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Utat vagtam. 

Utat vdgtam, hol szirtes szakadek volt, 
Tiizet gyiijtottam, hol homdlyos ej volt. 
Kopar szikest virdggal beültettem. 
Ügy mondjdk : rosszul tettem. 
De az i'ij uton mily mohdn tö"rtettek ! 
A ti~zoszlopnä l, hogy fölmelegedtek ! 
Virdgos kertem orozva hogy teptek! 
1-logy megszedtek a rdzsabokrok mezet! 

Kis ejszakai rabldk, deneverek 
Harcdt nein dllom. Elölitk kiterek. 
S adom nekik niincl, amit 11iegkivdntak, 
JYiind mind, amire vdgytalc. 
Kell a baberoni? hordjdk szerteszijjel. 
Kell a szeretöm? Od' adom, vegyek el. 
JJ;Jindkettö szolgdm, egyik se kirdlyom 
S ha mcis kivdnja, en mdr nein kivdnom. 

Az en utani, hci jobbra-balra ter is 
A magassdgok büszke i~tja meg is. 
Giz-gaz eldllja, biirjctn bebogozza 
Vad zdpor iit,i, mossa, 
Bi1J rajta neha fdraclottan j drolc, 
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A fejem ziig, a könnytöl alig ldtok, 
De nem hagyom el, mig lelekzem, elek, 
Ha megtör is - de vissza sohse terek. 

Oly ja igy menni, nem kerde.zve nieddig 
Tdn alkonyatig. Taldn kesö estig. 
Hevülve, fäzva, .küszva, szcirnyra kelve, 
Zokogva, enekelve ! 

sak menni menni clebe a napnn.k 
Biboros fenyben egö virradatuak. 

ehol neni vdrni, sehol sem pihenni, 
Celtalan celert folyton menni, nienni 



Ejjel a vihar . ... 

, 
Ejjel a vihar fölebresztett. 
Legszebb almomat almodtam akkor es 

hirtelen felriadtam az erös mennydörgesre 
es szememet kinyitva beleneztem az ej
szakaba. 

Fölöttem es alattam a nagy haz me
lyen a.ludt. 

A faradt, a kabult es a boldog embe
rek alusznak a vihar ejszakajan. Miert 
kellett nekem felebrednem ? 

A vihar bedörgött hozzam az ablakon 
es igy sz6lt : "ebredj fel ! ' 

A villamlasok megfenyesitettek a fala
kat es az agyat, amelyben feküdtem. , 

Es gondoltam magamban : 
- Ime, a vihar beszel velem es a vil

lamok megfenyesitenek engem. Ez ejsza
kan mind felebrednek azok, akik nem 
faradtak, kabultak es boldogok, hogy kö
szöntsek a villamlasokat es feleljenek a 
levegö szavara. A j6zanok, erösek es tisz· 
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tak ilyenkor sok mindent megtudnak es 
azok, akik eberek, ilyenkor szeretnek 
hallgatozni. 

Istenem, köszönöm, hogy fiilebresztet
tel viharod szavaval es megengedted, hogy 
halljam a sulyos esöcseppek kopogasat 
ablakomon. 

Köszönöm neked, hogy kivalasztottal 
a mely alvok közül es megadtad szivem
nek az eröt, hogy elviselje az ejszaka 
fenyet. 

Azok, kik lefekves elött arcuk es kezük 
megmossak t~szta vizzel es kiknek ep, hü
YÖS testet csak az a}om nielegitette fel, 
mind fölebred nek veh~m ez ejszakan s 
eszükbe jut esteli imadsaguk es nyugod
tan hallgatjuk a niennydörgest. De hanyan 
vannak az imadkozok es hanyan akjk nem 
akarnak boldogok ies kabultak lenni? 

Az elet faraszt es az öntudatlansag j6 
s ezert vannak, kik fölebredYen a viharra: 
idegesen rantjak magukra a takar6t es 
dörmögve fordulnak a masik old'alukra. 
Mert ezeket az ej szava megfosztotta leg
nagyobb javukt61, az öntudatlansa.gtol. 

Istenem, köszönöm neked hogy kiva-
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lasztottal azok közül, akiknek az öntu
<latlansag j6tetemeny. 

* 
Akarok latni. 
Akarok tudni magamr61 szünetlenül es 

megkövetelem almaimtol, hogy hasonlit-, 
sanak hozzam. Eberen amiket cselekszem 
es gondolok, olyanok legyenek almaim is. 

Akarom ismerni szenvedeseimet es örö
meimet. Akarom erezni az elet meleg 
cs6kjat es kemeny üteseit. ~finden p6ru
sommal akarom erezni, hogy ember vagyok. 

A nehez esöcseppek ime igy felelnek 
gondolataimra: 

- Ember vagy es jaj neked, ha min
dent tudsz magadr61. Ha lelki szemeiddel 
keresztul latsz magadou es fölismered hi
baidat es erenyeidet. Oselekede teidet kor-, 
latozza az önmagad ismerese. Almodj ma-
gadr61 szepeket, hogy szepek legyenek 
cselekedeteid. 

- A hibaimat is szeretem es felölük 
i szepeket akarok almodni. Legye
nek a hibaim hasonl6k az erenyeim
hez; minthogy a j6 anya sem tesz kü-
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lömbseget szebb es csunyabb gyermekei 
között. A bibaim is hozzam tartoznak. 
Velök együtt vagyok ember. , 

Es sz6lt az ejszaka a vihar szavaval. 
~ Miert nem alusznak az eber lelkek 

a bibaikat szeretök, a magukat keresök? 
Ahelyett, hogy emberi voltukkal kerked
nenek: aludnak at az ejszakaikat, hogy 
jarhassanak nappal j6zan fövel es eber 
szemekkel? 

Behunyom a szemem es sz6lok moso
lyogva: 

- N em a vihar keltett-e föl engem? 
Bizonyara aiert törtent ez, hogy lassak 
es halljak renclkivüli clolgokat e rendki
vüli 6rakban, mig a faradtak es boldogok 
alusznak. N ekem az ejszaka olyan mint , 
a nappal. Hangos, nepes es vilagos. Es 
megszoktam, hogy feleljek a hozzam jn
tezett szora es feleljek könnyen, kabulat , 
nelkül, az eberek mosolyaval. Es hozzam 
sz6lott az ejjel . .. . 

* 
Föl-fölcikaz6 villamfeny, te vagy a vi-, 

haros ej szemenek pillantasa. Egzenges, t8 
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vagy az ej zava. Hull6 esöcseppek, ti 
vagytok a zapora beszed a melyre fel
könyökölven parnamon, baUgatok. 

Es latom, hogy hasonlatosä.k vagytok 
a lelek viharahoz, a zokoga hoz, a köny
nyekhez a szivdobogashoz. 

Ejszakai vihar a lelkem fajdalma, mely 
reggelre elcsitul hogy belenevethe sen a 
kelö napba. 

Beh j6, hogy azok közül vagyok, akik 
nem örzik meg szenvedeseiket a követ
k zö napra akik mosolyognak tegnap 
hullott könnyeik felett, anelkül, hogy sze
gyenlenek öket. Bü zke vagyok, hogy 
megertem a könny jogosult"agat ep ugy, 
mint a mosolyet. A fajdalomet ugy mint , 
az örömet. Es hogy nem vagyom örök 
mosolygasra. Voltak szenved 'seim es örö
meim 's tudom, hogy ez a kettö hasonlit 
egyma hoz s nein korholom magam, amiert 
neha ö szetevesztettem öket. A könnyem 
hullott e nem lattam j61. Vagy pedig a 
szemem kaprazott. Mert azok köziil val6 

agyok, kik erzeseiket es indulataikat 
lelkük ösvenyen nem egyenkint boc atjak 
k r sztül. Hanem jönnek egyszerre többen 
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es összetalalkoznak es neha nem tudnak 
kiterni egymasnak. Egyik a masik nyom~ 

dokaba Iep, utjat szeli, vissza kergeti. A 
küzködok összecsapnak, egybe fon6dnak 
es ilyenkor törtennek a megtevesztesek. 
De szivesebben szenvedek emiatt, semmint 
a lassusagot nezzem. Oh gyülölöm a lomha 
indulatokat, melyek botorkalva jÖ G nek es 
tünnek. A szarnyon szall6 erzesekben ta
lal om gyönyörüsegemet, mert lelkem eleg 
erös arra, hogy egy pillanat alatt megta
lalja es magaba fogadja becset egy egesz 
örökletre. 

Az esocseppek igy sz6lnak; 
- Te sietsz. Te sietsz ! l\fi az amit 

egy pillanat adhat? , , 
- Minden. Atok es aldas. Elet es ha-

lal. N em tudok varni es nem vagyok tü
relmes. Az elet siet s en vele sietek· 
1'fennyit kell gondolkodnom ama kis idö 
alatt, mely nekem adatott a gondol o
dasra. Mennyit k 11 küzködnöm, tepolöd
nöm; epitenem 6s rombolnom maga.mban 
es masokban, hogy melt6 legyek az m
ber ne•/cre. Hany ejszaka üzi el almon .at , 
a vihar ! Es hany nappalom borul felhökbe 
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addig ! Fölöttem uhog az idö ostora. 
ietnem l·ell, hogy l gy .k Vc lamive mi

elött meg semmive lenn 'k. 
A villamok fenye elboritja a zob;;1.t. 
111ennydö 1 g 's üiYolrol hallat zik. Az 

esocsep ek kopog6.„a halkul. ]'ölkelek az 
tigyb61 b leburkol6zo111 cjj li köntö
ömbe es az ablukhoz allva lenezek az 

utcir-.1. 
Mindenfele c önd. A kövezet c illog a 

lehullt esötöl. \..z utcai I:tmpak fatyolos 
vilacro·al ecrnek. 00 0 

Sehol egy elö Ielek. 
Fönn az egen szakadoz6 felhök las an 

lomban kuaznak a hegy k orma fele. 
Va16ban senki sincs ebren l'"örülöttem, 

csa c :1 felhök es a villamok. :ß1ilyen gyö
nyörüseg : tarsa lenni az ejszak{ nak es a 
viharnak ! A tudat, hogy a termeszet ma
gahoz melt6nak tar : közelebb visz abhoz, 
ami örök. A hallhatatlansag illatat erzem 
az e öböl. A hallhatatlansag fänyet erzem 
a villamokb61 e a lelkem derüs es csendes. 

Osokolj meg engem ejszakai szel, tied 
legyen ürlvözlesem es arcom n1elege es 
lat6 szemeim sugarai. A nappal azoke, kik 
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ejszaka nem hallottak a vihart} mert el
nyomta öket az ~Horn. 

Enyem az ej a maganyos es fenseges ; 
enyeim az erös sugarak es a hatalmas 
hangok. 

A nagy elborulas lelkem derLi.jevel egy
befoly es egy pillanatra ugy erzem : a 
derii a nagyobb es hogy en vagyok az 
ejszaka napJa. 



, 
Oh Leany ... 

I.·fnlem . gits meg ! 
··dvö ·s :r; 'S li inomt6l, kdprdzatos cilmomt6l 

11.Jngem zabodits meg ! 

lt)s.zaka volt. Krrte1Hben friss iioldt szedtem 
Harmatos s.uip ioldt myrtusbokor aljdban 
~ 'dun b ;jt ttem . .. 

~!agam i magam is m.elle hev redtem. 

l logy ~"ello e lwllja olyan halkan 
[ csdkoltam. 

~ 
1

• i • m r1yü d9yciban titkon elgondoltam : 
J>illangu n ld sa k lü melt se irigyelje 

Jfogy 1 A m ·ircf!]O"' ·iold nak ede N lylze. 

jh m rt magam vagyok ! 
l zndo ltiuy cigv>n, gyö'trü tir •asdgom 
1 <i.r;yaitdl uwjtl lhalok -
1 tfrt holda [j :akätol. feht!r iollitdl 

l'f)Y c dko, aka ·ok, t.flY c rikot karok. 
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lifondhatatlan erzestöl szdlani nem tudtam, 
Ami veleui törtent, taldn csak dlm,ocltani 
Ta ldn csak iigy dlnwcltani. 

Kettenyilt a bokor suhogd zöld aga, 
Letüzött a pcizsitra hold f eher sugdra, 
Hdszin fdtyolomra, fekete hajamra 
Hullt a (eher sugdr piros ajakamra. 
Ekkor s.z6t hallottam, ldgyan csengöt, 

[meleget: 
Üdvözlegy oh Ledny, az Ür van te'l:eled ! 
E csillagsugdros sziiz violds ijben 
Illatoz6 virdg vagy az elet kertjeben 
Ra vdgyad fakadna, piros verecl gc1jedne: 
Aldott harmatdb6l egy Isten születne. 
_Eqy fiatal Isten, kit mindenki ldtna 
Ki a.z örök iidvös~eget hoznd a vil dgra. 
Oly szep vagy ! Oly szep ragy. 

Ekkor megrezzentem. 
Csoddlatos bübdjt6l sajgott meg a lelkem. 
Ott a lwlchilagos vazsiton kit ldttam? 
Angyal volt? Szellein volt? Fenyes korondjcit 
Tündökletes szdrnydt hasztalan lcereste1n. 
JJiind csak arra vcirtam: tdn ujra megszdlal, 
li1ennybehi7;6 edes, vard.zslatos szdval ... 
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Am a holdvildgon zemem elkdprdzott 
sak egy fenyben ?ts. 6 elettvl virul6 

Ifjü fejet ldtott, egyebet nem ldtott. 

15 

E hidba tünclököltek mennynek piro fdklyai 
J>,T in b irtam md ,t ld tn i. 

ket reszke 1ö karom feleje kitdrlam ... 

Oh beh fenyes fj volt ! 
Virdg vindd a, csillag csillogri a 
Oh beh nagyon ep volt / 

Jiyrtus bokor dga, hogy hajolt fijemre ! 
.Lliyrtlls (eher 1:irdga, hogy lrnllott ~ememrc ! 
8 'reztem lelkemben imcicl dgo hittel · 
Hogy szivem vdgydbol, ajakwn csokjdbdl 
Vildgra sziiletik egy fiatal L ten. 

Amde puha fdtyolom, hajnal sugw·dban 
Bokor tövisetöl megüfpve taldltam. 
Harmatozo ldJnnyeni (öl 'tattam ?;ele 
S boritottam haldokl6 violdk fejere. 

I: ten m segits weg ! 
"aäJssege" kinomtdl, kdprdt'atos cilmomtdl 

Engem szabcalits meg ! 
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Faztam a hidegben, oh faztam, faztam ! 
A keritesek mellett mentem, ket nagy 

kutya kiöert, rnndakettö a szomszedb61 
val6, csak enni jöttek hozzam es mellem 
szegödtek, amikor setara indultam. 

Mentem a csikorgo havon, az alacsony 
k eritesek mellctt, a postaig. Ott a ket 
kutya megallt. Tudtak, hogy befogok 
menni. 

Bementem, remegö hangon kerdeztem 
a kis pupos szöke leanyt61: 

- Nem jött semmi, kisasszony? 
A fejet razta, reszvettel mosolygott. 
- Talan a delutani postaval - mondta 

megnyugtatasul. 
- Igen, igen - feleltem es elsiettem 

fülig pirulva es jartam tovabb künn a 
havon a ket kutyaval. 

Elkoboroltam a faJ.un tlll, a mezök 
fele; a feher erdöben, kis hidakon at, a 
befagyott patak fölött es fäztam es 
egtem. 
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aztam PS egtem. 
Ira. ok~t kiHc1öt hozz im egy ember 

,r, y hii es u rry c ber, gyö 1y:irü in1so
kat hozzam a ki faluba. az i meret
lcm 1 unyhoz, a szegeny fiatal lcciny
hoz, aki voltam. , 

J~s t tarn, hogy ezek az irasok c ak 
a het egy izonyo napjan j ·· nnek ma -
kor nem jöhetnek - m 'gis szü telen ott 
olalkotltam a posta körül , vc.irtam, ker
dezöskö tem, f kgat6ztam. 

- 1 emmi n m j „ tt, semmi ? J;evel -
Azt hogy lev 'l c ak ugy mondtam ravasz

>lagb61 nehogy m gtu jak, hogy azt a ho z
·zu, 1 m 'ny 1 pirboritekot varom nap

r61-napra. 
it "l jött volna level. cso a irt 

volna nokem? 
m tuclott n, l 'tez I emr "l ma l C ak 

az irasok l ülclujc. i honn n, mik'p? 
rök titol- maracl. 1 gkerd ztcm ok-

·zo1" m kaptam ra felelet t ol1c. 
T , lll V gy- f ] tc? - allt UZ egyik 

1. pon - ftl- t int a ] g"zomor{1bb 
'jj 1 v O'y rnint a t6 m 'ly , ba felleges 
az 'g r N em vagy-e fiatal es szomoru ? 
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Ilyen Jegy ! Ilye11n ek akarlak! Nero vagyme 
Yagyakoz6 mint a legteljesebb asszony 
te leany, akit innen a tavolb61 sejtek es 
erzek? V agyakoz6 vagy, mert messzirol 
eget engem egy nagyon erös es fiatal 

, 
vagy. 

Ilyen vagyok. Ilyen vagyok - u
sogtam kabultan, forr6 önkivületben es 
ajkaimboz szoritottmn a papirt es ratek
tettem az arczom es este lefekveskor kes
keny ngyamba tettem es karjaim köze 
szoritva alndtam el. 

- N em akarlak latni - volt irva ismet 
egy masik lapon - csak tudjam, hogy 
te vagy. Ami6ta elek, teged kereslek. 
Ami6ta elek, neked irok. Minden as"zo
nyom te vagy. A ros z is, a j 6 is. A 
szöke, a vörö ' a fekete, a szelid es :in
dula to ' a zent es vetkezö, mind, mind 
te vngy. Te pedig ncm ismersz engem es 
ez neked j6. lvlert csak meg kell i mer
ned, hogy olyan legy, mint az asszonyaim. 
Akarsz, mondd? Kere.c, hideg lany kar
jaid füzzed nyakam körü 's mondd, Logy 
akarsz .... 

. . . . Ültem az ablakrnil es kiba.multam 
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n.z elhagyott utczara, a kis paraszt hazak 
nadtetöire, an1iken a deli napt61 olvado
zott a ho. Ültem es magamban inondtn.m 
a lev61 szöveget, a levelet, amit megirand6 
voltam hozzci. 

Oh de az irasom, a csunya szarkalabak 
elszomoritottak. 

Hogy szabad? flogy merjem? 
1\[egis magamban susogtam, amit künn 

a havas erdön kigondoltam, mig a ket 
bozontos eb lustan czammogott utanam. 

„Igen tisztelt Uram ! - '11isztelt Uram! 
- l\felyen tisztelt ir6. - Kedves Költö. 
- N agy e tisztelt ir6. -

- Ejh, semmi megsz61itas. Osak igy 
egyszerüen. 

„ Uram, fogadja halas köszönetem a kül
dött irasokert. N em tudom hogyan ha-, 
laljam meg. En csak egy szegeny leany 
vagyok es nincs m6domban. - (( 

Igen. 
„Az ön könyvei oly szepek. Ha en 

valaha oly nagy lehetnek, hogy megha
lalhatnam a hozzam val6 j6sagat ! Ne 
ertsen fßlre amiert levelet irok. }Tein 
akarok megismerkedni önnel. Itt a falusi 
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estek oly hossz11k. Nincs semrni sz6ra
kozns. - Sokat olvasok. Neha szikrazik 
a levegö elöttem. Akkor front Yeszek a 
kezembe es mindenfele bolondos gondo
htokat jegyzek le m gamn1k kis papir
lapokra. Ezeket leirtam tintaval is. Feher 
börbe köttettem mint egy könyvet. Kül
clöm önnek es kerem ne nevessen ki erte". 

A. levelet megirt. m. Ket hibJ. e ·et t 
benne, ös ze kellett tepni. A. masodikncil 
elfolej tettem sorve.zetöt al 'tenni, a sorok 
mind görben futottak. A harmadik sike
rült. Harnar a zsebembe tettem e meu
tern a posta fele. A. ket ku.tya nyomomban. 

- Te nem tudod mi fog most tör
tenni - sz6ltam az egyikhez, amire [l, 

a masik f lemelte 'l fejet e feltekenyeu 
v::tkkantott egyet. 

Fele fordultam. , 
- En levelet jrtam - magyaraztam 

neki. - De ti ezt nem ertitek. 
' m a posta elött ellrngyott a bator"agom. 

Elfutottam, mogszöktem. Z obemben a le
vellel rohantam ki az erdö fele. 

Varjak a foher bavon ;:ja1 atostul szall
tak, elölem fölrebbcnkk hn,ragosa.u karog-
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tak. Mintha csupa rossz joslat lett volna 
beszedük. 

Egy görbe faaggal a havat kapirgaltam, 
mignen1 a föld latszott. A levelet 6vato
~an beletettem a kis gödörbe, ra a havat 
vissza kapartam. 

A ket kutya nezte es csodalkozott. 
Aztan egy ideig vartam, megint megke
re tem a levelet. Hideg volt, de azert 
rnegcs6koltam. Aztan összeteptem sok 
apr6 darabra es szetsz6rtam a havon. A 
kis foszlanyok ügyetlenül libegtek, leszall
tak, elültek. 

Akkor hazarnentem es masik levelet 
irtam. 

Es elküldtern . 

* , 
Oh csodalatos napok ! 
N agy, almatlan ejszakak ! Hideg Vlrrßi~ 

datok! 
A valaszt vartam, de nem jött. 
Este imadkoztam, reggel sirtam, egesz 

nap vivodtam. 
N eha varosi kocsi hajtott keresztül az 

utc.zan. 
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A szivem doboga a elallt. 
N em ö volt. Elhajtott. Orvos ült benne, 

nagy beteghez vittek. 

Hat napon at vartam. A hetediken meg· 
jöttek az irasok. 

Level nem jött. De minden sz6b61 azt 
olvastam ki. 

Mit akar? N em nyughat ? V arjon csak , 
varjon. En mar keszülök. N emsokara 
megyek. Virag legyen a szobajaban akkor. 
Sok feher virag. Vau magukncil? Küld
jek en? 

A kis vörös kertesz, aki a varo ba vitte 
be a viragokat, mindennap jött egy bok
retaval. 

Erte odaadtam a penzem, mind ami 
volt. 

N eha keveseltß. N eha visszaadott belöle. 

Egy zer megkerdezte : minek kell ennyi 
viola,? Itt a kis szobaban, hogy elhervad„ 
janak? A varosi damak a hajukba, mel
lükre tüzik. En miert nem? 

- Minek ? Kiert - feleltem. 
, 

Es elfordultam sebten, mert mar a 
könnyek elhomalyositottak a szemem ... 



H6 

Es UJra elmult egy het es a posta 
njra hozta az irasokat. 

„ Szepek szepe, ki vagy, en Mged ölel
lek, nem latva, nem ismerve, vallaidon 
nyugtatom a fejem. Körülcs6kolnak forr6 
hazugsagok, en a te igazmond6 ajkad 
szavat hallom, en a te reszketö, hideg 
kezecskedet fogom, en a te eljövendö , 
fenyednel melegszem. En teged magam · 
nak örök eletre eljegyeztelek, 6h hogy 
nem volt meg asszony ferfie ugy soba, 
ahogy te az enyem." 

- Hazugsag ! Hazugsag ! sirtam fel el
keseredve. Minden szo hazugsag. Ezt nem 
nekem mondja, nem egy leanynak -
minden leanynak, mindenkinek. Kis hav&s 
falukba beszallnak a langol6 irasok es 
töle felgyulnak a s6varg6 szivek. N em , 
csak az enyem, zaze, mindenkie. En meg-
irtam a levelemet es velem együtt, lea
nyok meg sokan. N ekem nem felelt. Ne
kik sem felel. De mindnyajukat hivja, , 
szereti, öleli. Es ök mindnyajan almadoz-
nak r6la es szenvednek erte. De en nem. , , 
Oh en tovabb nem. En mas vagyok. V elem , 
nem szabad igy banni. Ertem el kell jönni. 
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Elebem kell jönni. Vinni amig lehet, amig 
kicsi es szürke vagyok. Mert majd meg
növök es kiragyogok ! Akkor en viszek , , 
masokat. En gyujtok, en büvölök. Es 
jaj lesz annak akire kinyujtom a kezem ! , 
Es 6h - jaj lesz nekem ! 

Masnap jött valaki. Egy idegen ferfi.. 
Szep volt, fiatal komoly es okos. Leter
delt elem a földre es susog6 hangon ker
dezte; 

- Mire var? 
___, Semmire - feleltem es megresz-

ketett kezeben a kezem. 
Künn alkonyodott. 
Megint hopelyhek zalltak. 
Akkor soka, napokig hullott a h6. 



l dyll. 

K1'alsz ik a tüz, pdrom 
S alckor hova le zilnk ? 
Sötet lesz a szobank, 
Kihül az eteliink. 
Kialszik a tüz parom 
S akkor nii lesz velünk? 

Eredj a rengetegbe 
Es verd föl az avart ! 
A dermedt hd alol 
Hozz egy kötesnyi galyt. 
Eredj a rengetegbe 
Es verd föl az avart ! 

Ha vad keritl utadba, 
Teged nem f eltelek. 
Van jo erös karod, 
Van b iztos fegyvered, 
Ha vad kerül utadba: 
Bar ott lennek veled ! 



26 lrasok könyve. 

S ha megdermedt rnaddrkdt 
Taldlsz az utfelen : 
Ne hagyd ott, oh uram 
Hozd haza öt nekeni ! 
.A. megdermedt maddrkdt 
Uram, hozd el nekeni. 

En forr6 ajakarnmal 
Eletre cs6kol01n, 
Agyam pdrndi közt 
Becezern, dpolom. 
En forr6 ajakamnial 
Hmnar 1neggy6gyitom. 

Engem is hajlekodba 
Igy hoztdl egy napon. 
- ]jlfint m,egderrnedt maddr 
Vergödtem a havon. -
Engem is, hajlekodba 
Igy hoztdl egy napon. 

Engem, is cs6k költött fel, 
Szerelmes napsugdr. 
S lett belölem viddm 
Boldog dalos maddr. 
Engem is csdk költött fel 
S az dldott napsugdr. 
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. . . A. lobogd Utz mellett 
zdl rr6l ok me e: 

,, T an egy erö vadds"' 
annak gy kedcese.'· 

.A. lobogd tüz rncllett 
'.z-dl err6l ok mese. 

~ 

Mindeg tünödtem. 

Mindeg tiinödtem: ·rajh lwgy elem ät 
A r ttentü. a kinos bucsuzd ·t 
Ha majcl lelkeP, lelkemtöl el zakad? 

Nein le zek-e rnajd nyomondt. bet g ? 
Nem alaz·e ineg? Vajh nein ol- 1neg 
Nem hoz-e r<im remseges dtkokat? 

S te lelkedet, gyülölseggel, vakon 
Keresztiil vitted sdron iszapon 
Vert gö.,,ülgö 1Jtocsarak feneken. 

Vardzsa szine. fenye elveszett -
Oly r11t, sötet hogy r<i sem ismerek 
S nem, sajnälom, hogy többe neni enyem. 



FÖLJEGYZESEK. 

Duse. 

Itt volt jatszott. e ugy, hogy azok 
akik tiz esztendövel ezelött lattak a mos
tani szerepeiben, azt mondt:1k ra : 

- Hogy lehetett ilyen rövicl idö alatt 
ekkora utat tenni fölfele ? 

Sajnalom, hogy akkor nem lathattam. 
A lapok kritikait, a nyilvan magaszta

lokat es aradozokat rola nem olvashattam. 
Azok amiket most olvastam meröben 

elszomoritottak. 
Leginkabb azert. mcrt nem talaltam 

meg bennük Duset a nagy szinjatsz6 
asszonyt. Vagy talan nincs is mit irni 
többe arr6l, amit a szinpadon csinal es 
egeszen mellekes dolog, micsoda hösnöt 
mikepen magyaraz meg a maga bübajos 
egyenisegevel ? Duse nem mü vesznö mar, 
hanem maga az isteni, nagy f orr6 es ele
ven :Müveszet aki mar fölötte van ismer
tetesnek, tanulmanynak es biralatnak ? 
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Elfogaclom es megnyugszom benne. De 
a kritika mindamellett eleg sokat foglal
kozott vele, csakhogy egeszen mas irany
ban. A regi regenyet emlegettek szüntelen, 
a regenyt, amin ö maga bizonyara mar 
reg tul van. 

Törtenetet egy nyarnak, mely nyilvan 
meg V elenczcben es Fiesoleben is türhe-, 
tetlen, meleg es unalmas volt. Es a nagy 
müvesznö piheneseben vegzetes szorako
zasokat talalt ki es ezekhez tarsul vett 
egy embert, aki szepen tuclott beszelni 
irodalomrol es muveszetröl. 

De vegre is, az a nyar elmult, ma.ga 
a müv ' sznö bizonyara moso]yogva gondol 
ra vissza es halaval CS azzal a melancholia
val, mely a nagyszabasu asszonyok elmult 
sze1 elmet körüllengi. A jatsz6tarsak szet
valtak es azota megy ki ki a maga utjan, 
ahogy az rendjen is van. 

llogy a ravasz es nagy üzleti szellem
mel mogalclott D'Annuuzio csakhamar egy 
jö o elmczö lJamphlet-et csinalt ennek a 
ny: rmtk ai illan6 n1eleg romantikajab61: 
e neme · cselekedet az ö lelken szarad. 
Valoszi.nü, hogy a, :il ivesznö ennek nem 

• 
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öriilt, de azert megbocsatott erte. De 
miert kellett emiatt Dnset fennbangon el
siratni ? Azt mondani r:i, hogy megtört 
es megöregedett? Miert ettöl örege
dctt es tört meg? Olyan zakhtott küz
delemmel es lazzal t elt rnüveszi palya 
utan amit megfutott, nem föltehetö-e, 
hogy az a par redö ( en ugyan nem vet
tem eszre rajta) D'Annunzi6 nelkül is je
lentkezett volna ? 

Bizonya.ra semmi so1n rombol ugy az 
asszonyi szcpsegen, mint a nagy csaloda
sok. De kerdes : ez volt-e a legrombo
lobb csal6das Duse elet :beu? En nem 
biszem. Amikor egy negyvenket eves 
a. szony egy nalanal j6val fiatalabb fer
:fiut megszeret, - körülbelöl el van 
k '.szül ve csal6da"o krn. Meg ha D use is. 

De itt nalunk, sajniHak, sirattak vi
ga ztaltak. Az ; esetet' emlegettek szü
nctlenül. I-Iolott neki abhoz az esethez 
tau csak annyi köze van mar mint azok
hoz a viragokhoz amiket akkor nyaron az 
övebe tll.zött s amik az6ta regen porra 
lettek. 

* 
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Különben mialatt ez k törtentek itt 
nalunk: hire jött: hogy D \..nnunzi6 uj 
darabot irt amin l fö zerepet Du e fogja 
jat zani. 

A r6n1ai lapok meg is irtak, hogy a 
Lire llen egek kibekültek. 

l\Ii törtenik most a kihullott re z et 
könnyekk 1 ? 

Ho0 y fog bel nyugodni a ilag abba, 
hogy Du e nem boldogtalan többe? Ho
lott megszokta megszer tte mar e tuda
tot sot bizonyos mertekig zuggeralta 
maganak a müveszn6nek i ? 

* 

N em V'Olt a közönseg szamara gyet
len mosolya. J\llelan szedte ölebe a virar 
gokat amiknek özöne hullott ra. :.Meg
mutatta az atszellemült arcz: t komolyan, 
önerzete en. ...\. tomb 16 hivc.1sokra enge
delmesen jött ki. Az ajka ~zögleten ott 
ült az igazi nagy faracltsng, arni jön egy
szer; n m egy csal6das hozza sern tiz 
sem ezcr. A nagy, 1gen nagy mün)szek 
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faradhatnak el igy akik elertek söt el
hagytak almaikat es a kiküzdött magaslat 
egy bizonyos pont.jau tüuödve kerdezik 
magukban. , 

- Most hova? Merre? Es mi vegTe? 



jezabel. 
- Regeny. -

BE V E Z ET ES. 

Egy csom6 irast küldött hozzam egy 
asszony akit nem lattam soha, egy level 
kisereteben, melynek tartalma ·a követ
kezö. 

, Kerestem az ir6nöt es nem talaltam 
otthon, most pedig el kell utaznom anel
kiU, hogy meg egyszer fölkereshetnem. 

rralan jobb is igy. 
N em akartam egyebet, mint ez iraso

kat önnek atadni s most arra gondolok, 
hogy ezeknek meg tan elönyere is lesz 
az a homaly, melyböl elökerültek. Tan 
nem tudtam volna megallni, hogy ne be
szeljek nz as 'zonyr61 aki ezeket irta R 

aki hozzam regtöl közel allt. Tan azt 
mondtam volna r6la, hogy a val6 agban 
egy szegeny, kiizköd6, maganyos asszony 
volt, aki sokat almodozott s kinek kep
zelö ereje nagyobb volt, mint az elethez 
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valo kepessege s akit vegre megölt egy 
mindennapos ügy, egy kis nyomorult ba
nat, remenytelen szerelem - ah - kar 
is beszelni r6la. 

Jobb, hogy ön közvetlen latja öt, ez 
irasokban, melyekböl kitünik, hogy kez
dettöl fogva a nyil vcl,nossagnak ir6dtak. , 

Es aki irta - vegre is - akarmilyen 
formaban is - egy kiralynö, meg pedjg 
a regiek közül val6 es ezert kettösen er
dekes. 

Az ö különös elete van ezekben az 
irasokban, melyeket önnek küldök, hogy 
ismerje meg egyiket azoknak az asszo
nyoknak akik, mig elnek rendszerint i -
meretlenek, a ha1ilnk pedig olyan, mintha 
mar reges-regen kezdö dött volna - a 
születesük elött. 

Szegeny J ezabel, nem talalta helyet a 
vilagban, nem tudott itt lenni, menni akart 
regen, sokszor elbucsuzott, megis maradt. 

Forr6, zsarnoki es eröszakos szercl
mese volt az eletnek, az ugy bant vele 
mint az ilyen termeszetekkel szokas. Ki
nozta, gyötörte, majd meg a lelkebe s11-
gott kabit6 marasztalo igereteket, hazug-
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sagokat - mig vegre egy nagy erös 
küzdelem utan megmenekült t6le. 

, 
En es egy baratnöm ott voltunk mel-

lette, mikor ez törtent. 

Szep volt, gyönyöri1, ez az elszakadas. 

].fikor a merget kiitta letette az ir6nt 
es besz6lt hozzank a masik szobaba. 

:Mi bementünk. Feje a parnakba volt 
tometve, az arczat nem Jathattuk. A hang
jan nem erzett a közeli halal. „ Takar
jatok be'( - mondta - "ugy fazom." 

Par percz mulva mar halott volt. 

]Yfj ketten, en es baratnöm a napl6t 
magunkhoz vettük, elolvasiuk es ugy ha
taroztunk, hogy elküdjük önnek. 

Min ket kett -; nket soha sem fog latni. 
l\fi elhagytuk az orszagot, ahol semmi 
keresni val6nk nincs többe miutan Je
zabel megbalt. 

Ez ön elött talan különösen hangzik. 

De on erröl többet nem sz6lhatok. 

A napl6 mindent megmagyaraz. 

Olvassa el es ba erdekesnek talalja 
hozza nyilvanossagra. 



lrfeok kör.yve 

Az o akaratat teljesiti ezzel, amit saj
no nekünk ninc m6dunkban teljesiteni. 

1i n m okara baj6ra zallunk ' me
gyünk ahova a veletlen vngy ösztönünk 
VI z. 

M gyüuk e ma.aunkkal vi zük az ö 
mleket, nz ö nevet 's a vir 'gokat am1k 

kopors6jan hervadtak el. m lehet hogy 
" m ga i v lünk jön. 

A 1 g l ö napon amint a haj6 bed
löjebe b lepünk mell 'nk ül egy idegen 
a zony. a lrnja a zeme az alakja 
mint az öve volt, nekünk eg ' zen uj ' 
i m r tlen 's m, gi ' rank pillant -
mi 'i zan 'zünk ra - 's m gi merjük 
bogy ö az. 

Adna a ors hogy jgy legy n. 
te-n ·· nn l l I t n ·· nn 1 1 i 

· ztem, forgatcam a 1 ülönü lev 1 t. 
jb6l 's ujbol at 1 a t ,tm gyr job-

ban m gzavar . Yik ezel az a zonvok ? 
I 

lTonn n jött k ' h va m nt k? Ji, ]-i 
az a J elabel, , kiröl a lc q sz61? ert 
h lt m 

0
? M'rt n m tn t 'lni? J\1'rt 

volt kinilynö ? fantaziam 
kal ndozott mi l "tt m ' 0 a 



Jezabel. 37 

sasaba fogtam, eszembe jutott egy barat· 
nöm, egy genialis, hajdan h6dit6, de mar 
öregedö as zony, aki nckem par ev elött 
a következöket mondta : 

- Vigyazzon, ne higyjen az ugyneve
zett „ erös asszonyoknak". · Ezek felreve
zetik az ir6 psichologiajat az idegrend
szerükkel es a vers~gükkel. Ne bigyjen 
:1 diada1mas önzesükben, a k erlelhetetlen 
jozansagukban. Mert tulajdonkepen ök az 
almadoz6k, nem a szöke, karcsu, kek 
szemü asszonyok. Es ök az önfelaldoz6k 
es önzetlenek, csak szegyenlik bevallani, 
m.inthogy ez nem jol all a hajukhoz, a , 
szemükhöz, az alakjukhoz. En ismertem 
egyet, aki sokat kerkedett az eletben valo 
biztonsagaval. Mindeg mosolygott es je
lezte, hogy tudataban van lL maga erte-, 
kenek. Es en sokaig hittem neki, de vegre 
is belattam, hogy megcsalt. Azaz, hogy 
en magam voltam vak, aki nem lattam 
meg piros es kemeny ajkai szögleteben 
a rejtözködö tragikumot. Sötet haja hul
lamaiban a vesztj 6sl6 villanasokat, a sok 
sötet fenyt, aml egesz Ienyeböl elö· 
cikazott. 
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Felrevezetett es en sokaig erösnek es 
rendithetetlennek hittem. mignem egy na
pon meghalt, ugy es olyan okb61, akar , 
egy viragarus len11y. Es akkor kiderült 
r6la, hogy egesz ßleteben soha egy pilla
natra sem Yolt az, aminek latszott. Foly
tonosan agg6dott valami miatt, fält vala
mitöl. Ez a valami ma,ga az elet volt, a 
mit soha sem mert val6ban megközeli
teni. De hogy stylerzeke volt s mert a 
bordai erosek, a vallai szelesek voltak, 
erezte, hogy nem illik hozza az igazi 
lenye es ügyesenJ söt költöien elrejtette 
azt. I1yen hösi "egre c:3ak asszony kepes, 
färfi nem. De en sajnalom ezeket a sze
lid es melegleikü daemonokat, akiknek 
hivatas::t volna a färj, a gyermek a csa
lad s akik mindezektöl elzaratnak, vala
mely kivete~es ertekük folytan, ami öket 
kivezerli az eletbeJ hogy ott - maguk
ban legyenek. Mert maguk ban va.nnak 
örökösen. Akkor is, ha egy kar j6 erö
sen es batran a derekuk köre fon6dik· 
Ök maguk valasztjak ki maguknak a fer
fit, akiröl azt hiszik, hogy a szimukra 
lett. Es mi termeszetesebb. mint hogy 
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rosszlli valasztanak ? Szep fejek, erös 
homlokok - es örökösen beleütödnek 
valamibe. Izmos es feher kezek, amiken 
minden lehellet meglatszik, minden cs6k, 
min den kis lelki es testi izgal om. Ko
rnoly vonal{1 szep eges kezek, amik az 
elet legegyszerübb dolgaiban habozck es 
i1gyetlenek, holott mintha örökke kor· 
manyoznanak es parancsolnanak. Nagy, 
komor szemek, melyeken belül egy gyer
mek naiv lelke kaczag. Csal6 szaj, ami 
titkon vonaglik es sir. Csodas összevisz
szasag, mely hodit es elijeszt. Elbajol es 
megrelemlit. Ezek ök." 

Ezeket mondta a koros asszony, a 
nagycsontu daemonokr61 es mondott meg 
masokat is. Akkor meglepett ez az ana
lizis, de egyszersmint gyönyörködtetett. 
Hogy van egy egesz kiHön fajta asszony, 
aki tudatos csal6dasokba ringatja magat, 
hogy a belsö lenye hasonlitson a külsö 
Ienyehez. Aztan gondolkoztam rajta so· 
kat es felvetödött elmemben a kerdes : 
va.jjon igazan csaJjak-e magukat ez asszo
nyok? N em j6hiszemii-e a magukr61 valö 
kepzetük es iteletük ? Hatha val6ban erö· 



40 lrasok könyve 

sek es rendithetetlenek, önzök es vesze
delmesek, amilyeneknek latsza· ak ! Es 
csak melt6 sujet es alkalom hianyzik ah
hoz, hogy egyenisegük val6ban ervenye
sülj ön. 

Talan elöbb születtek, ta1an kesöbb 
mintsem kellett volna ? 

Ök maguk j61 vannak ugy ahogy van
nak, csak a kort tevesztettek el, melyben 
születtek. , 

Es azert vannak magukban es onnan 
van, hogy szenvedniök kell ? 

Mennyit töprengtem ezen akkoriban ! , 
Es ime, most elöttem allt egyike a ta-

lanyos lelkeknek. 
E sok beirt papirlap csupa magyara

zat, csupa titok fejtes ? Vagy talan ujabb 
összegub6zasa a kifürkeszhetetlennek ? 
Olyan feny, amely nem vilagit meg sem
mit, hanem amitöl a szem elkaprazik, es 
meg kevesebbet lat, mint elübb? 

Ime egy asszony, aki azt hiszi magar61, 
hogy kiralynö. A bibliai notigris J rzabel. 
De nem beszelek r6la. Beszeljen ö maga. 
Mert beszel. Meg van benne a nagy asz
szonyok ama megkövezett pellengerre al-
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litott erenye, hogy mer öszint lenni. 
Vajjon miket mond ? Különö et, borzal
masat es idegen t ? 

Huz6dJunk össze es figyeljünk! 
Most a levegö fojtott es nehez. 
:N ardusok illata kavarog a fejemben. 

Citerak pengeset hallom. De tan c ak en 
hallom. 

Ime ö beszel : 
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J ezabel Könyve, 

mely mint külön fejezet ak:.\r csak Ruth E z
tcr a agy Judith törten e a . zent Könyvekben 
nem f glaltatik. En magam ki altaleltem, irom 
itt r;1, üj v-ilagban, m ·lynek evei ama csodala
tos F ·rfüi szület ·se töl szamit6dnak ki vala 
J zus Krisztu::i, s ki lön a vilag megvä.lt6ja ez-

lüll 1 0 s egynehany esztendövel. 

AZ ÜJ VILAGBAN . 

. Jöyeyeny ngyok ti köztetek. 
~ nUl' vendeg l i jött e mihamur 1-

111 g n. 
~l f g k tünni 1-özületek es ti nem 

tu ja ok hog ki voltam . 
• 

1aj11ilkoz ml g tte majd egyn ha-
uyan kil- lattatok, -ik oha nem i -, 
m rt tele „ \ u u m njnallak it - t, 
m rt 1-özt tek nom talalom h ly m, ala
mint :i ti ztan l 't ' n viltigtalanok közt 
avagy az p hnllasu a sik tek k„zött. 
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N em vagyunk együve valok. N em lehet 
együtt elnünk. 

~ S megAem mehetek el innen anelkül, 
hogy meg ne mondanam nektek, ki va
gyok. Füllazit a tudat, hogy amig vele
tek voltam, ncm lehettem ma mint ti, 
mert a ti eletvi zonyaitok ::1 ti törveny
tek, a ti babonatok parancsolt nekern es , 
engedelmeskednem kellett nkarat!anul. Oh 
de hanyszor fellazadtam es nem is tud
tatok, keserü daccal, magamba fojtva meg
vetesemet, oh hanyszor mo olyogtam ra
tok. Miert tettem? Mert a ti vilagotok
ban ez igy szoka ' oh hogy vägyom ki 
a ti vilagotokbol es szoka aitok közül, 
valahova, az ismeretlenbe barhova 
hogy ujra megtalaljam magamat ! 

* 
N yil van nem ertenek meg es azert az 

ö nyelvükön be zelck mert akarom, hogy 
m g 'rtsenek. Es akarom, hogy lassanak 
engem, amikor 1nar nem leszek köztük. 

Rossz itt bolyongni ismeretlenül es 
felreismer e es megis riz, hajt valami, 
hogy fellazitsam öket vallomasaimmal ... 
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lviert szegenyek siketek e vakok. Hall
jak a hangom, de nem tudjak miert b11g 
oly tompan. Hozzaszokott a chaldei 'ne
kesek citerai pengesehez, melyeket kiserve 
zokogott. Enek a hangom, de a legszo
morübb enek. Latjak a hajam, a homlo
kom: de nem latja.c rajta kelet legdu::i abb 
kiralysaganak koronajat. Latjak feher ke
zem mely forr6, rugalmas es fenyes es 
minden izülete parancsol es minden kis 
gödre cs6kol. Csak egy erös es szerelmes 
kiralynö keze lebet az 'n kezem. , 

Es a szemeim, a hossz{1kas metszesü, 
kekes fenyu szemeim lattak Baal myste
riumat. 

Es most az o ruhajukat kell viselnem, 
amely nekem nem j61 all. .Az ö szöve
teik, az ö szineik es vonalaik nem adjak 
vissza a testem pompajat. 

Hajdan mezitelen labam ujjain draga
köves gyifriiket viseltem a puha bör
böl keszült, syriai selyemmel belelt saruk 
szalagja ott hagyta keskeny nyomat bo
kaim köriil. Az aranyhimzesü fatyol al61 
vallam ugy csillogott ki, mint a mar
vany, melyet r6zsaszinre cs6kol a lemenö 
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nap. Most elfödöm öket es soha nem 
latja senki. De megis - neha - valaki, 
egy ember. De ez is vak mint a többiek. 

6b, mint sajnalom öt es mindazokat, 
kik mellettem elmennek e tagranyitott 
szemük elnez messz , vagy6n 's titok
kere ön. 

Hova ? Merre ? Mit keresnek ezek a 
lazas tüzü szemek ? 

Az en szemeim hidegen es komoran 
neznek, mint azok a szen10k, mel vek tud-, 
nak es Jatnak. Es en is keresok:. De en 
tuclom, hogy init. J\fig ök n m tudjak. 
:F..Jgy volt. aki tudta. Az eljütt erettem a, 

kis faluba, ahol ziUöim hnzaban 'lten1 
gyermeksegemet es elvett maganak hit
vesül es nekem aclta az 'letet. Boldog ö 
mert megtalalta azt, amit keresett s a 
betP]jp"irl' , g:'.inyöreben nfrhatta le z -, 
meit. I~n kC'l esek toYabb. K r s0k. E 
sziirke eletbon magam langol ', szin 
szobor. Egy ha1ott kiralyn6 foltamadott 
zobra. , 

r ndjatok ki vagyok ? :En vagyok Je-
zabel a zid6niusok kiralyanak Etbaal
nak leanya, Izrael kiral yanak Akabnak 
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hitvese; en vagyok a profeta-ölö, ki fel
allitottam atyam balvanyait a rnagas he
lyeken es az en kiralyom, szerelmes rab
szolgam szivet eltantoritottam az ö istene 
szolgalatat61. En vagyok az erös, hatal
mas lcircilyi asszony, ki Szamaria Ja ho
zatfam a fölJ leghiresebb buveszeit es 
tölük mestersegüket eltannltam. Igen, is
merem a madarak nyelvet, a titkos egi 
jeleket. Ismerem a füvek rejtelmet, a fak 
neoveinek titkos hatasat. , 

Es az en varazslataimnak, bubajamnak 
nem tudott ellentallani senki. Hatalmas 
ellensegoimet, kik ellen nyilt fegyverrel 
nem harczolbattam : legyöztek az asszo -

' , nyi tudas cselfogasai. :Es fältek tölem es 
re z ketve emlitettek nevem az erösek es 
bitrak, mert mindnya.juknal erösebb 's 
batrabb voltam. 

Ime elöttem a Szentira , melyben cse
lekedete:m följegyozve vannak. De mi
lyen halvany, szinet1en vaza ez a valo
sagnak, annak aki voltam, s aki lelekben , 
n1eg ma is vagyok ! Oh mit tudjak azt 
bölcsek, pr6fätak, irastud6k, ki voltam 
es ki vagyok? Ök csak a bünt lattak 
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bennem, a poganyt, a balvanyimad6t, de 
elfelejtettek leirni szepsegemet, a szemeim 
fenyet, az a.jkam meleget es elfelejtettek , 
irni arr61, hogy lelkem is volt. Oh lat-
tak-e valaha bölcsek az a szonyi lelekbe? 
Holott en magamnak egy külön vilag 
voltam, mely önmagaban elt es taplalko
zott, szeretett es szenvedett, cselekedett, 
pihent es elt at gyönyörüsegeket. , 

Oh mit tudtak a pr6fetak az en mely-
seges asszonyi lelkemröl ! 

De most itt ülök egy különös alaku 
szobaban, hol minden oly idegen nekem, 
bar evek 6t~ szünetlenül szemlelem. Ez 
az egö lampa nem ba on1it az en me
cseseimhez, melyben palmalevelböl font , 
ernyö alatt illatos olajak egtek. Es ezek 
a furcsa könyvek, melyeket ol vasok es 
megertek epen {1gy, mintha az en ko
rombeli enekek volnanak, melyeket sza
kaltalan ifjak szepsegem dicsOitesere ta.
laltak ki - ezek a könyvek mennyire 
un tatn ak neha. 

Folytatjuk. 
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lzenetek. 

Kerjük a gyüjtöket, hogy a meg künn levö 
iveket mielöbb küldjek be, hogy a lapot idejeben 
szetküldhessük. 

H. B. Marmarossziget. Furcsa kis level de 
nem kedvesseg nelkül val6. Egynemely pontjara 
nincs mit vruaszolnunk. Van olyan cultus, a 
mit nem ad fel az ember mindaddig, mig az 
le nem jarja magat. Ez az emlitett egyen dolga, 
nem a mienk. Egyebirant bekesseg mindnya
junkkal. Szives szolgalatait köszönjük, elfogad
juk. Üdvözlet. 

..d. Z. KolozsvAr. Bocsanat a megelöze
sert. Nem rosszakaratb61 törtent. Az emlitelt 
nagy nevekhez azert meg nincs elvagva az ut. 
Egyik ir6 a rnasik gondolatat ugy sem irhatja 
el. A sok nagy elismerest, az 6.ldasokat is kö
szöni szerzö. 

E. D. Budapest. Nem. Nem tartjuk sok
nak. Fclteni minket nem kell. Ami pedig a ki
ad6hivatal irant val6 erdeklödeset illeti : erre is 
megfelelünk. Ez nem külön hclyiseg, Sajnos 
erre meg nem telik. Nem kell azert megvetni 
bennünket. 

K. A. Levelet nem irunk. Elöflzetni csak 
a kiad6hivatalban (Ferenc-körut -.) lehet. 
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