom gyötört, mintha attól 
féltem volna, hogy ha nem sietek, megelőznek, s 
elszalasztom a boldogságot, mely után vágyódom. 
És, gyógyíthatatlan, soha be nem telő hiúságom már 
előre átéreztette velem a diadal mámorát.

— Ez a nő, kinek birhatásáért százan meg százan 
remegnek, az enyém lesz, — gondoltam magam
ban, és szinte felmagasztosultam kielégített hiú
ságom reményében. Mert, a mennyivel jobban 
irigyelnek valakit azért, a mit bir, annál jobban tud 
annak örülni, s annál büszkébb reá.

A társalgás ismét fölélénkült az asztal körül, s 
Eszter megint hozzám fordult:

— Egész télen Flórencben marad?
— Igen, sőt még azután is.
— Akkor sokszor fogunk találkozni.
— Je crains ce que fespbre, — feleltem moso-
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lyogva, bár lelkemben bizonyos nyugtalanságot, 
szomorúságot éreztem, mely hasonlított a féltékeny
séghez.

Képzeletemben már láttam őt, a mint moso
lyogva köszöni meg a közönség tapsait, s meg
reszkettem a gondolatra, hogy mindenki reá szö
gezheti vágytól égő szemeit, hogy mindenki magá
nak tulajdoníthatja a mosolyt, mely ajkain lebeg. 
Mert tudtam, hogy ebben rejlik a művésznők leg
nagyobb varázsereje. Midőn a színház viszhangzik 
a felviharzó tapsok zajától, midőn minden férfi szí
vében kigyúl a vágy emésztő tüze: az, a kinek 
egyedül szól a díva mosolya és tekintete, megszédül 
hiúságában, és megittasul büszkesége mámorától, 
mintha egy pohár nagyon erős bort hajtott volna fel.

— De én leszek-e az, a kit szeretni fog?
Mert, hogy szeretnie kell, arról meg voltam 

győződve: hiszen egész valóján meglátszott, hogy 
csak a szerelemre született; arra, hogy szeressen 
és hogy szeressék: még a levegőt is, a mit be- 
szítt, átjárta a kéjes vágyak forrósága, melyeket 
megjelenése ébresztett föl.

— De én leszek-e az, a kit szeretni fog ? — 
kérdeztem ismét önmagámtól, és szívemben kese
rűen hullámzott a féltékenység érzelme, melyet még 
fájóbbá tett a bizonytalanság, hogy fogok-e valaha 
szívéhez közelebb férkőzhetni ?

Végre a ház asszonya fölállt, s mindenki követte 
példáját. Fölajánltam karomat Eszternek; ő reám 

2*
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nézett, de nem szólt, nem mosolygott, csak lassan 
odanyujtotta karját és reám támaszkodott.

— Mikor megy le Flórencbe ? — kérdezte kö
zönyösen.

— A jövő héten. És ön, mikor jön le?
— A jövő hónapban.
Hirtelen, önkénytelenül összenéztünk, s sze

meinkben az öröm sugára ragyogott fel, mint midőn 
két szerelmes találkozót ád egymásnak s előre át- 
érzi annak boldogságát. Aztán, sokáig nem szóltunk 
semmit, s még akkor is hallgattunk, midőn, a töb
biektől kissé távol, leültünk. Mind a ketten érez
tük, hogy percről percre jobban összeszorul körü
löttünk az a végzetes gyűrű, mely aztán oly sokáig 
a kínos kéjek rabláncával fűzte össze lelkeinket. 
De azon egyikünk sem csodálkozott, hogy szíveink 
ily rövid idő, néhány óra, alatt annyira közeledtek 
és megértették egymást: sőt, ezt a kölcsönös oda
adást természetesnek is találtuk.

Eszter most már szomorúnak látszott; nagy, 
mély szemeinek különös fényét elhomályosította 
valami vékony fátyol, mely alól csak ritkán villant 
ki egy-egy ragyogó sugár; arcán a fáradság nyo
mai látszottak, s ajkai körül egy mélyebb vonás a 
fájdalom kifejezését kölcsönözte neki. Én szinte át
szellemülve néztem rá, mintha szívemet már el
öntötte volna az a boldogság, melyet szerelme fog 
nyújtani nekem. Mert, hogy szeretni fog, s az enyém 
leend, azon most már nem kételkedtem.
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S a mint emésztő, lelket ölő vágygyal néztem 
rá, lassan felém fordította arcát, mintha nem birt 
volna ellent állni reá tapadó szemeim delejes von
zásának ; aztán reám mosolygott, de az ajkain lebegő 
halvány, futó mosolyt elnyomta az a bánatos ború, 
mely szemeiben tükröződött, s a melyet az ellentét 
még jobban érvényre emelt. S én éreztem, hogy 
azon pillanat alatt, míg a mosoly el nem tűnt ajkai
ról, egyedül voltam vele, mert szíveinket teljesen 
elszigetelte a külvilágtól a bennük fakadó gyön
gédség.

Mintha csak ismét Carmen-t hallottam volna, 
midőn megszólalt:

— Ön még nagyon fiatal. Sokszor szeretett-e már?
Mielőtt még felelhettem volna, Sztankovits el

kezdett játszani a zongorán.
— Beethoven, — szólt Eszter halkan, s felállt, 

hogy közelebb menjen a zongorához.
Ott állt az ablakmélyedésben, félig elrejtve, félig 

beárnyazva, a nehéz függönyök félhomályában. Tisz
tán éreztem a pao rosa illatát, mely ruháiból felém 
áradt, s lassankint mámorba ringatott. Valami titkos 
erő ellenállhatatlanul vonzott feléje, s éreztem, hogy 
ép úgy hiába küzdenék ezen erő ellen, mint a 
vizbefuló hasztalan igyekszik kimenekülni az örvény 
keringő habjaiból.

Nem tudom, hogyan történt, de egyszerre csak 
ismét mellette voltam, az ablakmélyedésben. Nyu
godtan, szinte mozdulatlanul állt, és csak félig nyi-
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tott ajkainak halk lihegése, meg a nagy, mély sze
meiben meg-megvillanó rejtélyes tűz mutatta, hogy 
érez és ábrándozik. Az áhitat egy neme, valami tit
kos ihlet fogott el, hogy ne zavarjam meg álmo
dozását. De, midőn már sokáig mozdulatlanul állott, 
mintha nem is ebben a világban élne, mélyen el
szomorodtam, hogy engem egyedül hagyott, s föl 
akartam ébreszteni merengéséből, hogy lelke vissza
térjen hozzám. Lassan, alig észrevehetően megérin
tettem karját, s mialatt megrebbenve felém fordult, 
oly alázatosan és esdve néztem reá, hogy önkénte
lenül megindult és reám mosolygott.

— Ő az enyém lesz! — gondoltam magam
ban kéjes reménynyel, mert a pathetikus zene még 
jobban felizgatott.

— Énekelj valamit, Eszter — kérte őt Hévízi 
neje az ablakmélyedésben.

— Nem, nem ! — szólt Eszter, mintegy ijedten, 
és lopva felém tekintett.

-— Énekeljen, — kértem én is, csaknem félénken.
Aztán többen is jöttek oda, és annyira kérték, 

hogy lehetetlen volt nem engednie.
S Griegnek egy románcába kezdett, melybe a 

zenész beleöntötte ködös hazájának mélabús szomo
rúságát, mit sohasem vigasztal meg a déli nap égető 
heve. Az ének érzelmes melegében hangjának ket
tős timbre-je megolvadni látszott, mint két nemes 
érc, a mely egyetlen csengő, hajlékony, minden 
rezgésre alkalmas ötvénynyé alakult. Grieg egyszerű,
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közvetlen melódiája, — melyben -a gyöngéd fájda
lom felsíró nyögését csak néha szakítja meg a vízió
ként feltünedező boldogság örömsikoltása, — be
töltötte a nagy termet, melyet forogni láttam magam 
körül, szédületes megindultságomban. A bánatos 
románc minden akcentusa zajos, kegyetlen viszhan- 
got keltett szívemben, felkorbácsolva fájó emlékeit, 
feltépve csak alig beforradt sebeit. És szállt a dal; 
csengve, bongva áradt szét Eszter lágyan olvadó 
hangja az illatárral terhes levegőben, a vakító fény
ben ragyogó teremben. S míg, egy részről, éneké
ben mind jobban fölfedeztem Carmen hangjának 
csodálatos rezgését: addig, más részről, fölébredt 
emlékeim fölött, úgy láttam Eszter alakját fölmagasz
tosulni, mint azon Ideál megtestesülését, mely után 
felizgatott képzeletemben emésztő vágygyal rajong
tam. Homlokomon a hideg veríték lassan kigyöngyö
zött ; szemeim elhomályosultak; ereim lázasan lük
tettek ; lihegve vettem lélekzetet. Görcsösen kapasz
kodtam egy szék támlájába, mert idegeim megpattanó 
húrok gyanánt feszültek meg ; s midőn a románc, 
a vigasztalan kétségbeesés sóhajában elhalt, csak alig 
állhattam meg, hogy heves zokogásban ne törjek ki.

A dalnak már régen vége volt;. elhangzottak 
már a tapsok is, és én még mindig nem tértem 
magamhoz. Csak akkor rezzentem föl, mikor Esz
ter kezet nyújtott:

— On most nagyon szomorú. Flórencben is min
dig ilyen ? — kérdezte mosolyogva.
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— Ezután... mindig ilyen leszek... — szól
tam lassan, és mélyen, merően szemeibe néztem.

— A viszontlátásra, Flórencben, — mondta Esz
ter, mintha nem is hallotta volna szavaimat, mintha 
nem is értette volna meg azok rejtélyes jelentését.

És még most is látom őt, a mint lassan, fejét 
büszkén magasra tartva, ragyogó mosolylyal ajkain, 
elhagyta a termet, a mely egyszerre sötét lett nekem 
és hideg, mintha fényes napja leáldozott volna!

így láttuk egymást először, s így lettünk egymás
nak átka és üdvössége.



II.

Sok száz év múlt el, a mióta Herkules — a 
legenda szerint — fölépítette Flórencet, a liliom 
virágok mezején. A művészet, a szerelem és a köl
tészet városa, az idők folyamán, sok viszontagságon 
ment keresztül; fény és árny, dicsőség és gyalázat, 
diadal és megaláztatás, bizarr egymásutánban válta
koznak történetében, melynek lapjait, hol dicsőség
gel aranyozták be, hol gyalázattal fertőzték meg 
tulajdon gyermekei, a szerint, a mint imádták, vagy 
vérbe tiporták szülő városukat. De, sem a százados 
visszavonás, sem az idegen zsarnokok dölyfe, nem 
tudta soha megsemmisíteni a költészet, a művészet, 
s a szerelem ama ragyogó varázsát, mely soha el 
nem múló fénynyel hirdeti az olasz géniusz örök 
dicsőségét. Elmúltak ugyan Fiorenza szebb napjai 
is, és ékességein már csorbákat ejtett az idő vas
foga ; de még áll, még áll a Mediciek büszke 
városa, néma tanúja a nagy időknek, mint roppant 
síremlék, melynek halottaira nem vár föltámadás. 
És szép ez a város, hol a nagy mesterek művei 
állanak ; hol minden kő egy hatalmas század nyo-
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mait viseli magán ; hol, a melegebb nap alatt, pezs
gőbb életet élnek az emberek; hol az ég kékeb
ben borúi az áldott határok fölé, s a májusi alko
nyat a szemekben könny eket fakaszt; hol a kaszált 
réteken ezer virág árasztja illatát, s a zöld olajfa 
elvénül, a nélkül, hogy a telet ismerte volna. A ter
mészet csodálatos szépsége s a művészet örök 
varázsa ezernyi idegent vonz évről-évre Flórencbe, 
hogy megbámulják Brunellesco merész kupoláját, 
Sandro Botticelli ideális nőalakjait, vagy azon bána
tos angyalokat, melyeket Fra Beato Angelico tér
den állva festett, miközben lelke is leomlott ihletett 
imádatában. Szép, mindig szép és fölemelő a lilio
mok városa, de legszebb akkor, mikor a májusi nap 
aranysugaraiban fürdik. Május, május volt és marad 
örökké Fiorenza hónapja, a mióta Lorenzo il magnifico 
felszentelte e hónapot a költészet és szerelem hónap
jává.

Májusban tértem vissza Flórencbe. Mint midőn 
valaki felébredve még halványan emlékezik, hogy 
álmában boldog volt és örült: úgy éreztem én is, 
hogy boldog voltam és örültem; de az emléket 
megmérgezte az aggodalom, hogy rövid találko
zásunk csak káprázatos álom volt, melynek folyta
tását hasztalan várom — most, hogy felébredtem. 
Lelkemben felujult Eszter képe, kit szebbnek láttam, 
mint nőt bármikor életemben, s nem bírtam szaba
dulni első találkozásunk ábrándos emlékeitől. Most 
már nem tudnám leírni a remények, aggodalmak,
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vágyak és szenvedések ama csodálatosan fájdalmas 
és mégis boldogító hullámzását, mely akkor szíve
met emelte: mert, bármily szép volt is a rózsa, 
széttépett szirmaiból senki sem sejtheti egykori szép
ségét; s ha azok még nem vesztették is el egé
szen illatukat, csak az örülhet neki, a kit a gyenge 
illat ama szebb napokra emlékeztet, midőn a virág 
még teljes pompában nyitott.

Egyetlen egy gondolat töltötte be szívemet, lel- 
kemet, egész valómat.

— Hogyan fogom szerelmét megnyerni?
Mert, hogy Szeretni fog, hogy szeretnie kell, 

azon egy pillanatig sem kételkedtem, miután érez
tem, hogy meghalnék fájdalmamban, ha nem lenne 
az enyém. Sőt még tovább mentem. Felidéztem 
emlékemben minden szavát, minden mozdulatát; 
vizsgálni kezdtem, a remény rózsaszínű szemüvegén 
át, első találkozásunk egyes mozzanatait, s arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy talán már Eszter is 
szeret engem, hogy talán már akkor szeretett, midőn 
megkérdezte tőlem:

— Ön most nagyon szomorú. Flórencben is 
mindig ilyen ?

Azonban, csaknem egyidejűleg, a kételyek és 
aggodalmak egész sora merült föl lelkemben, a me
lyekre nem mertem megfelelni.

— Vajjon fog-e majd mégis szeretni?
Nem olyan volt, mint a többi művésznő. Nagyon 

fiatalon ment férjhez, még mielőtt a festett világ
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erkölcstelensége megmételyezhette volna kedély
világát. Házias nevelése megóvta őt a színpadi 
feslettség kisértéseitől, s feltéve, hogy férjét nem 
szerette is, hitvesi hűségét mindaddig még nem 
törte meg.

— S én lennék-e az, a kiért megcsalná férjét, 
a kiért rátérne arra az útra, melyet az énekesnők 
legnagyobb része követ?

Kimondhatatlan csüggedés vett rajtam erőt, s 
szerettem volna, ha a chronique scandaleuse minél 
botrányosabb dolgokat jegyzett volna föl róla: mert 
ez legalább némi kilátással biztatott volna a sikerre 
nézve. Majd ismét remélni kezdtem, és olyanformát 
éreztem, mintha egy dalt hallanék, melyet valaki 
nagyon régen elkezdett s nem végezett be; most 
valaki megint folytatta a dalt, ott, a hol a másik 
félbeszakította, de én már a kezdetére nem emlé
keztem. S megzavart lelkem, míg nyugtalanul eről
ködött visszaemlékezni, hogy megtalálja az össze
függést a dal kezdete és vége között, kínosan ver
gődött és, sem a rég elfeledett melódiát nem találta 
meg, sem az újnak gyönyörét nem élvezhette.

Valami kimondhatatlan, nehéz szomorúság fogta 
el egész valómat. Két hét alatt többet éltem át és 
többet szenvedtem, mint két év alatt; s úgy tet
szett, hogy hányatott életemben soha egyetlen fájda
lom sem érte el a kínos vergődés azon paroxiz- 
musát, mely azon idő alatt gyötört, míg Eszterre 
vártam. Még mindig hallani véltem hangját, mely-
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nek kettős timbrefie édesen fájó viszhangot keltett 
szívemben. Ilyenkor különös, megfoghatatlan dolog 
történt velem. Sapho Mylius, az özvegy Carmen 
szintén felújult emlékemben, mintha Eszter hangjá
nak megcsendülő viszhangja idézte volna föl, s a 
két nő alakja lassan egybe folyt, összeolvadt, s 
kéjes ábrándokat teremtett felizgatott képzeletem
ben. S ekkor világosan tudni véltem, hogy Eszter
ben testesült meg azon Ideál, melyről álmodoztam; 
hogy benne meg van mind az, a mit szívem, lel
kem csak részben talált meg Carment en; s hogy 
a legnagyobb gyönyör és boldogság, melyet em
beri elme elképzelhet, dobogó szív megpattanás nél
kül átérezhet, az lesz, mikor Eszter, szerelemtől 
megrészegülve, karjaimba roskad.

— De vajjon el fog-e jönni? Vajjon az enyém 
lehet-e, és nem fog-e férje őrködni fölötte, hogy 
még csak közelébe se férkőzhessek? — gyötörtem 
önmagamat.

E gondolatra rendesen iszonyú kétségbeesés 
fogott el, a melynek nyomán szemrehányó önvád 
és bizonytalan aggodalmak ébredtek föl bennem. 
Éreztem, hogy az, mit tenni szándékozom, alávaló- 
ság; hogy mindenki el fog ítélni és elfordul tőlem, 
ha feldúlom Eszter családi életét, s magammal rán
tom őt a szenvedély örvényébe. Már ekkor tisztán 
és világosan láttam a romlást, a gyalázatot, mely 
vétkes szerelmünkből származni fog, s elhaló er
kölcsi érzetem fel-felcsillanó sugarainál megdob-
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benve láttam elzüllött kedélyvilágom romjait, me
lyek között kajánul vigyorogtak felém a számító 
önzés és szenvedélyes vágy kísértő rémei.

Néha, midőn a magány csüggedt pillanataiban 
némi higgadtsággal gondoltam a jövőre, elkínzott 
lelkem legmélyén undort éreztem önmagam iránt- 
és erőtlenül, elkábulva nyugodtam belé a tudatba, 
hogy nyomorult vagyok: azzal a lemondó kétségbe
eséssel, a melylyel a beteg tovább szenvedi baját, 
miután már tudja, hogy betegsége gyógyíthatatlan. 
Éreztem, hogy életem forduló ponthoz közeledik: 
oly keresztúthoz, melynek egyik ága a romlás, má
sika a szabadulás felé vezet: oly elhatározó pilla
nathoz, a melyben a nagy és erős szívek minden 
erejükkel felemelkednek, míg a kicsiny és gyönge 
szívek gyáván és nyomorultan porba omlanak. És 
én is leroskadtam a porba: nem volt bátorságom, 
hogy egy erőszakos elhatározással kioltsam szívem
ben a gyehenna tüzet, mely benne lángolt.

És azért nem volt, mert, noha már akkor is 
szenvedtem, mégis jobban féltem ama fájdalomtól, 
melyet Eszterről lemondva éreztem volna; mert, 
ámbár megvetést éreztem magam iránt, mégis 
gyáva voltam ellökni azt, a mi megvetésemet föl
idézte. Engedtem tehát, hogy a szenvedély vihara 
letiporjon; odavetettem magamat az orkán közepébe, 
vágyva a kéj után, keresve az alkalmat, bízva a 
véletlenben, a körülményekben és saját szeren
csémben.
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De, mialatt azt hittem, hogy a végzetben meg- 
nyugvó cinizmus érzete, ha egészen el nem öli is, 
legalább eltompítja lelkiismeretem furdalásait, fogé
konyságom a szenvedés iránt folyton növekedett 
és lassankint a kínos idegesség, a periodikus lelki 
zavar tünetei léptek föl nálam. Újra éreztem ekkor, 
hogy erkölcsi valóm nem más, rflint az ellentétek 
bizarr vegyüléke, a melynek egyetlen törvénye az 
ingadozás. Lelkem olyan volt, mint a víz, melynek 
tükre örökös hullámzásban van; egyetlen állandó, 
szilárdan meggyökerezett érzés, vagy gondolat sem 
volt benne, hanem mindegyik folyton átalakult, vajú
dott és elmosódott; a kötelesség szavát elnyomta 
a keblemben dúló érzések zajlása; az akarat szavát 
túlharsogták a szívemben felviharzó ösztönök; ön
tudatom, mint a csillag, mely nem saját fényével 
ragyog, időről-időre elhomályosult. Ilyen voltam 
mindig, s az volt végzetem, hogy ilyen is marad
jak. — Miért, tehát miért is küzdöttem volna önma
gam ellen?

És ez a küzdelem mégis minden nap, minden 
órában megújult lelkemben!. Maga a környezet, 
melyben éltem: a flórenci május ábrándos szép
sége, a renaissance művészetének örök emlékei, a 
Lungarno árnyas fasorai, melyek alatt Dante és 
Boccaccio szerettek : szóval minden — a helyett, 
hogy gondolataimat elvonta volna lelkem háborgá
sától — inkább közre hatott arra, hogy még job
ban bele éljem magamat szenvedélyembe. Mint
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mind azok, a kik egyetlen átkos szenvedély rabjai, 
úgy én is magamban hordtam gyöngeségem bün
tetését : lassankint minden gondolatom Eszterben 
összpontosult, s a róla álmodás annyira megszokássá 
vált bennem, hogy igen gyakran, midőn egy nő 
elment mellettem, ugyanazt a delejes rezgést, kéjes 
ellankadást éreztem idegeimben, mint akkor, a mi
kor Eszter mellettem ült.

Éjjel, midőn Fiesole pázsitos halmairól balzsa- 
mosan árad be Flórencbe a virágillattól terhes esti 
szél, céltalanul bolyongtam szerte az utcákon, hall
gatva az Angelus-xa, hívó harang mélabús kongását; 
s a bronznak tiszta, átható csengése Eszter hang
jára emlékeztetett, mely éppen oly ércesen rezgeti 
a Grieg románcának bánatos melódiájában. Majd, 
megálltam az Arno partján, a mely gyorsan, cse
vegve siklott el a Ponte Vecchio ívei alatt és sokáig, 
ábrándos fájdalommal néztem le a Dante, Michel- 
angiolo, Donatello és Machiavelli folyójába, mely
nek tükrében úgy reszkettek a csillagok képei, mint 
Eszter szeme, midőn megleptem, hogy lopva rám 
tekintett. És aztán végig jártam a helyeket, a hol 
Beatrice és Dante szerették egymást; a hol Luisa 
Strozzi, virágokkal felékesítve, megtetszett Medici 
Sándornak és halálát okozta neki; a hol az Amedei 
testvérek meggyilkolták a hitszegő Buondelmonte 
lovagot, ki nővérüket elcsábította, éppen akkor, 
mikor esküvőre vitte menyasszonyát, egy Donati 
leányt; a hol Ginevra Degli Amieri föltámadt halót-
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taiból, mert kedvese fölsírta őt és elvitte messze 
földre, hogy senki el ne rabolhassa tőle... s mi
dőn ez a sok misztikus történet és legenda már-már 
egészen elvette eszemet, öntudatlanul oda támolyog
tam a dómhoz, Arnolfo di Lapo szobra elé, a hol 
ilyenkor lelkem egy pillanatra leomlott megdöbbenő 
imádatában, az emberi elme ezen merész alkotása 
előtt, és elfeledte minden kínját, minden szenvedését.

De aztán, a mint egy-egy fehér fátyolos nő
alak elsuhant mellettem, a mint közel, vagy távol 
megszólalt a gitár és a mandolin, a mint a stornelló-k 
rögtönzött dallamai végig rezegtek a balzsamos 
levegőn, újra elfogott a gyötrő szenvedély: és lihegve 
meresztettem ki szemeimet az elsuhanó nőalak után, 
mintha reá akarnék ismerni; és lélekzetemet vissza
fojtva figyeltem az elhaló melódiára, mintha akcen
tusai az én lelkemből fakadtak volna...

Végre, a mikor lelkem már kimerült a nehéz 
küzdelemben, magamra erőltettem azt a meggyőző
dést, hogy minden erőlködésem hiába való, s hogy 
a legokosabb, a mit tehetek, a sorsomban való vég
leges megnyugvás. A lelkemben felviharzó szenve
dély most már életemnek mintegy szükséges föl
tételévé vált. Elhitettem magammal, hogy a nyuga
lom halál, s a szívnek, ha élni akar, szenvedélyekre, 
küzdelemre van szüksége, s az én végzetem az, 
hogy soha se tudjak megszabadulni szenvedélyeimtől.

Néha aztán, mikor egy-egy pillantást igyekez
tem vetni elkínzott lelkem sötét mélyibe, még job—

Zerdahelyi• Turris Eburnea. 3
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ban elcsüggedtem, mert éreztem, hogy vágyaim 
szilaj fergetege elragadott, hogy elszédülten tántor
gók a szenvedély örvénye felé, melynek mélységé
től visszaborzadtam, de a mely felé ellentállhatat- 
lan hatalom vonzott. Nem voltam képes hidegen 
vizsgálat alá venni földúlt kedélyvilágom körülmé
nyeit, mert a lélektani elemzés — ha volt is erőm 
azt megkísérteni — csak kegyetlen kételyekre veze
tett, miután a féket vesztett szenvedély, úgy az előre
látás, mint a következtetés képességét teljesen kiölte 
bennem. így aztán, egy-egy órai magamba mélye
dés után, a kétségbeesés még jobban erőt vett 
rajtam, és saját tehetetlenségem érzete még jobban 
meggyőzött arról5 hogy hasztalan küzdők a vég
zet ellen.

Midőn végre, május közepén, Eszter egész vá- 
ratlanúl megérkezett, az első találkozásnál valami 
leírhatatlan, a megdöbbenéssel határos izgatottság 
lepett meg, mintha a végzet titkos hatalmának 
megnyilatkozását láttam volna megjelenésében ; 
mintha megérkezte, életem e legszomorúbb napjai
ban, a sorsomat intéző predesztináció műve lett 
volna, mely azért küldte őt, hogy vagy meghozza 
a végső segélyt, vagy reám mérje az utolsó csa
pást, — kínos vergődésemben. A legelső ösztön, 
mely lelkemben fölébredt, a remény és a boldogság 
érzete volt; de nyomában rögtön fölkelt a bizal
matlanság és a féltékenység kínzó fulánkja is. Úgy 
tetszett nekem, hogy soha sem fog szerethetni, hogy
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soha sem lehet az enyém, mert kettőnk között, 
gyűlöletes akadály gyanánt, ott állt férjének alakja, 
ki szintén eljött vele.

— Miért jött el? Mit akart itt? Talán még meg 
sem született boldogságunkat akarta megsemmisíteni; 
vagy engem akart gyötörni, hogy álmatlan éjjelei
men pokoli víziókban lássam az ő és Eszter ölel
kező alakjait?

Nem tudnám leírni azt a kínzó fájdalmat, mely 
telkemet emésztette; ezer meg ezer apró tűszúráshoz 
hasonlított, melyek mindegyike egy-egy kétely volt 
és folytonosan új sebeket vágott vérző lelkemben. 
E szenvedély ezer ágú lángja körül fogta, nyaldosta 
szívemet, mely ki nem oltható vulkán gyanánt 
égett, lobogott e nőért — a ki nem volt, nem lehe
tett az enyém —, fölidézve képzeletemben a még 
nem élvezeti gyönyörök mámorát, előre éreztetve 
velem a boldogságot, mely ellankasztja idegeimet, 
midőn majd gömbölyű karjaival magához ölel, s 
bíboros ajkainak kéjes mérge elönti szívemet. S a 
lelket ölő vágy egy részről, tehetetlenségem érzete 
más részről, oly kegyetlen kínokat okozott nekem, 
hogy, azt hittem, bele kell halnom.

Már nem is szerelem volt az, a mit Eszter iránt 
éreztem; azon idő alatt, míg eljövetelére várakoz
tam, a csaknem rögeszmévé fajult szenvedély min
den tisztább és nemesebb érzést kiégetett szívem
ből ; s ha egy-egy szikrájuk fel is csillant néha a 
hamu alatt, az csak a myiltra emlékeztetett, vagy 

3*
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növelte azt a lángot, mely egyre jobban emésztett. 
Nem; nem szerelem volt az, mit iránta éreztem; 
mert kész lettem volna ölelő karjaimba zárni őt, 
úgy, a mint volt: megfertőzve utált férje ölelései
től; kész lettem volna forró, kéjes csókjaimmal el
árasztani őt: úgy és ott, a mint és a hol gyűlölt 
férje csókjai tapadtak reá.

Semmi, semmi sem volt tiszta ebben a szenve
délyben ; a szerelem elkorcsosult és nyomorult állati 
ösztönné aljasodott lelkemben. Képzeletem az érzéki 
gyönyörök posványában fetrengett; s én, cinikus 
kegyetlenséggel önmagam iránt, kéjelegtem erkölcsi 
sülyedésem tudatában. Idegeim annyira el voltak 
ernyedve, hogy hozzájárultak az erkölcsi rombo
lás befejezéséhez, sőt könnyítették kedély világom 
végleges feldúlásának munkáját. Ismét és ismét 
gyötrő vízió gyanánt merült fel előttem Eszter és 
férje ölelkező alakja; de most már nem undort 
éreztem e látományra, hanem irigységet: hogy miért 
nem én vagyok az, a kinek az isten s a világ tör
vényei megengedik Eszter birhatását ?

Egyszerre csak a lelki gyötrelem, midőn már 
csaknem elérte az őrjöngés határát, hirtelen, várat
lanul alább hagyott. Mint a rögtöni lánggal fellob
banó szalmatűz azonnal lelohad, mihelyt táplálékát 
fölemésztette s még parázst sem hagy maga után, 
úgy szűntek meg egyszerre lelki kínaim, helyet 
adva a hidegen számító reflexiónak, melylyel körül
ményeimet és helyzetemet vizsgálni kezdtem. Szén-



TURRIS EBURNEA 37

vedélyes vágyaim, féltékenységem és kétségeim még 
ugyan fel-felújultak bennem, de már volt erőm, 
hogy rendezzem, csoportosítsam őket, s követ
keztetéseket vonjak le belőlük a jövőre nézve. Mi
nél tovább mentem föltevéseimben, minél mélyebbre 
hatoltam lélektani elemzéseimben, annál tisztábban, 
világosabban láttam az útat, melyet követve, Esztert 
magamévá tehetem. Éreztem, hogy Eszter még 
rejtély előttem; ismerni akartam tehát, hogy bele
pillanthassak szívének, lelkének rejtekeibe. Rajta is 
ki akartam próbálni ember-ismeretemet, a mely kínos 
tudomány, de feljogosít arra, hogy mindenkit meg
vessünk : és ebben fekszik jutalma, s egyszersmind 
büntetése is.

— Ki volt Eszter ?
Hogy nem volt boldog, azt mutatta szomorú

sága, melyet már első találkozásunk alkalmával sem 
tudott, vagy tartott érdemesnek előttem titkolni. 
Egész alakja, megjelenése, büszke szemeinek fel
felvillanó fehéres ragyogása, vérpiros ajkainak ide
ges vonaglása: minden azt mutatta, hogy jelleme 
szenvedélyre hajló. Kissé fojtott torokhangja, mely
nek pathetikus rezgését soha sem tudta elpalástolni, 
világosan jelezte, hogy lelke az ábrándozásra haj
landó ; büszke magatartása, kissé merev modora> 
közvetlen kifolyása volt azon nagyfokú önzésnek, 
mely erkölcsi valójának alapját képezte. Hogy ideá
lis allűrjei is voltak, azt láttam azon megindulásból, 
melylycl Grieg románcát énekelte; de ugyanekkor
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észrevettem azt is, hogy nagy mértékben indolens- 
nek kell lennie, mert — míg hangjában a fájdalom 
s a bánat minden árnyalata megrezdült — a való 
érzésnek legcsekélyebb nyomát sem voltam képes 
márvány hideg arcán és szemeiben fölfedezni. Hall
gatag természetéből, révedező tekinteteiből azt kö
vetkeztettem, hogy értelmi tehetségei között a 
reflexió s a fantázia van legjobban kifejlődve.

Nekem tehát fantáziáját kellett felizgatnom, hogy 
kiváncsi legyen rám, s ha magára marad, rólam 
gondolkozzék. Dédelgetnem kellett ideális allűrjeit 
is, és oly alakban feltűnnöm előtte, melyet reflexiói 
segítségével az ideál magaslatára emelhessen. Szo
morúságát élesztenem kellett, hogy minél elhagya- 
tottabbnak érezze magát s minél jobban vágyódjék egy 
rokon lélek társasága után, minőről képzeletében már 
bizonyára sokszor álmodozott. Egyszersmind azonban 
meg kellett őt hagynom indolenciájában is, hogy a 
tétlenségbe ringatott akaraterő föl ne ébredjen benne, 
s vágyaim ellen ne forduljon. Számítottam szenvedé
lyes természetére, sőt arra a körülményre is — melyet 
biztosan tudni véltem — hogy férjét nem szereti.

Mert azt világosan láttam már akkor, hogy 
Eszter nem szeretheti a közönséges, mindennapi fér
fit, a kinek üzlet» volt mindene; a kivel, a 
háztartás ügyeit kivéve, más valamiről szót sem 
válthatott; a ki nem szerelemből — mert hisz erre 
köznapi lelke képes nem lehetett, — hanem azért 
vette el őt, hogy otthona legyen. S midőn arra
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gondoltam, hogy Eszter az enyém lesz, a lelkemet 
elárasztó gyönyör és boldogság érzetét még két 
alávaló indulat növelte: hogy megfosztom ezt a 
közönséges férfit attól a kincstől, melyet nem érde
mel, s melynek értékét nem is tudja felbecsülni; 
és hogy uralkodni fogok Eszter fölött szenvedé
lyemmel, s úgy fogok játszani szívének húrjain, 
mint valami hangszeren, melyet csak azért szere
tek, mert szórakozást, gyönyört ad; szóval bírni 
fogom őt s uralkodni rajta: habere, non haberi...

Erre mindenekelőtt az volt szükséges, hogy Esz
ter bizalmát megnyerjem, s rokonszenvét magam 
iránt fölébreszszem. De heves szenvedélyem nem 
sok időt engedett a kivitelre. Tudtam, hogy sokáig 
nem leszek képes magamba fojtani vágyaimat, a 
nélkül, hogy ő is észre ne vegye, milyen szerelem 
az, melyet iránta érzek. Ha pedig ezt észre veszi, 
ideális gondolkodása fel fog lázadni ellenem, s ekkor 
minden elveszett. Abból a két frázisból, melyet el
válásunk előtt mondott:

— Ön most nagyon szomorú. Flórencben is 
mindig ilyen? — nyilvánvaló volt, hogy kedélyére 
legjobban lehetett hatni az érzelmek fegyverével, ha 
azoknak őszinteségében és mélységében nem kétel
kedik. Gyöngéd, fogékony szíve lehetett, s nekem 
mindenekelőtt arra kellett törekednem, hogy el
találjam azt a hangot, mely rezgésbe hozhatja szí
vének húrjait. Erre legalkalmasabbnak találtam a 
szomorú hangulatot, az ábrándos kedélyt; szóval
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azt a lelki állapotot, a melyben mindketten voltunk, 
midőn elváltunk Hévízi szalonjában. Ezért, mindjárt 
a második napon, a mint Signa parkjában sétáltunk, 
ott vettem föl a társalgás fonalát, a hol az meg
szakadt :

— Emlékszik-e, — szóltam alázatosan, meg
indult hangon, — emlékszik-e, hogy már akkor 
meglepte szomorúságom.

— Emlékszem, — felelt Eszter habozva, s bizal
matlanul tekintett ram.

— Azóta, szomorúságom még nagyobb, még 
állandóbb lett. Soha sem tudnám elmondani, meny
nyit szenvedtem; soha sem fogom elmondani, 
hogyan enyhültek meg fájdalmaim, valahányszor 
arra mertem gondolni, hogy emlékem talán még 
él az ön szívében ...

Eszter megállt. Halkan, a sértődés árnya nél
kül, de komolyan és szinte szigorúan szakított 
félbe :

— Bocsásson meg. Ezt nekem nem szabad hall
gatnom.

— Igen, igaza van — szóltam fájdalmasan. — 
És én engedelmes és alázatos leszek : csak azt fogom 
tenni, csak azt fogom mondani, a mit ön óhajt és 
megenged. De ne hagyjon el engem soha, és ne 
űzzön el soha társaságából. Nem kérek öntől sem
mit, csak részvétet; azt, a mit jó szíve önkényt is 
megad minden szenvedőnek. Mert én is szenvedek : 
de részvéte meg fog gyógyítani...
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— Nem, az nem lehet — szólt Eszter fejét 
rázva. — Ne kívánja még ezt se : mondjon le min
den reményről. Az élet nehéz, komoly dolog miért 
súlyosbítja terhét még oly szenvedésekkel is, me
lyeket önmaga teremt.

— Ne mondja ezt! ne mondja ezt! — kiáltot
tam föl hevesen, s hozzá hajolva megfogtam egyik 
kezét, nem szenvedélyesen, hanem gyöngéden, szinte 
alázatosan, miután szemeiből kiolvashatni véltem, 
hogy beleegyezik.

— Én várok és nem kérek semmit. Nyugod
tan, panasz nélkül várok, míg földerül az én napom 
is. Mert érzem, hogy föl kell derülnie : hisz nincs 
közöny, mely föl ne engedne az érzelmek tüzétől; 
nincs szív, melybenviszhangot ne keltene egy másik 
szívnek tiszta dobogása. Némán, türelmesen várok, 
mindaddig, míg az érzelmek tüzében szívem meg
tisztul, és méltó lesz arra, hogy az önéhez fölemel
kedjék ...

Eszter nem felelt, de nem is húzta ki kezét az 
enyémből. A park csaknem kihaltnak látszott körü
löttünk. Ott álltunk a tó partján, melybe egyhangú 
morajjal omlott le az Arno tajtékos árja. A bok
rokon túl, a pázsitos völgyből, élesen hangzott föl 
a fehér pávák kiáltó nyögése, a mint a hím a nőt 
hívogatta. A kis szigeten a szomorúfűz már félig 
beárnyazta a Medici Venus márvány utánzatát, mely
ről vakító fehérséggel verődött vissza a májusi nap 
leáldozó verőfénye. Közel hozzánk, egy pádon, Virág
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és Marchetti, a Pergola operaház igazgatója, élénken 
beszélgettek. A csendet ismét én törtem meg.

— Mire gondol ? — kérdeztem szelíden.
Habozva felelt, miközben bizalmatlanul kihúzta 

kezét az enyémből :
— Önre gondolok.
— És mit gondol rólam?
— Nem tudom. Sokat szenvedett?
— Sokat vétkeztem.
— És... szeretett is, sokszor?
— Nem tudom. Talán nem is szerelem volt 

az, a mit éreztem. Talán még csak ezután fogok 
szeretni.

Eszter hallgatott. Virág és Marchetti fölkeltek a 
pádról és felénk közeledtek. Önkénytelenül meg
indultunk mi is, és egy ideig szótlanul mentünk 
egymás mellett. Az út jobb oldalát magas babérfák 
szegélyezték, melyek közt itt-ott sötéten vált ki egy 
hatalmas ciprus; a lombokon keresztül néha fel
felcsillant a kis tó fodros tükre, mely arany habok
ban látszott ringani a leáldozó nap utolsó verő
fényében. A bal oldalon a kilátást magas sziklafal 
zarta el, melyben, egyenlő távolságokra, oroszlán- 
és sárkányfejek voltak kifaragva; mindeniknek szá
jából vékony vizsugár csörgött le egy kagylószerú 
víztartóba, melynek fenekét belepte a zöld moha, 
úgy hogy a kristálytiszta víz olyan volt benne, mint 
a megolvadt smaragd. Összesen száz ilyen oroszlán- 
és sárkányfej volt kifaragva a sziklafalban, mely



TURRIS EBURNEA

éppen ezért a Cento Fontane nevet viselte. A cso
bogva lehulló viz moraja, melybe belézúgott a lom
bok rezgő susogása, ritmikus akkordokban verte föl 
a park néma csendjét.

— Hallja ? — kérdezte Eszter, és megállt, 
hogy jobban hallja a lecsorgó viz egyhangú me
lódiáját.

Az út közepén állt, kissé a sziklafal felé hajolva, 
mintha hallgatóznék, hogy jobban megértse a mo
rajló vizsugár rejtélyes szavát; mutatóujját ajkaihoz 
emelte, mintha inteni akarna, hogy meg ne zavar
jam a gyöngyözve lehulló viz andalító zenéjét. 
Engem valami megmagyarázhatatlan érzés fogott 
el; minden gondolatom magas lírai szárnyalást öltött, 
s képzeletem már fent járt az ábrándok fényes régiói
ban. Az alkony elhaló fénye, a teljes díszében viruló 
természet szépsége, az ünnepélyes csend, melyben 
körültünk minden a szerelemről suttogott, valami 
ismeretlen, varázsos világot idézett föl elém, mely
nek ragyogó, éltető napja Eszter volt. Nem tudtam 
ellent állni a vágynak, hogy nevét beleszőjjem a 
lehulló viz édes harmóniájába, s öntudatlanul sut
togtam :

— Eszter ... Eszter . . .
Nem felelt, csak mutatóujját emelte föl ismét, 

hogy hallgatásra intsen.
— Ön sohasem fogja tudni — folytattam hal

kan, mintha félnék, hogy megsértem; — sohasem 
fogja tudni, hogy lelkem mennyire az öné . ..
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Hirtelen elhalványodott, mintha arcából, ereiből 
minden vére egyszerre szívére tódult volna. Aztán 
még jobban elfordult tőlem, s bizonytalan hangon 
megszólalt:

— Menjünk ... férjem elé ...
S megindult az úton visszafelé.
Az édes óra ábrándos gyönyöre eltűnt, de hal

vány emléke, mint fájó álom, szenvedő szívemre 
visszaszáll megint.



III.

Este kint voltunk az erkélyen mind a hárman: 
Virág, Eszter és én. A már nyugovóra hajló hold 
sugárzó fénynyel öntötte le a Santa Maria del Fiore 
templomát, mely ép úgy imádkozni látszott a fön- 
séges éj rejtélyes áhítatában, mint imádkoztak a 
művészek, midőn fölépítették. Szép volt az éj, mint 
a teremtő álma; ragyogó csillagok rajzolták le azt 
a véges ember-észnek, s a szelíden égő hold vetett 
rá ezüstös világot. A meg-meglebbenő esti szélt, 
mely balzsamos virágok illatában fürdött, Fiesole, a 
rózsák hazája, küldte dél felől.

Hallgattunk mind a hárman. Virág, kit a kirán
dulás kifárasztott, szivarozva dőlt hátra székében 
és kényelmesen pihent. Eszter az erkély párkányára 
könyökölt, s ábrándos fényben ragyogó tekintete 
elveszett a nagy tér homályos távolában. Gazdag 
haja egyetlen fonatban volt összefogva fején, s a 
kiszabadult fürtök ingerlő pajzánsággal födték el, 
árnyazták be széles homlokát, hófehér nyakát. Hal
vány arcát piros habokban öntötte el pezsgő vére; 
hosszú, íves szemöldei alatt parázsként ragyogtak
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mély, fekete szemei; szelíd, komoly vonásai valami 
ábrándos szomorúságot tükröztek vissza, melynek 
nyomait mély szemeinek jóságos kifejtése enyhí
tette. S a mint, mellette állva, reá néztem, gyön
géd részvétet kezdtem érezni iránta, a bánat miatta 
melyet arcáról leolvastam, —

«és megszerettem ezt a bánatot 
az ifjú halvány arcok romjain».

Alulról tompán hangzott fel a vigadó város 
moraja, melybe belé rezgeti a mandolinok édes 
zenéje, a mint a stornelló-k rögtönzői körüljárták 
imádó ttjaik ablakait. Az ének, a kiséret el-elhalt, 
meg újra felhangzott a néma éjben, s leikeink, az 
édes bús dalok reszkető hangjain, merengve száll
tak az ismeretlen gyönyörök boldog menyországa 
felé. Az éj hűvös szellője felénk hozta a szívet rabló 
szerelmi dalok foszlányait, melyeket férfiak és nők 
együtt, közösen énekeltek. Közbe-közbe, egyetlen 
érces férfi hang, vagy édesen csengő női hang kez
dett egy új dalba, s e körül csoportosultak azután, 
zsongva-bongva a többiek hangjai, édes akkordok
ban olvadva föl. Időnkint, az egyes dalok között, 
mintegy előjáték gyanánt, ábrándosán sírt föl egy 
mandolin, melynek húrjain a fájdalom szinte zokogni 
látszott; ilyenkor hallani lehetett a Ponte Vecchio 
alatt elsuhanó csónakok tompán zuhogó evező 
csapásait.

Most egy vidám társaság, a Garibaldi himnusz 
hangjai mellett, gyorsan közeledett felénk. A mando-
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lin és gitár ábrándos cirpelésén áthangzott a léptek 
zaja, a mint a dalosok katonás menetben közeled
tek. Majd megálltak a tér túlsó oldalán, egy emele
tes ház előtt, melynek erkélyéről a kint ülők rög
tön bevonultak, s még az ablak redőnyöket is be
húzták. Rövid beszélgetés után, melyben, úgy lát
szott, arról volt szó, hogy ki énekeljen, egy magas, 
szép termetű ifjú kivált a többi közül, s az erkély 
alá lépett, míg társai, kissé hátrább vonúlva, kört 
képeztek körülötte. Az ifjú néhányszor föl s alá 
járt az erkély alatt; azután egyszerre fölemelte fejét, 
s egy lágyan olvadó, szomorú prelúdiumba kezdett. 
Néhány akkord után megcsendült rezgő bariton 
hangja, melyben a mély megindulás és az igazi ér
zés árnyalatai gyönyörű összhangban olvadtak össze. 
És énekelt:

«Sulla tua finestra c’ é nato un fiore,
c’ é nato un fiore, ehe non si muore mai.. .*

Ekkor az egész társaság, ugyanazon akkordok
ban, mint az énekes, közbe kontrázott mandolinjai
val és ismételte a megkezdett dallamot, hogy időt 
engedjen neki a rögtönzésre. S az ifjú tovább foly
tatta :

verde la foglia, speranza d’amore,
e, quando nacque, bella, tu lo sai...**

* Kis ablakodnak kinyik szép virága 
örökre nyilik, el sem hervad az;

** szerelmünk reménye zöld leveles ága : 
tudod, nyiltával jött ránk a tavasz.
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A mandolin-kiséret ismét közbe vágott, dallá 
kerekítve ki a megkezdett melódiát, s aztán elhall
gatott. Az ifjú pedig, mintha valódi ihlet lepte volna 
meg, egész magasságában kiegyenesedett; hangja 
ércesebben csengett, az érzelem szenvedélyesebben 
zúgott át dalán, a mint, megszakítás nélkül, egyfolytá
ban elsírta a rögtönzött slornello utolsó négy sorát:

E, quando nacque, lo sapesti, o bella: 
c’ innamorammo al lume d’ una stella; 
e quando mórira, speranza cara: 
la croce d’ avanti, e női dentro alia bara.»*

S a mint az összes mandolinok ujjongva ismé
telték a stornello második felének dallamát, a becsu
kott redőnyök egyike félig kinyílt, s egy fehér 
rózsa hullott le az alatta álló ifjú lábai elé .. .

Önkénytelenül össze néztünk, s aztán ismét, hirte
len félre fordítottuk tekintetünket.

— Szép volt — szóltam halkan.
Reám emelte szemeit és igenlőleg bólintott. 

Aztán megint lehajtotta fejét és tovább merengett.
A mandolinisták most már a Marsalai eger 

indulóját zendítették rá, s lassan eltávoztak megint. 
A néma csendet ismét csak a zsibongó város 
diszkrét moraja törte meg, mely úgy hangzott fel

* Tudod, a mikor nyílt, drága mindenségem: 
csillagok ragyogtak fenn, a fényes égen; 
s ha majd elvirágzik: kint, a temetőben 
álmodozunk tovább, egy kereszt tövében.
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hozzánk, mintha ezer szerelmes pár suttogna olvadó 
szavakat egymás fülébe.

És ismét mind a ketten elhallgattunk.
Egyszerre csak Virág nagyot horkant hátul; 

régen kiégett szivarja kiesett szájából, s ő maga, 
fejét mellére horgasztva, kezeit lelóggatva, lábait 
elnyújtva, aludt karos székében. Eszter a váratlan 
horkolásra idegesen rándult meg és megijedt; midőn 
meglátta alvó férjét, szemeiben fájdalmas kifejezés 
tükröződött vissza.

— Ne ijedjen meg, Eszter — szóltam keserűen ; — 
csak férje alszik — s feléje nyújtottam kezemet.

Megfogta kezemet, s mintegy önkénytelenül 
megszorította azt. Egy pillanatig merően nézett 
férjére, a ki horkolva aludt, s azután gúnyosan fel
vetve ajkait, elfordult tőle és ismét kibámult a hold
világos éjszakába. Távolról megint felénk hozta a 
szél a szerenád elhaló akkordjait.

— Fiorenza csakugyan a költészet városa, — 
szólalt meg végre Eszter, mert érezte, hogy mondania 
kell valamit, ha megindulását titkolni akarja, miután 
lelke kimerült azon küzdelemben, melyet önmaga 
és fölébredő érzelmei ellen folytatott.

Én nem válaszoltam, s Eszter lassankint kihúzta 
kezét az enyémből, mintha valami rejtélyes, nyug
talan izgatottság vett volna rajta erőt. Most már 
mindkettőnket egy s ugyanazon gondolat bántott, 
mely véletlenül és váratlanul lopózott be szívünkbe; 
mindkettőnk lelkében ugyanazon érzelmek keltek 

Zerdahelyi: Turris Eburnea. 4



50 ZERDAHELYI GYULA

föl: az övében, a még csak ébredő, öntudatlan sze
relem fájó érzelmei, melyek ellen sem küzdeni, sem 
védekezni nem lehet; az enyémben, a megnemesült 
szenvedély sajgó reménysége, a melybe öröm és 
bánat is vegyül. Eszter nagyon szép volt így me
rengésében, s rajtam valami kéjes, ingerlő varázs 
vett erőt, a mint ritmikusan hullámzó keblét néztem.

— Ha megcsókolnám kezét... — villant át 
agyamon a gondolat.

A távolból most már egy búskomor, lassú melódia 
verődött föl hozzánk; egy szomorú, szívhez szóló 
népdal, melynek bánatos ritmusa édes méregként 
lopózik be a szívbe, hogy fölkeltse eltemetett 
álmait, ábrándos reményeit. Lassan, lassan, a meren
gés öntudatlanságában, Eszter behunyta szemeit és 
szenderegni látszott; én pedig még lélekzetemet is 
visszafojtottam, hogy meg ne zavarjam nyugalmát. 
De aztán, a mint láttam, hogy meg sem mozdul, 
kéjes bágyadtság vett rajtam erőt; minden érzékem 
valami ismeretlen gyönyörben úszott, s szemeimet 
nem bírtam többé levenni hófehér kis kezéről, 
melyre homlokát támasztotta.

A holdvilág néha egy-egy bárányfelhő mögé 
bujt, melynek meghasadt kebeléből úgy világított 
le ránk, mint a megolvadt ezüst. Ilyenkor Eszter 
arcát glória gyanánt övezte a szelíd fény, s hom
lokára hulló fürtéi ragyogtak, a mint meg-meg- 
lebbentek az esti szélben. Aztán, egy nehéz, komor 
felleg tolakodott a holdvilág elé; elsötétült az ég,
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árnyékba borult a föld, és hirtelen eltűnt a glória 
is, mely körülragyogta Eszter arcát: csak két nagy 
szeme, mint két hívogató csillag, tündöklőit felém, 
a néma éjszakában.

Ekkor, a nélkül, hogy gondolkoznám, vagy fél
nék, engedtem a kisértésnek, és megcsókoltam kezét. 
Eszter megrezzenve ébredt föl a szenvedélyes csókra, 
öntudatlanul bámult, még merengő, téveteg szemei
vel reám, s aztán halálsápadt lett. Majd lassan, 
ábrándozva megfordult s szótlanul nézett férjére, 
a ki még mindig mozdulatlanul aludt helyén.

Én is hallgattam. Egymás mellett álltunk, az 
erkély párkányára hajolva, úgy hogy könyökeink 
érintkeztek. Leikeink legmélyén valami titkos érze
lem éledt, a melynek szerettünk volna ellent mondani, 
s ösztönszerűleg kerültük egymás tekintetét, nehogy 
kiolvassuk egymás szemeiből a tett miatt érzett 
lelkifurdalást és szemrehányást. Figyelmünket ön
kénytelenül a külvilág felé fordítottuk, el akarva 
vonni gondolatainkat önmagunktól és a keblünkben 
hullámzó érzelmektől, a melyeknek ellentétes harcá
ban szívünk, mint a haboktól hányt sajka, remegve 
ingadozott.

A holdnak alsó szegélye már Brunellesco fensé
ges kupoláját érintette, s lassan kezdett mögötte 
lehanyatlani. S a mint, még mindig szótlanul, moz
dulatlanul álltunk egymás mellett, elmerülve a hold
világos éjszaka ábrándos gyönyörében, mind a ket
ten odabámultunk a templom kupolájára, s izgatot- 

4*



52 ZERDAHELYI GYULA

tan lestük, mikor tűnik le árnyékában az ezüstös 
fénynyel ragyogó hold. Egyszerre csak, mintha 
végsőt lobbant volna, még egy utolsó fénykalászt 
sugárzott felénk, s azután hirtelen minden sötét lett.

Ekkor, nem félve semmitől, ajkaimat szenvedé
lyes hévvel nyomtam Eszter kezére, mely remegve 
vonaglott kéjes csókjaim alatt.



IV.

— Megbocsát nekem? — kézdeztem tőle más
nap, félénken.

— Nem akartam megsérteni. Sőt, midőn láttam, 
mily magasan áll fölöttem, azt gondoltam, hogy 
soha sem fogom elárulni titkomat, hogy soha sem 
fogom útját szerelmemmel keresztezni. Mióta meg
ismertem, sokat álmodtam önről, éjjel és nappal, 
de mindig céltalanul és remény nélkül. Tudom, 
hogy nem szeret és talán nem is fog szeretni soha. 
S mégis, higyje el, lemondanék mindenről, mit az 
élettől még várhatok, ha csak egy kis helyet adna 
szívében nekem ...

Eszter hallgatott. Szívemre toluló vérem erő
szakos lüktetése tompa zúgással töltötte be fülei
met, mely csak akkor csillapodott le, mikor Eszter 
végre megszólalt. Halkan, habozva beszélt, mintha 
nehezére esnék az, a mit mond.

— Le kell mondania mindenről, s kerülnie kell 
engem, — szólt.

— Legyen erős és nagylelkű; talán — tette 
hozzá habozva — megkimél engem is egy lelki
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küzdelemtől, mely még jobban kimeríthetne. Mert 
én is szenvedtem, mint az emberek mind, s ön 
nem tudhatja, hogy nyugalmamat mily viharok előz
ték meg. Ön nem tudhatja, mily ideálokról mond
tam le ... Megváltoztam, mert szükséges volt, hogy 
megváltozzam; olyan lettem, mint a legtöbb nő: 
fölületes és közönséges, — mert így kívánta a 
kötelesség. ..

Mintha az alvó szenvedély egyszerre romboló 
orkán gyanánt tört volna ki szívemben Eszter szo
morú, lemondó hangjának hallatára: ideges hévvel 
vágtam szavaiba.

— Nem, én nem mondok le semmiről! Ön reám 
mosolygott, lelkemben olvasott, mellettem állt, ve
lem ábrándozott, ugyanazon érzelmek hatása alatt... 
Lelkében, a melyet talán soha sem fogok meg
ismerni, ugyanaz ment végbe, a mi az enyém
ben !... És az én lelkem, tegnap óta, az öné, örökre, 
megmásíthatatlanul... Miért tiltaná meg, hogyan is 
tilthatná meg, hogy szeressem ? De még szerelmem
mel sem akarom terhelni. Nem szerelem az, a mit 
önnek ajánlok: alázatos hódolat, melylyel az én 
lelkem leborul az önének fönsége előtt...

Érzelmeimnek magamra erőszakolt fellobbanása 
annyira megrészegített, hogy ezen utolsó szavakat 
már csaknem átszellemülve mondtam. Mindazon 
bánat és lelki gyötrelem, melyet az utóbbi napok
ban átszenvedtem, a kétségbeesés megrázó őszinte
ségével nyilatkozott meg hangomban, melyet fel-
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indulásom reszketővé tett. Eszter magasra emelt 
fővel, mozdulatlanul hallgatott reám; egyik kezét 
mereven kinyújtva, fogta az erkély párkányát, s 
magatartásán látszott, hogy erősen küzd önmagával, 
a keblében hullámzó érzelmek ellen. Nem szólt, de 
ajkainak elfojtott lihegése, az ideges vonaglás, me
lyet hasztalan igyekezett elnyomni, némileg elárulta 
azt, mi lelkében végbe ment.

— Nem merem elmondani, mit érzek és mit 
gondolok, — folytattam alázatosan, mintegy meg
szégyenülve az előbbi kitörés után. — Eszter, Esz
ter ... meg tud-e bocsátani nekem ?

Megfogtam kezét, gyöngéden, szinte észrevétle
nül. Hangomból a szenvedélynek még árnyalata is 
eltűnt, és szavaimban csak lelkem mély fájdalma, 
kínzó reménytelensége viszhangzott. És Eszter oly 
nagy részvétet érzett irántam e pillanatban, hogy 
nem vonta vissza kezét, s egy percre átengedte 
magát a kéjes bágyadtságnak, mely mindkettőnkön 
erőt vett. Mert ugyanazt kellett éreznie, a mit 
nekem: valami rejtélyes, mámorító gyönyört, a 
melynek, úgyszólván, nem is volt érzéki vissza
hatása. Olyan volt ez, mintha valami meleg, jóleső 
áramlat indult volna meg szívemben, mely édes 
hullámzással terjedt onnan végig minden idegem
ben. És, a mint hallgattunk, lassankint egy bánatos 
harmóniát véltem hallani, a mely nem volt más, 
mint Grieg románca, melynek emlékét az imént ki
ejtett szavainak rezgése keltette föl:
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—« Ön nem tudja, hogy nyugalmamat mily viha
rok előzték meg; ön nem tudja, hogy mily ideá
lokról mondtam le ...»

— Mire gondol ? — kérdeztem tőle aztán. — 
Az én nyomorúságomra?

Látszott rajta, hogy egy kínzó gondolattal küzd. 
Úgy tetszett, mintha valami végzetes elhatározás 
előtt állana, s haboznék: nem tudva, hogy a lelké
ben megcsendülő szavak közül melyikre hallgasson. 
Kihúzta kezét az enyémből, s végig simította hal
vány homlokát.

— Nem tudom,— szólt halkan, — nem tudom, 
mily különös sejtelem gyötör... már régóta. Nem 
tudom ; de félek ...

— Már itt a vacsora! — szólt ki Virág a szo
bából, hol addig olvasott.

Az asztalnál nyomott hangulatban voltunk mind 
a hárman. Eszter nagyon ideges volt, én pedig 
hallgattam. Csak Virág beszélt, szokásos közönséges 
modorában, érdek és szellem nélkül.

Eszter mellett ültem, s egészen elhanyagoltam 
őt. Mint rendesen, akkor is sokat ettem, de evés 
közben már nem beszélgettem, mint máskor. Esz
ter ellenkezőleg alig evett, de annál többet ivott a 
jéghideg vízből, melyet a belé kevert kevés Chianti 
olyanná tett, mint az olvadott ametiszt. Ha néha 
hozzá szóltam, nagyon figyelmesen hallgatott, s 
mély, szelíd szemeit merően reám függesztette, úgy 
hogy nem bírtam kiáltani tekintetét. A jég csak a
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vacsora vége felé kezdett olvadozni. Ekkor már oly 
nagyfokú ideges türelmetlenség fogott el, hogy 
össze-vissza kezdtem beszélni mindenről, nem törődve 
azzal, hogy mit és hogyan, csakhogy elejét vegyem 
azon kínos szüneteknek, melyek után nem mertem 
szemeimet fölemelni. Eszter kétszer, háromszor el
mosolyodott, de csak ritkán felelt; Virág is szóra- 
kozottnak látszott, s észrevettem, hogy megfigyeli 
Esztert. Azt hitte, hogy nejére ismét elkövetkezett 
ama szeszélyes napok egyike, a melyek mindig 
valami jelenettel végződtek, és aggódott. És csak
ugyan, Eszter arca több ízben idegesen rándult ösz- 
sze; nagy, fekete szemei kitágulva ragyogtak és 
forogtak árnyas szempillái alatt; keble nyugtalanul, 
szinte lihegve hullámzott.

De semmi sem történt, bár Virág már néhány
szor megkérdezte tőle :

— Mi bajod van?
—Semmi, — felelt ilyenkor Eszter szárazon.
- Én is azt hiszem, hogy semmi, — siettem 

őt megnyugtatni. — Sőt ma egészen más, mint 
tegnap. Nagyon jó színben van.

— Bár csak igaza lenne, — szólt Eszter hidegen.
— Van-e bátorsága? — fordultam hozzá tréfásan.
— Miért kérdezi ?
— Hogy tudjam.
— Azt hiszem, van.
— Akkor igyék meg egy pohárka cognac-ot, de 

egy hajtásra.
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— Nem, Eszter, azt ne tedd, — intette férje; — 
még megárthatna.

— Igazán ? — kérdeztem Esztertől. — S még 
ez a kicsinylő vélemény sem hozza kisértetbe ?

— De. .. igen: megkísértem, — szólt némi 
habozás után.

Hirtelen fölhajtotta, aztán elhalványodott, és két
szer, háromszor erősen lihegve vett lélekzetet.

— Te is sokat iszol ma, Gyula, — szólt Virág 
hozzám.

— Pedig máskor sohasem iszik, — jegyezte meg 
Eszter, különösen nézve reám.

— Ez azért van, — fordultam Virághoz, — 
mert te már holnapután utazol. Különben, — tet
tem hozzá, szemeimet lesütve Eszter átható tekin
tete előtt, — különben igazad van : nem iszom többet.

Aztán, mintha fölébredt volna bennem a dac, a 
miért kénytelen voltam szemeimet lesütni Eszter átható 
tekintete előtt, hirtelen merően reá néztem. Mintha 
mosolygott volna, a mint hátradőlve ült a dívánon, 
de ajka szögletében valami keserű vonás jelent 
meg, melyről nem tudtam, hogy az irónia, vagy a 
fájdalom jele-e. Lassankint félig lehúnyta szemeit 
és ábrándozni látszott. Arca, melyre a lámpa már 
nem vethetett világot az ellenző miatt, egészen felém 
fordult, s valami sötétes pírral volt elöntve, melyet 
rózsaszínű öltözékének fölsugárzó viszfénye vetett 
reá; sötét szemei a félhomályban még nagyobbak
nak látszottak, az árnyék miatt, melybe nagy szem-
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pillái takarták. Apró, nyerges lábai kissé kibújtak 
ruhája alól, s én nem tudtam szemeimet levenni 
acél-szürke selyemharisnyájáról, mely pajzánul kacér
kodott a kivágott sárga cipőben.

Midőn újra arcába néztem, a keserű vonást ajkai 
körül megenyhítette az a nyájas verőfény, mely 
tiszta homlokáról látszott lesugárzani. Fekete haja, 
melylyel sohasem takarta el magas homlokát, elől 
kissé rendetlenül állt, s a fürtéi közé beverődő vilá
gosságban dicsfény gyanánt övezte szép fejét. Az a 
derült, fölemelő nyugalom ömlött el keleties voná
sain, melyet a Pitti-Galleriában annyiszor megcsodál
tam Tiziano Madonnáján.

És ekkor, oly hirtelen és váratlanul, mint midőn 
a cikázó villám egyszerre vakító fénynyel világítja 
be a félhomályt, ragyogva jelent meg előttem ez a 
kép: Turris Eburnea: nem a szenvedő Madonna 
képe, hanem a zsidó nőé, a ki már asszony és 
mégis tiszta, mert ideális lelkének fényét nem homá
ly osította el az érzéki szerelemnek még át nem 
érzett kéje. És úgy ebben a pillanatban, mint a reá 
következő hónapokban, — melyeknek lélektani meg- 
okolása örökös rejtély marad lelkem szomorú tör
ténetében —, minden más emléket háttérbe szorí
tott ez a kép, mely bűvös varázs gyanánt kelt föl, 
újra meg újra képzeletemben, idealizálva előttem 
Eszter alakját. Mert ő valóban az volt nekem: 
Turris Eburnea: gyermek, a ki nő volt, a nélkül, 
hogy eredendő tisztaságát elvesztette volna; kinek
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szelíd arcán a bánatos kifejezést a szenvedély vihara 
még nem dúlta fel; kinek szemeiben csak bizalom, 
csak valami rejtélyes vágy ragyogott; kinek fényes 
homlokát, ha néha felleg árnyazta is be, olyan volt 
ez, mint a májusi eső, mely után még derültebb az 
ég; kinek ajkairól nem a boldogság édes öröme, 
hanem titkos ábrándjainak epedő vágya mosolygott 
felém... Turris Eburnea volt ő nekem, a ki majd 
mint semmivel sem törődő naiv gyermek, majd 
mint rejtélyes vágyaktól emésztett nő állt előttem; 
s míg a nő gyönyörre, szerelemre csábított, a gyer
mek tartózkodásra, kíméletre intett: úgy hogy sze
rettem volna leborulni előtte, s bocsánatát kérni, a 
miért közeledni mertem hozzá ...

Merően reá néztem, miközben beszéltem hozzá. 
Minél jobban néztem, lelkem annál nyugtalanabb 
lett, szívem annál jobban vergődött. Láttam benne 
a nőt, ki után lázas fantáziám oly hosszú idő óta 
emésztő vágygyal epedt. Hevesen lüktető vérem 
minden cseppje vágyott ölelései, csókjai után: s ezt 
neki is észre kellett vennie hangom fojtott rezgé
séből, reá vetett villogó tekinteteimből, mert lát
tam, hogy alig képes nyugtalanságát elpalástolni. 
Midőn felelt, habozva szólalt meg, mintha félne; 
s ez engem akkor végtelen gyönyörrel töltött el, 
noha most nem tudnám megmondani, miért. Ügy 
tetszett, mintha mindig vissza akarta volna fojtani 
az ajkaira toluló szavakat, hogy mást mondjon he
lyettük ; még hangja is elvesztette azt a férfias ércet,
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mely annyira meglepett első találkozásunkkor, s 
most már nőiesebben, gyöngédebben csengett, úgy 
mint mikor gyöngyszemek hullanak egy ezüst 
tálcára.

Az én nevem Gyula, — szóltam hozzá halkan.
— Tudom, — felelt szárazon; s hangja egy

szerre hidegen, bizalmatlanul csengett.
— Hívjon engem csak Gyulának, — kértem őt.
— Az nem lehet.
— És miért nem? Nem vagyok-e, vagy legalább 

nem leszek-e barátja ?
— A barátság talán nem is létezik.
S félre fordítva fejét, egészen visszadőlt a di- 

vánra; félig behúnyt szemeiből felém villant egy 
ragyogó sugár, melyre minden idegem összerezzent.

— Tehát ismét nem az, a ki volt! Fogom-e őt 
valaha megismerhetni? — gyötörtem magamat.

— Eszter, Eszter! — szólt be Virág az er
kélyről.

Hirtelen összerezzent, megrázta vállait, mintha 
valami tehertől akart volna szabadulni, még egy 
pillantást vetett rám, s aztán kiment az erkélyre. 
Utána néztem, a mint emelt fővel, büszke tartással 
kiment, s hullámosán ringó testének vonagló moz
gása még most is felújul képzeletemben. Aztán, 
szinte elvakulva, fölkeltem; oda ültem a divánra, a 
hol előbb ő ült, s fejemet éppen oda nyugtattam, 
a hol előbb az övé nyugodott. Gazdag hajának kábító 
illata körül lengett, s kéjes mámorba ringatott. Erez-
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tem a pao rosa édes illatát, melyet használni szokott, 
mert csaknem elfojtotta lélekzetemet. Felugrottam, 
hogy egészen el ne kábuljak, s fel alá kezdtem 
járni a szobában, mert már csaknem elszédültem.

— Csak menj; — szólt Eszter belépve; — de 
ne soká maradj.

Tudod, nincs szivarom; — magyarázta nekem 
Virág; — lemegyek venni és közbe egyet sétálok. 
Ti addig beszélgettek; vagy olvashatsz is, — szólt 
felém fordulva.

És elment.
Eszter szótlanúl kezembe adott egy hírlapot, 

melyet olvasni kezdtem. De, a hírlap széle fölött, 
lopva folyton reá néztem, és láttam, hogy ő is 
reám néz. Bizonytalanúl mosolygott, mintha nem 
tudta volna, miként viselje magát velem szemben. 
S nekem úgy tetszett, mintha tekintetéből valami 
nyugtalan kíváncsiságot olvastam volna ki.

— Vajjon mire gondolhat? — kérdeztem ön
magámban, s ismét fölébredt bennem a leküzdhetet
len vágy, hogy tisztábban lássak szívébe, hogy 
olvashassak lelke legmélyebb rejtekeiben is.

— De fog-e ez valaha sikerülni ? kínoztam ön
magamat.

Életemben ritkán szenvedtem oly nagyon, mint 
a kétség eme futó pillanatában, melyben egyszerre 
összeomlott megálmodott boldogságom kártyavára.

— De hát miért kellene róla lemondanom?
Éreztem, hogy nem volnék képes megtagadni
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ábrándjaimat, hogy inkább kész vagyok szembe 
szállni a sorssal, mintsem hogy ne törekedjem 
szerelme után. S a milyen mértékben lelkem ki
merült az érzelmek harcában, azon mértékben 
csökkent fogékonysága is a szenvedés iránt.

Föl akartam kelni, hogy lábai elé borulva könyö
rögjem ki szerelmét, de erőt vettem magmon. Meg
gondoltam, hogy a pillanat talán nem alkalmas; 
hogy férje minden percben, váratlanul visszajöhet; 
hogy talán időm sem lenne, hogy elmondjak neki 
mindent: fájdalmaimat, reményeimet, őrjöngő szenve
délyemet. Meggondoltam, hogy minden ettől az első 
kitöréstől függ, a melynek sikeréhez okvetlenül 
szükséges, hogy Eszternek, ha nem is szerelmét, de 
bizalmát minden esetre és föltétlenül megnyerjem. 
Mert, ő valószinűleg még kételkedett, és nem bízott 
bennem; tartózkodásának oka bizonyára bizalmat
lanságában rejlett. S ezt csak akkor oszlathatom el 
teljesen, ha férje már nem lesz itt. Addig várnom 
kell, s legfeljebb csak kedélyállapotának előkészí
tésével foglalkozhatom.

Mind a ketten hallgattunk; Eszter szórakozot
tan játszadozott a keblére tűzött virágokkal. Én már 
letettem a hírlapot, s hátradőlve a karosszékben, 
félig csukott szempilláim alól folyton vizsgáltam őt.

— Mondjon valamit, Eszter ! — kértem őt halkan. 
— Miért ?
— Szeretem, ha beszél. Oly édes a hangja I
— Ez férjemnek is feltűnt, — ma este.
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Ez a válasz, melyre nem voltam elkészülve, oly 
váratlanul ért s annyira felingerelt, hogy szinte ön
tudatlanul ugrottam fel a székről, s indulatosan jár
tam fel s alá a szobában.

— Vajjon játékot űz-e velem? Vajjon csak kí
nozni akar-e ? — kérdeztem magamban, s megállva 
előtte, mély, szenvedélyes, átható tekintetet vetet
tem rá, mely — úgy látszott — szivébe fúródott, 
mert nem bírta kiáltani és lesütötte szemeit.

— Nem ül le ? — kérdezte; s hangja ezúttal 
oly gyöngéd volt, hogy nem bírtam ellent állani.

— Mondja meg, mit gondolt éppen most, — szólt 
ismét mosolyogva.

— Nem mondom meg, mert sértve érezhetné 
magát.

— Ha ön mondja, nem fog sérteni.
— Ne kívánja tőlem .. .
— Ön udvariatlan !
És elhallgatott. Derűit, tiszta homlokát ismét 

valami bánatos felleg árnyazta be, mint akkor, mi
kor legelőször találkoztunk. Kétszer, háromszor 
nehezen, sóhajtva vett lélekzetet, mintha nagy teher 
nyomná keblét.

— Talán beteg ? — kérdeztem gyöngéden.
— Én ? Oh, nem ! És... ön ? — kérdezte metsző 

gúnynyal, miközben reám szögezte villogó szemeit.
Nem válaszoltam, mert mély keserűség fogott el.
— Tehát csakugyan gúnyolódik; tehát csak

ugyan játékot űz velem, s az a szentimentális jele-
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net, melyet eljátszott velem, talán csak próba volt 
neki, hogy valamelyik szerepét begyakorolja ...

»— Azt gondoltam az előbb, — kiáltottam föl 
elkeseredve, — azt gondoltam az előbb és nem 
akartam megmondani, hogy meg van az átkozva, a 
ki önbe szerelmes!

Eszter nem felelt, csak hátra vetette magát a 
pamlagon, s arcán valami bántó hidegség terjedt el. 
Éreztem, hogy megsértettem, de nem törődtem 
vele. Jól esett, hogy értésére adhattam, hogy sze
relmem olyan, mint a skorpió mérge: mely gyó
gyít és öl egyszerre, s hogy épp oly szenvedélye
sen tudok gyűlölni is, mint szeretni.

Az óra lassan kilencet ütött, s élesen csengő 
hangja rezegve verte föl a szoba néma csend
jét. Mély nyugalom honolt a szobában, melyet 
csak gyéren világított be az ellenzővel mérsékelt 
lámpafény. A becsukott erkélyajtón keresztül most 
már a város pezsgő lüktetése sem hangzott fel 
hozzánk.

Egyedül voltunk, egészen egyedül; s az elhagya
tottságban úgy éreztük, mintha leikeink is el lettek 
volna szigetelve a külvilág s a való élet körül
ményeitől. Egyedül voltunk, egymás mellett, s a fél
homály még jobban növelte bennünk az egyedüllét 
tudatát. Egyikünk sem szólt, s a néma csendben 
ismét felülkerekedett bennem a hidegen számító 
értelem. Nyugodtan kezdtem vizsgálni , helyzete
met, megfontolva minden körülményt, következte-

Zerdahelyi: Turris Eburnea. 5
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téseket vonva a jelenből, s az elért eredményekből 
a jövőre nézve,

Tegnap a parkban tudtára adtam, hogy sze
retem, és világosan láttam, hogy mélyen meg volt 
indulva. Este, az erkélyen, Romeo és Julia jelenetét 
ismételtük, ezüstös holdsugárban, cirpelő mandolin- 
kisérettel. Ma pedig, midőn érzelmeim ismét lírai 
szárnyalást vettek, egy pillanatra őt is magukkal 
ragadták. Már kezét is odanyujtotta; ma megbocsá
totta tegnapi vakmerőségemet, holnap meg fogja 
bocsátani a mait.

Nem tudtam, miként törjem meg a csendet, 
mely már nyomasztó kezdett lenni. Végre közönyö
sen kérdeztem:

— Milyen illatszert használ?
— Nincs neve.
— Kell, hogy legyen.
— Akkor hát találja ki, — szólt mosolyogva, 

s vakmerő, meggondolatlan bizalommal egészen 
arcomhoz hajtotta fejét.

Ekkor az érzéki mámor annyira erőt vett raj
tam, hogy önuralmam egy pillanatra végkép el- 
gyott. Nem láttam semmit, csak mosolyogva ra
gyogó két szemét; nem éreztem semmit, csak a 
bodító illatot, mely gazdag fürtéiből részegítően 
áradt felém. A nélkül, hogy féltem, vagy gondol
koztam volna, két kezemmel átfogtam mosolygó 
fejét; hirtelen, erőszakosan rántottam őt magamhoz, 
s hozzáhajolva, szenvedélyesen megcsókoltam ott,
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hol a fonatból kacéran kibújt selyemfürtök ingerlő 
pajzánsággal árnyaztak be hófehér nyakát. Nem 
sikoltott, nem szólt, csak visszalökött és lihegve, 
magából kikelve ugrott fel, mintha kígyó csípte 
volna meg. Kétszer, háromszor megdörzsölte nyakát 
ott, a hol megcsókoltam, mintha valami égette volna, 
s összerázkódott. Aztán, a mint révedező tekinte
teink összevillantak és megláttam halálsápadt arcát, 
nagy, kerekre nyílt szemeit, melyekben a megdöbbe
nés kifejezése ült, borzasztó lelki fájdalmat éreztem.

— íme, a makula nélkül való asszony már nem 
tiszta töbé, mert csókjaim szenynye tapad rája...

És, a mint ott állt előttem, szenvedélyes fáj
dalmában, női méltóságának sértett bánatában : ismét 
fölmerült lelki szemeim előtt Tiziano Madonnája, a 
Turris Eburnea. A csend megelevenült körülöttem, 
s a reális élet körülményeinek ismerete kiveszett 
telkemből. Átszellemült képzeletem az Énekek énekét 
idézte föl, és, sas szárnyain, lelkem már ott járt az 
ígéret földjének virágos rétjein, hol Adah és Zillah 
leányai lejtették csábos táncaikat, a hűvös patakok 
árnyas berkeiben ...

... Ecce candida incedit per lilia. Én pedig az 
ajkakat, az édes ajkakat, melyek a hamisságot nem 
ismerik, csókjaimmal árasztom el. Hollófekete baja 
szétbomlik fonataiból és gazdag hullámokban omlik 
le gömbölyű vállaira, melyek, miként a hó, tisztán 
tündökölnek, Comis suis obumbrabit mihi et sub comis 
peccabit. Amen /...

5*
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Szerettem volna sírni, zokogni, kezeimet tör
delni, de olyan voltam, mint egy megkövült szobor, 
míg agyamban és szívemben a legvadabb gondola
tok forrongtak. Végtelen keserűség vett rajtam erőt; 
éreztem, hogy most mar nem térhetek ki végzetem 
elől, melytől rettegni kezdtem : nem annyira ma
gam, mint inkább e nő miatt, ki örökre boldogta
lan lesz, ha bennem és szerelmemben bízik. És a 
halálos dermedtségben, mely szívemet körülfogta, 
mély részvétet éreztem iránta; könyörögve, bocsá
natért esdve, nyújtottam feléje reszkető kezeimet:

— Eszter ! Eszter !
Nem tudtam többet mondani, és elcsukló han

gom fájdalmasan halt el remegő ajkaimon. Ő nem 
felelt, csak ajka vonaglott idegesen, mintha moso
lyogni akart volna, hogy elpalástolja elkínzott lelke 
gyötrelmeit. Én pedig életemet adtam volna oda, 
csakhogy olvashatna lelkemben, csakhogy ő is át- 
érezhetné azt a mély, ki nem mondható megindu
lást, mely reá semmi hatást nem tehetett, miután 
nem voltam képes azt szavakkal kifejezni.

... Bocsáss meg, bocsáss meg nekem, hogy sze
retni merlek ! Mondd, mit tegyek, hogy megbocsásd, 
hogy elfeledd, a mit ellened vétettem ? Életem eddig 
vadon volt, mint a sivatag: szerelmed most egy 
virágot ültetett belé. Soha sem szerettem előbb, mint 
veled találkoztam. Az én lelkem csak téged szere
tett, még álmaiban is; téged keresett mindenütt, 
csak utanad epedt. Te vagy a világon Minden: a
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jóság, a gyöngédség, a szerelem angyala: az Egyet
len, kiről mindig álmodoztam. És én megsértette
lek, durván, kíméletlenül! Ah, ha te megbocsátsz 
is, én sohasem bocsátók meg önmagámnak. Mindig 
megszégyenülve fogok eléd járulni, mert életem 
árán sem válthatnám meg előtted megigazulásomat.. •

Ezeket gondoltam magamban, de szavak nem 
jöttek ajkaimra. És, noha lelkem legmélyéig meg 
voltam indulva, éreztem, hogy megindulásom nem 
őszinte, s épp oly csalárd, mint ígéreteim, melyeket 
sohasem fogok beváltani.

És Eszter mégis, mintha olvasott volna lelkem
ben, mely e pillanatban föl volt dúlva, hinni lát
szott kétségbeesésem őszinteségében, és reám mo
solygott. Mosolya lassanként tiszta, összhangzó és 
meleg lett, mint a gyermeké, a kinek valami szépet 
Ígértek, a mi annyira boldoggá tette, hogy hinni 
sem mer füleinek. Aztán lesütötte árnyas szempilláit 
és tovább mosolygott, álmodozva, mintha a jövő 
képzelt távolában keresné azt, mit a jelenben még 
csak aggódva remélt.

Gyöngéden megfogtam kezét, s halkan kér
deztem :

— Tehát... megbocsát nekem?
Csak annyit felelt:
— Igen.
És ismét elhallgattunk, hogy megindulásunk 

tovább tartson, hogy a boldog pillanat illúziója szét 
ne foszoljék leikeinkben. Mind a ketten átéreztük
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és felfogtuk ama pár szó mély jelentőségét, melyet 
halkan váltottunk. Egy titkos, parancsoló ösztön 
intett bennünket, hogy ne mondjunk többet, hogy 
ne menjünk tovább, és ne akarjunk világosabban 
olvasni a jövőben. Ha még többet is beszéltünk volna, 
azonnal megjelent volna előttünk a szomorú valóság, 
hogy kérlelhetetlenül megsemmisítse azon ábrándokat, 
melyekben lelkeink örömtől részegen ringatóztak. 

Keze még mindig az enyémben nyugodott. És 
a csend, a mely már nyomasztó kezdett lenni, las
sankint más irányba terelte gondolataimat. Öntuda
tom visszatért, s vele a kínzó kétely is, mely keserű 
méregként töltötte be szívemet, hogy boldogságo
mat hiába színeztem ki ábrándjaim ragyogó álmaival.

— Eszter nem lesz az enyém soha!
És, a mint mellette ültem, kezét kezemben 

tartva, éreztem, hogy idegeim elernyednek, s lel
kemben égető könnyek fakadnak, melyeket szeret
tem volna elsírni, saját nyomorúságom fölött. Egy 
titkos szózat arra ösztönzött, hogy ne álljak meg a 
fél úton, hanem menjek tovább, aknázzam ki Eszter 
megindulását és ébreszszek szívében részvétet ma
gam iránt.

— Élj az alkalommal — suttogta ez a szózat — 
és használd föl kedélyed földúlt hangulatát, melyet 
könnyen a sírásig fokozhatsz. Tudod, hogy a nőkre 
mily hatást tesz, ha a férfit zokogni látják : hasz
naid föl tehát az alkalmat...

*

Ereztem, hogy mélyen meg vagyok indulva, de
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az izgatottság, mely erőt vett rajtam arra a gon
dolatra, hogy vajjon képes leszek-e sírni is ? meg
állította, késleltette könnyeim kitörését.

— Hatha nem ? — gondoltam magamban, s szinte 
kétségbe estem, mintha minden ettől a lehetőségtől 
függött volna.

Ekkor lassan elbocsátottam kezét, és magamba 
mélyedtem. Egy szempillantásban, a gondolat sebes 
szárnyain, végigmentem egész életemen, mely oly 
gazdag szenvedésekben, s kerestem azt a bánatot, 
a melyik legjobban megfelelt kedélyemnek, s a 
melyik legbiztosabban és leggyorsabban előidézhette 
a szükséges sírást. Nagyanyám jutott eszembe, a ki 
az alatt halt meg. míg én Indiában jártam, s bátyám 
megírta akkor, hogy végső óráiban mindig csak 
éngemet kívánt látni. Hirtelen beleképzeltem maga
mat a helyzetbe: a mint bátyám levelét olvastam, 
melyben a kedves halott arcképe is volt. Ott láttam 
magamat a hajón, a kis kajütben, a mint ágyamra 
borulva, keservesen zokogtam. És mint akkor, kíno
san susogtam magamban:

— És te nem láttad őt! És életedben mily sok
szor vétettél ellene !

Csaknem felördítottam a visszatérő emlék kínos 
hatalma alatt — mert, azt hiszem, ez volt az egye
düli igaz fájdalom, melyet teljes életemben érez
tem — s heves zokogásban törtem ki.

— Az istenért I mi baja ? — kiáltott föl Eszter 
megrémülve.
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Fölugrottam és kirohantam az erkélyre. Soha 
még oly végtelen megvetést, mint akkor, nem érez
tem magam iránt.

— Tehát semmi sem volt már szent előttem ? 
Tehát már a kegyeletet is aljas céljaim eszközévé 
alacsonyítottam le ?

S az undorral együtt, melyet önmagam iránt 
éreztem, mély gyűlölet is ébredt szívemben Eszter 
iránt, hogy mind ezt érette tettem, hogy érette 
tapostam lábbal egyetlen igaz fájdalmam megszente- 
sült emlékét. Szerettem volna kivonszolni őt az 
erkélyre, s levetni magamat vele együtt, mert úgy 
tetszett, hogy a kedves halott megsértett árnyát 
csak mindkettőnk pusztulása árán engesztelhettem 
ki. S midőn Eszter utánam jött az erkélyre — 
talán, hogy vigasztaljon — az elfojtott megvetés 
maró, kegyetlen szavával löktem őt el magamtól:

— Hagyjon el! Gyűlölöm önt!
S nem törődtem vele, hogy fájdalmasan össze

rezzent, mintha szívébe vágott volna ez a durva
ság, sőt rá sem néztem, a mint lassan visszament 
a dívánhoz, s összezsugorodott egyik sarkában, 
mintha fáznék.

Én pedig ott maradtam az erkélyen és igyekez
tem a szívemben sajgó szemrehányásokat cinikus 
logikámmal elhallgattatni. Határtalan önzésem, mely 
előbb-utóbb minden körülményben megnyilatkozott, 
lassankint most is megszólalt és megnyugtatott.

— Miért is tennék magamnak szemrehányáso-
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kát ? Sőt ellenkezőleg: miután sírni akartam, örül
nöm kell, hogy ily hathatós és sikeres eszközt 
választottam. A baj nem ott rejlik, hogy fölidéztem 
ezt az emléket — mert hiszen ez közelebb vitt 
célomhoz — hanem ott, hogy annak ily nagy hatása 
volt reám. Ismét megfeledkeztem magamról; ismét 
nagyobb hatalmat engedtem érzelmeimnek magam 
fölött, mint azt elveim megengedik. Ebből a szem
pontból még jó volt, hogy profanáltam ezt az érzel
met is, mert közelebb jutottam a tökéletesedéshez : 
habere, non haberi...

S a mint az erkélyen megfordulva benéztem a 
szobába, hol Eszter megtörve ült, egy titkos hang 
azt súgta szívemben, hogy neki is éreznie kell 
mindazt, a mi engem megzavart. Hosszasan néztem 
reá, fátyolos szemeimmel, melyeket a leküzdhetet
len felindulás elhomályosított. Szívemből, mintegy 
varázsütésre, egyszerre elszállott a dac, a harag és 
a szenvedélyes indulat zajló hullámzása, s helyét 
valami sajgó szomorúság foglalta el.

Hiába gondolkoztam fölötte azóta számtalan
szor : sohasem voltam képes megmagyarázni, hogy 
mi idézte elő lelkemben ezt a hirteleni változást. 
Csak arra emlékezem, hogy már akkor egész tisz
tán és határozott körvonalakban láttam magam előtt 
két ellentétes lélektani problémát, a melyek mind
egyikét képes voltam elemezni egész a legapróbb 
részletekig: úgy, a mint azok lelkemben fejlődtek 
és lebonyolultak. Két, látszólag különböző, de azért
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egyetlen közös forrásból eredő érzelem volt ez : 
őszinte szánalom Eszter iránt, kit a végzet talán 
azért hozott útamba, hogy viharos szenvedélyem 
játéka legyen: és a lángoló kívánattal vegyülő önző 
büszkeség, melyet biztosra vett diadalom fölött 
éreztem.

De otthon, midőn magamra erőszakolt szkepti
kus nyugalmam megszűnt, kitört rajtam a vissza
hatás, és újra átéltem e viharos napot, minden 
emlékeivel együtt. Emlékemben újra kiújult Eszter 
arckifejezésének minden árnyalata, attól a pillanat
tól kezdve, midőn az erkélyen álltunk; és végtelen 
gyötrelem fogott el arra a gondolatra, hogy szenve
délyes kitörésemben talán túl mentem a határon, s 
durvaságommal talán örökre eltaszítottam őt ma
gamtól. Pedig, most már, szinte nem is tudtam az 
életet nélküle elképzelni. Szerettem őt szívem, lel
kem minden erejével; úgy, a mint volt, férje ölelé
seinek és csókjainak gyalázatával ajkain. Hiszen 
azon egyetlen kitörésen kívül, melyet szegény 
nagyanyám profanáit emléke kavart föl bennem, 
soha semmiféle haragot, ellenséges indulatot nem 
tápláltam iránta. Sőt szerettem, szántam öt, még 
azért a bánatért is, melyet édes arcából kiolvastam.

— Mit tegyek most? Hogyan kerüljek színe 
elé ismét? Mi fog történni, ha férje holnap csak
ugyan elutazik és rám bízza őt?

Ezen ellentétes gondolatok harcában lelkem egé
szen kimerült és minden enerzsiám elhagyott. Las-
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.sankint idegeim is ellankadtak, és a fizikai kimerülés 
teljes mértékben erőt vett rajtam. Egész szerveze
temet az a halálos fáradság nyűgözte le, a mely
ben minden tudatos, önakarati működés szünetel, a 
melyben a hatás és a visszahatás már nem felel
nek meg egymásnak, vagy létre sem jöhetnek. 
Éreztem, hogy ellentálló képességem megsemmisült 
és hogy hasztalan küzdenék tovább végzetes szenve
délyem ellen, melynek okvetlenül áldozatul esem, 
ha Eszter meg nem könyörül rajtam. Saját gyöngesé- 
gem érzete, és azon meggyőződés, hogy úgy azt, a 
mi már megtörtént, mint azt, a minek még be kell 
következnie, a végzet kényszere idézi elő, parali
zálta különben is megtört akaraterőmet. De, még 
elhaló öntudatom ezen utolsó felcsillanása is annyira 
gyötört, hogy minden áron szabadulni akartam tőle. 
Nem akartam, hogy tudjak, érezzék, értsek vala
mit: vakon kivántam követni végzetemet.

Kétségbe esve, lélektelenül rogytam térdre ágyam 
előtt, s arcomat vánkosaimba temettem. A lelket 
ölő izgalom azon ideges, görcsös reszketése vonag- 
lott át rajtam, mely a fuldokló zokogás kitöréseit 
szokta megelőzni, midőn a fájdalom átszakítja gátjait, 
s a sokáig visszafojtott keserűség a könnyek árjában 
tör ki. De a lelket ölő izgalom hasztalan gyötört : 
a könnyek enyhet adó árja nem jött. Kimondhatat
lan az, a mit szenvedtem. Valami iszonyú súly 
nehezedett rám, és nyomta minden tagomat; s ezt 
az iszonyú súlyt nem kívül éreztem, hanem belül,
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mintha minden erem és idegem ólomból lett volna. 
És agyam még mindig működött! És öntudatom 
még mindig nem zsibbadt el! A reflexiók egymást 
érték lángoló agyamban, s a vadúl pezsgő vér tóm- 
bolása közben egyik vízió a másikat váltotta fel, mi
alatt lelkemben cikázó ködfátyolképek gyanánt 
vonultak át egész életem szenvedései...

Nem tudom, meddig hevertem így, félig ájultan, 
a földön. Végre, midőn már minden érzékem el
zsibbadt és öntudatom is teljesen kimerült, elkövet
kezett rám az enyhület órája: s ki tudja, meddig 
vergődtem görcsös zokogásomban ágyamon ? <..



V.

Midőn másnap délelőtt a búcsúztató luncheon-xa, 
összejöttünk Marchetti szalonjában, Eszteren is meg
látszott az átvirrasztott éjszaka fáradt kimerültsége. 
Szokottnál halványabb arcából ragyogva villantak ki 
mély, fekete szemei, melyekben időnkint rejtélyes 
villámok cikáztak. A mint köszöntöttem, s kezet 
nyújtottam neki, félre fordította fejét, s vakmerő 
hidegvérrel kezembe csúsztatott egy levélkét. Sem 
férje, sem Marchetti nem vettek észre semmit, pedig 
minden idegem megreszketett, midőn a papirt kezem
ben éreztem.

Mihelyt tehettem, kezembe vettem egy újságot, 
melynek leple alatt hirtelen elolvastam. Csak néhány 
szó volt az egész, de Eszter bele tudta önteni szen
vedélyes lánggal égő szive minden bánatát, keserű 
gyönyörét. Hogy szeret, és boldog, mert szeretni 
tud; de boldogtalan, mert mások útjában állnak sze
relmünknek ; hogy vigyáznunk kell, mert férje ugyan 
még nem gyanakszik, de féltékeny természetű.. .

Egyszerre szépnek találtam a világot, gyönyörű
nek az életet. Mint a vak, kinek szeméről a hályog
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lehull, szinte felsikolt örömében és fájdalmában, mi
dőn a világ szépségét — melynek fénye kínosan 
sérti szemeit— először megpillantja: úgy sújtott le 
engem is boldogságom érzete. Szívem gyorsan, 
hevesen dobogott, mintha egyszerre le akarna futni 
e boldog pillanat alatt. Csaknem magamon kívül 
voltam: szinte sírhattam volna örömömben, mialatt 
lelkem csaknem összeroskadt gyönyörének terhe 
alatt. Lábaihoz akartam borulni, hogy bocsánatot 
kérjek tőle tegnapi durvaságomért, hogy elmond
jam neki megszentesült szenvedélyem minden vágyát,, 
reményét és gyönyörét: de, bár szinte imádkoztam 
egy gondolatért, még sem jutott eszembe semmi.

Eszter mosolyogva nézett rám, mintha örülne 
néma boldogságomnak, melytől megittasúlva, talán 
azért nem tudtam beszélgetni, mert egyszerre akar
tam mindent elmondani. Végre megszólított, s ak
kor egyszerre visszatért kedélyem rugalmassága: 
s mint a kő, melyet valaki megindított a tetőn, 
sebesen rohan futtában lefelé, úgy vezettem én is 
a társalgást, kitörő örömem szikrázó szenvedélyével.

— Miután ön ma oly szellemes — szólt hoz
zám Eszter csípősen —, nyújtsa karját, és vezessen 
az ebédlőbe. Ezt különben felszólítás nélkül is köte
lessége lett volna megtennie.

— Igaza van, nagyon udvariatlan vagyok. En
gedje meg tehát... — szóltam, mélyen meghajolva.

Eliz, Marchetti neje és Virág, kik utánam jöt
tek, nevettek és utánoztak bennünket. A hosszú
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folyóson, a félhomályban, Eszter szenvedélyes reme
géssel simult hozzám, mialatt én oly nagyon magamhoz 
szorítottam karját, hogy felsziszszent fájdalmában. 
Midőn az ebédlőbe értünk, annyira nyugodtak és 
hidegek voltunk egymással szemben, hogy Virág 
még gúnyolódott is rajtunk. Eszter az asztalnál 
mellettem ült, és kétszer, háromszor megérintett 
könyökével; midőn ivott, poharán keresztül reám 
szögezte a szenvedély tüzében égő szemeit.

— Hogy megköszönjem karját — szólt hideg 
vakmerőséggel — melyet csak fölszólításomra aján
lott föl, önnek ajándékozom ezt a körtét, melyet 
magam hámoztam meg.

S a kis kés hegyén szúrva átnyújtotta; de már 
előbb, észrevétlenül, beléharapott, s hófehér fogai
nak nyoma meglátszott a gyümölcsön. Én behúny- 
tam szemeimet, miközben a körtét ettem.

— Nos jó-e? — kérdezte Eszter ingerkedve.
— Sajnálom, hogy csak reám nézve baj, de 

nagyon rossz — feleltem komikus szomorúsággal.
Virág hátradőlt székében, úgy nevetett.
— Lám, milyen szellemes az ő neje 1 Egész 

komolyan felajánl egy körtét Gyulának, mintha 
meg akarná jutalmazni: — s a körte rossz!

Ebéd alatt megbeszéltük, hogy délután kikocsizunk.
— A phaéton-t ma is rád bízom, Gyula! — 

szólt Marchetti. A hölgyek és mi a Viktóriába ülünk.
— Én nem ülök a vikióriá-\)a — szólt Eszter, 

szinte makrancosán, mint valami gyermek.
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— A phaéton az enyém — feleltem ingerkedve; — 
s én azt nem engedem át senkinek.

— Akkor adjon benne helyet nekem is.
— Én sebesen szoktam hajtani; s ha ön is bele 

ülne, ezt nem merném tenni.
— Miért ? — kérdezte Eszter, s szemei szenve

délyesen villogtak.
— Mert tudom, hogy ön félne.
— Akkor, — szólt Eszter Marchettihez for

dulva —, önt kérem meg, hogy engedje át nekem 
a phaétoni. Kocsisomnak, ha elfogadja, ma délutánra 
Gyulát választom.

Lent az udvaron már készen volt a Viktória és 
a phaéton. Marchetti neje egész egyszerűen feketébe 
volt öltöze és kis skót föveget viselt, kócsaggal a 
forgójában. Eszteren sötét színű gyapot-ruhácska 
volt, melyet vékony sárga és vörös fonalak tarkáz- 
tak. Sötét színű, merész szabású férfi kabátot vett 
föl, szélesen kihajtott gallérral, egészen angol 
divatra, és egyszerű posztó-kalapjának lenge kék 
fátyola alól szemei ragyogó gyémántok gyanánt 
villantak elő.

A többiek, hárman, bele ültek a viktóriá-bz, 
Eszter pedig, velem együtt, szótlanul megindult a 
phaéton felé. Fölsegítettem őt, majd magam is föl
ültem, s akkor mind a ketten még egyszer vissza
köszöntünk a kocsiba, melyben a bent ülők zseb
kendőiket lobogtatták. Aztán reá vágtam a lóra, s 
a phaéton nyilsebesen vágtatott ki az udvarból.
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— Oh, szerelmem, én szép szerelmem... — 
szóltam halkan, mialatt csaknem eleresztettem a 
gyeplőt.

— Vigy el engem, vigy el engem innen ... — 
felelte lassan Eszter, fölnézve reám fátyolos sze
meivel.

— Ne nézz reám így! — kiáltottam fel, szinte 
magamon kívül.

— Szeretlek.
— És én! és én! Oh, Eszter, milyen szép, 

milyen kedves vagy !
És igazán szép volt és kedves, a mint mellet

tem ült, szűk, testhez álló kis zubbonyában, lábacs
káit előre feszítve a sárfogó ellen; a szenvedély 
tüzében égő arca szinte világított kalapja széles 
peremének árnyában. Olyan volt, mint egy szerel
mes kis baba, a mint neki pirult szelíd arcát körül
lengték a röpke szellőben pajzánul szállongó hajfürtéi.

— Eleresztem a gyeplőt, és megölellek I
— Nem, nem ! megláthatnának.
— Akkor hát ne légy olyan kedves, és ne vedd 

el egészen az eszemet.
... Szaladt, vágtatott a telivér paripa, ívesen 

hajtva meg gyönyörű nyakát; szinte táncolt. Mö
götte, hatvan lépésnyire, robogott a Viktória ...

— Egész kárhozatot éltem át ezen a héten.
— Ne beszélj: én majd meghaltam. Szeretsz?
— Nem tudom, nem tudom — szólt Eszter, 

hízelgőén hozzám simulva.
Zerdahelyi: Turris Eburnea. 6
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— Eszter, megőrülök, ha így beszélsz. Azt kívá
nod, hogy elraboljalak, hogy együtt szökjünk a 
világ végére ?

— Igen, igen, igen : vigy el engem. Azt aka
rom, hogy vigy el engem innen.

S ingerelte, ébresztgette a szívemben alvó szen
vedélyt, villámokat szóró szemeivel, kéjesen vonagló 
ajkaival, apró lábacskáival, melyeket odaszorított az 
enyémekhez.

— Légy könyörületes, aranyvirágom I — szóltam 
lihegve. — Látod, hogy meghalok szenvedélyemben.

Néhány pillanatig hallgattunk. Én magam elé 
meresztettem révedező szemeimet, s idegesen harap- 
dáltam ajkaimat, hogy erőt ne vegyen rajtam a 
kisértés. — Mint ä hullám, mely sötét tajtékkal emel
kedik, míg aztán taraja csillogó cseppekre törik 
szét: úgy váltotta föl szívemben a sötét szenve
délyt a boldogság verőfénye. — Hirtelen nem tudtam 
ellent állni a vágynak, hogy Eszterre tekintsek; ő 
pedig mosolygott: észbontó, mindent ígérő mosoly- 
lyal nézett reám.

— Milyen szép vagy! — szóltam. — És néha 
mégis rettegek tőled.

— Ugyan miért?
— Magam sem tudom : nem ismerlek, nem érte

lek, és mégis annyira rabszolgád vagyok, hogy 
gyöngeségem megdöbbent.

— Nem mondtad-e, hogy mindenre kész vagy 
érettem ?
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— Igen, és még most is azt mondom.
— Jól van. Készülj elő tehát a legrosszabbra.
Eszter egyszerre elkomolyodott; márványsima 

homlokán mély redő jelent meg; összevont szem- 
öldei alól sötéten, vészesen nézett reám.

— Oh, ne mondd ezt, ne gyötörj, ne légy kegyet
len ! Mosolyogj, mint az imént: kérlek, mosolyogj!

— Nem akarok mosolyogni, — felelt Eszter 
hidegen.

— Ha nem mosolyogsz, belefordítom a kocsit 
az árokba, s ott halunk meg mind a ketten —, 
szóltam hörögve, mert a szenvedély vihara már 
megragadott.

Eszter hosszasan, merően reám nézett, s aztán 
elmosolyodott. S a midőn, szerelmesen égő tekin
tetünk, mint két forró, déli napsugái villant össze, 
vízió gyanánt láttuk egymás szemeiben a meny
ország minden üdvét, a pokol minden kárhozatát.

— Szeretlek. Őrült vagy és gyermek: ezért 
szeretlek, — szólt Eszter gyöngéden, mialatt én 
visszarántottam a szilajul száguldó lovat.

— Ez a szerelem bűn, égbekiáltó vétek; — 
folytatta aztán halkan, mintha magával beszélgetne.

— Eszter, légy jó; ne mondd ezt: hisz tudod, 
hogy beléőrülök !

— Mind a ketten bűnösök, nyomorultak vagyunk
— Oh, mily kegyetlen vagy! ezt csak azért 

mondod, hogy megmérgezd ennek az édes órának 
gyönyörét.

6*
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— Hát micsoda férfi vagy te, ha még a kínt 
és szenvedést sem tudod elviselni? Én azért szeret
telek, mert azt hittem, hogy erős vagy.

— Előtted gyönge vagyok. Csak tőled függ, 
hogy örüljek-e, vagy szomorkodjam: te adhatsz 
erőt, és te veheted azt el. Né élj vissza hatalmaddal.

— A szerelem nem vígjáték, Gyula: gondold 
meg, hogy a szerelem tragédia.

— Ne nézz rám megint így, Eszter! moso
lyogj, mint az előbb : akkor olyan boldogok voltunk !

— Nem lehetünk mindig boldogok. A mi 
boldogságunk bűn, melyért bűnbánatot kell tar
tanunk.

Félre fordítottam fejemet, és hallgattam. Érez
tem, hogy a szenvedély heves harcában szívem már 
a fájdalom és a kétségbeesés iránt sem fogékony. 
Szabadjára hagytam a lovat is, mely, nem érezve 
az ostor suhogását, meglassította futását. Megfor
dulva, Eszter látta, hogy a Viktória alig pár lépés
nyire követ bennünket. Mély, fekete szemei egyet 
villámlottak.

— Hamar, Gyula, hajts sebesen, — szólt — 
hamar !

Suhogva csapott le az ostor a tüzes lóra, mely 
óriási szökéssel rohant előre, és röpítette maga után 
a kocsit. Eszter, hogy el ne veszítse az egyensúlyt 
a szédítő vágtatásban, karját az enyémbe öltötte, s 
egészen kiegyenesedve ültében, félig nyitott ajkak
kal, ábrándozva élvezte a gyors hajtás mámorát.
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— A puszta... a puszta ... — susogta álmodozva.
— Szerelmem, én szép szerelmem... — szóltam 

lihegve, mert engem is magával ragadott a szédítő 
galopp gyönyöre.

... Repült, rohant a phaiton; most már nem 
néztünk hátra, nem is láttuk az út két oldalán sza
ladó nyárfa-sorokat, sem a kocsikat, melyekkel 
találkoztunk, sem azokat, melyeket elkerültünk, sőt 
még azt a port sem láttuk, melyet saját kocsink föl
vert. Rohant, repült a phaéton, s olyan volt, mint 
egy tündérmese varázsos szekere, melynek szárnyai 
nőttek...

Tekinteteink összevillantak; az enyém, mint a 
nyári nap perzselő verőfénye, az övé, mint a késői 
nap fagyos sugára, köröskörül, a hódító illattal ter
hes természetben mintha valami titkos sóhajtás rez- 
dült volna meg, s ez a sóhajtás folyton egyetlen 
szóban nyilatkozott meg: — Eszter! — És e név 
hallatára édes víziók keltek föl lelkemben: nem 
szelíd idill, hanem viharos szenvedély látományai, a 
melyeket nem olvadó sóhajok, hanem kéjbe fúló 
elfojtott hörgés kisért. Füleimet hirtelen valami 
tompa zúgás töltötte be: ugyanolyan zúgás, mint a 
minőt akkor hallunk, midőn az erdőben lecsap a 
felszél, és a közeledő vihart jelenti. S talán ő is 
érezte ezt a tompa zúgást, — a mely nem volt 
más, mint forró habokban szívére tóduló vérének 
heves lüktetése —, mert szemei elfátyolosodtak, és 
révedezve kerülte égető tekintetemet.
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— Csókolj meg — szóltam szenvedélyesen, 
mert szerelmem kitörő vágya már elvakított.

— Nem: a hátunk mögött jönnek, meglátnának.
— Csókolj meg — ismételtem, szinte hörögve. 
Ekkor Eszter fölnyította széles, fehér napernyő

jét és kettőnk között a vállára tette: ez a kék 
selyemmel bélelt kupola befödött, beárnyazott mind
kettőnket. Előttünk senki, jobbról balról, a szántó
földeken senki... És ott, a napernyő alatt, a szé
dítő sebességgel vágtató kocsiban, kitört szívünk
ben a mindent leromboló szenvedély vihara, s egy 
hoszszú, kéjes csókba fojtottuk kétségbeesett lel
künk fájdalmait.



VI.

Midőn férje elutazott, s az utolsó akadály is 
leomlott, mely gátolhatta volna végzetes szenvedé
lyünket, annyira nem élhettünk egymás nélkül, 
hogy minden perc, a melyet nem együtt töltöttünk, 
örökkévalóságnak tetszett. Reggel, midőn fölébred
tem, első gondolatom az volt: — Hány órakor 
mehetek hozzá ? — Este, midőn elváltunk, e fölötti 
szomorúságomat a másnapi találkozás örömével 
vigasztaltam.

Sokszor megdöbbenve kérdeztem önmagámtól: 
Ily nagyon szeretem-e hát?

Mikor nem voltam mellette, úgy tetszett, mintha 
lelkem be volna zárva egy körbe, melyben, egy
mással összefolyva, nyugtalanul hullámzottak mind 
azon érzelmek és érzések, melyeket Eszter keltett 
föl bennem. Egész váratlanul, különös precizióval 
támadtak föl emlékezetemben az egyes benyomások, 
melyeket közelében átéreztem. Most egy-egy frázisa 
megcsendült fülemben; majd hangjának csodálatos rez
gése viszhangzott szívemben; majd ismét mély szemei
nek ragyogó villanását láttam; vagy végre Fioretta nagy
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áriájának szenvedélyes dallama viharzott át lel
kemen:

Amo ! ehe importa all’ anima 
la sua lenta agonia: 
se in essa solo sta il gaudio, 
il gaudio deli’ egra vita mia —* 

melyet Leoncavallo maga tanított be neki, miután 
a Mediciek-ben akart fellépni, a Pergola színház 
megnyitásán... s ezen apró körülmények emléke 
oly élesen ujult fel lelkemben, hogy sokszor egé
szen elhomályosította a való élet, a jelen esemé
nyeit.

Számtalanszor, midőn egyedül voltam, lelkem 
megnyílt előtte, s addig ábrándoztam róla, míg 
végre elhitettem magammal, hogy mellettem van, 
és beszélgetni kezdtem vele, lelkileg, gondolataim
ban. Ilyenkor, gondolatban, elmondtam neki mind 
azt, a mit aztán szóval is ismételtem előtte, midőn 
valóban együtt voltunk. Előre láttam minden jelene
tet, minden körülményt, minden eseményt, melynek 
be kellett következnie: mert magam készítettem elő 
mindent; én fejlesztettem szerelmünket, a saját 
vágyaim szerint, egész addig a nagy napig, a mi
dőn végre Eszter majd teljesen nekem adja magát. 
Csak még azt nem tudtam, azt nem láttam, hogy 
ez miként fog bekövetkezni.

* Szeretlek! lelkem mit bánja azt, 
hogy így emészti lassú gyötrelem: 
ha ebben, csak ebben lel vigaszt, 
bús életem, mely oly reménytelen ?
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Szenvedélyem lázas türelmetlenségében néha 
siettetni akartam ezt a pillanatot, de nem láttam a 
módot, melyen ezt tehetem.

— Eszter most már szabad — gondoltam ma
gamban. — Nincs itt férje, hogy vigyázzon rá. 
Senki sem kérheti tóle számon, hogy hol van: 
még ha sokáig elmarad is. Tökéletesen ura tettei
nek: miért ne jöhetne el hozzám?

Lelkifurdalás nélkül, vakon követtem szenve
délyem ösztöneit, s hideg, tervszerű megfontolással 
hálóztam be őt, hogy teljesen hatalmamba ejtsem. 
Hogy könnyebben célt érjek, egyelőre visszatértem 
az ideális szerelem határai közé, hogy így, jobban 
belopva magamat szívébe, lelki világába, elhinthes
sem ott a szenvedély kéjes maszlagát, melynek 
mérge majd karjaimba hajtja őt. Nem volt a gyön
gédségnek, a figyelemnek, a tiszteletnek olyan 
árnyalata, melylyel körül ne vettem volna; s midőn 
láttam, hogy örül, hogy hálás irántam mind ezért: 
öröme és hálája nem indított meg, hanem lelket
len kárörömmel mérlegeltem a haladást, melyet 
kitűzött célom felé tettem. Pedig talán ez volt az 
első és utolsó valódi szenvedély, melyet életemben 
éreztem; pedig talán először, sőt tán utolszor, áll
tam szemben ama ritka, s végtelen, szívet rázó 
érzelmek egyikével, melyek vakító villám gyanánt 
cikáznak át a szerelem szürke, ködös egén, és soha 
ki nem törülhető nyomot hagynak a lélekben. De 
most ezzel nem törődtem. Nekem csak Eszter kel-
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lett: ragyogó szemeivel, ritmikusan hullámzó keblé
vel, gyönyörű telt idomaival, kéjesen vonagló 
ajkaival...

És napról-napra jobban csaltam, behálóztam ót.
De nehezebben ment, mint gondoltam. Mert Eszter 

már megbánta azon önfeledt pillanatot, melyben 
elárulta előttem szerelmét. Aztán mindent megtudott 
rólam Flórencben; megismerte Carment, előbbi 
életemet, s e miatt támadt bizalmatlanságát nem 
tudta, vagy nem akarta leküzdeni.

— Nem merek hinni magának, — szólt szomo
rúan. — Nem tudok hinni... és nagyon szenvedek 
a múltja miatt, a melyet nem ismerek. Bántanak 
emlékei, azok a nyomok, melyeket eltemetett szenve
délyei hagytak szívében; bánt és fáj mind az, a mit 
én soha sem fognék bírni és megérteni magában. 
Oh, ha tudnám, hogy érettem mindent elfeled 1 
Folyton fülemben csengenek szavai, melyeket a 
parkban mondott, és nem merek azoknak hinni.. •

Gyöngéd, remegő szavakkal igyekeztem őt meg
nyugtatni. Elővettem minden meggyőző tehetsége
met ; gyötörtem, kínoztam lelkemet, hogy adjon 
ajkaimra varázsos igéket; felhevült képzeletem lírai 
szárnyalást öltött, s mély szenvedélytől rezgő szavaim 
árjában kiöntöttem előtte szerelmemet, bánatomat, 
emésztő reményeimet. Egy pillanatra azt hittem 
néha, hogy a várva várt boldog pillanat elkövet
kezett, és szívem megremegett gyönyörében a diadal 
kéjes mámorától. Szemeiben fel-felvillant a foszfor-
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szerű fehéres fény; fájdalmasan vonagló ajkait össze
szorította, mintha titkolni akarná, hogy a csók 
utáni vágy miatt remeg; láttam, hogy kezei, finom 
metszésű harmat kezei idegesen reszketnek, elárulva 
a belső harc hevességét, mely lelkében lefolyt.

— Ha csak megcsókolhatnám is — gondoltam 
magamban — egy nagy lépéssel közelébb jutnék 
a célhoz, melyre vágyom.

De Eszter, mintha megérezte volna a veszélyt, 
ilyenkor hirtelen fölkelt és csengetett. Megkérdezte 
a szobalánytól, hogy otthon van-e Valentin, és be
kérette magához. Aztán, felém fordulva, kissé lihegve 
szólt:

— Jobb ez így. Bocsásson meg...
S ettől a naptól fogva mindig talált ürügyet, 

hogy Valentint magához kéresse, midőn nála voltam. 
En pedig meggyűlöltem barátnéját, a ki nekem nem 
vétett semmit sem, de öntudatlanul is eszköz volt 
Eszter kezében, és keresztül húzta minden számí
tásomat.

Azonban mégis minden nap megvártam őt, 
midőn a Diana-fürdőből kijött, s aztán együtt sétál
tunk az Accademia árnyas kertjében, vagy a Lungarno 
magányos fasorai alatt. Ilyenkor — a mint mellette 
mentem, a mint ruhája suhogva hozzám ért, a mint 
oly közel volt hozzám, hogy csak kezemet kellett 
kinyújtanom utána — mindig erősebben éreztem, 
mint máskor, hogy mily nagy örvény választ el 
bennünket, és a lelkemben égő kínos vágy annyira
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betöltötte egész valómat, hogy sokszor beszélni 
sem tudtam, és szótlanul, kétségbeesve kísértem őt.

— Mire gondol ? — kérdezte tőlem Eszter; s 
a mint merően, fürkészve reám nézett, tekintetében 
a gyanú, a bizalmatlanság kifejezése tükröződött 
vissza.

Csüggedten, szomorúan feleltem :
— Magára, mindig magára. Legyőzhetetlen kíván

csiság fog el, hogy önmagamba mélyedve, telkembe 
nézzek, és lássam : van-e csak egy kis része is, a 
mely még nem a magáé ; van-e csak egyetlen rej- 
teke is, melyet a maga lelkének fénye még be nem 
világított. És ime: az én lelkemben már semmi 
sincs, a mit még magának adhatnék. Mert már min
denem az öné: szívem, lelkem, egész valóm és 
életem. Azt hiszem, soha még lélek annyira nem 
uralkodott egy másik fölött, mint a magáé az enyém 
fölött. Ha ajkaink egy csókban forrnának össze, 
lelkem átszállna magába, s én érzem, hogy bele
halnék.

Egy pillanatra, mintha mélyen megindult volna, 
megállt, és reám mosolygott; de csak egy pillanatra. 
Aztán ismét elfogta őt a bizalmatlanság, és csípő
sen kérdezte :

— Ki tudja, hányszor szeretett már e fák alatt 1
Csüggedten, szomorúan feleltem :
— Nem tudom; nem emlékszem...
Pedig nem voltam szomorú; csak magamra eről

tettem ezt a hangulatot, mert valami belső hang
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azt súgta, hogy legjobban megfelel a helyzetnek, és 
hogy közelébb jutok célomhoz, ha egyelőre sikerül 
részvétét fölkeltenem. Eszter hallgatott. Aztán kíván
csian odament a nagy márvány-obeliszk felé, mely
nek minden oldala — sőt még a mögötte felállított 
óriási márványlap is — tele volt írva és vésve jel
mondatokkal, a látogatók neveivel. Legtöbbnyire 
szerelmes párok vésték be neveiket, vagy az emlék
verseket. Eszter fél halkan olvasta le Petrarca 
quartiná~]it:

Io amai sempre, ed amo forte ancora
— e son per amar piü, di giorno in giorno — 
quel dolce loco, ove piangendo torno
spesse fiaté, quando Amor m’accora.*

Majd hirtelen felém fordult:
— Maga is itt van — szólt keserű gúnynyal. 
Csüggedten, szomorúan feleltem, mint az előbb : 
— Nem tudom; nem emlékszem...
És elolvasta. Carmen irta fel a márványlapra, a 

mult tavaszszal, Percy Shelley e sorát, midőn egy 
reggel itt sétáltunk. A napot és évet, neveinkkel 
együtt, magam véstem alá, késemmel.

And forget me: for I can never 
be thine !

Carmen — Giulio 
Die Resurrectionis 1893.

* Kedveltem mindig, s még most is kedvelem
— sőt benne egyre több örömet találok — 
ezt az édes helyet, hova sírni járok, 
valahányszor elfog a kínzó szerelem.
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— Nem a maga írása ? — kérdezte Eszter.
Csüggedten, szomorúan feleltem:
— Nem tudom; nem emlékszem...
Lassan, hallgatva mentünk tovább. Szívünk nehéz 

volt, mintha valami szomorú előérzet súlya neheze
dett volna rá. Végre megszólalt:

— Most egy éve... boldog volt?
Csüggedten, szomorúan feleltem :
— Nem tudom ; nem emlékszem ...
Szép volt a Lungarno árnyas fasora; a ragyogó 

nap egy-egy eltévedt sugára szinte félve mosoly
gott keresztül a százados faóriások gazdag lomb
sátorán. A cserjék avaros pázsitja meg-megcsörrent, 
a mint egy-egy félénk gyík sebesen elsurrant, hogy 
előlünk meneküljön. Fent a rigók és pintyőkék 
hívták egymást, csalogató, vágyó dalaikban.

— Szerette Carment ? — kérdezte hirtelen Eszter.
Csüggedten, szomorúan feleltem :
— Nem tudom ; nem emlékszem ... Semmire 

sem emlékszem már, és csak azt tudom, hogy sze
retem magát. Magát egyedül. Csak magára gondo
lok ; csak magában, csak maga által élek. Mást sem
mit sem tudok; ezen kívül semmire sem emlékszem; 
szerelmén kívül semmire sem vágyódom. Nem léte
zik semmi, a m| engem a múlthoz fűzhetne. Most 
már maga lett mindenem : az én lelkem lelke, az 
én életem élete. Mert szeretem magát, és maga is 
szeret engem. Csak ezt tudom, csak erre emlé
kezem ...



TURRIS EBURNEA

A mennyi bánatot, fájdalmat és remegő vágyat 
fölidézhettem szívemben, az mind megrezdült szo
morú szavaimban. És nagyon jól el kellett találnom 
a helyzet hangulatát, mert Eszter megállt és lélek- 
zetét is visszafojtva hallgatott.

— És igaz ez ? És igaz ez ? — kérdezte remegő 
hangon, mintha e három szó csak elhaló viszhangja 
lett volna a lelkében felzúgó kiáltásnak.

— És igaz ez ?
— Igaz, Eszter; sőt csakis ez igaz. A többi mind 

álom. Én szeretem, és maga is szeret engem. Annyira 
tudom ezt, hogy nem is könyörgöm csókjaiért, 
nem is kérem szerelme zálogát. Várok. Engedelmes
kedni akarok magának, és nem türelmetlenkedem. 
Nem kérem csókjait; mert érzem azokat gyöngéden 
remegő hangjában, különös fénynyel ragyogó sze
meiben, minden mozdulatában. Mert minden, a mi 
magától ered, épp oly édes és mámorító nekem, 
mint a csók; és nem tudom, hogy mi édesebb 
nekem, midőn megérintem kezét: érzékeim kéjes 
gyönyöre-e, vagy az a felmagasztosulás, melylyel 
átszellemült lelkem emelkedik ?

Gyöngéden megfogtam kezét és észrevettem, 
hogy reszket az enyémben. Mit éreztem én akkor ? 
Hogy tudnám leírni most ? — Mint a sötét felleg, 
melynek szélét a nap ragyogó sugára aranynyal 
hímezi, míg belsejét villám hasítja meg ; úgy vegyült 
a gyönyör és fájdalom keblemben, mialatt szívem, 
mint az ellenkező szelektől hányt sajka, remegve
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vergődött küzködésében. — A kert egészen elhagya
tott volt; a madarak vidám csicsergésén át lehetett 
hallani a vízesés tompa moraját, a mint az Arno 
megtöltötte a tó medencéjét. S ez a ritmikus zuho- 
gás édes melódia gyanánt szállt le szíveinkbe.

— Milyen szép,milyen jó itt,— szólt halkan Eszter.
— Ügy tetszik nekem, — folytatta önfeledten, — 

mintha a természet nem rajtam kívül, hanem ben
nem volna : mintha csak te hoztad volna létre szép
ségeit lelkemben, hogy együtt örüljek veled . ..

Elhallgatott, a mint égő tekintettel reá néztem, és 
mosolygott. Most mondta először nekem : te 1 mióta 
férje elment. Midőn kiejtette ezt az egy szót, behúnyta 
szemeit: s ajkai fényesebbek, ragyogóbbak lettek, 
mintha rájuk szállt volna elfátyolozott szemeinek tün
döklése is. Halkan, vontatva, meg-megállva beszélt, 
mintha beszédje egy láthatatlan szózat viszhangja 
lett volna. Ezért minden szava valami különös, rej
télyes értelmet nyert, mintha szívének legtitkosabb 
rejtekeibol tört volna elő, fölhozva onnan azt is, 
mit sohasem akart napfényre hozni. Nem tudom, 
meddig nézhettem rá: de érzem, hogy bármeddig, 
éljek is, sohasem fogom elfeledhetni, a mint hal
ványan, hozzám simulva mellettem állt, és nem 
merte szemeit fölemelni. Még most is, ily sok idő' 
után, újra érzem azt az édes remegést, mely el
elfogott, midőn megszólaltam:

— Soha, még legszebb ábrándjaimban sem mer
tem megálmodni azt a gyönyört, mely most betölti
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szívemet. Én szeretlek tégedet, és te az enyém vagy. 
Mert lelkem egész erejével megragadta képedet, 
mely most, akaratlanul is, áldást sugároz életembe: 
mint a nap, a mely szintén nem tudja, hogy a távolban 
ragyogva, mennyi virágot teremt a földön. S miként a 
nap sugárai annál égetőbbek, minél sötétebb helyre 
esnek: szerelmem is annál fényesebb és lángolóbb, 
minél sötétebb éj fogott körül megjelenésed előtt. f.

És lassan feléje hajoltam ; lihegő - ajkaimmal 
kerestem az övét, hogy csókjaiba fojtsam az emésztő 
lángot, mely gyehenna tüzként égette szívemet.

— Nem, nem, Gyula. .. Nem! 
Megfogtam kezeit, hogy magamhoz vonjam.
— Nem!
Ekkor, mintha nem is tudná, hogy mit cselek

szik, lehajolt, és egyszer, kétszer, háromszor, forró 
szenvedéllyel megcsókolta kezeimet, melyek az 
övéit szorították. Aztán, mintha vad kétségbeesés 
vett volna rajta erőt, kiszakította magát, és futni 
kezdett a kertben.

— Eszter! Eszter! megálljon!
S a mint lihegve a magas kőfal elé értünk, hal

ványan, remegve szenvedélyünkben, szemeink előtt 
elfordult a világ, és füleinkben süket morajként 
zúgott felkorbácsolt vérünk lázas lüktetése. Szótla
nul, öntudatlanul roskadt karjaimba, s a mint lehúnyta 
ragyogó szemeit, melyek csillogni látszottak, mintha 
olajban úsztak volna, lélektelenül szívtam magamba 
édes ajkainak kéjes mérgét.

Zerdahelyi: Turris Eburnea 7
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És még ekkor sem adta magát nekem. Es még 
ekkor is volt elég lelki ereje, hogy haza küldjön, 
hogy soha egyedül ne maradjon velem többé. Még 
mindig Turris Eburnea volt; szelíd arcának nyájas 
kifejezését a lángoló szenvedély barázdái még nem 
szántották föl; s a bánat futó fellege, melyet néha 
szerelme arcára hozott, nem hagyott nyomot maga 
után.

Engem a szenvedély, az izgalom ágyba döntött, 
és három napig nem mehettem hozzá. Megfosztva 
a lehetőségtől, hogy karjaim közé szoríthassam, a 
szenvedély azon pontjához értem, a hol minden 
vágy fájdalommá válik: sőt minden, mit egykor 
remélnem gyönyör vala, csak keserűséggel töltötte 
el szívemet. A tompa fájdalom, mely kínozta telkemet, 
elvette utolsó erejét is, és a mi kevés enerzsiám még 
maradt, azzal gyűlölni kezdtem őt, szívtelenségéért.

Midőn otthon egyedül voltam, úgy sírtam, mint 
a gyermek, és megesküdtem magamban, hogy soha 
sem fogom őt viszont látni. De, alig hogy kimond- 
tam ezt az esküvésemet, egyszerre oly végtelen 
szívfájdalom fogott el, hogy azonnal szerettem volna 
megszegni. Most éreztem csak, hogy szívtelen ma
kacssága, melyet megtörni nem voltam képes, zabo
látlan indulataimat annyira felzúdította, hogy lecsilla
podásukat csakis az ő birhatása árán remélhettem. 
Most már nemcsak a szeretem szenvedélye vihar
zott telkemben: hozzá vegyült a fékezetten akarat
erő és a megsértett hiúság boszúvágyó érzete is,
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a mely azt kívánta, hogy Eszter, kit már gyűlölni 
kezdtem, megalázkodjék előttem, és elégtétel gya
nánt áldozza fel magát nekem.

És meg is irtani neki, hogy gyűlölöm, mert 
kínozza önmagát és engemet; hogy betegen fek
szem, de ha eljönne is, nem bocsátanám be, mert 
félnék, hogy gyilkosa leszek; hogy maradjon meg 
férjének, a ki hitvány, közönséges ember, mert 
védtelenül itt hagyta őt a nagy idegenben ■ hogy 
éljen művészetének, a mely épp oly hazug és csalárd, 
mint ő maga; hogy örülhet nyomorúságomnak, 
melyet ő hozott rám, mert én kitártam előtte szíve
met, mint a nyitott könyvet, és üres lapjaira ő irt 
átkot, áldás helyett. . .

Megírtam neki mindezt, sőt még többet is: és 
aztán vártam, mert tudtam, éreztem, hogy el fog 
jönni hozzám.

És midőn belépett szobámba, megfogtam kezét 
és csak annyit tudtam mondani:

— Hallgasd meg szívem dobogását. Ha még 
egy perccel késel, bizonyára megszakad.

Halkan, szinte alázatosan felelt:
— Tudtam, hogy vársz, azért jöttem.
Aztán lehajolt hozzám, és fülét szívemre tette. 

Én megcsókoltam őt, ugyanazon a helyen, a hol 
legelőször: hófehér nyakán, melyre ingerlőleg 
borúltak pajzán fürtéi.

— Hallod? — kérdeztem.
— Igen; hallom.

7*
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— És mit mond?
— Hogy nem szeretsz.
— Mit mond? — ismételtem szenvedélyesen, 

s erősen magamhoz szorítva tartottam őt, hogy 
fejét nem emelhette föl szívemről.

Eszter elkacagta magát, s csengő, vidám hangjá
nak varázsos rezgése kéjes remegésbe hozta minden 
idegemet.

— Mit mond ? — kérdeztem újra, s gyöngéden 
megharaptam hófehér nyakát.

— Hogy szeretsz ...
Letette kalapját és keztyüjét. Kíváncsian körül

nézett szobámban; odament íróasztalomhoz, össze
vissza hányta irataimat, könyveimet, gyermekes 
örömmel kutatva mindenütt.

— Mit ad nekem, ha majd elmegyek? — kér
dezte komolyan, s tovább keresett asztalomon.

Annyira gyermekes volt a kérdés, hogy elmoso
lyodtam.

— Mindent, gyöngyvirág.
— Adja nekem ezt, — szólt, és felvette Fogaz

zam egy elzevir kötetét, a Mirandá-t.
Mint midőn valaki a rózsabokorban megpillantja 

a leskelődő kígyót és megborzad: úgy döbbentem 
meg ebben a pillanatban. Hirtelen átcikázott agya
mon Miranda végzete, ki meghal bánatában, mert 
Giuliano megunta őt.

— Vajjon nem vak sejtelem-e ez, mely tisztán 
látja a jövőt? gondoltam magamban megrettenve.
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— Nem, nem ezt... — szóltam hirtelen.
— Azt a kis nelumbo-kiadást adom magának : 

Sigurd legendáját, melyből Wagner a Tetralogiá-t 
megalkotta; maga pedig, ha nagyon jó akar lenni, 
elénekli nekem Tannhauser-ből Erzsébet dalát:

Salve d’ amor recinto eletto, 
felice alfin io riedo a te !*

— Ma nem; ma nem! — szólt Eszter, s oda
ment a kandallóhoz, melynek széles, márvány
párkányán nagy tartókban szárostul álltak a rózsák 
és gyöngyvirágok. Apró lábacskái mintha nem is 
érték volna a szőnyeget, a mint nesztelenül körül
járt a szobában ; s midőn, arcát egészen beletemetve 
a virágok közé, kéjesen szívta be illatukat, egészen 
olyan volt, mint Cleopatra, a kit Hayez abban a 
pillanatban festett meg, mikor kiválogatja a virágo
kat az Antonius számára készülő koszorúba.

— Ez a magáé, a mai nap emlékére, — szólt, 
leharapva egy gyöngyvirágszálat, melyet mosolyogva 
nyújtott felém fogai között.

— Nem; én más virágot szedek ajkaidról : 
mely édesebb lesz és mámorítóbb ...

Ő hozzám jött, mosolyogva leült ágyam szélére, 
a virágokat mind oda szórta reám, s azoknak szí
vünkre szálló édes illatában sokáig, hosszasan csó-

* Légy üdvöz, szerelmünk rejteke, 
im, újra boldogan látlak viszont 1
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koltuk egymást. Aztán megfogta kezemet és ujjait 
keresztbe fonta az enyémekkel.

— Nem tudom, mi bánt. Szívem annyira túl
áradt gyöngédséggel, hogy sírni szeretnék.

Hangja remegett; fényes szemeinek ragyogását 
könyek fátyolozták el.

— Ha mindig itt maradhatnék melletted!
Szavaiban a lemondó fajdalom vigasztalan meg

adása réz dűlt meg.
— Ha meggondolom — folytatta — hogy te 

soha sem fogod tudni, mily nagyon szeretlek 1 Hogy 
én sem fogom tudni, mennyire szeretsz! — De 
szeretsz-e hát? Mondd meg, mondjad mindig, száz
szor, ezerszer, örökké. Szeretsz-e ?

— Hát nem érzed?
— Nem érzem.
Hangja halk volt és szelíd, mint az esti szél, 

midőn sóhajtva kél a suttogó lombok között, úgy 
hogy alig hallottam.

— Eszter ! — riadtam fel fájdalmasan.
Fejét szótlanul hajtotta váltamra, mintegy várva, 

hogy beszéljek, hogy megnyugtassam. Én megdöb
benve vizsgáltam őt, a mint reám borulva, feje 
mintegy meghajolt a szomorú előérzet nehéz terhe 
alatt; éreztem halántékainak gyönge lüktetését, a 
mint ott nyugodott szívemen, melyet a színlelés 
megkeményített, a számító önzés jégpáncéllal vett 
körül. Szívem elszorult a kínos önvád szégyenében; 
ajkaimon a szót elfojtotta a részvét e nő iránt, ki
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jóslatként mintegy előre látta a végzetes jövőt. 
Aztán, midőn pillanatnyi felindulásom lecsillapult, 
lelkemnek ezen tiszta, igaz részvéte szavakat adott 
ajkaimra, melyek hazudtak: és az őszinteség meg
győző rezgését kölcsönözték szavaimnak, a melyek 
szintén hazudtak.

— Te nem érzed!... Halkan mondtad, a sóhaj 
elhalt ajkaidon. Valami mégis ellent mondott a ké
telynek, mely szívedben támadt; szerelmünknek 
minden emléke, minden reménye ellene mondott. 
És te még sem érzed, hogy szeretlek! ...

Eszter nem emelte föl fejét; némán hallgatott, 
s csak erős lihegéséből értettem meg, hogy hisz 
szavaimnak, hogy valónak, öröklőnek tartja a szen
vedélyt, melyet hangomba igyekeztem ölteni. És én 
egészen lehajoltam hozzá, csaknem suttogva mond
tam fülébe az édes szavakat, melyeket a szemre
hányás tett még édesebbé.

— Nincsen gondolatom, mely nem tőled indulna 
ki, és nem hozzád térne vissza ; nem képzelek bol
dogságot, azon kívül, melyet a te szerelmed adhat; 
nyugtalan, kétségbeesett gyötrelemben élem át a 
napot, egész addig, míg veled találkozom ; érzem, 
hogy ott vagy mellettem, midőn alszom, hogy jelen 
vagy almaim, gondolataim minden megnyilatkozá
sában ; csak benned élek, csak szerelmedben bízom, 
mely végtelen üdvöt áraszt el lelkem fölött, mert 
hiszek valódiságában ; új világot teremtettem magam
nak, melyben más életet élek, más örömöket várok>
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más reményekben gyönyörködöm... és te nem 
érged ezt ? !

Fölemelte halvány arcát, melyet könnyei elöntöt
tek. Elhallgattam, és gyöngéd szerelemmel csókol
tam fel leomló könnyeit. Sírt és mosolygott egy
szerre ; s boldog mosolyának derült ragyogása úgy 
tört át könnyei fátyolán, mint mikor a májusi zápor 
cseppjein száz ágra törnek a szivárványt fakasztó 
nap fényes sugarai. Aztán, remegő ujjaival felborzolta 
hajamat, és lélektelenül zokogta :

— Lelkem, én édes szerelmem!
Egészen magamhoz vontam. Arcát most már 

odanyugtatta az enyémhez. Lassankint felszárítottam 
könnyeit, s gyöngéden simogattam hófehér homlo
kát, melyre visszatért a boldogság verőfénye. És 
ismét mély részvétet éreztem iránta, a mint teljes 
bizalommal hozzám simult, egészen átengedve magát 
a pillanat édes gyönyörének. Mert most egészen 
olyan volt, mint egy gyermek, kinek fájdalmát meg
vigasztalták ; kedves, gondtalan és naiv gyermek, a 
ki a pillanat örömétől elragadva, nem tekintett visz- 
sza, vagy előre, s éppen ezért sem emlékei nem 
bántották, sem előérzetei nem nyugtalanították.

—• Most elkészítem a theát — szólalt meg végre.
— Nem ; maradj itt mellettem.
— Hadd készítsem el! — kért szelíden, s hir

telen felugrott ágyamról.
— Neked nem szabad fölkelned ! — tette hozzá, 

s pajkosan megfenyegetett.
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Mialatt a theával foglalatoskodott, egy percre 
sem szűnt meg beszélni. Sohasem láttam őt ily 
vidámnak, gondtalannak, sem az előtt, sem az után. 
Túláradó jósága és gyöngédsége előtt lelkem meg
nyílt és leomlott igaz szenvedélyében. Fényes, ra
gyogó tekintete, melylyel reám mosolygott, a gyer
mekes öröm, mely arcán sugárzott, hogy egyedül 
lehet velem, és szerelmén kívül nem kell semmire 
sem gondolnia, engem is annyira mámorossá tett, 
hogy e pillanatban komolyan hittem szenvedélyünk 
állandóságában, szíveink öröklő boldogságában. Mert 
nem állhattam ellent e pillanat varázsának, a mely
ben már megszűntem gondolkozni, de még nem 
kezdtem álmodni: csak e két lelki állapot között 
lebegtem. Félig felszabadult képzeletem ezer ábrán
dot teremtett lelkemben, és szívemben ezer érzés hul
lámzott, melyeknek még csak a nevét sem tudtam. 
Bánatos sejtelmek, kéjes remények, a gyönyör, bol
dogság és fájdalom ellentétes álmai vegyültek egybe 
megindult szívemben, úgy hogy ujjongani akartam 
örömömben, s mégis oly könnyen sírhattam volna.

— Mire gondolsz ? — kérdezte tőlem, miután 
a szamovár alatt már meggyujtotta a borszeszt, és 
hirtelen ismét odaült ágyamra, körülfonva nyaka
mat gömbölyű karjaival.

— Reád figyeltem. Beszélj még!
— Te engem mindig megfigyelsz. Most mar 

nem mondok semmit.
— Beszélj! Mondj el mindent, mindent...
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— Mit?
— Azt, a mit csak te tudsz.. .
— Én már nem tudok semmit.
És ismét elhagyott, hogy leforrázza a theát. Az 

édes, fűszeres illat, a viz gőzével szerte áradt a 
szobában. Aztán Eszter odahozta az egyik csészét 
és rejtélyesen mosolygott.

— Circe varázsitala, — szólt.
— Én nekem nem kell ebből a csészéből.
— Miért?
— Te adj nekem. . . inni.
T- De hogyan ?
— Ajkaiddal.
— Ah, még nagyon forró!
Tetszett neki ez a szeszély, és hangosan neve

tett. Megvártuk, míg a thea kihűl. Eszter minden 
percben lehajolt, hogy megpróbálja, nem forró-e 
már, s közben idegesen kacagott, elfojtva hangját, 
mely fátyolozottan csengett. Még most is előttem 
áll, a mint az új, szokatlan helyzet ingerétől el
ragadva, gyermekes naivsággal örült e tréfának, és 
kacagott, kacagott önfeledten, gondtalanul, mint a 
boldog gyermek, kinek egész valóját leköti egy 
új, ismeretlen játékszer, melynek titkát még nem 
ismeri. Mert ilyen játékszer volt reá nézve a szere
lem, melynek napja most sütött ki fölötte először; 
s mikor a nap fölkel, örömmel, élettel töltve el 
minden szívet: ki gondolna arra, hogy lenyugta 
után örök éj borul fölénk ? ..
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— Most már lehet, szólt végre.
— Igyál belőle, — mondtam. — így.
Ajkait csukva kellett tartania és nem kacagha

tott ; de annál jobban mosolyogtak nagy, mély sze
mei, melyeket fényesebbé és ragyogóbbá tettek 
könnyei, mint fényesebben és ragyogóbban ég a 
nap az átfutó nyári eső után.

*— Most, lassankint, itass meg engem.
Szenvedélyesen magamhoz szorítottam, s a hosz- 

szú, édes csókban kiszívtam ajkaiból a theat. Midőn 
elbocsátottam., nagyot lélekzett és vánkosomra dőlt, 
mintha pihenni akarna. A hosszú, kéjes csók egé
szen ellankasztotta, 5 a szívében alvó szenvedély 
érzéki lángja lobogva gyúlt ki benne.

—. Jó volt-e ? Mintha a telkemet is kiszívtad 
volna.

Aztán ő is meg akarta kísérteni. Megismételtük 
a játékot, csakhogy most már ő ivott az én ajkaim
ból. Mintha még most is érzeném kéjesen vonagló 
ajkainak ideges rángását; mintha még most is lát
nám csillogó szemeiben az átvillanó foszforszerú 
fehéres fényt: oly tiszta vizió gyanánt áll előttem 
a pillanat képe, a mint a hosszú csók után, két 
kezét szívére nyomva, mélyen felsóhajtott:

— Milyen jó volt!
— Miért csuktad be szemeidet ? — kérdeztem 

tőle.
— Mert oly édes volt, hogy azt hittem, meg

halok !
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És egészen odahajtotta fejét az enyém mellé, a 
párnára, a nélkül, hogy szerelmén és rajtam kívül 
bármivel is törődnék. Én felkönyököltem a párnára, 
és lassan simogatni kezdtem gazdag haját, ragyogó 
arcát, fényes homlokát. Eszter mosolygott; zavar
tan, félénken mosolygott, mint a gyermek, a kit 
valami csínyen érnek, melyet szeretne, de nem tud 
eltitkolni. Éreztem, hogy itt volt a pillanat, midőn 
a szenvedély minden más gondolatot kiölt Eszter 
szívéből; éreztem, hogy most már egészen az enyém, 
jobban az enyém, mintsem hogy féltékeny lehettem 
volna férjére, kit sohasem szeretett.

A kielégített hiúság érzete, s az a tudat, hogy 
csak ki kell nyújtanom kezemet a boldogság után, 
oly szédületes gyönyörrel és mámorral töltötte el 
szívemet, hogy szinte elvesztettem eszméletemet. 
Éreztem, hogy Eszter most már egészen az enyém, 
hogy szívében csak az én képem él, s helyét mind
addig nem is foglalja el más, míg csak én magam 
nem akarom. És ekkor, mintha szívem a szenve
dély lángjaiban minden salakjától megtisztult volna, 
éreztem, hogy emelkedem; éreztem, hogy meg
mozdul bennem valami, a minek létezéséről sejtel
mem sem volt, és hogy egész valómat betölti egy 
hallgatag, néma fogadás, melyet soha nem mond
tam el, a melyre soha nem gondoltam, s a mely 
mégis oly természetesnek tűnt föl előttem, mintha 
már évek óta készültem volna rá :

— Szeretni fogom őt mindig — gondoltam. —
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És ha szívem még nem romlott meg teljesen a 
világ aljasságai között, ha nemesebb érzelmekre még 
képes vagyok: boldoggá teszem őt, ki bennem 
bízott, s örökre magamhoz láncolom szívét, mely 
megértett, és csak értem dobog.. .

— Szeretlek ! — susogta Eszter.
— És én! és én! — szóltam, hozzá hajolva.
Ekkor, nrntha a szenvedély vihara egész ere

jével kitört volna szívében, hirtelen lerántott magá
hoz, és karjaival leszorította fejemet a párnára.

— Tied vagyok ! — lihegte fülembe.
Minden, a mi a külvilágra, a való életre emlé

keztetett, egyszerre megszűnt létezni reánk nézve.
Aztán, nagy sokára, a Santa Maria del Fiore 

harangja az Angelus-ra. szólt. Eszter hirtelen föl
ugrott.

— Istenem, milyen késő van !
Én pedig átöleltem öt és, mintha a szenvedély 

csak most ébredt volna föl bennem romboló ere
jével, forró, heves csókokkal borítottam el arcát, 
szemeit, ajkait, kezeit, nem hagyva neki időt, hogy 
védje magát, hogy visszacsókoljon. Midőn végre 
eleresztettem, lihegve, elhaló hangon mondta:

— Szerelmed megöl!
És boldogan mosolygott rám.
— Lelkem lelke: te én Egyetlenem ! — könyö

rögtem neki, hogy maradjon még.
De nem maradt. Hirtelen föltette kalapját, és 

sietve indult kifelé, mintha félne, hogy ha még
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tovább marad, nem lesz ereje elválni tőlem. Ki
választott egy rózsát, keblére tűzte és halkan mondta:

— Emlékül!
Aztán lassan megindult kifelé ; az ajtóban vissza

fordulva még egyszer reám mosolygott, s mialatt 
alig tudta előtörő könnyeit visszafojtani, csak eny- 
nyit mondott:

— Isten veled! Álmodj rólam!
Az asztalon pedig ott állt még a színig telt két 

csésze, s csak az egyikből hiányzott az a néhány 
kánál thea, melyben Eszter legédesebb csókját adta 
nekem.



VII.

Ettől a pillanattól kezdve a szenvedély vihara 
úgy ragadott magával bennünket, mint midőn a 
forgószél elkap két levelet, mely ugyanegy galyon 
fakadt. Mindenről megfeledkezve, semmivel sem 
törődve, élveztük boldogságunkat, mely napról napra 
növekedett. Egyetlen egy gondolat, egyetlen — 
minden más érzelmet kizáró — vágy töltötte el 
egész valónkat: hogy minél jobban, minél teljeseb
ben élvezhessük szerelmünk közvetlen gyönyöreit. 
Nem törődtünk a múlt emlékeivel, nem néztünk 
jövőnk távolába: csak a jelennel foglalkoztunk, csak 
a pillanat kéjének éltünk; mert hisz ki gondolt 
volna a holnapra akkor, midőn a ma érzéki mámo
rában a szív annyira ellankadt, hogy még üdvössé
gének tudatát sem bírta el?

Fizikai erőnk és ifjúságunk, lángoló fantáziánk 
és tévedéseiben is nagy lelkünk, szóval egész valónk 
egyetlen hatalmas ösztönnek engedelmeskedett: hogy 
keressük az Elérhetetlent, az Öröklőt, az Eszmé
nyit a szerelemben; s e közben néha oly mesz- 
szire mentünk, annyira átszellemültünk, hogy gyak-
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ran legédesebb kéjeink között is elfogott a nyug
talanság : mintha lelkünk legmélyén valami titkos 
hang szólalt volna meg, hogy óvjon bennünket a 
nem várt büntetéstől, boldogságunk nem is sejtett 
megszűnésétől.

A féket vesztett szenvedély eme fellobbanásaiban 
nemcsak hittünk a szerelemben, hanem arról is 
meg voltunk győződve, hogy örökké fog tartani: 
usque ad mortem! Sokszor, az őrjöngésig fokozott 
érzéki mámor kéjes deliriumában, éreztük, hogy a 
vágy minden csók, minden ölelés után még heve
sebb lánggal ég: mert még akkor is, mikor a 
kielégített szenvedély ellankasztotta idegeinket, soha 
ki nem merülő illúziónk új meg új gyönyörök 
vágyait oltotta leikeinkbe. Ilyenkor, minél jobban 
elfogott bennünket az érzéki mámor, annál fénye
sebb volt szívünk kéjes víziója, melyet realizálni 
óhajtottunk: míg végre a szenvedély olyanná vál
tozott szíveinkben, a minő a valósággal égő láng, 
mely csak a folytonos lobogásban leli életét.

Néha lelkünk, a folyton megújuló vágyak hatása 
alatt, teljesen elvesztette öntudatát és a reális élet 
ismeretét; úgy tetszett, mintha már öröktől fogva 
ismertük volna egymást, mintha már nem itt és 
nem most élveztük volna emésztő szenvedélyünk 
legédesebb gyönyöreit, hanem egy régen elmúlt 
szebb időben, melynek halvány emlékei most csak 
bearanyozzák azon kéjes ábrándokat, melyek közt 
a jövőt megálmodtuk.
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Mert a szív ilyen; minden pillanatban egy egész 
múlt és jövő kell neki, hogy magát boldognak 
érezhesse: mert csak vágyaiban és reményeiben 
fekszenek örömei. Néha aztán, órák hosszáig elül
tünk egymás mellett, némán, kimerülve; ilyenkor 
nem gondoltunk semmire, nem is éltünk talán: és 
leikeink azon semmisedésbe merültek, mely épp 
úgy nyomon követi az intenzív boldogságot, mint 
a lelket ölő fájdalmat. Csakhogy, mint a virág, 
mely a viharban csak hajladoz, míg a nap forró 
sugáraitól elfonnyad, úgy a szív is könnyebben 
viseli fájdalmaink nehéz keresztjét, mint gyönyöreink 
virágos koszorúját.

— Mily különös a mi szerelmünk 1 — mondogatta 
Eszter, valahányszor megemlékezett első találkozá
sunkról, s a rövid időről, mely szenvedélyünk ki
törését megelőzte.

Most már gyakran feljött hozzám. Mint legelő
ször, úgy most is mindig keresett magának valamit, 
a mit elvihessen tőlem emlékül. Egyszer már nem 
tudtam mit adni neki; ekkor elvitte órámat. De 
előbb, a mint kezébe vette, mintha valami gyerme
kes kíváncsiságnak engedne, hirtelen odaszorította 
egyik fülét szívemhez, s az órát a másikhoz tar
totta : hogy egyszerre hallja a percek múló futását, 
és boldogságtól áradozó szívem dobogását.

Lassankint úgy uralkodtam érzékei, akarata és 
érzelmei fölött, hogy öntudatlanul is azt cselekedte, 
a mit én akartam. Észrevettem, hogy nem csak

8Zerdabelyi: Turris Eburnea.
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szeret, hanem szinte fél is tőlem, vagy legalább 
hallgatagon elismeri felsőbbségemet. Láttam, hogy 
gyakran megcsodálja szellemem és idegeim rugal
masságát, melyet sem a virrasztások, sem a szenve
dély kitörései nem voltak képesek eltompítani.

Néha, heves öleléseim között, szinte hörögve 
sikoltott fel, mikor a túlfeszített gyönyör kéjét már 
kínra válva érezték megpattanással fenyegető idegei. 
Néha pedig, midőn ellankadva szívemre hajtotta 
fejét, úgy látszott, hogy minden élet, minden vágy 
elaludt szívében; de, csak meg kellett mozdulnom, 
vagy erősebben fellélekzenem, hogy lihegő keblében 
újra feléljen a szenvedély, a mely, delejes áramlat
ként, ismét kéjes rezgésbe hozta tagjait.

Az érzéki gyönyör ezen «felmagasztosulása» volt 
talán a legnagyobb boldogság, melyet szerelmünk 
nyújtott: talán éppen azért, mert, nem annyira a 
test, mint inkább a lélek kölcsönös ölelkezéséből 
eredt. Ilyenkor Eszter néha a sírásig megindult, és 
többször mondta, hogy ekkor ejtett könyei sokkal 
édesebbek voltak, mint legforróbb csókjaink.

Ezt én sohasem hittem el neki: mert viszont, 
nem képzelhettem édesebbet, mint forró csókjait. 
Elég volt ajkaira néznem, hogy minden csepp vérem 
heves lüktetésben toluljon szívemre, annyira meg
zavart az az örökös ellentét, Eszter ajkai és szemei 
között, melyet sohasem bírtam megfejteni. Ügy 
tetszett, mintha ajkain és szemeiben két különböző 
lélek tükröződnék vissza, szép mind a kettő és
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megkapó: csakhogy az egyik vidám, a másik 
szomorú, az egyik kegyetlen, a másik gyöngéd, az 
egyik gőgös, a másik alázatos; úgy hogy a bizony
talanság mindig gyötört, melyik kifejezés tükrözi 
vissza lelki világát: az-e, a mely szemeiben ragyog, 
vagy tálán az, mely ajkain lebeg ?

És talán azért, mert sohasem tudtam eldönteni, 
csókjaiban találtam azt a legnagyobb kéjt, melyet 
szerelmétől kértem. Sokszor úgy éreztem, hogy 
ajkainak édes kéje éltető balzsamként lassan árad 
szét minden idegemben, míg végre szívemhez ér és 
gyönyörrel tölti be minden rejtekét. Hogy meg
hosszabbítsam a pillanat gyönyörét, visszafojtottam 
lélekzetemet egész addig, míg csaknem öntudatlanul 
roskadtam vissza, és zihálva tértem ismét magam
hoz. Esztert is rendesen kimerítették csókjaim, s 
midőn ilyenkor fénytelen, révedező szemekkel nézett 
reám, szinte rekedten lihegte:

— Majd meghaltam!
Néha egészen hátradőltem és, behúnyva szemei

met, várakoztam. Eszter, a ki már tudta, hogy mit 
akarok, lassan fölém hajolt, hogy megcsókoljon. 
Éreztem ajkai lihegését, forró leheletét, de azt nem 
tudtam, hogy hol fog érni a csók, melyet az el- 
kárhozott vágyó remegésével vártam. A bizonytalan 
várakozás eme rövid pillanatában valami leírhatat
lan remegés járta át minden idegemet, mint a mi
nőt az érezhet, a ki bekötött szemmel várja, hogy 
testére tüzes bélyeget nyomjanak. Midőn végre 

8*
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ajkai megérintettek, alig birtam elnyomni a vad 
szenvedély kitörő kiáltását. S eme pillanatnyi ön
kínzás nagy gyönyört adott nekem, mert a fizikai 
fájdalom a szerelemben gyakran a kéjnél is erőseb
ben csábít. Ilyenkor aztán karjaim közé kaptam őt, 
és gyorsan, szenvedélyesen egészen elborítottam 
csókjaimmal, miközben ő kacagott, lihegve vergő
dött, nyögött és sírt féktelen szenvedélyem vihara 
alatt, mely ellen nem tudott védekezni. Végre, 
midőn már lélekzete is elállt, egy hirtelen sikoltás
sal fölegyenesedett, karjait nyakamba vetette, s 
ujjongva, mint egy gyermek, ő is össze-vissza csó
kolt, mialatt fojtott, remegő hangon susogta:

— Én is 1 én is !
De boldogságunk csak addig tartott, míg egyedül 

voltunk : nála, vagy nálam. Mihelyt mások is vol
tak ott, szenvedélyünk kínzó gyötrelemre vált, mert 
titkolnunk kellett azt; és ha ismét egyedül marad
tunk, bizalmatlanul, szinte haraggal, álltunk egymás
sal szemben, mintha mindegyikünk a másikat tette 
volna felelőssé azon lelki szenvedésekért, melyeken 
keresztül ment. De, míg neki inkább csak az fájt, 
hogy a jelenlevők mindent kitalálnak, engem az 
bántott, hogy miattuk félbeszakadt egy pillanatra 
az a szép álom, melyből sohasem akartam feléb
redni. Mert szívemnek mindene volt e szerelem. 
Az emésztő vágy, mely mélyében forrott, a kéjes 
gyönyör, melynek ábrándjait vissza álmodtam, a 
néma boldogság, mely édes könnyeket fakasztott
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.........................................i....................... ... . 
szemeimben: minden, minden elmondta titkomat, s 
a legelső, kivel találkoztunk, egyetlen tekintetemből 
kiolvashatta szerelmemet. Ezért haragudott rám Esz
ter, ezért nem akarta, hogy sokszor találkozzam vele 
a társaságban; ezért, s talán azért is, mert magát 
sem érezte egész biztosnak, hogy nem ép úgy 
elárulja-e titkát, mint én.

Ha aztan az egyedüllétet hosszúnak találtuk, 
kihajtattunk a Lungarno fasorai ala, vagy az Accademia 
kertjébe, a hol mar ébredő szerelmünk emlékei 
mosolyogtak felénk. S talán épen azért: itt még 
idegesebbek, könyörtelenebbek voltunk egymás iránt, 
mintha azt találtuk volna, hogy ébredő szerelmünk 
ragyogó emlékei mellett szenvedélyünk gyönyörei 
elhalványodnak. De tehettünk-e erről ? Hiszen hol 
van a szív, mely egészen megtartotta ígéreteit, me
lyet a kiábrándulás le nem hűtött, mely gyönyöreit 
soha meg nem únta?

— Menjünk, menjünk! — szólt Eszter.
— Oda, a hol a lombsátor árnya hűvösebb, a 

hol a vízesés zúgásában minden más zaj elvész, a 
hova senki sem jöhet utánunk.

S a mint karomra támaszkodva vezettem őt a 
szűk ösvényen, le-lehajolt, hogy az útban eső 
kökörcsineket letépje és övébe tűzze. Aztan nekem 
is adott egy nagy csomót, hogy vigyem, miután 
egyet már gomblyukamba tűzött.

Némán, szótlanul mentünk egymás mellett, mert 
hisz az emberi szív olyan, mint a viszhang: minél
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közelébb áll egymáshoz, annál hallgatagabb. Körös
körül mindenütt az őserőtől duzzadó természet 
mosolygott felénk; a smaragd zöld pázsit szőnyegét 
ezer virág hímezte ki; a világos zöld hársak foly
ton hulló virágesővel borítottak el bennünket; a 
fürge méhek édes zümmögése, s a pacsirta csattogó 
dala volt az egyedüli örömzaj, mely megcsendült 
az illatárban fürdő, balzsamos levegőben. Úgy tet
szett, mintha az örök természet, dicső fönségében, 
hallgatva lépett volna elénk, s szívünk, mintegy 
kérdésnek véve a nagy hallgatást, föltárta fájdal
mait, reményeit, vágyait és boldogságát, hogy még 
egyszer átérezze mindazt, mi neki kedves vala. Egy
szerre csak egy pajkos cinke élesen csicseregve 
csapott át az úton, úgy hogy szárnyai majdnem 
érintették Eszter arcát. Felsikoltott, kivette karját az 
enyémből, és megrebbenve előre szaladt.

— Jöjjön csak, Gyula, jöjjön ! Milyen nagyszerű!
Egy kis terraszra értünk, mely a völgy fölött, 

a levegőben látszott függeni. Oldalt, közel a ter
rasz széléhez, egy kis patak, az Arno egyik ága, 
folydogált, mely alabb, zuhatagot képezve, meg
ömlött ezüstként csörgött le a völgybe, hol két 
sor szomorúfűz között kanyargóit végig a pázsitos 
réten. Oda ültünk a vízesés mellé, a kis terrasz 
szélére, honnét beláthattuk, alant a völgyet, fent a 
ligetet.

— Milyen szép ez ! — susogta Eszter.
Fejét váltamra hajtotta s álmodozva merengett
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a szép tájon. Én pedig lassan lehajoltam hozzá, s 
a mint hófehér nyaka kilátszott a ráboruló pajzán 
fürtök alól, gyöngéden, hosszasan megcsókoltam.

— Menjünk le! — kiáltott föl Eszter felugorva.
— Menjünk le a vízeséshez, és nézzük meg, 

merre folyik a patak a völgyben.
— Erre nincs út a völgybe.
— Keressünk útat mi; menjünk arra, a merre 

még senki sem járt.
— El fogunk tévedni.
—■ Hadd tévedjünk : hiszen ez itt a Paradicsom I
És csakugyan eltévedtünk, egy kis gyalogösvé

nyen, melynek se vége, se hossza nem volt. Meg
gyorsítottuk lépteinket, s kacagva kergetőztünk, mint 
két gyermek, örülve e váratlan kalandnak. Egy 
nagy, széles útra értünk, melyet két oldalról száza
dos platánok szegélyeztek. Aztán, a mint az út el
kanyarodott, egy tisztáson egész kis pálmaliget állt 
előttünk. Kiválasztottuk a legárnyasabb gyalogjárót, 
és azon mentünk tovább. De Eszter már elfáradt; 
már nem volt vidám és, mintha már nagyon ki
merült volna, egészen reám támaszkodott.

— Maga már nagyon fáradt; üljünk le ide a 
fűbe és ne keressük tovább a patakot.

— És itt fogunk maradni ? — kérdezte, rám 
emelve sötét szemeit.

Tekintetében annyi gyermekes megdöbbenés tük
röződött vissza, hogy alig bírtam nevetésemet el
fojtani.
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— Talán — szóltam tréfás komolysággal 
talán valaki erre téved és észrevesz bennünket.

— Nem, nem! én nem akarok itt maradni: 
félek. Keressük meg a patakot.

Végre aztán megtaláltuk. De ekkor már oly 
keskeny, oly sekély volt, mint egy kristálytiszta ér. 
Két oldalról összeboruló szomorúfűzek szegélyez
ték, melyeknek árnyában csaknem elveszett. Eszter 
letérdelt a patak partjára, s egészen fölé hajolva, 
bele nézett. Elmosolyodott, mert saját arcát latta 
meg benne, s aztán egyenkint bele hajigálta a kö
körcsineket, gyermekes kíváncsisággal követve a 
virágokat, a mint lassan lefelé libegtek a kristályos 
habok ölén. Midőn már neki egy sem volt, el 
akarta venni az enyémeket, de én ellenkeztem.

— Nem, nem 1 Be akarom dobni azokat is, — 
könyörgött, s édes szemeiben oly esdőleg tükröző
dött vissza a gyermekes vagy, hogy nem tudtam 
tőle megtagadni virágaimat.

— Most már üljünk le itt, Eszter — szóltam — 
és pihenjük ki magunkat.

— Nem itt. Keressünk egy árnyas rejtekhelyét, 
melyet senki sem ismer, a hol a százados fák zöld 
boltozattal oly sűrűén borulnak egymás fölé, hogy 
lombjaik sátorán a napsugár at nem hatol.

És ismét megindultunk a park töretlen sűrűjé
ben, sziklás, szakadékos, úttalan csalitokon keresz
tül, melyeket itt-ott ezüstös szalag gyanánt szelt át 
a fel—felcsillanó patak. Most mar nem úgy támasz-
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kodott reám : most már átkaroltam derekát, keresz
tül emelve ót a szakadékokon, a kanyargó cser
melyen, összenőtt fagyökereken, s minden akadály 
után, a mint megálltunk — ő lihegve, én moso
lyogva — gyermekes örömmel ugrott nyakamba, 
és össze-vissza csókolt, kacagva, nevetve, boldogan, 
mint a gyermek, kit először részegít meg az örök 
természet szerelmes mámora. És az én szívemben 
is erősebb lánggal lobogott a szenvedély, mert en
gem is mámorossá tett a körültem viruló élet, a 
vadon, melyre más ég hintette sugarát, s melynek 
virágait a hajnali harmat gyöngygyei öntözi...

—- Légy az enyém Eszter! — suttogtam, szen
vedélyesen magamhoz szorítva őt.

— Szeretném, ha nem lennél ily vad, — szólt 
Eszter halkan, kifejtőzve karjaimból.

— Te csak szenvedélyed kitöréseiben szeretsz, 
melyek vészesek, mint a cikázó villam, de ép oly 
rövidek is. Az én szerelmem ellenben gyöngéd, de 
hosszú és állandó.

— Nem is szerelem, ha nem szenvedélyes, — 
szóltam mély meggyőződéssel.

S minthogy az útat egy vadrózsabokor egészen 
elzárta, magamhoz vontam őt, hogy a tüskék meg 
ne szúrják, és lihegve súgtam fülébe:

— A szerelem a szenvedélyben él...
Eszter egészen hozzam simult; gömbölyű kar

jaival átfonta nyakamat, fölvetette ragyogó mély 
szemeit és reám mosolygott. Soká, nagyon soká
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nézhettünk így szótlanul egymásra; aztán lassan, 
mintha mindkettőnket ugyanazon vágy vezetett 
volna, összehajoltunk, s egyetlen egy hosszú csók
ban mondtuk el egymásnak néma boldogságunkat.

— Most menjünk, — szólt Eszter.
És szótlanul mentünk tovább, szívünkben a bol

dogság édes gyönyörével.
A hely, hová értünk, a park legszebb része volt, 

hol Fiorenza fénykorában Medici Lőrinc és Angelo 
Poliziano szokták költői versengéseiket tartani. 
A kristálytiszta patak itt tóvá szélesedik ki, mely
nek lefolyását a sűrű nyárfák elfödik a szem elől. 
A nagy vízmedencét, köröskörül százados fák sze
gélyezik, s az ágak, lenyúlva a tó tiszta tükörébe, 
valahányszor a szél megingatja lombjaikat hullámo
kat sepernek nyugodt felszínén. Tisztán és nyugod
tan, mint századok előtt, áll a tó, s türkiz vizében 
ugyanazon nap sugárai rengenek, melyek egykor a 
költőre hintették fényüket. Hátul egy óriási kopár 
sziklatömb emelkedik, melyről egyetlen vékony viz
sugár zuhog le merész szökkenéssel, fölverve zajá
val a magányt, melyben minden álmodni látszik. 
A sziklatömb alatt, a tó vizéből emelkedik a Medici 
Vénus márvány-utánzata, melyet Torresani mintá
zott. A viz egészen övéig ér, eltakarva alsó testét, 
melyet a vízi folyóka smaragd zöld lepellel borított 
be. Az istennő lenéz a vízbe, szinte mosolyogni 
látszik a pajkos habokon, melyek ingerkedve nyal
ják habtermetét, míg a partról benyúló szomorú-
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fűz — az egyetlen a tó körül — árnyas lombsátort 
von apró feje fölött. Ott ülhetett a költő, talán a 
szomorúfűz alatt, melynek neve is oly szép és ki
fejező az olaszban — salice piangente — s talán itt 
sírta el bánatos vágyait, édes reményeit...

Midőn Eszter felém fordult, láttam, hogy arca 
egészen elváltozott. Homloka kiderült, szemei fénye
sen ragyogtak, keble lihegve, ritmikus hullámzásban 
emelkedett.

— És ott mi van, Gyula ? — kérdezte kíván
csian, a sziklatömb mögé mutatva.

— Jöjjön és nézze meg.
A fák sűrűjében csaknem egészen elveszett az 

az omladék, melyet Medici Lőrinc stílszerűen épít
tetett e gyönyörű hely hátteréül. Félig ledőlt oszlop
csarnok volt, nyolc-tiz oszlop, két sorba elosztva, 
szigorú dór stílben, mint a régi görög templomok 
romjai. Köröskörül a vakolat már leomlott; nagy 
faragott kövek hevertek itt-ott, mintha a romokról 
hullottak volna le; a repkény, buja indáival, ke- 
resztül-kasul fonta az oszlopokat, melyeknek csak 
alakját lehetett kivenni, a reájuk boruló zöld fel
folyó szőnyege alatt.

— És ez mi, Gyula?
— Vénusz temploma volt.
— A szerelem istennőjének temploma?
— Igen, Vénuszé, a ki minden éjjel elhagyta 

oltára szentélyét, hogy a tó hűvös habjaiban meg- 
fürödjék, — szóltam ábrándozva.
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— Egy holdas éjszakán Diana, a ki féltékeny 
volt reá, elvarázsolta és szoborrá változtatta a víz
ben. Vénusz sem tudott visszamenni többé szen
télyébe : a templom, melynek istennője kővé vált, 
összeomlott. Csak még ez az oszlopcsarnok áll, 
de romokba fog dőlni az is. Mert, a hold varázsos 
erejénél fogva, Vénusz örökre le van láncolva a 
habok közé, melyek folyton nyalják és alávájjak a 
márványtalapzatot. Egy végzetes napon aztán be- 
roskad ez is, és Vénusz fölött is összecsapnak a tó 
hullámai, melyeknek iszapos sarában nyomorultan 
vesz el... Mert ilyen a szerelem . ..

Elhallgattam.
— Gyula, Gyula!—könyörgött Eszter lihegve;

— beszélj még kérlek! Oly szépeket mondasz, és 
oly szépen, mintha csak zenét hallanék .. .

— Ez a végzet, — szóltam halkan, mintegy 
magamhoz.

— így tűnnek el vágyaink, örömeink és remé
nyeink. Sorsunk reményjeni a földön, hogy csalód
hassunk : és csalódni, hogy legyen mi fölött szo- 
morkodnunk.

— Szeretlek! szeretlek! suttogott Eszter szomo
rúan, és reám borult. — Szeretlek ... téged . . . 
örökre ... mindig!

— Tudom, tudom! — szóltam merengve.
— Lásd, engem a természet szépségei, a múlt 

dicső emlékei mindig kétkedésre ösztönöznek. Ilyen
kor érzem legjobban, hogy semmi sem állandó a
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világon : legkevésbbé pedig az, mit szívünkbe zá
runk. S ha arra gondolok, hogy ez a szerelem is, 
mely most mindene szívemnek, egykor elmúlik: 
szomorúság fog el, hogy fent állhat—e majd szívem, 
annak romba dőlte után, mire egész jövőjét építette ?

— A mi szerelmünk örökké tart, Gyula 1
— Oh I — szólt hirtelen megindulva —• hadd 

írjam föl ide, a szerelem templomának falaira, a mi 
végzetünket, mely örök esküvés lesz, hogy soha 
sem hagyjuk el egymást!

S kikeresve az oszlopcsarnok legsötétebb helyét, 
fölrajzolt a márványfalra egy szívet, vékony resz
kető vonásokkal, és a közepébe irta: Eszter és 
Gyula — egymás átka — vagy üdve — örökre.

Én pedig elvettem tőle a ceruzát és aláirtam: 
Ahora y no siempre. így:

ESZTER és GYULA

EGYMÁS ÁTKA 
VAGY ÜDVE 

ÖRÖKRE

1894.

Ahora y no siempre.
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Leült a bársonyos fűbe, úgy hogy apró, formás 
lábai majdnem beleértek a tó kristály tiszta habjaiba, 
míg alsó ruhájának hófehér csipkéi kacérul kandi
káltak ki sötétzöld öltözéke alól. Napernyőjét mesz- 
szire elvetette a haragos zöld gyeppázsíton, s ő 
maga, fekete keztyús kis kezeivel, apró rögöket 
tépett fel maga körül, s bele hajigálta azokat a 
patakba, * követve szemeivel, a mint a vízbe estek, 
és ott szétmállottak, gyönyörködve a hullámos 
karikákban, melyek fodrosán képződtek a vízbe hulló 
rögök nyomán. Mellette ülve, kéjes vágygyal szem
léltem hófehér nyakát, a mint előre hajolt a víz 
fölé, gömbölyű, plasztikus karját, a mely ívesen 
hajolt meg, apró kis ujjait, melyekkel föltépte a 
gyepes rögöt.

Eszter felém sem nézett, de .azért látszott, hogy 
érzi szenvedélyesen lobogó szemeim rejtélyes vará
zsát, mert időről-időre, szinte öntudatlanul felém 
hajolt, mintha egészen át akarná magát engedni 
nekem. Most már nem is mertem megmozdulni, 
hogy merengésében ne zavarjam; valami gyöngéd, 
szeretetteljes félénkség fogott el ezzel a csábító, 
gyönge nővel szemben, kinek különben minden 
érzése fölött uralkodtam.

Midőn Eszter belefáradt a rögök hajigálásába, 
egyik kezét hanyagul a fűbe nyugtatta. Én meg
fogtam gyönyörű, arisztokratikus kis kezét, s las- 
sankint elkezdtem kigombolni a hosszú, könyökig 
érő szarvasbőr-keztyü gombjait, nagy elővigyázat-
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tál, gyöngéden, hogy Eszter észre ne vegye, és 
meg ne haragudjék. És ő úgy tett, mintha nem 
venné észre: félig behúnyta gyönyörű, mély sze
mét, és aludni látszott. Mikor aztán sikerült az 
egyik keztyűt lehúzni, csaknem úgy ujjongtam örö
mömben, mint a gyermek, a kinek csele jól sikerült- 
Felbátorodva, kissé előre hajoltam, s másik kezéről 
is ép oly óvatosan és gyöngéden húztam le a kez
tyűt, mint az elsőről. Aztán mind a kettőt oda hají
tottam a napernyő mellé, a fűbe.

Most elkezdtem simogatni Eszter karját, az át
látszó csipkeruhában, gyöngéden, alig észrevehető
ig. Ő pedig lassan, egész közönyösen elvonta 
karját, és ábrándosan nézett maga elébe, a fodrosan 
ringó tó tükrébe, a szemközti szomorúfűz gazdag 
lombsátorára. Aztán lassan, elmélázva, kioldotta 
kalapjának fatyolat, hátravetette azt, és kihúzta 
hosszú kalaptűjét, melyet mélyen, egész a gombjáig, 
belészúrt a porhanyó, gyepes földbe, mintha valami 
varróvánkos lett volna. Majd levette kalapját is, 
és hanyagul odadobta keztyüje s .napernyője mellé.

Ekkor lassan fölegyenesedett; előre hajlott a tó 
fölé, kis kezeivel merített a kristálytiszta vízből, 
megnedvesítette homlokát, égő, piros ajkait, holló
fekete göndör haját, és kacagott, a mint a vízcsep
pek ragyogó igaz gyöngyök gyanánt hullottak alá 
homlokáról, gazdag szénfekete hajáról. Én csaknem 
elveszítettem eszemet a látványra; fölugrottam a 
földről, átkaroltam Esztert, szenvedélyesen szívemhez
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szorítottam őt, s hevesen össze-vissza csókoltam 
nyakát, szemeit, homlokát, haját, karjait, szinte meg
fojtva őt csókjaimmal, melyek záporként omlottak 
reá. Eszter küzködött velem, de nem kiáltott; csak 
ki akart szabadulni karjaim közül, lihegve, behúnyva 
szemeit, összecsukva ajkait, kezeivel eltakarva haját, 
mely csaknem felbomlott a küzdelemben.

— Hagyj el...
— Nem, angyalom... nem gyöngyvirágom..
— Hagyj el, könyörgöm neked ...
— Oh, én szép szerelmem, életem ragyogó nap

sugára ...
— Gyula, szerelmünkre kérlek, hagyj el!
Azonnal eleresztettem. Eszter lihegett; bársonyos 

nyakán a finom brüsszeli csipke el volt szakadva; 
nyakán vörös foltok voltak, a mint szenvedélyesen 
megcsókoltam; keze csuklója szintén vörös volt, 
ujjaim szorításától. De azért büszkén diadalmasan 
nézett reám, mint valami királynő az alattvalójára. 
Én pedig, miután idegeim a kifejtett erő következté
ben lecsillapultak, alázatosan és boldogan moso
lyogtam.

Aztán ismét leültünk mind a ketten a gyepre. 
Eszter hosszában nyúlt el a pázsitos pamlagon, fejét 
egyik kezére támasztva, hogy a földet ne érintse, 
s fölnézett, a sűrű lombsátoron keresztül az égre. 
Én keresztben feküdtem le, úgy, hogy fejemet csak
nem Eszter ölébe nyugosztottam. Ő pedig ábrán
dozva nézett föl az égre, és az én hajamat simo-
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gáttá, gyöngéd, csaknem anyai szeretettel. Minden 
idegem édes gyönyörrel vonaglott e kéjes simoga- 
tás alatt, mint a macska, melynek jól esik, ha 
szőrét összeborzolják. Végre a százados fák árnyas 
csendjében megcsendült Eszter nyugodt, hideg hangja:

— Gyula, az a mit mi teszünk, alávalóság.
— Miért, én édes szerelmem ?
— Ha nem érzed, miért alávalóság: úgy én 

hiába magyaráznám neked. De emlékezzél meg, 
hogy van valaki, a kit mi megcsalunk, a ki szen
vedni fog miattunk.

— Férjed? Sohasem fog megtudni semmit.
— Ez meglehet; de az alávalóságot azért mi 

mégis elkövetjük. Nekünk nem szabad szeretnünk 
egymást.

— Miért, angyalom ? Hát nem te vagy-e az én 
életem élete, az én édes gyönyörűségem ?...

— Hallgass. A mi szerelmünk vétek, Gyula.
— Én nem tudok semmit. Szeretlek, és te is 

szeretsz engem: magad mondtad.
— Igen; szeretlek, — szólt Eszter hidegen. — 

Érzem, hogy megőrülök e szerelem miatt. De végét 
kell szakítanunk. Bún az isten előtt, vétek az embe
rek előtt, alávalóság a törvény előtt.

- Én nem törődöm az istennel, az emberek
kel, a törvényekkel. Én csak szeretlek...

— Mi vétkesek, alávalók, házasságtörők vagyunk. 
Az isteni és emberi törvények szerint elkárhozunk ...

— Mit törődöm én ezzel! Én szeretlek!
Zerdahelyi: Turris Eburnea. 9
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— Mi csalásból, hitszegésből, alávalóságból élünk.
— Angyalom, hagyd abba ezt a hiába való ön

kínzást! Csókolj meg: nem lát senki sem.
— Nem; ez is szentségtörés. Én egy más fér

fiúé vagyok. ..
— Akkor hát minek jöttünk ide? — panasz

kodtam keservesen, mint egy gyermek.
— Miért engedted, hogy oly őrülten megsze

resselek? Most már mit tegyek? Meghaljak? Nem 
tudok nélküled élni: a nélkül, hogy lássalak, hogy 
élvezzem édes ajkaid részegítő mámorát. Te szép vagy, 
és én szeretlek: vajjon mi bűnt követünk el ezzel?

— A végzet akarta így — susogta sötét két
ségbeeséssel Eszter, és behúnyta szemeit, mind a 
két kezét összekulcsolva hátul a fején, mintha a 
halált várta volna.

— Eszter! ’— szóltam halkan, szomorúan, mint 
a gyermek, kin a sírás erőt vesz.

— Mit akarsz ?
— Szeretsz ?
— Igen.
— Mondjad hát: szeretlek.
— Szeretlek, — ismételte Eszter gépiesen.
— És milyen nagyon szeretsz, gyöngyvirágom?
— Nem tudom megmérni.
— Mondjad hát csak úgy, körülbelül, — kö

nyörögtem neki, gyermekes makacssággal.
— Hagyj békémét: gondolkodom! — szólt 

türelmetlenül.
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— Mire gondolsz ? kire gondolsz ? Eszter édes, 
napsugár ! Kire gondolsz ?

— Te rád, meggondolatlan gyermek, — szólt 
Eszter szenvedélyesen, s fölegyenesedett fektéből. 
Aztán kezei közé fogta fejemet, hogy mélyen a 
szemeimbe nézhessen.

— Te rád, meggondolatlan gyermek, — foly
tatta — te rád, a ki egy veszedelmes, borzasztó 
vállalatba fogsz, a kinek szíve tele van szerelemmel 
és nem ismeri a félelmet, a lelkifurdalásokat...

— Micsoda lelkifurdalásokat? Én szeretlek, s 
azt akarom, hogy az enyém légy: egyebet nem 
tudok.

— Igazán ?! Mily egyenesen mégy kitűzött célod 
felé! csak azt tudod, a mit akarsz. De hát azt tudod-e, 
mit hagysz magad után? Tudod-e, hogy kit tiporsz 
el az úton, s hogy minek mégy elébe?

— Nem: de mindezzel nem is törődöm. Csak 
arról szeretnék biztos lenni, hogy igazán szeretsz-e?

— Légy ember, Gyula. A szerelem mindig ko
moly dolog: a szenvedély mindig megdöbbentő. 
Gondold meg, hogy nagy veszedelem az, hogy mi 
szeretjük egymást.

— Tudom : s éppen ez csábít és ingerel.
— Nem magamért beszélek, — folytatta Eszter 

szomorúan.
— Én szerencsétlen, sokat szenvedett teremtés 

vagyok, védtelenül kitéve az emberi szenvedélyek 
viharának. Szeretlek téged. Ez a szerelem végze- 

9*
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tes szenvedélyéé nőtt bennem : s ime, én átenge
dem magamat szerelmemnek, történjék bármi, legyek 
bár kénytelen életemmel fizetni gyengeségemért. De 
érted beszélek. Mert én végzetes nő vagyok : vigyázz ! 
szerencsétlenséget hozok reád!

— Ám legyen: csak légy enyém.
— Ez a szerelem őrültség, Gyula.
— Ám legyen: csak légy enyém.
— Átkozni fogsz engem, önmagadat.
—• Ám legyen: csak légy enyém.
— Vérkönnyeket fogsz sírni bánatodban.
— Ám legyen: csak légy enyém.
— Egész életedre rabbá leszesz, Gyula.
— Oh, Eszter, mondd, hogy szeretsz!
— Hallgass ! hallgass !
— Légy hát az enyém! — kiáltottam fel, és 

szenvedélyes hévvel akartam magamhoz ölelni Esz
tert, ki lihegve lökött vissza, mi közben egész tes
tében remegett.

— Nem akarok ! Megértetted ?
De én nem értettem meg; halotthalványan, a 

legvégsőre elszánva, kitárt karokkal közeledtem 
feléje.

— Megtűrnéd-e hát, — szólt Eszter, fojtott, 
rekedt hangon, — megtűrnéd-e hát, hogy... fér
jemmel. . . ketten bírjatok egyszerre?

Meggondolatlanul, szinte öntudatlanul vágta ar
comba e kegyetlen kérdést. Most kitágult, villogó 
szemekkel, révedezve tekintett rám: mint midőn
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valaki, életét védve, minden erejét összeszedi egy 
utolsó csapásra, melynek halált hozó következmé
nyeire nem gondolt. Engem a kegyetlen szavak 
összetörtek, s halvány arcomon vissza kellett tük
röződnie a szívemben zajgó halálos fájdalomnak, 
mert Eszter iszonyodva tantorodon vissza, s kezeit 
esdve, reszkető kétségbeeséssel terjesztette ki felém. 
Azt hiszem, e mozdulatát sohasem fogom elfeledni: 
még halálom percében is tisztán, világosan fogok 
reá emlékezni. Nem tudom, mennyi ideig állhattunk 
ott szótlanul, megsemmisülve; végre lassan föl
egyenesedtem és gyöngéden megfogtam kezét. Ő pe
dig kihúzta azt az enyémből, aztán egészen előre 
jött a tó partjára, s oda fordulva Vénusz szobrá
hoz, kitárta karjait az ég felé.

— Szeretlek; ámbár te nem tudod, milyen az 
asszonyi szerelem, mely eleintén olyan kicsiny, és 
végezetül olyan nagy. Im, kezdetben csak vékony 
forrás volt: de tudod-e, hogy mivé fejlődik aztán ? 
Hatalmas folyammá, mely az örömnek dús hajóit 
úsztatja, és messze földeket teszen virulókka. Avagy 
talán zuhataggá lesz, mely pusztító áradattal ront 
keresztül a reménynek mezőségein, megdöntve 
minden gátat, melyet a férfias szándék emelt, és 
semmivé rombolva az ember tisztaságának hajlékát 
és hitének templomait. És te, Vénusz istennő, tégy 
tanúságot mellettem, hogy nem hazudtam. Most 
pedig jöjjön, a minek jönnie kell: ő akarta az én 
vesztemet és a saját nyomorúságát...
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— Milyen szép, milyen fenséges vagy, én gyö
nyörűségem !

Eszter szótlanul megfordult, nyakam köré fonta 
karjait és megcsókolt, s hagyta magát csókolni. 
Aztán lassan fölvette keztyújét, föltette kalapját, 
nyugodtan, gondosan, mintha most már semmivel 
sem törődnék, mert a jövő meg van állapítva, vissza
vonhatatlanul.

— A végzet akarta így — szólt halkan ma
gához.

S aztán megindult a szűk gyalogösvényen, a 
sugár, százados fák lombsátora alatt; büszkén, ma
gasra emelt fővel, mint valami királynő, s utána, 
nyomdokában lépdeltem én, mint leigázott, szerel
mes jobbágya.



VIII.

Csak ekkor kezdtem érezni, hogy én még soha
sem szerettem: vagy, jobban mondva, ekkor lát
tam csak be, hogy az, mit azelőtt szerelemnek tar
tottam, nem volt más, mint felizgatott érzékeim 
láza, mely azért nem volt állandó és tartós, mert 
azonnal lecsillapult, mihelyt vágyai kielégítést nyer
tek. Lehet, hogy ez a folyton tartó csalódás, mely 
keserűséggel töltötte el telkemet, valahányszor fel— 
lengző ábrándjaim a rideg valóság érintésétől szét- 
foszlottak, okozta azt is, hogy teljes életemben sze
rettem magamba vonulni, s egy más, külön világban 
éltem, melyet fantáziám, idegen hatásoktól menten, 
szabadon alkotott magának. És így, habár éveim 
legnagyobb részét nagy városokban töltöttem el, 
mégis, sohasem hajszoltam azon léha örömöket, 
melyekkel a modern Babylonok kínálkoznak. Talán 
ezért maradtam meg ideálistának, azon erkölcsi el- 
züllés dacára is, melyet lelki és akaraterőm hiánya 
következtében nem kerülhettem el.

Mert ideálista voltam: sőt talán még most is az 
vagyok, a fogalomnak azon értelmében, hogy lel-
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kém megragadja a reális élet körülményeit, a me
lyekből — és az általuk fölidézett eszmei reflexiók
ból — fantáziám egy külön álló világrendet alkot. 
Mint az áfrikai Scipió, úgy én is sokszor elmond
tam magamban, hogy akkor vagyok legjobb társa
ságban, mikor egyedül vagyok. De, ha a büszke 
rómainak gyémánt jellemét a lelkében támadó nagy 
gondolatok és reflexiók még jobban kicsiszolták és 
megedzették az egyedüllét nyugalmában, velem éppen 
az ellenkező történt. Mert valahányszor gondola
taimba és reflexióimba mélyedtem, a külső világ, a 
reális élet képe únottá, csaknem gyűlöletessé vált 
előttem, mert egyhangú folyásában nem találtam 
meg azt a változatosságot, melyet nyugtalan és soha 
el nem fáradó fantáziám követelt.

Mindent, mi velem történt, még a legátfutóbb 
érzelmeket is, gondos elemzés tárgyává tettem, mi
helyt egyedül voltam. Sohasem jutott eszembe ilyen
kor, hogy a boncolás mindig előre föltételezi a hul
lát, és hogy a lélekbúvár, mialatt érzelmei eredetét 
és összetételeit kutatja, vagy elemzi, éppen úgy meg
öli az érzelmeket, akár csak az orvos a szervezetet, 
midőn idegszálait átmetszi késével, hogy meglopja 
működésük titkait.

Mindaddig — és ez az állapot nagyon sokáig 
tartott — míg a szenvedély első, heves kitörése, 
minden más érzelmet kiölve onnan, átviharzott tel
kemen, csak Eszternek és szerelmünknek éltem. Nem 
gondolkoztam, nem éreztem semmit, a mi nem tőle
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származott; és sem most, sem soha nem tudnám 
elmondani, meddig tartott ez a lázas álom, s mily 
végtelen nagy volt az én boldogságom. Mind az, a 
mi szépet, nagyot és üdvösségest magasan szárnyaló 
fantáziám érezhetett és kigondolhatott, örökös hul
lámzásban tartotta szívemet, mely csordultig eltelt 
megáradó boldogságával, és heves dobogásában 
gyakran megszakadással fenyegetett. Éreztem, hogy 
igazán boldog vagyok ; oly boldog, hogy sokszor 
szinte magam is megdöbbentem a soha meg nem 
álmodott üdvösség tudatában, úgy hogy remegve 
kérdeztem önmagámtól: vajjon örökké így fog-e 
ez tartani? Örökké; usque ad mortem?

— És, ha nem tartana örökké — gondolkoztam 
tovább — és, ha egy átkos napon ennek is vége 
lenne, mint minden szép álomnak: vajjon mi lenne 
belőlünk, fölébredésünk után?

Megborzadtam e lehetőségnek még csak gondo
latára is, és el akartam hallgattatni a kétkedés sza
vát, mely viszhangra kelt szívemben. De, mint a 
követ, ha egj7szer a hegyről megindult, semmi sem 
tartóztathatja föl futásában, s az akadályok legfölebb 
csak irányát változtathatják meg: úgy gondolataimat 
sem bírtam többé elfojtani, miután már föltámad
tak, — sőt bizonyos fájó gyönyört találtam abban, 
hogy mérlegeljem, elemezzem azon körülményeket, 
melyek szerelmünk megszűnésére vezethetnének.

— Tegnap este nagyon szép volt, — fűztem 
tovább gondolataimat. — Bánatos arca még szebbnek
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tűnt fel halványságában, mint szebb az alpesi tájék, ha 
fehéren borul reá hótakarója. Szeretném, ha mindig 
szomorú és halvány volna. Midőn kipirul, vagy mo
solyog, egészen megváltozik, és nem szeretem any- 
nyira. De azért ekkor is nagyon szép. Arcában min
dig van valami mély, szenvedélyes, sokat jelentő 
kifejezés. Ebben rejlik csábító varázsának titka. Szép
sége sohasem fáraszt ki, sohasem untat; mindig új 
vágyakat és ábrándokat kelt bennem. De hát miért 
szép ? Nem tudnám meghatározni. Korántsem töké
letes, klasszikus szépség. Sőt néha, midőn váratla
nul reá néztem, fájdalmasan éreztem egy pillanatra, 
hogy illúzióim szétfoszlottak. Ilyenkor csak voná
sait láttam, melyek közönségesek voltak, miután 
semmi kifejezés nem élénkítette, és nem idealizálta 
őket. Mégis van arcában három dolog, a mi töké
letesen, ideálisan szép: fényes homloka, ragyogó 
szemei, mosolygó ajka; ezeknél szebbet sohasem 
láttam.

Ekkor megjelent képzeletemben a mód, a mint 
nevetni szokott. — Mit is mondott tegnap este ? 
Már nem emlékszem rá, mi történhetett Valentin- 
nel, a mi oly mulatságos volt... Milyen jót nevet
tem !. .. Tehát tudott nevetni akkor is, midőn én nem 
voltam mellette! És mégis azt mondta, hogy távol
létem alatt mindig szomorú, sokat sír, ha egyedül 
van, és emésztő vágvgyal számlálja az órákat, me
lyek elválasztanak bennünket!

Erre a gondolatra kínos fájdalom, majd gyötrő
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nyugtalanság fogott el, mintha annak tudatára ébred
tem volna, hogy Eszter nagyot vétett ellenem. Jó 
kedvének ezen izolált, talán akaratlan kitörése, úgy 
tűnt föl előttem, mint hű képe azon folyton állandó 
kedélyhangulatnak, melyben gondtalanul és vidáman 
él, azon idő alatt, míg én távol vagyok tőle.

— Tehát tudott örülni és nevetni, idegenek 
között, s mindaz, a mit egyedülléte szomorúságáról 
mondott nekem, hazugság volt!

Ekkor ismét végzetes súlylyal nehezedett szí
vemre az a sok fájdalmas kétely, melyet tőle távol 
hasztalan igyekeztem elfojtani.

— Mit csinálhat most? kivel beszél ? mit mond? 
Hogyan viseli magát másokkal szemben ?

— S ezen örökké felújuló kérdésekre ismét 
nem tudtam választ adni. Kínosan sóhajtottam fel.

— Mindenki, a kivel csak érintkezik, elrabol 
tőlem valamit. Soha sem fogom tudni, mily hatást 
és benyomást gyakorolnak rá ismerősei; soha sem 
fogom tudni, mily érzelmeket és gondolatokat kelt 
benne környezete. Eszter szép és csábító. Érzéki 
szépség, a ki kéjes kivánatot, emésztő vágyat kelt 
a férfiak szívében, a merre csak megy. Ki tudja, 
hányán kívánták meg öleléseit. A vágy, a kívánat 
a szemekben tükröződik vissza, s a tekintet sza
bad ; úgy hogy a nő mindig ki van téve azok kéj
sóvár pillantásainak, kik ölelésére vágynak. Mit 
érezhet a nő, ha észre veszi, hogy a férfi kívánja 
őt? Semmi esetre sem maradhat közönyösen, érin-
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tétlenül. Lelkében minden esetre valami érzelemnek 
kell ébrednie: legyen az akár rokonszenv, akár 
ellenszenv. íme, tehát bárki fölzavarhatja a nő érzel
meit, ki engem szeret. Mondhatom-e hát, hogy 
Eszter egészen az enyém ?

— Nagyon szenvedtem, mert képzeletem víziók
ban jelenítette meg mindazt, a mit gondoltam.

— Én szeretem Esztert — gyötörtem magamat 
tovább: — olyan szenvedéllyel, a melyről azt 
h illetném, hogy soha el nem múlik, ha nem tud
nám, hogy nincs érzelem, mely öröklő volna. Én 
szeretem Esztert, és képzeletem még legfényesebb 
álmaiban sem álmodta meg azt a gyönyört, mit 
szerelme által érzek. És mégis, hányszor, a mint 
egy-egy szép nővel találkozom, valami ösztönszerű 
kéjesen emésztő vágy fog el: hányszor, egy-egy 
ragyogó tekintet felizgatja érzékeimet, s én ölelni 
szeretném a nőt, a kit pedig nem is ösmerek. Sok
szor, midőn újra találkozom Carmen-n el, valami 
kínos kíváncsiság fog el... Milyen lehet ölelése ? 
Milyen lehet a rejtélyes kéj, melyet csókjai nyújta
nak ?... És ez a gondolat, bárcsak futólagosán, 
időről-időre mégis fel-felújult bennem, sőt egyszer 
akkor is elfogott, midőn Esztert öleltem karjaim 
között. Hát vajjon ő benne nem ébredhetnek-e ily 
érzéki vágyak, ha egy nen; minden napi férfival 
találkozik ? Ha megadatnék nekem, hogy lelkében 
olvassak, s ha látnám, hogy ott egy ilyen vágy 
ébred — még ha csak úgy cikáznék is át rajta, mint
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a rögtön elhunyó villam — már nem tartanám őt 
tisztának és talán meghalnék fájdalmamban. De ez 
nem adatott meg nekem. Én soha sem fogok olvas
hatni lelkében, a mely — bár láthatatlan — mégis 
sokkal inkább ki van téve a férfiak érzékiségének, 
mint teste, a mely most még az enyém. De a lehe
tőség, hogy az ő lelkét is megzavarta egy-egy ilyen 
pillanatnyi vágy, nincs kizárva, és lehet, hogy éppen 
e percben is egy ily godolattal küzködik.

Elszomorodtam.
— Hogyan is gondolhattam, hogy Eszter egé

szen az enyém? Nem minden az enyém benne, 
csak annyi, a mennyit érzékeim körül foghatnak. 
Eszter maga rejtély előttem. Mint minden hozza 
hasonló élő lény, úgy ő is egy egész világot rejt 
keblében; a melybe nekem nincs bejuthatásom, sőt 
nincs hatalom, vagy szenvedély, mely megnyithatná 
azt előttem. Érzelmeinek, gondolatainak és érzései
nek csak elenyészőleg csekély részét ismerem. 
A lélek másra át nem vihető, és Eszter nem ad
hatja nekem lelkét. Még a legmagasabb fokú érzéki 
gyönyör kéjes deliriumában is határozottan érez
zük, hogy két különálló lény vagyunk ; mindig kettő, 
kik lelkileg, szellemileg el vagyunk szigetelve. Ha 
megcsókolom homlokát, alatta talán éppen akkor 
támad egy gondolat, mely nem az enyém. Ha 
beszélek vele, talán egy szavam, egy kifejezésem, 
a múlt emlékeit idézi föl lelkében, melyek elhomá
lyosítják szerelmünket. Ha találkozik egy férfival, a
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ki merően ránéz, szívében hullámzásnak indul valami, 
a mit én nem láthatok. És ki tudja, hányszor ara
nyozza be múltja ábrándjaival a jelen pillanat gyö
nyöreit .. .

És, szinte jéggé fagyott bennem minden érzés, 
a mint ezen eszmetársulás gyötrő vizió gyanánt 
idézte föl képzetemben Eszter és férje ölelkező 
alakját. Ah ! mennyire gyűlöltem és utáltam ezt a 
multat, melynek ijesztő rémei fel-feljártak hozzám 
kisérteni! Hányszor — midőn karjaimban tartottam 
őt, midőn elmerültem az üdvnek mámorában, melybe' 
csókjaim ringattak — hányszor nem remegtem meg 
kínos kételkedésemben : hogy nem ébred-e föl lelké
ben azon csókok és ölelések — az elsők, az 
elsők! — emléke, melyekkel férje befertőzte ?!

És nem hittem el neki, hogy nem ismerte a 
szerelmet, mindaddig, míg nekem nem adta magát; 
és nem hittem neki, midőn sírva esküdözött, hogy 
csak én általam tudta meg, mily édes, mily jó a szere
lem; hogy fogalma sem volt annak gyönyöreiről, ké
jeiről; hogy férje előtt mindig szégyenlette magát 
míg velem szemben szerelme minden más érzelmet 
kiölt szívéből. Oh, nem tudtam elhinni neki, hogy 
tiszta volt és makula nélkül való, mint a Turris 
Eburnea, mert férjének ölelései és csókjai hidegen 
hagyták, és nem hozták hevesebb dobogásba szívét: 
sőt haragudott miattuk férjére, s nem tudta elgon
dolni, mi jót talált bennük ..! Oh, nem tudtam el
hinni neki mindezt, pedig majd meghalt fájdalmá-
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ban, a mint kétségbeesve tördelte kezeit, és zokogva 
ismételte, hogy kívülem nem szeretett soha senkit, 
és nem is tudna mást szeretni a jövőben sem.

Engem azonban sem esküje, sem könnyei nem 
nyugtattak meg. Éreztem, hogy valahányszor csak 
elkövetkezik rám a kételkedés nehéz pillanata, szí
vem mindannyiszor meghűl, mintha az a láng, me
lyet illúzióim tápláltak, egyszerre kialudt volna. 
Éreztem, hogy ilyenkor Eszter távolodik tőlem, és 
hogy nem közelíthetem meg őt. Egyedül éreztem 
magamat ismét, és a sivár jelen magánya megrémí
tett. Egy-egy ilyen pillanat képes volt elhomályo
sítani, elfeledtetni a leghevesebb szenvedély gyö
nyöreit is. Eszter éppen oly idegennek, közönyös
nek látszott előttem, mint mikor még nem is ösmer- 
tem. És nem hizelegtem neki, nem csókolgattam, 
nem voltam gyöngéd iránta; bezártam előtte telke
met, és féltékenyen vigyáztam minden szavamra, 
minden gondolatomra, hogy közönyösnek tűnjem 
fel, mert féltem, hogy a legcsekélyebb körülmény 
is fölkavarhatja lelkében azon utált iszapot, melyet 
múltja hagyott maga után. És ilyenkor hosszasan 
hallgattunk, gyötrődve mind a ketten, mialatt szí
vünk enerzsiája és lelki erőnk nyomorultan emész
tődött fel.

Ha azt kérdeztem tőle : — Mire gondolsz ? — 
azt felelte : — És te, mire gondolsz ?

A mint én nem ismertem az ő gondolatát, úgy 
ő sem ismerte az enyémet. Az a láthatatlan szaka-
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dék, mely elválasztott bennünket, mély, végzetes 
örvénynyé nőtt. S a mint révedező szemekkel, 
iszonyodva néztem a mélységbe, oly aggodalom és 
félelem szállt meg, hogy gyakran a vízbe fuló vak 
ösztönével, kétségbeesett szenvedéllyel rohantam 
rá, vad erőszakkal szorítottam keblemhez, és forró, 
lángoló csókokkal halmoztam eh

Ki Írhatná le azt, hogy mily édes volt ilyenkor 
a kéj, mily végtelen a gyönyör, mit ölelése nyúj
tott? De, van-e üdvösség, mely kárpótolni tudná 
telkemet azon végtelen szomorúságért, mely e rövid 
érzéki mámort megelőzte és követte?

És ime én, a ki mindezt tudtam, láttam és 
éreztem, nem tudtam lemondani a boldogság roman
tikus ábrándjairól. Én, a ki meg voltam győződve 
arról, hogy úgy az érzéki, mint az érzelmi világ
ban semmi sem állandó, nem tudtam ellent állani 
a botor vágynak, hogy a boldogságot egy hozzám 
hasonló lény bírásában, tehát önmagámon kívül, 
keressem. Pedig jól tudtam, hogy a szerelem a 
legnagyobb átok, melylyel a végzet az embert meg
verte, mert ez a legutolsó és legválságosabb kísér
let, melyet az ember tesz, hogy belső világának 
magányából kitörjön. És, ámbár meg voltam győ
ződve arról, hogy ez a kísérlet is ép oly sikerte
len, mint a többiek mind, mégis ellentállhatatlan 
ösztön hajtott folyton a szerelem után. Jól tudtam, 
hogy a szerelem is — miután csak egyszerű élet
tani tünemény — éppen úgy csak átmenő állapot,
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mint általában fizikai életünk minden megnyilatko
zása. De lelkem nem tudott ebbe a tudatba bele
nyugodni, s én az öröklő szerelemről, vagyis egy 
olyan érzelemről álmodtam, mely egész lényemet 
betöltse, egész valómat elfoglalja. Azt is tudtam, hogy 
a nőknek jelleme és természete általában — száza
dokon át tartott lealázó helyzetükből kifolyólag — 
csalárd, állhatatlan és kétszínű: s ennek dacára is igen 
gyakran elhitettem magammal, hogy Eszter kivétel, 
s mint ilyen, hú és állandó leend: usque ad mortem.

ítélőképességem helyessége és érzelmeim vak 
vágyai, akaraterőm gyöngesége és ösztöneim hatal
mas ereje, a való élet keserű körülményei és fan
táziám megaranyozott álmai ily módon örökösen 
bizarr ellentétben állottak, és kedélyem egyik vég
letből a másikba hányódott. Agyam, mely tömve 
volt, részint saját magam által tett, részint másoktól 
kölcsön vett, lélektani megfigyelésekkel, gyakran 
összezavarta a valót a képzelettel, és túlzásaiban 
végzetes tévedésekre vezetett. Az ideális és reális 
képzetek öntudatlan összezavarása folytán gyakran 
annyira kívül helyeztem magamat a való élet körül
ményein, hogy minden, a mi a mindennapi életre 
emlékeztetett, kínosan érintett, sőt hihetetlenül fel
ingerelt. A szofizmák kultusza ismét, és még nagyobb 
mértékben elfoglalt, s miután kezdetben magam 
fölött kételkedtem és gúnyolódtam, lassankint Esz
ter fölött is kételkedni és gúnyolódni kezdtem, 
mihelyest egyedül voltam.

Zerdahelyi Turris Eburnea. 10
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Néha, különösen akkor, ha a paroxizmusig 
fokozott érzéki szenvedély gyönyörei kimerítettek, 
a lelki tetszhalál bizonyos neme vett erőt rajtam, 
mely legkivált a semmivel nem törődésben nyilvá
nult. Ez a mindent megvető közöny, mely veszé
lyesebb és végzetesebb volt, mint a túlságos érzé
kenység, napokig tartó levertséget és ideges inge
rültséget hagyott maga után. Ilyenkor a magamhoz 
térés azzal kezdődött, hogy valami lemondó, nyu
godt szomorúság fogott el, melyet az önmagam 
iránt érzett szánalom sajgó fájdalommá változtatott. 
És gyakran napokig keseregtem képzelt nyomorú
ságom fölött, míg végre a lelki visszahatás e bete
ges kedélyállapot utolsó nyomait is eltűntette.

Ha aztán, a lelki gyötrelem e nehéz pillanatai
ban, Eszter karjai között kerestem megenyhűlést, csak 
nehezen találtunk szavakat gondolataink kifejezésére, 
és hangunk bizonytalanul remegett. Mind a ketten 
szinte reszkettünk romboló szenvedélyünk viharos ki
törésének előérzetében, mintha idegeink már is el
lankadtak volna a gyönyörtől, mely reánk várakozott.

— Meghalok, Eszter! — szóltam lihegve, s a 
veríték hidegen gyöngyözött ki homlokomon.

— És én oly boldog, oly büszke vagyok, hogy 
a tiéd lehetek ! Te vagy az én lelkem büszkesége. 
Ha csak egy pillanatig vagy is mellettem, érzem, 
hogy egészen átváltozom. Mintha jelenléted által 
más lélek költöznék belém, más vér lüktetne ereim
ben. Te vagy az, a ki felkelted bennem az ihletet,
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a lelket, a mely szunynyad bennem, ha nem vagy 
itt. És én átszellemülök, és nem vagyok az az Esz
ter, a ki az előbb voltam. Oh, adj nekem más 
nevet: ne hívj Eszternek többé!

— Lelkem lelke, én egyetlen gyönyörűségem!
És ajkaink ismét heves, szenvedélyes csókban 

forrtak össze, mely egy pillanatra megint elfeled
tette velem gyötrő aggodalmaimat.

Ezenközben rohamosan közeledett a Pergola 
színház megnyitásának és Eszter első fellépésének 
napja. Rendkívüli várakozással néztek ezen esemény 
elé, mely a művészet nagy ünnepnapjává nőtte ki 
magát, miután egyszersmind premiere előadás is 
volt. A párisi és bécsi operában elért sikerek után 
a Pergola színház igazgatósága Massenet Werther-ével 
akarta a stagione-t megnyitni, s hogy a reklámot 
fokozzák, a zeneszerzőt is meghívták az előadásra. 
Massenet le is jött Flórencbe, s maga vezette, a 
próbákat, melyek lázas gyorsasággal folytak. Eszter 
boldog volt; még sohasem láttam oly lelkesültnek, 
oly vidámnak, mint akkor, és sokszor féltékeny 
voltam művészetére, melynek oly nagyon tudott 
örülni. Neki Carlotta szerepét kellett énekelnie; 
mintha a végzet is úgy akarta volna, hogy ugyan
azt a szerepet játszsza a színpadon, melyet az élet
ben már lejátszottunk.

— Csakhogy, — jegyezte meg Eszter szomo
rúan — Werther meghal, és én nem töröm meg, 
a színpadon, hitvesi hűségemet...

10*
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— Neked talán jobban tetszenék — szóltam 
fájdalmasan — ha én is ...

— Oh, Gyula! — sikoltott fel hirtelen, és 
szenvedélyesen nyakamba borult.

— Maga Massenet mindent elkövetett a siker 
érdekében. Nemcsak jelen volt a próbákon, hanem 
személyesen tanította be a művészeket is, meg
magyarázva nekik intencióit és a lelki hangulatot, 
melyet az egyes drámai helyzetekben érvényre 
kívánt emelni. Az ensemble-lal nagyon meg volt 
elégedve, Eszterről pedig mindig valódi lelkesedés
sel beszélt; azt mondta, hogy minden tekintetben 
jobb, mint a párisi Carlotta, a ki pedig Calvée as
szony volt.

Hogy Eszter mind ennek mennyire tudott örülni, 
azt én most hogyan volnék képes leírni? Csak azt 
tudom, hogy öröme és lelkesedése határtalan keserű
séggel töltött el. Láttam, éreztem, hogy művészete 
miatt engem csaknem egészen elhanyagol. Midőn a 
próbákról fáradtan hazajött, a kocsiban nem is be
szélt, nehogy a levegő megártson hangjának. Ott
hon pedig rögtön a zongorához szaladt, s nekem 
kellett őt kisérnem, míg tanult, vagy pedig véle
ményt mondanom drámai alakítása fölött, mert 
gyakran egész szerepét eljátszotta előttem.

— Jó volt ez a jelenet ? — kérdezte tőlem.
— Nem, Eszter; ezt így kellett volna csinálnia ... 
Fölkeltem, hozzá mentem, s visszafojtott szen

vedélyem ideges türelmetlenségével szorítottam őt
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karjaim közé, forró csókokkal árasztva el ajkait, 
szemeit és hófehér nyakát.

— Én csak ezt tudom, Eszter, mikor melletted 
vagyok... — szóltam szenvedélyesen.

— Menjen! — szólt idegesen, és nem is viszo
nozta csókjaimat.

— Nem is hiszem, hogy szeret!
És oda ment a zongorához, hogy tovább tanulja 

szerepét, mintha szeszélyes önzésében egészen meg
feledkezett volna rólam. Én pedig ott álltam a szoba 
közepén, csaknem leroskadva fájdalmamban, mint
egy megsemmisülve Eszter gyöngédtelenségének 
súlya alatt. Ő azonban nem vett észre semmit, és 
nekem úgy tetszett, hogy akkor sem volt gyöngé- 
debb hozzám, mikor elváltunk egymástól.

Végre elkövetkezett a premiere napja is. A sajtó 
felülmúlta önmagát a példátlan reklámcsinálásban. 
Meginterviewolták magát Massenet-t is, a kinek 
nyilatkozatát minden napilap sietett lenyomatni. — 
«Gyakran — mondta Massenet — midőn egyedül 
vagyok dolgozószobámban, és eljátszom s eléneke
lem az öngyilkos Werther ölő fájdalmait, hangomat 
elfojtja a zokogás; elérzékenyülök a szegény Sofia 
gyöngéden ébredő szerelmén, mialatt lelkem mélyéig 
meghat a szerencsétlen Carlotta gyászos végzete... 
Nem élek, és sohasem is éltem, csak Werther-emért! 
Oh, mily nagyon óhajtanám, hogy a közönség meg
értse és átérezze a költő ideális koncepcióját! Akkor, 
de csakis akkor, volnék biztos a sikerről.»
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Én már tudtam — és rajtam kívül is sokan vol
tak a beavatottak — hogy a francia zeneszerzőt 
nagy ovációkban fogják részesíteni. Azt is tudtam 
— de ezt már kevesebben tudták — hogy a Werther- 
nek fényes külső sikere lesz ugyan,. de azért állan
dóan nem maradhat a műsoron, mert két oly mű
vészt, mint Eszter és Alfonso, a tenorista, nem 
minden nap lehet összehozni: pedig a darabot csak 
ők fogják megmenteni. De éppen azért, mert ezt 
tudtam, remegve vártam az. előadást.

— Hátha Eszter nem lesz jól diszponálva? Hátha 
megijed ? Hátha bármi csekélység kihozza őt szere
péből, és...

Megrémültem, és első felindulásom lecsillapulta 
után mérlegelni kezdtem azon következéseket, me
lyek Eszter rosszul sikerült vendégszerepléséből 
származhatnának. Mindenekelőtt itt hagyná Flóren
cet. És hova menne? Megrendültem azon gondo
latra, hogy esetleg haza kívánkozhatnék. Ennek nem 
szabad bekövetkeznie, mert akkor Eszter örökre 
veszve volna rám nézve. Minden körülmények kö
zött itt kell őt tartanom; itt, vagy másutt, de távol 
férjétől és szüleitől. Be kell várnom első föllépését; 
lehet, hogy sikerül. Én még sohasem láttam őt a 
színpadon, de sokszor olvastam róla, s a mennyire 
emlékeztem, mindig nagy lelkesedéssel Írtak róla. 
Azt tudtam, hogy hangja és iskolája páratlan; de 
azt is tudtam, hogy ez még nem elég az olasz szín
padokon. Ott többet kívánnak; azt kívánják, hogy
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a játék a túlzásba menjen át, hogy a színlelt szen
vedély átcsapjon minden korláton: s erre a Carlotta 
szerepe nem volt alkalmas.

Eszter maga is nagyon félt; a nap folyamában 
többször sírva nyakamba borult, s nekem elő kel
lett vennem minden gyöngédségemet, minden rá
beszélő tehetségemet, hogy megnyugtathassam. Úgy 
bántam vele, mint egy gyermekkel; hol tréfásan 
vigasztaltam, gyöngéden enyelegve és dicsérve őt, 
hol komolyan, szinte gúnyosan szóltam rá, hogy 
nem szégyenl-e félni, ekkora művésznő létére ? 
Aztán bátorítottam őt, hogy hisz én ott leszek mel
lette egész este, a színfalak között, öltözőjében: s 
erre megnyugodott.

De este, a színházban, újra előfogták aggodal
mai, s ekkor már én is annyira féltem, hogy alig 
voltam képes lelket önteni belé. Míg öltözött, ott 
álltam a színfalak között, ebben a festett világban, 
mely ragyogó mennyországnak látszik a nézőtérről, 
az elektromos lángok vakító fényében, míg így, a 
függöny mögött, valóságos pokoli khaosz, tele piszok
kal, porral és sötétséggel. Kívülről behallatszott a 
közönség tompa moraja, s egy-egy hangszer, me
lyet megkésett gazdája most hangolt fel. Oda men
tem a függönyhöz, és kinéztem a nézőtérre, mely 
lassankint kezdett megtelni a tarkán hullámzó közön
séggel. A páholyokban néhol négyen, öten, sőt 
hatan is ültek; a földszint oly gyorsan népesedett 
be, hogy rövid időn már mozogni is alig lehetett.
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Díszelőadás volt; a hölgyek fényes estély-öltözék
ben, az urak az obiigát frakkban jelentek meg. Ott 
volt egész Flórenc, falta Florenda, a társaság színe- 
java, mely mind eljött, hogy a francia zeneszerzőt 
megtapsolja. A jobboldali elsőrendű páholyok egyi
kében ott volt Carmen is; minden vér a szívemre 
tolult, a mint őt megláttam, s nem tudtam róla 
szemeimet levenni.

Hirtelen élesen szólalt meg az elektromos csengő, 
és közvetlen utána halk pisszegés hangzott fel a 
nézőtérről. A karmester felült székébe, s a halál
csend közepette jelt adott Werther prelúdiumára. Én 
még folyton kinéztem, szinte remegve öntudatlan 
felindulásomban, mely gondolkodni sem engedett* 
Szemeim kápráztak a külső fénytől; a ragyogó ék
szerek csillogása, a hófehér váltak vakító fénye, a 
gyönyörű szemek sugárzó szenvedélye: hogy is ne 
döbbentett volna meg, midőn arra gondoltam, hogy 
pár. perc múlva Eszter fölött is törvényt ül ez a 
büszke tömeg, mely most mosolyogva, szórakozot
tan kacérkodott, és csodáitatta magát, mint midőn 
unatkozni gyűlt össze nagyszerű szalonjaiba!

Nehéz szívvel mentem be Eszter öltözőjébe. Már 
készen volt, és elfogultan, szinte szégyenkezve né
zett rám.

— Gyula, úgy-e, nem vagyok szép így ... ki
festve ?

Hangjában oly fájdalmasan rezdült meg a női 
szemérem szomorúsága, hogy egyszerre mély rész-



TURRIS EBURNEA 153

vét fogott el. Mind az a gyöngédség, a mit valaha 
iránta éreztem, romboló áradat gyanánt torlódott 
össze szívemben, s lerontva mindent, elpusztítva a 
keserűség, a bánat, az aggódás gátjait, viharos reak
ció gyanánt tört elő elszorult keblemből.

— Eszter! Eszter I
Csak ennyit tudtam szólni, s aztán zokogva bo

rultam elébe, átkarolva térdeit, csókolgatva ruháját, 
kezeit, mindent, a mi az övé volt, s a mit csak 
elérhettem. Lassan fölemelt, gyöngéden megcsókolta 
homlokomat, csak alig értetve hozzám ajkait, hogy 
a festék meg ne lássék, és nagy, mély szemeiben 
egy édes igazgyöngy reszketett.

— Most már nem félek, Gyula!
E pillanatban a nézőtérről behangzott a felzúgó 

tapsvihar, melylyel a közönség a prelúdiumot fogadta. 
A függöny fölemelkedett, s minden szem a színpad 
felé fordult, hol a gyermekkar a karácsonyi him
nuszt énekelte. Mi pedig ott álltunk az öltözőben, 
nem tudva, nem érezve, nem hallva semmit, csak 
szíveink heves dobogását, melyekben mintha újra 
tisztán, nemesen ébredt volna fel az öröklő szere
lem, mennyei boldogságával, szelíd gyöngédségével.

— Gyula, Gyula — susogta Eszter hajamat 
simogatva.

— Te Minden! én Egyetlenem !
— Hát igy is szeretsz ?
— így is; sőt így rnég jobban. Majd ha ott kint 

leszel a színpadon, majd ha minden akcentusodra
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felzúg a tapsvihar, akkor nemcsak boldog, hanem 
büszke is leszek, hogy te, a kit mindenki bámul és 
ünnepel, az enyém vagy.

— Akarom, hogy boldog is légy, büszke is..* 
Akarom !

Kívül a régisseur kopogott:
— Signora, in scena!
Onkénytelenül emeltük ölelésre karjainkat, s szen

vedélyesen kerestük egymás ajkait* nem törődve 
azzal, hogy a festék arcomra tapad, hogy berizs- 
porozott meztelen karjainak nyoma ott marad fekete 
frakkomon.

— Most!... — szólt Eszter figyelve, s ki
szakítva magát karjaimból, kilépett a színpadra.

Én utána mentem, az első színfal mögé, a hon
nan mindig jól láthattuk egymást.

A mint kilépett, egyszerre valami zúgó moraj 
futott végig a nézőtéren, és minden szem, minden 
látcső feléje irányult. Mert szép volt; érzékien, csá
bítóan szép volt, a mint szelíden mosolygott, és 
enyelgett unokaöcscseivel, a mint mély, fekete sze
mei ragyogva villantak ki szőke parókája alól, mely 
dicsfény gyanánt övezte körül mosolygó arcát.

Hirtelen, szinte öntudatlanul, Sapho Mylius 
páholya felé néztem, s láttam, a mint Carmen éppen 
letette látócsövét. Úgy tetszett, mintha arca halvá
nyabb lett volna, mintha valami bánatos szomorú
ság tükröződnék vissza vonásain ; ajkai körül keserű 
árny lebegett, homlokát mintha egy futó ránc
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szántotta volna be... Talán ő is szépnek találta 
Esztert?... Én pedig, lélekzetemet is visszafojtva 
fordultam ismét Eszter felé, a ki időről-időre reám 
mosolygott, és otthonosan, elragadó bájjal mozgott 
a színen. Nem láttam, nem hallottam semmit, csak 
az ő hangját; csak azt lestem, mikor énekel; re
megve vártam minden taktust, a hol tudtam, hogy 
be kell vágnia: mert hiszen szerepét már magam 
is kívülről tudtam.

Mindjárt legelső, gyönyörű frázisára, melyben 
Werther-t üdvözli, valami zugó moraj futott át az 
egész színházon, de a szigorú közönség a brávó-kat 
még mindig tartogatta; mert még ott is, a hol más
kor a fizetett claque szokott meghúzódni, fekete 
smokingos, fehér keztyűs urak üldögéltek komo
lyan, hogy ítélkezzenek a Werther fölött. A kö
zönség jegét még a szép lírai intermezzo poeti
kus zenéje sem törte meg: de, a mint a szerelmi 
kettős első akkordjaiban megcsendült a szenvedély 
elfojtott akcentusa, egyszerre megmozdult az egész 
színház, s a közönség idegein végig borzongott 
valami, mint midőn az esti szél suttogva kél az erdő 
lombjai között. Úgy Carlotta, mint Werther csupa 
szenzibilitás volt, s míg hangjuk transzcendentális 
sóhajokban veszett el, az indulatos fahangszerek 
drámai lüktetéséből poétikusan vált ki a pikáns 
finomsággal rezgő hárfakiséret. Eszter lírai frázisai
ban a lágyság egyesült az erővel, a vakító sebes
séggel és bravour~ral. A szépen sikerült duett után
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hangzott fel az első szpontán tapsvihar: a két mű
vészt kétszer együtt, aztán egyszer Massenet-vel 
tapsolták ki.

E közben alig volt annyi időm, hogy Eszterrel 
pár szót váltsák. Miután csaknem folyton a színen 
volt, vagy öltözékét cserélte föl, csak tekinteteink 
mondták el, hogy mit érezünk, és gondolunk. Az ő 
szemei ragyogtak, ajkai mosolyogtak, fényesebben 
és csábítóbban, mint bármikor: mint akkor is, mi
dőn legboldogabbnak látszott karjaim között.

— Vajjon boldogabb-e most, mint , akkor? — 
kérdeztem magamtól elkeseredve, s nehéz bánatot 
éreztem hiúsága miatt, mely sértette büszkeségemet 
és szerelmemet.

— Tehát reá nézve nem vagyok Minden, mint 
ő nekem — gyötörtem magamat, s mély kimond
hatatlan gyűlölet ébredt bennem e közönség iránt, 
mely szemeit le nem vette többé Eszterről, és csüg
geni látszott rajta, leikével, minden vágyaival. Félté
keny voltam, s kétségbe esett dühöm annál jobban 
fokozódott, minél jobban magával ragadta Eszter a 
közönséget. Pedig, minden énekszáma után jobban 
tapsolták; sikere kolosszális volt.

De, a diadal tetőpontját, a közönségnek azt a 
lázasan őrjöngő állapotját, melyben a művész zsar
nokként dominál, Eszter csak a harmadik felvonás
ban érte el. Ott ült az asztalnál, és olvasta Werther- 
nek hozzá intézett szerelmes levelét, melyet a 
közönség, lélekzetét is visszafojtva, hallgatott. Ezt
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a gyönyörű levél-áriát pathetikus timbre-ű hangjá
nak gyújtó lágyságával énekelte, s a közbeeső drá
mai részleteket oly meleg érzéssel, oly igazi mű
vészettel színezte ki, hogy a közönség a hosszú 
szám alatt többször félbeszakította őt biztató brávó! 
kiáltásaival. A Pergola-színházban ilyen tiszta, drá
mailag terjedelmes, egészséges hang már rég nem 
csendült meg; Eszter énekében uralkodó volt a 
muzikálisság s a technikai perfektség, ,mely alig 
engedte észrevenni lélekzetvételét.

A kissé hosszú, de mind végig bors concours 
művészettel előadott énekszámot a közönség viha
ros tapsok között ismételtette meg. Ennek végezté
vel, a szinte tomboló földszint Massenet-t akarta 
látni, a kiért Eszter befutott a színfalak közé, hon
nan a zeneszerző mosolyogva, de látható megindu
lással jött ki. Először meghajtotta magát a közönség 
előtt; aztán Eszter felé fordult, mélyen meghajolt 
előtte is, majd megfogta kezét, bensőleg szívéhez 
szorította azt, és végre háromszor, tiszteletteljesen 
megcsókolta. A közönség megértette Massenet inten
cióit ; viharosan zúgott fel ismét a percekig tartó 
taps, melynek zaján túlharsogott Eszter neve, a mint 
szájról-szájra szállt, a lelkesedés szárnyain.

És én láttam, hogy Eszter könnyekig meg van 
hatva, és nem tudtam örülni boldogságának. Valami 
őrületes féltékenység, névtelen düh vett rajtam erőt, 
hogy azt, kit én imádok, ezernyi tömeg meri sze
retni, s hangosan ki is meri ezt mondani! Oda
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akartam rohanni hozzá, a szín közepére, hogy kar
jaimba szorítsam őt, hogy a gyűlölet halálos meg
vetésével vágjam a tomboló tömeg arcába boldog
ságomat : megtiltva mindenkinek, hogy imádott nevét 
ajkára vegye. Még most sem tudom, miért nem 
tettem meg: még most sem tudom, miért tűrtem, 
hogy Eszter tovább énekelhesse szerepét.

Az utolsó felvonásban, mely egy violens —- 
Werther jelleméhez éppen nem illő — az erősza
kosságig fajuló szerelmi duettel végződik, Eszter a 
drámai szenvedély kitöréseit oly megrázó alakítás
sal adta vissza, hogy az egész közönség csak benne, 
általa, színlelt szenvedélyében élt. Akut regisztere 
tisztán vált ki a crescendó-vá szélesült zenekar csil
logó hangzavarából; valósággal szórta gyújtó, ma
gas hangjait, melyek csengve áradtak szét a nagy 
színház boltjai alatt, fölkeltve a lázas szenvedély 
rohamát a reá figyelő közönségben. És én láttam 
kigyúlni a vágyak lobogva égő szikráit a férfiak 
szemeiben, a mint Eszter kétségbeesve sírta el leg
szenvedélyesebb frázisát:

il bacio ... il bacio'. .. a te, dato avró !...

és hallottam azt az érzéki lihegést, mely hörgő sóhaj 
gyanánt úgy tört elő az ezernyi tömeg kebléből, 
mintha egyetlen egy férfiú volna, kinek csak egyet
len egy kivánata van: Eszter forró csókjaiba fojtani 
érzékeinek kéjes vágyait. És hallottam aztán, a duett 
végén a brutális erővel, vad áradatként felzúgó



TURRIS EBURNEA 159

tapsvihart, melyben a keztyűk foszlányokká szakad
tak ; és láttam az őrjöngő földszintet, a mint szé
keikre állva, kezüket magasra feltartva, tapsoltak, 
hogy Eszter észrevegye őket, és mosolyogva kö
szönje meg a kitüntetést; és láttam a páholyokban, 
a gyöngyöktől és gyémántoktól ragyogó hölgyeket, 
a mint elkényszeredett mosolylyal ajkaikon zseb
kendőjüket lobogtatták Eszter felé, és leszórták neki 
virágaikat, hogy irigyeknek, féltékenyeknek ne lát
szassanak. .. és mikor mindezt láttam és hallot
tam, mély megvetést, keserű gyűlöletet éreztem 
önmagam, Eszter és az állattá aljasuk közönség 
iránt, és megátkoztam végzetemet, hogy miért nem 
csak én egyedül szerethetem azt, ki lelkemnek min
dene volt ?!

És láttam még azt is, a mi ezután történt. Lát
tam a nagy virágkosarakat, melyeket Eszter kapott; 
láttam, a mint egy óriási babérkoszorút nyújtottak 
át Massenet-nek, a ki letépett arról két levelet, s 
az egyiket Eszternek, a másikat Alfonsónak adta. 
Láttam mind ezt, s a tompa sajgásnál, melyben 
szívverésem lassankint elhalt, immár egyebet nem 
éreztem. És végre, a mint szemeimbe a megalázta
tás és a féltékenység égető könnyei tolultak, azok 
fátyolán át már úgy láttam Esztert, mint lebukott, 
hitszegő ideálját annak az oltárnak, melyet szerel
mének állítottam.

— Ez a nő, a kinek egyetlen mosolyáért szá
zan és százan versenyeztek, az enyém volt; az én
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szívem volt fejének párnája, az én ajkam volt bol
dogságának kéjes forrása. — De ez akkor eszembe 
sem jutott; akkor csak féltékeny voltam födetlen 
vállaira, meztelen karjaira és a léha tömeg lázban 
égő tekintetére, mely megannyi lángnyelv gyanánt 
látszott nyaldosni hófehér nyakát, lihegve hullámzó 
keblét.

Aztán, mert arcom égett, és mert féltem, hogy 
feldúlt vonásaim többet árulnak el a fajdalomnál, 
megtörve, szótlanul mentem be Eszter öltözőjébe. 
S a mint hallottam könnyed lépteinek zaját, a mint 
előmbe lépett, még lihegve, fényesen ragyogó sze
meivel, ajkain és arcán a festékkel, heves szenve
déllyel öleltem őt magamhoz, mintha attól féltem 
volna, hogy valaki elrabolja tőlem. És ő talán azt 
hitte, hogy ezt a szenvedélyt a diadala fölött érzett 
boldogság gyújtotta lángra bennem!

— Oh, Gyula! milyen boldog vagyok, hogy 
színről-színre láthattad sikeremet, — szólt, észre 
sem véve a borzasztó fájdalmat, melyet szavai okoz
tak. — Úgy-e, valóságos diadal volt? Nézd csak, 
mennyi virágot kaptam!

S gyermekes örömmel, kielégített hiúsága ön
zésével büszkélkedett a virágokban, melyeket utána 
hoztak öltözőjébe.

Azt hiszem, hogy feldúlt kedélyem nyomai meg
látszhattak arcomon, de Eszter annyira el volt telve 
elért sikerének boldogságával, hogy önfeledt mámorá
ban ezt észre sem vette. Egyszer a tükörbe nézve
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mosolygott önmagára, majd nyakamba borulva meg
ölelt, majd ismét virágait csókolgatta. S a mint ott 
állt előttem, szemeiből annyi remény sugárzott ki, 
ajkain annyi eltitkolt és mégis ujjongó kívánság 
ragyogott, hogy reám újabb, és ki nem mondható 
kínszenvedés várakozott. Vihar módjára éreztem 
ereimben a vér rohanását; keserűség és lángoló 
harag fogta el szívemet.

— Saját kezemmel kell-e hát boldogságomat 
lerontanom ? — gondoltam magamban.

— Most törjem-e hát darabokra a szerelem 
kelyhét, midőn a kéj varázsitala fényes habokban 
hányja föl benne gyöngyeit?...

Igen, még most is, midőn rám jő az álom — 
és föltárja a szívnek legtitkosabb rejtekeit, felidézve 
onnan a múlt kisértő rémeit — még most is látni 
vélem fejedelmi alakját, a mint akkor tárt karokkal 
közeledett felém, szemében a szerelem fényének 
sugárzásával, nyitott ajakkal, hátralengő hajfürtökkel, 
s arcán a gyöngédség mosolyával, mely édesebb 
volt, mint a tenger mosolya, mikor fodrai derűre 
ébrednek a kelő hold csókjaitól! S a mint felém 
közeledett, szegény testemnek minden egyes ere 
választ lüktetett az ő lépéseire, s egész hatalmas 
szerelmem és gyűlöletem együtt kelt ki, fájdalmá
ban elalélt szívem sötétségéből, s egymás ellen 
küzdve, kínosan marcangolta vergődő lelkemet.

Bármennyire elfojtotta is a fájdalom és a félté
kenység halálkínja érzékeim lángját, mégis, midőn

11Zerdahelyi: Turris Eburnea.
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mély szemeiben olvastam a szenvedélyes vágyat, 
midőn felindulástól remegő karjaiba zárt, mialatt 
lihegve suttogta: — szeretlek! — mégis, nem bírtam 
ellent állani a kisértésnek. A szenvedély, mely ki
tört gátjaiból, ismét legyőzte szíveinket és. a vadul 
pezsgő vér tombolása közben, megnyílt előttünk a 
gyönyör paradicsoma.

Midőn kiértem a szabadba, és egyedül voltam, 
egyszerre minden elfojtott indulat újra vad erőszak
kal lobbant lángra szívemben. Megálltam a csillagos 
ég alatt, mely ép oly derülten és nyugodtan bolto
zott fölöttem most is, a mikor már egy rombadőlt 
menyországot hordoztam szívemben, mint akkor, 
midőn az erkélyen először csókoltam meg kezét. 
S a mint szomorúan emlékeztem arra, hogy mily 
szépek voltak egykor a virágok, melyeknek keserű 
gyümölcsét most keblemben hordozom: görcsös 
zokogásban törtem ki, és sírtam, hangosan sírtam 
a néma éjben, mint a gyermek, kitől szívtelenül el
vették játékszereit.

Pedig a fájó bánat, melylyel szerelmem boldog 
tavaszát vissza sírtam, csak képzeletem szüleménye 
volt, mivel oly ideális, soha át nem élt múltba 
kívánkozott vissza, melynek legszebb emlékeit is 
csak álmodtam. Mert a szerelem költészet, mely el
tűnik, vagy hazugság, melyet fölfedezünk; de soha 
sem való: és szerencsétlen az, ki benne helyezi 
reményeit!
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121. . . . Nincs fájdalom kínosabb, 
Mint visszasírni a boldog időket,.. 

Ha szenvedünk . . .
Dante, Pokol V
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A ködös, hideg novemberi levegő méla szomo
rúsága súlyosan nehezedett szíveinkre. Köröskörül 
a fák már nagyrészt elhullatták lombjaikat, s a mint 
a csupasz, koronátlan törzseket néztem, melyek, 
minden díszüktől megfosztva, komoran nyúltak fel 
a szürke égbe, valami rejtélyes csüggedés, bizony
talan keserűség fogott el: hogy miért kell ennek így 
történnie: miért kell a tavaszra télnek következni ?

— Vajjon így van-e ez az életben, a szerelem
ben is ? Vajjon a tavaszra ott is nyár következik-e? 
s ha a szerelem napja a szenvedély nyarán tető
pontra hágott, s forró sugarai nyílásra hívtak leg
szebb virágait: vajjon ott is bekövetkezik-e az ősz, 
melyben lassankint minden elhervad, hogy aztán a 
tél, a feledés hóleplével, még a lesárgult lombo
kat is örökre eltemesse? Vajjon nem ez a sors, 
nem ez a vég vár-e a mi szerelmünkre is, melynek 
tavaszát már rég elfeledtük, s forró nyarának hevé
ben minden idegünk ellankadt ?

Sokáig ülhettünk szótlanul egymás mellett, míg 
végre Eszter fájó, szemrehányó hangon megszólalt: 

11*
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— Szegény meghalt szerelem !
— Milyen szerelem? — kérdeztem, mintegy 

félálomban.
— A miénk.
— Az enyém nem.
— Hat talán az enyém?
Hangomban, a mint élesen reá nézve ismételtem 

a kérdést, idegesen csendült meg elfojtott ingerült
ségem :

— Az enyém ? Szólj!
Eszter nem válaszolt, csak lehorgasztotta fejét.
— Nem felelsz, úgy-e? Ah, jól tudod, hogy 

úgy sem mondanál igazat!
Majd, rövid hallgatás után, mely alatt mindket

tőnkön valami leírhatatlan, kínos lelki izgalom vett 
erőt, tompa hangon folytattam:

— Ez a vég kezdete. Te még nem vetted 
észre; de én, mióta férjed ismét elment, folyton 
megfigyellek, s minden nap új és új jeleket fede
zek fel...

— Miféle jeleket?
— Rossz jeleket, Eszter ... Borzasztó ez a hely

zet: szeretni őrült szenvedélylyel, mint mi, s mégis 
tisztán, világosan érezni, hogy közeledik a pillanat, 
mely kiöli szerelmünket!. ..

Eszter idegesen, szenvedélyesen rázta meg fejét; 
szép arca elsötétült. Még egyszer — mint már any- 
nyiszor — mély gyűlöletet éreztünk egymás iránt. 
Mind a kettőnket kölcsönösen sértett az igazságta-
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lan gyanú, mely szíveinkben egymás szerelme iránt 
támadt, és mind a ketten a méltatlankodás elfojtott 
haragjával lázadtunk föl e föltevés ellen. Ilyenkor 
mindig valami titkos, rejtélyes boszúvágy ébredt föl 
bennünk — a nemi ellenszenv ki nem irtható ösz
töne, mely a férfit és nőt még a szenvedély ' deli— 
riumában is elválasztja — és arra ösztönzött, hogy 
gyötörjük, kínozzuk, sértegessük egymást, gúnyos 
szavakkal, súlyos vádakkal, igazságtalan kritikákkal.

Eszter komoly volt és még mindig hallgatott. 
Összevonta nagy, íves szemöldeit, s erősen össze
szorította vérpiros ajkait, mintha minden áron vissza 
akarta volna fojtani méltatlankodasa kitörését, hogy 
engem hallgatásával még jobban fölingereljen. Én 
pedig kihívó, gúnyos mosolylyal néztem ra.

— Ez a vég kezdete, — ismételtem kegyetle
nül. — Rejtélyes nyugtalanságot érzesz lelked leg
mélyén, bizonytalan türelmetlenséget, melyet nem 
tudsz elfojtani. Ha melletted vagyok, érzed, hogy 
szívedben valami ellent mond nekem, hogy ösztön
szerű ellenszenv ébred föl benned, mit nem bírsz 
leküzdeni. És hallgatag leszel; nagy erőfeszítésedbe 
kerül, hogy velem beszélgess ; félreérted azt, a mit 
mondok, s mivel könnyen más értelmet tulajdoní
tasz szavaimnak, hangod kemény, hideg és sértő 
lesz, midőn felelsz. ..

Miután komoran hallgatott, tovább folytattam:
— Lásd, én nem teszek neked szemrehányáso

kat. Te erről nem tehetsz Minden szívben van az
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érzelemnek bizonyos mennyisége, a melyet egy-egy 
szerelemre elpazarolhat. Midőn ezt a mennyiséget 
a szenvedély heve fölemésztette, nincs erő és hata
lom, mely a szerelmet meghosszabbíthatná. S te 
már régóta és végtelen szenvedéllyel szeretsz en
gem : holnapután lesz nyolc hónapja. Gondoltál-e 
erre ?

Eszter összerezzent, de nem felelt. Ismét sokáig 
ültünk hallgatva egymás mellett, míg végre fel
sóhajtott, s megszólalt:

— Ne menjünk haza?
Szótlanul fölkeltem, s megindultunk a park fa

sorában, kifelé. Eszter halkan, fájdalmasan, szinte 
öntudatlanul, susogta :

— Mily szomorú idő, Gyula !
Megállt, mintha magába akarná szívni a komor 

tájon elömlő mélabús hangulatot, mintha be akarná 
tölteni lelkét a haldokló természet szomorúságával.

Az elhagyott park olyan volt, mint egy óriási 
temető; köröskörül egyetlen élő lény — sem állat, 
sem ember — nesze sem volt kivehető; egy-egy 
lehulló ág tompa zöreje visszhangzott csak a nagy, 
puszta idegenben. Eltűntek a vidáman csicsergő ma
darak ; a pávákat és fácánokat bezárták ketreceikbe; 
a szelíd őzek és a rakoncátlan szarvasok óljaikban 
várták az enyhe tavasz visszatértét. Köröskörül min
den csendes és elhagyatott volt, mintha a termé
szetből minden élet kihalt volna. Fent, a szürke 
égen, rongyokba szakadozott fellegek kergetőztek,
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s időről-időre nagy, nehéz cseppekben siratták a 
haldokló földet.

— Hol töltöd a mai estét ? — kérdezte Eszter. 
— Mit fogsz csinálni ?

Szomorúan feleltem:
;— Még nem tudom, mit fogok csinálni.
S mi közben így szenvedtünk, egymás közelé

ben, borzadva gondoltunk azon gyötrelemre, mely 
még reánk várakozott, ha majd az éj nyugalmas 
csendje leszáll, s egymásra gondolva, egymás után 
epedve, nem fogunk tudni aludni.

— Ha akarsz, maradj nálam ma éjjel, — szó
lalt meg Eszter félénken.

Lelkemből még mindig nem szállt el az a 
rejtélyes ingerültség, mely arra ösztönzött, hogy 
gyötörjem, kínozzam,, sértegessem Esztert. Keserű 
gyönyörrel, hideg durvasággal feleltem neki:

—r . Nem maradok.
De háborgó szívem azonnal ellent mondott ezen 

hazugságnak.
— Te nem leszel képes távol maradni tőle, ma 

éjjel; nem leszel képes, nem leszel képes — ismé
telte vérem heves lüktetése.

S midőn a vak, oktalan ellenszenv hullámzó 
harcában tisztán, világosan éreztem, hogy «nein 
leszek képes»: lelkem legmélyéig megrendített a tudat, 
hogy nagy szenvedélyemen még most sem tudok 
uralkodni. Gondolatban többször ismételtem e frázist, 
mintha meg akarnék győződni annak valóságáról:
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— Én nem leszek képes távol maradni tőle ma 
éjjel: nem leszek képes...

Homályos sejtelem támadt szívemben, hogy 
valami titkos, rajtam kívül álló hatalom rendelke
zik fölöttem, s intézi sorsomat; s az e fölötti faj
dalomnak a kétségbeesés megrázó kinyomatával kel
lett visszatükröződnie arcomon, mert Eszter hirte
len megállt s kimondhatatlan gyöngédséggel meg
kérdezte :

— Mi bánt, Gyula ?
E szavak, melyekbe édes, varázsos hangjának 

minden igézetét beléöntötte, csodálatos hatást gyako
raltak rám. Éreztem, hogy kitalálta gondolataimat, 
s hogy szánalma, mely szavait sugalmazta, ép oly 
őszinte — legalább e pillanatban — mint szerelme: 
s az e fölött érzett édes megindulás lelkem leg
mélyéig megrendített.

— Mi bánt ? — ismételte Eszter, megfogva 
kezemet, mintha érzékileg is növelni akarta volna 
gyöngédségének reám gyakorolt hatását.

— Mi bánt? — feleltem.
— Szeretlek !
Szavaim elvesztették minden élüket; hangomban 

az igaz érzelem megrázó fájdalma rezdült meg.
' Miután Eszter úgy is kitalált mindent, nem tit

koltam előtte semmit; sőt jól esett, hogy a szánal
mat, mit gyöngeségem és lelki kételyeim miatt ön
magam iránt éreztem, ő is megosztja velem. Az a 
bizonytalan ingerültség, melyet még csak az imént
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is éreztem iránta, teljesen megszűnt. Beláttam, hogy 
igaztalanul gyötörtem, és vádoltam őt: de a fele
lősséget e miatt egy fölöttünk álló titkos hatalomra, 
a végzetre hárítottam.

— Hiszen az én nyomorúságomat senki sem 
okozta: erkölcsi és kedélyvilágom megzavart egyen
súlyának közvetlen eredménye volt az. Nem Esz
tert, hanem a szerelmet magát kellett volna vádol
nom. A szerelmet, mely után egész valóm, minden 
idegével és erejével vágyódott, s a mely ream nézve 
üdv és kárhozat is volt egyszersmind.

A hideg, ólmos eső sűrűbben kezdett szemzeni, 
s a táj köröskörül még szomorúbb kinézést öltött 
föl. Már kiértünk a parkból, s bemenekültünk az 
állomás egyetlen várótermébe.

— Emlékszel-e, — kérdeztem gyöngéden, a 
mint leültünk a rongyos fekete bőrdivánra ; — emlék
szel-e még, hogyan kezdődött szerelmünk ?

— Az enyém előbb született, mint a tiéd ; — 
szólt Eszter; — már előbb szerettelek, mint az 
erkélyen megcsókoltál.

— Én is, én is, — szóltam ábrándozva.
— Én már akkor szerettelek, mikor Flórencbe 

érkezésed napján Marchetti estélyén együtt voltunk.
— Én is... akkor! — susogta Eszter álmo

dozva.
— Emlékszem, — folytatta lassan, — mintha 

tegnap történt volna.
S a mint Eszter hátradőlt a divánon, szinte ön-
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tudatlanul kezdtem el beszélni, szabad folyást en
gedve emlékező fantáziámnak, mely ragyogó színek
kel rajzolta le ama boldog idők visszasírt képeit. 
És merengve beszéltem.

... A tágas bálterem lassankint annyira megtelt, 
hogy a meghívottak csak nehezen mozoghattak. 
Megkezdődött a tánc; a szédületes gyorsasággal 
forgó párok mámorító illatot árasztottak szét a 
villamos fényű levegőben; a hölgyek hanyagul, ön
feledten nyugtattak keztyűbe bujtatott karjaikat lovag
jaik vállára; a diadémmal, gyöngyökkel ékes csábító 
arcokon ragyogva ült ki az élvezet, a pillanatnyi 
boldogság öröme; a félig nyitott, meg csattanóan 
bíboros ajkak közül ki-kivillant a' hófehér gyöngy
sor, s a tánctól lihegő keblek, ritmikus emelkedé
sükben, szinte kitörni látszottak a fűző erőszakos 
szorításából..«

Megálltam, s egy cigarettára gyújtottam; de 
Eszter nem szólt közbe, hanem várta, hogy tovább 
beszéljek. Meglátszott rajta, hogy örül, s hogy szívé
ben is — sírjaikból feljáró szellemek gyanánt — 
mozdulnak meg emlékei, melyek között lelke most 
merengve álmadozik. A cigarett könnyed, átlátszó 
füstje pedig, mintha diszkrét fátyolba burkolta volna 
a múlt szerelmének eme halvány emlékeit. Aztán 
folytattam.

... Szórakozott, ideges türelmetlenséggel jártam 
föl s alá ismerőseim között, s a várakozás, a bizony
talanság mindjobban gyötört... \
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— «Hátha nem jösz el? s vajjon mikor foglak 
viszont láthatni ?»

...Nem kérdezhettem meg senkitől sem, és ez 
a tudat csak megkétszerezte lelkem gyötrelmeit. 
Beszélgetni kezdettem Valentinnel, mert a te barát
nőd volt, s ez az üres, udvarias társalgás is csilla
pítótag hatott reám, mintha Valentin szavaiban a 
te lényednek és gondolataidnak reflexióját éreztem 
volna meg.. De még ezt sem sokáig érezhettem, 
mert a zenekar egy mazurkába kezdett, s Valentin 
a táncosok sorába állott. Ekkor valami veszélyes, 
izgató kíváncsiság vett rajtam erőt ; beszélni, minden 
áron beszélni akartam valakivel rólad, hogy meg
nyugodjam, biztos legyek arról, hogy el fogsz jönni, 
ha csak egy pillanatra is, ha csak azért is, hogy 
kezedet odanyujtsad nekem, hogy legalább egyetlen 
egyszer reám mosolyogj...

Eszter elmosolyodott; de aztán, kiérezve han
gomból az elfojtott vágy,, a mély és igaz szenvede
lem tiszta rezgését, kissé szenvedni látszott. — Talán 
sajnálta, hogy akkor jobban szerettem, és ez fájt 
neki? — Ha így volt is, éreztem, hogy, e pillanat
ban nem vagyok képes őt megvigasztalni, mert 
magam sem voltam tisztában, hogy azt a mély és 
igaz érzelmet, mely hangomban megcsendült, a múlt 
emlékei keltik-e fel bennem, vagy hogy a jelen bol
dogságának reflexiója-e ? Merengve beszéltem tovább-

... Igen, de kivel ? Téged oly kevesen ismertek 
még, s ezek közül is a hölgyek legnagyobb része
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táncolt/ a férfiakkal pedig nem mertem rólad beszél
getni . ..

— «És ha nem jön el?» — kínoztam magamat.
— «És ha vigasztalanul kell átvirrasztanom ezt 

az éjét, a melyen mindenki mulat és örül?»
... Belső nyugtalanságom annyira gyötört és 

erőt vett rajtam, hogy már csaknem el akartam 
hagyni a termet, mert nem voltam' képes tűrni a 
gátjaiból kitört aradat gyanánt hullámzó tömeg zsiva
ját. A mazurkának vége volt, s mialatt megfordul
tam, hogy eltávozzam, megláttalak téged, a mint 
éppen beléptél, férjed karján. Emlékszel-e? abban a 
pillanatban szemeink, mintegy varázsütésre, talál
koztak ; s tekintetünknek szenvedélyesen össze
villanó sugara ölelkezni, csókolózni látszott, és 
villamos szikra gyanánt hatolt le sziveink legmélyére ! 
Mind a ketten éreztük, hogy keressük egymást; 
mind a ketten éreztük, hogy egyszerre nagy nyuga
lom és mély csend szállott le szíveinkbe, e zsibongó, 
tarka tömeg közepette, — mintha valami örvény 
nyílt volna meg, mely elnyelte a körülöttünk zajgó, 
hullámzó társaságot, s csak egyedül mi maradtunk 
volna a teremben, azon öröklő, átkos szenvedély 
hatalmában, mely egész valónk fölött uralkodott.. •

Az ablakot hevesen megrázta egy szélroham, s 
az eső zuhogva eredt meg odakint. Szomorú, 
fagyasztó Ítélet idő volt, melynek bénító, testet 
lelket lenyűgöző hatását mi is éreztük. Ellentállha— 
tatlan, sivár, unott szomorúság lopózott be szíveinkbe,
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a mint kinéztünk a puszta, kietlen tájra, melyet a 
hideg, ólmos eső, a süvöltő szélben, hevesen pas
kolt. És, midőn elfordítottuk is szemeinket a szomorú 
tájról, önmagába visszatérő szívünk kínzó, fájdal
mas gondolatokban révedezett: szebbnek kezdettük 
találni a multat, s titkon visszasírtuk haldokló sze
relmünk első virágkorát. Még a ragyogás is, melyet 
lángoló szerelmünk leáldozott napja visszasugárzott, 
hideg volt és halvány, mint az őszi verőfény, mely 
nem melegít.

... Te lassan közeledtél felém az emberáradat 
között, mely — szinte megbűvölve csábos meg
jelenésedtől — hódolva nyitott előtted utat. Halvány 
voltál, és kimerültnek látszottál; nyájasan fogadtad 
a köszöntéseket, de az ajkaidon lebegő mosoly 
erőltetett volt, s nagy fekete szemeid még nagyob
baknak tetszettek hófehér homlokod halvány árnyéká
ban. Lassan közeledtél; s a merre mentél, a férfiak 
égő tekintete sóvárgó vágygyal követte magas, 
ideális szépségű alakodat, mert vértelen, sáppadt 
arcod még sokkal élesebb ellentétet képezett a többi 
hölgyekével, kiknek a tánc és az öröm izgalma 
piros habokban kergette arcukba a pezsgő vért. 
A kinek szíve szabad volt, titkos remegéssel álmodta 
meg szerelmedet; a ki már szeretett, ismeretlen 
gyönyörökről álmadozott, melyeket nem remélt 
kedvesétől; a kinek szívében a féltékenység sebe 
sajgott, érezte, hogy bársonyos szemeidnek egyetlen 
gyöngéd tekintete örökre meggyógyítaná őt. . .
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Most már teljesen emlékeim hatalma alá kerül
tem, s képzeletem oly élénken jelenítette meg talál
kozásunk minden legkisebb részletét, hogy szinte 
még egyszer átéltem ama boldog pillanatokat. Las
san megfogtam Eszter kezét, ki mélyen megindulva 
hallgatott, és tovább folytattam :

... Emlékszel-e még ? így nyújtottad oda karo
dat, mialatt én, felindulásomban remegve, nem is 
üdvözöltelek. Csak aztán szólaltam meg, midőn már 
karonfogva megindultunk a teremben. Csak akkor 
mondtam el, hogy majd meghaltam kínos várako
zásomban ; hogy, ha nem jöttél volna el, elmentelek 
volna keresni mindenüvé; hogy, midőn beléptél, 
alig bírtam elfojtani szenvedélyem kitörő kiáltását, 
hogy te vagy mindenem : az én életem virágának 
szívemből hajtott levele ...

... Halkan, a nélkül, hogy reád néztem volna, 
mondtam el e szenvedélyes szavakat. Te pedig éppen 
oly nyugodtan, látszólag hidegen és érzéketlenül 
hallgattál, mint valami márványszobor. Köröskörül, 
a szófakon csak kevesen ültek ; csaknem mindenki 
tancolt, és a Strauss walzerének kéjes, hódító zenéje 
viharos akkordokban visszhangozta a szenvedélyt, 
mely lassan ébredezett szerelmes szíveinkben ...

... Fog-e szeretni engem ? — kérdeztem tőled.

... Mondja, fog-e szeretni ? ...

... Te halkan, gondolkozva feleltél: — «Csak 
a maga kedvéért jöttem el...»

... Mondja, hogy szeretni fog ! — ismételtem,
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mialatt minden csepp vérem forrva, pezsegve tódult 
szívembe, mely heves dobogásában majd meg
pattant . . .

... «Talán» — szóltál te lassan és gondolkozva.

... Majd reám néztél, ugyanolyan tekintettel, 
mint midőn először találkoztunk, melyben annyi 
rejtett Ígéret, titkos vágy és édes álom ragyogott. 
Aztán mind a ketten elhallgattunk, s figyeltünk az 
ábrándos zenére, mely néha elcsendesült, mintha 
vágyó sóhajba veszne, majd ismét viharozva zúgott 
fel, mintha a szenvedély akkordjait zengené...

... Ne táncoljunk ? — kérdeztem tőled, mialatt 
szívem kéjesen remegett meg a gondolatra, hogy 
karjaimba szoríthatlak ... Te egy pillanatig haboz
ta!, s aztán azt mondtad: — «Nem; ne táncol
junk ...»

... Majd, a mint megláttad, hogy Valentin felénk 
közeledik, hozzá tetted: — «Most legyen okos :* 
hagyjon magamra ...»

... Ide nyújtottad keztyűs kezedet, s aztán barát
nőd elé mentél, ritmikusan hullámzó lépésekkel, mi
közben egész felső tested ruganyosan ringott kar
csú derekában. És én nem tudtam rólad levenni 
szemeimet, s remegő gyönyörrel ismételtem ön
magamban : — «Csak a maga kedvéért jöttem el...»

... Csak az én kedvemért voltál oly szép, oly 
igéző ! E gondolatra, mintegy varázsigére, hirtelen 
elszállott szívemből minden bánat, minden keserű
ség, s együtt ujjongtam a zenekarral, a mely ismé-



176 ZERDAHELYI GYULA

telte az előbbi walzer mámorító dallamát. És azóta 
sem tudtam soha elfeledni ezen akkordokat, sem 
kiállott aggodalmaimat, sem lelkem részegítő gyö
nyörét, sem karcsú derekadban ringó ritmikus járá
sodat, sem a földön magad után húzott nehéz uszály 
kanyargó kígyózását: — nem tudtam elfeledni sem
mit, egyetlen részletet, egyetlen árnyalatot sem, e 
boldog pillanat emlékeiből...

Mosolyogva keltem föl.
— Ügy-e, Eszter, elég tisztán és világosan em

lékezem ?
Eszter még egy ideig hallgatott, aztán meg

szólalt :
— Igen ; egészen úgy volt. Én még azt is tudom, 

hogy szombaton történt.
Aztan fölkelt és megcsókolta homlokomat.
— Ne menjük ki? már nem esik.
Kimentünk és föl s alá sétáltunk a nedves kö

vezeten, mely csillogott a leáldozó nap elhaló visz
fényében. A hűvös levegőben szinte dideregni kezd
tünk. Köröskörül, Fiesole letarolt dombjait fátyol 
gyanánt övezte a mar leszálló esti köd; a sokfelé 
meggyűlt pocsolyákban halványan tükröződött vis
sza az ég, melynek színtelen azúrja lassankint ki
vált a szürke fellegek meghasadt kebeléből. Az 
állomás harangja érces csengéssel jelezte a vonat 
érkezését. Egyetlen utas sem jelentkezett.

— Hány órakor érünk Flórencbe ? — kérdez
tem a kalauzt.
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— Hét óra felé.
— Már egészen sötét lesz, — szólt Eszter, ka

romba kapaszkodva.
— Nálad vacsoráljak, úgy-e ? — kérdeztem ha

bozva.
— Igen, igen! — örvendezett Eszter, gyerme

kes jó kedvvel.
— Akkor hát haza sem megyek előbb.
— Nem ; ne menj: maradjunk együtt.
Tekintetünk úgy villant össze, mint a májusi 

verőfény két ragyogó sugára. Egymás szívébe néz
tünk, szemeinken át, s mámoros gyönyörrel láttuk 
ott szerelmünk kéjes álmait. A szívemre tóduló 
megindulás árjában alig birtam megkérdezni:

— Megbocsátsz-e nekem, Eszter ?
Ismét összenéztünk, s egymás szemeiben megint 

ott láttuk a szerelem édes gyönyörét.
Tovább sétáltunk. Eszter fázékonyan simult hoz

zám ; talán csak színlelte, hogy fázik, hogy jobban 
magához szoríthasson. Egyszerre megint a régi, 
kedves, igéző, csábító Eszter lett. Hangjában, tekin
tetében, minden mozdulatában megnyilatkozott az 
a részegítő varázserő, mely engem már annyiszor 
mámorba ringatott. Talán azt akarta, hogy a jelen 
boldogságának vakító ragyogása elhomályosítsa a 
visszasírt idők szerelmének halvány verőfényét. Ta
lán azt akarta, hogy elfeledjem a régi Esztert, egé
szen, nyomtalanu és csak azt az Esztert szeres
sem, a ki most mellettem van, magához szorít,

Zerdahelyi: Turris Eburnea. 12
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és ma, és mindig ismét az enyém, egészen, osz
tatlanul.

— De vajjon el tudom-e feledni -— gondoltam 
magamban — el tudom-e feledni a multat ? ki 
tudom-e törülni emlékemből a régi Eszter képét ?

— Az imént fölidézett emlékek varázsa alatt 
mély szomorúság lopta be magát szívembe. És talán 
Eszter is ép oly szomorú volt: sőt talán még most 
is az! Ennyire fáj tehát a múlt emléke a szere
lemnek ?...

Elcsüggedtem.
— Eszter talán már meg is únt engem. Lehet, 

hogy még nem tudja, vagy talán még nem akarja 
magának bevallani ezt; még mindig ábrándjaiban 
ringatózik. De, talán már nem is talál gyönyört 
szerelmemben; sőt, úgy lehet, csak szánalomból túr 
még maga mellett, mert érzi, hogy meghalnék, ha 
elűzne.., Hisz magam is oly kevés boldogságot 
találok már közelében; mily sokat is szenvedünk 
együtt! És mégis szeretem őt; szeretem a szenve
dést is, mely hozzá fűz, és nincs más vágyam, csak 
az, hogy neki tessem, mert nem is tudnám az éle
tet szerelme nélkül elképzelni. Hát miért vagyunk 
mégis oly szomorúak, ha szeretjük egymást ?

Éreztem e paradox lelki hangulat egész fonák
ságát, és nem akartam többé szomorú lenni. Túláradó 
szívem szenvedélyével szorítottam karját szívemhez, 
s megkérdeztem tőle, hirtelen, elfojtott hévvel:

— Boldog vagy-e?
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Szíve mélyéig megrendült a hangomon átrezgő 
szenvedélytől; hirtelen összerezzent, s lihegve, szak
gatottan felelt:

— Nagyon... boldog!
S együtt dobogó szíveink lüktetésén át újongva 

hallgattuk a berobogó vonat füttyeit.
A kocsiban csak ketten ültünk. Felhúztam az 

ablakokat, s türelmetlenül vártuk, míg a vonat meg
indúl. Ekkor átöleltem, csókjaimmal árasztottam el, 
s boldogságtól remegő hangon suttogtam fülébe 
mindazon édes, hízelgő neveket, melyeket nyolc 
hónap alatt, szerelmes fantáziám kitalált. Aztán, 
sokáig szótlanul ültünk egymás mellett; szemeink 
ragyogtak, ajkaink mosolyogtak; s a mint a meg
elégedés nyugodt boldogsága leszállt szíveinkbe, 
éreztük, hogy hevesen pezsgő vérünk is lassankint 
a rendes lüktetésbe megy át. Kibámultunk az abla
kon, az előttünk elrohanó, egyhangú tájra, mely
nek szürke ködét csak itt-ott szakította meg a le
áldozó nap violaszinű viszfénye.

Végre Eszter megszólalt:
— Tedd ide fejedet az ölembe, és dőlj végig 

a pamlagon.
Én úgy tettem, a mint kívánta. Bársonyos kezé

vel végig simította homlokomat, arcomat; én meg
haraptam kis ujját, mint régen szoktam. Ijedten 
rántotta vissza kezét, és felkacagott. Majd lezárta 
szemeit és halkan mondta:

— Aludjál, kedvesem !
12*
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S a mint elmosolyodtam, s ajkaim megnyíltak, 
egyenkint oda adta finom metszésű, vékony ujjait, 
hogy végig harapjam valamennyit. E közben fölém 
hajolt, és én, félig lehúnyt pilláimon keresztül, lát
tam, mint nyílik lassan lihegésre gyönyörű ajaka, 
melynek bíboros kelyhében hófehér fogainak gyöngy
sora ragyogott. Kétszer is becsukta ajakát, s az 
kétszer ismét kinyílt, mint egy kétszirmú virág. 
Valami rejtélyes, kéjes bágyadtság vett rajtunk erőt, 
a melyben mind a ketten önfeledten ringatóztunk. 
Az egyhangú zörej, az egyenletes rázkódás elzsib
basztotta érzékeinket. Halkan, szerelmes, gyöngéd 
szavakat suttogtunk egymás fülébe.

Aztán Eszter mosolyogva mondta :
— Ez az első út, melyet együtt teszünk; és 

legelőször is egyedül vagyunk.
Mint valami gyermek, úgy örült ennek a szo

katlan dolognak, mely egészen új érzelmeket és 
benyomásokat keltett föl benne. Szép volt, nagyon 
csábító volt, a mint így mosolygott, s nem bírtam 
ellent állani a vágynak, hogy megcsókoljam ajka 
mellett azt a kis gödröcskét, mely ingerlően neve
tett felém. Hirtelen felültem, s mialatt forrón, heve
sen megcsókoltam őt, fülébe leheltem szenvedélyes 
vágyamat. Szemeiben egyszerre fölvillant a foszfor
szerű fehéres fény, de élénken elhárította ölelésemet, 
s csak ennyit mondott:

— Nem, nem! Legyünk türelmesek estig... 
akkor annál édesebb lesz...
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S összevonva köpenyét, kéjesen rázkódott össze, 
előre is átérezve az est gyönyöreit. Majd, fejét vál
lamra hajtva, megszólalt:

— Hideg van ma, úgy-e? Mihelyest megérke
zünk, azonnal nagy tüzet rakatunk a kandallóban 
és theát csinálok.

Olyanformát éreztünk mind a ketten, mint a 
nagy útban elcsigázott vándor, midőn meglátja a 
távoli vendéglőt, s azon enyhülésre gondol, melyet 
ott fáradt tagjai találni fognak. Halkan beszélget
tünk, s vérünk forrósága folyton nőtt, míg végre 
forrva keringett ereinkben. S a mint izgattuk ma
gunkat, a közeli gyönyörök hódító képzeteivel, a 
jelen pillanat vágya mind hevesebb és szenvedélye
sebb lett, míg aztán minden korlátot lerombolt. 
Elhallgattunk. Lihegő ajkaink önkénytelenül keres
ték egymást, és szenvedélyesen forrtak egybe. Most 
már semmit sem hallottunk, csak valami tompa, 
ritmikus zúgást, mely betöltötte füleinket és heve
sen pezsgő vérünk lázas lüktetése volt.

— Légy hát az enyém! — lihegtem, térdre 
hullva.

Felelet helyett lélektelenül roskadt karjaimba; s 
mielőtt lehúnyta volna árnyas pilláit, láttam, hogy 
szemei, mintha olajban úsztak volna, fehérjükkel 
fölfelé elfordultak.

Aztán, mind a kettőnknek úgy tetszett, mintha 
hályog esett volna le szemeinkről, s mintha a szí
veinket lekötve tartó igézet egyszerre megszűnt
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volna. Az elcsigázott vándor álomlátása csalékony 
ábránd gyanánt foszlott szét, s Eszter, mintegy 
szégyenkezve, hogy engedett a vad szenvedélynek, 
a mely talán nem is volt szerelem, szomorúan mondta:

— Miért is tettük ezt?
Hangja szomorú volt, de gyöngéd. Fejét oda 

támasztotta a pamlag támlájára, s kinézett a szürke, 
egyhangú vidékre, mely káprázatként vonult el 
szemeink előtt.

Én mellette ültem, s a mint reá nézve föleszmél
tem ábrándozásomból, kínzó kételyeim ismét gyö
törni kezdtek. Egy borzasztó, rémes vízió kisértett, 
melyet nem tudtam elűzni, mert lelki szemeimmel 
láttam azt: azon szemekkel, melyeknek nincsen 
szempillájuk, s a melyeket, éppen ezért, semmi erő, 
semmi hatalom sem képes lezárni.

— Mire gondolsz ? — kérdezte Eszter nyug
talanul.

— Te rád, — feleltem kétségbeesve.
És csakugyan reá gondoltam: nászutazására, 

az új házasok eme bevett szokására.
— Eszter is bizonyára éppen így utazott férjé

vel, mint most velem, egészen egyedül. S talán 
már akkor, az utazás közben, kénytelen volt oda 
adni magát férjének. Lehet, hogy ez jutott eszébe 
az imént, midőn azt mondta:

— «Miért is tettük ezt?»
Lehet, hogy ennek az emléke miatt oly szomorú 

most is.



TURRIS EBURNEA 183

S véremnek minden cseppje forrva forrt ereim
ben, a mint átvillant agyamon Othello mondása: 

«Inkább lennék utált hüllő, s szívnám az undok 
posványok mérges légkörét, mintsem megtűrjem, 
hogy a lényből, kit én szeretek, egy szemernyi is 
jusson bárkinek!»

— Ez a nő — gondoltam magamban -— már 
a másé volt, mielőtt az enyém lett volna!

— Bibor ajka másnak osztotta forró csókjait; 
sugár szeme másra szórta igéző ragyogását; ham
vas keble más fejének volt puha vánkosa. Minden 
nőben élénken megmarad a fizikai emlék egy bizo
nyos neme: az érzések emlékezete. Vajjon emlék
szik-e arra, a mit férje által érzett ? Vajjon elfeled
hette-e azt a férfit, a ki bevezette őt a szerelem rej
télyeibe ? Vajjon mit érezhetett azon férfi ölelő karjai 
között? Azt-e, a mit az én szerelmem nyújt neki?

Leírhatatlan fájdalom fogott el, a mint e kérdé
sek — melyeket már ezerszer meg ezerszer föl
tettem magamnak — újra fölmerültek lelkemben, s 
én nem tudtam rájuk megfelelni.

Ah, — sóhajtottam fel magamban — mért 
nem ölhetjük meg a nőt, kit szeretünk, hogy fel
támaszthassuk megint, szűzi testtel, ártatlan lé
lekkel?!

S eszembe jutott újra, hogy egyszer, mikor 
Eszter karjaim között érzett föl szerelme kéjes 
mámorából, könnyes szemekkel, szinte átszellemülve 
boldogságában, ezt mondta nekem :
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— «Én csak most lettem nővé, általad. Eljöttöd 
előtt nem ismertem a szerelem kéjes gyönyörét. 
Nem tudtam, hogy így is lehet szeretni. Ha a 
szerelem ilyen, akkor én sohasem szerettem, sőt 
még álmaimban is távol jártam tőle. Én csak most 
lettem nővé, általad.»

És elmondta azt is, hogy csak egy évvel előbb 
ment férjhez. Hogy nemsokára aztán nagyon beteg 
lett, és méhbaja miatt három hónapig az ágyban 
feküdt, sőt több napon át még élete is folyton 
veszélyben forgott. Hogy kínos műtétet végeztek 
rajta, melyből lassan lábbadozott fel, de betegsége, 
szerencsére, megmentette őt ama férfitól, ki egy 
gyönge, önfeledt pillanatában kicsikarta tőle az* ígé
retet, hogy neje lesz, de a kit sohasem szeretett, s 
a ki mellett, gyönyörű otthonában is, mindig idegen 
és szomorú volt. Alig hogy felépült betegségéből; 
találkozott velem, s azóta még jobban távol tartotta 
magától férjét, mialatt lassankint, mint valami édes 
álomba, elmerült szenvedélyébe.

Valami édes, lemondó enyhülést találtam ezen 
emlékekben, melyeknek szárnyain képzeletem egy
szerre visszaszáll szerelmünk tavaszkorának boldog 
napjaiba. Éreztem, hogy Eszter nem hazudott, mikor 
azt mondta :

— «Én csak most lettem nővé, általad. Eljöt
töd előtt nem ismertem a szerelem kéjes gyönyörét.»

Ekkor, mintegy bocsánatot akarva kérni tőle, 
hogy gondolatban oly igazságtalan voltam irányá-
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ban, szótlanul megcsókoltam fényes homlokát, hosz- 
szasan, gyöngéden, miközben szemeimet elhomá
lyosította kicsordulni készülő könnyeim fátyola.

— Oh, Turris Eburnea! — susogtam magam
ban : — megbocsáthatsz-e nekem ?

Ekkor hirtelen, mintegy varázsütésre, valami csá
bos káprázat jelent meg szemeim előtt: az a jele
net, a minőnek képzeletein legközelebbi találkozá
sunkat festette.

... Eszter már elkészítette a theát; az asztalon 
elszórva heverő rózsák kábító illatot terjesztenek. 
Egyedül vagyunk, és mindkettőnk szívét valami 
édes és mégis fájó, reszketés fogja el, mert lázas 
képzeletünk bolyongva révedez boldog szerelmünk 
romjai fölött. Egyszerre csak azt fogom neki mon
dani :

— Miért is nem ülünk oda a divánra, egymás 
mellé ?

... Ugyanaz a díván, a melyen annyiszor álmo
doztunk, a hol annyiszor ábrándozott, behunyt sze
mekkel, miközben fáradt fejét dobogó szívemen 
nyugtatta. Fölkelünk. Füleimet hirtelen valami tompa 
zúgás tölti be: ugyanolyan zúgás, mint a minőt 
akkor hallunk, midőn az erdőben lecsap a felszél 
és a közeledő vihart jelenti. Ő is érezni fogja ezt 
a tompa zúgást: a mely nem más, mint forró ha
bokban szívére tóduló vérének heves lüktetése. 
Körülöttünk minden csendes a szobában; kívül, az 
elhagyott nagy téren, nincs semmi zaj. S a mint
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ott állunk, ingadozva, remegve a szívünkön át
viharzó szenvedély hatalma alatt, én szólni akarok: 
s az első, elfojtott rekedt hangra Eszter szemei el
fátyolosodnak és csaknem lélektelenül roskad kar
jaimba ...

Aztán lassan keblemre vontam őt; kedves kis 
fejét oda hajtottam vállamra, és hajladozó derekát 
átöleltem remegő karjaimmal. Sokáig ültünk így, 
szótlanul, édes merengésben, mintha éreztük volna, 
hogy minden szó megtörné az ábrándos igézet va
rázsát,. mely együtt érző szíveinket elöntötte. A vo
nat robogva siklott tova, s tompa dübörgése, hul
lámzó rázása még jobban elringatta elernyedt ide
geinket hogy leikeink annál szabadabban emelked
hessenek föl fényes ábrándjaik derült régióiba.

— Itt van Flórenc! — rezzent föl Eszter, a 
vonat éles fütyülésére.

— Fiorenza... — susogtam álmodozva — ... a 
virágok és a szerelem városa...

Fent az égen, ragyogva gyúltak ki a csillagok 
miriádjai.



II.

A viz buzogva forrott a szamovárban, az asz
talon ; a csészék már el voltak készítve. Eszter 
valamit keresett a szekrényben; hirtelen mosolyogva 
fordult felém, s egy csomagot tartott kezében, mely 
gondosan át volt kötve, világos kék szalaggal.

— Látod, — szólt; — itt vannak leveleid.
Örömteljes meglepetéssel kérdeztem :
— Mind? megőrizted valamennyit?
— Valamennyit; azt az egyet kivéve, melyben 

arra kértél, hogy égessem el leveleidet. Az a pár 
sor, mint tudod, férjem kezébe került.

— Mutasd meg I — kértem őt.
Féltékenyen tette vissza a csomagot a szek

rénybe. Aztán, a mint mosolyogva közeledtem feléje, 
betolta a szekrény fiókját, ráfordította a kulcsot és 
védőleg eléje állt.

— Nem; nem; nem mutatok semmit. Nem 
akarom.

Részint tréfából, részint pedig azért ellenkezett, 
mert mindig féltékenyen, drága kincs gyanánt őrizte 
leveleimet, s még nekem sem akarta megmutatni.
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— - Mutasd meg, kérlek! — könyörögtem neki. 
— Oly kiváncsi vagyok, hogy mit Írhattam ne
ked, ezelőtt öt hónappal!

— Verseket, lánggal égő frázisokat..
— Kérlek, Eszter! mutasd meg!
— Nem bánom; de előbb várjuk meg a theát. 
Kivette a csomagot, melyet mindig kezében tar

tott, s miután leült az asztalhoz, kiöntötte a theát. 
Aztán lassan, gondos gyöngédséggel feloldta a vilá
gos kék szalagot, s a levelek széthullottak az asz
talon.

— Mennyi van! — kiáltottam föl meglepetve.
— Nem is olyan sok. Csak kilencvenhat. És 

öt hónap, a mióta leveleket irsz, százötven nap
ból áll.

Mind a ketten elmosolyodtunk e tréfás szemre
hányás fölött, és egyenkint kezdtük a leveleket 
olvasni. Engem különös, rejtélyes megindulás fogott 
el, szerelmem ezen Írott bizonyítékai láttára. Egyes 
kedélyállapotok és hangulatok, melyek e levelekben 
megnyilatkoztak, most már szinte érthetetleneknek 
látszottak előttem. Némely frázis, egyik-másik köl
temény magas lirai szárnyalása, szinte bámulattal 
töltött el. Az ifjúi hévvel lángoló szenvedély ki
töréseit túlzottaknak találtam most, a midőn érez
tem, hogy kielégített vágyaim nyugalmában már 
nem volnék képes oly szédítő magasra emelkedni.

Az egyikben, a mikor még nem volt az enyém, 
ezt írtam :
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«Te vagy tündöklő, fényes napvilágom: 
nincs meleged; ragyogsz, nem hevítsz; 
te vagy mosolygó, szende gyöngyvirágom: 
nincs illatod ; rideg pompába’ nyitsz; 
dúsabb szívednél nincsen e világon: 
s kincséből rajtam mégis nem segítszv . .

Lelked rideg, szíved könyörtelen : 
minek is a szívben a szerelem ?»

Egy másik levélben ezt irtani:
«Végre megkaptam leveledet; most, négy óra

kor : mikor már egészen kétségbe estem. Sokszor 
elolvastam, keresve a szavak közt a Kimondhatat
lant, azt, a mit szóval nem tudtál kifejezni; lelked 
rejtélyes titkát, — valamit, a mi édesebb és köz
vetlenebb, mint a lelketlen papírra szántott fekete 
betűk... Nem tudom leírni, mily lelket ölő vágy 
emészt utánad. Kerestem a papiron bársony kezeid 
nyomát, ajkaid édes lehelletét, szemeid ragyogó 
sugarát, — de hiába keresem. Oh, küldj nekem egy 
virágot, de előbb csókold meg hosszasan... hogy 
legyen valami, a mitől, ha szívemre teszem, meg
szűnjék heves dobogása, mely csaknem megrepeszti! 
Mikor ölelhetlek ismét ? mikor csókolhatom föl édes 
arcodról lepergő könnyeidet, melyeket a túláradó 
gyönyör boldog szívedből fakaszt?...»

— Emlékszel-e ? — kérdezte Eszter; — ezt 
akkor írtad, mikor férjem egy hétig itt volt.

Egészen el voltam merülve e szenvedélyes ki
fejezések boncolásába; igyekeztem megérteni, újra 
felidézni azokat lelkemben. De a jól eső, nyugodt
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környezet, mely e pillanatban körülvett, éppen nem 
volt segítségemre ebben. Valami csendes, megadás
szerű nyugalmat éreztem; a lámpa mérsékelt világa, 
az asztalon gőzölgő thea, a szobában szétáradó 
virágillat és Eszter jelenléte mintegy lenyűgözték 
képzeletem szárnyait.

— Oly idegen-e hát előttem az elmúlt idők 
nagy szenvedélye, hogy most már átérezni sem 
vagyok képes ?

Nem voltam képes magamat a régi Gyula kedély
világába beleképzelni. Éreztem, hogy nagyon távol 
állok attól a férfitól, a ki, elkínzott lelke minden 
vágyát és őrjöngő kétségbeesését azokba a frázi
sokba öntötte; éreztem, hogy azon szerelem meg
nyilatkozásai és szenvedélyes kitörései már nem az 
enyémek: s egyúttal a szavak üres retorikáját is 
éreztem. Olyanok voltak e levelek, mint a sír
feliratok a temetőben. A mint azok csak tökéletlenül 
mondják el, ki nyugszik alattuk a sírban : úgy ezen 
levelek is csak hiányosan festették le azon kedély
állapotokat, melyeken lelkem átment.

Nagyon jól ismertem azt a rendkívüli izgatott
ságot, mely mindannyiszor erőt vett rajtam, vala
hányszor egy-egy szerelmes levelet Írtam. Ezen 
izgalom lázában az ellentétes érzelmek mind egybe 
vegyültek, s tombolva viharzottak át szívemen. 
Éppen ezért, sohasem tudhattam egész tisztán és 
határozottan, hogy mit akartam kifejezni, s miután 
a szavak elégtelensége is visszariasztott, meg sem
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kísértettem a szívemben vadul háborgó érzelmek precíz 
leírását, hanem csak arra törekedtem, hogy frázisaim
ban megközelítsem a lángoló szenvedélyt. Ezért, csak
nem mindig túloztam, sőt gyakran, a nagyobb hatás 
kedvéért, a szóvirágok varázsához is folyamodtam.

— Itt minden erőszak, szenvedély, kétségbe
esés — gondoltam magamban.

— Hova lett gyöngédségem ? Hova lett szelíd 
bánatom, mely ábrándosan szállott le telkemre, s 
gyakran fájó gyönyörbe ringatta szenvedélyes har
cában kimerült szívemet ?

Most mély szomorúsággal láttam, hogy leve
leimből teljesen hiányzott az érzelmek azon gyön
gédsége, s ama lemondó, bánatos szelídség, melyet 
mindennél többre becsültem szerelmemben. Lassan
kint, a mint tovább olvastam leveleimet, átugrottam 
a hosszú, áradozó lírai részleteket, s inkább az apró 
események, visszaemlékezések után kutattam.

Egy rövid levélben ezt Írtam :
«Kételkedem. Mély, keserű haragot érzek irán

tad. Nem tudom, miért: minden gondolatom vádas
kodva kel föl ellened. Nem tudok itthon ülni. Ki
megyek az Arno partjára. Isten veled! Nem irok 
többet, mert nem akarom, hogy szavaim fájjanak 
neked. Isten veled! Szeretsz-e hát? Vagy csak azért 
írsz néha szerelmedről, mert sajnálsz? Őszinte vagy-e? 
Mire gondolsz ? Mit csinálsz ? Én szenvedek. Jogom 
van, hogy kérdőre vonjalak. Kételkedem, kételke
dem : folyton kételkedem. Csaknem megőrülök.»
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— Erre a leveledre — szólt halkan Eszter, — 
még az a kis erőm is elhagyott, a melyet bukásom 
után föltámadt lelkifurdalásaim gyűjtöttek meg szí
vemben. Iszonyúan szenvedtem. Egész éjjel nem 
aludtam, s másnap kétségbeesve vártalak. Aztán, 
mikor láttam, hogy nem jösz, ismét én mentem el 
hozzád; gyalog, futva az utcákon, hogy a járó
kelők megálltak és csodálkozva néztek utánam. Mi
kor beléptem hozzád, oly végtelen megindulás vett 
rajtam erőt, hogy szólni sem tudtam... emlék
szeme ?... csak zokogva roskadtam karjaidba. . .

— De én vártalak. S tudtam, hogy el fogsz 
jönni.

— Ez volt a második végzetes lépés.
— Igazad van.
— Mit bánjuk most már ! — kiáltott fel Esz

ter szenvedélyesen.
— Nem jobb-e így? Nem jobb-e, hogy most 

már egészen a tied vagyok ? Én nem bántam meg 
soha, a mit szerelmünkért tettem.

Gyöngéden megcsókoltam homlokát. Sokáig 
beszélgettünk erről a találkozásról, mely után — a 
kiállott lelki rázkódtatások következtében — Esz
ter megbetegedett. Erre is emlékeztünk mind a 
ketten; s én különös lelki gyönyörűséget találtam 
abban, hogy ezt újra, a maga teljes valóságában, 
felidézzem emlékünkben. Kerestem az idevágó vo
natkozásokat leveleimben. Az egyikben aztán ezt 
találtam:
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«Te azt irod nekem:
— Hátha egy idegroham jönne rám karjaid 

között, s én bele halnék? Nem, nem; nekünk nem 
szabad többé találkoznunk: én nem akarlak többé 
viszontlátni! —

«Őrült voltál-e, mikor ezt leírtad? Meggondol
tad-e, mit írtál? Ügy érzem, mintha elvetted volna 
életemet, mert nálad nélkül, tőled távol még csak 
lélekzeni sem tudok. írj azonnal, és vond vissza 
szavaidat. Mondd, hogy meg fogsz gyógyulni, hogy 
bízol, hogy viszont akarsz látni. Neked meg kell 
gyógyulnod. Érted-e, Eszter ? Neked meg kell gyó
gyulnod!... Ok nélkül esel kétségbe. Tegnap csak
nem az egész délutánt a könyvtárban töltöttem, s 
áttanulmányoztam egy ideges bajokról irt munkát, 
hogy kitaláljam betegségedet. Te minden esetre meg 
fogsz gyógyulni. Sőt azt hiszem, hogy rohamaid 
már most sem térnek vissza, s te napról-napra 
erősebb leszel. Ne légy kislelkü!... Érezted-e, 
hogy ma éjjel az én lelkem ott lebegett ágyad 
körül? Csendes, mélabús éjszaka volt: a holdvilág 
ezüstösen tört át az apró bárányfelhők ritka fátyo
lán, és lent az utcán, a szomorú és vidám stornellók 
egymást érték, mint akkor, mikor először szerettük 
egymást az erkélyen... Emlékszel-e ?...

— Ezen leveledre engedtem meg, hogy megláto
gass — szólt Eszter mosolyogva. — Emlékszel-e?

... Igen: emlékezem. Este volt, midőn elindul
tam, hogy meglátogassalak. Fejemet lehorgasztva,

Zerdahelyi: Turris Eburnea 13
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szinte öntudatlanul mentem az utcán, s fájt, nagyon 
kínzott a zaj, az élet vidám pezsgése, mely körül
vett. Igen szomorú voltam, és kimerült kedélyem 
még jobban elkeserített. Idegeimnek érzékenysége 
annyira túl volt feszítve, hogy minden, a mi a 
külső világra emlékeztetett, fájt, és gyötört. Mialatt 
egyetlenegy rögzött gondolat — a te betegséged — 
foglalta el egész valómat, a melyben szerettem 
volna átszellemülni, a minden napi, való élet körül
ményei minduntalan fölráztak szenvedélyes ál
maimból. ..

— «A nagyságos asszony már jobban van» — 
szólt hozzám szobaleányod.

— «Azonnal megkérdezem, elfogadja-e.»
.. . S midőn oda értünk a vörös selyemmel 

kárpitozott kettős ajtó elé, ismét megszólalt halkan:
— «Előre megyek, hogy bejelentsem.»
... Belülről halkan, nyögő sóhajok gyanánt 

hallatszott ki a te gyenge hangod ; — «Cristina !»...
. .. Szívem oly hevesen kezdett dobogni e vá

ratlan hangra, hogy csaknem összeroskadtam. Mintha 
valami természet fölötti boldogság bizonytalan kör
vonalai jelentek volna meg szemeim előtt, a mely 
fölülmúlta várakozásaimat, elhalványította álmaimat, 
kimerítette lelkem erejét...

— Te ott voltál azon az ajtón belül.
... A valóság, a reális lét minden fogalma el

tűnt eszméletemből. Ügy tetszett, mintha valamikor 
fellengző ábrándjaim között, költői képzelmemben,
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már' megálmodtam, és kiszíneztem volna ezt a 
szerelmi kalandot; s most, ez a homályosan föl
ébredő, elmosódott ábránd összefolyt a valóval, úgy 
hogy egészen elkábultam belé. Ott álltam az ajtó 
előtt, a .melyen túl, az ágyban, vergődve pihentél 
te: s én azt hittem, hogy lélekzetedet hallom láz
ban égő ereim heves lüktetésében ...

... Mikor aztán Cristina intett, hogy beléphetek, 
némán, lélektelenül álltam meg a küszöbön. A szobá
ban csaknem fulasztó meleg volt, s a levegőben 
érezni lehetett a kloroform átható, különös illatát; 
a háttérben sötétvörösen vált ki az ágy kárpitja, 
melynek függönyei mögül bágyadt, kimerült han
gon szólaltál meg :

— «Köszönöm, Gyula, hogy eljött. Már jobban 
vagyok.»

.. . S midőn én, a félhomályban tétovázva, az 
ágyhoz értem, gyöngéden reám mosolyogtál. Hom
lokod és nyakad be volt kötve, s arcod talán még 
fehérebb volt, mint a patyolatkendők; mandula vá
gású szemeid nagyon ki voltak tágulva a félhomály
ban, s szempilláid időről-időre idegesen megrázkód
tak, a migrén rohamaiban; szemednek bársonyos 
fénye kissé homályos volt, mintha egy el nem sírt, 
legördülni nem tudó könny reszketett volna benne. 
Az én szívemet valami leírhatatlan, fájdalmas gyön
gédség fogta el, mikor egészen közel értem hozzád.

— « Turris Eburnea! Turris Eburnea!» — su
sogtam halkan, mialatt megfogtam kezedet, melyet

13*
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lassan nyújtottál felém, s forró, heves csókokkal 
borítottam el azt.

... Te pedig lehúnytad szemeidet, mintha job
ban akarnád élvezni azt a kéjes gyönyört, mely 
szétáradt karjaidban, lassan felszállt kebledbe, és rez
gésbe hozta minden idegedet. S a mint csókjaim 
szenvedélyes záporban omlottak kezedre, lassan 
megfordítottad azt ajkaim alatt, hogy mindenütt ér
jék forró csókjaim, melyek villamos áramlat gya
nánt töltötték be szerelmes szívedet.. .

— «Elég!» — szóltál halkan, s szemeidet föl
nyitva, reszkető kezeddel végigsimítottad hajamat. 
S ebben a gyöngéd, önkénytelen mozdulatban ak
kora szerelem, oly végtelen vágy nyilatkozott meg, 
hogy remegő szívemet, a túláradó szenvedély egy
szerre elöntötte. Ajkaim remegtek, s nem bírták ki
ejteni azon szavakat, melyeknek értelmével nem 
törődtem, s a melyek semmit sem jelentettek...

— «Milyen édes, úgy-e ?» — kérdezted lassan, 
mialatt ismét végig simítottad fejemet. S egész tes
ted kéjesen vonaglott meg, a reá nehezedő selyem
párnák alatt. Majd merően ream néztél, s tovább 
játszottál hajamban ; aztán, mély torokhangon, mely 
reszketve látszott elhalni a szenvedély tiltott gyö
nyörében, halkan, elnyújtva mondtad :

— «Milyen nagyon szeretlek!»
... Szemeidben valami foszforszerű fehéres fény 

villant meg, s ajkaid kéjesen remegtek, midőn e 
három boldogító szót kiejtetted...
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— «Még!» — susogtam én, mialatt érzékeim 
ellankadtak a szenvedélyben, ujjaidnak érintése alatti 
a hangodban megcsendülő szerelem rezgésére ...

— «Mégi mondjad még egyszer!» — kértelek 
emésztő vágygyaj.. .

— «Szeretlek!» — ismételted te, látva, hogy 
nem tudom levenni szemeimet vonagló ajkaidról; 
mert ismerted a varázst, melyet e szóba tudtál 
önteni...

... Aztán mind a ketten elhallgattunk. Mind
egyikünk érezte, hogy lelke ellentállhatatlanul egye
sül és ölelkezik a másikéval; hogy kettőnk szívé
nek csak egyetlen, közös dobbanása van; hogy 
egyedül állunk, egymásra utalva, elszigetelve a világ
tól, mely nem érti meg, sőt elitéli végzetes szen
vedélyünket. S ekkor mindkettőnket végtelen szo
morúság fogott el; az a lemondó, vigasztalan szo
morúság, mely minden emberi boldogság nyomán 
fölébred, miként a keserű forrás ott fakad minden 
édes viz forrása mellett. Te még mindig reám néz
tél, hosszasan, merően, kerekre nyitott szemekkel; 
aztán, lassan, elkezdtek leperegni, égő szemeidbe 
gyűlt, fájó könnyeid, s igazgyöngyökként szántották 
végig bánatos, halvány arcodat...

— «Eszter, mi bánt? Mondd: mi bánt?» — 
kérdeztem tőled, s hozzád hajoltam, hogy felcsókol
jam sűrűen omló könnyeidet...

.... Te pedig erősen összeszorítottad fogaidat 
és ajkaidat, hogy elnyomjad fuldokló zokogásodat...
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— «Semmi» — szóltál.
— «Isten veled! Hagyj magamra : kérlek ! Hol

nap ismét eljöhetsz. Most menj.»
... Oly fájdalmasan, kétségbeesetten könyörög

tél, hogy nem tudtam ellentállni...
— «Isten veled!» — szóltam felállva, s gyön

géden megcsókoltalak, egyszerre érezve a csók édes 
kéjét, s leomló könnyeid keserű fájdalmát...

... S a mint átléptem a küszöböt, a falnak 
támaszkodtam, hogy össze ne roskadjak, mert ki
hallottam fájdalmas, fuldokló zokogásodat...

Mind a ketten hallgatva merültünk gondola
tainkba. Nem tudom, mi mehetett végbe Eszter 
lelkében.

— Ki tudja, talán ő is azt érezte, a mit én: 
fájó, leverő szomorúságot, a melylyel visszasírtam 
e szép emlékek boldog pillanatait. Most már hatá
rozottan éreztem, hogy akkor jobban szerettem őt. 
Lelkemben valami üresség volt, mit az a gyöngéd
ség hagyott maga után, melylyel akkor még gon
dolatban is körülvettem őt, s a mely most már 
mintha egészen kihalt volna bennem.

— Nem vagyok ugyanaz — gondoltam elkese
redve — a ki akkor voltam.

— Most már nem tudok, az illúziók és ábrán
dok szárnyain, a szerelem azon magaslatára emel
kedni, a honnan oly édes volt leszédülnöm a gyö
nyör feneketlen örvényébe. A gyöngédséget kiölte 
szívemből a szenvedély : most már nem a lelkem
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vágyik utána.. . s milyen régóta még csak virágo
kat sem hozok neki többé !

Alig bírtam leküzdeni fájdalmamat, mit szívem 
sivársága fölött éreztem. Tudtam, hogy minél töb
bet olvasok leveleimből, annál jobban fogom érezni 
a jelen nyomorúságát: de, valami kínos gyönyört 
találtam abban, hogy önmagamat gyötörve, belé 
erőszakoljam magamat a kétségbeesésbe.

Leveleimben most már minden lépten-nyomon 
megnyilatkozott az a határtalan gyöngédség, melyet 
Eszter betegsége ébresztett föl szívemben. Ilyeneket 
irtani:

«Itt küldök egy virágot, melyet Fiesole pázsitos 
halmain szedtem. Azt mondják, hogy vad liliom; 
nagyon szép volt a szárán, s oly kábító illatot 
árasztott, hogy kelyhében egy kis bogarat talál
tam, mely az illatártól megrészegülve hevert ott. 
Azért küldöm el, mert hasonlít hozzád; a te jel
képed ez a vad liliom : Turris Eburnea, mert tiszta 
vagy te is és szelíd, de szerelmed éppen oly kábító, 
mint e fehér virág illata...»

Majd egy másikban :
«Most jövök haza a Santa Maria del Fiore 

templomból, melyet te annyira szeretsz. Sokáig el
néztem azokat az angyalokat, melyeket Fra Beato 
Angelico térden állva festett, mialatt ihletett lelke 
is leomlott előttük misztikus imádatában. S kiválasz
tottam közülök azt, a melyik hozzád annyira hason
lít... emlékszel-e?... azt, a melyik apró kezeivel
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eltakarja édes arcát, és zokogni látszik. Sokáig, 
nagyon sokáig néztem rá. míg szívem lassankint 
csordultig megtelt gyöngédséggel és szerelemmel; 
míg végre, Szemeimbe toluló könnyeim fátyolén 
keresztül, az angyal arca összefolyt előttem, s a te 
vonásaidat vette föl. Nem tudom, meddig állhattam 
ott, emésztő gyönyörömben, midőn egyszerre csak 
éreztem, hogy szívemben megmozdul valami, s egy 
titkos ihlet szavakat ad ajkaimra, melyekre nem is 
gondoltam...»

«Szólj, lelkem álma, drága napsugárom ! 
e néma könny szemedből mért fakad ? 
bár szép a harmatcsepp a gyöngyvirágon : 
ne öntse könny el még se arcodat.

Ha lelkedet a bánat megzavarja, 
szívemre jöjj, hol hő szerelmem ég: 
s legyen könnyed, mint a nyár zivatarja, 
mely után sokkal fényesebb az ég ...»

És alább:
«Szomorú vagyok, nagyon szomorú. Idegeim 

szinte átszellemültek a kínzó bánat tisztító tüzében, 
úgy hogy hallom, a mint az asztalon álló rózsák 
szirmai egyenkint leválnak és lehullanak. Te küld
ted nekem ezeket a rózsákat, az utolsókat! s most 
hervadtan hullanak alá szirmai... ’T is the last rose 
of summer. .. S alulról, az utcákról, vidáman cseng 
fel hozzám a mandolin lágy rezgése és a fiatal 
leányok örvendő kacagása, a kik mind szeretnek és 
boldogok, a holdas éj szíveket rabló varázsában—»
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A most következő levelek hangja lassankint meg
változott. Szenvedélyes kitörések, kínzó aggodalmak 
váltakoztak bennük a féltékenység, a gyanú és a 
vádaskodás megalázó kifejezéseivel.

— «Milyen nagyon megváltoztál — írtam neki; 
— milyen nagyon megváltoztál, és mennyire távol 
állsz tőlem, mióta férjed itt volt!...»

Idegesen rezzentem össze, s kerekre nyitott sze
mekkel, révedezve bámultam e sorokra, melyek 
fölött, gyötrő vízió gyanánt, ismét megjelent előt
tem Eszter és férje ölelkező alakja. Mintha egy ré
gen beforradt seb szakadt volna fel újra szívemben, 
megint átéreztem a féltés pokoli kínjait, s reszkető 
kezemben görcsösen szorítottam össze ezen átkos 
levelet.

Eszter is a levélbe pillantott, s egyszerre oly 
fehér lett, mint a fal. Ki akarta tépni kezemből, *de 
én magasra tartottam a levelet, és kétségbeesve 
néztem rá. Megértett; fölemelte két karját, mintha 
az ég átkát, vagy áldását akarta volna kihívni reánk, 
vagy ellenünk, s aztán lihegve roskadt vissza 
székébe. Emlékezett; és neki is voltak rémes em
lékei. A körülmények hatalma ismét végzetes súl
lyal nehezedett lelkeinkre, s mind kettőnket az a 
halálos aggodalom fogott el, melyet tőrbe esett 
vad érez, midőn latja, hogy semerre sem nyílik 
számára szabadulás..

Emlékeztem, hogy mit szenvedtem, midőn Esz
ter elmondotta, hogy milyen éjszakát töltött a Bella
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Veneria szállodában férjével, ki azért jött, hogy ót 
vissza vigye. Emlékeztem, hogy mit szenvedtem 
azon éjjel, midőn nem lehettem mellette, hogy meg
védelmezzem őt, ki az enyém volt, ama férfival 
szemben, kinek az isteni és emberi törvények jogot 
adtak arra, hogy Esztert bírhassa.

És Eszter is- emlékezett: mert éppen úgy resz
ketett, mint akkor, midőn elmondta, hogy miként 
ölelte át férje, fogait csikorgatva, s miként emelt 
reá kezet, midőn Eszter nem adta magát neki...

— Elég, elég, Gyula! — szólt végre, s karjait 
nyakam közé fonta.

— Ne olvassunk már tovább !
De én nem bírtam abban hagyni, és tovább 

olvastam:
«Még most sem értem annak a férfinak meg

jelenését és erőszakoskodását. És nem tudom le
győzni szívem háborgó indulatait, melyek részben 
ellened is fordultak. Nem akarok fájdalmat okozni 
neked, azért nem írom le gondolataimat. Mert söté
tek, sértők és keserűek. Érzem, hogy, legalább egy 
időre, nem tudok gyöngéd lenni hozzád. Ezért, azt 
hiszem, jobb is lesz, ha egyelőre nem találkozunk. 
Most nem vagyok jó. Lelkem még mindig szeret 
téged, és leomlik a tiéd előtt, tiszta szenvedélyé
ben : de gondolataimban meggyalázlak, és nem 
tudom hinni, hogy szeplőtelen vagy. Ez az átkos 
ellentét mindig felújul szívemben, és soha sem szű
nik meg ! Borzasztó... irtózatos helyzet!.. .»
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— Elég, Gyula. Ne olvassunk többet, — könyör
göm Eszter, és gyöngéden megcsókolta homlokomat.

— Gyula, kérlek 1
Fölkelt, s engem is oda vezetett a divánra. Én 

engedtem magamat oda vezettetni, és mosolyogtam; 
azzal a bizonytalan, félig gúnyos mosolylyal, a 
melylyel a beteg belenyugszik mások akaratába, noha 
jól tudja, hogy minden segítség késő és hiába való.

Mikor aztán átnyújtotta a csészét, reám mosoly
gott; szemeinek ragyogását -elhomályosította egy 
lehullani készülő könnycsepp, melynek láttára oly 
végtelen szerelem és hála árasztotta el szívemet, 
hogy letettem a csészét, letérdeltem a földre, meg
ragadtam Eszter kezét, reá nyomtan forró ajkai
mat, és kitörő szenvedélyemben fuldokolva szóltam :

— Eszter ! Esztikém 1
Fojtott, töredezett hangon beszéltem; oly közel 

arcához, mintha lélekzetét akarnám beszívni, kön
nyeit felcsókolni. Szenvedélyes kitörésem, abban a 
percben, igaz és őszinte volt, mert hirtelen, meteor
ként, villant át agyamon a gondolat, hogy a nő, 
kit imádtam, nem szabad, s ez a tudat összetörte 
kétségbeesésében vergődő szívemet.

— Milyen szerepet játszik férje, kit megcsaltunk, 
Eszter életében ? Milyen viszony, mily kötelékek 
fűzik össze e két lényt a házasság fiktiv jogain 
kívül ?

Emlékeztem a férjre, kit egykor barátomnak 
neveztem, s a kit csak azóta gyűlöltem, mióta Esz-
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terrei megcsaltuk őt. Virág, harminckét éves, barna 
férfi volt; bozontos haja gondozatlanul csapzott le 
alacsony és keskeny homlokára; kifejezéstelen sze
meiben semmi szellem, semmi érzés; kissé ferde 
metszésű ajkain folyton valami torz mosoly; befelé 
görbülő lábai miatt, járásában esetlen; felső teste 
előrehajlott, vállai leszegve és meggörbedve, hogy 
melle horpadtnak látszott... előttem állt, láttam őt? 
a mint idegesen, szálankint tépdesi ki vörösbe ját
szó kócos szakállát... és kimondhatatlan gyűlölet, 
mély undor fogott el arra a gondolatra, hogy a 
közönséges, darabos, minden szellemet és művelt
séget nélkülöző férfiú szabadon rendelkezhetik az
zal a nővel, a kit én szerettem. Forrongó, felizga
tott képzeletemben megjelent a férj és feleség ölel
kező alakja, s e brutális vízióra oly iszonyú fájdal
mát éreztem, hogy szinte őrülten ugrottam fel, 
mintha halálos döfés ért volna. Lihegve jártam körül 
a szobában, majd kimerültén roskadtam le a divánra, 
és elgondoltam.:

— Mi el fogunk válni ismét; két, három óra 
múlva. Holnap megint llülről kezdem megszokott 
életemet, mely telve van apró nyomorúságokkal. 
Gyanúm, aggodalmam és kétségbeesésem újra gyö
törni fog. Szenvedni fogok, mint az elkárhozott, és 
nem látok szabadulást. Férje holnap megint itt 
lehet: s örökre elszakíthatja őt tőlem. De, hát miért 
ne gátolnám meg ebben ? Most még van mód reá : 
kisértsük meg... talán Eszter is beléegyezik.
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Elébe álltam, s megfogtam mind a két kezét.
— Boldog vagy-e velem, Eszter ? Felelj igazán.
— Boldogabb, mint valaha megálmodtam.
Mélyen meghatva szorítottam meg kezeit, mert 

éreztem, hogy őszintén felelt. Aztán halkan, remegő 
hangon kérdeztem meg tőle:

— Mondd : élhetsz-e így továbbra is, mint most?
— Nem tudom... ■— szólt bizonytalanul.
— Nem latom a jövőt... — s lehajtotta fejét.
Én lehajoltam hozzá, szenvedélyesen megölel

tem, s elébe térdeltem a földre.
— Eszter, úgy-e .szeretsz, engem? Ugy-e, én 

vagyok boldogságod, mindened.. . csak engem, csak 
szerelmemet látod és óhajtod a jövőben...

Fölvetette ábrándos, mély szemeit, melyekben 
úgy ragyogott fel a boldogság mosolya, mint mikor 
a májusi nap rózsás hajnala hasad, és csak annyit 
mondott:

— Te tudod, hogy ez igaz.
Én keblére hajtottam fejemet, s remegő hangon 

szóltam:
— Te tudod, mi kínoz engemet.
Eszter, úgy látszott, megértette gondolatomat. 

Fölemelte fejemet, sokáig nézett szemeimbe, míg 
aztán pilláin, ragyogó gyöngyként jelent meg egy 
reszkető köny.

— Meggyógyíthatlak-e ? — susogta fájdalmas 
szomorúsággal.

Lesújtva, megtörve hallgattunk. De lelkünkben
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mind a ketten ugyanazon gondolattal foglalkoztunk, 
és mind ä ketten iszonyúan szenvedtünk; én azért, 
mert már tudtam, hogy Eszter meg fogja tagadni, 
a mit kérek, ő pedig azért, mert érezte, hogy meg 
kell tagadnia.

— Légy keresztyén! — sírtam fel hozzá, két
ségbeesve; — és én nőül veszlek. Elmegyünk innen; 
messze, messze, a hol senki sem ismer: és boldo
gok leszünk... akkor, . meglátod, majd meggyó
gyulok !

Eszter fájdalmasan nyögött fel:
— Hát szüleim?... Bele halnának. ..
És megtörve hanyatlott hátra, mint a fájdalom 

szelétől lesárgult virág, melyet egy vad kertész, a 
vihar, távol határba veszni ültetett. Én pedig föl
keltem a földről, és roskadozó léptekkel oda támo
lyogtam az ablakhoz. Kinéztem a csillagos éjbe? 
mely szép volt, mint a teremtő álma.. . s nem 
tudtam szemeimet levenni Brunellesco kupolájáról, 
mely alatt Fra Beato Angelico térden állva festette 
bánatos angyalait. ..



III.

Eszter sokáig, merően nézett rám, a mint moz
dulatlanul a kandalló lobogó tüzébe bámultam, s 
aztán, némi keserűséggel szólalt meg.

— Te mindig csak merengsz; ábrándozol, és 
merengsz! Csak legalább azt tudnám, hogy mi 
bánt? Azelőtt meg szoktad mondani, most hallga
tag lettél; egész valód titokzatos és rejtélyes... 
Talán reám haragszol? Mondd meg: ha fájnak is 
szavaid, szívesebben tűröm, mint hallgatásodat.

Hangjából kiérzett a türelmetlenség és a szemre
hányás. Már régóta észrevette, hogy szenvedélyes 
szerelmem helyét valami nyugodt, hidegen számító 
megfontolás foglalta el, melynek következtében, 
még leghevesebb csókjaink közepette is, inkább 
megfigyelem, mint szeretem őt.

— Szólj hát! — folytatta ingerülten.
— Jobb szeretem sértő kitöréseidet, mint e 

bizonytalan némaságot. Mi bánt? Már nem vagy 
boldog ? kifárasztott talán az én szerelmem ? Csalód
tál bennem, vagy már reám untál?
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Erős vágy ébredt bennem, hogy ép ily ingerül
ten és durván feleljek neki; de türtőztettem maga
mat: sőt mosolyogni is igyekeztem.

— Mire valók e különös kérdések ? — szóltam 
nyugodtan.

— Talán bántanak téged az én gondolataim? 
Hiszen veled foglalkozom ! Rád gondolok; reád és 
mindenre, a mi téged körül vesz és érdekel.

S azonnal hozzá tettem, nehogy a gúnyt kiérezze 
mesterkélten nyugodt hangomból:

— Te kelted életre gondolataimat. Jelenléted 
népesíti meg belső világom magányát. Ezért, midőn 
veled egyedül vagyok, szívesebben hallgatok, mert 
tulajdon hangom csengésétől felriadnak, és elszéled- 
nek azon ábrándos alakok, melyeket a te lényed 
hoz létre bennem.

Eszter beérte ezen üres szavak színlelt hódolatá
val, mert hiúságának hizelgett, hogy jelenléte egy 
magasabb rendű szellemi életet teremthet lelkemben.

— Ne gondolj azzal, hogy én hallgatok, — 
folytattam, látva a hatást, melyet szavaim előidéztek 
benne.

— Ne gondolj azzal, hogy én hallgatok. Vajjon 
eszedbe jut-e valaha, hogy beszéljek, midőn majd 
meghalok kebleden, forrón ölelő karjaid között? 
Pedig nemcsak ölelésed és csókjaid hoznak engem 
ilyen őrjöngésbe; gyakran egy-egy szó, mosoly, 
vagy tekintet az álmok és gyönyörök egész vég
telenségét hozza reám, s ilyenkor lelkem nem itt,
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ezen a földön él, hanem átszellemülve csapong 
szebb ideáljainak magas régióiban. Ilyenkor valami 
kényszerít, hogy néma és mozdulatlan legyek, 
nehogy megzavarjam a boldogító víziót, mialatt te 
folyton és folyton átváltozol azon ismeretlen világok
ban, melyeket önmagad idéztél föl fantáziám előtt...

Lassan beszéltem, merően rá nézve, mintha el
bűvölt volna ragyogó arca, melyet dicsfény gya
nánt övezett körül sötét hajának gazdag koronája, 
a mint a kandalló tüzének vérvörös világa reá esett. 
És éreztem, hogy minden szó, a melyet ajkam ki
ejt, hazug és üres: a mint hazug és üres volt szí
vem, a mióta tudtam, hogy Eszter nem tud érettem 
mindenről lemondani. És aztán, mikor lelkem fel
lázadt ennek tudatára, sértett önzésem és büszkesé
gem halálos keserűségét még jobban növelte egy 
másik gondolat, a mely, a tapasztalás folytán, a meg
győződés magaslatára emelkedve, gyűlöletessé tette 
előttem Esztert és szenvedélyemet.

— Eszter magtalan, — gondoltam magamban.
— Magtalan, mert örök átok nehezedik méhére, 

melyben az életnek minden csirája nyomorultan el
pusztul. Úgy önmagában, mint én bennem, folyton 
meghiúsítja és kijátsza az élet öröklő és leghatal
masabb ösztönét.

És ekkor, mintha beláttam volna, hogy szenve
délyünk hiába való és céltalan, valami névtelen bor
zadály fogott el, hogy a természet legszentebb tör
vényeit lábbal taposom.

Zerdahelyi: Turris Eburnea. 14
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— De hát — gondoltam tovább — ha ez a 
szenvedély csak lázban égő vérem kéjelgő ösztöne: 
akkor miért ölti fel a ki nem kerülhető végzetes
ség jellegét ? Vajjon nem a fajfenntartás ösztöne-e 
minden szerelem egyetlen és igaz mozgatója ? Miért 
volna tehát öröklő az a bilincs, mely engem e mag
talan nőhöz láncol ?

— íme, az én szerelmemnek nincs létezési joga, 
sem alapoka: miután következéseiben nem lépte 
túl az én egyéni létem körét és határain íme, az 
a nő, kit szeretek, sohasem fogja megismerni álta
lam nemének legfönségesebb rejtélyeit: a gyermek
ágyban vajúdó nő megszentesült fájdalmait...

De, mintha megrészegültem volna a fájdalom 
teljétől, mely szívemben tombolt, vakon tűrtem 
végzetemet, és nem volt erőm fellázadni lelki gyöt
relmeim ellen, melyek napról-napra sokasodtak és 
kegyetlenebbek lettek. Lassankint, a folytonosan 
felujuló szofizmák maszlaga annyira elhódított, és 
megzavarta kedélyvilágom megrendült egyensúlyát, 
hogy nyugalmat és megenyhülést csak az erkölcsi 
sülyedésben találtam. Mind az, a mi alávaló, elvete
mült és gyalázatos csak felburjánozhatik egy rom
lásnak indult emberi lélekben, az én lelkemben ter
mékeny talajra talált: s én éreztem, hogy vakon, 
szédületes gyorsasággal sülyedek az erkölcsi elzül
lés feneketlen örvényébe. Valami ki nem oltható 
láz emésztett, melynek gyilkos tüze minden neme
sebb érzést kiégetett telkemből. De, még tépett szí-
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vemnek viharából is hangosan kiáltozott ki a féltés 
keserű szava. Mert szerettem ezt az asszonyt, a 
kinek oda adtam mindent, és ereimben még mindig 
lángolt a szenvedély szilaj vágya, mely minduntalan 
keresztül cikázott vívódó lelkemen, mint éjféli ten
ger felett a gyors villám vakító ragyogása.

Ő pedig tudta és érezte, hogy szeretem ; tudta, 
és érezte, hogy érzéki szépségének gyújtó hatalma 
előtt úgy görnyedek össze, elernyedt idegeim gyön
geségében, mint a fehéren izzó vas, melyet a ko
vács játszva hajtogat kalapácsával. És, valahányszor 
észrevette, hogy arcom elsötétedik, a mint kínzó 
gondolataim viharában a lélek eljajdult bennem, 
közelebb húzódott hozzám, hogy kéjesen vonagló 
teste őrjöngésbe hozza vadul pezsgő vérem vak 
szenvedélyeit. Lassan közeledett, mosolyogva, sze
mében a villanásként ki-kigyúló foszforszerű fehéres 
fénynyel, míg végre hosszas, édes sóhajtással nya
kamra fonta gömbölyű karjait, s fölpillantva mély, 
fekete szemeivel, reám mosolygott, azzal a kéjes, 
emésztő mosolygással, mely — miként a virág nyí
lása — szépséget tár föl a szépség rejtekében. És 
mindig közelébb és közelébb simult hozzám; majd 
illatos lehellete játszott fürteimmel, míg végre ajkai 
ajkamra forrtak. Én pedig szólni sem tudtam; sze
meimet lehúnyva engedtem, hogy tegyen velem, a 
mit akar, mert a világ és a való élet érzékletei 
teljesen kivesztek eszméletemből. És így győzött le 
mindig, valahányszor föl akartam lázadni ellene;

14*
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mintha legnagyobb gyönyörét nem is a szerelem
ben, hanem abban találta volna, hogy érzéki szép
ségének kéjes igáját újra, meg újra reám rakhatja.

Mintha csak azt mondta volna:
— «Te nem menekülhetsz előlem. Tudom, hogy 

rettegsz tőlem. De a szenvedély, mit én keltek föl 
benned, erősebb, mint a te félelmed. És semmi sem 
ad oly gyönyört, mint az, mikor vad szenvedélyed 
rohamában megérzem titkos félelmed remegését.»

Szerelme öntudatlan önzésében neki talán fogalma 
sem volt arról a roszról, melyet cselekedett, és 
arról sem, hogy szakadatlanul és állhatatosan foly
tatja a rombolás pokoli művét. Nem gondolt azzal, 
hogy minden ilyen szenvedélyes kitörés után mé
lyebb és mélyebb gyökeret ver lelkemben a* gyűlö
let önmagam iránt, hogy oly gyönge vagyok és 
nem tudok csábjainak ellent állani. Nem gondolt 
azzal, hogy midőn a mámor eloszlott, magamba 
szállva föllázadtam erőszakos szerelme ellen, mely
nek zsarnoksága annál jobban sértette önérzetemet, 
minél jobban éreztem saját tehetetlenségemet.

Mind ezzel nem gondolt, s miután már hozzá 
szokott különös magaviseletemhez is, kedélyhangu
latom folyton váltakozó hullámzása sem lepte meg; 
megszokta, hogy természetesnek találja sötét, szó
talan merengéseimet, érthetetlen, ideges nyugtalan
ságomat, szenvedélyem vad, viharos kitöréseit: s 
éppen ezért nem fogta fel a kedélyemben végbe
menő változások komolyságát, melyeket ő maga is
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segített még válságosabbá tenni. így aztán, midőn 
lassankint belső, lelki életem egészen idegen és isme
retlen lett reá nézve, kezdetben csak ösztönből, 
később azonban célzatos elhatározásból, minden 
törekvését oda irányította, hogy érzékiségének ha
talmat mindjobban megszilárdítsa fölöttem.

Én pedig, miután a pillanatig tartó kéj romboló 
vihara lelohasztotta vérem vad szenvedélyét, újra 
elmerültem kínzó kételyeim feneketlen tengerébe, 
és a vizbefuló kétségbeesésével, görcsösen kapasz
kodtam szofizmáimba.

— Valamint két lélek, — gondoltam — valamint 
két lélek tökéletes egyesülése lehetetlen, éppen úgy 
nem tételezhető föl az érzékietek tökéletes azonossága 
sem, két különböző egyednél. Eszternek minden érzéke 
ép oly rejtély előttém, mint lelke. Sohasem fogom is
merni azon érzéseket, melyeket szerelmem ébreszt 
benne; sohasem fogom tudni, hogy öleléseim és csók
jaim egy s ugyanazon érzést keltik-e benne mindig...

Ő ellenben, úgy látszott, teljesen ismerte érzéseim 
lényegét és természetét; úgy látszott, hogy sikerült 
ellesnie azon rejtélyes vonatkozást, mely érzékleteim 
és fantáziám képzetei között fent állott. Mintha tudta 
volna, hogy bennem — miután pozitív szellemem 
már megszokta, hogy az ismertről az ismeretlenre 
következtessen — a gyönyör reális érzékletének 
csaknem mindig megfelel egy magasabb rendű, 
ideális érzés képzete:. varázsos hatalma, melyet 
idegeim fölött gyakorolt, éppen abban rejlett, hogy
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ezt az ideális képzetet föl tudta lelkemben éb
reszteni.

Másrészt pedig, ugyanaz a ki nem oltható vágy, 
melylyel fel tudta korbácsolni pezsgő véremet, az 
ő lázas ereit is emésztette. Varázsos hatalmának 
tudata, melynek csalhatatlanságáról annyiszor meg
győződött, mámorossá tette őt; s ezen mámorában 
megszédülve, nem látta azt a nagy árnyékot, mely, 
közénk tolakodva, napról-napra növekedett és mind
jobban homályba borította előttem ragyogó alakját. 
Az a megdöbbenő félelem, melyet szemeimből ki
olvasott, csak izgatta őt, hogy minél jobban meg
szilárdíthassa fölöttem hatalmát.

Én pedig, látva a gyalázatos igát, a melyben 
elkínzott lelkem tehetetlenül vergődött, kétségbe
esve kerestem a szabadulás útját, melyet nem talál
tam. Ugyanaz a szerelem, mely egykor üdve volt 
szívemnek, most emésztő átka lett: s én szomorúan 
gondoltam vissza azon időre, a midőn még a lelket 
ölő bánat is édesebb volt, mint most az emésztő 
szerelem kéje, melyet általa éreztem. Sokszor, a 
mint reám kényszerítette tomboló vérének vad 
szenvedélyét, a kétségbeesés iszonyodásával roskad- 
tam karjaiba, s ilyenkor, mint rémesen átcikázó 
vízió jelent meg lelki szemeim előtt a vatikáni 
Messalina mellszobra, — mely alatt, mintha láng
betűkkel lett volna kivésve Tacitus följegyzése: 
lassata, sed nunquam satiata !

— De hát szerelem-e ez? — kérdeztem magamtól.
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— Oh, nem ! Valami csodálatos lelki betegség, 
a mely csakis az én valómat mérgezi meg. Üdvöm 
és átkom, boldogságom és kárhozatom egyszersmind. 
Azt hiszem, hogy nincs emberi teremtés, a ki ugyan
azt tudná érezni, a mit én, szerelme által...

Kínos fájdalmaim csak akkor enyhültek meg 
némileg, mikor énekelt. Ilyenkor lelkem fölemel
kedett; fantáziám megtört szárnyai meggyógyultak, 
s egy-egy pillanatra elfeledtem a való élet keser
veit ; mert, ámbár hallottam tökéletesebb hangot is, 
mint az övé, de sohasem hallottam oly megkapó, 
olyan édes csengésű, oly szenvedélytől átrezgett 
éneket.

Most a Trisztán és Izolda operát tanulta. Mikor 
Izolda nagy áriájának utolsó hangjai is elhaltak las- 
sankint a szoba csendjében, az én szívemben még 
tovább és tovább csengtek. Mert, a mint a sajkán tova 
sikló szerelmes párról énekelt, majdnem azt képzel
tem, hogy mi ketten úszunk a sötét vizeken, csillag— 
sugáros mennybolt alatt, egyedül, az éjszaka csönd
jében.,. .

Mégis, mikor levette kezét a billentyűkről, és 
fölállva, hirtelen elém tárta karjait, és ajkán még a 
dalnak utolsó rezgő hangjaival rám bocsátá csodás 
szemeinek tekintetét, elhárítottam ölelését.

— Nem szeretnél meghalni Izolda halálával? — 
kérdeztem tőle, erőltetett mosolylyal.

— Szeretnék — felelte. — De a földön nem 
lehet úgy meghalni.



ZERDAHELYI GYULA

— És ha én halnék meg ? — kérdeztem, még 
mindig mosolyogva.

— Ha látnád, hogy meg vagyok halva?...
— Azt hiszem, én is meghalnék, de kétségbe

esésemben.
— És... ha én... azt mondanám neked... 

hogy haljunk meg. .. együtt... egyszerre ?. ..
Néhány pillanatig gondolkodott, mialatt szemeit 

a földre sütötte. Aztán, reám emelve túláradó gyön
gédségtől ragyogó szemeit, megszólalt:

— Miért halnánk meg, ha én szeretlek, s te is 
szeretsz engem ? Miért halnánk meg, miután bol
dogok vagyunk ?

— Te szereted az életet! — szóltam halkan, 
eltitkolt keserűséggel.

— Igen; szeretem az életet — felelte szenve
délyesen, — mert szeretlek téged.

— És ha én meghalnék ? — ismételtem, most 
már komoran, mert éreztem, hogy újra’ fölé! lel
kemben a vak gyűlölet ezen élvsovár nő iránt, a 
ki önfeledt boldogsággal élvezte az élet és a szere
lem gyönyöreit.

— Te nem fogsz meghalni — mondta Eszter, 
szintoly szenvedélyesen.

— Még fiatal vagy. Miért is halnál meg ? — 
tette hozzá mély meggyőződéssel.

Hangjából, mozdulataiból, egész valójából ki
érzett az a szokatlan jólét, melynek telje akkor kö
vetkezik el reánk, midőn lelki és kedélyvilágunk
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belső tényezői tökéletes összhangban állanak a külső, 
reális élet körülményeivel. Én pedig, a mint mel
lette ülve, összehasonlítottam magamat vele, lelkem 
legmélyéig elkeserültem, mert viruló szépsége és 
egészsége mellett olyan voltam, mint a viharokban 
megkorhadt sudár, melynek már koronája is letörött.

És ekkor, mintha a bánat pohara csordultig meg
telt volna szívemben, sajgó lelkemnek kínos vágya 
a nyugalom és szabadulás után, semmivé foszlatta 
előttem a multat, és olyanná tette a jelent, mintha 
merő álom volna. Agyamban egyik gondolat a má
sikat űzte, és mindegyik gondolat, mint a vizek 
fölött elsuhanó felhő, pillanatnyira belevetette ár
nyékát szemeimbe, a hol, nyomukban, az őrület 
révedező villámai cikáztak...

— Miért kell tűrnöm — gyötörtem magamat, 
— miért kell tűrnöm szenvedélye gyalázatos igáját ? 
Rabszolgája vagyok-e hát, hogy csókolom a veszszőt, 
mely véresre sújt ?

És lázongó lelkem eljajduló fájdalmában kínos 
kétségbeeséssel forgattam elmémben az egyházi 
atyák intelmeit:

«Non des mulieri potestatem animae tuae. . . a car
nibus tuis abscinde illam...»

Ő pedig, mintha megérezte volna ellene irányuló 
gondolataim maró élét, nyugtalanul fölkelt, hogy 
megöleljen.

— Mire gondolsz ? mi bánt ? Miért vagy ilyen 
komor és hallgatag?
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Behízelgő, gyöngéd hangon beszélt, s karjait 
nyakam köré fonva, lágyan simogatta égő homlo
komat. Rajtam pedig, a mint a félhomályból felém 
ragyogó csillagszemeit megláttam, valami rejtélyes 
remegés vett erőt, melyet nem birtam elnyomni. 
Mert egyszerre, mint midőn a sötét éjben átrohan 
az űrön a vakító meteor, megvillant háborgó agyam 
chaoszában az egyetlen szabadító gondolat, melyben 
még remélnem lehetett:

— Mors ultima linea rerum est!...
— Te remegsz?! — szólalt meg Eszter ijedten
— Mi bajod van ? Mi bánt?
Hirtelen fölkelt és meggyujtott egy gyertyát. Aztán 

megdöbbenve jött vissza hozzám és megfogta kezeimet.
— Nem jól vagy ? — kérdezte
— Nem — hebegtem.
— Nem vagyok jól, ma... Rossz napom van...
Nem először történt, hogy panaszkodtam neki 

szédületes főfájásaimról, melyekről azt hitte, hogy 
szokatlan búskomorságom következményei. S már 
tapasztalásból tudta, hogy ilyenkor a legjobb orvos
ság mindig csókjaiban, öleléseiben rejlik.

— De hát mi bajod van ? — ismételte aggódva.
— Magam sem tudom...
De, a mint hozzám simult, hogy átöleljen, újból 

erősen, hevesen összerázkódtam egész testemben, 
és akkor hirtelen, szinte erőszakosan kibontakoztam 
ölelő karjaiból, mialatt ő meglepetve bámult reám, 
mert ez még sohasem történt meg.
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— Mi bajod van, Gyula ? — kérdezte fojtott 
hangon.

— Semmi, semmi.
— Hogyan, semmi?... Halálsápadt vagy, re

megsz... nagyon rosszul érzed magad?
Igyekeztem őt megnyugtatni egy kézmozdulat

tal, mert már szólni alig voltam képes, és úgy 
éreztem, mintha eszméletem el akarna hagyni, és a 
lélekzetem lassankint elállana. Ő pedig megdöbbenve 
nézte, hogy mellem mily erősen zihál, és talán vad 
rendetlenségben dobogó szívem lüktetését is hallotta.

— Már jobban vagyok —• feleltem, mialatt 
reszkető kezemmel bizonytalanul simítottam végig 
homlokomat, melyen finom gyöngyökben verődött 
ki a hideg veríték.

— Már jobban vagyok — ismételtem, — csak 
pillanatnyi gyengeség, elmúló szédülés volt az 
egész.

— Hogy megijesztettél! Bizonyosan a szoba 
fülledt levegője lesz. Kinyissam az ablakot?

— Igen, igen: nyisd ki; akkor mindjárt jobban 
leszek.

Eszter hirtelen az ablakhoz ment, és kitárta azt. 
Egyszerre beözönlött a hideg, ködös levegő, mely
nek rohamában az asztalon égő gyertya kísértetie
sen lobogott. Én révedező', elfordult szemekkel kö
vettem Esztert, a mint föl s alá járt a szobában : 
de, mire visszatért hozzám, már volt annyi erőm, 
hogy reá mosolyogjak.



220 ZERDAHELYI GYULA

— Jobban vagy? Elmúlt már? Nem kívánsz 
valamit ?

— Nem; csak azt a kis üveget add ide, az éjjeli 
szekrényem fiókjából; és egy darab cukrot.

Kissé fölemelkedtem és remegő kezekkel készí
tettem el magamnak az ölő orvosságot: a digitá
liszt, melynek éltető hatását azonnal megéreztem. 
De arcomon, mint valami fehér álarc, még mindig 
ott volt a kísérteties halványság. Lopva, mialatt 
Eszter másfelé nézett, futó tekintetet vetettem 
kezeimre. Sietnem kellett, hogy mielőbb magamra 
maradhassak. Összeszedtem minden erőmet, hogy 
mosolyogni tudjak, s aztán, közönyt színlelve for
dultam hozzá:

— Eszter neked most haza kell menned. Én 
fáradt vagyok, és érzem, hogy pihennem kell. 
Nem kísérhetnélek el. Most még csak nyolcz óra: 
ha a sarkon kocsiba ülsz, egyedül is haza mehetsz. 
Kérlek... úgy-e nem haragszol?

— Ne is hozd elő: így nem hagyhatlak magadra.
— Ugyan menj ! mintha beteg volnék! Hiszen 

már elmúlt és most már egészen jól vagyok. Csak 
egy kissé megszédültem; egy percig sem tartott. 
Nem látod, hogy már nincs semmi bajom ?

— Nem látom...
— Dehogy nem! Már hogy lehet ennyire ag

gódni? még engem is megijesztenél! Ha nem vol
nék jobban, a te kikelt arcodtól igazán beteg len
nék. De már nincs semmi bajom.
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— Én még a levegőtől is féltelek, — szólt 
Eszter gyöngéden, s hangján megéreztem, hogy 
már csaknem meg volt nyugtatva. — Vigyáznod 
kell egészségedre.

— Oh, a komoly, a fontoskodó doktor! Hát 
hogy ne, hogy ne vigyáznék az egészségemre ! Sőt 
hallgass ide, mit fogok tenni: mihelyt te elmégy, 
azonnal lefekszem.

— És ha szükséged lenne valamire ?
— Hát nem csengethetek ? De jól tudom úgy 

is, hogy nem lesz rá szükség.
— Aludni fogsz ?
— Aludni fogok — feleltem, a kínpadra vont 

szenvedő mosolyával elkékült ajkaimon.
— És holnap — tettem hozzá kétségbeesve — 

ha akarod, kikocsizhatunk Signa parkjába... mint 
régen!

— Akkor hát megyek. Talán csakugyan nyuga
lomra van szükséged. Nem is csókolsz meg!

Feléje hajoltam, s gyöngéden, alig érintve ajkaim
mal, megcsókoltam, mint a gyermekek szokták. 
Ő ellenben magához szorított, és úgy csókolt meg, 
forrón, szenvedélyesen.

— Milyen nagyon dobog a szíved, Gyula!
— Mindig így dobog valahányszor te megölelsz, 

— szóltam lihegve, mert már alig bírtam titkolni 
szenvedéseimet.

— Álmodjál rólam ! — mondta Eszter, és reám 
mosolygott, mintegy köszönet gyanánt.
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Én pedig, a mint az ajtó becsukódott utána, 
élettelenül, mint egy halott, roskadtam le a dívánra. 
Egyetlen perccel sem tudtam volna tovább eltit
kolni bajomat. Végig nyúlva a dívánon, karjaimat, 
lábaimat elhagyva, kezeimet görcsösen ökölbe szo
rítva, elfehérült ajkaimat félig kinyitva, üregeiben 
forgó szemeimmel, hörögve és lihegve kínos fáj
dalmamban, csak szervileg tökéletlen szívem ren
detlen, erőszakos dobbanásaiban éltem. Szívem tájé
kán mellem oly rendetlenül és rohamosan hullám
zott, hogy attól féltem, hogy végre megszakad; 
egész keblem úgy tágult, és emelkedett egyszerre, 
mint valami óriási fújtató, mely vissza akarja szívni 
a belőle kimenekülő levegőt; torkom szintén ki
tágult, és megduzzadt, a levegő után való kapko
dásban. De azért nem volt egy szavam, nem egy 
nyögésem, nem egy gondolatom, hogy segélyért 
kiáltsak. Rettenetes szenvedéseim között csak egyet
lenegy borzasztó, félelmes gondolat rémitett: hogy 
meg ne fuladjak, heves szívtágulásom akut krízisében.

Egész életműködésem, minden érzésem, min
den benyomásom koncentrálva volt beteg, szervi
leg tökéletlen szívemben, mely hevesen, rakoncát
lanul zakatolt mellemben. A keményre vasalt ing 
és a felső ruha ólomsúlylyal nehezedett tagjaimra, 
és azt hittem, hogy meg kell fuladnom. A roham 
már nagyon sokáig tartott; sokkal tovább, mint 
bármikor, ama néhány alkalommal, midőn erőt vett 
rajtam. Most tisztán, a kétségbeesés világos látó-
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mánya gyanánt villant át agyamon a gondolat, hogy 
meg is halhatnék. Föl akartam kelni, hogy csen
gessek, hogy bejöjjön valaki; hogy visszahívják 
Esztert, hogy legalább fejemet ölébe hajtva hallhas
sak meg. De már nem volt hozzá erőm! a baj 
egészen letört; mozdulatlanul hevertem a dívánon.

Ekkor, még egészen el nem homályosuk értel
mem utolsó felcsillanásával szegény anyámra gon
doltam, a kit ugyanez a rémes betegség sorvasztott el. 
És, miként ha maga ez a gondolat elég lett volna arra, 
hogy enyhülést hozzon számomra, azonnal valami 
halk recsegést éreztem szívemben, mint mikor a meg- 
pattanásig megfeszült hurok a hegedűn megereszked
nek. Ez volt a jele annak, hogy a válság tetőpontra 
ért, és hogy a roham nemsokára meg fog szűnni.

— Meg vagyok mentve! gondoltam magamban, 
s oly végtelen örömet éreztem, mintha halottaim
ból támadtam volna fel. Türelmesen bevártam, míg 
szívemnek heves, rendetlen dobogása lassan lecsilla
pult, míg vérkeringésem ismét fölvette rendes me
netét, és testem minden elsenyvedt tagjának vissza
adta az erőt és hajlékonyságot. Midőn már némi
leg mozdulni tudtam, lassan 'dörzsölgettem karjai
mat és elhidegült kezeimet, hogy visszatérjen belé
jük az éltető meleg. Körülbelül egy óra telhetett 
el a roham kitörése óta, midőn végre csaknem 
teljesen magamhoz tértem. De ekkor már erkölcsi 
gyengeségem sokkal nagyobb volt, mint az imént 
fizikai tehetetlenségem. Le voltam sújtva, kétségbe



224 ZERDAHELYI GYULA

voltam esve. Nem tudtam megérteni, miért is örül
tem oly nagyon az előbb, midőn a roham alább 
kezdett hagyni.

— Miért akarok élni ? — kérdeztem magamban 
felháborodva.

— Miért ragaszkodom az élethez ? Annyira 
megszerettem-e kínait és gyötrelmeit, hogy nehe
zemre esnék, ha meg kellene tőle válnom ?

Éreztem, hogy semmi sem köt többé az élet
hez ; legkevésbbé pedig szerelmem, a melynek most 
már csak átokként reám nehezülő kárhozatát érez
tem. Ama két hónap alatt, mely Eszter föllépése 
óta eltelt, egyenkint láttam szétfoszlani legszebb 
reményeimet, s a sivatag jelen szomorúsága kétségbe 
ejtett. Oh, örültem, örültem akkor e vészes, sor
vasztó betegségnek, melyben isten ujját láttam: a 
végzet intő szavát, mely türelemre intett nehéz ver
gődésemben; hogy nyugodtan várjam be a szaba
dulást, mely előbb-utóbb elkövetkezik elcsigázott, 
megrongált szervezetemre.

— Miért is akarnék meggyógyulni, egészséges 
lenni? Talán boldog vagyok? talán szeretem Esz
tert? vagy talán újra visszahozhatom elvirágzott 
szerelmünk boldog aranykorát? Nem ; mind ez nem 
adatott meg nekem. Szívem, lelkem kiégett, indu
lataim lobogó tüzében, és szenvedélyem összetörte 
szárnyait a végzet rostélyain; most már nyugalomra 
vágyom. Tele írtam az élet könyvének lapjait átok
kal és gyalázattal: most már pontot akarok tenni
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pontot, miután már mindennel leszámoltam, s csak 
még a legutolsó nagy számvetés van hátra :

— «Mors ultima rerum est.»
S gondolataim újra visszatértek halált hozó be

tegségemre, melynek kínai szegény anyám életét is 
elsorvasztották. Szerettem volna sírni, zokogni, kar
jaimat tördelni és örömömben ujjongani: de olyan 
voltam, mint valami élő szobor, mely mozdulni sem 
tud. Lassankint lecsúsztam a földre, s ott vergődve, 
keserves könnyekkel sirattam az elveszett, soha 
vissza nem térő multat; és sírtam mindaddig, míg 
minden könnyem ki nem apadt. De a néma csend
ből felelet nem érkezett; nem érkezett más, mint 
saját bánatomnak viszhangja. A reménynek egyetlen 
sugára sem fénylett felém. Lelkem feketébb sötét
ségben révedezett, mint a minő az volt, mely körül
tem terjengett, s a nagy rettegés úgy elfogott -las
sankint, hogy homlokomról csörgött a hideg veríték, 
s a lélek is meggyengült bennem.

— Oh I bár soha el ne múlnék ez a roham — 
gondoltam; — bár meghozná halálomat, most, mi
dőn egyedül vagyok, és senki sem foghatja fel 
utolsó sóhajomat.

Nem bírtam megfordítani a fejemet, nem bírtam 
mozdulni, de szívemben a nyugalomnak és a már 
kiállott sötét vésznek az érzete volt. Lassankint 
ismét visszatért belém az élet, s vele együtt valami 
halálos kórságnak és nyilamló fájdalomnak gyötrő 
sajgása.

Zerdahelyi: Turris Eburnea. 15
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— Talán ez a roham — tűnődtem — mely oly 
erős volt, és oly sokáig tartott, az . utolsó volt, és 
ezzel betegségemnek örökre vége szakadt. Talán ez 
volt a válság, s ennek lefolytával a baj örökre el
hagyja szívemet...

Szinte megdöbbentem ettől a lehetőségtől, mi
után már az előbb úgy megörültem a reménynek, 
hogy beteg szívem úgy is megszabadít az élet fáj
dalmaitól. Lassan fölkeltem, és tántorogva, mint a 
kin a bor erőt vett, oda vánszorogtam a kis kerek 
asztalhoz, mely szobám közepén állott. Ismét meg
gyujtottam a gyertyát, melyet a nyitva hagyott ab
lakon beömlő hideg szélroham kioltott, és gondo- 
lomra fölnyitottam Krisztus követését. De, alig pillan
tottam bele, térdeim remegve csuklottak meg, és 
mivel olyan gyönge valék, éreztem, hogy a könnyek 
mint szántják végig elsárgult arcomat. Ezt olvastam :

«Ha pedig a te tested beteg lészen, és akkor fordulsz 
a te Uradhoz : nem gyógyít ő meg téged, hanem enged 
elpusztulni, és megítél azon a napon, midőn a szívekben 
és vesékben kutat.»



IV.

Midőn este fölmentem hozzá, ott ült a kandalló 
előtt, melyben az izzó zsarátnok már hamvadozott. 
Szemem a külső világosságtól még káprázott, úgy 
hogy alig bírtam kivenni alakját a hintaszékben. 
Bizonytalanul jöttem feléje s a szoba közepén meg
álltam.’

— Itt van, Eszter ? — kérdeztem.
— Itt .vagyok, — felelt a kandalló mellől.
— Miért van sötétben ? — kérdeztem ismét, 

miközben lassan, tapogatózva közeledtem hozzá.
— Jobb szerettem így.

’ — Talán zavarlak ? — szóltam gyöngéden, a 
mint leültem melléje az alacsony zsámolyra.

Tudja, hogy sohasem zavar — felelt szára
zon és elhallgatott.

Hangjának szemrehányó rezgéséből megértettem, 
hogy neheztel reám. Talán azért, mert egy kissé 
későn jöttem, talán azért, mert tegnap este, midőn 
a színházból haza jöttünk, nem kisértem őt fel. 
Meg akartam engesztelni; megfogtam finom kis 
kezét s gyöngéden megcsókoltam azt.

15*
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— Mire gondolt a sötétben, Eszter ?
— Semmire.
— Hogyan, semmire ?
— Azt akartam mondani, hogy semmire, a mi 

magát érdekelhetné.
— Engem minden érdekel, a mire maga gondol.
Eszter nem felelt; én pedig gyöngéden simo

gattam kis kezét, melyet hanyagul, szinte közönyös 
egykedvűséggel engedett át nekem. Egy pillanatig 
hallgattam; éreztem, hogy a szenvedély delejes 
áramlata megszakadt szíveink között, hogy valami 
hidegség lopózott be Eszter szívébe, s.ez teszi őt 
tartózkodóvá, közönyössé velem szemben.

— A tüzet nézte? — kérdeztem, hogy mond
jak valamit.

— Én ?. .. igen.
— Úgy-e, maga is szereti a kandallót ? Fel

csapó lángjaiban maga is víziókat lát, sistergő zenéje 
magának is édes álmokról regél ?

— Én nem látok a lángokban semmit; nekem 
a tűz semmiről sem regél.

— Különös, különös ... — szóltam halkan, 
mintegy magammal beszélve.

— Én nagyon, nagyon szeretem a kandallót; 
és a bizarr lángnyelveket, melyek megnyúlnak, lobog
nak, összegabajodnak, a mint a fa ég. Mintha meg
annyi lángba öltözött tündér volna, a melyek rövid, 
de heves, intenzív életet élnek: félig nők, félig 
szalamandrák: a tűz kígyózó szirénái. A kandalló-
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nak is meg van a maga rejtélyes harmóniája: a 
felgyúló hasábok élénk, folytonos, vidám pattogása, 
a lassú, siket sistergés, melylyel a levegő elhagyja 
az áthevülő fa rostjait, a felsíró nyöszörgés, mely
lyel a nedves fában elforr a viz, az összeomló 
zsarátnok tompa zöreje... A megfeketült üszkön 
ki-kigyúlnak a szikrák, mint valami tüzes csillag, 
ragyognak egy pillanatig s aztán elhamvadnak, a 
föléjük boruló szürke hamu alatt; majd, ezer meg 
ezer szikra pattan szét egyszerre, ragyogva, mint a 
hulló csillagok, bevilágítva a félhomályt...

Nem tudom, elmondtam-e azt, a mit most itt 
leírtam, de mialatt beszéltem, hangom lassankint 
elhalkult, mintha ábrándos hevemben csak magam
nak beszélnék, míg végre Eszter makacs, közönyös 
hallgatása ismét felrázott merengéseimből:

— Eszter ?
— Gyula ?
— Te nem is hallgatsz rám?
— Sőt ellenkezőleg, nagy figyelemmel hallgattalak.
— Te ezeket az ábrándokat már nem ismered, 

úgy-e ? — kérdeztem a finom gúny árnyalatával.
Megütődve nézett rám ; biborpiros ajkait kicsinylő

leg felvetette, s aztán egykedvűen, szinte unott han
gon felelt:

— Igazad van, Gyula: a te ábrándjaidat én már 
nem ismerem.

Idegesen haraptam ajkaimba. Eszter közönye és 
hidegsége mindig felingerelt és mindig felkorbá-
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csolta szenvedélyemet. Ez volt fegyvere, a melylyel 
már annyiszor visszaélt, s a mely ellen sohasem 
tudtam védekezni. Előre megfontolt szándékkal ját
szotta a közönyöst, hogy izgassa szenvedélyemet, 
míglen az brutális erőszakkal kitört: s akkor ra
gyogó, mámorittas arccal, reszketve roskadt kar
jaimba, hogy az enyém legyen, s hogy a pillanat 
édes gyönyörével egyszerre elfeledtesse mesterkélt 
kegyetlenkedéseit.

Gyakran durva, sértő voltam felizgatott hevem
ben, de ő éppen csak ezt akarta : valami pokoli, 
kéjes kárörömet érzett, ha engem, a ki minden 
iránt közönyös, szkeptikus voltam, magamon kívül 
hozhatott, és sokszor mondta, hogy akkor szere
tem őt legjobban, midőn legdurvábban sértem és 
bántalmazom. És lehet, hogy igaza volt: mert vala
hányszor annyira felindultam, hogy már nem bír
tam magamon uralkodni, rendesen átkaroltam dere
kát, erőszakos, vad szenvedéllyel öleltem őt ma
gamhoz és elárasztottam forró csókjaimmal, miköz
ben ő, gyermekes örömmel kacagva, kéjesen vonag
lott karjaimban.

Fölkeltem s két, három lépést tettem a szobá
ban ; most már beszélgetni sem volt többé kedvem, 
mert a társalgás fonala is megszakadt. Újra leültem 
melléje, s szórakozottan kerestem kezét a szék kar
ján. Elkezdtem játszani gyűrűjével, finom szép met
szésű ujjaival. Aztán lehajoltam s végig csókolgat
tam őket egyenkint, diszkrét gyöngédséggel. Nem
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vonta vissza kezét, mely nem remegett meg a 
csókoktól, mintha nem is érezte volna azokat.

— Ügy-e, kinevetsz engem, Eszter ? — kér
deztem fájdalmasan; és izgatottan lestem a választ.

— Nem, Gyula, nem nevetlek ki.
— Akkor hát szomorú vagy. Talán sokáig 

hagytalak egyedül? Vagy nem szeretsz itt, ebben 
a ködös, hideg városban ? Talán rossz híreket kap
tál hazulról ? Elmenjünk-e Nápolyba, Nizzába, a hol 
örökös tavasz van? Hiszen ez neked is, nekem is 
mindegy. Oh, mondd, kedvesem! mondd meg, mit 
kívánsz : csak ne légy szomorú.

S mélyen megindulva, szerelmes, gyöngéd, re
megő hangon kértem, beleöntve szavaimba túláradó 
szívem tiszta szenvedélyét.

— Nem, Gyula: én nem vagyok szomorú. 
Tudom, hogy ma sokat dolgoztál, s azért késtél 
meg. Én egészen jól érzem magamat itt. Te is ol
vastad tegnap bátyám levelét; csupa jó újságokat 
irt: hogy férjem mindenre fátyolt vett, csak men
jek haza. Meg is tenném, ha nem jól találnám ma
gam itt: de hidd el, nincs semmi bajom; s ha 
volna valami vágyam, azonnal meg mondanám 
neked: de nincs.

— Igen, igen ; meg kellene mondanod, — szól
tam alázatos szomorúsággal, mert fájt és megdöb
bentett ez a hideg, kimért válasz, melyben meg
éreztem a fenyegetés fullánkját is.

— Soha se titkolj el előttem semmit; nincs
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roszabb, mintha valami titok elválaszt két szerető 
szívet: a kölcsönös bizalom oly édes! Nem hiszed, 
Eszter ?

— De hiszem.
Halk hangon beszélgettünk; én egészen oda 

hajoltam hozzá; ő mozdulatlanul hátradőlve ült 
székében, s észre sem látszott venni, hogy a vállát 
simogatom, majd ruhája gallérját igazítom meg a 
nyakán, majd végre kacéran nyakára hulló göndör 
tincseivel játszadozom.

— Beteg vagy talán ? — kérdeztem nyugtalanul.
— Nem.
— Kissé ideges ?
— Nem.
— Unatkozol?
— Nem.
— Valami bánt?
— Semmi.
Ezt a szót már összeszorított ajakkal, szinte 

sziszegve ejtette ki. Már hozzá voltam szokva ke
délyének, lelki világának örökös hullámzásához, 
ahhoz a rejtélyes, lélektani paradoxhoz, mely Esz
ter jellemének, egyéniségének alapja volt.

— Akarod, hogy beszéljek; vagy inkább hall
gassunk ? — kérdeztem gyöngéden, mintha egy beteg 
gyermekhez szólanék.

- Én nem akarok semmit sem.
— Tehát elmenjek?
— Csak menj, — szólt, s fel sem emelte fejét.
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Fölkeltem, hogy elmenjek. De alig tettem pár 
lépést, habozva megálltam. Ekkor lihegve, metsző 
gúnynyal fordult felém:

— Szeretném látni, hogy lesz-e erőd elmenni? 
— s félig fölemelkedve ültében, nagyot rántott 
hintaszékén, mely egyszerre csikorogva ringani 
kezdett.

— Istenem! istenem! — susogtam halkan, fáj
dalmasan. — Hisz már azt sem tudom, mit tegyek!

De a hangomban megrezdülő igaz fájdalom és 
mély kétségbeesés látszólag nem hatott reá. A kísér
tés démona újra erőt vett rajta : gyötörni, kínzani 
akart megint, hogy kigúnyolhasson ; hogy, midőn 
kétségbeesésem a paroxizmust elérte, újra felránt
son az érzéki szerelem régióiba, melyeknek kéjes 
mámorában mindent el szoktam feledni. Ez volt 
szenvedélyünk átka, az én boldogságom pokla, me
lyet mindig át kellett szenvednem, mielőtt ölelő 
karjait kitárta volna előttem. Ez volt az oka, hogy 
sohasem tudtam betelni Eszter szerelmével, a mely
ben — hiányozván abból a kölcsönös figyelem és 
a folytonos gyöngédség — tulajdonképpen csak a 
legmagasabb fokra csigázott érzékiség s a legmélyebb 
gyűlölet váltotta föl egymást.

A mióta beláttuk, hogy a végzet útját állja vég
leges egyesülésünknek, mihelyest egyedül voltunk, 
azonnal, bírálni, gáncsolni kezdtük egymást, mert 
mindenikünk éreztetni akarta a másikkal képzelt, 
vagy valódi keserűségét. Azt lehetett volna mon-
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dani, hogy tudatosan, előre megfontolt szándékkal 
haragítjuk fel egymást, hogy aztán gyűlöletünk 
lángjait a gyönyör tengerében oltsuk el. Olyanok 
voltunk, mint a szomjas vándor, a ki a hűvös for
ráshoz érve, nem iszik azonnal, hanem a reá váró 
élvezet biztos tudatában előbb képzeletében érzi át 
a gyönyört, mely átjárja minden idegét, midőn tik
kadt ajkai a hűvös habokhoz érnek.

Az ily mesterségesen felszított szenvedély heves 
kitöréseit rendesen a kimerültség, az unalom közö
nye követte; ennek nyomán pedig, midőn egymás
tól távol voltunk, valami legyőzhetetlen ellenszenv 
ébredt föl szíveinkben, a mely még akkor sem 
szűnt meg egészen, midőn ismét találkoztunk. A kilenc 
hónap alatt, noha elkínzott leikeink összes szenve
délyével szerettünk és gyűlöltünk, mindig a leghide
gebb udvariassággal köszöntöttük egymást, ha talál
koztunk. Sohasem jutott eszembe, hogy megölel
jem, vagy megcsókoljam őt, azonnal, a mint beléptem 
hozzá: és ő sem borult, egyetlen egyszer sem, nya
kamba, a gyöngéd szerelem kedves közvetlenségé
vel. Sőt kezét is csak vontatva engedte át, hogy 
megcsókoljam: és szemeinkben, még ilyenkor is, 
tisztán visszatükröződött a bizalmatlanság, melylyel 
egymáshoz közeledtünk.

De, ennek dacára, midőn távol voltunk, mindig 
a kárhozat kínos vágyakozásával gondoltunk egy
másra ; számítgattuk az órákat, a perceket, melyek 
még elválasztanak bennünket: s midőn együtt vol-
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tunk, s midőn szerelmünk első, heves kitörése után, 
az erre következő megelégedés pillanatában, szí
veink bizalmasan megnyíltak, elmondtuk egymásnak 
gondolatainkat, vágyainkat, s megdöbbentünk azok 
azonosságán.

Most is, ezen különös gondolatolvasás meg nem 
fejthető éleslátásával, kitaláltam, hogy csak kínozni 
akar; de azért még sem volt annyi enerzsiám, hogy 
túltegyem magamat szeszélyein: s miután éreztem, 
hogy hasztalan akarnám magamat kivonni a gyöt
relem alól, melyet reám zúdít, megadással vártam 
a pillanatot, melyben a mérték megtelik, és túláradó 
szíveink vihara, mint egyetlen galyon nőtt két leve
let, mindkettőnket magával ragad.

De ez a pillanat nem következett be.
— Különben is, — szólt Eszter, a csendet meg

törve — nem sokára elmehet. Valentint várom : 
ma este színházba megyünk.

— Eszter ! — kértem őt fájdalmasan.
Ez a Valentin régi barátnője volt; szintén opera

énekesnő, ki pár évvel előtte végezte el a konzer
vatóriumot. Szeszélyes, éles nyelvű, kihívó modorú 
aggszűz, a ki a legnagyobb mértékben el volt telve 
saját, képzelt értékének és tehetségének tudatával. 
Hangja már megkopott, csengése, fénye régen el
veszett; groteszk, kis alakja meg éppen nem volt 
a színpadra való. De, miután fiatalabb éveiben egy 
bankár pártfogolta őt, aránylag igen szép karriért 
csinált, s tényleg több, nagyobb színpadon énekelt
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is. Én ki nem állhattam őt rendkívül arrogáns mo
dora miatt, meg azért sem, mert féltékeny voltam 
reá, miután mindig kettőnk közé igyekezett tola
kodni, s Eszter bizalmát akarta megnyerni. Eszter 
sem szerette őt, de miután tudta, hogy boszanthat 
vele, nem akart sohasem szakítani, bármennyire 
kértem is. Éppen ezért, semmi sem fájt volna an
nyira, mint Eszternek e szavai: mert nagyon jól 
tudta, hogy öt percig sem vagyok képes Valentin 
társaságát elviselni, s ezért előre is le kell monda
nom arról, hogy az estét együtt töltsük.

— Tehát eljön ? — kérdezte Eszter gúnyosan.
— Nem; — szóltam komolyan és határozot

tan ; — s ínaga sem fog elmenni.
— Valentin mindjárt itt lesz, s én már fel is 

vagyok öltözve, — felelt Eszter szárazon.
— És még sem fog elmenni, — ismételtem 

határozottan.
— Ezt legfeljebb csak férjem tilthatná meg; s 

ő, szerencsére, nagyon távol van, — vágott vissza 
Eszter kegyetlenül.

Leküzdtem felindulásomat, s visszafojtottam az 
ajkaimra tóduló durva sértést. Ismét leültem mel
léje, gyöngéden megfogtam kis kezét, s elkezdtem 
kérlelni.

— Lássa, Eszter, ez a ma esti Zsidónő nagyon 
unalmas lesz, magának is, nekem is. Magának azért, 
mert maga azt szebben tudja énekelni; nekem pe
dig azért, mert egy pillanatig sem lehetek maga-
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val egyedül. Mikor majd az előadás után vacso
rálni megyünk, megint nem szigetelhetjük el ma
gunkat : s ha végre hazajövünk, fáradtak, idegesek, 
életuntak leszünk. Míg ellenben itthon jó meleg 
van, és egyedül lehetünk. Ha Valentin eljön, izen
jen ki neki, hogy beteg; vagy, nem bánom! fo
gadja el: addig én bemegyek a másik szobába; és 
mondja meg neki, hogy ma nem megy színházba, 
Ő úgy is kocsiban jön, és egyedül is elmehet: pá
holyában ismerősei úgy sem hagyják őt egyedül. 
Mi pedig maradjunk itthon, kedvesem! Maradjunk 
itthon, a hol olyan jó dolgunk van: és, hogy az 
idő ne legyen hosszú... majd mesélek neked vala
mit... vagy, ha te nagyon jó akarsz lenni, akkor 
te beszélj.. . vagy végre, ha sem figyelni, sem be
szélni nem akarsz .. . elüldögélünk szépen csend
ben, én édes angyalom ... szépen, csendben, egy
más mellett.. .

S lassan magamhoz öleltem őt, mint valami 
drága, féltett kincset; mámoros fejemet vállára haj
tottam, mialatt ő szótlanul tűrte szerelmes gyön
geségemet.

— Eszter! Eszter! ügy-e, szeretsz engem ? És 
még csak meg sem csókolsz ?

Szótlanul lehajolt hozzám és homlokon csókolt. 
Aztán ismét hátradőlt, s a nélkül, hogy hangjában 
az érzelem legcsekélyebb árnyalata is megrezdült 
volna, kérdezte :

— Tehát maga is eljön velünk?
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Hirtelen fölugrottam, s idegesen ajkaimba harap
tam. Néhányszor ismét fel s alá jártam a szobában, 
majd megálltam előtte, s hevesen, szenvedélyesen 
kérdeztem :

— Csak legalább megmondanád, miért' nehez
telsz rám, miért kínzol ismét, miért nem szeretsz ?

— Én szeretlek, Gyula, — szólt közönyösen.
— Eszter, Eszter! — lihegtem szenvedélye

sen — ha te igazán szeretnél, boldogok lehetnénk. 
Ábrándos lelked legszebb álmait megvalósítom, 
csak ne légy közönyös, csak ne vond meg tőlem 
szerelmedet, mert a nélkül az élet üres és sivár. ..

— Én szeretlek, Gyula.
— Ha te szeretnél, minden új, ismeretlen örö

möket szerezne nekünk. Téged, irigyelnének tőlem, 
s én, büszke volnék arra, hogy te — kit oly sok 
százan őrjöngve tapsolnak — az enyém vagy, hogy 
értem lemondsz mindenről,a léha világ futó örömeiről 
s az irigykedőknek szemébe vágod boldogságunkat...

— Én szeretlek, Gyula.
— Ha te szeretnél, nem kívánkoznál el hazul

ról, midőn egyedül vagyunk; nem hívnád ide azo
kat, a kiket én ki nem állhatok. így azonban csak 
az utcán, a színházban, a kocsiban, mások szalonjá
ban töltjük el időnket. Midőn megengeded, hogy 
hozzád jöjjek, vagy midőn magad jössz el hozzám, 
a visszafojtott szenvedély háborgó tengerként csap 
át szívünk gátjain : s mi nem érezzük a gyöngéd
ség azon meleg varázsát, mely paradicsommá vál-
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toztatja a sivatagot is, hanem tombolva élvezzük a 
szerelem kéjes gyönyörét, melynek romboló vihara 
a paradicsomból is sivatagot csinál...

— Én szeretlek, Gyula.
— Nem, nem igaz ; hazudsz! — törtem ki 

szenvedélyesen.
— Ezt még férjem sem merte mondani, — 

szólt Eszter, metsző hidegséggel.
— Oh, bocsáss meg 1 bocsáss meg nekem; — 

kiáltottam fel kétségbeesetten.
— Ezt is csak szerelmem hevében mondtam, 

Ne vádolj: hisz tudod, mily nagyon szeretlek! Miért 
is vagy hát oly szép ? oly szép, és oly közönyös ? 
Oh, bocsáss meg, ha ismét megsértettelek ! Oh, 
mondd : meg tudsz-e bocsátani nekem ?

— Igen; megbocsátok, — felelte Eszter, s 
félre fordította fejét, mintha unatkoznék.

— Nem így kellene azt mondanod ...
— Hát hogyan ?
Habozva, révedezve néztem reá. Szemeink úgy 

villantak össze, mint midőn két gyilkos acél ke
resztezi egymást, s nekem úgy tetszett, minha Esz
ter szemeiben gúnyos, kihívó kíváncsiság tükröződ
nék vissza. Ez a tekintet még jobban ingerelt s 
szívemben mély, halálos gyűlöletet éreztem iránta. 
Rekedt hangon kérdeztem tőle :

— Tehát elmegy a színházba?
— Igen! ’— felelte dacosan, s felkelve, elé- 

bem állt.
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Megragadtam karját, melynek bársonyába gör
csösen vonagló ujjaim vaskapcsok gyanánt mélyed- 
tek bele. Eszter arca felragyogott; ajkain már ott 
lebegett a diadalmas mosoly; szemeiből foszfor
szerű, fehér fény sugárzott felém... és már öle
lésre emelte gömbölyű karjait. A gyűlölet paroxiz
musát már elértem: most következett volna a kéjes 
szerelem érzéki gyönyöre.

Ekkor különös dolog történt.
Elkínzott lelkem legmélyén hirtelen szánalmat 

és undort éreztem önmagam iránt. Képzeletemben 
meteorként villant át ama megaláztatások, szenve
dések, lelki gyötrelmek hosszú láncolata, melyet e 
nő miatt, az érzéki szerelem posványában, átszen
vedtem. S a mint a kéjvágytól remegő nőre néz
tem, a ki lihegve kínálta csókra félig nyitott ajkait: 
minden idegemben megrendülve láttam — a maga 
borzasztó, természetes valóságában láttam — az 
állatot az emberben, s kimondhatatlan utálat fogott 
el. Lélektelenül bámultam Eszter kerekre nyitott, 
tág szemeibe, melyeknek üregében, a fehérével föl
felé forduló golyó finom, csillogó olajban látszott 
úszni.

A hagymázos őrület e pillanatában valami meg
magyarázhatatlan gondolat-társulás hatalma ismét 
fölidézte emlékemben Messalina mellszobrát, melyet 
a Vatikánban láttam, s borzadva vettem észre, hogy 
Eszter ajkai, szemei, homloka és álla, a megszóla
lásig hű utánzatai e római hetaera vonásainak. Egy-
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szerre villant át agyamon mind az a gyalázatosság, 
melyet e nőbe oltott szörnyetegről olvastam; izzó 
lángbetúkkel égett lelkemben az, mit róla Tacitus 
följegyzett: lassata, sed nunquam satiata... s össze
zúzott, kínosan vergődő szívem legmélyén tisztán, 
határozottan érezni véltem, hogy a szerelem nem 
más, mint egyszerű fiziológiai ösztön : élettani szük
ség, melyet csak az elpuhult emberi nem elkorcso
sodott fantáziája emelt az illúzió magaslatára . ..

S az undor, melyet kezdetben önmagam iránt 
éreztem, hirtelen mély megvetéssé fajult, mely egé
szen Eszter ellen fordult. Ellöktem karját, s ziháló 
mellel hörögtem :

— Mily nagyon gyűlöllek !
— S én mennyire ! s én mennyire! — szisze

gett utánam, miközben a szobából kirohantam.
Eme brutális cselekmény után, mit azon külö

nös, öntudatlan izgalomban követtem el, mely éle
tünk minden elhatározó lépését előidézi, váratlan 
megkönnyebbülést éreztem. Az illúziók, a képzelet 
által elmérgesített lelki gyötrelmek, egyszerre, mint
egy varázsütésre, elszálltak szívemből; ép úgy, mint 
a virágok lehullanak a fáról, melynek ágait erős 
szélroham ingatja meg. S valamint a lehullott virá
gok a fára nézve végkép elvesztek, azonképen tör
tént velem is: illúzióim, lelki gyötrelmeim egy
szerre idegenek lettek előttem. Kényszeríteni akar
tam elmémet és szívemet, hogy térjen vissza ön
magába, gyűjtse össze reflexióit: de nem sikerült.

16Zerdahelyi Turris Eburnea.
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Céltalanul bolyongtam az útcákon keresztül-kasul; 
bementem egy könyvárushoz, s találomra, öntudat
lanul megrendeltem néhány kötetet.

Már sötét este volt; a lámpák már mindenfelé 
égtek ; az utcák hemzsegtek a járókelőktől; néhány 
ismerősöm viszonozta köszönésemet; egyik bará
tom mellettem ment el nejével: hangosan beszél
gettek s kacagtak, nagyon boldogok lehettek. Aztán 
egy kocsi, mely robogva vágtatott végig a szűk 
utcán, majd levert lábamról: a felhúzott ablakon 
keresztül is megismertem benne Valentint, ki az 
egyik sarokba húzódva, kaján szemeivel gúnyo
san látszott reám nézni. Megriadva ugrottam hátra, 
mintha kígyóra léptem volna: s a mint a tova 
gördülő kocsi után néztem, látni véltem, hogy Va
lentin a hátulsó kis ablakon fölemeli a függönyt, s 
kinéz. Erre a gyűlöletes látványra egyszerre min
den vérem agyamba tolult; összeszorított ököllel, 
szikrázó szemekkel álltam ott az útca közepén, s 
utána néztem mindaddig, míg a kocsi egészen el 
nem tűnt szemeim elől.

De, midőn a felindulás első láza lelohadt, mi
közben a lépcsőn fölfelé mentem lakásomba, teljes 
nagyságában felfogtam a történtek fontosságát, s 
éreztem a következmények súlyát, melyek tettem
ből származtak. Beláttam, hogy, néhány órával előbb, 
széttéptem azt a köteléket, mely hozzám fűzte Esz
tert, a ki érettem mindenét feláldozta: férjét, csa
ládját, otthonát; sőt ezenfelül még a világ Ítéletét
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is kihívta önmaga ellen. Beláttam ezt, és még azt 
is, hogy gyalázatos gyávaságot követek el, ha el
hagyom őt, védtelenül, barátok, támasz nélkül. Azaz, 
csak elhitettem magammal, hogy mindezt beláttam; 
mert a valóságban én semmit sem láttam, és sem
mit sem éreztem, csak azt, hogy Eszterrel szakí
tottam, s hogy az ő szerelme ezentúl hiányozni fog 
nekem.

Már is kínosan kezdett gyötörni az aggodalom: 
hol fogom eltölteni szabad időmet, kinek keblén 
feledem el gondjaimat, keserűségemet ?

— Vajjon van-e még nő, a ki úgy tudjon ölelni, 
mint Eszter; kinek csókja annyi kéjt nyújtson, mint 
az övé; kinek csapongó, rakoncátlan érzékisége 
ismét lángra tudja lobbantani a kiégett szívem üsz
kei között hamvadozó tüzet ?

S ekkor megbántam, hogy oly hirtelen? enged
tem ama megfoghatatlan megvetésnek, mely lel
kemben Eszter iránt támadt, és szerettem volna 
álomnak tudni azt, mi közöttünk végbe ment. Gon
dos, kimerítő elemzés alá vettem minden tettemet 
és szavamat, a csalásra kész kalmár hideg meg
fontolásával, a ki minden ürügybe belekapaszkodik, 
csakhogy a már megszegett szerződésnek érvényét 
visszaszerezze.

— Ah, az én utolsó szavaim, utolsó cselekede
tem nem számíthattak bocsánatra.

Midőn azt hörögtem :
— Mily nagyon gyűlöllek ! — s ellöktem ölelő

16’
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karját, nem jelenthetett mást, mint a végleges sza
kítást ; s Eszter válasza:

— És én, mennyire ! — volt a kegyelemdöfés, 
kihalt szerelmünkre.

— De — így gondolkoztam — vajjon csak
ugyan elhitte-e, hogy gyűlölöm, s örökre szakítok 
vele ? Nem volt-e mindig közönyös, sőt szkep
tikus, az én durva, erőszakos föllépéseimmel szemben?

S újra látni véltem ragyogó arcát, az ajkain 
lebegő, diadalmas mosolyt, a szemeiből felém su
gárzó foszforszerű fényt, mely mind annak jele 
volt, hogy várta, mikor fogok, a szenvedélytől le
győzve, lábai elé omlani.

— Ha ő is elhitte volna, hogy közöttünk min
dennek vége, ha az ő illúziói is ködfátyolképek 
gyanánt foszlottak volna szét: akkor talán nem 
volna tőlem gyávaság, vagy alávalóság, hogy sza
kítok vele. De, ha még hisz szerelmemben, nem 
vonhatom meg azt tőle, miután érettem mindenét 
föláldozta.

És, ebbe a gondolatba úgy kapaszkodtam bele, 
mint a vízben fuldokló a feléje hajló ágba.

S az, a ki ezen alávaló szőrszálhasogatásokkal 
kedélyvilágát újra befertőztette, ugyanaz a férfiú 
volt, kinek szíve, lelke fellázadt ama megaláztatá
sok, szenvedések és lelki gyötrelmek hosszú lán
colata ellen, melyet e nő miatt, az érzéki szerelem 
posványában, átszenvedett! Ugyanaz, kinek férfiúi 
büszkesége és emberi méltósága az utálat, a meg-
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vetés érzésével zúdult fel, a lázas hallucináció ama 
pillanatában, midőn az emberben az állatot látni 
vélte !

De egész életem, mindig ily ellentétes válságok 
és paradoxok egymásra következéséből állt: való
ságos moral insanity, melyben a legélesebb szemű 
lélekbúvár is hasztalan keresett volna logikát és 
összefüggést. Az ellentétes vágyak, érzelmek és 
aspirációk örökös harcot vívtak lelkemben: nem 
zárták ki egymást, csak a khaoszt növelték, mely 
kedélyvilágomban uralkodott: s a körülmények sze
rint, egy-egy szó, valami jelentéktelen vakeset, 
vagy néha egy titkos belső ösztön közrehatása 
folytán, egész valóm, lényegem megváltozott, és 
különös, meglepő tettekben nyilatkozott meg. Fizi
kai szervezetem többé-kevésbbé tökéletes egyen
súlyától függött erkölcsi világom egyensúlya is; 
ha az előbbi megzavartatott, ezen zavar kihatott az 
utóbbi működésére is. Vérem szabálytalan, lázas 
keringése új, különös eszméket támasztott agyam
ban, a melyeknek hatása alatt, lassan, észrevétlenül, 
új lelki és kedélyvilágok fejlődtek kikennem; szó
val : többlelkü voltam.

Azért említem ezt meg, mert e nélkül nehezen 
volna érthető az a lélektani paradox, mely engem 
arra birt, hogy Eszterrel végleg szakítsak.

Éreztem, hogy izgatottságom és lelkem fájdalma 
őszinte, és hogy a szerelem, a melylyel egykor 
Esztert szerettem, újra, hevesen föltámadt szívem-
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ben. De meg voltam győződve arról is, hogy a szen
vedély ezen újabbi föllángolása annyira nem őszinte 
és közvetlen, hogy a legcsekélyebb körülmény is 
elég leend elfojtására. Mégis, a mint így tűnődtem, 
igyekeztem megjeleníteni képzeletemben legköze
lebbi találkozásunkat; mert tudtam, hogy Eszter, 
talán már holnap, okvetlenül fölkeres. Kiválasztot
tam a helyet, a mely legalkalmasabbnak látszott a 
kibékülés, vagy a végleges szakítás nagy jeleneté
hez; aztán a tükörbe néztem: s a mint megláttam 
benne halvány arcomat, szemeimet nem bírtam le
venni jobb halántékomról, a hol, a fekete hajam 
közé vegyült őszülő szálakat Eszter úgy szerette 
csókolgatni... és szemeim könnyekkel teltek meg.



V.

Midőn másnap délután becsöngetett ajtómon, 
nem is akartam őt beereszteni. De a szolgának, ki 
bejött jelenteni, hogy itt van, már nem volt ideje 
kimenni, hogy elutasítsa. A félig nyitva hagyott 
ajtón belépett: talán hallgatózott is, és meghallotta, 
a mint azt mondtam :

— Mondja, hogy... később... elmegyek én 
magam...

— Nem tesz semmit, — szólt belépve — mi
után már úgy is itt vagyok...

S becsukta az ajtót a szolga mögött. Fekete 
selyembe volt öltözve; szintén fekete bársony fel
öltőt viselt, melynek magas, felvarrott válla és de
rékban szűk szabása még jobban kiemelte gyönyörű, 
telt idomait. Felbodrozott fekete haján, mely hátul 
egyetlen kontyba volt összecsavarva, kicsiny fran
cia kalap volt, boglárszerű kócsagos díszszel; sűrű 
fátyola alól csak nagy, mély szemeinek varázsos 
fénye ragyogott felém. Magasabbnak tűnt fel így, 
feketébe öltözve, s arcának halványsága is jobban 
érvényesült a sötét fátyol alatt.
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— Jó napot, Gyula, — szólított meg kezet 
nyújtva.

Csak alig érintettem meg keztyűs kis kezét, 
miközben udvariasan meghajoltam. Nem is mond
tam neki, hogy üljön le. Szórakozottan, habozva 
nézett körül • én pedig szótlanul vártam, hogy meg
szólaljon.

— Milyen kedves, milyen új nekem ez a szoba, 
akárhányszor jövök hozzád, — szólt halkan.

— Örülök rajta.
— Sokáig maradsz még itt?
— Nem tudom.
— Nem tudod ?S midőn látta, hogy nyugodtan, reá sem nézve, 

a kandallóhoz ülök, ő is utánam jött, és leült velem 
szemben.

— Hideg van ma délután, — szólt bátortalanul.
— Igen; hideg van.
— Mi az ott, a pohárszék tetején ?
— Marsala. Parancsolsz ?
•— Nem.
— Megkínálhatlak egy cigarettával?
— Tudod, hogy nem szoktam.
— De nekem legalább megengeded?
— Kérlek!
Jobban elhelyezte magát a karosszékben, s apró, 

nyerges lábacskáit föltette a kandalló szegélyére, 
hogy átmelegítse a tűznél; ki sem kapcsolta fel
öltőjét, sem kalapját nem tette le, sőt még fátyolát
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sem oldotta meg: s mégis, a mint kényelmesen 
elhelyezkedve, a tűzbe bámult, meglátszott rajta, 
hogy nem akar azonnal távozni, hanem türelme
sen be akarja várni az utolsó szót, s el fogja mon
dani a saját utolsó szavát is.

Én hallgatva, szórakozottan cigarettáztam; türel
mesen vártam én is, és el voltam szánva, hogy 
megadással hallgatom végig ezt a párbeszédet, a 
mely, úgy lehet, talán az utolsó lesz közöttünk. 
Most már nemcsak, hogy untatott és terhemre volt 
Eszter jelenléte, hanem kínzott, ingerelt, sőt heves 
lázba is hozott: mert még nem tudtam, nem lát
tam a módot, a melyen egyszer már végkép sza
badulhatok tőle.

— Jól kialudtad magadat? — kérdezte tompán, 
felém sem fordulva, mintha csak a kandallóban 
lobogó lángokhoz szólna.

— Nagyon jól.
— Ama durvaság után, melylyel tegnap meg

gyaláztad magadat. ..
— Ha azért jöttél, hogy ezt elmondjad, jobb 

lesz, ha mindjárt elmégy, — csattantam föl heve
sen, mert gúnyos szemrehányása szívemen talált.

— Én nem fogok elmenni.
— Nincsen már szavunk egymáshoz.
— Csalatkozol.
— Eszter, a végzeten nem változtathatsz.
— És mégis megváltoztattam a végzetet, egyszer. 
Láttam, hogy sötét szemeiben, a fátyol alatt,
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valami vészes tűz villant meg; a diadalnak, a büsz
keségnek átcikázó sugára volt: s nekem eszembe 
jutott, hogy akkor láttam azt először szemeiben, 
a midőn a szenvedély hevétől elragadva legelőször 
csókoltam meg őt, egy forró nyári nap alkonyán. 
Most már semmi hatással sem volt reám e mosoly; 
annyira nem tekintettem őt valakinek, hogy előtte 
már sem az önérzetet, sem a férfiúi méltóságot 
megőrizni nem tartottam szükségesnek. Mit bán
tam én, ha észre veszi is erkölcsi sülyedésemet, ha 
megvet is, ha gyűlöl is: reám nézve ő már nem 
létezett, és szavai, kérelmei, átkai nem érinthettek. 
Ő még nem tudta, hogy minden szava csak növelni 
fogja az örvényt, mely szíveinket elválasztja, s én 
éppen ezért, némi szánalmat éreztem iránta, mint 
rendesen szánni szoktuk azokat, a kik nagy biza
lommal és jobb ügyhöz méltó buzgósággal fognak 
oly dologhoz, a melyről — őket kivéve — min
denki tudja, hogy nem fog sikerülni.

— Igen; — feleltem szomorú komolysággal, — 
megváltoztattad a végzetet, egyszer: de semmi jó 
sem háramlóit abból, sem rád, sem másokra.

— Sokkal jobb lett volna, ha sohasem hagytad 
volna el férjedet én miattam. Önző, kegyetlen, hide
gen számító lélek voltál te is, mint én: és barátaink 
elrabolt egéből csináltunk magunknak átkos menny
országot, lelkifurdalások nélkül; de majd reád is 
el fog következni a nap, a mely reám már elkövet
kezett : midőn, a komor valótól megkövült kebellel,



TURRIS EBURNEA 251

kétségbeesve fogod magadtól kérdeni: vajjon mi 
hasznod volt abból, hogy könnyeket fakasztottál, 
holott felszáríthattad volna azokat, hogy szíveket 
vetettél örök kárhozatba, holott üdvözölhettek volna 
általad...

Eszter némán hallgatott; aztán, mintha hirtelen 
elhatározás szállta volna meg, felugrott székéről:

— Jöjj velem, — szólt; — jöjj el hozzám.
— Eszter, hallgass.
— Érted jöttem: nélküled nem megyek haza.
— Hagyd el; közöttünk mindennek vége...
— Mit fogsz csinálni itthon? kocsim alant vár.. .
— Nem; nem megyek.
— De igen; el kell jönnöd.
Gyorsan, izgatottan beszélt; fojtott hangjában 

meg-megrezdült háborgó szívének nyugtalansága; 
felcsigázott szenvedélyének érzéki vágya ideges reme
gésbe hozta minden tagját.

— Nem mehetek.
— És miért nem ?
— Csak ; ne kérdezd.
Ekkor, e határozott, ellenmondást nem tűrő 

válaszok hallatára — még mielőtt észrevehettem 
volna — elém állt: kezeit föltette váltamra, fejét 
odahajtotta keblemre, s egész testével szenvedélye
sen hozzám simult. A pao rosa átható illata kábító 
felhő gyanánt hullámzott felém fekete fürteiből. Aztán, 
lassan fölemelte fejét, s arcomba lehelte esdő szavait:

— Gyula, menjünk, menjünk...
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Én nem öleltem magamhoz kéjesen vonagló 
testét; szívének lázas dobogása nem keltette visz
hangra az enyémet, a mely fölött lüktetett; nem 
csókoltam meg keztyüs kis kezét sem, sőt még 
fájdalmasan reszkető, csókra nyílt, vérpiros ajkait 
sem láttam: csak villogó, mély szemeit néztem, 
melyeket a fátyol alatt, mintha valami finom, csil
logó olaj öntött volna el... most már nem Turris 
Eburnea volt, hanem az a Messalina, a melyet a 
Vatikánban láttam ; és ismét izzó, lángbetűkkel égett 
lelkemben az, mit róla Tacitus feljegyzett: lassata, 
sed nunquam satiata...

— Nem megyek, — szóltam ridegen.
Keztyűs kezeit lassan összekulcsolta vállaimon; 

aztán, gömbölyű karjának heves ölelésével, egészen 
magához szorított, és újra könyörgött:

— Gyula, én szép szerelmem, menjünk. .. ked
vesem !

Arcomba lehelte e szavakat, miközben erősen 
lihegett; ragyogó szemeiben időről-időre meg
megjelent valami foszforszerű, fehéres fény, mely 
után szemei rögtön elfordultak, úgy hogy csak 
fehérjük látszott. Most már hevesen magához ölelt, 
mintha csak engem is oly szilaj remegésbe akart 
volna hozni, mint a minőt benne fölidézett a két 
napig visszafojtott szenvedély, mely most az érzéki 
vágy romboló viharával kitört rajta.

— Nem megyek, — szóltam ismét, s arcomat 
félre fordítottam.
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Keztyűs kis kezei lassan szétkapcsolódtak; 
gömbölyű karjainak ölelése meglazult s kezei erőt
lenül hanyatlottak le; majd lassan fölegyenesedett, 
s kissé távolabb ment.

— Miért nem akarsz eljönni hozzám?
— El kell utaznom.
— Mikor?
— Holnap reggel.
— Hová?
— Még nem tudom.
— Nem akarod megmondani?
— Még nem tudom.
— Mit fogsz csinálni ?
— Utazni fogok.
— Sokáig?
— Nagyon sokáig : vissza sem térek, talán.
— Hova mégy? — sikoltott fel.
— Hát elhagysz engem?
— Mit törődöl te velem ?
— Szeretlek : nem hagyhatsz el.
— Csak álom volt: vétkes, iszonyú álom, mely

ből tegnap fölébredtem.
— Ah, álom volt, azt mondod: úgy-e, álom. .. 

most már, hogy én elvesztem?
— Te nem vesztél el.
— Az egész világ tudja, hogy szeretlek; fér

jem, családom, mind megtagadtak: most már nem 
hagyhatsz el.

— Mind meg fognak bocsátani neked.
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— Szeretlek...
— Nem törődöm vele.
— Te vagy mindenem. Gyula: ne hagyj el...
— Nem törődöm vele.
— Meghalok bánatomban, Gyula: ha elmégy...
— Nem törődöm vele.
— Nagy isten! nagy isten ! — nyögött Eszter 

kétségbeesve.
— Úgy-e, belátod, hogy a szeszélyes kegyetlen

ség nem mindig vezet célra? — kérdeztem némi 
gúnynyal, s egy új cigarettára gyújtottam.

Nem felelt, hanem lélektelenül rogyott le a 
divánra: karjai erőtlenül hevertek ölében, felső teste 
rézsút nyúlt el a pamlagon, s fejét egészen elhagyta 
a párnán. Látszott, hogy teljesen meg van semmi
sülve ; rózsás álmai örökre elszálltak, legszebb 
reményei hiú káprázattá foszlottak szét; büszkesége, 
nagy enerzsiája egészen megtört. Érezte, hogy 
mindazért, a mit mások ellen teljes életében vétett, 
a visszatorlás keresztjét most neki kell hordoznia : 
s talán a félelem kínozta, hogy nem lesz elég ereje, 
a keresztet a Golgotára felvinni.

— Tehát hiába követte el azt a legnagyobb 
bűnt, a melyet a társadalom s az isten törvényei 
sohasem bocsátanak meg a nőnek ? Hiába csalta 
meg, hiába hagyta el férjét, a ki szerette őt, az ő 
maga, közönséges, prózai modorában ? Hiaba adta 
oda magát nekem, egészen: testével, leikével, s 
hiába hívta ki a végzetet s a világot maga ellen ?
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Tehát mindennek vége volt: s a mi még hátra 
van, az csak bánat, lelkifurdalás és örökös kétségbe
esés. A boldogság, melyhez mindenkinek — tehát 
neki is — joga van, reá nézve többé nem létezik ? 
Talán azért, mert — hogy elérje saját boldogsá
gát — a másokét lábbal taposta és összezúzta? 
Hogyan fog élni e szerelem nélkül, mely annál 
drágább, féltettebb kincse volt, minél több áldozatot 
hozott érte ?!

E gondolatokat, melyek lelkén átviharzottak, 
részint feldúlt és fájdalmasan vonagló arcáról olvas
tam le, részint saját telkemből merítettem, egy 
csodálatos eszmetársulás folytán. Visszaemlékeztem, 
hogy ez előtt egy hónappal, ő is elűzött engem. 
Akkor én is azt hittem, hogy közöttünk örökre 
vége mindennek, s a kárhozat pokoli kínjait mind 
átéreztem, egész a kibékülés pillanatáig.

Most ez a jelenet újra, tisztán és határozottan 
fölmerült előttem: a különbség csak az volt, hogy 
a szerepek el lettek cserélve, s az enyém Eszter
nek jutott. En is úgy roskadtam le a divánra, mint 
Eszter, lélektelenül, összezúzva; képzeletemben sajgó 
villámok gyanánt cikáztak végig a legrémesebb gon
dolatok ; lelkem sötét volt, mint a rombadőlt menny
ország, és nem volt egy csillaga sem, hogy bevilá
gítsa rémes éjjelét.

S midőn arra a sok megaláztatásra, gyötrelemre, 
áldozatra gondoltam, melybe szerelmem került, még 
jobban szenvedtem, hogy mind ez hiába történt: s
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szívemből fakadó, égő könnyeim kínosan szántották 
végig arcomat. Aztán, a telkemre nehezedő fájdalom 
súlya oly iszonyú nagy lön, hogy szinte őrjöngve 
ugrottam. fel, mint Eszter, a ki hirtelen hozzám 
lépett:

— Hallgass meg, Gyula, — szólt, megfogva 
kezeimet, — hallgass meg, Gyula.

— Talán igazad van; talán igazuk van az isteni 
és emberi törvényeknek is, melyek éppen az el
követett vétek átkával sújtják a bűnöst. Azt mond
tam, talán! Mit tudom én ? Csak azt érzem, hogy 
egy rejtélyes végzet átka nehezedik rám. Azt a bol
dogságot, melyhez jogos részem tett volna az élet
ben, — mert szép vagyok és fiatal, mert tudok 
szeretni forrón, igazán —, erőszakkal keltett meg
szereznem, a bűn s a gyalázat árán; hogy élvez
hessem a szeretem gyönyörét, meg keltett csalnom 
férjemet. . . Sötét, rejtélyes végzet átka nehezedik 
rám, s én érzem, hogy tovább kell folytatnom azt, 
a mit megkezdettem. . .

— A végzet nagyon kényelmes szó: ezzel men
tegetőznek a gyávák s a nyomorultak, — szóltam 
hidegen, s közönyösen néztem reá, miközben ő 
kétségbeesve szorongatta kezeimet.

— Ám tegyen! hisz én gyenge is, és nyomo
rult is voltam : miért tagadnám ? Senkinek sem ada
tott meg a hatalom, hogy vétkem alól föloldjon : 
sem az istennek, sem az embereknek; mert én nem 
bantam meg azt, sőt újra elkövetném. Csak te,
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egyedül csak te nem ítélhetsz el: csak te egyedül 
nem lehetsz irántam kegyetlen. Hiszen együtt vét
keztünk, Gyula 1 hogyan vághatod hát szemembe 
gyalázatomat, a mely a tiéd is egyszersmind?

Nem tudtam neki semmit sem felelni; csak ke
zeimet igyekeztem kihúzni az övéiből.

— Emlékszel-e ? emlékszel-e ? Mindig szerette
lek téged; attól a naptól fogva, mikor legelőször 
nálad voltam, s te elküldtél engem. Mindig előttem 
volt gúnyos, hideg tekinteted, kicsinylő, kihívó mo
solyod, melylyel végig szoktál mérni, midőn ábránd
jaimról, örömeimről beszéltem neked. Imádtalak 
blazirt modorodért, mely alatt forrongó vulkán rej
lett; csodáltalak, hogy hideg tudsz maradni a kör
ben, mely bálványozott; s reszkettem a gondolat
tól, hogy meg fogod Írni a mi szerelmünk történetét 
is, a mint megírtad a többieket mind, melyeket 
meguntál. De mondtam-e ezt valaha neked ? Szól
tam-e valamit, egész addig, míg szenvedélyed pusz
tító vihara engem is le nem ragadott a kárhozat 
örvényébe ?

— Nem szóltál semmit, — feleltem bizonytalan 
hangon, mert a múlt kínos emlékei ismét sajogva 
újulnak ki szívemben.

— Emlékszel-e, Gyula, hogy arcom egyetlen 
izma sem rándult meg, midőn meghallottam, hogy 
Carmenért párbajt vívtál? Te nem vettél észre sem
mit, pedig erősen rám néztél, sőt a gúnyos mosoly 
is elhalt ajkadon, mintha nyugalmam meglepett

Zerdahelyi: Turris Eburnea. 17
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volna. S ettől a naptól fogva figyelmesebb lettél 
irántam... s ki tudja? talán már akkor kezdtél 
szeretni ?

— Ki tudja! — szóltam, mintegy magamnak 
válaszolva. — Sohasem lehet tudni, mikor szere
tünk és mikor gyűlölünk...

— Én semmit sem feledtem el, Gyula, — foly
tatta Eszter, fejét fölemelve. Fojtott, torokhangon 
beszélt, mintha előtörni készülő könnyei fátyoloz
ták volna el édesen csengő hangját.

— Nem feledtem el semmit; sem azt a tekin
tetet, melylyel mámorba ringattál, midőn esténkint 
kikocsiztunk, s a néma éjben mindenki elhallgatott; 
sem azt a gyönyörű estét, midőn az erkélyen egy
más mellett álltunk, s a holdas éj varázsában, forró 
csókod lehellet gyanánt érte arcomat... Emlék
szel-e? itt, ezen a helyen csókoltál meg először. .. 
s aztán, mikor én karjaidba roskadtam, elárasztottál 
kéjes, izgató csókjaiddal...

Szenvedélyes hevében fölemelte arcáról a fekete 
fátyolt. Most már egészen jó) láttam halvány voná
sait, melyeket itt-ott bibor habokban öntött el, 
szívéről hevesen fölfelé lüktető vére. Mély, sötét 
szemei vágyó szerelemmel, esdve villantak felém, 
árnyas szempillái alól; szabadon hagyott, magas 
homloka, mint az ártatlanság tiszta lilioma, szeplő
telen fehérséggel ragyogott.

— Oly sok, oly nagyon hosszú idő folyt le, 
mielőtt te ajkaimat megcsókoltad, én édes Gyulám!
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— szólt susogva, s mintegy ringatta magát szerelme 
tengerén, melynek eget csapkodó hullámain szegény 
szíve hajótörést szenvedett.

— Hosszú idő folyt le, mely alatt sokszor lát
tam megvillanni szemeidben a kéjes vágyat: de én 
oly erős voltam! Ilyenkor mindig roszúl bántál 
velem; eltávoztál, kigúnyoltál, s idegesen szívtad 
cigarettáidat. De, akkor este... ma van éppen hét 
hónapja és tiz napja, nagyon jól emlékszem minden 
órára és minden percre... akkor este, midőn te 
lázban feküdtél, s férjem kiment egy pohár vízért... 
akkor este, egyetlen gyertya halvány világa mel
lett. .. ebben a szobában... lerántottál engem ma
gadhoz, az ágyra: és, nem egyszer... de kétszer, 
háromszor, négyszer: négyszer csókoltál meg, s 
gyönyörbe fúlva szívtad ajkaimról a kéjt. .. mígnem 
férjem ismét visszatért. Nem féltél-e akkor?

— De féltem, — feleltem rekedten, s magam 
is megdöbbentem különös hangomon.

— Én nem féltem soha! én nem riadtam vissza 
a bűntől, és nem féltem a visszatorlástól sem, — 
kiáltott fel szenvedélyesen. — Ha karjaid közt öltek 
volna meg, boldogan haltam volna meg, hogy téged 
boldognak láttalak !

— Boldog voltam — susogtam halkan, mintha 
csak magamnak beszélnék.

— Emlékszel-e?... midőn én beteg voltam, s 
te meglátogattál... fejedet lehajtottad ágyamra és 
zokogni kezdtél, én pedig mosolyogtam, mert örül- 

17*
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tem fájdalmadnak... Midőn azt mondtam, hogy 
menj el, te iszonyúan szenvedtél: kétszer is vissza
jöttél, hogy megölelj... s könnyeid ismét kicsor
dultak, midőn arcomon megláttad, hogy én is úgy 
szenvedek... Úgy-e, akkor nagyon szerettél?

— Nagyon szerettelek, — szóltam ismét halkan, 
mintha csak magamnak felelnék.

— Akkor hát miért akarsz elutazni holnap ? — 
s karjait nyakam köré fonva, vállamra hajtotta 
fejét.

. — Ha mindaz, a mit nekem esküdtél és mond
tál, nem volt hazugság: ha te nem vagy nyomo
rult, kéjvágyó csábító: ha én nem egy hiú. sze
szélynek áldoztam föl szívemet: akkor nem me
hetsz el, akkor nem szabad itt hagynod engemet! 
Én a tied vagyok, utolsó szerelmed: az Egyetlen! 
Te mondtad ezt, Gyula, és ezért nem szabad itt 
hagynod engemet.

Hevesen, csaknem görcsösen szorított magához. 
Keble majd szétszakadt a fuldokló, hörgő zoko
gástól, de a jótékony könnyek árja nem indult meg 
parázsként égő szemeiből. Én némán, kétségbeesve 
hallgattam. Szívem, a benne háborgó indulatok 
vészes harcában, úgy remegett, mint a kormánytalan 
sajka, melyet az óceán orkánja hány s vet, a fel
korbácsolt vizek ölén. Mindaz a gyönyör és bol
dogság, melyet Eszter visszaemlékezései érintettek, 
valóságos kínná és gyötrelemmé vált lelkemben. 
Mint midőn egy kedves halottunk régi sírját fel-
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bontják, s kínos undorral fordulunk el a már fel
oszlásnak indult hullától: úgy undorodtam én is 
ezen emlékektől, melyeket Eszter sírjaikból fel
idézett.

Még most sem tudom egész tisztán meghatá
rozni, mi okozta lelkemben azon iszonyú fájdalmat, 
mely öntudatomat is csaknem elhomályosítá. Nem 
voltam képes, sem gondolkodni, sem beszélni; 
eltévelyedve ingadoztam két elllentétes érzelem kö

pött, mint a delejtű, mely, az egy időben reá ható, 
különböző erők befolyása alatt, sohasem tud meg
állapodni. Egy részről valami fájó, kínos szánalmat 
éreztem e szerencsétlen nő iránt, ki mindenét fel
áldozta értem, s a kit — ezt tisztán éreztem — 
már nem szerettem; másrészt pedig, elkínzott lel
kem legmélyén legyőzhetetlen vágy támadt, hogy 
szabaduljak tőle, s erős akartam lenni, nehogy ismét 
érzékisége járma alá hajtson. Leirhatatlan, kínos 
érzés vett rajtam erőt; mintha lelkemben nagy, be
tölthetetlen üresség támadt volna, a melyben két, 
erősen zengő tárgy összeverődik, és fájdalmas visz
hangot kelt.

Egyszerre csak Eszter, egész világosan, két kü
lönböző alakban jelent meg képzetemben. Láttam a 
kétségbeesett, síró nőt, a ki szerelmem után eseng, 
és szelíd, bánatos arca mély gyöngédséget keltett 
bennem; aztán, láttam a büszke, kéjsóvár nőt, a 
ki oly sok szégyenletes megalázkodást és kínos 
szenvedést zúdított reám. S ez a két nőalak lassan-
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kint egybefolyt, ölelkezett, átváltozott előttem: a 
nélkül, hogy határozottan meg tudtam volna mon
dani, hogy mit érzek az egyik, s mit a másik iránt. 
S ezen, vadul hullámzó, ellentétes érzelmek fölött, 
mint a tajték, úszott az a nyugtalanság, melyet a 
közvetlen való, a rögtöni elhatározás kényszerűsége 
idézett elő.

Mind a ketten sokáig hallgattunk.
— Maradj még itt velem; — könyörgött Esz

ter; — ne hagyj el ily hamar és váratlanul.
— El kell mennem.
— Csak egy hónapig, csak harminc napig ma

radj még... aztán, ha elmégy is...
— Nem, Eszter; holnap megyek.
— Csak egy hétig... egyedül velem... csak 

egy hétig...
— Nem, Eszter; holnap megyek.
— Hát csak egy napig... csak holnap maradj 

még itt!
— Nem; holnap reggel utazom.
— Ha elmégy, Gyula, én is veled megyek.
— Azt nem fogod tenni.
— De megteszem.
— Miért? — kiáltottam föl hevesen, s meg

ragadtam karját.
— Miért ? Mit kívánsz még tőlem ? Miért üldö

zöl? Miért nem hagysz magamra? Miért gyötörsz 
szemrehányásaiddal, szerelmeddel, közös vétkünk 
emlékeivel, zokogásoddal, szenvedélyed kitörései-
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vel? Hát nem látod, mily nagyon szenvedek? Nem 
látod, nem érzed?

— Szeretlek! Tehetek-e róla, hogy szeretlek? 
— jajdult föl kétségbeesve.

— Most már késő.
— Szeretni sohasem késő, Gyula: én szeretlek.
— Ne mondd ki e szót többé, — szóltam, s 

hangom elfulladt.
— Szeretlek. Ha itt maradsz, együtt fogunk 

élni; ha elkergetsz, küszöbödre jövök aludni; ha 
elmégy, mindenhova követni foglak. Szeretlek!

— Oh, Gyula! — nyögött fel fájdalmasan — 
én vagyok itt, én: a te Mindened, Esztikéd...

— Esztikém ... — ismételtem öntudatlanul,
mert a nő őrjöngő szenvedélye lassú méregként 
kezdett felszívódni ereimbe.

— Szólíts engemet így; — susogta lágyan ol
vadó gyöngédséggel; — nevezz Esztinek, kis Esz
tikédnek, mint a régen elmúlt szép időkben, a mi
kor szerettél, a mikor szívem megremegett édes 
gyönyörében, valahányszor nevemet kiejtetted.

El-elcsukló, fojtott torokhangjában váltakozva 
rezdült meg fájó kétségbeesése, vágyó szenvedélye 
és alázatos megadása. A mint nyakamba borulva 
teljesen fölajánlta magát, hogy azt tegyek vele, a 
mi tetszik, éreztem, hogy eszméletem lassankint el
homályosul, és nem sokáig lesz erőm, hogy e min
dent leromboló szenvedélynek ellent állhassak. Mert 
nagyon szép, nagyon csábító volt, a mint kikap-
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csőit köpenye lecsúszott válláról s látni engedte, 
hevesen hullámzó keblén, a selyemruha ingerlő 
mozgását. Sötét, mély szemeiben, hol a remény 
verőfényes sugára villant meg, hol a vigasztalan 
fájdalom emésztő tüze lobbant fel; halvány arca 
kipirult a dobogó szívéről feltoluló vértől; duzzadt, 
bíboros ajkai körül, melyek kéjesen vonaglottak, 
kétfelől a keserű fájdalom mély barázdát szántott; 
gyönyörű, telt idomait még teltebbeknek éreztem, 
a mint egészen reám borult és reszkető karjaival 
magához ölelt.

A hajából felém áradó pao rosa illat lassankint 
elkábított; a fizikai érintkezés vonagló testével, me
lyet nem bírtam távol tartani magamtól, gyorsabb 
pezsgésbe hozta véremet, s a mély szánalom nyo
mán, melyet fuldokló nyögése ébresztett föl ben
nem, lassankint valami melegebb, delejesebb érzés 
kelt föl szívemben.

Egyedül voltunk, teljesen egyedül; a kandalló 
jól eső melege ellankasztott engem is; a mély csend, 
mely körülvett bennünket, szinte csábítani látszott. . . 
Már-már lehajoltam hozzá, hogy megcsókoljam 
hófehér homlokát, midőn egyszerre megdöbbentő 
hűséggel jelent meg előttem Eszter és férjének ölel
kező alakja: s ezen vízióra valami emésztő, lelket 
ölő düh fogott el. Láttam Virág ellenszenves, meg
görbedt alakját, kifejezéstelen szemeit, közönséges 
arcát, rendetlenül homlokára csapzó haját, gondo
zatlan szakálát, melyet szálankint idegesen tépdesett
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ki... s valami keserű megvetés fogott el: hogy 
ez a nő, a kit én egykor idealomnak tekintettem, 
egy ily közönséges, tucatember birtoka volt.

— Nem! már akkor sem volt tiszta — gon
doltam magamban — mikor nekem adta magát. 
S férje után, ki tudja, hányán bírták már őt, mielőtt 
az enyém volt.

Kutatni kezdtem Eszter ismerősei között, hogy 
kik lehettek elődeim és szerencsés vetélytársaim; 
kegyetlen gyönyört találtam abban, hogy önmagam 
szakgassam fel sajgó szívem vérző sebeit, s hogy 
a maró kínt, melyet a feltámadó féltékenység oko
zott, a magamra erőszakolt megvetés érzelmével 
enyhítsem. Eszembe jutott, hogy sokat emlegette 
Jenőfit, az ideális szépségű színészt, és Sztanko- 
vicsot, a zseniális zeneszerzőt, kivel még most is 
levelezett. S végtelen undort éreztem magam iránt, 
hogy én, a ki sohasem voltam képes másnak 
poharából inni, meg tudtam részegülni az érzéki 
szerelem kéjes varázsitalától, mit oly serlegből ittam, 
a melyet talán mások már meguntak, vagy éppen 
el is hajítottak. Egyetlen erőszakos mozdulattal le
fejtettem ölelő karjait és hirtelen eltávoztam oldala 
mellől.

— Eszter! itt az idő, hogy elváljunk...
-— Nem, Gyula; én nem megyek el.
— Minden hiába való. Nincs isten, sem ember, 

a ki visszatarthatna.
— Ne menj el, egyetlen szerelmem.
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— Eszter, hagyj el: nem tudod, mit cselekszel...
— Nem tudok semmit, nem törődöm semmi

vel; de nem hagylak el.
— Bármi történjék is, én elutazom...
— Ne mondd ezt, Gyula: nem bírom elviselni...
— S én mégis elutazom.
— Oh, Gyula! szerelmünk emlékére: ma

radj itt...
— Nem maradok.
— Gyula! a múlt, a jövő kedvéért...
— Mind hiába, Eszter.
— Légy irgalmas irántam : ne menj el...
Háromszor kisértette meg, hogy újra átöleljen, 

s én háromszor hárítottam el, durván, kérlelhetle
nül. Összecsikorítottam fogaimat, s mély barázdákba 
vont homlokom alól, szemeim vészes tűzben vil
logtak feléje. Csak nagy erőfeszítéssel tudtam már 
leküzdeni kitörni készülő indulatomat, s az asztal 
körül kezdtem keringeni, hogy szabaduljak tőle. De 
nem hagyott el; utánam jött, s midőn nem birt 
elérni, etembe került, s térdre rogyva tárta ki felém 
reszkető karjait:

— Gyula! lásd, hogyan kérlek, lábaid előtt: 
én, Eszter, a te Esztikéd, a büszke, az ünnepelt: 
a te Egyetlened. ..

— Kelj fel, — szóltam rekedten, s fel akartam 
emelni.

— Nem, nem; így könyörgök mindaddig, míg 
megbocsátasz.. .
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— Kelj fel, Eszter...
— Itt fogok sírni, itt akarok meghalni, — 

szolt, kínosan fuldokolva, s átkarolta térdeimet.
Ekkor erőszakosan ellöktem őt magamtól, s 

kétségbeesve, kimerülten leroskadtam a dívánra, 
arcomat kezeimbe temetve. Ő pedig végig esett a 
szőnyegen, s fájdalmasan nyögött kínos kárho
zatában.

Most már sírt, megáradt patakként omlottak égő 
könnyei; sírt, zokogott és vonaglott. Ő, a ki eddig 
talán azt sem tudta, mi a bánat, a szenvedés: két
ségbeesve zokogott, mert reá is elkövetkezett azon 
rettenetes pillanatok egyike, melyekben a sírás, ha 
nem is vigasz, legalább megenvhülés. Valami mély, 
hörgéshez hasonló, kínos nyögés tört elő kebléből; 
hosszú, egyhangú, borzalmas nyögés, mint a halálra 
sebzett vadé, mely vonaglásba hozta minden ide
gét. Néha-néha, mintha kimerült volna, zokogása 
elcsendesült, hogy aztán a kétségbeesés fájdalmával 
újra rémesen, feljajduljon, mintha nyitott sebéből a 
vér újra megeredt volna.

És én ismét az állatot láttam az emberben, a 
mint halálos veszedelmében tehetetlenül vergődik. 
Megdöbbentő volt reá nézni, a mint végig nyúlt a 
szőnyegen, arcával a föld felé, karjait elhányva két 
oldalt: s még rémesebb volt hallani, a mint hör
gött és nyögött, kínos fájdalmában. Letört, porig 
alázkodott, a büszke teremtés; elkínzott lelke oly 
kietlen volt, mint az elhagyott sír, melynek sötét
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éjjelében csak rémeket látott: az elvirágzott szere
lem, a feldúlt boldogság kísértő rémeit, melyek 
megtorló démonok gyanánt jártak fel hozzá, hogy 
kínjait folyton megújítsák.

Azután, midőn heves zokogása alább hagyott, a 
szerencsétlen, legázolt teremtés kebléből csak azon 
egyhangú, hörögve elhaló nyögés tört elő, a mely
nek soha vége nem szakad. Úgy tetszett, mintha 
soha többé nem volna szabad fölkelnie a földről, 
mintha ott kellene kilehelnie lelkét, nyögéseiben, 
hörgéseiben. Úgy tetszett, mintha csak a halált 
várná ott, a földön, hogy megszabaduljon minden 
kínjaitól.

Ekkor, a mint vérben forgó szemekkel néztem 
kínos vergődését, ama megmagyarázhatatlan lélek
tani átváltozások egyike ment végbe belsőmben, 
melyeknek elemzését és megokolását meg sem kísért
hetem. Vannak a léleknek örvényei, a melyekbe 
ugyan lehet egy pillantást vetni, de mélységüket 
megmérni nem lehet: s ki tudhatná, mi rejlik, mi 
megy végbe ott lent, hova a lélekbúvár szeme még 
csak le sem hatolhat?

Az elvirágzott szerelem minden emléke vissza
száll szívemre, de halványan, elmosódva és hatá
rozatlanul : úgy, hogy nem tudtam, vajjon gyönyör-e, 
vagy fájdalom, az a bizonytalan benyomás, melyet 
bennem keltett? Lassankint, ez a rejtélyes belső 
izgatottság növekedett, és édes fájdalommal töltött 
el. Az elfojtott fájdalmak, a ki nem elégített rémé-
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nyék s az eltitkolt csalódások, melyek kegyetlen 
harcot vívtak lelkemben, mióta Esztert szerettem, 
most újult erővel támadtak fel és viharzottak át 
elgyötört szívemen.

— Ez a nő egykor egészen az enyém volt — 
szóltam magamban, s többször ismételtem ezt a 
frázist, mintegy meg akarva győzni magamat aunak 
valóságáról.

De, míg nem voltam képes képzeletembe vissza
idézni a mi szerelmünk szenvedélyes érzékietek: 
brutális vízió gyanánt láttam ismét és ismét Eszter 
és férje ölelkező alakját.

— Lemondjak-e hát róla? Visszaadjam-e hát 
férjének, most, a mikor, elkínzott lelke legmélyén, 
csak fájdalmában vergődő szerelme él?

Lassan fölkeltem, s roskadozó léptekkel hozzá 
mentem. Letérdeltem melléje a földre, s fölemeltem 
egyik kezét: élettelenül hullott vissza, mintha mai
meghalt volna. Ekkor átkaroltam derekát, s lihegve 
felültettem; majd fölkeltem, nagy erőfeszítéssel fel
öleltem őt a földről, s a díván felé vezettem, úgy 
hogy feje keblemre hanyatlott. A mint lassan, ros
kadozó léptekkel vittem őt, megbotlottam a sző
nyegben, és tántorogva rogytam le a divánra vele 
együtt. Vérpiros ajakát, mely még mindig kínosan 
vonaglott a görcsös zokogás utóhatása alatt, némán 
felém nyújtotta... s én, behúnyva szemeimet, forró 
csókot nyomtam reája, kárhozatos mámoromban...

Aztán elhagyott eszméletem.
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így szállott le még egyszer az érzéki szerelem 
kéjes kárhozata elkínzott szíveinkre, a melyeket 
ismét legyőzött a természet rejtélyes, nemi ösz
töne. így diadalmaskodott még egyszer az állat az 
emberben, gyönyört találva e lelket ölő szerelem
ben, melynek mámoros őrjöngése kacagó hörgésben 
hal el; mert a kéj kínra válik, s a kín ismét gyö
nyörre, mely minden más érzést elöl, és elzsib
basztja a test érzékeit, eltompítja a szellem fogé
konyságát. Lelket ölő, kárhozatos, őrjöngő szen
vedély : de azért ép úgy szerelem, mint az, a mely
ről a költők énekelnek...



VI.

— Miért iszol annyit, ma este? — kérdezte 
Eszter, merően a szemeimbe nézve.

— Szomjas vagyok. És te, nem iszol ?
Pohara üres volt.
— Igyál! — biztattam őt, s önteni akartam 

neki.
— Nem — szólt Eszter.
— Jobb szeretem a vizet. Tudod, hogy csak az 

Asti-pezsgőt iszom.
— Akkor hát csengetek, — mondtam felállva.
—• Nem, nem; ma este nem.
És mégis úgy örült és kacagott, mint a gyer

mek, midőn a palack dugója nagy durranással ki
ugrott, s a nemes borpezsgő habokban ömlött az 
asztalra.

— Boldogságunkra! — szólt, felém tartva po
harát.

— Éljen a nyugalom! — feleltem komoran.
A két pohár oly erősen csendült össze, hogy a 

heves kocanásban mind a kettő összetört; a bor
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pedig szerte frecscsent az asztalon, és végig öntötte 
a mandarinokat a tányérban.

— Ez jó jel! ez jó jel! — ujjongott Eszter, a 
ki jobban örült ennek, mintha ő itta volna meg 
a bort.

Aztán felvett egyet a mandarinok közül, és las
san, ügyesen lefejtette vékony haját.

— Milyen szép és kívánatos! — szólt, elém 
tartva a gyümölcsöt.

És belé harapott; az édes nedv pedig lecsurgott 
két oldalról a szája szögletén, mint a csurgatott méz.

— Most harapj belé te!
Én pedig félre toltam kezét, és újra megtöltöt

tem két poharat a pezsgővel.
— Igyál, Eszter! — kínáltam őt.
— Szerelmünk másodvirágzására! — kacagott 

Eszter, és fenékig ürítette poharát.
Én is fenékig ürítettem poharamat, s aztán rög

tön ismét megtöltöttem az övét.
— Mily nagyon remeg a kezed! — jegyzte 

meg Eszter.
— Igazad van — szóltam, s ideges nyugtalan

ságomat erőltetett jó kedvemmel igyekeztem el
palástolni.

— Igazad van. De tudod-e, hogy én már ré
szeg vagyok ? És te nem is iszol ? Meg akarsz 
csalni ?

Eszter nevetett és ismét fenékig kiitta borát, 
mialatt meglátszott rajta, hogy lassan mámoros lesz*
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— Nézd, milyen gömbölyűek a karjaim! — 
szólt dicsekedve, s felgyürte neglizséje bő ujjait, 
melyek alól vakító fehérséggel ragyogtak elém telt 
idomai.

Aztán egyenkint felém nyújtotta mind a kettőt: 
— Csókold meg ! — mondta parancsolólag.
Megfogtam egyik kezét, fölvettem az asztalról 

egy kést, és úgy tettem, mintha el akarnám vágni 
ott, a hol Litere lüktetett.

— Csak vágd el! — biztatott Eszter.
— Én engedem, és nem gátollak meg-.
— Ez a te sebezhető részed — szóltam moso

lyogva. — Ereidet felvágva fogsz meghalni.
Kivette számból a cigárettát és elhajította. Aztán 

hozzám simult; hirtelen, mindkét kezével meg
ragadta fejemet, és ajkaival végig szántotta arcomat, 
mialatt gyorsan hulló, égető csókjai megannyi tű
szurásként hatoltak szívembe. Visszahanyatlottam a 
pamlagra, és, bár érzékeim még elevenek voltak, 
sem szólni, sem fölkelni nem tudtam. Mert csókja 
hatalmasabb és öldöklőbb volt, mint a halál ölelése, 
úgy hogy minden erőm elhagyott és remegni kezd
tem. Ő pedig azt hitte, hogy ezt a remegést a ké
jes vágy hozta reám, és még jobban hozzám si
mulva, fülembe lihegte kárhozatos szenvedélyét.

Ekkor, egyetlen erőszakos mozdulattal ellöktem 
őt magamtól, s mielőtt ismét nyakam körül fonód
hatott volna, tántorogva rohantam ki az utcára.

A hideg, ködös téli éjszakában az utcák oly el-
18Zerdahelyi: Turris Eburnea.
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hagyottak voltak, mint egy temető. Félig éberen, 
félig mámorosán támolyogtam utcáról-utcára, keresve 
lakásomat, meg-megállva és leülve a kapuk alatt, 
hogy pihenjek, és ismét tovább vánszorogva, míg 
végre eltévedtem, és teljesen elvesztettem eszméle
temet. Csak reggel ébredtem föl, a dómnak egyik 
kiszögellő kariatidja alatt, a hol elnyomott az álom, 
a sárban, s nem emlékeztem még arra sem, hogy 
mikor roskadtam össze.

És ezen reggel érlelődött bennem elhatározássá 
az a rémes gondolat, mely az utolsó a lelki gyöt
relmek végtelen sorozatában. Midőn föleszméltem a 
zajra, mely körülvett, egész kiváncsi csőcselék verő
dött össze mellettem, a melyre bambán, a részeg 
ember buta tekintetével bámultam. Mihelyt meglát
ták, hogy szemeimet dörzsölöm, és felülök, azon
nal, mintegy megnyugtatva szétoszoltak, a nélkül, 
hogy megszólítottak volna; némelyek megvető 
tekintetet vetettek rám, mások szánakozva csóvál
ták fejöket, s egy-két utcagyerek éles visítással, 
gúnyosan táncolt körülöttem. Mivel a nagy város 
már ébredezett, az utcákon szokatlan sürgés-forgás 
volt; a munkások már siettek a gyárakba, a cselé
dek kosarakkal a piacra mentek, nagy szekerek ne
héz döcögéssel verték fel a hajnal méla csendjét.

A mint magamhoz tértem, ebben az órában, 
ezen a helyen, eme csőcselék közepette, mély utá
latot éreztem önmagam iránt, erkölcsi sülyedésem 
miatt. Éreztem, hogy nem vagyok, hogy nem lehe-
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tek többé felelős tetteimért, és hogy óriási léptek
kel közeledem az őrület iszonyatos tornácai felé. 
Most már beláttam, hogy ha ez így tart, úgy lehet 
néhány nap alatt, elmém utolsó felcsillanása is el
húny, és még élő holt-tetememet a tehetetlen em
beri kegyesség örökre el fogja zárni a tébolydák 
cella-koporsóiba. És midőn, le nem zárható lelki 
szemeimmel, láttam saját testemet, elnyomorodva az 
örökös félelemtől és marcangoló rögeszméitől, nem 
tudva semmit önmagáról, nem értve semmit, nem 
érezve semmit: hirtelen megfogamzott bennem az 
öngyilkosság eszméje.

Ez volt az én filozófiám utolsó szava és végső 
tanácsa; azon végtelenül üres, fagyasztóan szkep
tikus filozófiáé, melyet elmém hivalkodó büszkesé
gében evangélium gyanánt állítottam fel magamnak.

— Megölni magamat!
Ez volt a menekülés utolsó módja. Ugyanaz, a 

melybe görcsös kétségbeeséssel kapaszkodnak mind 
azok, a kiket az önzés és az anyagban való vak 
hiedelem kormányoz, s a kiknek éppen ezért nincs 
erejük és bátorságuk a roszat elfogadni és elviselni.

— Megölni magamat!
Aztán elkövetkezik rám a semmi, a nyugalom, 

a csend.
A reggel megfogant eszme lassankint erőt vett 

rajtam a nap folyamán, úgy hogy teljesen betöltötte 
megzavarodó értelmemnek még hátra levő világos 
pillanatait. Ezekben a világos pillanatokban soha- 

18*
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sem jutott eszembe, hogy még mérlegeljem azon 
kevesek fájdalmait is, a kikről tudtam, hogy sze
retnek. Helyzetemben egy becsületes, jó keresztyén 
azt mondta volna:

— Élni fogok érettük, bármi történjék is velem.
Én ellenben azt mondtam:
— Meg kell halnom, bánni történjék is velük.
És ez sem volt más, mint rideg alkalmazása 

azon átkos elméleteknek, melyeket az életről és az 
emberiség végzetéről alkottam magamnak.

így jött el az est. Napközben többször elővet
tem a még töltetlen revolvert és oda nyomtam 
homlokomhoz: éreztem a hideg vasat lázban égő 
halántékomon, és valami ösztönszerű borzadálytól 
kényszerítve, ismét visszatettem fiókomba.

Világosan, határozottan emlékszem : kezem, mi
alatt a fegyvert agyvelőm ellen irányította, reszke
tett; reszketett, de bizonyára nem a félelem miatt. 
Akkor nem félhettem a haláltól: reám nézve a sza
badulás, a feledés, a nyugalom jelképe volt: Mors 
ultima linea rerum.

Mit tartottam én a világról és az emberekről, 
akkor ? Mit törődtem a végzettel ? Mily remények
kel biztatott, hogy éljek, és mily rettegéssel töltött 
el, hogy meg ne haljak, kárhozatosan szkeptikus 
filozófiám ?

Mindig vak rajongással hittem pozitív ismere
teim csalhatatlanságában; értelmem mindig oly ké
szen állott a pozitív eszmék befogadására, hogy
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meg sem engedhettem valaminek létezését, ha azt 
egyszersmind rögtön, minden kétséget kizárólag nem 
állítottam. Hittem az anyagban és annak örökké
valóságában ; hittem továbbá a természetes kifejlő
désben is, azzal a türelmetlenséggel, a melylyel a 
vallásos tömeg hisz az isten létezésében.

— Hogyan félhettem volna tehát, — ebben a 
hitben, és azzal a fájdalommal, mely akkor csaknem 
őrültté tett —, hogyan is félhettem volna a haláltól?

És mégis, kezem, a mint agyam ellen irányí
totta a fegyvert, valami végzetes, gondviselésszerű 
gyengeség folytán, remegett.

Ah, még most is, oly sok idő után, tisztán és 
minden részleteiben pontosan jelenik meg előttem 
az a pillanat, melyben kezet emeltem önmagámra, 
hogy föltartsam a végzet kerekét!

Az ablak mellett ültem, mely az óriási térre 
nyílott, és kinéztem a holdas éjbe, mely szokatlanul 
enyhe volt a tél derekán. A levegő tiszta volt és 
átlátszó; a szobába beáramló röpke szellő szétszórta 
asztalomon az ott heverő iratokat, és hűsítő áram
lat gyanánt folyta körül lázban égő homlokomat. 
Alant, a város aludni látszott, s szinte hallani vél
tem csendes, egyenletes lihegését.

Emlékezem: a Santa Maria del Fiore templom 
órája először tizet, aztán kettőt ütött; utána búgva 
zúgott fel a dóm harangja ; majd, távolabbról, gyenge 
visszhang gyanánt a San Satiro, a Signoria és az 
Ossario órái is kiverték az időt, míg végre elnémult
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a lassú kongás, és köröskörül ismét minden csen
des Ion. Aztán, a központi állomás felől, tompán, 
zakatolva hallatszott fel egy érkező vonat robogása, 
melynek dübörgése mintha szívverésem elhaló lük
tetése lett volna. Mert az önfenntartás ösztöne, me
lyet az életműködés központja, az agy, már szám
űzött, az érzékekbe menekült, s kétségbeesve nyi
latkozott meg érzékleteimben, hogy a végpillanatig 
viaskodjék elszánt akaratommal.

És gondolkoztam.
—? íme : nem fogok látni többé semmit, nem 

fogok többé hallani semmit. Holnap, ugyan ebben 
az órában, a hold éppen úgy ragyogni fog, mint 
ma, ezüstös fénynyel öntve le az alvó várost, de 
én már csak élettelen, érzésre képtelen anyag leszek. 
Ki fogok veszni öntudatomból, és kiesem a termé
szet örök gépezetéből, mint egy megvásott csavar. 
A virágokkal hímes pázsit, a gazdag lombokkal 
árnyas erdő, a sötét ég boltján ragyogó csillagok, 
az éltető, meleg nap... minden meg lesz halva 
reám nézve, a mint én is meg leszek halva min
denre nézve ...

És, lankadt szemeimet nem bírtam levenni az 
alvó városról; és, a méla csendben, élesen figyelő 
fülem sóvárogva kutatott még valami hang után; és 
kezem, mialatt lassan fölemeltem, görcsösen szorí
totta a fegyver agyát, mintha jobban akarta volna 
érezni a faragott fa domborulatait.

Vajjon ki — ha látott már haldokló embert —
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vajjon ki feledheti el az ujjak azon görcsös rángá
sát, melylyel lepedőjébe kapaszkodik, s a végső 
tekintetet, midőn szemei elhunynak ?

Ugyanaz az ösztön, a mely egész a végső 
pillanatig életet önt a haldokló szemeibe és idege
sen vonagló ujjaiba, ugyanaz az ösztön tette bi
zonytalanná az én végső pillanatomat is. Mert csak
ugyan nem volt lelkemben semmi sem, a mi az 
élet örömét éleszthette volna : elmém és akaratom 
csodálatosan egyek voltak, hogy életemmel együtt 
véget vessek kínszenvedésemnek is.

Mégis, a mint a fájdalom megsokasodott szí
vemben, és, kínos sajgásában, lázas vérem lüktetése 
lecsillapult, sajnálni kezdtem Esztert.

— Holnap, úgy lehet, zokogva borul reám, és 
nem lesz, a ki könnyeit fölszárítsa...

Heves fájdalom nyilallott keresztül e gondolatra 
telkemen, és éreztem, hogy gyáván és alávalóan 
viselkedem, midőn erőszakosan töröm meg a vég
zet hatalmát, melynek súlya egyedül Esztert fogja 
összezúzni. De, éreztem azt is, hogy a pillanatnyi 
habozás, mely késlelteti szándékomat, meg fogja 
ingatni elhatározásomat, és elveszi minden lelki erő
met, ha nem sietek, és időt engedek arra, hogy 
szofizmáim újra föltámadjanak.

Megnyomtam tehát a ravaszt, mely egy kissé 
nehezen járt, és vártam — oh, sokáig vártam! — 
hogy eldördüljön a lövés, és szerte szakgassa kopo
nyámat. . .
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... Azután, e rövid másodperc alatt, égymást 
követő álmok sorozata rohant el szemeim előtt, 
mintha éveken és éveken át hányódtam volna a 

■'kínok tengerén. S ez álmokban egy sötét szemű 
gyöngéd nő, a Turris Eburnea, arcát láttam, a mely 
reám mosolygott, és egy fehér kéznek az érintését 
éreztem, a mely simogatva adott enyhet. Fölismer
tem Eszter arcát, és szépsége átszáguldozta lázas 
ereimet és egygyé fort velem...

...Igen, igen: én láttam mindezt. Sőt még 
szólni is akartam Eszterhez, hívni, figyelmeztetni őt...

De egy irtózatos dördülés — mintha a föld 
roppant volna össze sarkaiban — betöltötte minden 
érzékemet,, megszüntette életem működését: a már 
végtelen és sötét űrben, utolsó vízió gyanánt, egy 
roppant nagy, sötétvörös gömb jelent meg egy 
pillanatra, s aztán semmit sem éreztem többé.

Nervi—Budapest, 1895. március—junius.












