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D A L 0 K.
I.

x·

rirdgo föld m rohan ' ar mo a
'l c. apdo a.
Lombo od6 fdim diihö
Kic i bmyh6m fahrt
rdf i a ?dpor .,.ekem ugyan kijut az z t na ldri bol !
.L

Hejh jövö ta a . zal mri talajba elekl
Vad pat k partjara kertet nem iiltetek /
K imyhom rnkom köbOl nnn z1z gö nndbol,
S kikeml lem a e zt csalo nap ugdrbol.

Akkor azt in ül en a födött pitvarba !
D iada!Jnas szemmel nezek a viharba K.i pog6 zdporral gy sz6t se cserel k De ki tudja, akkor - szebb les~ ·e ez elet?
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II.
Minden ejjel azt almodom :
Szerelmesem ndszra keszül ;
Egy halovdny liliomof,
Szökehaju tünderldnyt vesz felesegül.
Minden ejjel ujra ldtom
N <iszi pompa ragyogdsat,
Egy halovany liliomnak
Egö tüzben kigyuldsat, kihamvasdt . . .

III:
H6feher liliom,
Kar neked meghalnod !
Emesztö vad tüzben
Neman elhamvadnod.
Gyilkos a melege,
Kenköves a langja . .•
Csak a tüsker6zsa
Erös szirma allja.

Dalok

IV.
voltam~a tüsker6zsa,
Szerelemnek erös vadvirdga.
Hejh, az a tüz hogy egetett !
Raldllal hogy fenyegetett !
A szikrdjdt, zsardtnokdt:
A pernyejet, a hamujdt
Felem hogy dobdlta !

En

Alkonyatkor sirva borult
Megzaklatott fejem a pdrndra
De ha jött a piros hajnal
Fölebresztett csdkkal, dallal
Hejh örök a rnese r6la :
En vagyok a tüsker6zsa,
Szerelemnek erös vadvirdga.
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Alkonyat.
A gr6fne1 negyven eves.
A gr6f, egyvenöt eves.
Törtenik egy 6don falusi kasteJyban ösz vegen. A nyitott
kandall6la.n eg a tüz. A gr6fne az ablak mellet fil,
A gr6f valamivel tti.volabb.

A g r 6 f n e. (Leteszi kezeböl a nagy f eher
liliomos oltartakar6t, amin dolgozik es kibämul
az ablakon.) MiJyen szomoru idö van ma odakünn, Jean.
A g r 6 f. Hovatovabb mind szomorUbb lesz.
Sokä keszül meg el azzal a takar6val ?
A g r 6 f n e. Mit gondol, meg hätra van a
szele, a rojtok, a monogramm es a cimer.
A g r 6 f. Ah, a cimeret is bele fogja himezni.
A g r 6 f n e. Termeszetes !
A g r 6 f. A j6 Isten a cimer nelkül is ra fog
ismerni es tudja majd, hogy kinek a szep feher
Ujjai al61 kerültek ki azok a harmatos liliomok.
A g r 6 f n e. De a plebanos - csak a plebanos miatt teszem. Ez az elsö ilyfajta adomany, amit tölem kap. Alrnrom, hogy öröme
teljek benne es hüszke legyen ra.
A g r 6 f. (Nevetve.) Szegeny ember l Ha tudna
hogy ezt kinek köszönheti !
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A g r 6 Cn e. (Felüti fejet es mereven nez a
gr6fra.)
A g r 6 f. Kerem, ne össön agyon a szemeivel.
Hisz csak nem gondolja, hogy nem tudom mi
az oka ennek a hosszu remetesegnek. A folytonos imadkozasnak es gy6nasoknak. Önnel valaki rosszul bant, kedves baratnöm, s ez a valaki
nem mas mint - megmondjam a nevet ? Csäkhidy Bela.
A g r 6 f n e. (U jra fölveszi a liliomos takar6t
es nyugodtan tovabb öltöget rajta.) Bat igen,
ha eppen erröl van sz6. Ö miatta.
A g r 6 f. (Mosolyogva megy az abJakhoz es
leül a gr6fne eM egy alacsony szekre.) Hat erdemes volt emiatt az ember miatt elvalni 'a masodik urat61? Mi? Att61 a derek embertöl, att6I
a tökeletes lenytöl ?
A g r 6 f n e. (Idegesen nevet.) Ugyan hagyja
el. Ha ugy vesszök a dolgokat : erdemes volt
elval.nom az elsö uramt61 a masodikert? Vajjon
erdemes volt? Az ember, amig azt hiszi a holdogsagr6l, hogy meg van valahol: hat nem
nyugszik bele abba, hogy eppen na.J.a ne legyen
es elindul es keresi. Igy kerestem en is. Ma ma mar nem keresem többe.
A g r 6 f. Kis bazug ! A regi kis hazug. Az a
bajos csak, hogy el is hiszi, amit hazud.ik.
A g r 6 f n e. Mert mondja ezt?
A g r 6 f. Azert mondom, mert bizonyos vaayok benne, hogy maga meg most is keresi.
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Ma!!R iobhRn kerec:;i mint vafaha. EppPn ahban
a korb:m van, a.mikor minilen ass7.onv kerP.si,
az is. aki azPlött el tn<lott lAnni nellriile. Ha.ih
negvven esztp,nifö ! Negvven esztendö ! Hogy ön
Ü:; neiryven evP.S lPft V0t?re.
A ~ r 6 fn e. (K11cagva.) Vegre? Ez kPifve!.
Korlihhan az lP.tf Pm semmint. sr,erefnP.m. SM az
volfi:im ami a tapasztalataimat, a szenvedP.~eimAt illeti mar rP.gen. De vis~zAt~rve
a::r. elöhhi taravnnkra: mifPle alapon mondia
mRua, ho!!v en most inkl-lhh keresem a holilogs:hwt. mint vfllRh a. A jelenlegi e1etm6dom, ez
a visszavonultsfi'Q' epen az ellenkezöt mutatia,
A g r 6 f. (Kn7bev:1CFvFt .) Epen ez az. Maga
elvonnlt. hoav kere.sqfSk. Maga ideiött ezelött
fäliSvvPl es a?:ota minnen eisr,aka azzal a gondol::itfal feksr,ik le agv:föa, hog-y~ holnap talan,
holmin mfir meg~:rnh::irlul az önkP.ntes szamkivetA~böl. VRl::i ki (>rte iön. Igen. Maga arra var,
hogy Cs:ikhirly ide jö.iiön.
A g r of n P.. ne hiszen ö itthonn sem volt e
felev afatt ! Kiilföl<lön volt. A mult beten jött
haza. HoEzy varhattam voJna?
A tt r 6 f. Megis varta. En tudom, hogy varta.
En csak ismerem magat. En, akit ket even keresztül az a kitüntetes ert hogy alland6an a
ferje lehettem.
A ~ r 6 fn e. Hagyjuk kerem, csak ezt haayjuk.
Es különösen ami az älland6sagot illeti. En ·al-
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land6an a felesege voltam, de maga. nem -.olt
Alland6an a ferjem.
A g r 6 f. Hat lri volt.
A g r 6 f n e. {Haraggal.) Senki!em -.olt. Hanys.zor megeskiidtem ra, bogy senlrisem volt. Magamban voltam. Szenvedtem mint - mint egy szegeny nyomorult kis vereb.
A g r 6 f. Mit tud maga a Terebekröl ! A verebek nem is szenvednek.
A g r 6 f n e. En olyan vereb Yoltam, aki szenvedett. Hiszen különben nem bagytam volna ott
magat. De maga gazember volt. Megcsalt kezdettöl fogva. Mindeg, mindeg csalt engem. Tagadja el !
A g r 6 fo Nem tagadom el. Vegre ezek regi
dolgok. Lebet r6luk öszinten beszelni. En huszonöt eves voltam. Maga husz. Nekem meg
legenykoromb6l volt egy nagyon szep kis egy gyönyörü szep kis s.zeretöm. Maga pedig
sovany volt es csnnya.
A g r 6 f n e. Köszönöm szepen.
A g r 6 f. Ezek regi dolgok. Lebet r6luk öszinten beszelni. Hiszen tudja, hogy alaposan megbünhödtem mindenert. Maga elhagyott engem,
ferjbez ment egy masik emberhez es mi.közben
ezt tette, ragyog6 szep asszonnya fejlödött,
aki elött leborult az egesz vilag.
A g r 6 f n e. (Elegedett mosollyal.) Maga tllioz.
A g r 6 f. Nem tulzok. Minden ember szerelmes lett magaba es minden ember nyiltan ki-
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nevetett, hogy magat nem tartottam meg magamnak. A szemembe mondtak, hogy szamär
voltam. Mi lett ennek a következese. Hogy en
is beleszerettem magaba, jobban mint a többiek
Mert vegre en - en megis csak többet tudtam
magar61, mint ök KözPlebbi adatokat vagy mi?
Es nekem nagy emlekeim voltak magär61. Egy
fä.tyol - egy narancsvirag koszoru velencei naszut satöbbi. Mondom, örülten megjärtam
ezzel a dologgal. Csunyan meglakoltam.
A g r 6 f n e. (Kacag.) Hogy udvarolt nekem !
De hogy udvarolt !
A g r 6 f. Mindent csinaltam. Pärbajt is vivtam. Majd rament az eletem. Es az a gunybahota a mi tarnadt a nyomabana Egy ferfi,
s ki a voJt felesege udvarl6it parbajra hivja.
Mialatt a volt fele eg jegyet valt egy massal.
Hogy ezt mert tette ! Csak azt tudnam, hogy ezt
mert tette.
A g r 6 f n e. Mert tetszett nekem Janosfay.
Tetszett hatarozottan. Tudtam r6la hogy halalosan szerelmes belem es biztos voltam benne,
hogy soha sem fog megcsalni.
A g r 6 f. Es nem is csalta meg.
A g r 6 f n e. Nem ! soha.
A g r 6 f. Hanem ahelyett maga.
A g r 6 f n e. Nem igaz. Nem igaz. Nem igaz.
A g r 6 f. En csak egyszer allitottam, maga
haromszorosan tagadja, tehat igaz.
A g r 6 f n e. Különben pedig mi köze hozza ?

Alkonyat

10&

A g r 6 f. Különben pedig mi közöm hozza.
Csak epen mert sz6 volt r6la. Ezek regi dolgok. Lehet r6luk öszinten beszelni.
A g r 6 f n e. Ezt mar harmadszor mondja.
A g r 6 f. Nem fogom többet mondani. Csak
azt tudnam, mert nem ak~rt engem? Mert nem
akart engem? Hiszen az lett volna az igazsag,
hogy visszajöjjön hozzam. Eppen azert, mert
en voltam az elsö ferfi, aki megcs6kolta.
A g r 6 f n e. Öh baratom, ez nem törveny.
Aztan nekem nem is voltak valami nagy emlekeim ezekröl az elsö cs6kokr61. Most mar megvallhatom - regi doJgok, lehet r6luk öszinten
beszelni - nem is boldogitottak engem valami
tulsagosan ezek a cs6kok. Nem. Kisse kesön
fejJödtem, nehezen ertem. Epp az iment mondta,
hogy sovany es jelentektelen voltam Es hozza
nagyon felenk es ostoba es szemermes, sz6val
amilyen az ember husz eves koraban es hat
- nem okozott nagy gyönyörüseget az asz•
szonyisag.
A g r 6 f. Es kesöbb ?
A g r 6 fn e. Kesöbb. Hat kesöbb- (elhalJgat.)
A g r 6 f. (Lazasan türelmetlenül.) Igen ?
A g r 6 f n e. Kerem ne faggasson. Nem illik.
(A liliomos takar6val elfödi az arcat, majd ijedten lekapja onnan.) Istenem, az oltarteritö ! Maga
ilyen dolgokr61 beszel, amikor en - Mar mondtam, hogy lemondtam mindenröl. Nem akarok
az elettöl semmit. Pihenni akarok.
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A g r 6 f. (Szinte önmagänak.) Csak ne tudnäm, hogy hazudik. Csak tudnek hinni magänak.
A g r 6 f n e. Jf;s ha hinne ?
A g r 6 f. Oh, gyönyörti volna ! Elk~pzelni,
hotry rnaga itt marad. Mind~l?, örökre itt marad,
ebben a gyönyörü regi kastelyban, ahonnan az
enyem csak egy fe16ränyfra van. Hogy en, mint
a feMv alatt tettem, mindennap atjöhetek ide,
hof!Y eniitt kiJovagoljunk. Hogy együtt ebedeljünk. Ho~ maga meseljen nekem a le~jabb könyvekröJ, ho" feJolvasson nekem a kedvenc költöiböl. HoR"y cukrot tegyen a theamba es hogy
igy lathas~m.m magat napr6l napra, amikor csak
akarom. Hogy regg-el, amikor a szemeim fölnyitom, arra gondolhassak, hogy egy 6ra mulva
mär Jatom, amint a szep szöke hajara fölteszi
a lovag16 siplra.iat. Öh Istenem, ha ez igaz volna,
ha ezt elhihetnem ! Ha ezt el mernem hiani !
A g r 6 t n e. (Megindulva.) De kedves barätom.
~ A g r 6 f. De ugy-e, hogy nem igaz. Ügy-e
hof?Y ezt csak ugy mondja. Azert bujt el itt,
hogy Csakhidvvel kacerkodhassek. Minek maA"änak ez a Csakhidy ? Különb ember mint en ?
Nezzen meg j6l. Különb mint en?
A g r 6 f n e. Nem különb.
A g r 6 f. De maga meg is szerelme:s bele !
Ügy-e, hogy szerelmes. Mar irt is neki levelet.
Pedig csak egy bete hogy itthonn van.
A g r 6 fn-e. (Meglepetten.) Ezthonnan tudja?
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A g r 6 f. (Kisse zavartan.) Onnan tudom vegre is - igen. Elmentem a postara es megkerd eztem.
A g r 6 f n A. A postan ?
A g r 6 f. Igen. Csak ugy talalomra. Mert a
komornyikom latta, amint a maga szolgaja a
postära ment. Beszelt is vele. Mondta, hogy egy
ajan1ott levelet visz.
A g r 6 f n e. Es maga rögtön elment a postara es mee-kerdezte, kinek sz61 az a levP.1.
A g r 6 f. Nero. Annal meg sokkal többet
tettem. Csak ugy talalomra bemegyek a postära, körülbelül egy 6rava.l kesöbb es egyszerüen azt mondom : nAdjäk ide a Janosfay
gr6fne 1evelet, amit fma reggel küldött Csakhidynek."
A g r 6 ! n e. Micsoda ?
A gr 6 f. Igen.
A g r 6 f n e. Es odaadtäk?
A g r 6 f. Hogyne adtak volna, mikor maga
värt engem a posta elött. Hiszen velem volt.
Nero emlekszik? Azt mondtam hogy ön lrivanja
vissza.
A g r 6 f n e. Hallatlan ! Persze, hogy ott voltam . De sejtelmem sem volt arr61, hogy az en
levelemert megy. Ez szep. Adja vissza rögtön.
A g r 6 f. Mit?
A g r 6 f n e. A-levelet. Remelem nem bontotta fel.
A g r 6 f. Nem. Nem voltam kiväncsi a tar-

108

lrbok k6nyve

talmara. Tudom mi all benne. Ha akarja elmondom sz6r61 sz6ra. Maga azt irta: Kedves
baratom. A lapokb6l olvastam, hogy haza erkezett ...
A g r 6 f n e. De kerem.
A g r 6 f. Ne szakitson felbe - ,., hogy haza
erkezett. Megvallom, kisse megijedtem ettöl a
hirtöl. Azt hittem tovabb marad. Kerve kerem
önt, ne jusson eszebe fölkeresni engem." Ezt a sort ala is huzta. Nem? - „En itt a maganyban j61 vagyok. Tavol az elettöl, tavol a
vagyakt61 es a szenvedesektöl, itten megnyugszom es elfelejtek mindent. Oh mennyire szüksegem van a feledesre ! Összes tarsasagom az
öreg plebanos. Es most egy oltartakar6t him ·
zek a kapolna szamara ... "
A g r 6 f n e. (Felugorva.) Felbontotta. Nyomorult ! Felbontotta. Sz6rill sz6ra az en levelem.
A g r 6 f. (Nyugodtan.) Nem bontottam fel.
lme itt van (lriveszi a zsebeböl a levelet es
atnyujtja.) Nezze meg j61. A pecsetet is. J61
nezze meg. Ugy-e, hogy erintetlen?
A g r 6 f n e. (Habozva.) Csakugyan. De hät
akkkor - akkor - honnan tudja?
A g r 6 f. Kedves baratnöm. Ön elfelejti, hogy
innen-onnan husz eve ismerem es noha csak
ket evet töltöttem közvetlen mellette, a többi
tizennyolc ev alatt is eleg sok alkalmam volt
tanulmanyozni a jellemet es szokasait. Es higyje
el, er. ismerem önt a vilagon legjobban.
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A g r 6 f n e. En azonban meg maig sem ismerem elegge. Peldaul ezelött egy 6raval nem
mertem volna föltetelezni rnagar61, hogy idegen
leveleket fogdos el.
A g r 6 f. Engem magamat is meglep kisse
ez a dolog. Hogy mire veternedtem l De nekem
kesz mentsegem van a magam szamara. En
szerelmes vagyok es ez minden önvad al61 fölment. A fö, hogy a level nem ment el. A fö,
hogy maga nem ka pott ra valaszt. Pedig, hogy
varta ! Harom nap 6ta, mialatt a levelet elküldte.
En megfigyeJtem.
A g r 6 f n e. Ez csunyasag.
A g r 6 f. Lattam, hogy ha a szolga leveleket hozott be milyen idegesen rnotozott köztük. Az orrcimpajat lattam. A maga orrcimpaja
mindent elmond az embernek.
(Szolga jön, talccin leveleket hoz. - Melt6sagos gr6fne, a delutani posta.)
A g r 6 f n e. (Idegesen motoz a levelek közt
egyszerre mind valamennyit az ölebe veszi. Elpirult, zavart.)
S z o 1g a. (El )
A g r 6 f. (Nyugtalanul.) Nos?
A g r 6 f n e. Itt van. Megjött.
A g r 6 f. Micsoda ?
A g r 6 f ne. A level.
A g r 6 f. Olvassa el ! Olvassa el ! (Hirtelen
meggondolja.) Különben ne. Addig ne, mig en
itt vagyok. Elöltem ne ! Kerem mar megyek !
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Belatom, hogy oktalansag megakadälyozni egy
dolgot, ami vegre is kerem mä.r megyek.
Isten önnel ! (Kezet cs6kol, meghajtja magat
indUl, az ajt6 köszöben hirtelen vissza fordul.)
Tudja mit ? Ne nevessen ki ezert ! Csak arra
akarom kerni, hogy ha Csakhidy idejön, adja
tudtomra par sorral. Akkor csomagoltatok es
megyek innen. Azonnal megyek. Tudja, most
olyan hangulatban vagyok, olyan emberölö hangulatban, hogy nem mernek magamröl j6t allani,
Vegre eleg volt mar a komediabol. Varok meg
egy ideig, vagy öt esztendeig. M1g ujb61 ferjhez
megy es ujb61 elval. En mindent kivarok, en
raerek- nekem nem sürgös - (eler·zekenyedve.)
Oh lda milyen ke::>erves, milyen megalaz6, ahogy
velem banik.
A g r 6 f n e (Ettöl a hangt6lll.loszinte megdöbben ·) De Jean! Janos !
A g r 6 f. Mondja csak, hogy Jean. Janos
akkor voltam, mig a färJe voltam, ami6ta nem
vagyok többe, az6ta eleg nekem Jean is. lsten
önnel.
A g r 6 f n e. De miert megy el ?
A g r 6 f. Nem akarok itt lenni, mig azt a
levelet elolvassa. Es ped1g ket okböl. Vagy az
van benne, hogy eszeagaban sincs maga utan
futni es ez magara nezve volna lesuJt6. En
nem akarom, nem birom latm a maga szenvedeset. V1szont en a magameval sem akarom terhelni. lnkabb elmegyek,

·
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A g r 6 f n e. Milyen j6 maga J änos.
A g r 6 f. Igen, en j6 vagyok. En szerelmes
vagyok. En nagyon - (nem bir sz61ni az izgatottsagt61.)
A gr 6f n e. (Hozza megy, szeliden elebe nyiljtja
a jobb kezet; a masikban a levelet tartja.) Es
ha en nem ol vasnam el ezt a levelet.
A g r 6 f. (Hirtelen atfogva a kezet.) lda !

A gr6fn

e.

Nezze itt van. Nem tudom mi

van benne. Talän a regi bolondsagok folytatasa.
Talän a befejezese. Talan az egesz egyetlen
bucsusz6 ? Talan özöne a bocsanatkeresnek, a
vallomasoknak, a hüsegeskünek. Mindegy. Akar
mi, en nem akarom olvasni többe. Nem fogom
olvasni. Nem erdekel.

A g r 6 f. Igaz ez Ida ? Igaz ez ! ?
A g r 6 f n e. Igaz baratom. (A karjat a karjaba füzi es odavezeti az ablakhoz.) Nezze a
parkot. Nezze ezt az öszi videket. Ezeket a
sarga falombokat. Amint a hideg alkonyat lassan rea szill, olyan szomoru, olyan nema mint
egy negyven eves asszony, akit lassan befog az
öregseg, akitöl lassan elmegy a szerelem. En
nem megyek el innen többe, ebböl az alkonyatb61, ehböl a szomorusagb61, amit megszerettem, am1vel a lelkem ösi:izeolvadt. Eo itt
akarok maradni, hogy halijam a tell szelet sirni
a fä.k között. Alrnrom latm a havat, ammt befödi a harasztol. Ki akarok bekülni a tel gon-

112

lrasok könyve.

dolataval, a maganyossaggal es azert nem olvasom el ez t a levelet.
A g r 6 f. Milyen szep maga, ha szentimentälis. Ezt sohasem h1ttem volna. Es menoyivel
jobban all ez magaoak, minlha peldaul azon
töri a fejet, hogy milyen estely1 ruhakat csinaltasson. Tehat itt marad. Öh btenem ! ltt ma·
rad. Velern es a teliel.
A g r 6 f n e. A tellel.
A g r 6 f. No es velem. Ha mar itt vagyok a
tel közeleben. Hat eltudna engem valasztani
ettöl a teli tajt61? Az en ö ·zülö haJammal?
Mennyit fogunk vadaszni egylitt ! Hol a level ?
A g r 6 f n e. Itt van. l Odaadja.)
A g r 6 f. Jöjjön. (Odav zeti a kandall6hoz
es leülteti maga melle.) Most nezzen ide. Egy,
kettö, hä.rom (beledobja a levelet a tüzbe
Utana par perc1g sz6llanul nezik egymast.)
A g r 6 f. Sajnalja ?
A g r 6 f n e. Nem.
A g r 6 f. Mit erez most, ebben a p1llanatban?
En megkönnyebbbülest erzek, 6riasi rnegkönynyebbülest.
A g r 6 f n e. En - egy kis hidegseget.
A g r 6 f Nem tesz semm1t. Az elmuhk. Nagyon hamar elmulik. MaJd meglatja Ida. Most
azonban el kell hagynom par 6rara. Egy kis
dolgom van otthonn. De v1sszajöhetek vacsorara - ugy-e ?
A g r 6 f n e. Maris ?
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A g r 6 f. Hisz az csak termeszetes. A tel
hozza magaval. Az emberek fäznak es igyekez·
nek egymasboz közel lenni, hogy fölmelegedjenek. Tehat visszajövök. Hiszen nagyon sok
beszelni val6nk lesz - a jövöt illetöleg. Es ne
felejtse el - nekem nagy, igen nagy kötele·
zettsegem van magaval szemben, meg a multat
illetöleg es - megcs6kolbatom ?
A gr6fne. Nem.
A g r 6 f. De. (Föle hajlik, atfogja a fejet,
megcs6kolja.) Sohasem tudott igy cs6kolni, mig
a felesegem volt. A viszontlatasra edes, ede s !
(El.)
A g r 6 f n e. (Elkiseri az ajt6ig aztan vissza
jön, beleül az elöbbi karoszekbe, szembe a
tüzzel, ami az egesz fejet, alakjat megvilagitja.
Körülötte a szobat egeszen elboritotta a homaly.
Kezebe veszi a tüzkapar6t es lassan almodozva
szurkalni kezdi a parazsat. Szünet utan.) Vajjon mi allt benne ?

- -

'

I.
JJ[erre zug, nierre zug titkos vizek drja?
Hol s1"kong a szelvi z vad, panaszos jajjal?
Odavisiem bumat mely vizek partjdra:
Zugjon a habokkal, sirjon a viharral.
Merre s~·dll, merre szdll a fekete holl6?
Sivatag sik dgba ? Rengeteg melyebe ?
Az en sätet dal01n röptehez hasonl6,
Amint szdll, kilebben a. szomoru ejbe.
Fölötte a felhö rdzsasz,inbe bdgyad,
Alatta a, kö"dnek felldngol a szr.!le.
S.zdrnyan viszi a but, a haldlos vdgyat
JJieggyötört sziveknek sikolya szdll vele.

II.
A te nagy dtkaid ä f1Jjemre hullnak S a hajam hulldmcin ldgyan megsimulnak.
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IV.
Ebben az ors.zcigban
agy lagyaror zdgban,
ci lamndl szebb asszony
kod biAmy tdz zs.
E ·ödni kacagnz
Ferfit csalogatni,
J ogyan en tudok
Tud taldn u9y md

.Akad bizony jobb i
Taldn dlland6bb 1 - H dh könnyii ndlanmdl
Hf ·ebben z r t1 i.
De zerelm s mitd t,
Amilyet en tudok
Aniilyct ·n tudok ~en tud olyat s nk ·.

Följegyzesek.

Apr6 mesek.
A KÖ.

Egy kö, megindulvan a hegyoromr61, lefele Tette utjat a melybe.
Gurult, gurult es gurulasa közben letaposott egy nagy szines viragot, amely epp ntjaban
volt.
- Micsoda illat erzik rajtad? - kerdeztek öt a többi kövek, mikor a melybe leert.
- Egy erös, hatalmas viragnak illata. felelte göggel a kerdezett - melynek lefele
val6 rohanasomban halalat okoztam. Igy nem
megy soha egyedül a romlasba az, aki erös, hanem magaval visz masokat is.
- Az ö illata erzik rajtad - felelMk a.Imatagon a kövek - es te nem sajnaltad öt?
- Nem sajnä.lom - mondta dacosan a
mäsik - az ormot sajna.Iom csak, amit el kellett hagynom.
A szellö ott lengett a kövek felett es hallvän e beszedet igy sz6lt:
- Te Mvedsz ! A viräg, melyen keresztülgäzoltal, nem halt meg. En a hegytetöröl jöttem
es lättam, amint lezuhanasod utan fölemelte fejet. Csak elkabult, egy pillanatra. De megint el
~s virul es olyan 6p es illatos, mint elöbb volt.

a kö.

-

Nem hiszem, amiket mondas.z, felelte
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Es a többi kövek is hozza tettek:
- Nem hisszük, amil mondasz.
- P dig ugy van. H1vatkozom a napfenyre, mely rä.tüz es cs6kolja. A reggeli _harmatra, mely könnyeivel hüsiti arcat. De saJnos,
ti legurult kövek nem terhettek vissza elöbbi
helyeilekre s igy nem lathatjatok.

EGY LEANY.
Egy leany elindult a Dicsöseg orszaga fele .
Ment mendegelt es arannyal himzett saruinak sarka kopogott az orszaguton.
Karjara füzve vitte batyujat. mPlyben azok
a holmik voltak , amiket otthon kapott a szülöi hazban s amiket magava 1 akart vinni a Dicsöseg orszagaba. ö maga feher rubaban volt
es az arcat sürü fätyol vedte a nap, a szel es
a por elöl.
Igy ment sok ideig, egyszerre talalkozott
egy aggastyannal, akin viseltes, szürke dar6cköpönyeg volt, s aki utjaba ällt es megsz6litotta :
- Hova hova 1gyekezel lanyom ?
- A Dicsöseg orc;zagaba - felelte az röviden es ra sem nezve az öreg emberre, tovabb
akarta folytatni utjat.
- Megallj csak - mondta az - te rossz
iranyba indtiltal. Erre sobasem fogod megtalalni
azt az orszagot. Hanem bogy megtalalhasd le
kell terned az orszagutr61, melyen most jä.rsz
es fel kell keresned azokat az ösvenyeket amik
magä.nyosak, ismeretlenek es ep azert nehezen
jarhat6k.
- Merre vannak a.zok ? Kerdezte a leany „

Följegyzesek
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fölcsillan6 szemekkel.
,
- Majd en odavezetlek - mondta az
Elet, a kopott aggastyan es megfogta a leany
kezet es levezette az orszagti.tr6l, neki egy meredek hegynek, amely elöttük volt.
- Ezen a hegyen tul van a Dicsöseg
orszäga - mondta az 'ör g. Nem fälsz a nagy ut
färadalmait61 es a melysegektöl. melyek alattad
tatonganak es a kopar sziklakt6l, melyeken fel
kell kllsznod ?
- Nem fälek - mondta a leany es batran ment elöre a meredek uton. Am egy Iris
idö mulva megällt, mert nagyon färadt volt.
- Tulsagos nagy teherrel utazol - mondta
az öreg. - J6 volna, ha a batyudat nem vinned magaddal. Ugy könnyebb volna a jaras.
- Lehetetlen - mondta a leany. Ezeket
a holmikat hazulr61 hozom az edes anyamt61,
hogy örizzem meg ott abova menni akarok.
- Lassuk mi van benne ? kerdezte az
Elet. es - kibontotta a batyut es megtalalta benne
~ Szerenyseget, a J6sagot, a Szemermet es
Oszinteseget.
- Szep, szep - mondta fejcs6välva de ha te mindezt magaddal akarod vinni, sohasem jutsz oda, ahova a.karsz.
Ezzel megfogta a batyut es mindenestül
ledobta a melybe. A leany megdöbbenve nezett
a szülöbäz ajandeka utan, sirni kezdett, de csakhamar eszebe jutott a kitüzött czel es a könynyeit letörülte es megvigasztal6dva ment tovabb ;
most mar könnyebb volt a jaras. De mintba a
szive nehezebb lett volna. Mentek mentek es
megint csak megall utjaban a leany.
- A czipök, amik rajtam vannak, nagyon

sioritanak -

mondta.
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- Vesd le öket es mcnj mezitlab - mondta
az öreg.
Es menten lehuzta a leany labar61 a cipöket es messze eldohta a kövek köze
A ket czipo repült mint ket f Pher pillang6
s az arany virngok himpornak lat. zottak rajta.
- Ezekben az 6divatu czipökben, amiket
a Hagyomany szabott, celodhoz nem jutottal
volna - mondta viga ztalva az öreg ember
A lf'any sz6t!an ment mellette. A forr6
kövek egettek a labat, de nem mert panaszkodni mert eszrevehetöleg nagyobbodott m„ götte az ut es erezte hogy nemsokara eleri az
orszagot.
Kis idö mulva az öreg lrvrtte arcar61 a
fätyolt, mert folyt· n c etlett, botlott.
- Kell, hogy j61 lassad az utat, amelyen
megy es a targyak szinet, amik körülvf'sznek.
Ez a fätyol c al. Ez a Nöiesseg. A lat6köröd
kissebbiti c. ak.
A leany elpirult, de nem mert ellene szegülni a szigoru öregnek es mentek tovabb
Es amint följebb mentek, egyre erösebben
sütött rajuk a nap es a leany majdnem összeroskadt a hösegtöl
Vesd le magadr61 azt a tapad6 ruhat mondta az öreg. Vedd az en bö es erösszövesü
köpenyemet, ebben bizonyara nem lesz olyan
meleged.
Es a leany fölvette a csunya es formatlan
köpönyeget es most mar egeszen fürgen es
könnyeden haladt es nemsokara föl is ert a
hegycsucsra.
- Ott a Dicsöseg orsza~a - mondta az
öreg es lemutatott egy tündöklö varosra, melyböl csudas feny sugärzott felejük s ahonnan

F61jegyzlstk.

lS.1

babererdök illata szallt es büvös zene bangjai
törtek föl hozzäjuk.
- Oh Istenem ! - kialtott föl a leany milyen gyönyörü itt minden, milyen fölsegesen
szep ! Es en, szegeny, mezit1ab vagyok. ruhatlan es minden utra val6 nelkül ! Mint egy nyomorult koldus kell bekullognom a varos kapujan, mert mindentöl, ami rajtam ertekes volt,
megfosztott az Elet.
- Miert panaszkodol? kerdezte az öreg.
Mindnyajan, akik abban a varosban elnek, hasonl6k hozzad. Nincs rajtok csillog6 mas, mint
a lelkük. Es lätod, milyen vilagossagban elnek !
Ne fel.i, eredj közejük es ök megölelnek teged.
Es ment a leany a varos kapuja fele es
a könnyei ng-y hulltak, hogy alig latott es a mezi tlen labaib61 kiserkedt a ver. Es a piros cseppeket fölittak az utszeli viragok es mosolyogva,
halasan neztek utana, amint befordult a kapun.

JEZABEL.
-

Regeny. -

SzamariAban .

. . . Es vittek Szamariaba nagy ünnepseg között. Bar ez ünnepseg inkabb komor
volt mint vidam. A n 'p venei titkos
gyülölseggel neztek a pogany kiraly leanyt
uruk oldalan.
De az ifjak viragot hintettek elibem
es dobokkal, sipokkal, citerakkal kisertek hazamig.
,
Es e perctol fogva egesz Izraelben

az

en

kezem uralkodott.
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Mert a szelid, szoke Akab puha volt,
valamint a turo, mit pasztorok a kenyerükre kennek. Es azt hi ve: josagg-al lehet
korman.vozni egy nepet, mely a bosszuallo,
apak vetket fiaikban hetediziglen büntet6
isten törvenyeit vallja.
Bezzeg suhogott korbacsom fejük fölött es lönek alazatosak, beketürök, bar
titkon dultak-mltak a balvanyok miatt s
a pogany oltarokert, melyeket a hegyeken felallittattam es mezöiken es kertjeikben es a köztereken.
,
Es titkon gyüleseztek,
, tanacsot ültek
ea követeket küldtek Akabhoz, azzal az
6hajtassal, hogy küldjön engem vissza
atyam hazaba es vegyen felenepemhez,
,
seget Abraham nemzetsegeböl.
,
En a függöny mögül lestem a követek szavat. s ahogy elvegeztek a beszedet
, : elöleptem s odamentem uramhoz
.Akabhoz es meztelen karjaimmal körülfonva nyakat lehajoltam fülehez es belesugtam:
- Elküldenel engem ezek miatt, kik
neked senkik es semrnik? Vajjon nem
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igerted-e nekem a jezraheli szokökutakat
s az elefantcsont hazat ? Ha tan megele·
gelted mar csokjaimat s nardusom illatat
fekhelyeden : sz61j en uram es tavozom
innen, mint az utolso szo l gal6 es nem
panaszkodom, mert szeretlek teged.
A szemeimben könnyek csillogtak, mint
feher gyemantok, mit latva a kiraJy, igy
sz6lt a követekhez :
- Mondjatok meg nepemnek, ki titeket küldött, hogy Karmel hegye elobb
omlik Össze, semmint en töle megvaljak
es bamarahb, semmint en öt karjaimb61
kibocsassam, apad ki a Jordan vize, hogy
ember nem tudja, hol volt medre egykor.
Ezt izenem es most menjetek.
A venek pedig eltavoztak, atkozvan engem es a bubajt, mely belölem aradt ee
lenytigözte mindenek akaratat.
En pedig kacagva bornltam uram ölebe,
ee forr6 ce6kokkal arasztottam el areat
ez~meit, valameddig a gyönyörtol a.Ieltan
le nem roskadt a labaimhoz.
Es igy tettem mindannyiszor, valahanyezor a nep, mely vesztemre tört, elakarta

v&Ja.sztani tölem.
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Izz6 mamorba belefojtottam a lelkiismerete szavat, mely n 'ha felsz6lalt halkan, reszketön. Es s6hajait elhallgattatta
harfam zeneje es szemeiböl felszfr·kadt a
könny, ha szidoni dalok ütemere tancos
testemet ringattam.
6 h ilyenkor feled ve lön egesz Izrael
Istene tül, profetastw.
Feledve lönek a j6slasok, melyek fennen hirdettek az elJÖVendÖ SWJOS idöket,
az ehseget, a szaraz agot, melyet bizonyos Illes nevü profeta jövendölt az ö
Istene sugallatara.
Hogy a nep lassa, mennyire nem remitenek e jövendölesek, a berkek es szent
ligetek papjainak szamat f lemeltem. Ugy
hogy azok negyszazötvenen voltak mar,
mig a zsidok pr6fetait megölettem sorra,
kiveve azt a szazat, melyet uram safarja
A.bdias, ki a z id6k hiten volt, barlangokban elrejtett es taplalt kenyerrel es
vizzeJ, mignem szökve ~bujdostak az or~
azagb61.
Ezt az Abdiast kezdett61 fogva gyü-
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löltem es meg sem ölethettem meg, mert
uram csüggött rajta.
Söt bizelegtem neki aJandeko li:kal es
lctinyajt fele8egül adtam a lovagokboz,
k.ik udvaromb a.n szolgaltak. Am nem basz·
nalt semmit. A vett j6tetemer.lyek fejeben
folyton utanam leselkedett es ba nem vigyaztam : bearult uramnak. Szerencsere ö
inkabb hitt nekem mint nek1 S kesöbb,
midön fiat szültem ki hozza basonhtott:
senkinek masnak nem hitt, csak nekem.
Mert a zsid6k fölöttebb megbecsülik
az asszonyt, ki nekik gyermeket szül.
N em ugy mint a perzsak es szidoniusok.
Fölepült a jezraheli nyari palota es
fölallitottak kertjeben a szökökutat.
S a viragz6 szölöhegy olyan volt, mint
lebetett az elsö emberpar lakhelye a Paradicsomban.
Es alkonyatkor a feher utakon tancos
leanya~m jartak viragfüz rrel fejükön es
apr6 csengetyiikkel labaikon. Es a citerapenges kiballat zott a s~omsz d földekre
es szebben sz6lt, mint a madarak eneke.
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,
En arany kösöntyüimben felekesitett
fejjel mulatoztam kiralyok tarsasagaban,
kiknel gyakorta szebbek voltak azok szol,
gai es fegyerhordoz6i es kator1 fti. Es
enyem volt minden hodolat, ami kiralynöt es asszonyt megillet.
, Minden h6dolat
es minden szerelem. Es volt kamramban
sok kincs, mely erteke6ebb volt a hadi
zsakmanyokna]' mit durva katonaink veres
kezekkel raboltak. S e kincsekert nem
f olyt harc. E kincseket ugy raktak labaimhoz a fejedelmek, kiket szepsegem elkapraztatott.
e kincsek nagy resze gyakran
jutott k6bor lantosok kezebe,
kiknek tü,
zes eneke megtetszett. Oh a kincsek, melyeket a szerelem adott es erdemelt ki,
olyanok voltak valamint a szines madarak, melyek az olajfakon röpdöstek. Soha
egy helyben nem voltak. Mindeg vandoroltak ...
,
Akab hogy tudta-e?

s

Nem tudta l
Mit tud a szere]mes fer:fi, akinek szemet lecs6koljak, hogy ne lasson, fület
befogjak, hogy ne halljon !
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Mit tud a szerelmes färfi., kinek parj a
sohasem faradt a csokra?
Ö hold g volt, t hat nem tudott semmit. Amit az egesz nep tudott: ö nem
tudta, Vagy tan nem akarta tudni ?
Att61 felt, hogy a kez, mely meglint,
felre dobott szeretök torkaba belefojtotta
az arulo hangot: öt is elnemitotta volna?
Lehet, hogy ettol felt.
Mert
gyava volt es gyönge.
,
Oh mily gliny a teremte ben egy gyava
ferfi.u !
Es miuo karhozCLtos di z egy erös asz„
szony !
En arra teremttettem, hogy bennem dicsekedjek az erö termeszet.
De lehetünk-e nagyok es erösek anelkül, hogy fensö egünk atka fej ünkre ne
zuduljon. Fejünkre es azok fejere, kik kezünkbe adattak ?
.Az eros akaratboz, az eros batorsaghoz, az erös lel khez es l epessegek hez
nem jarul-e egyuttal erös testiseg is ?
Elhajithat-e valaki egy nagy követ
anelkül, hogy hajitas közben karja utana
hajo1jon?
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Ha a kö repülesben van, a kf..r kenytelen
, mozdulni.
Es az en karom ep oly erös vo1t, mint
a kö, amit elhajitottam . . . .
Zambri dicserete.

Nincs igazuk a7. irasoknak. mPlyek engem rossznak tiintet11ek fel.
Mi11den istenekre 1 Nincs igazuk.
Mi volt a vetkem ?
Hogy <ipaim hitet követtem ferjem hazahan.
Nem igy kelJett-e cselekednem, ha csak
nem akartam tiszteletlen es halatlan lenni
elödeim ira.nt.
Hogy az izrae1itakat rakAnys7.eritettem
a bal vanyimadasra ?
Nem en voltam-e a kiralynö s nem
joggal elvarhdttam-e, hogy amit en tisztelek, ok is tiszteljek ?
Hogy megölettem a pr6fetakat, akik
bünömet orditoztak uton utfelen es szenynyes
saruikkal taposta.k agyam feh8rseget?
,
Es gyülötködtek ellenem es atkoztak es
elraboltak szemeimböl az almot ?
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Maraotak volna beken es nem bantottam volna öket.
De örj öngö jövendöl?seik behatoltak
hozzam a falakon keresztül es megfagyasztottak ajkamon a mosolyt es a cs6kot.
Ha kertemben setaltam : kövek repültek keresztül a k ckeritesen, am.iket ök
istenük neveben dobaltak ream.
Nyilvan az ö istenük tudta, hogy töb·
bet erek nruuk s igy a kövek soha sem
tala.Itak.
Elraboltak nappalaim es ejjeleim nyugalmat. Es felve emeltem ajkamhoz a boros serleget, hogy mergezett az ital, mit
bele töltöttek. Es minden falat etel, amit
lenyeltem, remegest okozott bensömben.
N em kellett-e megöletnem öket, ha en
magam elni akartam ?
,

.A.kab a bab-kiraly tudott-e parancsolni
nekik?
Oh, ö hallgatta szitkoz6dasaikat, a gyalaz6 neveket, mikkel engem illettek es
bevonult belsö termeibe es magara csukta

az ajt6t.
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En ellenben hallottam mindent es ajkaim tajtekosak lettek a düLtöl es szegyentöl.
Es el kellett veszniök.

*
Egy Pnekes :fiu, karcsu mint a cr drus
L ibanon hegyen es szöke mint a7. erett
kalasz Kanaan terein, a kerevet elött terdelt, ahol feküdtem a lakoma utan es
harfa mellett enekelte Zambri hetnapos
kiralys<iganak törtenetet.
,
Es sz6lott a csuf os veres8.gröl, a kirruy
meneküleseröl, a fölkelök diadalkialtasair61.
Hangja ugy zengett, harsogott mint a
trombita sz6, melytöl ledöltek J erik6 fa-

lai.
Halva feküdt Ela a kiraly
Es teterhen Zambri tört kardja feküdt.
A tört kard, mely helyett
Erösebbet kovacsol a haläl . . •

Aztan attert a veres bossiuallasra, Baaza ivadeka1nak kiirtasara Es hangja ugy
sirt, mint a gerlebugas.
Majd ismet föllobogott hangjaban a lel-
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kesedes. midön oda jutott, hogy a bitor
lovagot hogy vesztette el Izrael nepe
kirallya valasztvan Amrit,
, a hadsereg fe~edelmet, ki atyja volt Akabnak.
Es a partütö ki urara tört :
Elrejtezek a haza belsejebe,
Faklyat fogott es a teremnek szönyeget
Felgyujta valrrnerö keze
Es
, vele egtek minden dragasagai,
Es vele egtek minden asszonyi.
Es kivül a nep harsog6 zenevel
Amrit eltette a kiralyt,
Amrit a höst . . . .

A fölemelt kezemmel elhallgattattam öt.
- Nem akarod, hogy tovabb enekeljem urad apjanak dicseretet, kiralyne ?
- Nero akarom, mert a dalod hazug.
Ne a kiralyt dicserd, ki apja volt uramnak. A höst dicserd, a hetnapos kiralyt.
Ö erdemel dalt. Mert bator volt es mert
szepen tudott meghalni.
Enekelj Zambrir61.
A fiu zavarodottan nezett ram es a
szalaggal babralt, mely harfajat vallahoz
csatolta.
,
Eszrevettem habozasat es megsimogat-
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tam arcat, mely sima volt es barsonyos
mint egy leanye.
- No nem mered ? mondtam neki.
NOS add nekem a harfadat, en megtanitlak a dalra, melyet Zambrir61 enekelned
kell.
,
Es a teremben nagy csönd lett. Es a
kiraly fölemelkedett fekhelyen es sapadt
arcat felem forditotta.
- J ezabel, ne tedd ! Ne mondj te dalt
apam ellensegeröl.
- N em r6la - feleltem - a hösröl
mondok dalt, ki oly szepen tudott meghalni
Es elolttattam ,minden faklyat, mely a
teremben egett. Es minden mecset letakartattam. Csak egyet hagytam egve, azt,
amely fejemnel volt es melynek vilagaban fekete hajam vörös fenyben egett. Es
hogy
felrevonattam az ablakok szönyegeit,
,
a tele hold bevilagitson. Es fölalltam a
hold vilagossagaban es feher kezem megerintette a harfa hlirjait.
N agy csend volt. A. vendegek, a papok,

irnokok, palotasok, es szolgak figyelve
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alltak es visszafojtottak h~lekzetüket. Ime
a dal, melyet zengettem Zambri halalanak d.csöitesere.
Zambri, lovagok fejedelme,
A hös, kiröl en kem zengem
lme halljatok a szolgasorb61,
A harco.:;ok sorab61 m1kepen lett kira.Iy.
Eta Tersza ban isz1k Arzanak hazaban
A szölhkertben. hol folyt dus lakoma.
Es lereszegedven dalola
Mint egy bolondos pasztor,
Dalolt a kiraly duhaj enekeket.
Es berohana Zambri a hös, a lovag
Es berohana Arza kertjebe a bator,
Es puszta kezzel a kira.Iyt
Leverte Puszta kezzel.
Es puszta kezzel nem kelevezzel,
Nem csatabarddal, egy ökölcsapassal
Földre terite. S lön
, siralom
Szerte Izraelben. Es aggok es venek
Rettegtek ökle erejet, szeme villamat
Es batorsagat lelkenek.
Zambri lovagok, fejedelme,
Ekkor betert a kiraly hazaba,
A holt kira.Iy hazaba, annak asszonyihoz,
Kik gyaszt öltenek es levaga.k hajuk.

Jnabel.

Es sz6lt hozzäjuk Zambri a bös.
Ki sir es ki jajgat es ki temet?
Ki emlekezik sirva halottr61 ?
Ki szep es fiatal es kedve van elni,,
Annak ajkan ragyogjon a mosoly.
,

Es mind az ass.zonyok

fölnevet~nek

Zambri szavara.
Es levetek gyaszfä.tylaikat.
Es felöltözenek legszebb ruhaikba
Es szolgälak etellel - fürdövel
Dallal, szerelemmel
Zambrit a kirälyt.

E!
, meghar!ana kürtje a katonaknak

Es föltamadt Izrael szava

A hetedik napon,
Zambri lrirälysaga hetedik napjan~:
Es lön Amri az ö välasztott kirälyuk,
Amri, a seregek had.narya.

Es
,

Gabbetonb6l fölmene a sereg
Es megszälläk Thersät napkelteko1
Izrael serege, mikent a säskaraj
Es magänyosan marada Zambri a hös.

Es

beköltözek: palotajaba,
Megtert szepseges asszonyihoz
Es sz6la hozzajuk nem remegö sz6val. •.
Sz6la hozzajuk szeliden, hiv6n
Mint pasztor feher gödölyeihez,

Kik elköboroltak tüskes utakon.
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Es sz6 a imicry. Ime atj:llok
vttro t bevev k Amri katonai,
K1k n msokara ajt6mra törnek,
Hogy megöljenek engem.
De mintsem erjen az eröszak keze:
:En magam oltom ki eletf'met
Szep eletemet. ifju P}etemet.

Az
, asszonyok pedig fölsirtak hangos jajjal
E z6lanak neki vi·ilamennyien:
Urunk veled m gvünk orö urunk
Hogy egyedül ne legy a halalban.
Jaj ti nektek Izrael serege.
IG moh6 zs:ikmanyra nyitva tarta kezet.
Jaj nrktek rabl6k kinc relesök
Eg mar a palota. Iangolnak o ·zlopai,
Es vele eg sok draga szönyf'g.
Es vele eg sok fü zer es draga kövek
S vele egnek az arany es ezüst,
E vele eg Zambri a hös,
Es vele egnek hü asszonyai.
Jaj neked Izrael ser ge !
Te ezer egy eilen !"

Es befejeztem a dal t. S hoO'.Y befejeztem: nem szünt meg a nemasag e a homaly. Ember föl nem emelte szavat. Maga
a kiraly mozdulatlanul ült tr6nszekeben
es kezere hajtva fejet meredten tekintett

Jezabel
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maga ele.
homalyo oszlopok közt az
arnyak mo1.dul tlanok voltak es Ul, gis,
mintha künn a torn 'c elött valaki suttogott volna.
Egy öt 't alak jött a holdf 'nyb n.
Senki em latta, sak en, mert a többiek hattal alltak a kijaratnak.
,
En lattam a sötet maga alakot, amint
nPsz l n l 'pt kk 1 i„tt egyre közelebb,
mig rnegallt a terem kü zöben.
,
Es felragadtam a mec e„t, mely fejtöl
volt '~ magasra tartottam.
,
Es eg gyön örii, de komor fejet lattam kiemelkedni a sötet p~last redöi közill.
,
Es meg zolalt az idegen jöveveny es
hangja betöltött . a termet.
- ElPg Jez· bel ! Ne karomold az igaz
Isten sereget. Majd eljövend egy, ki leszen ezer ellen es ö Ieszen a gyöztes.
E sz6k utan a nep visszafordult es
arcra vete magat hirtelen, kiveven Bf al
papjait, kik mozdulatlan alltak es foguk
vacogott remültökhen.
- Ki ez az ember ? kerdeztem fenn-

sz6vaL
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Es Abdias felelt.
- ö a thesbii nies, a pr6feta.
Amaz pedig eltünt, ahogy jött es nem
latta senki, hogyan es merre.

A holl6k.

es

Jött
eltünt, mint egy csoda.Iatos
alom.
Miert jött, ha el kellett tünnie (
Miert nem maradt mindörökre, ha mar
meg kellett Iatnom ?
Es sirvan töprenkedtem.
Soha ferfiszemekbe többe nem n~.zhete'k
anelkül, hogy az 0 barsonyos fenyÜ Ulmeit ne latnam,
Mi lesz velem, ha fejet at nem foghatom, ha egö piros ajkaira nem szorithatom ajkaimat ?
Mi lesz velem, ha nem pihenhetek a
karjai között, ha hajam fürtjeivel be nem
födhetem
arczat ?
,
Oh hogy egett, villamlott a ezeme, amig
beezelt !
mily eros, hatalmas volt a B.ZO, amit
kimondott.

s

Jezabel.

„Egy,

ezer ellen, es az leszen a gyoz·

tes "
Minö gyozelem Jehet ~' melyben egy

harczol ezer eilen ?
Minö halal lehet az, mikor ezer hal
meg egy miatt !
Es ki ez az egy ?
Ki volna, ha nem ö?
Es ha megsem ö?
6h aze az egye akarok lenni.
Akarok, akarok, akl!trok.

Es ha nem ö miert jött volna a. palotaba?
Ki mereszel fenyegetni aki cselekedni
nem mer?

ö

volt

t 6h

a szivem dobogasa sugja,

hogy 6 volt.
Hat hadd veeszen az ezer ee vesszen
ozazezer. Oh en pr6fetam csak en ne legyek közte valameddig szerelmed cs6kjait meg nem izlelem.
Azutan? Ne felj nem ölsz meg többe.
Es elöhivattam büveszeimet es velök tanacskoztam.

-

Nincs oly buvszer eem oly varazs·
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lat, melynek segitsegevel öt neked elhozhatn6k, Izrael istenenek keze rajta, ez
vedi öt tölünk, töled es mindenkitöl.
- Es Baal ? N em segi thet Baal ? kerdeztem tölük ketsegbeesve.
Es ök felelenek.
- Baal nem segit het.
En peClig visszavonulva szobamba megatkoztam atyaim istenet, mint pulyat es
tehetetlent. Es gyülölködtem az 6 istenökre amert
, az en gyötrelmemre erös es
hatalmas. Am mindez hiaba volt. Ekkor
összehivattam az orszag minden szegenyeit e alamizsnat osztottam szet köztük. Hiven, hogy e hir hozza eljut es
szivet
, felem hajlitja.
Es az összesereglett neptöl megkerdeztem.
, Ismeritek Illest, a pr6fetat ?
Es ök ragyog6 arccal felelenek .
-, Ismerjük.
Es mindegyik tudott r6la mondani va·
lamely nagyot es szepet.
Mert egyiknek labat gy6gyita meg, a
masiknak latasat ada vissza. A harmadit

~

at lelkeben nyugtata meg,
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,
Es kerdeztem az ifjakat: fürödtek-e
vele ugyanegy patakban ?
Es az ifjak felelek.
- Lattuk te"tet es f herebb volt mint
a fatyolod kiralyne 's eröben teljes mint
az ifju cedru .
,
.
Es kerdeztem az asszonyokat k1k panaszukkal, hozzajarultak : mikepen bant
velök ? Es as zonyok szüzek egykepen
felelek.
- Arcunkb'.1 soha sem nezett. Kezeink
,
utan soha sem nyU.lt. Mert tilos az Ur
pr6fetajanak asszonyt erintenie.
Ekkor mega.janclekozvan öket utnak
bocsatottam, sz6lvan :
- Ha valahol talalkoztak vele, mondjatok neki, hogy J ezabel kiraJyne a pr6feta, kezeibe ajanlja lelket.
.Am nem talalkoztok vele ez jd6ben.
Mert azn.tan, hogy uramnak .Akabnak
megj övendöle a , föld szarazsagat : n1aga
elbujdosott az Ur parancsa szerint.
Hogy
hoYa senki sem tudta.
,
.Am nekem tudnom kellett , s ezert
elbocsatottam betanitott holl6imat keresnek f öl.
I
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A legkedve ehbnek fül,..be suCTtam:
- N ekem pedig, ahol öt talalod al va,
h<Lja fiirt,1ebol egy C. ipetnyit kit 'p ' Z es
elhozod j ClTfOl rai merPk.
A ma orliknak pedig mondtam:
- A föld vira o-aib61 ahol ö el, hozz
uekem egy szalat, hogy tndjarn merre van.

A harmad1knak i megp::iranc oltam:
Abb61 a fub ol mely le..,nu · bb azon
a hel ren ahol ö 1 kik, hozz mutc.Lt6t.
Es fölszallanak a hollok e elrepülenek,
de roar alkonyatra vis 'Zatert mind a harom.
Et:J egyik hozott hajfürtjeböl es arr61
rai mertem, hogy ö az.
A masodik hozott füvet es a harmadik
viragot.
A virag pedig es a fü nem termett
meg masutt, mint a Kar1t patak partJan, a napkeleti reszen, atelleneben a J ordan vizenek. Am az a patak hatit nem
terem, mert vize kenes, vad pedig arra
fele nem jar. Miböl taplal kozik ott isten
pr6fetaja?
Ekkor az egyik holl6 mintha meghallotta volna kerdesemet: csöreböl harom

Jezäbal

vizcseppet hullatott vallamra. Vizböl ? A.
patak kenes vizeböl? Fel holl6k szalljatok I Vig.vetek neki hust, kenyeret es
gyümölcsöt, es ne mondjato k meg kitol.
Hadd higyje : az ö ura Istene küldi neki
Es elszalltak a hollok es visszatertek ;
ujra elszalltak es vittek neki hust, kenyeret es gyümölc öt.
En pedig magamban diadalmaskodva
szoltam
- J 6t tettem vele es 6 nem tudja.
Vajjon ha megtudja: meghalalja-e valaha.
Es ha ehezem ad-e ennem es nyujt-e
ajkamnak italt, ha szomjazom ?
*
'
... Ugy belemelyedtem multam esemenyeibe, hogy a jelen egeszen ehünik elölem. Holott itt körülöttem a nyüzsgö tolakodo, mindennapos elet, apr6 követelesei es en, ha utamba all: nem terhetek
ki elöle.
Pedig utamba all minduntalan es arra
keszti hogy letegyem a tollat es elvegyüljek emberek köze es az ö dolgaikhoz
hasonlok legyenek az en dolgaim
Mennyire bant6, mennyire megalaz6 ez.

1
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Mert szegeny vagyok es nem elhetek
ugy, ahogy szeretnek es küzdenem kell
a mindennapiert.
De en tudom. hogy mindennek vege
szakad egyszer. Az istenek megkisertik
eröm, azert küldtek ide. En pedig megmutatom, hogy kiallom a probat.
Csak türelem - mondom magamban,
noha ez a sz6 nem illik hozzam.
Legy er6s J ezabel es ne sirj es nG pa·
naszkodj, mert minden megadatik neked
am.it megerdemelsz es a megkisertesek
napjai szamlalva vannak.
(Folytatom.)

....
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