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Padovdban, Padovdban
· ---- - - - - - ant Antonio templomaban,
Egy sugaras delelött :
Gyönyörilen szolt az enek,
H rirom ifju pap misezett,
Es fohasszal es imaval
Es virrigok illatdval
Szdlltak egbe a dalok.
Es sipoltak, lantot vertek
Enekeltek, tdnczra k~ltek
A kfrsiny, kecses, mosolyg<f
Donetello-angyalok.

Padovaban, Padovdban
Sa;nt' Antonio templomdban
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Egy sugaras delelött:
Asszonyoknak pdrtfogrfjdt,
Asszonyszivek gy6gy1't6jdt
Arra kertem : engedne meg
(Nincsen benne semmi 1:etek)
Bogy megerjem a napot
- Hogy minel elöbb megerjem
Eröben es egeszsegben Mikor neved hallatdra
Többe el nem sdpadok ...
1

Padovdba, Padovdba
Sant' Antonio templomdba
dh, hogy szdllnek szdrnyakon !
Vinnek gyertydt es virdgot
Penzt, könyörgest imddsdgot
Csakhogy vonnd vissza szepen
A j6 szent, mit töle kertem,
S mit kegyesen megadott !
Mert az elet napsugdra
Elszdllt tölem ködde vdlva
A ma napt6l, hogy megertem
Eröben es egeszsegben:
Hogy a neved hallatdra
Többe el nem sdpadok ...
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Egy kis dldott szenvedesert,
Könnyert, csokert: hitszegesert,
Uzert, amely fölgyujt erted,
Üdvert, amely összeeget,
Mind a regi döresegert1
Mind a rosszert, mind a szepert,
Oh, hogy mennek szdrnyon szdllva
Padovdba, Padovdba ...

Feltekenyseg.
-

Oluz törtenet. -

Annina lizenharom eves voll, mikor kereszlapja Lazaro Rtcco neki a majmot hozta Lussinb61, ahol epen komediasok jartak.
A tarsulatnak nagyon rosszul ment akkoriban a do1ga a majom meg epen betegeskedett, nyilvan az ehsegtöl s ezert Lazaro potom penzen megvette tölük, hogy elvigye a keresztleanyanak
Anninanak, akinek masnap volt a születesnapja.
A kisleany morettiket värt, meg holmi
üveggyöngyöket, esotleg egy rojtos fekete kendöt,
amilyet a velenczei leanyok viselnek ämbär ez
ut6bbira meg - erezte - nem nött meg elegge.
Ehelyett az öreg Ricco beallit a csunya,
ehes kis majommal es igy sz61:
- Annina kedvesem, az Isten es szüz
Maria szeressen teged es növesszen meg, hogy
mielöbb ferjhez mehess. Ezt a kis gavallert
hoztam neked jätsz6tarsul, nagyon müvelt es okos,
csak csinjan banj vele, hogy meg ne harapjon,
különben podig a gyermekeket na~yon szereti·

.
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Ezzel .a lancz veget, amit eddig ö tartott,
odaadta Annina kezebe komolyan es ünnep~
lyesen, jelezve, hogy e percztöl fogva a majom
kizar6lag es mindörökre az ö tulajdona.
A majom komolyan nezte vegig ezt a
jelenetet es mikor a lanczotAnninakezeben latta,
baratsagosan vigyorogva huzta szet a szajat,
mint aki meg van elegedve a helyzettel.
*
Ettöl fogva j6 baratok lettek Annina es a
maJom.
Annina apja, ak:i kömives volt es csak
este jött haza : egy hosszu p6znat illitott f el
a kertszerü udvaron a majom szamära s a lanczot odaszögezte a p6znahoz.
A majom, ak:it Ruby-nak hittak, föl- e!!!
leszaladt a p6znän, megült a tetejen, bukfenczet vetett a levegöben, sütkerezett, es körbe
szaladt a füvön amennyire a lancz engedte,
ugy hogy par nap mulva mar egesz szabalyos
kis kört taposott. ki maganak a p6zna körül.
Annina kivitte nek:i az ebedjet es a vacsorajat, leült melle es elsz6rakoztak szepen.
A fürdövendegek pedig gyakorta megalltak
az alacsony kerites elött es atkandikaltak rajta,
.hogy lassak a majmot.
A gyermekeknek különösen tetszett ez a
dolog s a kis haz nemsok.ara nevezetes lett az
uj lak6ja folytan. Az elökelö fürdözök, ha valamikep sz6ba került, azt mondtak :

lr'8ok k6ayve.

-

Elmentem a hazig, abol a majom lakik.

Vagy pedig:
- Ott talalkoztam vele a haz elött, ahoi
a majom lakik.
Annina, az apja, az anyja, a haz es a kert
mind elvesztette jelentöseget, csupan a majom
volt mint letezö valami, amiröl erdemes beszelni.

Az idö azonban haladt elöre a maga megszokott sebessegevel.
Annina tizenhat eves lett s m~rt az anyja
közben meghalt : neki kellett ellatni a hazat.
Egesz nap jart-kelt, takaritott, fözött, a
kertet gondozta es csak nagyon keves ideje
maradt arra, hogy a majommal foglalkozzek.
Különben is megunta mar az a.Ilatot, nem
erdekelte öt többe ugy mint az elsö idöben. A
boh6kas jatekai nem mulattattak mar es ha a
majom valamiert megharagudott ra, nem kerlelte, mint azelött, hanem egyszerüen vegig
öntötte egy dezsa piszkos vizzel.
Am ez a közömbösseg csak az otthon
szük köreben lappangott, künn a f alu, az egymast valtogat6 emberek megtartottäk erdeklödesüket Rubyval szemben es sok, igen sok
füget, narancsot es cseresznyet dobaltak be
neki a keritesen, amit Ruby mindannyiszor
komoly piruettel köszönt meg.
Am Annina haragudott ezert. Nero sze-
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rette, hogy a gondosan kisöpört kert del fele
mär tele lett gyümölcscsel es egyeb hulladekkal.
Rubyra gyakran ratamadott a seprünyellel.
- Nem szabad azokt61 elfogadnod semmit. Ertetted ?
A majom nem ertette. Tovabb is majszolta
az ajandekokat es nyilvanval6an j61 erezte magat
a nepszerüsegben, mely körülvette.

*
Törtent, oh sokszor megtörtent abban az
idöben, hogy Annina az ablak mögött ällt es
kilesett az utczara.
Tizenhateves koru.]d>an a leanyok minden
igaz ok nelkül az utczara tekintgetnek, meg az
olyanok is, mint Annina, akinek az apja minden reggel ezzel a fenyegetessel ment el munkaba:
- Aztan csak legy eszednel es valami
bolondot ne csinalj, mert kiverlek a häzb61.
Est~ meg igy tamadott ra :
- No, rendben van minden? Nem törtent
semmi ? Megfoltoztad a kötenyemet ? Megetetted a kecsket? Föztel vacsorät? Mit miveltel
az egesz hossszu nap ?
Anninanak elö keilet sorolnia összes aznapi
teendöit es tehette batran nyugodt lelkiismerettel,
mert val6ban semmi helytelen dolgot nem mivelt.
Az ablakon ki-kinezett neha, de hat ezen
nines mit beszamolni.
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Hogy eppen akkor nezett ki, mikor az a
szöke feher arczu betegesnek latsz6 fiatalember
arra ment le a tengerhez, ezt val6ban nem
mondhatta meg, mert maganak s-em volt biztos
tudata erröl a dologr61.
Csak kinezett. Es a sapadt ferfi jött. Nezte
a hazat. Bepillantott a kertbe, meglatta a rnajrnot es nevetett. Annina tulajdonkepen csak
azert varta meg mikor jön vissza a tengerröl,
hogy lassa benez-e megint ?
Megint benezett. Söt egy perczre meg is
allt. A bolond majom a legfurcsabb mutatvanyokat vegezte epp akkor a p6znan.
Annina haragudott.
- Vajjon az ablakokra nem nez föJ ? gondoJta magaban es masnap megint csak lesbe allt.
Az ifju jött, de nem nezett föl az ablakokra. Mar messziröl a majmot kereste s hogy
meglatta, a keritesen at bedobot.t neki egy
marek feher czukrot.
Annina szemet elfutotta a köny.
- Utcilatos ez az allat - mondta magaban - utalatos.
Es keserü szemrehanyassal gondolt Lazaro
Riccora es a tizenharmadik születesnapjara.

*
Vegre is - mit tehet mast egy tizenhateves
leany, aki azt akarja, hogy eszrevegyek-Annina
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egy delelött leküzdte keserüseget, eröt vett
lazong6 melt6sagä.n es kirnent a kertbe a rnajornhoz.
Kiment, leült vele szemben egy fa ala es

vart.
Volt nala egy kis kezimunka-fele, de µ
izgalomt61 nem tudott egyetlen öltest se tenni.
Ellenben a majom j6kedvü. volt, nagyokat
ugralt, a läbai ele ült, jatszott vele.
Annina egyparszor elkergette magät61, haraggal es komolyan, de az eszeveszett allat nem tägitott. Egyszer Annina möge lop6zkodott es pokoli
ügyesseggel szedte le nyakar61 a kis piros kendöt, amit az a tükör elött gondosan elrendezett.
Anninat elfutotta . a düh es epen megakarta
rugni a majmot, mikor a kerites felöl hirtelen
k aczagast hall.
Odapillantott, a szöke färfi volt, aki j6kedvüen nezett be rajuk es a mutatvanyt honoralva fölkialtott :
- Bravo! Bravo!
Anninanak a szivverese is elallt. Nem sz6lt
egy sz6t sem.
Fölvette a varrasat es lassan hement a
hazba.
Odahenn aztan sirt, sirt, sirt . . .

*
Lazaro a szomszed folub61 atjött a sürgös
levelre, amit neki Annina küldött.

lrbek klnyve.

- No lili a haj ? - kerdezte a swmonl
leanyt61 - miert hivtäl ilyen sürgösen ?
A leany szemei bagyadtak voltak a könytöl.
- A majmot - a majom miatt - Lazaro
batya - hogy vinned el innen. Valahova, caak
nagyon messze - arra kerlek.
- Ugyan, hat mar nem szereted ? kerdezte az öreg.
- Nem, nem szeretem. Haragszom ra,
gyülölöm es att6l felek .•.
- Mitöl felsz?
- Hogy ha itt marad en - en - roszszat teszek, valami nagyon rosszat. Ejjel mikor
alszik, vagy ha enni adok neki. Valami merget
- latod Lazaro batya - es nem akarnam,
hogy Szüz Maria enräm haragudjon ezert. Azert
kerlek, vidd magaddal ! Vidd el magaddal 1
Es az öreg Lazaro elvitte a majmot.
A szöke ferfi pedig, aki a majom kedveert jart
arra, attöl a delelöttöl fogva, hogy nem latta
többe sem a p6znat, sem a majmot : a masik
uton jart ki a tengerre, a szep, sima, kavicsos
uton, a gyönyörü villak közt es feie sem nezett
többe a haznak, ahoi a majom lakott.

A höstett.
Asszonyok ~s ferfiak egyiitt t ültek, theaz·
tak ~s bolond kis dolgokr61 besze1gettek.
Kizär6lag es csökönyösen a szerelemröl,
annak furcsa es nagy eselyeiröl, a kiszämithatatlansagarol es a b6bortjair61.
Arr61, hogy min keletkezik neha, min törik
meg, min tamad fel ujra. Halk, 6vatos, meresz
es finnyas velemenyek pattantak föl a levegöbe.
S miutan az ügy tragilrus oldalait szerencsesen
letArgyaltäk: attertek a kedves es vidam söt
humoros mesgyekre, ahol aztan mindenki mert csupa rendes es fegyelmezett emberböl
Allt ez a tärsasag - egyszerre otthonosan erezte
magät.
- Van nekem egy baratom - mondta
egy szöke es hideg-kek szemü ferfi, - aki halalosan beleszeretett egy asszonyba, mert az gyönyörüen jätszotta Chopint. Az asszony csunya.
- Ez semmi - mondta egy masik izgaga,
k:isse elhizott Ur - en tudok valakit, aki eveken at udvarolt egy leanynak, akit a szülei nem
akartak: hozza adni felesegül, mert a leany
gyönge es beteges volt. Mindeg delre vittek.
Ugysz6lvan egesz eveket töltött Nizzaban es
Capriban. Az a ferfi pedig mindenüve követte
öket, mint az ärnyek es nem ayözött sirni, ri·
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mankodni, hogy adjak neki a leanyt. A szülök
azt mondtäk : varjon mig az meggy6gyUl. Egyszer csak meggy6gyult a leany. Es mi törtent?
A ferfi fölhagyott az udvarla.ssal. Kiszeretett belöle. Nem vette el felesegül.
- Ez pathologia, mondta e~y szcmüveges ur.
- Nem bizonyos vetette eilen egy
masik. - Minthogy a szer lern bizonyos illuzi6mennyiseg kerclese : ennel az esctnel is ezt a
szabalyt kell felallitani. A beteg leany, a szenvedö az atszellemült, a folytonos gyöngedsegre,
tamaszra., oltalomra szorul6 : talalt a f fafi izlesehez es ez tartolta viragzäsban az illuzi6it. Az
cp, erös öna116 leany mar nem az volt, akit
megszeretett volna. Igy kiabrandult.
- Megis csak palhologia - dörmögte a
szemüveges ür.
A többiek ratamadtak, különösen az aszszonyok, aki.k mindig legyözctik magukat a lelektani magyarazatok altal ; jöttek uj peldak,
azokra terelödött a figyelem.
- En is mondok egy esetet - . sz6lt közbe
egy negyven ev körüli agglegeny. - De ezuttal
r6lam magamr61 van sz6 s meg kell engedniök
hogy subjektiv reszletekbe bocsatkozzam.
- Megengedjük · - mondtak a többiek.
- A dolog tizenöt esztendövel ezelött
törtent - kezdte az elbeszelö. Nagyon fiatal
voltam meg es elöször szerelmes egy nagyon
szep es nagyon jelentekeny asszonyba, aki azon-

A hB'stett.
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ban tudomast sem yett r6lam, minthogy különöskeppen a huszonöt eves ferfiuknak igen keves szerencsl' jük van a magasabbrendü asszonyoknal. Engem l'.· ppen, hogy moglürtek, neha
kaczerkodtak is velem ott, de nyiltan es öszinten leneztek a koromnal fogva s talan azert is,
mert tulsagosan naiv, leanyos es felenk voltam.
Szenvedtern mint egy allat, ez bizonyos, de
azert ott maradtam, vergödve, elkeseredve, lazadozva - de rnaradtam. Am ezzel ellentetben
volt egy masik nö, aki viszont engem szeretett
valami hihetetlen nagy ragaszkodassal. Egy naij'On alacsony szarmazasu rnüvesznövendek, egy
kis csenevesz, de nagy szepseget igerö szinesz
leany, aki eljart hozzam, vjgasztalt es teljesen
önzetlenül olyan meghat6 es mely szerelmet
tanusitott irantam, amit istenemre mondom,
nern erdemeltem meg. Me['t termeszetesen en
nem szerethettem öt, holott egeszen vilagosan
lättam, hogy a kedvemert erkölcsös eletet el.
Szakitott egy öreg es gazdag baratjaval, kis
h6napos szobaban lakott, maga varrta a ruhait
es kavet vacsoralt a mit maga fözött spirituszon.
Kerem ezek nagy dolgok - es most, ha most
talalnek egy ilyen lcanyra, jobban tudnam meltanyolni. De mint mondom, akkor meg brutalisan fiatal voltam es bolondul tiszta es a kis
nöt magamban nagyon megvetettem es sehogy
sem tudtam hozza melegedni. Egyszer aztan
törtent valaµii. Furcsa dolog. Soha sem fogom
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elfelejteni. Fölmentem hozzä, sirva Cogadott es
föl-alä järkält a szobaban. A foga fä.jt rettenetesen, mar egesz ejjel nem tudott töle aludni.
Sirva szaladgält az arczara nyomott zsebkendövel es csak ezt mondta :
- A becstelen ! A becstelen !
- Mert nem tömeti be a fogat, ha lyukas?
- mondtam neki.
- De hiszen nem is lyukas - mondta
es elem allt es kinyitotta a szajat. Nezze ez az!
Nem latszik rajta semmi es megis fäj, pokolian
fä.j, hogy beleörülök.
- Huzassa ki - tanacsoltam neki - ha
akarja elkiserem egy fogorvoshoz.
Egy perczre felben hagyja a sirast, ramnez es felrefordul.
- Köszönöm, nem - mondja es toväbb
szaladgal a szobaban.
- De vegre is valamit kell tennie mondtam en - csak nem akar igy szenvedni
toväbb?
- Öh nem, valamit fogok tenni - mondta
- csak jöjjön fel a hazmesterne.
A hazmesterne csakugyan feljött es hozott
magaval egy j6kora fog6t es atadta a müv~sz
nönek.
- Mit akar ? kerdeztem töle.
- Ki fogom huzni a becstelent, mondta
hatärozottan szinte kärörvendezöen.

A hSstett.
- Megörült? kiältottam rä es erövel ki
akartam csavarni kezeböl a fog6t.
Pofonütött. Amire en sertödötten fo~am
a kalapomat es otthagytam.
Mire leertem a harmadik emeletröl az utezara, az ö ablakai ala, ballom, hogy felülröl a
nevemet kialtja. Fölpillantok a legnagyobb dübvel es az ö arcat pillantom meg az ablakban
szajan a zsebkendövel.
- Vigyazni - kialtja - es a következö
percben egy kis papirosba göngyölt valami hull
elem a földre.
Fölemelem, megnezem, hat egy fog.
Egy egeszen frissen kihuzott kis zäpfog, j6
hosszu gyökerekkel, amiken meg kis veres husfoszlanyok tapadtak.
Ketsegbeesetten rohanok fel ujra. Hat ott
äll a mosd6ja elött es vizet tart a szajaban.
De azert a földuzzadt kis arcäval nevet j6kedvüen es a keze fejet foriatja annak jeleül, hogy
mar nem fäj semmije.
Minek mondjam tovabb ? Ettöl a perctöl
kezdve, örülten megszerettem. Megszerettem az
energiajaert, a batorsagäert, a hösiessegeert.
Imponalt nekem, lebüvölt, megszeditett azzal a
kihuzott foggal. S ettöl a perctöl fogva ott hagytam az en kegyetlen istenasszonyomat es neki
lettem hüseges, komoly lovagja. Az orszag legelsö
müvesznöje lett kesöbb, färjhez is ment, meg

64

lrasok könyv$.

is valt a szinpadt61. Es en csak evek mulva
tudtam meg, miert huzta ki maga a fogat.
Nem volt penze, hogy orvoshoz menjen.
Egy forintja sem volt eppen akkor es szegyelte
bevallani nokem. Hanem ennek a höstettnek a
tanuja az6ta mindig nalam van. Hordom tisztelettel es bizonyos vagyok benne, hogy keves
asszony merne utana csinalni az en kis)anyom
esetet. Ime !
E sz6k utan az elbeszelö elövelte az 6rajat,
aminek vekony lanczan egy kis jou-jou fügiött:
EiY aranyba foilalt zapfoi.

Ha ugy lesz ...*)
Ha ugy lesz minden, ahogy akarom
Akkor a te siep fiatal fej <l
.Aldzato an hajlik meg elottem
S rneg i1mi,l aztdn a . iz ein fel ff
Oly z6tlan mint imb olygo lrnttyü nng
Ldgy hulldmü hold ugara taron.
Ha ugy lesz minden, ahogy akarom,
Akkor a te vi dd6 lelkeden
Nagy d adallal emel trdnt magdnak
Erö , hatalma , zsarnok szerelem :
Akk()r borong6, sdpadt dlrna1·a
Elitzi az en verpiro dalom.
Ha ugy lesz niinden, ahogy akarom
Akkor te bennem ldtod a nyarat.
Terenitö agyad gazdag talajdra
En hintek napfenyt, cs6kos sugarat.
Hogy egyetlen bimb6 se haljon el,
A lelkem tüzet mind neked adom.
•) E negy dal mutat6 sajt6 alatt levö uj dalos köny-

vemb61.
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A lelkem tiizet mind nek d adom
s helyette elveszem az almaid.
Helyette elveszein a nyugodalmacl.
Az elsö üdvnek elsö lazait.
Kird lya lessz a földnek - ennekem _
Remegö ajku szerelnies rabom Ha ugy lesz minden, ahogy akarom.

Vizparton.
Egy almafaag,
Csupa f eher virdg ;
Egy cseresznyefadg
Csupa piros virag.
Egy ferfi a kettöt levagta, letepte,
Od' adta egy asszony hideg kezebe,
Kegyetlen, hideg kezebe.
Az asszony fogta az agat,
A {eher, illatos almafa-agat,
Lefutott vele a viz partjara
Es beledobta az arba.
Hozza nevetett:
„Feher bimbdk, Isten veletek /"

Vfzparton. -

Ha . kOldelek • • •

~1

Aztdn fölvette a cseresznyedgat
Es rMgsimogatta,
Az ajkdt rdszoritotta,
Csokolta, beczezte,
Mignem egy rügy az ajkdt fölt f!p te,
Hogy hullt le a ver,
A piros ver a piros virdgra.
A ferfi hogy ldtta
Ügy reszketett, majd belehalt szegeny.
S elvette az asszonytdl az dgat,
A gonosz, tövises cseresznyefadgat,
Lefutott vele a viz partjdra
S beledobta az drba.
Az asszony sikoltott halkan, ijedten :
„Miert tette ? Oh kdr volt ! Ezt szerettem ... "

Ha küldelek.
Ha küldelek szdzszor:
Szdzszor visszavdrlak.
A mikor gyülöllek
Akkor is kivdnlak.

lrfaok k6nyve
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Amikor te bantasz :
Akkor is csak aldlak.
Legjobban szeretlek
Mikor megtagadlak.
Leghivebb hüsegem
Amikor elhagy lak.
Leg forrdb b a csdkom,
Ha visszafogadlak.
Bennünket egymdshoz
Forrd vihar vetett,
Tüzes zdpor uzött
Forgdszel kergetett.
Fölöttünk eg, pokol
Egymdsra nevetett.
Mi nagy szerelmünkröl
Rege sz<fl meg enek.
Miattunk de sirnak !
Mitölünk de f elnek !
Atkot a fejünkre
Oh beh sokan kernek.
De beteljesülni
Eros eg nem hagyja.
Sistergö ldngjd1.:al

Ha küldelek. -

~jjel.
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Pokol ki nem adja Hoqyha kerik szazszor
Szd.eszor megtagadja ...
Mi vagyunk ati er<'J,
Mi vagyunk az epseg:
Kellünk a vildgnak !
Eletünket feltsek
A kik ide küldtek!
Mi vagyunk a ldtd.s,
Mi vagyunk a szepseg.

,

Ejjel.
Oh a sötet ejjel !
Oh azok a komor, settenkedö drnyak !
Villamlo rejtelme ket fekete szemnek Imddlak, imddlak !
Elhagytam a napot Hivalkodo fenye az erös sugdrnak
Perzselte a lelkem. - Nem kell a nap többe.
Jöjjenek az arnyak.
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Halk, suhano arnyak Fejem ö'leljetek, almam virrasszatok.
Ket fekete szemnek rejtelmes villamat
Ream czikazzatok !
A feledes mezet
Hideg ajkatokkal almomba lopjatok,
En hütlensegemert, elmult szerelmemert
Hogy ne erjen atok . . .

F öljegyzesek.

A portugal nö szonettjei.

E nö a val6sagban a szep es hires Athaide
Katalin, akihez a Lusiada költöje Luiz de Camoes
koranak legszebb elegiait es szonettjeit irta.
A nagy portugal költö, a fäl apostol, fel
kalandor aligha gondolt arra, hogy lesz egy aszszony a tizenkilenczedik szazadban, aki az ö szerelmesenek neveben megirja a vilag leggyönyörübb szerelmi dalait.
Ez az asszony Elizabeth Barrett, a dalok
pedig az a negyvennegy szonett, amit titkos
matkasaga alatt irt kesöbbi ferjehez Robert
Browninghoz.
Ezeket a dalokat olvastam egy komor öszi
delutan, amikor a szobamban veletlenül viragok
voltak, nagy szines chrisanthemek, egö vörös
szegfük; a kalyhaban pedig mar egett a tüz,
vidam telies lobogassal.
Tudom, hogy aznap szomorü voltam es eröt
vett rajtam az az erzes, amit talan minden
költö erez koronkent, amikor egyszerre nem hisz
maganak, meggyanusitja elsö sorban a tehetseget, aztan az erzeseit, vegül meg a hangula-
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tait is es ugy erzi, hogy minden ertektelen ~s
hazug a mit irt es amit irni akart.
Harnar otthagyni mindent !. Sietve egy uj
utat ! Menekülni a regi idealokt61 ! Ah olyan
kopott es keservesen szürke minden, ebben a
pessimistikus vilagitasban ! Legjobb, ha az ember
elfut a sajat erzeseitöl es hangulatait61 a mäseihoz. Oh sohasem fer ugy a lelkünkhöz a masok
hevülete, laza, lelkesedese, mint amikor a magunkeb61 kiäbrändullunk, kikoptunk, szamüzettünk.
Ilyen erzesek közt vettem kezembe a kötetet es k~zdtem el olvasni. A bübajos feher romancok utan, amikhez val6 erzesem akkor nem
volt, ratalältam a negyvennegy szonettre s mar
az elsönel elfelejtettem magam körül mindent es
hihetetlen gyönyörerzessel adtam oda ielkem a
daloknak.
Az elsö szonett mär elmondja, hogy ~gy
nagybeteg leany irja, aki egesz ifjusagat betegagyon töltötte s mar-mar közel volt a halalhoz.
De milyen eletteljesek ezek a dalok ! Hogy
buzog, arad ki belölük a lelek nagy ereje, fenye,
gazdasaga ! Mintha a termeszet mindent, amit
a testtöl megtagadott, szazszorosan adott volna
a leleknek vissza. Es a beteg, ifjusagat sirat6
leany lemond6 es szent panaszaiba szeretne
belekiältani az ember : Nincs igazad ! Nincs
igazad ! Tied a legnagyobb adomany a földön
a legföbb j6, a legteljesebb ertek. Es mindehhez
Istentöl nyert jogod van.

F61jegyz6Hk.

'19

Mert e.zek a versek a legöszintebbek amiket valaha irtak. Annyira öszintek es szinte
csak ket ember s.zämara irottak, hogy a költönö
nem is szanta öket a nyilvanossagnak. Evekkel kesöbb, amikor mär hitvese lett annak, a
kihez a dalokat irta, lattak azok napvilagot. Akkor is älnev alatt.
Anglia hamar kitalalta kicsoda a „Portuguese. '' Akkor mär ismertek Catarina to Camoeµs czimü költemenyet, amit j6val elöbb irt.
Akkoriban Camoensert divat volt lelkesedni
Angliaban s a költönö Adamson nemreg megjelent könyveböl jöl ismerhette a külömben kev~se
ismert szerelmi törtenetet. Mi termeszetesebb,
mint hogy beleelte magat az epedö udvarhölgy
lelkivilagaba, annäl is inkabb, mert hiszen ö is
a legszebb. legünnepeltebb költöjet szerette
k9ranak: s mert ugy hitte - a betegsege a maganyossaga hitette el vele, - hogy mindörökre el
van valasztva att61, akit szeret, hogy nem szabad öt lelanczolni a betegagyahoz, nem szabad
elfogadni töle a boldogsagot, amit az egy temp)omos lovag rajong6 ahitataval. terdre ereszkedve es szivere tett kezzel kinfil nek:i.
A negyvennegy szonettben ez a folytonos
küzködes, a lemondani akar6, de lemondasra
keptelen szerelmes, nagy asszonyi sziv halk zokogä.sa hallik.
„En · beteg vagyok, mit akarsz tölem? Mit
keressz fiälam ? ltn beteg vagyok. Szegeny färadt
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vandor dalnok, ki racs vilagmil enekli dalait'
keresztül a sötetsegen egy cyprus fä.ra dölve."
Küldi öt magat61, meg akarja vedelmezni
sajat maga eilen.
„Ime magasra tartom elötted szivemet, mint
hajdan Elektra a halotti urmit.
Es szemedbe pillantva, labaid ele öntöm
hamujat.
Nezd oh nezd mekkora halom banat volt
elrejtve bennem ! S hogy csillognak keresztül a
hamu szürkesegen vad piros tüz szikrak ! Ha
öket labad semmive taposna: jobb volna tan. De ha
itt maradsz, hogy magvard mig a szel szetsz6rja
a hamut, 6h en szerelmem: a te gl6riad meg
nem vedhet att61, hogy e tüz hajfürteidet meg
ne perzselje, össze ne egesse. Hat allj meszszebb tölem. Menj."
Majd ismet visszahivja. Tartja, magahoz
vonja, hozza tapad, szerelmes, lazong6 gyötrödeseben.
„De en szeretlek teged - ertsd meg - en
szeretlek es a te szemeid elött atszellemülve,
glorifikälva ällok. "
Meghat6an nagy es gyönyörüsegesen megraz6, amint az a hatalmas alkot6 lelek igy küzköd önmagaval es szerelmevel.
Nem a husz eves leany moh6 szerelemvägya, nem a husz eves költö gyakori kishitüsege allnak itt szemben egymassal. Elisabeth
Barrett nem volt mar fiatal, mikor ezeket irta.

1
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„My day of youth went yesterday"' mondja az
egyik szonettben. Es ö magat val6ban kicsinynek erzi a nagy, a szep, az ünnepelt Robert
Browninggal szemben. Ez nem negedeskedes.
J6zan emberi ösztöne tiltja el töle, nem akarja
öt, a szabadot, epet, eröset bilincsekbe verni.
Mindazonältal erzi, hogy joga van, egyesegyedül
neki van~joga hozza, annäl a nagy - minden emberi ervet letapos6 szerelemnel fogva, amit iränta
erez. Hogy vältoztatja at a szelid, vallasos lelkületet ez az erös szenvedely, milyen egig
csap6 tüzeket gyujt benne, szinte megrenditö.
Nehol val6saggal poganynya välik es magat, szerelmeset fölül emeli minden istenseg fogalman.
Sz6lva az elmult szenvedesek idejeröl, felkiält: Öh egyetlenem, ki jöttel hozzam akkor,
mikor a vilag mar elhagyott ! Es en ki - csak
Istent kerestem, teged talältalak meg !
Mas helyütt elragad6 bajjal keri ; ostromolja
szerelmeset, hogy sz6ljon neki szerelmeröl, ismetelje, erösitse,bizonyitsa.
A XXI-ik szonett a legszebb e nemben.
Nem mertem megkiserleni, bogy az eredeti alakjaban forditsam le, feltem, hogy sokat fel kellett
volna aldoznom a tartalom szepsegeböl a forma
kedveert. Alljon itt az egyszerü szöveg:
"Öh mondd meg egyszer es mondd ujra meg
Hogy szeretsz engem. Bar e sz6
Ha ismetled ugy bangzik, mint kakukdal.
Am ne feledd, halmokra es sikokra,
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Völgyekre es erdökre, meg soha
Nem jött kakukdal nelkül a tavasz.
Szerelmem, engemet a nagy Sötetben
Egy ketes szellemhang köszöntve hitt.
S e ketely fä.jdalmai közt kialtom :
· Mondd hogy szeretsz, szeretsz, szeretsz szeretszl
Öh ki sokallna meg a csillagot
Bar ezerevel szikrazzek az egen l
Oh ki sokallna a viragokat
Bar valamennyi egy nyar koronaja !
Oh mondd el, sokszor mondd meg hogy szeretsz
Ezüst csengessel csendüljön e sz6,
Ez ismetles 1 Am ne feledd szerelmem
Hogy nemän is, lelkedben is szeress.
Es igy vonul ez a szenvedö, remenykedö,
lemond6 es vagyakoz6 hang vegig az egesz
gyiijtemenyen. Es sehol sem valik erzelgösse,
sehol egyhanguva vagy fä.raszt6va. Ahany szonett
annyi uj szin, uj hangulat es mindegyik melysegesen erös es lelketragad6. S amilyen ragyog6
a tartalom epp oly tökeletes a forma is. Ugy
hogy az ember csodalkozik, milyen könnyü ezeket az idegen szonetteket olvasni. Mintha ez
volna a legközvetlenebb forma a gondolatok kifejezesere. Cseng-bong es megis összefoly lagyan, termeszetesen szinte megolvasztva es elfödve az ismetlödö es pretentiozus rimeket.

*
Az Isten szereti az ö kivalasztottjait es
vigyaz arra, hogy nagy igazsagtalansag rajtuk

Följegyz'8ek
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ne essek s azert megengedte, hogy a beteg költönö egy nap odahagyja agyat a rideg es nyomaszt6 csaladi kört, a hideg Angliat s a szerelmes ura karjan szinte szökve meneküljön delre
hogy lassa a napot, Fl6renc nevetö eget es
erezze 11vegre a nagy, gyönyörü szabadsagot,
amiben resze sohasem volt.
Hogy mennyi gazdagsagot valtott ki lelkeböl ez az uj elet, elmondjak a többi dalai
es a fömüve, Aurora Lei g h. Nekem a szonetteken kivül mindennel több, nagyobb a „Vallomasok" czimü verse, a melyben az emberszeretet fogalmat allitja szembe az isten szeretetevel. Ennel hatalmasabb költemenyt nem irhat asszony soha. Ez gyujt, ez megraz, fölemel
es könyekre fakaszt. Annyi benne az erö, a hev
es igazsag.

*
Olvasva e ket hatalmas alkot6 leny egymashoz irott leveleit, az ember szinte megdöbben arra a gondolatra, mi lett volna ha ezek
ketten nem talälkoznak. Ha a szep, asszonyokt61 körülrajongott Robert Browning soha be nem
lepett volna a homalyos, leeresztett függönyü
szobaba, ahol egy gyermeknek latsz6, szinte
ijesztoen legies alkatu leany feküdt?
Bizonyos, hogy a negyvennegy szonett soha
sem ir6dott volna meg. Maga a költö erkezese
az eveken at tart6 varakozasa maga merö poezis.
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Az, hogy szinte elh6ditotta a halä.lt61, eröszak·
kal es sok imadsaggal es meg több gyönyörü
dallal. Oh, isten az ö kivä.lasztottjai kedvMrt
hajlan<l6 neha szembeszallni a termeszet rideg
szabalyaival. Es latva egy törekeny kis agat,
melyen csodas viragok nyilnak ugy ontja ra szivenek sugarait, hogy a tel rajta eröt ne vehessen, hogy cljen, viruljon es gyümölcsöt hozzon .

•
Nagy es boldog delutanom volt az, amelyen e dalokat olvastam.
Mire bealkonyodott körülöttem : sok viv6das alul felszabadultam, sok kerdesre valaszt
kaptam, sok mindennel megbekültem.
Az ember. ha kicsinynek erzi magat, j6 ha
az igazan nagyokhoz megy, mert nem kell
alt61 tal'lan ia, hogy megalaztatik. Es elmult
tüzeknel fö lmelegedni j6 annak, aki felti lelket a
megfagya tol.
Fejemre, az elö költö fejere vigasztal6an
totte lathatatlan kezet az elmult, a halott költö
s ettöl az erintestöl egyszerre uj szint, uj eletet kaptak az almaim es remenyeim.
Ebben a perczben a körülöttem levö viragok is mintha ereztek volna, mi törtenik: nagy
lelekzessel ontottak illatukat bele a sötetedö
alkonyatba. Es olyan melyseges volt körülöttem
a csönd, hogy benne neman eszrevetlenül összefolyhatott mult es jelen, halä.l es clet, vagy es
nyugalom ...

Jezabel.
-

Regeny.-

'
Oh
beh sajatos minden. Alattam egy
köböl epült nagy, idegen varos. Nincs
'
benne senkim En
csak tavolr61 nezem
ezeket az embereket, akik jarnak, kelnek,
beszelnek, nevetnek, taplalkoznak es szeretkeznek : es nagyon sajnalom öket.
Mindjart elfaradnak, ketsegbeesnek
es betegek az izgalom hijan. E semmi
tevö, elpuhult embertömeg, mely loholva,
keringve sürög az utczakon, közhelyeken
a fenyes termekben, belehazudja ereibe a
lazt, hogy felmelcgüljön. :JYiert nincs oly
dolog, amely emberi hevületet felsz1tsa.

lri1ok WnyYe.

Ha tudnak ki vagyok !
Ha tudnak, hogy itt vagyok !
Szeretnem odakialtani neltjk :
- l'amadjatok föl es legyetek emherek !
Faztok ? Gyujtsatok tüzeket es ne
sajnaljatok beledobni sajat sziveteket.
Eheztek? Oh vegyetek el magatoknak
mindent. Mihelyt magkivantatok valamit,
mindjart jogotok van hozza.
·
De igy beszelni tilos. Ki mer igy
beszelni ? Rabl6k es bolondok. Vagy
kira.Iyok. De a regiek, nem az ujak.
Valami van ezeknek a levegöjeben, az
ujkor levegöjeben, ami nekem erthetetlen
marad mindörökke.
Az önzetlenseg es megtart6ztatas keresese. Bzek az uj emberi erenyek. De
en nem tudorn mi bennük a tiszte:ni val6.
Az önrnegtartoztatas kenyszer es hazugsag, mely a lelek es tost tcrmeszettöl
kapott ösztöneit nem engedi napvilagra.
Magaban a termeszetben nincs megtartoztatas. Tavasszal elolvad
a h6, összel lomb,
jat veszti a fa. Es minden jön, megszületik, elmulik magat61. Az azalagok sze-
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relmet ki tiltja? Vagy hogy a fa gyümölcsöt teremjen tetszcse szerint ? V agy
hogy a viz kimossa a part oldalat ? Ki
all elebe csillagok hullasanak, hogy azok
elübbi helyükre visszamenjenek. Ki az, ki
törvenynyel tiltja az ember Ielekböl ered6
er6s ki vansagat ? Kell erre törveny ? Kell
megtart6ztatas?
,
Es kik a megtart6zkod6k ? Kik az
önzetlenek ?
Egy par koldus, vagy bolond, akiknek
nincs mit adniok, kikt61 elvenni nincs mit.
Lehetnek-e törvenyalkot6k azok, kik
kivül allnak a törvenyeken ?
Hol vannak a hajszalfinom erzesekre
berendezett lelkek, akik öket nemes hevükben meltanyo1jak ? s ha vannak : odatalalnak-e oltarukhoz ?
Mindenek sza.jan az erkölcs. Az ami
valaha volt, aminek lenni kellene, de nincs.
Hagyjatok. Ha nem beszeltek r6la, annyi
mintha megvolna.
Az egymast biral6k magukat nem
biraljak soha. Holott ha önmagukba neznek. közelebb esnek
a bünhöz, mintha
,
masokba neznek. Es nem valtoztak a bünök
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haromezer esztendö alatt. Amde a bünösök. Mert minden ugy van, ahogy volt
akkor. Osak az erö, az akarat es a batorsag fenye ve zett ki az emberekböl. Most
is hazuduak es csalnak, de rejtözködve,
titkon, az ereny alarcza alatt es gyöngesegük erzeteben es szokasb61 es kenytelensegböl.
Szegeny nyomorultak !

Napl6m.

Elhataroztam, hogy a ket korszakr61
melyet ateltem : megirok mindent, nehogy
eltünesem
utan letem hazugsagnak lassek.
,
Es most, napr61 napra, ha jön az
est: bezarkozom fäObamba es buzgon,
mint kinek ez hivatala
es kenyere, tollat
,
fogok es irok. Oh en nepem, atyam alattval6i es ti orszagom lak6i kicsinyek es
nagyok ; lattatok-e valaha, hogy kiralynötök ily szegenyes foglalkoza t üzött ?

Jeiabel
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A papyrus tekercsek apr6 jegyeit
en ertettem, a tudosok rea megtanitottak,
a pogany es zsido papok, kik udvaromban
voltak. De soha magam betüt nem vet ettem es ime most 6raszam ülök egy helyben es irok.
Alattam a hideg, zugo, külön ös Yaros.
Körülöttem a nagy maganyossag. A lampa
fenye bagyadtan reszket bele a homalyba.
Magam vagyok. Egeszen magam. Ablakom
függönyei lebocsatva. Minden ajto zarva.
A szolgalo nem bocsathat be senkit.
Azt tehetem a mit akarok. Le t ehat ezekkel a ruhakkal, a form atlan panczellal,
mely derekam befüzi. A szekrenyem aljan
van egy h6feher selyem derekkötö magam
keszitettcm emlekezesböl a hajdani utan
amit kiralynö koromban viseltem. Magamra
öltöm, hogy derekam hajlasa ring6bb, puhabb legyen. Le..imul csipoimen es azon
alul redökbe vesz. Elö a puha szandalokkal, amelyben labam oly kenyesen
pihen. Aztan a kekselyem inget, mely
bokaig er s oly hüvös, mintba palmalegyezö hajtana ra szellöt Szamaria viragos kertjeiböl. Ra a sötetvörös palastot a
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kigyofejes övvel, melyet egyptomi müveszek rajzai utan magam himeztem ki. Hol
van hajdiszem a 16tusz-virag ?
Oh hogy nem mutathatom igy magamat senki elött. Hogy latnanak es c O·
dalnanak !
Ezek a gyöngyök mily szegenyesek
azokhoz kepest, amiket ket kezzel szortam szet az oltarokon Baal ünnepnapjan.
De be koll ernem velük, mert nincsenek
kincseim es nem allithatok öröket a hatarra,
hogy a tenger felöl jövö gyöngyhalaszokat tamadjak meg es raboljak ki. Vajjon
bün volt-e, hogy tettem ? N em illetik-e
meg a legszebb gyöngyök a legszebb
kiralynöt?
Ime most en vagyok. Megnezem
magam a tükörben es raismerek Jezabelre, aki este, ha a kiraly elaludt, sürü
fatyol alatt keresztül lop6dzott a termeken, hogy a mezön alv6 pasztorfiunak
cs6kot es ölelest vigyen. Oh fürtös :fiatal
fejek, amint egy-egy fatörzsön a leteritett allatbör fölött mosolyogva aludtak
es arra ebredtek fel, hogy megsimogatja
öket egy kirilynö keze !

Jezabel
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Ök nein gyülöltek engem, mint a
nagyszakallu irastud6k es venek. Ök nem
f~ltek tölem es nem atkoztak es alazatuk nem a kiralynönek
z6lt, hanem
,
az asszonynak. Es en tanitottam alazatra
öket cs6k} al es hizelkedessel es ök oly
szivesen szolgaltak nekem. Megis emlekszem egyszer, egy vad, dacos :fiu nem lehetett több tizenhat esztendösnel
- szerelmes gyötrödeseben megfeledkezett magar61 - megütött. Megütött ! A
kemeny ,ökle lecsapott feher, illatos valamra ! Oh ez az ütes meg most is vegjg
borzongat üdvösseggel, ahogy raemiekszem. Hanem masnap - kiralyok jöttek
vendegsegbe s en elbujva maradtam agyashazamban, mert az ütes kek foltja meg
ott volt vallamon. Este elöjöttem; gyöngyökkel es dragakövekkel kirakott fatyol
eltakarta az ütest. Szomszedom vo lt a
szirusok ifju kiralya, Benadad, ki lakoma
közben ezt sugta fülembe.
- Kiralynö, J ezaLel, nem urad tisztelni, nem gazdagsagat bamulni: azert jöttem, hogy a te vallaidat lassam, melyekröl
nekem hirt hoztak szazan es szazan. Syri·
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ab61 az ut ugyancsak elgyötört. Rabl6k
,
lesekedtek a hegyszakadekokban. Ejszaka
satramba kigy6 lop6dzott, ha, j6kor föl
nem ebredek halaira sebez. Es megsem
fordultam vissza, mert latni akartam, latnom kellett a te vailaidat. Hiaba jöttem-e?
A szirusok nyelven szolott hozzam,
mit uram, es a körüllevo szolgak nem erthettek. Es en is e nyelven sz6lottam
hozza, sugva es fogaim kivillogtak mosolygasom közben.
- U ram ne akard, hogy e lrivansagod miatt egy tizenhnteves fiatal fej a
porba guruljon. Mert ez törtenik, ha na·
gyon erösen kersz es en elötted pirulni
le zek kenytelen. Szeretöm, kinek indulata olyan mint a tanulatlan fiatal s6lyome, nem tud szeliden, gyöngeden banni
velem. N eha üt ahelyett, hogy cs6kolna.
Az o ökle nyomait takarja e fatyol.
- Kiralynö - susogta ö es a szemei kigyulladtak - csak egy vallad van-e?
Mutasd mag azt, amelyen nem hagyott
nyomot szerelmed örjöngese.
Ekkor felemeltem a serleget, mely
elöttem allt es odanylijtam a szolganak
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hogy töltene meg borral. E mozdulatom
közben jobb vallamr61 lecsuszott a fatyol
es karom fi:)detlen maradt.
- Üttesd le a szeretöd fejet kiralynö
mondta ö, miközben szemei moh6 vagyakozassal tapadtak vallamra - mert
ha te nem teszed: hadat küldök urad
ellen es kipusztitok Izraelb61 minden tizenhat eves ifjut.
Es ezert lön a harc a szirusok kiralya Benadad es uram között. A nagy
harc, melyben ellenünk harmincharom kiraly küzdött s melyben gyöztesek mi lettünk s mi a kegyelmezök.

Szerelmi naszom.

,

Oh ezek az eml~kek, hogy elibem
tolulnak, amint irok ! r c.rcröl percre vilagosabban latom az akkori dolgokat, magamat, abogy eltem, a c·selekedeteket,
miket elkövettem.
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Itt gubbasztva negy disztelen fal között : eszembe jut a haz, melyet kiralyom
epittetett szamomra J ezrahelben s melynek belsö falai elefäntcsontb6l voltak es
melynek padozata festett kövekböl allt s
rajta a szönyegek Perzsia legdragabb remekei.
Hova lett cedrus-agyamnak himzett
menyezete? Hova lett fürdömedencem,
melynek marvanya feher es r6zsaszinü
volt ? Hol az arany es ezüst kancs6k, melyekböl ifju rabszolganök testemre illatos
vizet töltöttek? Oh hova tünt minden
gazdasagom es fänyessegem? Milyen arva,
szegeny es elhagyott vagyok !
El akarok terni a jelentö1, mert busit. Visszaterek elöbbi eletemre s csak
miutan elmondtam, mi voltam: fogok
,
sz6lni arr61, a mi a jelenben vagyok. Es
arr6l, hogy mikent lettem a leghatalmasabb asszonyb61 a legdiadalm.asabbol, a
legszegenyebb es legelhagyottabb.

*
N em emlekszem arra, hogy gyermek
lettem volna. Koran ertem hajadonna, sok-

(
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kal eIObb mint többi testvereim es ezert
atyam hazaban felette csodaltak. Maga
atyam kjtüntetett kegyeivel es anyamat
jobban szerette többi felesegeinel.
Tiz eves koromban mar nem voltam
gyermek többe es jatekszereimet a foly6ba
vetettem. Alkonyatokon belop6ztam atyam
agyashazaba es meglestem a suttogasokat
es megertettem azokat idönek elötte.
Sürü fekete hajam volt, na.gy bamul6
szemeim es vallaim, keblem oly fejlett
volt, mint
egy tizenhateves szüze.
,
Es elfutottam jatsz6tarsaimt61, kik
velem egykorliak voltak, de nalam sokkal
eretlenebbek; rnert untatott a velök val6
együtt.let s a nagyok közelebe nem mehettem; inkabb egyedül voltam es almodozva töltöttem 6rairnat.
Oh miket gondoltam ilyenkor ! Ki
hinne, hogy elöre lattam jövendö nagysa.g omat es hatalmamat ?
Ejszakankent ha fekvöhelyemen felkönyököltem : dalok bugasa jutott el fülemig.
Szerelmi daloke, melyeket atyam lakomain
daloltak ifju enekesek.
Tudtam, ereztem mar akkor, hogy

1

t
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e dalok egykor az en hatalmam fogjak
hirdetni, az en szepsegem dicsöitesevel
lesznek telve es fölujjonganak majd csengobben, lelkesebben, szerelmesebben, mint
az a dal, melyet Salamon kiraly enekelt
legifjabb hitvese naszan.
,
Es ez a mamorit6 tudat töltötte be
nappalomat is.
,
Oh ba felnövök es uralkodhatom !
Mert almaimban ott volt mar az en
kiralyi uram kepe. Csak a neve volt meg
titok.
Tfaennegy esztendös voltam es egy
este kertünk bokrai alatt, a csillagok fenyenel, a melyek bevilagitottak a szökökutak vizet, elszenderedtem az illatos
füben.
Aludtam mint egy gyermek, de almaim olyanok
voltak, mint a menyasszony
,
almai. Es ime egy suttog6 bang költögetni kezd, mondvan:
- Leanyzo. ebredj ! A palota kapuit
becsukjak ejszakara es te künn rekedsz.
Fölneztem.
A hold sugaraiban egy magas ferfiu

l
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ant elottem egy erös harcos es ream mosolyogva nezett.
- Menj kamradba gyermek- mondta
ö, az ejszakai harmatt61 megfaznak labaid.
- Nem vagyok gyermek - mondtam es ülve maradtam a bokor alatt.
- Hat ki vagy ? kerdezte ö.
- Szolga16, k.it küldtek bizonyos
füvekert, de kereses közben elaludtam a
puha pazsiton. Az ejszaka oly szep !
Lehajolt hozzam, nagy barna kezet
a villamra tette.
- Szolgal6 vagy ? - mondta. Kiralyleany lehetnel oly szep vagy.
En hallgattam, de öröm es büszkeseg biborszinbe boritotta arcom.
- Hany esztendös vagy ? kerdezte ö,
- Tizenhat - mondtam batran es
f ölneztem rea.
Ö pedig elhitte, mert letette kardjat
es paizsat a fübe. - Szep ejszaka volt ...
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Hitvesi naszom.
A.nyam öltöztetöjet megvesztegettem
ezüst penzzel es ö hozott nekem festeket
a szempillaimra es szemöldökö:mre es az
ajkamra
, es az arczomra.
Es felöltöztem legszebb ruhaimba es
atyam ele jarultam, ki megcs6kolt es ezeket mondta:
- A te szepseged nagy es
, felelmes, mikent az ismeretlen tenger. En teged
kiralynöve teszlek, mihelyt tizenötödik
evedet betöltöd. Akarod-e ?
- Ha te akarod uram ne varjuk
be a tizenötesztendöt - feleltem.
ö nevetett es fejemre tette a kezet.
- Eredj - mondta. Ma jön egy
kiraly, ki nened akarja. Neked adom.
- Köszönöm uram. Legy aldva :fiaidban. Hol, van a kiraly ?
Utban errefele. N apaldozaskor
itt lesz.
N apaldozaskor ! V egre ! gondoltam magamban. N apaldozaskor megszüntem gyermek lenni. Szabad leszek es nem
kell bujdokolnom az ej leple alatt sötet

1
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folyos6kon keresztül egyetlen ölelesert.
apaldozaskor asszony e kiralyne leszek !
E vi zamentem szobamba es utközben talalkoztam egyikevel a palotaifjaknak, kik ziintelenül lebbenö fatyolomat
lestek.
zai - mondtam neki - estere
k ~ t karommal makiralynö le zek gamhoz vontam a fejet e ajkat erösen
megcs6koltam.

*
te atyadr61 mes lj nekem, ki
a hegyt t6n zamariat fölepitette. Mondjak esze volt 's j61 tudta, hasznalni eszet.
e te tö b b Iegy nala. 1 rted ? Akarom,
hogy dicsö egben uralkodjal es neved
örök legy n. srael kiralyainak nevei ,közt.
tyam t rm 'b n mondottam Akabn k z k t aznap, hogy hitveseve lettem
ö z lid zöke fejet meghajtva igy sz6lt:
fily n zep a te hangod, J ezabel.
y · zd le a hatalma akat s az
ell n zegülök t taposd agyon, hogy feljen k , töle 's ti zteljenek.
•s ö megint csak sz6lt:
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- Tieh feheren csillognak a fogaid
Jezabel !
.L~ J ezraheli nyari lak k ertj eben
,
vnnnak-e szökö-kutak, A kab ?
- IJesznek kiralynö, ha te akarod.
A palota kofalait lerontatom es elefantcsontot t etetek a helyebe es arab müveszekkel bearanyoztatom a cedrus oszlopokat.
,
Es adsz-e helyet kerdeztem
tovabb - atyam balvanyainak a te hazadban?
Az arcza kisse elborult, vontatva
felelt, de szelid, szerelmes suttog6 hangon:
- Mindent, amit kedved es akara·
tod ahit. Vitesd el bal vanyaidat. Te magad balrany
vagy nekem, kit h6dolva
,
imadok. Es ne legyenek ruha1k szebbek
a tiednel.
- Szeretsz engem Akab ? kerdeztem töle.
- J obban szeretlek semmint elmondhatnam.
- J obban szeretsz az igaz istennel,
kit a te neped imad ?
-

Jezabel.

- Meg fog büntetni, ha ezt mondom,
jobban szeretlek - - - - Felbe kell hagynom az
irast. V alaki keres, a ki latta szo bam vilagossagat az ablakok mögött. Künn a
a szolgal6 hangosan beszel valakihez. Az
egesz hazat felverte a folytonos csengetes, hat be kellett eresztenie.
- Ki
, van künn ?
- En - mondja valaki a sötet
elöszobaban.
Ezt a hangot j61 ismerem.
- Egyedül kivanok lenni - mondom neki.
- De en itt kivanok maradni mondja ö.
A torkom fojtogat.ja a harag. Ki ez
az ember, hogy igy be mer törni hozzam.
Ah igaz ! Hiszen neki szabad. De mindegy. H a szazszor megcs6koltam is, ha
szazszor elmondtam is neki, hogy szeretem: e perczben nem kell, nem nczhetem, nem hallgathatom.
Örök ! Palotasok ! Ki ezzel a ficzk6val ! Dobjatok keresztül a magas köfalon,
hogy minden porczikaja izröl-porra
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törjek ! Hogy mert idetolakodni, mikor
nem hi vattam.
Ah ! Milyen örültseg ! Semmi aemmi.
Hatravetem a fejem, mosolygok es kezet
nyujtok neki.
- Hat megint ram tör ! Mondom
neki nyajas szemrehanya al, melyben mar
ott a megbocsatas ! Hat nem baj. Iszik
velem egy csesze thea t? . . .

Helyre igazitäs. Az elsö oldal tizenkettedik soraban hibasan szedett Donetcllo helyett
Donatello olvasand6.

Szerkesztö.

1826
,

