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Zilgott a s el. Tdncoltak a habok. 
a parti tölgyek bügv((, hajladoztak. 

E jöttek aprd eltikkadt bogarkalc 
a lombolc közül s borutdl beteg 
szemeikkel kerestek a napot. 
S megldtvd az ön aranyos hajat: 
redrepiiltek s ott megtelepedtek 
Leona, a palettdval kezeben 
niereven nezte e bogarakat -
S en neztem, öt. Sdpadt volt, szomorit. 
Panaszolta, hogy nem alnclt az ijjel. 
Majd meg, hogy rosszat dlmoclott. 
S ön kerdezte: „Hogyan, ha nem aludt? 
ebren talan ?" „ dh, lehet ebren is' 
f elelte 6 s összeszor'lilt az ajka. 

JJi ost nem beszelt. Finom kis kek eres 
haldntekdhoz haja ugy tapaclt 
mint egy csilldml6, nedces, barna f dtyol. 
S keskeny, lednyos ajkai köriil 
drnyak ldtszottak, veszij6sl6 redok 
S a kek szemeben, sötet, különö·s 
lang egett lopva, eltakarva felig 
a hos z(i sze1npill6.kt6l. Neztem öt 
es megsajndltam önkenytelenül. 
S szerettem volna '&a la mi csoddsat, 
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igen forr6t es igen bdtor-' '6t 
mondani ueki - olyat aniitöl 
kedves ajkdra kiszdll a mosolygds 
es sapadt, f eher an. idra a pir. 

195 

De nem sz6ltmn. 'hcill,qattunk ?nindahdrman 
körüliitWnk nagy csatto,r;d robajjal 

ütödtek a szikldhoz az erös 
a fölge1jedt hulldmok. S ahogy iiltünk: 
a tenger zi'cgd morajdn keresztiil 
hozzdnk fort egy vad, idegen ikoltds -
llli megdl bbenve neztünk össze hdrman. 
Aztdn tekintet ünk szdtlan ki zcillt 
a niegszalrgatott tenger kebeler 
ahol i'ts.wa a zölcl, tajtekos dr1 al: 
egy {eher sirdly ringott a vi cn -
A 1.ö-sirdly es folötte a pd1ja 
epekedön, vdgydn, szerelmesen -
Cikdzd szdrnnyal fel s ald rep1'ilve, 
l;,örülrepesve öt es mess.Je hagyva 
majd visszaten~·e s iijra ostrornolva -
Melle keriilve s a {eher habot 
csörevel szdntva - Am az ostromolt 
kitert elöle - s ha a hini leszdllt 
a viz szinere: ö a legbe röppent -
Es vis zatert, ha az követte öt. 
- ~Iig veqre egy nagy, elszdnt küzdelem ! 
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Egymci szcirnydt sikoltva verdesik 
A c örük c attog, szavnk elreked -
A nö dacos meg - dm a h im eröseb b -
- lebirja öt - Egy nagy. (eher sörenyü 
hullci?n lkapja öket es viszi . . . 
Pdr perc mulva beke. en, szeliclen 
i'is:'nak egymds mellett : feJ:j s feleseg . .. 
Jfi hdnnan lelek~eWnk ris ·zafojtva 
kiptrult arccal dlltwzk s hirtelen 
tgymd ra ne,., tiink. Ü n solrnjtva szdlt 
nagy, as zonyo o zintesP.g,r;el: 
,,J d eg ! Jl ikor jön l mä r a ~ ur am ! ' 
Leona ki se meglzajtva frjt!t 
a kepet nezte. :) bllll!Ja mri:olds !·( 
szt og'a ro. szked uz'i.en · kl:t kezebe 
temette arczdt <!s zigy ült sokd. 

En lwllf}attam s n<:~teJJI to Yibb a tengert. 
Es ldttam rajta Mrol em1 lwjoi; 
eqy nagy hajdt amint jiJn J.özel bb 
miJUl közelebb - Egy nrrgy ~ /t{r lznjdt 
nu llJ clhoz uPJ. em rg.'I ide.r;en ferfit. 
E,r;y c•;oda zep em; C:Joda-rD ! 

e9y csodamod :er lme · ft-:rjit. 
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- Nezze - mondta a färfi es kezevel a p1-
rosod6 egboltra mutatott - ott örömben eg 
minden, a fölött bogy mi Yagyunk. Ott bennün
ket szcretnek; nagy, kekszemü angyalok, egy
masnak titokban elmondjak, amit r6lunk tudnak. 

Az asszony a sziklan ülve, h,1llgatta ezt az 
udvarlast. A tcngert nezte es szarnyatlan földi 
teremtmenyekre gondolt, akik szinten elmondjak 
egymasnak mindazt amit r6luk kettöjükröl lud
nak, söt rendszermt többet is annal. Lenn a 
föld izz6 levegbJeben nagyobb, szinesebb fanta
ziajü alakok elnek, mint fönn a hüvös menyor
szagban. 

Erre gondolt, mert veletlcnül j6zan volt, de 
latva a tcirsa kig) ült szemeit, reszketö ajkat, 
nem akarta kizavarni cilmaib61 lelkesülts geLöl, 

Lehajtotta a fejet es lrnllgatott. 
- 1\li ketten vag y unk - folytotta a färfi 

- es sülyunkat erzi a föld. Öh erzi, erzi ! Mi-
velünk szamolni kell. l\li hetten v a g y u n k. 

- Vigv<l.z:wn - mondotta az asszony es 
ijedten ragaclla meg a karjat - itt sikosak a 
kövek. Ha most megcsüszoti volna ! A tenger 
nyugtalan, menjünk messzebb kisse. 

Eltavolodtak a partt61. A baberfäkkal sze-
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gelyzett uton lassan setalva mentek es beszel
getteh 

- Miert van ma. ugy teli hittel es bizalom
mal? Mi törtent magaval tegnap 6ta? - ker
dezte az asszony. Halfilos beteg es kimerült volt 
este hogy bucsuztunk. 1itöl eledt fel igy egyszerre? 

- Egyszerüen mert kialudtam magam -
mondta mosolyogva a ferfi. Hiszi-e hogy ket het 
alatt, rnig magat61 tavol voltam, nern aludtarn 
ket ej zakära val6t ? Higyje ol nincs nekem rnas 
bajom, minthogy mindeg magat kell latnom. De 
ez nem betegseg. Söt. 

Az asszony az erös szernöldökeit kisse össze
huzta l ugy valaszolt. 

- Keil, hogy egeszsegesnek erezze rnagat 
akkor is, ha nincs mellettem. Csak ilyeneket ne 
mondana soha! En ezt ugy sem tudorn melta· 
nyolni. Nekem igazan rnaga a legföbb j6 az 
eletemben de en tudok aludni akkor is, ha rnaga 
mas värosban van. Vegre en is mondhatnarn, 
hogy nem tudok. De nem mondom, mert tudok. 
Es felek, hogy maga is csak ugy rnondja ezt ki 
a levegöbe - s ennek nincs ertelrne, igazan nincs. 

- De ha igy van. Ez nem udvarlas. Tudnia 
kell hogy igy van. 

Az asszony arca olyan färadt volt e percben, 
mint azoke az asszonyoke, akik egy dolgot egy
azon ferfit61 mar ezeredszer hallanak es nem 
helyeznek többe swyt sem a val6disagara, sem 
az esetleges hazugvoltara. BeleLörödtek rninda-
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kettöbe, megszoktak, a tudatukban el es nem 
6haj tjak hallani többe. 

A ferfi ezt az arckifejezest eszre vette, föl
fogta es megijedt töle. 

- Mar megint ismetlesekbe bocsatkozom, 
ugy-e ? kerdezte rosszlÜ palastolt idegesseggel. 
- Maga az utols6 idöben sokszor a szememre 
veti, hogy csupa regi dolgokat mondok. Ez meg
fälemlit. Igazan nem tudnek többe semmi ujat? 
Ez nagy szegyen. Maga kezd ram unni es vegre 
is - igaza van. Az ernber nem lebet bünhödes 
nelkül, evekig egyazon stä.diumä.ban a szerelem
nek. Mä.r pedig en ugy vagyok. N ekem ez a do
log egeszen uj, maga is es minden a mi ket
tönkre tartozik. En azt gondolom, amit mon
dok: elöszörre mondom. Ez baj. 

A kesertl. hangra az asszony megrazta a fejet. 

- N em igy van - mondta - nekem mar 
akar semmit so mondjon. En - en mar min
den hazugsagnak es minden igazsagnak fölibe 
kerültem. En mar ugy szeretem magat, bogy üt 
minden sz6 fölüsleges . N em unhatom meg, mint 
ahogy meg nem unhatnam a levegöt körülö ttem 
vagy önnönmagamat. De maga neha ugy szinez 
elöttem bizonyos dolgokat, hogy azt latom nem 
ismer elegge j6l s azt hiszi szükseg van ezekre 
a requisitumokra. De hat miert? Miert? En is
tenem? Lehet-c elöttem kisebb vagy nagyobb, 
jobb, vagy rosszabb ? Szerethetem kevesbbe 
vagy jobban, amikor mindenekfölött es mindenek 



200 lrasok könyve. 

dacara szeretem? Ime, rakenyszerit, hogy en is 
regi dolgokat mondjak - ne - hagyjuk. Nez
zük a vizet es hallgassunk magunkr61. Nezzük 
a cyprusokat, nezzük a sziklakat, semmisüljünk 
meg kisse a termeszet elöU, mi a kik ügyis 
szüntelen a magunk cultuscinak elünk. Pihenj ünk 
meg magunkt61 es egymast61. Es ne kerkedjünk. 
Babonab61 se. Amikor az iment azt mondta: su
lyun.ka t erzi a föld - az olyan furcsa es hamis 
dolog volt. Frazisnak is a leggyöngebb. A szikla 
amin allt tizszer akkora volt mint maga es ab
ban a pillanatban megis megmozdulhatott volna. 
Akkor beleesik a tengerbe es - vege. Nem erzi 
többe sulyat a föld. I is halak föllakmarozzak. 

- Oh hat igy vagyunk ! mondta a färfi es 
mcgallt az ut közepen es hä.travetett fejjel gu
nyosan nezett az asszonyra. - Ma megint az 
a bizonyos napja van. a :mikor nem ert meg 
semmit. Amikor apr6 igazsagok az illuzi6i szar
nyaiba kapaszkodnak. 

- Igen, ma vagyok a "kis szat6c nö', ahogy 
maga mondaci szokta - nevetett az as zony. 
- Fogy teJr•)S intellektussal es kicsi fantazicival. 
Bocsasson meg. 

- Es - ma nem szeret e gern ? kerdczte 
a färfi. 

- Annyira, annyira - mondta az asszony 
es belepirult ebbe a pä.r sz6ba hogy annak a 
megertesehez a szonynak vagy istennek kell 
lenni. Ferfi erre keves. 
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Egy pillanatra megalltak; közös akarattal rur
telen hajlotl össze a f jük, megcs6koltak egy
mas ajkat leis, csattan6 cs6kkal, mint ket paj
taskod6 leany es tovabb mentek. 

A fern boldog volt es mint il yenkor rendesen: 
hosszu analizisbe fogott önr1 agar61, az a szony
r6l az akkori hangulatukr61. 

- Maga mindenL rögtön mogmartyarJ.z - pa
naszkodoll az asszony. Hagyja beken a dolgokat, 
varja mig ki se eltavolodunk tölük. Igy lehetet
len gyönyörködnünk bennük. Es magu neha hi
hetetlenül sokat lat. En azt nem birom. 

- Mit ncm bir el ma~a ! Az a haj, hogy 
mindeg elöttem jar egy l 'pessel 's a gondola
tomat kimondja, mielötL meg vegig gondoltam 
volna. 

A "kis szat6csnö '' nevetett. 

- Fajdalom - mondta azutän - sok olyan 
gondolata van, amit nem mondhatok ki. 

A ferfi nem kerdezte meg mit ert ezalatt. 
Megfogta a tarsa karjat, magahoz szoritotta igy 
mentek lassan keresztül egy kis erdön, föl a 
hazak fele vivö uton. 

- Annyira egyedül vagyunk itt - mondta 
a ferfi - hogy tulajdonkepen most erzem elö
ször teljesen s igazan hogy maga rc'lm van bizva. 
Itt es masutt. Most es mindenkorra. V alahogy 
nagyon büszkeve es erösse tesz ez a tudat. Es 
maga erzi-e, erzi-e hogy j6 helyen van, a leg-
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biztosabb helyen a földön? Itt velern a legna
gyobb biztonsaghan. 

tt mentek a rnaganyos, egymast61 messze 
osö villal között a keskeny gyaloguton amit mar 
lelj esen homalyba takart az est. 

- En akkor erzem biztonsagban magam -
mondta az asszony- ha teljesen egyedül vagyok. 

- En pedig veled mellettcd tudva hogy ve
delmemre szükseged van: mindent rnerek. s m
mitöl sem tartok mind nnek kiallok. 

- Itt a kapolna m 11 LL le l ell ternünk az 
ütr61 - mondta az asszony - es 6vatosan 
ment löre. 

Ebben a illanatban a szomszed villa rac aj
tajan kiugrik egy nagy, halalmas feher kutya 
es irt6zatos csaholassal törtet felejük. 

e - ne - kialtott a f rfi az ijedtsegtöl 
rekedt hangon. - Forduljunk vissza, ne men
jünk erre. 

Es egesz testeben reszketve hatralt es gör
csösen kapaszkodott meg az asszony karjaban. 

- De hisz ez semmi, m hetünk batran, lässa, 
nem is mer ide jönni - mondta az asszony. 

em nem akarom. ak mcnjünk vis~za. 
Vis za, erti - ez borzaszt6. A kutya - a ku
tyat61 irt6zom. A kutya az rettenetes, - nem 
jön? n zze csak, nem jön? Sies ünk. 

- De hogy lehet f'lni - mondta haraggal 
az a.sszony - elfutni ! Ugyan jöjjön, nem harap, 
csak jöjjön velem nem lesz bant6dasa. 
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A ferfi homlokan kiütött a verejtek. 
- N em - mondta söteten - en nem me

gyek. Maga ezert megvet, bizonyosan megvet, 
de en a kutyat61 - felek . A legkisebbtöl is, ha 
csak egy öklömnyi. -

Visszamentek azon az Ulan amelyiken jöttek. 
A ferfi meg soka nem tudott sz6lni az ijedtsegtöl. 
Az a szony arra gondolt, hoay hazudott neki, 

mikor azt mondta hogy a kicsi kutyakt61 is fel. 
Bizonyos volt benne hogy csak a nagyokt61 fel. 
A färfi azt gondolta. 

- Ma este nem fog megcs6kolni, ma nem 
lesz kedves hozzam. Hatarozatlan es titkos va
gy6dasok töltik meg szivet valami marcona, nagy, 
durva kezü athleta utan, aki neki mer rohanni 
a böszült bikanak. 

Mikor haza ertek a färfi hogy elebe vagjon a 
vissza utasitasnak : komolyan es tart6zkodva bu
csuzott. Az asszony mind a ket kezevel meg
fogta a kinyüjtott jobbjat. 

- Ma nem lehet - mondta melegen - meg 
maradjon itt. 

Benn a vilagos szobaban ket kezebe fogta a 
ferfi fejet es sokaig nezte. 

- Meg mindeg sapadt vagy - mondta neki . 
Aztan hirtelen ösztöntöl hiijtva, leterdelt elebe 

a földre es a finom, kisse hideg kezet az aj
kahoz szoritotta. 

- Kimondhatatlan kedves vagy nekem 
mondta - soha meg igy nem szerettelek. 
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A ferfi zavartan nezte. 
Hirteleneben nem tudta mi ez ? Komedia ? 

Reszvet? Az erösebb elnezese a gyöngebb irant? 
N em akarta, hogy megalazzak:, hogy megsze
gyenitsek hogy kegyelmet gyakoroljanak vele. 

- Kih-UZta kisse durvan - kezet az asszony 
kezeböl es annak erös koponyajat, izmos vallait, 
kiall6 erelyes illat egy percig ügy nezte mint 
egy ferfiet . Irigyen, daccal titkos gyülölseggel. 



Nem felsz? ... 

"'t\ em fi'l z a tava ztol ? 
-2\..,.em fel z a közelgö ldgy alkonyatoktdl? 
i.\ em tölt l remege a gondolatdra 
Hogy 1 irdgba pattan az orgona dga? 

Pm borul gyd zba a lelked: 
Ha ldt z ibolyd (eher viold. kertet ? 

Nem f el !)' a tavasztol ? 
Hogy megvddol miattam e dtkoz ? 
Hlgy u og6 oval odac al magdhoz 
E. füledbe ugia nevem ? 
E' zanwn keri tölecl 
.d regi virdgo. ' napfeuye idöket ? 

ftri inka t a VlZ pru-ton, a reten, 
Koborla 'Wtkat a c illagos ejben. 
HJ[]!f zninon keri a dalom, a, dlmom 

..d. b ' z,:Je1n, a c ·okmn, a kacagri om ? 
Hoglj 1wren1mf l üldöz, mign m futva futse 
Ejtol es vuTcidattol --
rlem (r:l::,z a tava ztdl ? 



i 

20/S lr!sok könyve 

II. 

Lasd, en f elek . . . 
Pedig ellened, soha neni vetettem, 
Pedig teneked rosszat sohse tettem 
En felek . .. 
Ilyenkor zaklatdbbak az emlekek 
S ilyenkor a bünölc halovdnyak, 
s pirosak, es forr6k a vdgyak. 
Ilyenkor az ej tulsdgo„ an f enyes, 
Es nagyon fdrasztdk a nappalok ! 
S az emb er szcmpilldjdn dlmot erez, 
S felenlcen, lopva csendülnek dalok 
Bele az elsö reniegö napfenybe -
Es minden ross nak mindörökre vege! 
S eltekozolt tavaszok illatdt 
Erzem suhanni a lelkenien dt . . , 

En felek, 
S nem tudom hova rnenjek, 
Hogy dlomtalan, vdgytalan pihenjek, 
Es szenvedeseim hogy megmaradjanak 
Tele gazdagsdggal az ifju nap 
S igy szegeny tovdbb hogy maradhatok? 
S azt is tud01n, hogy vdrnak valahol, 
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tudoin: dldd sal, c 6k'1 al vdrnak ott. 
Ha tdn eqy napon utnak indulok 
s felvirdgozva oda erkezeni ? ' .. 
Oh szenverles ereje lrigy velem ! 
Felek: ujjongok ! Felek: kacagok ! 
Felek ... 



Cassandra. • 

A ket leany szinhazb61 jött haza, kesön, ti
zenegy 6ra utän. 

Hamarosan theät föztek mert fäztak. 
A kabatjuk zsebeböl elöszedtek a vacsoraju

kat, a rendes hideg felvagottat es hozzä lattak 
a lakomajukhoz. 

A kisebbik kisse csamcsogva evett es nagyon 
moh6n. 

Erös szemöldökü, karcsu fekete leäny volt, 
bant6an eles nezesü szemekkel, kisse csontos 
kezekkel es erösen hatrasimitott hajjal. 

A masik feher arcu, vörös haju, nagy lom ha 
teremtes, hatravetett fejjel ült a szeken es eves 
közben a menyezetre nezett. 

Majd rnegsz6lalt lustan, almosan. 
- N em szeretek a karzaton ülni. 
A masik erre kisse összehuzta a szemöldö

ket es folnezett a tanyerjar61. 
- MierL 6h Cassandra ? mondta gu-

nyosan. 
Cassandränak azert nevezte öt, mert a nagy 

zöldeskek szemeiben valami különös ntavolba
nczest" fedezett föl, amin a mäsik j6vahagy6-
lag nevetett es nem akart magyaräzatokba bo
csalkozni arr61, hogy a nezese inkabb befele, 
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söt visszafele val6 nezes. Hallgatott CS elfogadta 
a szepen hangz6 nevet. 

- Az emberek a meleg lehelletükkel ege
szen mellettem - brr -

Megrazk6dolt, komoly undorodassal, minden 
tettetes nelkül. 

- M6rt nem szereti az embercket ? - ker
dczte a kis fekete es fölvagott cgy almat, hogy 
sajlol kenjen ra. 

- Ncm mondom, hogy nem szeretem öket 
- rnessziröl. Közelröl felek tölük. A kezüktöl, 
n.mik nem tiszluk a hajukt61, ami zsiros a ne
z6 üklül , ami vilagos es kifejezö, akar az ehcs 
fenevadake. 

- Mert lepctt akkor az orvosi palyara ? -
kerdozt a sovany. Itt folyton közelükben kell 
l nnie e pedig olyan körülmenyek közt, amik 
nem teszik öket szebbckke. Ha az egeszseges 
embertöl undorodik, hogy fog undorodni a be
togektöl? 

- Az mas - felelte a vörös. Az tu<lomany. 
tt nem vclük van dolgom, hanem a bacillu

saikkal. • ezel vf>gro is - erdekelnek. De hagy
juk az ege zct. En csak azt mondtam, hogy 
nem szCJ ~k a karzaton ülni s maga mindjart 
filoz6fiai L6rre szcretne vinni a beszelgetest. 
Maga most nokem egy hosszu elöadast akar 
tartani arr61 hogy micsoda egoistikus eletfölfo
gasom van es ezzel ellentetbe allitana a sajat 
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altruizmuscit. Ha iudtam volna : nem jöttem 
volna ide, hogy magaval együtt lakjam. 

A fekete diäkkisasszony nevetett. 
- Megbanta? kerdezte vidaman, megis titkos 

megdöbbenessel, amit erösen rejtegetni igye
kezeLt. 

- Nem bäutam meg. De legyen okos es fo
gadja el, ha meghivom egy z öllye szekre. Vegre 
nem kivanhatja tölem, hogy azert mert magii
nak nincs penze : en is a nyolcvan krajcaros 
helyen szor ngjak. 

- Hat ne jä.rjunk együtt szinhäzba - mondta 
a fekete most mar öszinten clkoinorodva. 

- Filiszter kis fili zter ! kaca~ott a Cassan-
dranak nevezett lei.'iny es atnyült az asztalon 
hogy megsimogassa a tarsnöje hideg k1s ujJait. 
- Mert nem akar elfogadni t6lem ilyen cse
kelysegeket? Nekem tizezer forint evi jövedel
mem van. Maga pedig leck6ket ad. Hat nem 
ostobasag. 

- Lehet. Nem szoktam ajandekokat elfogadni 
- sz6lt önerzelesen a rna ik. 

A vörös erre nem sz6lt semmit, hanem vel
közni kezdett. 

Lehuzta a cipöit es rnindegyiket a szoba ma
sik sarkaba dobva, becsöngelte az älmos cse
ledel es fölszedette vele. 

A kicsi dühöscn asiiolL. 

- Miert kelti föl ilyenl-or a lean)'t - kcr
dczLe fran iuul, hogy a cscled ae ertse. 
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nezte a tarsa vakit6 feher, erösen Jehajl6 vallait 
es maga sem tudta mit gondoljon. 

Mikor az a köpenyet kerte : szolgalatkeszen 
ugrott fel a zsamolyr61 ahol ült hogy bele~egitse . 

Aztan bementek a közös hal6szobajukba s az 
orvosnövendek leült a tükör ele es egy 6riasi 
pamacscsal belenyült a rizsporos szelenccjebe. 

- Mindennap bepuderezi magat ? kerdezte a 
tarsa aki ezalatt szinten lefekveshez koszült. 

- Mindennap - vegig. Az arcomat soha. 
Odanezett az almossagt61 apadt leanyra es 

fölkialtott . 
- Ne viseljen mar fekete harisnyut ! Nem 

mondtam hogy utalatos ? Csak feherot szabad 
az üden tartja a lab szepseget. 

A kisebbik elpirult, hamar a paplana ala büjt 
es onnan sz6lt k i a masiknak. 

- Maga ügy elbabral magaval mint egy -
mint egy -

Es hogy a masik zöldeskek szemeit erezte az 
arcan: igy fejezte be. 

- Mint egy hercegnö. 
- J6 j6! -moncHa a masik - tudom mit alrnrt 

mondani . De megbocsatok mert maga ost ba. 
Ezekl el a szavakkal elövett egy negy zögle

tes ieher flancll-darabot, belemärtotla a mosd6-
talba öntött kekes foher vizbe es elkezdto vele 
dörz ölni a labait. 

- Ez a Lubin cLtöl j61 al zik az embcr -
mondta, m1kor keszcn volt. 
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Ekkorra mar a szoba megtelt csudalatos me
leg, edes es szeditö illatokkal, amikLöl a masik 
leany ajkai megnyiltak, a szemcibe }Jedig kü
lönös, komor csillogas szallt. 

- Meseljen valamit - mondta Cassandrcinak 
mikor mar az is a takar6 alatt volt. 

- Miröl meseljek? kerdezte az es asitott. 
- A vilagr61. Az eletröl, az emberekröl. Maga 

annyit Lud ! Annyi fele jart. 

- Semmit se tudok - mondta egykedvüen 
a masik. Egyet tudok csak. De ez titok. 

- Tilok? 

Erre a sz6ra fölemelte fejet a fekete es mert 
amugy sem volt mar almos : vekony, könyörgö 
hangon sz6lt. 

- Szabad ncl em odamcnni magahoz es ak
kor elmond mindcnt? 

- Kivancsi? mondta a masik - hat jöjjön. 

A csontos fcketc leany odabüjt a baratnöje 
me116 es hideg kezet, annak erös nyakszirlje ala 
dugta. 

Kisse idegenlil erezte ott magat, alig merl 
mozdulni, 1 lckzeni. A vörös hajb61 kiszall6 H
Jatt61 le kellotl csuknia a szemet. 

Jyan maga - mondta s valami jelente
kcny hasonlaton tfüle a fejet - mint egy -
vilag. 

assandra ncvclctt. Tetszett neki a különös 
b J~, megerezte az erleket es hälab61 ratette 
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tündöklö kezet a kemeny, sörteszerü hajjal bo
ritott fejre. 

- Mert nem gondozza jobban a hajat? Meg 
kell ezt puhitani es fenyesse kell tenni. Nem 
szabad ügy elni, mint egy vad6cz. Azt amit a 
termeszettöl kaptunk : szeretni kell, megbecsülni. 
Majd en magat kinevelem. Csak nem akar ha
sonl6 lenni azokhoz a mo zkvai diaknökhöz a 
kik rövidre vägjak a hajukat, hogy ne kellessek 
f esülködniök es egy heten egy zer valtanak in
get - szineset akkor is . fuj de ulaltam öket! 
Azok nem is nök ! De fälelmesen batrak, erösek 
' s okosak. Pipaznak es politizalnak CS Szibe
riaba küldetik magukat. Ostohasäg. Az elsö do
log, ha az ember hazajanak szolgalatot tenni 
akar az, hogy ne vetközzek ki abb61 a m i, ha
nem ellenkezöleg tökeletesitse magat a maga 
mivoltaban. Ha nö es szep, akarjon meg szebb 
lenni a leendö gyermekei kedveert. Vagy mond
juk a szerelem kedveert, ami szinten nagyon 
fontos . h ha az 01·osz nök nem lennenek olyan 
csünyak, mar regen maskep allna az orszag po
litikailag. De azok ! 

Megvelöleg legyintett a kezevel s folytatta. 

- Hanem a ferfiak, 6h ezek masok ! Ismer
tem egy testfütisz: .;t, egy fiatal herceget -

- Milyen voll? kerdezte a fekete es nagyra 
nyilt szemeit merün függesztette a tarsnöje 
arcara. 
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emmilyen. Csak mondom, hogy ismertem. 
Semmi több. 

- Igertc, hogy egy titkot fog mondaru nekem. 
- Nem icrertem es nem is mondok. Hall-

gasson. Aludjunk. 
- .a sandra - kerte a mil.sik. Megigerte ! 

Mondjon valamit ! l\facra olyan rejtelmes olyan 
különös. l\Iag:iban annyi m · nden van. En nem 
tudom mi. Csak erzem. Neha a hidog borzongat 
maga mellett. Ügy szeretnem ha latnam az 
ogesz oletet, a gyermek egetöl kezdve Ha tud
nek magar61 mindent. De maga kegyotlen, tit
kol6z6. Nincs bizalma hozzam. Nom szeret en
gem. Egy cseppet sem szeret. 

Az utol 6 szukat mar felig susogva mondta, 
clf ojtott hangon. a miben merhctetlen banat volt. 
Kihuzta kezet a baratnöje nyaka al61 es össze
lruporodott mellette egesz ki<.:si gombolyagga. 
Egy kis halom fekete zenvede volt e percben. 
· - Hä.t hallg. ~~on ide - mondta a ma ik 

gyors elhat:irozd.ssal - ha tudni akarja - 'n 
en nem vagyok mar - leany ! Ostoba! Engem 
szeretett egy förfi - kettö - tobb. N em tudom. 

A kä\etkezö pillanatban kl:nytclen volt a ket 
kezeL az arcaz·u boritani, mcrt a kis fckete le
äny felugrotl, hi!'telen mint a m6kus es csünya, 
nagyon crös kifejezesek kis6reteben, elkezdte 
ütni a födetlen vällait a karjat, sät belcmarkolt 
az illatos, vörös haj;rnhatagba i" - mialatt u 
kdrrnyei hulltak. 



Arnig engemet ... 

.Amig engemet üz a nyugtalansdg : 
Te nem tudsz megpihenni . 
.Amig a lelkem gyötrödve gondol rdd 
Te nem tudsz boldog lenni. 

Mig minden dlmom csokjaiddal telve. 
Te nem aludhatsz ejjel ! 
Rdm kell gondolnod, könyek közt, epedve 
Bus, csdkos szenvedellyel . 

.Amig en teged titkosan kivdnlak: 
Te dhitsz engem lopva. 
Amig en teged ujb6l meg nem dldlak 
Te nem lesz feloldozva .... 

/ 



Hegyi seta. 

- Jöjj velem, ne felj. Jöjj velom en tarsam . 
Hiv csal a hcgy es annak mindcn csodaja. 

Szürkül a reggel s nekünk mcnnünk kell ! Jer, 
hiv a hcgy. 

öl' l van mondja a Iiu · s elrojti szöke 
fejet a parnak köze. Huj, felck ncm jön fel 
a nap 

- Ma nem. De te csak jöjj Mienk a vilag 
mienJ a sölets g mienk ez a köd. ha a te 
aranyos fej d mcgjelenik az ormon kisüt a na p. 

Megyünk. 
Alomt61 piros arcat ahogy niPg sr• 1 ·ja a r g

'Yeli leg : összerezzen, megfordil.. v1. sza akar 
atni a meleg szobakba, a puh: parnak köze. 

Megfogtam a kezeL. 
- To ! ~ erfiu legy ! Es ism rJ ködöt, fagyot, 

borul es fä.radsagot. Ismerned kell, ha engemet 
szeretsz. Me. · az en utam ... 

Megyünk. 
K resztiil a hid1..· l szel szembe talal. Si

vit ka ·ag, folborzolJ. hajunk. 
- Fazom ! - moill„ja ö. 
- Ez az let bajtärsam ! Es ez a reggel ! 

ondold el, hogy csak a reggelt eljük, mi k t
ten es a va.gy6dasunk meg nem ismer napot. 
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z .p a reggel, gyönyörü a .1 öd ·s er"is a bor_U. 
M1 p dig. mi ketten - m1 Yagyunk a koran 
k lök ! 

Megyünk. lattnnk a folyam vize sarga. Erös 
hulh'i.mai csapkodjd.k a partot. 

ezd - mondom - mi akarsz lenni 
Tajjon? Part-e vagv hnll. m? 

Hullam - ~ lcli es nevct. hoay a feh ·r 
fo ai lövillannak. 

- l\f gyünk ketten - mondom neki. r et 
fiatal hullam rrvm;i b:i forrfr vri kP.t erös hulhim 
miket titjnban mAg n m :illit nki. 

- E m gtörünk a part n m ndja ö 
~ upa agO'odalom a han!!ia. 

- Hol van m g tcilünk a ar ! HRjh, haih ! 
H, ny n h zke. tut·1.it m mOZ!!c mk addig- ! 
Hany c~6naknak vetjük ncki a ~ jünl· '? l J(mv
z r rn illammk n naph ! Ht'iny zor lal
:rnnk a öt tbr.n ! h h:'i.n zor l z a clig r~g-

gel . te ! li va!!Vunk a rohnn6k az l'l 'ik 
mi k lt n, zer Ime m, hnl1:1m ! 

- Latod a varat fönn a h gy rmon? 
rdezi 11. 
- Latom. ll adtuk crryma nak az 1 ö 
6kot. 
- Mikor? 

' zaz z r V ! Tav. Iv. 
- Tava z voll - mondja ii - a nap bll
üzott pen (! kürülöllünk vir:\gb, n ; lltak 

a fäk. E a Y:h lnL t •, in r irip •lt k a C " k k. 
- Tg n. r;: mi irip ltiink k lt n a sz r -

l mriil 6 kt 11 lrm mod boldogok Y llnnl . 
Mint a ~ c· k0l\ m ndj bcl hü-

z dik n k"pen h f: zv . 
- Akkor bolondos ma.d rak voltunk. - De 
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ma - felelem neki - ma järunk a sötetben 
es a hidegben - es ezert embcrek vagyunk. 

- Vi za lehetne menni - mondja ö. 
- Azt hiszed. Nem en bizonyos vagyok 

benne, hogy viszamenni nem lchct. sak clöre. 
Lattad valaha, hogy a hulliim visszafordü[t 
utjan? 

- Ha dühös szel veri . . . 
- Akkor is elöre k rgeti. Ejh ne banj meg 

scmmit ! Mi akik az ej zakab61 jövünk meltan 
värhatjuk a napot. l\las az aki a napfenyböl jön, 
mert annak szem0i egnck es agya a hösegtöl 
faradt es tagjai '•ruy ~ d t0k. Azokat 'ü.1·j,t a söt6t
seg. De minket akik mo t nyitottuk f 1 szerne
inket, akiket csak kvves cl liibb bocsalott ki 
karjai közul az 6j - mink ' t vü.e a nap. Gon
dold meg fiatalok vagyunk · s rninülunk a f6le
Iem bun es halcilo itel t egybcn. 

Megyünk a hegyi uton a szikl1.k között. Hi
rom i · pesnyire ha latunk a ködben. Egymas ke
zet fogjü.k, hogy el ne csu. ·zunk a nyirkos kö
veken. 

Egy fordul6nal megallunk. Alattunk a varos 
rnelyen aluszik rneg. Templomok paiotak cico
ma tornyait, gyarak fekete kürtöjet betakarja 
a köd. 

Be a folyamot is, hidjaival gyütt. Az egeszen 
uszik, clterül cgybefoly, mint egy mozdulatlan 
tejszinü tenger. A feher tengerre mutatva k · r
dezem töle. 

- Tudod mi van ott ? 
- Tudom - fel r·lt ö. Kezek es labak es fe-

jek, melyek egymasnak engedelmeskednek egy
mason segitenek, egymasba megfog6dzanak. 

- lgen. - De neha különös dolgok törtennek. 
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A kezek szettarulnak es összekulcsol6dnak es, 
mintha mindentöl függetlenül ereznenek: feldo
b6dnak a levegöbe, ökölbeszorulnak es fenye
getnek es megint szetnyilnak, tenyerrel fölf ele 
es kernek. A fejek viszont lehajlanak a porba 
es a läbak rataposnak a fejre es ez az egesz 
össszevisszasag az emberi elet. 

- Es a sziv? Hol van a sziv? kerdi ö. 
- Valahol rejtözik es sir es vonaglik. Vagy 

kacag, vagy imadkozik, aszerint, hogy a fejhez 
all-e közelebb vagy a karokhoz vagy a labhoz. 
Mit beszelsz te a szivröl. Mi az amit te sziv
nek mondasz ? Egy Iris vertömlö, ha mered ugy 
hivni. De ha az erzelmeid szekhelyenek tartod: 
rögtön nem birsz vele. Mert megfoghatatlan, 
tehat nincs. 

- Akär az isten ! feleli ö. 
- Mit kezdjünk ezzel a varossal odalenn ? 

kerdezem töle. A hideg kövekke1, a kormos le
vegövel ? Mit kezdjünk a vonagl6 karokkal ? A 
tapos6 labbal, meghajlott fejekkel? Mi ketten, 
sz6lj mit tegyünk, hogy azok fölött ott kisüssön 
a nap ? Mert ök elebe nem mennek mint mi, 
hanem varjak mig az fölkeresi öket az ablaku
kon at. A kesön es färadtan kelökkel, a rosszat 
almod6kkal, mondjad mit kezdjünk? 

- En megyek es felrazom almaikb61 öket. 
- Megneheztelnek rad, mind tolakod6ra. 
- Es te? 
- Megtanitanam a dalolasra öket, ha nem 

volnanak siketek es kabullak a szintelen hazug
sagokt61 amiket halJottak eddig. En megtanita
nam öket az öszinte örömre s az erös szen
vedesre, ha nem volnanak gyavak es al zentes
kedök. De en fälek a közelükbe menni. Most 
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meg felek. Ha meg nem ertenek : elvesztem ele
tem celjaL itt a földön. 

- Es ·n is. De nem baj. Megertik azt aki 
utanunk jön. Az ö szamara tegyük könnyebbe 
az utat. 

- J6 - mondom - erre a sziklara illjunk 
es osszuk föl kettönk között a varost, a varost 
melyböl most nem latunk semmit mely e perc
ben mintha belesülyedt volna, az örök semmibe. 
Igy itt az ormon illva en neked kiosztom a 
a read esö reszt es elveszem magamnak azt, 
ami engem megillet. Te elmegy a törvenyalko
t6khoz, es megmondod nekik hogy nincs igaz
sag csak egyfele, az, amellyel merni kell, kiraly
nak es koldusnak egyarant. Es elmegy templo
maikba es megmondod nek.ik hogy nincs isten, 
csak az az egy, melyet az ember a sajat lel
keben hord. 

Es elmegy a palotakba es hirdeted, hogy 
nincs ur es szolga, csak emberek vannak aki· 
ket egyforma jog illet a földön. 

En magam pedig megyek azokhoz kik felnek 
es azt mondom : legyetek batrak es minden 
megadatik nektek. Es IDligyek a hazud6khoz es 
azt mondom : legyetek öszintek hogy felviruljon 
az igazsäg a földön. 

A tepelödokhöz, a sötetben gunyaszkod6khoz 
a gyiivan akar6khoz megyek es palästom szar
nyait reajok boritom es azt mondom nekik. 

- LegyeLek hasonl6k hozzam es hasonl6k 
lesztek a vilagossaghoz ! Nyujtsatok ki kezeite
ket vagyaitok utan, hogy vegre el6rhessetek azt ! 
Emeljetek föl fejeiteket es nezzetck szembe sa
jat aggodalmaitokkal es szegyenit etek azt meg. 
Es induljatok el a ti utatokon, hogy eljuthassa-
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tok oda, ahol vegre emberekke lesztek. Szölok 
pedig igy az asszonyokhoz . • • 

* 

Allunk a hegytetön, 
Alattunk uszik a tejszinü tenger, mely elfödi 

elölünk rendeltetesünk, akaratunk, munkank 
celjat. 

Fölöttünk terül a felleges eg, a komor reg
gel, a fenytelen levegö. 

Es en es tar am rnegszoritjuk egymas kezet 
es egymas csillog6 szemeibo nezünk hallga
tagon ... 



F öljegyzesek. 

Egy karikas ostorr61. 

Tulajdonk pen az operett divajar61 van sz6, 
alrinek dicscretot zengi a varos do ki sem me
rem irni a nevet, mert felek : ramfogjak, hogy 
en is arr61 beszelek akiröl mindenk1 es az iz
le em belekever d tt a tömeg-1zle be, noha ez 
a tömeg" ma mar kival6an j lentekeny; intel
lektuah es müveszi izles szempontjab61 csak 
UCYY mmt nagysagra es arnyalatra nezve. 

A Fedak 'ari pubb umar61 b zelek. Különös, 
hogy nem r6la magar61 rögtön az elsö sz6nal 
fogva, holott ügy volna helyen 's nem is aka
dalyozna benne ernrnifele tdtintet, rninthogy 
sernm1fäle rdek altal rnegvesztegetve nem va
gyok A h1sa zon t szernelyesen nem is isme
rem, talan nem is fogorn i rn rni. ek m nem 
fontos, h gy tessem neki rninthogy soha sem 
fogok a zarnarn per ttet irni. Neki viszont 
nem hogy ö t c:: k nekern, rnert hisz nem va
g ok luitJkus. Masreszt p dig ez a ro at az, 
am1ben zabadon irhatok az engem rdeklö sze
rnelyck1öl CS dolgokr61, jelenlevökröl es elrnul
takrol, rnindcnt anelkül, hogy ezzel a biralat 
teren különös erdemeket 6hajtanek szerezni 
rnagamnak. Megis a targyarnat a kisasszony 
szines, riLhmusos alakjä.t csak felenken es 6va-
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tosan kerülöm meg es inkabb elöterbe allitom 
a publikumat, azt, amelyik igazan szereti es 
megerti s amelyhez talan megis közelebb va
gyok, mint hozza. Egy ismerösöm - hazajövet 
a Janos Vitez elöadasar61 - ezeket mondta : 

- A Fedak Sari szemeben igazi könycsep
pek voltak. 

S ezt bizonyos szegyenlöseggel mondta, mintha 
restellne, hogy ime felült egy alakosdi jateknak, 
egy huszarruhas aranycsizmaba bujtatott hölgy
nek es meghal6dott ügy, mintha minden sz6t 
hinne, ami a szinpadon törtenik. Holott ebben 
nincs semrni különös. A kisasszonynak el kcll 
hinni minaent, az összegyürt kalapjat61 a cifra 
karikasä.ig, mert ö maga kivaoja, megköveteli, 
hogy higyjenek neki es mindabban, aminek a 
szinpadon latszani akar. 

Akkor amikor jött, kisse mereszen es erösza
kosao ki vanta ezt. Akkor a közönseg huz6dozott 
töle. Nem akart. Megkötötte magat. 

Tancolni tud - mondta - de egyebet sem
mit. Nincs hangja es semmit sem ad a müve:„; 
formara. Es ebben a közönsegnek, annak aml;
lyik az6ta testestöl lelkestöl az öve : teljesen 
igaza volt. Nem adott a müveszi formara sem
mit. Szeleseket lepett es befele forditotta a la
bahegyet, elhuzta a szajat, nem akart szep 
lenni. J6 kedvü volt, tetszett neki a komedia 
es csinalta - reszben " maga örömere. 

Ilyen volt m · g a H a r m p a r c z i p ö-ben 
es kesöbb is. Rikacsolva . t. Minden hang
sü.ly es szin nelkül. Az em..J 1

- boszankodva 
ültek a helyükön ,es kivancsia..11. Lak mit min
d nt mer meg ? Es mindent mert. Ebben az 
i<löben sokat z.idtak · s nem eppen jogtalanul, 
ambar nem e. '')melte, mert nagyon fiatal volt 
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meg es vegre is k e r e s e t t. Egy format ke
reselt, magahoz, a fejeqez a hangjahoz az egye
nisegehez Hlöt. Mindenesetre valami egeszen uj 
akart lenni , egy cseppet sem szentimentälis, 
egy cseppet sem Enomkod6, nem az a fajta 
operellszinesznö, aki hajszälra kiszamit mindent. 
Patikamerlcgen a friss hatäsokat. Öh ellenkezö
leg ! Egy kezebe akadt viräggal csodaszep moz
dulatokat tesz ujakat utanozhata tlanokat. Nem 
szegyel semmiL. Nem ban semmit, ahogy eszebe 
jut ugy csinäl mindent. Dyen YOlt kezdetben. 
Aztan - talän megis a szidasok hasznältak 
neki - megkomolyodott, megfinomodott , meg
talalta magat. Az6ta szinte kevesebbet irnak 
r6la. S ez mindenesetre jelent valamit nala, a 
kire ugyan ki foghatna, hogy elkopolt? Mint
hogy jelent valamit az, hogy akik regebben lel
kes tanacsad6i voltak : elhidegedtek töle, 'akik 
pedig szidtak : hozza melegedtek. Csak kiveteles 
tehetsegek körül szallnak kelnek ilyen valtoz6 
hullamzassal a szimpathiäk. 

V egre eljutott a Janos Vitezhe~ ahol katona 
letere sirnia kell a szinpadon. .l!.;s ez nehez, 
azert megjegyzik r6la es emlegetik. Tehät si
került neki es komolyan vettek ! Hat meg ö 
maga milyen komolyan vette ! Lattam, fältem 
töle, ahogy a szerelmese halalhirere leereszti a 
vällait es összegörnyed (csak ö teheti ezt is) 
hogy most mindjart valami nagyon nevezetes 
dolog kövctkezik. Es ugy is törtent. Pedig csak 
ket sz6t mondott: 

- Uram Atyam ! 
Es czzel a I t szoval mindent ki tudott fe

jezni amiL akart. Es az ember örült rajta : hogy 
milye1 gyönyörüen csinalta meg azt, hogy a 
szörnyü csapas terhe alatt egy fejjel kisebb lett 
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es a kardkötöjere csüszott kezei hogy resz
kettek. 

Pedig ez vegre is kicsi dolog. A fö , a lenye
ges az, amire a kisasszony e szerepe alkalma
val vallalkozott. Mesehös, subas bojtar, dramai 
jelenseg egyben. Meg csak nem is tancolhat. 
Nincs alkalma arra, hogy sziveket lefegyverez
zen egy derekhajlassal, egy erös es okos es hir
telen földre ülessel Nem is akar. Ehelyett in
kabb arra törekszik, hogy egy kis esztetikara 
tanitsa az embert. Olyan p6zokat mutat be, amik 
többet adnak jellemzes dolgaban, mint maga a 
zene es a librett6, az egesz darab. A plaszti· 
kajar61 azonban - minL mondom nem tehet. 
Azt az isten adta neki. De ahogy ö ezt az is
tenadomanyt a szinpadon ertekesiteni tudja, az 
müveszet. Es ezt nem szabad kicsinyleni, ez 
komoly ügy. Majdnem olyan fontos mint a hangja, 
aminek erzeki barsonyossaga neha csodalatosan 
megfogja a szivet. 

z6val a kisasszony ott van, ahol mar meg
ertik es meltanyoljak. A különös geniejet, a kü
lönös alakü fejet, a meg különösebb szemeit, 
mindent, amivel - dolgozik. 

Mert megis csak dolgozik. Hiaba. Akar a pik
tor, mikor kepet fest vagy a szobrasz ha szob
rot farag vagy a költö ha verset ir. Es hogy 
mindent valami büszke, egyeni batorsaggal csi
nal ez azt mutatja, hogy fcltetlenül bizik ma
gaban, nem egy hamar ijed meg j6 vagy rosz 
következmenyektöl. 

Az egesz szinpadi karaktcre elöttem illt ab
ban a pillanatban, mikor a karikasat kibocsatja 
hosszura es pattog velc. 

Ezt felre ne ertse senki. Egyszer sz61 a szij, 
masszor nem. De amikor pattog, abban a nezö-
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nek öröme van. Ami.kor csak egy szintelen su
hintäs lesz belöle - .. azt a kisasszony reszeröl 
követi egy grimace. Oszinte es becsületes. N em 
c upa sikerekböl all az elet. Es vegre a karikas 
nyelen tul is van meg valami, amihez mar a kö 
zönsegnek semmi köze. 

Egy ifjusägos, erös gerincü, na,gy leäny, ami 
mär magaban is több mint minden, amit neha 
a szent izles es a müveszet rovasä.ra elvet vagy 
meg nem lat. Egy bizonyos, hogy soha semrni
fele szerepet nem nezi le. A T0rr adorban lat
tam ödöngni a szinpadon anelkül, hogy akkor 
csak egy sz6 szerepe is lett volna. Csak kijött, 
ott volt äcsorgott, nezegetett, szinte rnegfeled
kezve arr61, hogy szinpadon van. A par6kaja 
ala nyUlt az egy1k ujjäval. Ez nem volt estetikus, 
de ö hitte, hogy a közönsege ezert is szercti. 
Valamint hogy haläs neki azert hogy ö elötte 
jarkal, arnikor ülhetne az öltözöjeben is. Es ez 
az amie1 t nekem tölszik. A hiztonsagaert, az 
uji tu becsvägyaert, a miert temajatekokat taläl 
ki es - noha az arcara vigyäznia kell - soha 
sem veszit raj ta. 

* 

Most latom mennyire belemelegedtem a tär
gyamba es mennyi dicseretet halmoztam a 
kisasszony alakjara ! ez a legfölöslegesebb es 
leghälä.tlanabb dolog, mert semmit sem mondtam, 
amit r6la rnasok is ne tudnä.nak. 

De en ezeket mar olyan reg6ta keszülök el
mondani r6la, szinte ugy erzem tartoztam vele 
neki magarnnak is, aki sem az operettek, sem 
az opereltmüvesznöket nem szeretem, de sze
retem az egyeniseget, aminek bä.rmily terre ve-
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tödjek is, az az ismertetö jele, hogy kezdetben 
bujkal, elsiklik megteveszti önmagat es masokat, 
de vegre is talpra all es akkor mindazt amit 
akar, elfogadtat masokkal is. 

Ez a suggesti6 az, aminek a kisasszony a si
kereit köszöni. Ez a neki eresztett karikas, ami 
kirepül, forog es nagyot csattan a nezö feje fölött. 



JEZABEL. 
- R geny. -

hangja i i merös volt ' ahogy üd
vözölni akartam: ö leh jolt ' m gc 6-
kolta a k zem. 

Vajjon ki lehet? Ezen t„röm a f jem 
6rak 6ta. ol lattam? Mikor? E a kezc 6k? 

Megk 'rdezt m töle mier tette bi zen 
ifjabb vagyok nala e 6 pirulva felelt. 

- Nem tudom De ugy ereztem hogy 

kell. 
Azutan együtt voltunk sok, ig es 0 so-

kat be zel n k m szenvede eiröl e tarnt· 
c ot kert tölem. 

Elamultam. 
Miert jött hozzam? kerd ztem. Miert 

nem ment mci hoz? Barataihoz rokonai
hoz. Miert hozzam az idegenhez . 

Ismet zavarba jött es susogva mondta: 
- N em tndom. Elöttem is oly csoda

la.tos ez. 
Es engedelmet kert hogy tavozhassek. 
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e amikor elment : i m 't 1 hajolt k . 
zemhez e megcs6kolta azt. l z z 
asszony? 

* 
gen. m, n k nyoma &ve zett. z 1-

gak vis zajöttek an 'lkül hogy magukk 1 
hoztak volna. 

ogy szenv dt m akkor ! 
Az uram folyton m 11 tt m olt 1 1 'z

nem kellett bunbanatat e m gt, r, 8 ~t 

n 'pe i tenehez. 
Balvanyaimat a ne 1 döntött mm 

hazamb61 uram tüntette el bdias segit
segevel. 

N em sz6ltam ellene. 
Bantam is en a balvanyokat 

Molochot e a többieket. 
aalt 's 

Tanithoz neha imadkoztam, hogy V -

ze e meg egy zer elem az izraelitak fe
nyes szemii pr6fätajat. 

Aztan hogy az idö mult es ö nem 
jött elfordultam Tanitt61 is. 

Mem voltak többe isteneim, hitem, val
la om. em tudtam tö b be imadkozni 

zomoru voltam emiatt titkou sze-
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gyenkeztem, mert mi sem szanalmasabb 
ki ebb, mint egy tehetetlensegeben siran
koz6 asszony. 

Mert mit ert hatalmam, röm, gazdag
sagom es szepsegem ? 

Azt a ferfiut akit ki antam, akin forr6 
lelk m ege z szenved 'lye el csüggtem : 
egy eilen ege isten vezette kezen es rej
tette el elölem hogy nem erhettem el 

soha. 
Oh hogy gyülöltem ezt a rettenetes 

istent, aki nem el8gedett meg a kiontott 
verrel hanem az en eleven, forr6 szivembe 
markolt rettenetes ujjaival e tepte, szak
gatta, marcangolta kegyetlenül. 

... Egy napon hirtelen felhagytam a 
szomorkoda al. 

Ünnepelyt hirdettem a nepnek e ma
gam i megjelentem köztük minden ekes
segemben es nevettem s ugy tettem mint 
aki boldog. 

Kellett a zaJ, a nevetes, a feny, a tanc 
a dal. 

Kellott a bor gyöngyözö cseppje. 
Kivantam a mamort, mely mindent el

altat ami a lelekben faj. 



• 
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Es vagytam. cs6kra, sok cs6kra, ten
gerere a cs6knak, hogy belefuljon a va
gyam, az a vagy amit a lelkem.m.el erez
tem. valaki irant. 

Es borzaszt6 volt am.iket ekkor csele
kedtem.. 

Borzaszt6 - de szep. 
Egy kiralyne örjönge e, egy m.egsertett 

m.egalazott asszony ketsegbeesese am.it ki
talalhatott, m.indent m.egcsel k edtem, 

Beszelhetnenek r6la a jezraheli szökö-
kuta" ·, a ciprusok es az olajfä.k. 

Ok lattak, hogy fogdo ,tattam. össze a 
nagy erös hattyukat a tavon . . . 

:Es szobam._ falai hova titkon ajt6t va
gattam.. 

Es az erdök hova kilop6ztam. egyetlen 
szolga kisereteben. 

A hü Mika volt. Ö m.eg m.erte t ~nni, 
a többiek nem.. ö is azert m.ert titkon , 
szeretett. Es igy tom.boltam. soka, amig 
csak bele nem. faradtam. 

Ez idöre esik Benadad a sirusi kiraly 
latogatasa. 

De meg ezutan is tartott a pokoli hajsza 
a feledes utan es tartott volna soka h a. 
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egy napon nem törtenik valami különös 
dolog, ami hirtelen kij6zanitott, mint egy 
rettenetes ököl csapas. 

ogy i volt? 
e zketek ahogy ezt irom. 

Erre a dologra nem tud k V1 zagon
dolni remege nelkül. 

. . . E te volt. hold ütött J ezrahel 
kertjei fölött. 

A kiraly aludt. 
, 
~ n palotam ablakab61 kineztem az 

o1ajfakra m ly k epen viragjul ban voltak. 
Faradt voltam de nem tudtam pihenni. 

szemeim Pgtek. z ajkam szaraz voll 
a lazt61, a m 'rhetetlen szomju agt.01, ami 
bennem volt. 

F her 'jjeli köntö öm csupaszon hagyta 
va11aimat , k't karom 'n arac ra kö-
nyök„lv kineztem az ej zakaba 

zerett m volna hallani egy dalt. Me z
ziröl, nagyon me zirö1, a h gy k aljar61, 

ahol a pa ztorok 1 geltetik nyajaikat. 

~ gy alt, b{1 ong6t, zelidet epedöt, 
amily nt szliz kh z enekelnek. 

Egy harmato , reszketö tiszta dalt, ami 
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kifakassza szemeimböl a könnyet, ami meg
nyugtasson, ami remenyt adj Oll. 

Oh, hogy kivantam hallani egy dalt! 
' Es ime - hirtelen megsz6lalt. 

Elöbb halkan es messziröl. 
Aztan közelebb jött, egyre közelebb 

mig vegre ott zengett ablakom alatt. 
Kihajoltam, hogy jobban lassak. 
s ime a holdfenyben egy ifju allt, Jengo 

szöke hajjal, h6feher arccal 6s citerajat 
kezeben fogva enekelt. 

- Ki lehet ? gondoltam es elrejtöztem 
kisse a függönyök möge, hogy ne lasson. 

ö odatamaszkodott egy fahoz es ene-
kelt tovabb. 

Csak az alakjat lattam. 
Fejet elfödtek homallyal a lombok. 
A függönyök mögül sugva sz61tam neki. 

zep dal, amit enekelsz. 
ö kisse elöre haj olt es sugva kerdezte. 

Ki az aki die er. 
- Tancosnö, feleltem sugva. 
- A kiralyne alszik mar ? kerdezte 

megint. 
- Oh regen. Talan felsz töle? 
- Felek - felelte ö. 
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- Akkor hat miert jössz ide, a kert 
e reszebe, hova az ö ablakai nyilnak ? 

- N em tudtam hogy ido nyil11 ctk. Most 

'löször vagyok itt, 
Honnan jössz? kerde . ~m megint. 
Szamariab61, felelte o. 
Kiralr· 1zolga vagy talan? 
Igen - ' e1elte ö vontatottan - a 

kiraly szolgaja v„..!·rok. 
, 

- Es szerelmes agy? 
- Szerelmes vagyok. Mmdeg szerelmes 

vagyok. Mindeg a legszebb as zonyba va
gyok szerelmes. 

- Hany e ztendös vagy? 

- Husz, felelte ö. De mit kezdezos-
ködöl? jöjj le es nezz meg közelröl es 
ha tetszem neked, cs6kolj meg. 

- V arj lemegyek. 

Gyor an köpenyt teritettem magamra 
es kiosontam a termekböl le, a kertbe. 

ö meg akkor is ott allt a fa alatt. 
Intettem neki, hogy jöjjön elö es kö

vessen. 
ö pedig fogta citerajat es elölepett az 

arnyekb61. 
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A hold teljes fänyevel megvilagitotta. 
Hogy rapillantottam majdnem köve 

meredtem a remülettöl. 
A fiam volt, Okozias. 
Gyorsan eltakartam arczomat e VlSSZa 

osontam a termekbe. 

Es egesz ej zakan at, a hidegtöl, dide
regve hany kol6dtam fekvöhelyemen 

A fiam volt. 

Melyik i tennek tartoztam köszön ttel 
azert hogy megvilagitotta elöttem a ked
ve , fiatal arcot. 

Ha nem ismertem volna fel es ha ö 
tancosnönek hitt Yolna! 

Minden istenek ! A fiamat ze ettem es 
nem volt szabad megtörtennie a rettene
tes bünnek. 

' Oh, hogy imadkoztam egesz ejszakan at. 
En a ro sz, a legrosszabb ! 

:Es reggel ahogy tükrömbe neztem ugy 
tetszett: megöregedtem tiz esztendövel. 

De nem bantam. 

Megundorodtam büneimtöl, ononma
gamt61 es elhataroztam hogy azontul j6 
leszek. 
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E meg is tartottam amennyire tölem 
I 

telt. h megtartottam. 
Igaz agos voltam mindenkihez. 
A bünö ök irant eln 'zö. szegenye-

ket es betegeket gyamolitottam. 
Ellensegeimet megengeszteltem. 
Megkiserlettem közeledni az izraelitak 

stenehez. Böjtöltem es imadkoztam. 
Ezt azonban nem jegyeztek fel r6lam 

az irastud6k . . . 

Miböl el Jezabel. 

Különös napok ezek. 
Az eg örökösen borult. Szall a köd, 

szall, ellepi az utczak kövezetet s elta
karj a elölem a foly6t es a hegyeket, 
hova ablakaim neznek. 

N apok 6ta nem irok semmit. 
J ezabel törtenete pihen, nincs kedvem 

folytatni, mert nincs kedvem a vissza
emlekezeshez. 
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Majd ha kisüt a nap ! Most szomoru 
vagyok. 

Ezenfelül dolgoznom is kell. Sokat kell 
dolgoznom. 

A szövet es selyemarusom so k himezni 
val6 selymet es fatyolt küld ugy, hogy 
reggeltöl estig nem mozdulok a himzö
keret mellöl. 

Kacagni val6, hogy mivel keresi meg ke
nyeret J ezabel az uj vilagban. 

Elmondom. 

Egyszer, mikor az en költöm beteg 
volt es mar fogytan volt hazunkban a 
penz : eszembe jutott hogy kiralyne ko
romban a sirusi kiraly csodalatos szep 
himzett takar6kat küldött Damaskusb61. 

A takar6k viragai es madarai reszint 
aranyb61 voltak himezve, reszint olyan 
selyemmel, amilyent a sirusi müveszek 
maguk festettek es ma;guk szineztek bizo
nyos füvek nedvevel. 

Tisztan emlekezetemben maradt a fes
t ek keszitesi modja, valamint a madarak 
es viragok c lakjai s a selymekkel valo 
banas, ugy hogy egy delutan megpr6bal-
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koztam a munkaval miutan elöbb min
den hozzaval6t magam elkeszitettem. 

A himzest a7.tan elvittem egy muarus
hoz es igy sz6ltam hozza. 

- Uram, ez itt az en talalmanyom. 
Ha 6hajtja keszitek ilyet többeket bizo
nyos dijert es ha ön nevem titokban 
tartja. 

A muarus kezebe vette a himzest es 
nezte. 

Es elamult a madarak es viragok kü
Iönös alakjan, a kaprazatos szineken az 
arany muveszi fonasan es igy sz6lt. 

- Asszonyom. ha ön kizar6lag az en 
szamomra keszitene ezeket a himzeseket, 
en hajland 6 volnek önnek ezert nagy 
összeget :fizetni. 

Mire en ig 'retet tettem. 
Es ettöl fogva folyton himeztem sza

mara fatyolokat es selymeket, amiket csak 
a legelökelöbb, legdii abb asszonyok vehet
tek meg. 

Kesöbb jött hozzain es kert, hogy 
aruljam el a himzes es a selymek festese
nek titkat s ezert nekem sok penzt adna. 
Terme zetesen vis zautasitottam ajanlatat. 

~--~~~---~--~~-------------------------------------=---==-;;:.III 



' 

240 lr!sok könyve. 

De a perctöl fogva nem kellett fel
nem a nyomort61. 

Olyankor mikor nem volt szüksegem 
penzre : termeszetesen nem dolgoztam. , 
Am ha megszorultam : menten munka-
hoz kellett latnom, mert sok idöbe került 
mig egy darab elkeszült. 

Söt neha az is megtörtent, hogy a 
rendelt munkat~annyira megszerettem, hogy 
nem adtam vissza a müarusnak hanem 
megtartottam magamnak. 

Ime ezzel keresi kenyeret J ezabel az 

ujvilagban. A_.t-V:AO~ 
• KÖNVY·.f 
~TARA 

(Folytatom.) 





Budapesti takarekpenztar 
es Orsz. Zalogkölcsön Reszvenytarsasigm. 

8efizetett töke 10 mllll6 korona. 

Központi lrodäi VI., Andraasy-üt 5. sz. alatt. 
Elfogad beMteket: takarekpenztäri könyvekre, penztar
jegyekre es foly6 (Cheque) szamlara. Leszamitol valt6kat, 

elölegeket ad ertekpapirokra. 

Zalogüzleteiben, 
IV. ker., Ferencziek-tere 4., IV., ker Karoly-körut 
18. sz., VII. Kiräly-utcza 57. ~.Z· Vill. ker., Jözsef .... 

korut 2. sz., Vlll. Ullöi-ut 6. :.di '-. 

Penzelöleget ad: ertekpapirokra, arany es ezüst tär
gyakra, ekszerekre es regisegekre a legelönyösebb felte

telek mellett. 
A magyar kiralyi osztalysorsjatek föelarusit6 helye : 

VI. Andrässy-ut 5. 

Elsö Leanykihazasitasi Egylet m. sz. Gyermek 
es Eletbiztosit6 intezet. Budapest. VI. Terez·körut 40-42. 
(az intezet sajat hazaban) Alapittatott 1863-ik evben. 

Dijtartalek 1903. decz. 31. K. 11,000,000 
Biztositott töke „ „ 50,000,000 
Eddig kifizetett töke „ 8,000,000 
Az intezet az ember eletere minden szokasban levö 

m6dozat szerint a követke~ö biztositasokat vallalja el. 
Kihäzasitasi biztositasokat ; 
Jaradek Liztositasokat ; 
Fiu biztositasokat u. m. : tanulmänyi, katonai es 

nagykorusagi esetdrre ; 
Csaladi biztositasokat ; 
Vegyes biztositasokat elet es halalesetre ; 
Biztositasokat ket ember eletere. 
Az intezet legelönyösebb f eltetelek es a legmerse

keltebb dijszabüsok mellett a havonkenti fizetesek ked
vezmenyet is nyujtja. 

Ismertetövel, tervezetekkel es mindennemü felvila
gositassal keszseggel szolgal ugy az intezet igazgat6saga, 
mint az egyes videki ügynöksegek. 

„Arpad"-nyomda. Budapest, VII., V aler6-utca. 9. 
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