
Digitalizalta 

a Magyar Tudomanyos Akademia Könyvtar 

es Informacios Központ 

1826 







:\'I '. r; 

Elindultam. 

Elindultam egy lepkefogdval, 
Egy szal horoggal, egy kis parittydval, 
Es keresztiil mentem a me~ön 
Es csapatost6l jöttek a lepkek -
s en neztem öket bdmul6 szemekkel, 
Csodalkoz6an, alrnatagon . 
8 sz6ltam, hozzajuk: „ Oh gyönyörü lepkek 
Aranyos szdrnyuk ! Vajh honnan jöttök? 
Es hova mentek? hol lesz pihenestek? 
Hol lesz rnaradastok ? 
A teremtesnek niire kellett 
A t-i egynapos eletetek? 
V agy lettetek egy szdl viragert ? 
Egyetlen nevetö sugarert ! 
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Egy cs6kert? Egy csöpp harmatert, 
Hogy benne megfürödjetek ? 
Hogy töle elkdbuljatok? 
B az elet e rövidke perc alatt 
Tinektek adta minden gyönyöret ? 
B az embernel ti többet eltetek ? 
Többet es szebben s epp ezert 
Meg tudtok halni könnyen es viddnian? 
N em kell nektek vigasztal6 mese 
A tulvildgr6l: halhatatlansdgr6l, 
1llint kell nekünk az erös ernbereknek? 
Oh kicsi lepkek beh irigyellek ezf5rt ! 
Oh beh irigyellek !" 
Es mialatt hozzajuk sz6ltam 
Öle fejem fölött lassrin tovaszalltak 
B egyet sem fogtam el közülök ... 

Aztdn leültem a forrds partjdra 
B horgom a vizbe vetetteni. 
B jöttek halak. T idamak. Kicsinyek. 
Es jöttek nagy halak, .r1onoszak es köverek 
Es megkergettek a kic inyeket. 
A kicsinyek 1jedten menekiiltPk 
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S amikor tul voltak minden bajon : 
Fellobban6 nevetseges dühvel 
Egymds ellen fordultak hirtelen. 
A viddm, kicsike halak . . . 
s en nezve öket: eltünödteni 
S igy gondolkoztam : „ Ott alant a vizben 
Az elet epp' olyan mint idefönn. 
A nagy halak megeszik a kicsinyt. 

mikor a kis hal biztonsdgba' van 
Szertelenül ficdnkol s harcba fog 
S mert ölni nem tud, meg sem öletik. 
Az ellensege : tdrsa. Gyönge mint ö. 
De egymdson csipni, hidba, j6, 
Ha mdr harapni nem lehet -" 
S igy eltiinödve a halak felett : 
Eszre sem vettern, hogy csaletket 
Elfelejtettem a horogra tüzni 

PgyPt sem fogtam a halak köziil ... 

* 

.Akkor neki vdgtam a rengetegnek 
S fälnezlem a frUc lombjai köze 
Ahol, röppP1we egy cigr6l a mdsra: 
A niadarak daloltak ekesen. 
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Szerelemkerön, szerelemigerön 
Csalogat6n, panaszkod6n, 
Üdvözülve es diadalmasan. 
s all van a f dk alatt, 
Hallgattam a dalt es vele a lelkem 
Repesve szallt a tiszta eg f ele, 
Es sz6lt a ldthatatlan Alkot6hoz: 
n Uram, mert kellett emb ernek szül etnem ? 
Mert nem lehettem inkdbb m:g, dalos, 
Szabad maddr, erdöt lakd, 
Ket galy között f eszket rak6, 
A napsuqaras legbe kacag6 
Szerelmes, boldog kis niadar, 
Ki ugy dalol, ahogy a kedve tartja 
Es akkor, mikor kedve tartja. 
Miert küldtel az emberek köze 
A bus mogorva földre engem 
Hol lenyüqöz, hol fogva tart a rög, 
Miert nem adtdl szarnyakat nekem, 
Hogy szdllhatnek a biintöl messze ! 
Hogy szallhatnek Tehozzdd közelebb ! 
Uram, mert kellett embernek születnem II( 

* 

Igy foluiszkodvdn. lassan jött az est. 
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S homdly bonUt a dalos rengetegre. 
kifdradt s~drnnyal püicnöre tertek 

Feszkeikbe a madarak -
S en parittydnibdl egyetlen követ sem 
Hajitottam f el a galyak köze 

most puszta kezael mehetek haza, 
Hdldm tarisznydm horgom mind üres 
- S titlen töltöttem az egesz napot -

* 
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d h pdrom ! engem zsdkmdnyra ne küldj ! 
Se patak melle, se virdgos retre 

e drnyas erdö ösvenyeire ! 
Engem minden pillangd kinevet 
Elölern meg sem futnak a halak ! 
S mint cimbordt, köszönt minden maddr. 
s retek, vizek lakdja tudja jdl, 
Hogy nincs ndlamndl könnyelmiibb vaddsz 
Ki nyitott szemmel jdr kel imboly@gva, 
S ragadomdnya dal, dal, egyre dal 
P dk sudardrdl, vizfenekröl, 
Sugaras legböl ez nevet fele. 
S bdrhonnan indul, bdrhova igyekszik: 
Az utja vege, celja - dal leszen, 
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. h en ncm cJrl ·k (l, l ·pkl /ofjci. lw ~ 
Hala.·zathoz vagy f '·z kromuold hu:. 
Az 1l tet akdrminü ki ·iny : 

jjongd ·ziv el ·z 'ret 111 c::;ocldlu»L 
S zsoltdrokat zerig rola a dalom. 

· h pdrom engem ,;,sdkmdnyra ne lmldj / 
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~ A ferfi a vonat ülesen halrahajtolta a f ejet 
es tovabb beszelt. 

- Tudod, el kell neked vegre mondanom 
ezeket a dolgokat. Neked, az egyellenegy egesz 
embernek, akivel az elet összehozott, neked a 
ki mindent megertesz mindent latsz, aki egy 
resz vagy az en lelkemböl, a gondolkozasom
b61, belölem magamb61 -

A piros arcu asszony elnyUlva feküdt a szom
szed ülesen. A hosszu utt61 faradt es almos 
volt, de azert figyelt, nezett ; minden sz6t, min
den mozdulatot kilesett. A ferfi sapadt arczan 
a föltamad6 es tünö kifejezeseket szemmel tar
totta, azokb61 olvasott, mint egy nyitott könyv
böl es perczen.kint bele is faradt abba, amit 
megtudott. Neha - ritkan - közbe vagott egy 
hideg, eles megjegyzest, aztan megint elhall
gatott. 

- Meg fogsz vetnL erte, de en azzal nem 
törödöm ; mindent kell tudnod r6lam, r6lam, a 
ki a tied vagyok im mar örökre es egeszen -
fajdalom, örökre es egeszen ! es akit en soha 
föl nem erhetek annal az egyszerü es rettene
tes okruU fogva, mert te ep vagy en meg be-
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teg, te fiatal, en pedig - oh istenem, istenem 
micsoda nyomorusag ez -

Az öszülö szöke fejet megrazta a ferfi elke
seredve, szinte türelmetlenül, oda csuszott az 
ablakhoz, kinezett a vilagos, fänyes, illatos olasz 
ejszakaba es tovabb heszelt. 

- Azert megis - akarhogy van is - eskü
szöm - el kell hinned - en vagyok a leg
elsö ferfi a vilagon. A legelsö. Alcibiadest An
tinoust, Byront es tizennegyedik Lajost, Geö
thet es marquis de Sade-ot összevevc, nem 
szerette annyi szep es nagy, szelid, eröszakos, 
cibrandos es romlott asszony, mint engem. Aka
rod tudni - minden asszony az enyem volt, 
akit csak akartam, akivel eletemben baromszor 
beszeltem es az, amelyik nem volt, csak azert 
nem volt, mert nekem nem kellett. Mind, mon
dom neked, a legkülömbek, a legnagyohbak. A 
szinleg es a val6ban szent eletüek, soha ve
tekre nem hirhat6, negy gyermekes csaladanyak, 
hajadonok, menyasszonyok es olyan asszonyok, 
- ah olyanok, akiknek igazan csak a färjüket 
lett volna szabad szeretniök akkor - abban az 
idöben -

Az asszony a szemközt levö ülesen elfordi
totta a fejet. 

- Borzaszt6 - susogta - ez borzaszt6. 
- Mindegy, tudnod kell es tudnod kell azt 

is, hogy soha egyetlenegyet sem szerettem ez 
asszonyok közül. Esküszöm neked, soha. A fe-
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lesegcmet sem akivel tiz esztendöt töltöttcm, 
aki nekcm gyermekeket szült. Mindenkit csal
tam, öt is, a hazassagunk elsö heteben, a nasz
uton - a naszüton - szegenyket - pedig 
milyen kedves volt hozzarn milyen nagy es j6 ! 
Es ha tudta volna, hogy a baratnöi. az összes 
baratnöi, akik hozza jartaJ· a leunyok es az 
asszonyok, hogy mind az enyemek voltak. De 
talan tudta is. Neha azt hiszem: bizonyosan 
tudta, meg sem birt elvalni tölem addig, mig 
en nem menekültem töle. Az utols6 perczig 
szeretett, ha hozzam ferhetett, ha elfoghatta a 
fejem, ugy cs6kolta az ajkamat - ü.gy cs6· 
kolta mintha a gyerrneke lettem volna ! A gyer
mekeit - tudod-e - nem is szerette miattam. 
Csak engem tudott szeretni egeszen es igazan, 
öket soha. Ez az asszony, aki ha reggel fcle 
hazavetödtem hozzä - es honnan, milyen hc· 
lyekröl : megfürdetett, megfesült, felöltöztetett, 
egymaga, szeg eny es milyen gyönyörüseggel. 
Mindeg rossz voltam hozza, mindeg. · gy jar
tam haza, hozzä, mint egy asszonyhoz, akit kö
telessegböl meg kell latogatni meg - a kocsim 
folyton ott allt a haz elött, vart. ö elsapadt, 
ha latta. 

- Szegeny - mondta az asszony, - nem 
birt egy korbäcsot fogni es magat kiverni a 
hazb61? 

- Ez kellett volna - mondta a ferfi - de 
nem birt - az asszony, akinek gyermekei van-
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nak, nem bir ilyet tenni. Melt6säg, gög csak a 
hetairakban van. Azt hiszed, te megtudmid 
tenni? 

Az asszony a varatlan kerdesre f elütötte a 
fejet. 

- En ? kerdezte. lassan, hosszan elnyujtva 
az egytagu sz6t. En ? - mondta meg egyszer 
aztan sietve hozza tette: 

- En az ö helyeben megöltem volna magat. 
Ehhez joga van a becsületes asszonyoknak is. 

A fer.fi fölkaczagott. 
- Te sem ölnel meg - mondta nyugodtan. 

Aztan lehajolt föle, egeszen az arcara es ugy 
kerdezte: 

- Hat mert nem öltel meg mär ? 
- Öh - mondta gunyosan az asszony 

ez mas dolog ! Mi - es a rni sz6t erösen hang
sulyozta - nem tartozunk egymasna.k hüseggel . 

- Azt akarod mondani ezzel, hogy te is 
megcsaltal engem ? - nevetett a fär.fi. - Gye
rek, ostoba ! En tudom, hogy nem. En meges
küszöm ra, hogy nem. Akartad, megkiserletted. 
Tudom, hogy mikor. A napot, az 6rat tudom. 
De nem lehetett - az izlesed az esztetikad 
nem engedte. Te - te nem fogsz ez eletben 
rajtam kivül ferfit megcs6kolni. 

Az asszony arca biborvörös lett ezektöl a 
szavakt61. A fogait összeszoritva, gyülölködö pil
lantassal mondta : 

- Gazcmber. 
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Igen. De igazam van. Ezen nem lohet 
valtozlatni. Megcsaltalak, de soha meg asszonyt 
ilyen komoly celzattal nem csaltak meg, mint 
6n tegcd. Azert c altalak mcg, mert annyira 
szcrettelek hogy abba bele kellett volna hal
nom. Bele is fogok, de meg most nem. Kesöbb. 
Meg most j6 elni, temiat ad, t · gcd latni -
meg kell egy ideig. Hiszcn tulajdonkepen ezert 
születtem, ezert lettem ilyen a milyen vagyok. 
Minden, ami az en eletembcn lenyeges es nagy 
törtent, azert tört6nt, hogy hozzad elj uthassak. 
Mert csak te, csak te c ak te vagy az asszony. 
A többi mind -

Az asszony tudt a hoay cgy komikus es durva 
sz6 küvelkezik most, a kcztyüs tenycret hirlc
len raszoritotta a fe rfi szajara. 

- E az asszonyok, azt is elmondom nckc• d, 
hogy milyen ostobak az asszonyok ! Hiszcd c, 
hogy t lcgnagyobb reszc söt ha j61 meggon
dol0n., egy se tucHa miert szeret voltakepcn. 
Te vagy az egyellen, aki tudud. Hogy mikkel 
lehet räjuk hatni ! Az, hogy müvesz vagyok, az 
semmi. De apr6 külsösegek, szamarsagok. A 
modorossagom, a rossz szokasaim az hogy 
szinesen es furcsan beszelek. 

Es - es az is hat, hogy tudjak, hogy sok 
gycrmekem van. Nem csak otthonn. Mindenfele, 
a legjobb csaladokban. A ferj a baratom ; fak
gat, hogy mert nem jarok hozzajuk. Furcsa 
amikor ugy latom - együtt - az egesz csa-

I . ---..- -=--==--= ~ 

, 
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ladot ; csupa közönseges polgari fejek es köztük 
ül ogy faunszaju gyerek az en hegyes füleim
mel, az en vekony fölfele hajl6 ujjaimmal, ol yan 
mint egy közejük pottyant Luciferkölyök. Ez 
neha olyan mintha pofonütöttek volna - mas
kor meg, lehetetlen nem mulatni rajta. Az em
bernek eszebe jut hogy a buta tud6sok miket 
irnak az atöröklesröl, a verszerinti ösztönröl. 
Az apak rendszerint ezeket a gyerekeket-szere
tik a legjobban -

Az asszony mar felült. N em volt färadt sem 
almos többe. Az ülesen elöre hajolva szinte 
nyitott ajkakkal nezett a ferfi arczaba es su
sogva biztatta : 

- Beszeljen. Beszeljen tovabb. 

- Ez izgat teged - kerdezte a ferfi - ez 
tetszik neked ? 

- Erdekel - mondta az asszony - csak 
mondja tovabb. 

- Kaca~ni val6 dolog - amint igy sorra 
eszembe jut minden. Furcsa, igazän komikus. 
Hogy hany h6ditast köszönhetek peldaul annak, 
hogy - fözni tudok. Nem ugy hangzik ez, mint 
valami boh6zat tema? Egy gr6fnö egyszer, 
aki fözni latott, egy egesz tarsasagban, künn 
egy hegyi nyaral6ban - szinte erövel vitt el 
maganak. Ezt szegyenlem. Mint egy rongyos 
diakot bcdobott a cimeres kocsijaba. De erde
kes volt. 
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Az asszony hirlclen fölallt es cgy ijedt, ha 
tarozallan mozdulatot tclt nz njt 6 fcle. 

- Mi az ki akarsz mcnni? 
- Ncm, ncm. Csak egy tiblnkot szcrc\ Pök 

kinyitni. Szörnyü meleg van. 
A ferfi fölnyitotta az ablakot es utana az 

asszonyra nezett. 
Szörnyü säpadtnak lätta, szinte megijedt töle. 
- Valami _bajod van? Rosszul erzed magad? 
- Nem. Dehogy - mondta az - csak 

folytassa. 
Es a ferfi tovabb beszelt. 
Olyan dolgokat, amiktöl az asszony ereiben 

meghidegült a ver. Leanyokr61, akik benn elnek 
a csalädjukban, asszonyokr61, akiknek nagy 
leänyaik vannak. Különös ijesztö es förtelmes 
doJgokat, amiket kimondani is bün. De a ferfin 
latszott, hogy nem ugy talalta ki es csak ke
vesot adott hozza a maga fantaziajab6l. Hogy 
mindent atelt, mindent megcsinalt. A reszlete
ket mondta el, a hangulatot, a beszedet, a moz
dulatokat. 

Az asszony pedig lmllgatta kimeredt szemek
kel, ijedten, megkövülve es lesujtva a ketsegbe
esesig. 

- Eleg - mondta hirtelen - nem birom 
tovabb. 

Fölnyitotta az ajt6t, kiment a kocsi folyos6-
jara es arccal neki dölt az ablaküvegnek. 

Borzaszt6 helyzetben latta magat. Szereti azt 



302 lräsok könyve 

a ferfit, aki neki ezeket a dolgokat elmondta. 
Mindent elhitt röla mindeg. Mind a rosszat es 
nemtelent, amit r6la az emberek mondtak De 
ennyit nem vart, erröl fogalma sem voll. Eny
nyire mcntseget hiaba akart, hiaba kutatott a 
lazas, fölzaklatott agyaval, nem talalt. Es megis 
hiaba minden - ha megvetessel es lenezessol 
is - szereti azt az erobert. Szereti, szereti. 

A vonat füttye egy közeli allomast jelzett. 
Valaki kilepett a szomszedos fülkeböl, tcljc

sen felkeszülve, hogy kiszalljon a kocsib61. 
Egy vöröses, alacsony es elhizott ferfi szem

iiveggel es a kezeben egy kis taskaval. 
Nezte az ejszakaba bamul6 asszonyt, aki va

lamely titkos vonzast61 kcsztve, lassan megfor
dult es visszanezett rä. 

A szemei könnyesek voltak, az ajka reszke
tett a felindulast61 es rettentö lelkiallapotaban, 
maga sem tudva mit tesz, hirtelen megragadta 
az idegen ferfi kezet es rekedt, szakgatott su
sogassal kerte : 

- Az isten szerelmere - vigyen el magaval 
engem. Kerem vigyen el innen engem. Akar
hova csak innen el - kerem - kerem -

Az idegen ferfi megütödve nylilt a kalapja
hoz es különös, zavart arckifejezessel nezett az 
elötte all6 asszon ra. 

- What do you wish Madame ? 
Az asszony hirtelen magä.hoz t6rt, elpirult, 

zavarodottan forditotta ol a fejet. 
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emmit, köszönöm - mondta. 
A vonat megillt. Az idegen ür kiszallt a ko

csib6l gyakori pillantasokat vetve vissza az asz
szony fele, amiket az mar nem is latolt akl or. 

Ott allt mereven, mozdulatlanül a csillagos 
egbe meredö tekintettel es a ondolatai sebes 
rohanas al szilltak elöre a jövö fele es egy 
megnevezhetetlen különös soha nem erzett ag
godalom valami me sziröl jövö elöerzet fogta 
meg a szivet. 

Megfogta összeszoritotta, megakasztotta a do
bogasat -

Mikor visszament a fülkebe a ferfit ugy ta
lalta egy szögletbe huz6dva, amint felrehajtott 
fejjel nyitott szajjal a terdei köze szoritott 
kezzel aludt melyen szabalyos lelekzessel mint 
egy gyermek ... 
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A hegyre mentem. 

A hegyre mentem, fel a hegytetöre 
Anydm, ugy egetett a nap ! 
Es leoldoztam himzett sarumat 
S ?nezitldb törtettem, elöre -
Oh hogy sajnalorn himzett saru11iat ! 

Forr6 verejtek ellepett egeszen 
Es összecsapzott a hajam. 
S a fatyol amit adtdl - odavan ! 
Szirten, bokron foszldnyra teptem. 
Anydm, a (eher fdtyol odavan. 

S a virdgok, rnelyek övenib e' voltak 
Lehullottak a földre mind. 
S az öv, amelynek nyil6 disze nincs : 
Gyürött, kopott, redöi holtak -
Anydm, mit er az öv, ha disze nincs ! 
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„ mcir alkonyült, hogy az oromra ertem. 
Anycim, pihenni tert a nap. 
S en elrejtettem egö arcomat 
Es zomorün a földre neztem. 
A /öldre neztem, hogy leszcillt a nap. 

· h, ho a Uint el diadabnas cilmom ! 
Ki az, ki most tovcibb vezet ! 
Anylim, az öz, a f cityol elveszett, 

az iitat vissza - nem talrilom 
himzett saruni s a f dtyol elveszett ... 
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Egy csendes völgyr61. 

Margitliget, majus havaban. 

Valamit szeretnek mondani arr61 a napr61 a 
melyen idejöttem, valami forr6n panaszost az 
akkori lelki es testi allapotomr61 es az elözö 
h6napok nagy ijcdelmeröl amikor varatlanul 
bekopogott hozzam a betegseg, a legnagyobb 
munkalaz közepette az elfaradas es le kellett 
tennem kezemböl a tollat, hogy pihenjek, holott 
ahhoz val6 ked vem nem volt. 

Szeretnek elmondani mindent egy különös 
allapotr61, melyben az ember szüntelen figyeli 
önmagat, szinte reszenkent es napjaban szaz
szor is elkerdezi magaban : mi bajom ? Mim 
fä.j ? Mi törtent velem ? 

Es val6ban nem fä.j semmije. J61 alszik csak 
nehezet älmodik es sokszor felriad azonközben. 
Kesön ebred es kinornn kel ki az agyb6l es oly 
fä.radt, oly fä.radt, hogy ugy erzi semmifelc földi 
f kvöhcly, legyen-az indus selyemmel bovont, per
zsa szönyegekkel leboritott, nern eleg kenyelmcs, 
puha, megnyugtat6 arra, hogy raj ta megpihon
hesscn. 

Akkor kövctkcznek az orvosi consultati6k, a 
mersekelt kur:ik a pihenni akaras ; az ember 



- -_.- -,-:. --~~~·- -~-
- -

Följ egyz6s ek. 307 

belekenyszerit magaba annyi energiat, hogy ne 
dolgozzek s e kenyszer alatt meg jobban szen
ved es meg betegebb lesz. Ezekröl szeretnek 
mondani sok mindent ezer apr6 tünetet a nagy 
elfaradasnak, ami tulajdonkepen nem is beteg
seg es megis szörnyü- egeszen addig a pontig, 
ahol az ember elkivanja magat61 embertarsait, 
a lcgkedvesebbjet, magat a sok gyönyörüseggel 
fölepitett alomvarat, legszentebb törekveseinek, 
vegre az eletet is. Megis, e pillanatban, mikor 
e sorokat irom, ugy erzem : panaszkodni bün 
es hcilatlansag volna. 

Ülök egy nagy, feher függönyös szobabani 
amiben csak ugy szikrazik a vilagossag, az enyhe 
tavaszi napfäny. 

A nyugatra nezö ablakomon at feher virag
ban all6 gyümölcsfäk beneznek hozzam es mintha 
mondanak: 

- Nincs betegseg ! Tavasz van, elet es örök 
feltamadas, napfenyes szerelme a nagy terme
szetnek, mely viragot fakaszt es madardallal 
teliti mcg a levegöt. 

Istenem ezek a fäk ! Mintha csakugyan hal
lanarn a szavuk es mintha val6ban igazuk volna. 

Egy karcsu fiatal almafa mintha csilingelne a 
feh6r csengctyüivel miket lagyan himbalgat a szel. 

- Mi is voltunk färadtak es szomoruk es 
akkor lehullattuk leveleinket es el voltunk telve 
a halal gondolatcira De ma - süt a nap. 

Süt a nap. 
Becsukom a szemeimet es igy fordulok a nap 

fclc es fürdöm a meleg sugarakban. 
Ha engem is ügy kiviragoztatna erzesekkel es 

gondolatol kal, ahogy a fiatal fäkat odakünn -
Es miert ne? 
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Ha egy istensegtöl c1wdat varunk : kell hogy 
egesz lelkünkkel higyjünk az istensegben. 

En pedig imadom a napot es hiszek benne. 

* 
Szepek a reggelek idelenn a völgybcn. 
Gyönyörü az Oszoly csucsa ilyenkor mikor 

beözönli a nap. 
A völgyböl a hegycsucsra: ez a minden na

pos utam. Es csak az Isten tudja mily messze 
erzcm magamt61 a varost ilyenkor! 

A kedvenc könyvcirnböl viszek mngammal 
egyet-egyet. Bölsche-t, akinek csodas nagy köny
vet „Liebesleben in der Natur" az ember 
jobban erti, ha a szabad eg alatt olvassa egy 
padon, vagy a sziklakon ülve a melyseg fölött. 
De jön neha Verlaine is es ilyenkor a madarak, 
kövek es viragok megballhatjak a Bonne Chan
sonnak egy bübajos verset meleg erzessel, de 
szinmagyar franciassaggal es rosszul szavalva. 

La lune blanche 
Luit dans les bois ; 
De chaque branche 
Part une voit 
Sous la ramee 

0 bien-aimee • • . 

Neha egy-egy kecse!> sikl6 kibujik a napra es 
kivancsian nez körül. A kis barna pillang6k -
ezek az elsök - megülnek a piros viragu bok
rokon es azt hiszik ö erettük teremtette isten 
a vila()'ot. Lenn a völgy fäi között csak keskeny 
ezüstös csikja latszik a kanyarg6 pataknak. A 
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falvnk l ör"skörül oJy s ndos k, minlha scmki 
s rn olna odahaza. Emb ri z6 f 1 nem hal
lat zil az oromra. sak 'gy-ogy hatalma , rno
hos, k k zärnyu dong6 vori magat n ha hangos 
zümmöge sel valarn lyik bokor<.ighoz. 

Un m te et tewlr 
Apai nient 

emble d cendr 
Du firmement 
Q ue l' a~'tre iri e , , . 

C' est l' heure x qu1se , 

* 

zent Hubertusra, kinek kocscs ki kapolnaja 
fenn all a dombtcton mondom e.s allom : az 
ember hitvany färegnek erzi magat ha a tava zi 
eletet nezi fälmak bogaraknal es viragoknak . 
.Milyen csodak törtennek egy nap, cgy ejszaka 
alatt ! Ha az ember reggel fölkel es megiudul 
a szokott körutjan: szaz apröbb nagyobb väl
tozast taläl, melyek mindegyike bamulatba ejti. 

l\Iajus elsö napjan kinyiltak a patakparti füzek, 
halvanyzöld fürteikkel ; majus harmadik napjan 
hogy hogy nem, vad mehek raja mar megült az 
egyiken. 

supa erös zümmöges ·rnlt a levegö, a jöve
veny rablok fesztelenül garazdalkodtak a vira
gokon, amik a forr6 oslrom alatt, a nap mele
geben lassan hnlltak alä s a Dera vize vittc 
öket sz · p cseudben lefele. 

Tisztes tavolsagban hallgatom a munka.Ikod6 
mehek egymasközt folyo csendes tarsalgasat es 
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azon tünödüm : honnan ludt:'i.k n vacl111 ·h ·k 
hogy lc"nap !ölt kinyillttk a fuzfük ! 

z 1boly< k utol l> napjailrnl t.'lik. \licr lathnt 1 

l'gy k lto itt oll a 1 ·jtükün .• \zok i mar J,iv ·t
k zl k az cgy nis · iikbi1l ho zi1 zi\mkon i111-
boly "IHlk s ha\\'{tnyak n naplül. 

Ezck a k slckcdök. Akik m •T maradni ,z ·
r tn n k, az 1d jiikön tül. . cz 'l'l hii11hiid11 •)· 
1 -. A nap mcl töl :\rnyho:t. zokoll k lyhiik 
c nk ügy , tikkad a :t.omjn aghan. I•: ticr •1-
lankadnak r g clr 111 rha)nnk. 1il'C lll •g' ry
SZ r h.itom Okct kodv S kis f jiik ij Z Z tl ro
rodva hovor a haraszton. 

mikor az cmb r 1 lki letcn k ol) an tadi
umaba k riil mclybc1 a nytl''alom h ly ll lli 
a boldo sägol : Ü ry erzi a buJclog Üg II lll i 
annyira. szrik es a földiin minl a nyugalom. 
l i tudJa i"aza 'an· . z alkoll1 1 lk t mi l ·r-
m kenyiti m rr inkabb rcdm •ny hcn mclyil 
hata rtckes bb ? E ry bizonyos : a pih nii 111-

bcr mlcnz1vebb lclki 1 t t l mint a holdo ,_ 
sä hajbaszu. Az clsö: a h n: ma::1ok ·1ra 'tii 
zedi, u) üjti mcgtarlja. z utuL ·: roha11 uL

JUn sorra lhullatja. Jgnz ho • n ha a pazarl:'t 
az ami holde it de hii'i.ba : ljön id j a ')'UJ
lesnek 1s amikor mindcn fonto · a J gki cbb 
j 1 nseg (van e .':Utalan kic i j Jen " a füldön '?) 
mc ra adja, gondolkozuba ejti az cmhcrt. Liiz
talan elra"adtata ok czck. amclyek au11al mc-
1 ebb k mentöl cscndesehbek. 

Ezckct a kis rryüjtesek t akarom •lmondani. 
nem urrendbcn. c ak u y amint itt-oll csen
de en szemlelüdve fülszedlem. 
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Van itt egy leanyalakom. Fiatal kedves es 
beteg. Nezem figyelem egy h6nap 6ta Lesern 
a szomorusagat, lesem a j6 kedvet. nezem hogy 
beszel a färfiakkal, az asszonyokkal. Ha eltü
nödve ül egy padon ha l:izasan jarkal valami 
maganyos uton, mintha futna valaki elöl, mintha 
sietne valaki ele mintha varna messzire elnezno ; 
valakit a tavolb61 kere ve hina. Amit r6la tu
dok nom mind pozitiv dolgok. Van valami ege
szen pozitiv a tizennyolczeves leany lelkeben, 
meg ha egeszseges is ? Hat meg ha beteg? 
Igen bizonyJalan az en kis lanyom öröme, szo
morusaga, söt betegsege is. 

Ha sir, vagy nevet, ha az arcza g, nem le
bet tudni: tavaszi laz, gyujtotta-e föl, vagy ifju 
es maris beteg idegei nyugtalankodnak ? 

Jaras - keleseben ahogy en latom, itt meg
irom. A neve : 

Kata. 

A gesztenyefä.k alatt ült es nezto a tennise
zöket. 

Egy csom6 tulipant, sargat es pirosat vasa
rolt reggel a szomszed kertesznel, azokat az 
öleben tartotta es anelkül, hogy tudta volna : 
simogatta es beszelt hozzajuk. 

- Latjatok öt ? Ott all ! Aki a legkarcsubb. 
Az a sapadt. Most visszaütötte a lapdat. En 
abba szerelmes vagyok. 

A tennispalya felöl kacagas hangzott. Kata 
összeszedte a viragait es fölallt. 

- Nem birom nezni - gondolta magaban. 
A szivem faj. 

=._Elindwt a zöldseges kertek fele es nezte a 
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kerteszlegenyt, amint az apr6 salatafejek közt 
babralt. 

- Ez bizonyosan egeszseges, gondolta ma
gaban. Vagy legalabb is : nem tudom r6la 
hogy beteg. 

Hozzament, hogy beszelgetest kezdjen vele. 
De a legeny sietett a dolgaval. Az öntözökan
nakat telemeritette a kUtnal es ment tovabb. 
Mezitlab volt, rossz börpapucsokban s a nad
rägja a terden meg volt foltozva ket nagy 
durva folttal. 

- Vajjon van neki szeretöje? tünödött ma
gaban Kata, akinek elmejeben e kerdcs spon
tan vetödött fel. Külömben pedig nem ertettc, 
hogy lehet szeretni egy ferfit, akinek a nad
ragjan ket folt van, a labain pedig olyan bör
papucsok, amiknek az oldalahoz sar es szalma
szalak tapadtak. 

Kata nem tudta magat be~.eelni az egyszerü 
cmberek erzelmi vilagaba. 0 amint magar61 
titkon elismerte, nagyon komplikaJt lelki eletct 
elt. Eleinte szerelmes volt az apjanak egyik ba
ratjaba, egy ötven ev körüli lirba, akinek mcg 
is vallotta szerelmet. de aki ezt, ugy 1atszott 
csak trefäba vette. Kesöbb a növere völegenyet 
szerette s hogy az esküvö meg volt : hirtelen 
megbetegedett es akkor idehoztak a sanato
riumba. 

Itt eleinte nyugodt es csendes eletet elt. Sok 
tejet ivott, setalt es többször napjaban br6mot 
kapott es langyos fürdöket, s emellett leveleket 
irt egy fiatal ir6nak, aki azokra nem valaszolt. 
Sz6val, az elete egeszen normilisan folyt mind
addig, mig a sapadt, l arcsu fiatal ember meg 
nem erkezett a sanatoriumba. 

E karcsu ferfiu szenvcdelyes morfiumelvezö 
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volt es megakart ~zabadulni ettöl a bajt61, 
azert kuranak vetette ala IPagat. Egy h6nap 
leforgäsa alatt. mialatt lassan es 6vatosan von
tak el töle a morfint, ege~zen labra allt, fel
frissült, tudott aludni, enni, együtt volt a tar
sasaggal söt mar tennisez lt is. 

Am az arca meg mindig koraven volt s a 
szemei rancosalr, az ajka pedig bizonyos idö
közökben elkekült es megvekonyodott. 

Kata a a fiatalemberröl abrandozott este, mi
kor aludni tert es nem irt többe sürgetö levc
leket az apjanak hogy öt vi5! e haza. Ellenkc
zöleg. Minden l vele tele vo1t aradozüssal, hogy 
milyen j61 erzi magat a sanatoriumban . A többi 
betegek, milyen kedvesek hozza hogy szeretik! 
A doktor milyen j61 banik vele ! A tavaszt di
cserte az orgonabokrokat. Ac aloganyokr61 cgy 
egesz hosszü tyradat irt es kert egy üj naper
nyöt es egy vilügos meg egy sötet szalmakala
pot, keztyüt, övet es egy nem vonalzott föze
tet, kemeny tablaval, amibe napl6t frhasson . 

Mire mindezt megkapta: a sapadt ifjuval mar 
egeszen megbaratkozott. Együtt setaltak, köny
vekröl es az üj szinmüvekröl beszelgettek, bo
garakra es lepkekre vadasztak es ez C~upa bol
dogsag volt. 

Mindazonaltal Kata megis szomoru volt. Va
lami elöerzete volt arr61, hogy ez a szerelme 
is rosszül vegzödik s ez egyszer okos akart 
lenni, okos, mint amilyenek az erett es ravasz 
nök tudnak lenni, amikor eletük egy nevezetcs 
fordul6pontja elölt allnak. 

- Ugy se vesz el - gondolta magaban -
meg ügyvedi vizsgaj a sincs. Arnig elkeszül ad
dig ugy sem varhatok. 

Ezert igyckezett nem foglalkozni vele. Delelött 
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kis csillagokat horgolt - egy blousera disznek. 
Delutan eUenben festett. Jobbara üvegre, nagy 
borzas es rendetlen ckrisanthemeket, amiken 
6rias lcpkek imbolyogtak s azt elajadekozta va
lamelyik betegnek. Olvasni szeretettt volna. De 
a könyvek felizgattak. Mindjärt sirt es ejszaka 
ncm tudott aludni tölük. 

elymet hozatott a varosb61 es olajjal festett 
ra halvany r6zsakat es gladiolusokat, de azert 
boldogtalan volt 

Szüntelen a szerelemmel foglalkozott es azok
kal a szen vedesekkel amik altala ertek. Mar 
többször elhatarozta, hogy nem fog szeretni 
többe. Mondta is bizalmasan egyik masik ba
ratnöjenek, akik neha kijöttek hozza latogat6ba. 

- En mar befejeztem; tudjatok ? 
De csak tizennyolcz eves volt es az idegei 

szörnyen erzekenyek. Egy pillantast61 is össze
rezzent es elpirUJ.t. Egy közömbös kezszoritasba 
belesapadt es :negfäjultak a szemei. A karcsu 
fiatalember pedig allhatatosan vele foglalkozott. 
A festesben segitett neki es többször le is foto
grafälta. Hanem a viselkedese inkabb pajtasos 
volt es Katanak ez fäjt, valamint az is, hogy 
bizonyos pr6zai hatasu szerek bevetelet elötte 
targyalta. N em restellte. 

Egyszer aztan megtalalta a magyarazatat en
nck a viselkedesnek. A ferfi veletlenül kiejtett 
a tarcajab61 egy kicsiny arckepet, a minck a 
halan ez a par sz6 allt : Tied vagyok. 

zep fiatal leany masa volt a kep. 
Kata elismerte, el kellett ismernie, hogy na

lanal szebb es szöke - ah, szöke ! 
- Nem baj - gondolta magaban - lega

labb kiabrandulok. 
Mcrt Ifata nem szerette az akadalyokat es 
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annal a sz6nal: szerelem, öntudatan kivül olt 
rult egy ma ik szö: hazassag. Ezt a kcttöt ncm 
1udla egymast61 külön vftlasztani, nem is aJ arta 
ncm is tchettc a ncvclesenel es koranal fogva. 

De heil czert csak nem abrandült ki. Ellcn
kezöleg sokkal inkabb vonz6dott a fiatal cm
berhez, aki öt keresztn ven sz6litotta mar es 
neha hozza t lte : 

- Kis pajtas. Kata pajtas. 
Per ze csak olyankor rnikor a doktor nem 

hallhatta. 
Kata pedig szinte görcsösen nezte ezeket a 

bizalmas megsz6litasokat es szenvedett, ha ve
letlenül elmaradtak. 

Egy napon a fiatalember engedelyt kert, hogy 
harom napra hazamehessen a szüleihez. Ez m g 
is törtent. Kata e harom nap alatt halvanyan 
jart kelt mint egy arnyek es ejszaka egy percre 
sem hünyta le a szemet. Rcggel aludt cl a 
flirdö utan es egesz nap a fejet fäjlalta A ne
gyedik rcggelen, a forfi megerkezett ragyog6 
arccal, vidaman. Beszelt az cdes anyjar61 hogy 
hogy örült, mikor meglatta a hugail'6l, akik a 
vasutnal vartak. Az utazasr61, hogy hunyan 
ültek egy coupeban es kik. 

Csak egyet nem mondott el. Azt, hogy jegyet 
valtott azzal a lanynyal, akinek az arckepet 
maganal hordta. 

Hanem ezt Kata meg is l<ltalalta. 
A szorong6 erzese megsugta ncki. 
A szegeny, latnokisagig megromlott idegei 

elarultak elötte. 
Azert vacsora utan, ahelyett hogy ostablazott 

voJna v e 1 e: fölszaladt a szobajaba es ott ma
radt masnap delig. 
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Akkor lejött az ebedhez feher blouzeban, a 
hajaban egy kis vilagoskek szalagcsokorral. 

Uj vendeg erkezett epen. Nem beteg. A haz
nak egy ta voli rokona. Egy föhadnagy. Izmos, 
ragyog6an tiszta, csontos arcu, merev katona, 
akinek arcar61, fänyes szürke szemeiböl csak 
ugy tündökölt az egeszseg. 

Kataval szemben ült az ebednel es egyszer, 
mikor a salatas-talat atnylijtotta neki, egy ujja 
veletlenül hnzzaert a leany kicsiny csontos 
kezehez. 

Kata atvette a salatas talat, de nem vett be
lölc, hanem letette az asztalra. 

A katona rövidre vagott s~öke hajar61 athat6 
illat szillt f ele, amit Kata hirtelen, lopva be
lelekzett. 

A morfinista fiatalember az asztal tuls6 fe
len ült es egy kicsit köhecselt. 

Kata egy pillantast vetett ra, aztan elkapta 
a fcjet, gyorsan, önzön, szinte eröszakosan es 
a katonahoz fordwva, felsugarz6 szemekkel 
kerdezte : 

- Meddig marad itt ? 

* 
A költö a fö.ld leghalatlanabb teremtese. Mert 

kettös eletet el es egyiket sem eli igazan s igy 
valamelyikkel mindeg esik baja. A legnagyobb 
gyarl6sagai közül val6 az is, hogy ha szomoru: 
vidiim themai jönnek, ha pedig vidam : szomoru 
themai. A külsö jelensegekkel ritkan olvad ösz
sze, mert maga egyenisegeben külön all min
dentöl. Csak egyes sugarak, amik lelkeböl ki · 
szallnak s csak egyes kepek, amiket lelke egy
szerre befogad. Ha örül, nem örül egeszen ; 
nem tud, nem akar. A maga szamara mindeg 
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tartogat egy kis külön szenvedest, amiben gyö
nyörködik, mint a nagy Eilentetben. Mert ebböl 
az ellentetböl születnek a themak. S igy a 
napfenyes reggeli setakon, amikor minden csupa 
elet, szin es ragyogas : a költö egyszerre bo
borul es minden ok nelkül panaszkodik. Az "rt 
hinni neki kell, minthogy ö maga is hisz ma
ganak. A melancholiaja öszinte es igaz, csak
hogy idöszerütlen s ezt tu lja, maga maganak 
bevallja, de nem tehet elleno semmit. Ezek 
azok a bizonyos kenyszer-erzesek, amikröl az 
idegdoklorok annyi peldat tudnak. Hogy a köl
tök, akik ilyen kenyszer-erzesekbe minden un
talan beleesnek, majdnem alland6an idegbete
gek : ezek utan szinte ketsegen fälül all. Sze
rencse, hogy ha megirlak a versüket, megint 
csak egeszsegesek lesznek ! Külömben hova is 
lennenek. Az itt következö dalok is ilyen keny
szer-erzesböl fakadtak, uton-utfelen val6 k6bor
lasok közben. 

]iem olyan az erdö. 
Nem olyan az erdö, nem olyan hiaba, 
Mint volt ha}danaba, 
Gerle, ha felbug is, vadpatak ha zug is -
Hab•anyabb a virag ha szaz szam 1·irul is. 

Bokor riga nem sug annyi titkot nekem, 
Jlint valaha regen. 

iro csaloganydal keservebe, f djon, 
Brle nem dalol mar, gyötrö boldogsrigoni. 

l{ m olyan a hegynek sziklaköve, faja 
em az ibolyaja -
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Letiport haraszton, lebbenö levelen 
A tavalyi nyarnak bucsujat nern erzern. 

Nern olyan a tavasz napja, mosolygri.sa 
Rügyek f akadasa, 
Alkonyat szaUasa nem olyan mint regen 
Mikor együtt jartunk az erdön, a reten. 

Valami nagy atok eshetett a földre 
Te:rmeszet pomprijat ami ös .eetörte. 
Vagy hogy beteg vagyok, halalosan beteg -
Vagy hogy az en szivem rnost is te,qed szeret ..• 

* 
:fäK. 

V arom az akacok nyilrisat. 
Varom a harsak virulasat 
Varmn a vadgesztenyefak 
Piros viragba borulasat. 

Elmegyek a nyil6 akachoz 
s Plmondom neki : Tudod-e 
ö engem atlwz ! 

Elmegyek a virul6 harshoz 
Es sugva rnondom, fojtott vtidrlnl : 
„Egy eve mult, hogy neni is lcWarn," 

Legut61jara elmegyek 
A duspiros 1:adgesztenyehez. 
Es hogyha kerdez, 
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Mik(fpp törtent a nagy csoda ? 
Azt f elelem : A hrirsak tudjrik 
Az akricok is azt susogjak 
Taldn a csillagok is irzik, -

Hanem az emberek nem ertik . 

* 

319 

A fäkr61 jut eszembe egy kep, amit a telen 
lattam egy robog6 vasut fülkejeben, szaguldva 
Erdely szeszelyes berczei között. 

Fiatal par ült az ablak mellctt es nezctt ki 
a havas videkre. 

Az asszony - majdnem gyermek - oly 
szöke, mint a Palma Vecchi6 aranyfürtös asszo
nya. A ferfi fekete, sätet szemü, fiataJ 6rias. 
Egymas kezet fogtak es egy ideig nem sz6ltak 
semmit. 

Egyszerre az asszony fölugrik es elkialtja 
magat: 

- Nyirfak ! 
.Es val6ban, a közeli dombtetön ott alltak 

szepen, sorjaban a finom törzsü fä.k, a feher 
vilagitasban, valami csod:Uatos meleg, lehcllet
szerü t6nust aclva az cg6sz videknck. A fcher 
föld es a hidcg szürke eg közöU ncmes fön
seguen nyultak ki halvanysarga koroniil<kal, 
kisse idegenül, ugy hogy az ember szinte hal
lani velte panaszos susogasukat. Mintha almod
tak es emlekeztek volna. 

Ez a kep kisertctt sokszor azutan meg, de 
soha oly elenken, mint ami6ta itt vagyok. Igy 
van a költö a felrn tett hangulataival. Azok 
egyszerre csak elötörnek es követclöznek, pa
rancsolnak. 
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- Mi meg itt vagyunk. Tessek velünk le
szamolni. 

- De kedves nyirfä.k, ti ott vagytok Erdely
ben es en titeket csak egy percre lattalak es 
akkor h6 volt, hicleg volt, most pcdig tavasz 
van es a mostani alakotok, szinetek bizonyara 
mas. Es az a ket ember is, aki akkor ott volt 
es benneteket szerelmesen nezett: a j6 eg tudja 
hol van az6ta es milyen körülmenyek között ! 
Hiaba ! A thema nem halt rneg csak aludt es 
most fölebredt es elni akar. Isten neki. Ilt van : 
megirtam, mert köteles voltam vele, mint a 
hogy az ember bizonyos idö mulva kifizeti az 
ad6ssagat, amit eleinte nem akart, vagy nem 
tudott kifizetni. 

Uton. 

A nyirf ak a dombon 
Beh szepek, beh szepek ! 
Mily karcsu növtsük, 
Mily tiszta feherek 
A nyirf ak a dombon. 

Fut6 vonatunknak 
Elebe ugy alltak 
Mint messzire vagy6 
Szelid, puha arnyak 
A nyirf ak a dombon. 

B6f ödte hegyektöl 
Melegbe, sugarba 
Vagyodtak, epedtek 
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A telböl a nyarba 
dh ny;rfak a dombon ! 

Szep szöke fejedre 
Kezem lehanyatlott 
E neztem az ajkad 
Es nezteni az arcod 
Es neztem az arcod. 

Es sz6lottam hotzad : 
A te1ben is szep legy ! 
Örökre sovarg6, 
Örölcre f eh& Ugy 
Örökre feh& Ugy ! 

A h6sivatagb6l, 
A ködböl az arnybol, 
Te nyulj ki magasan -
Mint messzire, tavol 
A nyirf ak a dombon. 

* 
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A következö vershez nem füzök semmi meg
jegyzest. Az Oszoly csucsan, a sziklakon ülve 
irtam. Vagy harom lepesnyire tölem, egy bokor 
alalt a szereplö szemelyek, ket csig:t a nagy, al
talänos tavaszi laz kö'?.epette, az elet meleg lükte
t6set erezte epen. Ok nem lattak engem, ha
ncm en lattam öket. 

Gsigäk. 
Gsigak az utf elen 
A reggeli napf enyben, 
Egymassal - ölelesben -



) 

392 lräsok könyve 

Oly csendes a herük. 
Oly jeghideg a na zuk .' 
Es hatukon n hazulr . 

dh kicsi bölcs csig ik, 
Ha töletek tanulna. 
Az ember, boldogulna .' 

A föld erös ura 
Ha izzo vagya hajtja : 
Vakon ront tüzbe, hrtrcha. 

Es minden idege 
V erenek niinden CSPppje 
Eg, forr, a 7. iizdeleml,,.'. 

Elhagyja otthon(it 
Es tombol vnrl kinokban, 
Mig gyöz, vagy összeroppnn, 

* 

Allok az i'ttf elen 
S mercngve nezem öket 
A böfcs szeretX·ezök<'t. 

Oly csendes a hei•iik 
Oly jegh'illeg a ?ui zul.· 
Es hatulcon a hcizu.k . 

En ede. isteneni .t 
Na_qyon bri ntott az fflet 
(!Jy ö.-,zerissza f11Jett .' 



Följegyzesek 

Es oly f aradt vagyok 
Oly hontalanna lettern ! 
8 ugy rnegdördült felettem 

Villaml6 haragod ! 
a szörnyü szenvPdesben 

Oh annyit f aztam, egtern ! 

De köszönörn neked 
Ujjongva, halatelten : 
Hogy embernek születtern. 

* 
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Igy elinlezven a csigak ügyet : hagyom öket 
beken, mert nincs is hozza jogom,_ hogy a te
remles munkajat felülbiraljam. Orülök, hogy 
lattam ökct es ami6ta lältam, 6vatosan lepck 
a hcgyi ösvenyckcn, nehogy valamelyikre rata
possak. Külömbcn is sok az ismcrösöm arrafele. 

A többek közt cgy fekete pillang6. Mintha az 
elctbcn mar valahol talalkoztunk volna. Lohet, 
hogy ez csak kepzelödes. De hogy egy hosszu 
uton allhatatosan követett es folyton kerülgetett: 
ncm hagyott beket ez a gondolat. Ennek az 
ercd menye az alabbi vers. 

Stdön, 
l\"'"agy f ekele pillang6 
}[6szin ((, szarnya szelc> 
J(isert ma utarnon 
Ejh, mit törödöm vcfle ! 

Libbent Zeptern nyoman 
Bokm ra, köre, f dra, 
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ziklas ösvenyeken 
Viragos reteken 
Föl es ala cikazva 
Egyszer vallamra sza llt 
Masszor incselkedett 
Hogy hajf ürtjeim erje -
l\1agy felcete pillango 
Iloszin a zarnya sz r/e •.. 

-------
Volt Pgy / ekete eniber 
Szereltem langolrJ, gyöb'<'lrn(Js sz()relemmel. 

--------
J(inek a sz lleme 
Susog a (ak között? 
J(inek a szava szol 
A suhan<f szelloböl ? 
li inek a hirnöke 
A f ekete pillangrf? 

---------
J(aptam egy le1 1elet 
Ta ol ?°<legen földrol. 

- - - - -
Valaki irja benne 
- Neni latoni a betüt 

- - -

Egy {ekete f elhötül -
Ilogy nagyon nagyon öszül, 

"' 
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Ezek utan befejezem apr6 közleseimet a csön
des völgyröl, miutan eddig sem azt irtam r6la, 
ami szorosan rea tartozik, han m azt, ami az 
en hangulataimnak okat, targyat kepezte. Egyc
löre meg nem tudok objektiv lonni. Talan nem 
is akarok. A fä.kkal, bokrokkal, a kicsi boga
rakkal elek napsugaras, nagy tavaszi eletet es 
ezeken tw nem latok mast, mint a fölem bo
rul6 napf enyes eget. 
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JEZABEL. 
- Regeny. -

- Eredj vissza a varosba - sz6lt mi
kor latta, hogy magamhoz tertem. A gyer
meked megbalt. Eredj, imadkozz es sz6rd 
be bamuval a fejed. A mindenhat6 Isten 
nem akarta, hogy elpu ·ztulj. A te 6rad 
meg tavol van. Addig eredj e.· iuHitlkozzal. 

A hüvös kezevel vegig imitotta n hom
lokomat es oltavozott ]a .'U le11tckk 1 es 
megkerülven a beg · t mind me ·zebb ha· 
ladt. En n 'ztem utana mozdulatlanul sz6 
nelkül, kimeredt szemekkP-1. miutan 
alakja beleve zett a homalyba: fä.zva es 
dideregve huztam magamra köpenyemet 
es vi zamentem a varo ba. A palota elött 
as zonyok ültck gyaszkönLö 'Ökben e' sirLak· 

J. K. 

Ma csodalatos napom volt. 

Jött egy färfi, egy idegen ember, akit 
sobasem lattam - es - nem tudom mit 
akart. 
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- Müv' zno - mondta e m glrnjolt 
m 'lyen, ön az en hazamba nem gy sz -
lid bölc ötak rot banem egy Ne sus-ing t 
küldött. Bocsa on rueg, a ki embertöl 
mindig ellopom, , j zakara b zark6zom 
vele a zobamba. ezem nezegetem, az 
agyamra t • zem e almodom r6la es arr61 
aki ezt a ket kis betüt belehimezte. Mit 
jelent az J. K. 

Elpirultam. 
- Boc anat hogy igy rontok be n

höz. A kereskedö az oka, akit fakgattam 
s aki önröl semmit em akart mondani 
nekem. Kerd zem kic oda '? Egy a zony. 
~ gy asszony? De milyen? Fiatal, szep? 

Hol lakik . N em za bau megmondani ? 
Kinek az as zonya? m lehet tudni. 
Latni szeretnem. em lehet: mondja. N em 
lehet? dA kell, kell. Hiaba. em monc!ja 
meg a nevet. Bosiusan elrohanok. Mas
nap mar megint ott vagyok. Mit te z az 
J. K.? V egre is tudnom kell: micsoda be
tüket himeztek a fiam takar6jaba. Az a 
himzönö titka, mondja az az ember. Min· 
den egyes darabon amit ke zit ott lathat6, 
De ez megis különös - mondom en. 
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Igen - feleli ö - mit tesz az? a him
zes a fö. Azzal az emberrel nem lehet 
beszelni. Az nema mint a hal. De ahe-, 
lyett megmutatja az ön himzeseit. En 
megszedülök. A szemem elkaprazik ennyi , 
müveszettöl. Es a szinek, az alakok ! 

V egre is tudnom kell, ki az, aki ebben 
a varosban olyan figurakat es viragokat 
himez, amilyenek a bibliai kiralyn ök füg
gönyein lehettek. ] \ikgatom azt az em
bert: irja le legalabb. Mondja meg mi
lyen a haja, a szeme, az alakja. Ramutat 
egy kepre, ami egy sarokban függött. 
Ehhez hasonlit. Regi ütött kopott fest
meny. Megveszem. El viszem egy müves7. 
baratomhoz. Restauraltatom es ime kide
rül, hogy a kep, a fej, ki van vagva egy 
nagyobb festmenyböl. Rajta van meg egy 
köpönyegnek a szeie es egy kardnak a 

hegye. A kep hatuljan pedig ezek a szok: 
J ezabel nella vigna del N abot. A kep 
nem valami remekmü, de azert ha?.avit· 
tem, ott függ a dolgozoszobamban es nem 
hagy nyugtot. Valami ismeretlen olasz 
piktor munkaja a tizenötödik zazadbol. 
Sz gyen nem szegyen, az ujszülött kis 



-- - . - - ~ ' '„ •' ' 

Jezabel. 329 

fiammal nem foglalkoztam annyit mint 
magaval. Mar mnjd belebet gedtem a ki
vanc i agbn. , ekkor ellrntaroztam ma
gn,mban, hogy mindent a v 'letlenre bizok. 
Elindultn.m ker ni J ezabelt - önt, egy 
id g n a zonyt. Ro zn ag volt; az en 
a zonyom meg alig hogy fölkelt a 
gyermekagybol. Hat kere tem kerestern, 
gondoltam a kepr fölt tt m magam
ban, hogy az el 6 a zonyt, aki hozza ha-
onlit: meg zolitom. Bejövök bbe az ut

caba, megyek la an gondolatokba merülv 
fölnezek egy haz ma odem ]et ablakaiba, 
megpilluntom önt amint az ablakncil all 
f lemelt fov 1 kere ztbefont karokkal e 
lebamul az utcara. Engem meg em lat. , 
De en fölrohanok. Es mo t itt vagyok. 
Mert ön az, akit kerestem. Vallja be, 
hogy ön? 

De uramf' 
e mondjon semmit. Lehetetlen 

hogy csalodjam. n J ezabel. , 
os hat igen. En vagyok. 

Fogadja hodolatomat es engedj 
hogy bamuljam mint egy 6kori kiralynöt. 
Ön nagyon szep. 
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Körülnez a szo baban es meglatja a se
lyem szalakat a butorokon. 

- Ab, ni-ni ! Istenem, ez megbat6 ! 
llyen gyönyörü asszony ! A kezei, mint 
az alabastrom es vegre is egy szegeny 
özvegya szony, aki himzessel keresi a ke· 
nyeret es bizonyosan sokat abrandozik 
munkaközben es a fejet ugy tartja, mintba 
korona volna rajta. Szeretöje nincs? Nincs, 
nincs. Latom. Jobban mondva: erzem Ha 
van csak egy kicsi is : en megölöm es 
elküldöm önnek a fejet. Akarja? Ha mu
lattatja megteszem. J ezabel - szoljon. 

- Menjen haza. V arjak ottbon. A fe· 
lesPge, a kis fia - - -

- V arnak. De a fö, hogy 'egre itt 
vagyok. Es hogy innen el sem m6gyek 
többe - soba- tudod Jezabel? 

Uj elet. 

Fölforgatja a lakasomat. 
Regi zönyegeket terit a padl6ra, a 
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falakra. Regi ezüstöket hoz. Isten tudja , 
honnan ve zj, ldoz6 ka1makat es vedre-
k t. M'c ket e viragtart6kat. z eg'sz 
hazam olya.n mint gy muzeum es en 
olyan j61 ~rzem magarnat b nne ! IIoz 
c odalato sz p szövetek t. sel:·met, bibort, 
barsonyt azt kivanja hogy c irnilta , ·am 

m g ruhanak. Viragokat hoz es telehint.i 
vele a kerevetet e ke11yszerit. hogy ra
Iepjek a feher r6zsakra. 

Övet hoz rgyptu i di s ~el, rcijta negy 
16tus virag, a kek ill zök e a zent 
scarabeu bogar. 

1yöngyöket hoz es belefüzi a hajamua 
es at zalad a zoba ma ik szögletebe CH 
onnan nez. 

Hoz „arga, aranynyal kivert zandalo
kat, leül a földre. a labaimra füzi es ha
lab61 hogy engedtem: megc 6kolja a labam. 

Hoz egy regi citerat e magankivül 
van az örömtöl, hogy tudok jatszani rajta. 

Immar felesztendö 6ta napr61-napra la
tom es nem tudom mit akar tölem. 

* 
Vajjon mit akar tölem r 

-
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Megkerdezem öt es mosolyog es ram-
nez es azt mondja : 

- Nem tudom. 
Lehet hogy igazan nem tudja. 
De hat akkor ... 
N eha olyan türelmetlenseg fog el, hogy 

nem birok egy helyben maradni, fel es 
ala rohanok a szobaban mint egy örült 
es a jeghideg kezeimmel hütögetem a 
forr6 arcomat. 

Ha jön: megkerdezem töle: 
- Szeret engemet illes ? 
Azt feleli ra : 
Ez semmi. De tudok-e maga nelkül 10-

lekzeni ? V agyok-a maga nelkül egyalta
lan? Nincs semmi, higyje el. Az egesz 
vilagon semmi, csak a maga vörösfenyü 
fekete haja, a maga szemei, csak az a 
szo ba, a hol maga van. 

:En Iehajtom a fejem, reszketve es ala
zatosan. Arra varok, hogy megf ogja a 
fejem es megc 6kolja a szamat, hogy mar 
egyszer cs6kolja meg. 

De nem. 
A kezet rateszi a fejemre megsimogat 

es igy sz61: 
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- N agy asazony . J ezabel ! Ha tudna 
ez a varo , hogy maga van ! Ha tudnak 
ezek az emberek, hogy it el k"ztük ! 

- Mi volna ? - kerdezem. 
em arulom el - mondja nevetve 

- mert felek, hogy magkivanja. 
- Mit? 

- Ami azutan jön. Nem nem. Te ek 
csak itt rejtözködni a homalyban kiraly. 
asszony, a kis tot szolgal6java1. Jobb z 
maganak is - azoknak i . faga vissza
allitana itt a regi amariat, erö zako. -
kodnek es embereket ölne. Majd en vi
gyazok a rendre, fökep magara, legfökep 
arra, hogy tolem senki el ne vehesse 
mert meg is c ak az a legfontosabb, hogy 
maga az enyem. Es fölkacag, nagy dia
da llal ahogy c ak egy gyözedelmes kirily 
tud, 'n pedig at akarom öl lni a fejet. 

em hagyja. Eltol magat6l es igy sz6l : 
- Ne bant Oll eng m. Kerem en meg 

gy kic it 'lni n.karok. ek m itt köte-
1 'g im vannak. En n m vagyok a ma
game, hogy csak ugy könny d 'n rend 1-
k ZZ 'k V } m. 

- IIat kie ? kerdezem. 
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Hat elsö sorban egy asszonye, aki 
a kis fiamat taplalja. Aztan aze a ki 
gyermeke, akit föl akarok nevelni, hogy 
legyen, aki az en fälben hagyott dolgai
mat itt folytassa. Tovabba vagyok az en 
nagy csaladome, aki ram nez, akinek u 

szeme az ajkamon függ, akinek vezere 
vagyok, aki nelkülem nyomorult es elba
gyatott volna. Vagyok szegeny küzködö 
vergödö embereke, a kikböl a hatalom es 
a gazdagsag f erget csinal. Ennek az or
szagnak a proletarjaie vagyok. 

:Es megEogja a kezem, leültet maga 
melle es besz el 6rakig egy nagy, belat
hatlan feladatr61. melynek vegeztevel, osz
talyo k leomlanak, vege lesz az ur es 
szolga között val6 megalaz6 viszonynak. 
N em lesz 11yomor, nem lesz bilinc es 
nem lesz bün. . . . 

Az arca atszellemül, a szemei kigyul
ladnak, a hangja ugy cseng mint egy ma
sik, athat6 erös hang c engett egykor, 
fenn, Karmel hegyen az Ur ol tara fölött. 
akkor, akkor -

- Pr6fäta - mondom neki es felve 
huz6dom el töle es egy rettenetes sejte-
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lern athasit lelkemen es ugy gondolom, 
hogy ami velem törtent akkor es törtenik 
mo t : kegyetlen, igazsagtalan, merhel etlen 
rossz. 

Könnyek. 

Olvasom ~ könyveit amiket irt. Honapok 
6ta egyebet se teszek. Mikor meg nem is
mertem : hidegen hagytak az ira ai. Iviert 
nem szeretem, a hatalom ellen val6 laza
dast es gyülölöm az ostort, amelyet ker
ges tenyerek uhogtatnak fölfele; gyülö
löm a beketlenkedök~t es a forradalma
rokat, a vere szaju, tajtekot fuv6 csöcsc
leket, mely a bibor ellen agyarkodik. Ez 
termeszetes Hiszen kiralynö voltam. De 
most - most - istenem mi törtent ve
lem egyszerre ! Minö uj, idegen vilag nyilt 
rneg elöttem. Ha belepillantok: szemem 
elhomalyo itjak a könnyek, szivembe be
lemarkol a fö.jdalom. Mennyi szenvedö . 
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menny1 ehezö ! Mennyi munkaskez es 
mennyi megalazas ! Micsoda tömege az 
emberi nyomornak ! l\ifilyen gula.ja az em
beri reszvetlensegnek es igazsagtalansag-, 
nak ! U gy vonulnak el szemeim elött mint 
egy zörgö csontu kisertet-csapat. Az ag
gok, akik koldulnak. A ferfiak, akiknek 
bordairöl lemarja a hust a kegyetlen 
munka, amiert alig jar egy falat kenyer. 
Az a szonyok akik veznak es rongyosak, 
kicsinyeikkel együtt. Lanyok, mosolytalan, 
sapadt teremtesek, akiknek arcat a gya
rak göze, fü tje fakova, szint.elenne teszi. 
Rossz a cipöjük, fejletlen a mellük, vörös, 
csontos es dnrva a kezük es a szerelmet 
a bünnel egy napon ismerik meg. 

N agy isten sajnalom öket es szeretnek 
rajtuk segiteni. N em egynehanyon, vala
mennyin segiteni szeretnek. Feher agyat 
adnek nekik, fürdöt es erös taplalekot es 
almot es pihenöt. 6h a~t szeretnem. ha 
nevetnenek ezek a feher ajkak ! A gyer
mekek kezebe jatekot adnek ! 

Folytatom. 
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