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lJ e"hs em az dgyon. 
Elmult ldzaktol fdradt a fejem. 
Egyedül vagyok, remes~egyedül 
S azzal zdrakozom, 
Hogy kezemben egy kis tiikörrel 
Fenyfoltokat vetitek a falakra. 
Es különös! 
E fenyfoltok niindegyikeben 
"JYieg.jelenik e,qy fej. - A te fejPd ! 
A te gyönyifrü 'zep f Pjed, 
A te meggön1yedt szmnoru f~jed 
Amelyet soha ezutan mrfr 

JJleg nem si111ogatok ,-
A.nu·lyet megcsdkolnoin solw többff 
Nem szabad imJJldr. Igy A fväuja 
A megaldzott asszonybüszkeseg. 



3 -) 1 ras ok könyve 

6 h Istenem - soha ? 
Elmondom szazszor es ezerszer ; 
Soha ! Soha ! Soha ! 
Es könnybe ldbad töle a szemem. 

De hisz te itt vagy ! Hisz te most is itt 
[vagy ! 

Fenn a falon - itt - ott - meg ott -
Ahovd csak a kis fenyfolt esik 
A tükörböl mit felve, 6vat06an, 
Alig rnozg6 ujjakkal (orgatok. 
Fenn a fa.lon ! S niiert 1tem közelebb ? 
.Zl1ert nem melle~tem? Bisz csak rajtam rill ! 
Kezeinben a tükör ! Ugy (orgatom 
Iiogy et, feny epp arczomra hulljon, 
.Hogy ldssalak, erezzelek, 
S szemedbe nezhessek közelröl -
Oly reg nem lcittam a sze1JLPrl . . 
Es forgatom a kis tükröt ke;:emben. 
S a fenymezö tdnczot jar a falon. 
A rneliyezctröl fürgen leszökik. 
Felein fm·t. Jön, jön egyre közelebb. 
nfär itt van. Itt fölöttem . Istenem 
Milyen boldogsdg! Szdlni sem rnerek, 
lllo.;·(/,ul1ii sem, felren, lwgy eltü11ik. 
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A pdrndra, hol a fejem hever, 
Hadd hitlljon a feny a pdrndra le. 
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- Igy. - Most mellettem vagy eqes.zen, 
Olyan közel, olyan közel, 
Mint voltdl akkor amikor meg 
N agyon szerettel engemet. 
Es most hogy itt vaqy, nem tudok 
Mit mondani neked. - 0 lyan szegeny 
Olyan nyomorult lettem ! Oh bocsdss meg ! 
Es most a ldz elrutitotta arconi 
Az ajkam szdraz, szintelen -
Tdn rdm sem ismersz ! Oh tdn rdm sem 

[ismersz ! 
Tdn nem is tudod töb b e ci nevem ! 
De en ugy ldtlak tegedet 
Ahogy a multban ldttalak. 
Te nem vdltoztdl, te a regi vagy ! 
Oly szep, oly nagy s epp' oly kedves nekem, 
Csak egyet mondj, csak egyre vdlaszolj: 
Hogy tudtdl ugy bdntani engeniet ? 
Igazsdgtalan, durvdn, gonoszul, 
Mandel, hogy tudtdl bdntani engeniet? 
Hogy nem hasadt bele szived 
Az ütesekbe miket adtdl, 
Az dtkokba miket felem döriigtel ! 
Hogy <itelhetted az en könnyeim ! 



388 lräsok könyve 

A.z en keservem, az en csal<fddsom 
Ä'lig en majd meghalta1n bPle ! 
Peclig annak kit er, nein oly teher 
lVIint annak akitöl jön. - lVIert hiszen 
Te meg sze1 etsz most is - Vagy nem sze-

[retsz? 
Mit? JYiit szolsz? Nem szeretsz? 
Nem ertem - oly halkan beszelsz ! 
Ha.ngosabban niondd, hogy mtir nem sze-

[retsz ! 
Mondd hangosan, szemembe nezve mondd -
Igy. -

Vdrok, nem felel. - A ket szemet 
Lecsukja, hogy ne ldssa a szemem. 
A. fenyfolt megrezdül - elsiklik töleni 
Le a pdrndr6l. - A. kezem remeg. 
Nem ldtom többe, nem taldlom többrf. 
A. tilkröt forgatom, de nein jelmi meg 
Hivom, kereni - hidba - nincs sehol. 
Eltünt -

Csupa 1•erejtek homlokorn -
A szivem lüktet. Eg a.z aqyvelöin. 
Es hirtelen elöttem ldtmn ismf't 
111iut ldttam nrtpok ota: 

" 



Befegen 

A vorosszdrnyu angyalt, a gonoszt 
A ldz mogorva, remes angyaldt -
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J ön - dgyamra ül - meg (ogja kezem. 
S belöle kis jdtekszerern 
A büvös tükör leesik a földre 
S ott szdz darabba hull -

. 
.1.VIilyen forrdsdg ! Fuldoklom bele . 
.d ket vörös szdrny ugy lebeg elötteui 
Mint ket verszinü felhö. -

L ehunyom a szemem ... 



M erlina. 

A kek fä.t olos asszonyr61 mit Ludtol aki 
reggclenkcnl az erdöbe m nt s csak alkonyal
kor tert vissza, fä.radtan kuszalt< n, leoml6 feher 
ruhajat vonszolva keresztül paz iton haraszton. 

En ismerem öt. l etszer lattam. Mindaketszor 
a hegytetön allt es lenezelt a ölg bc az or
szagüt fcle. 

zarny:.s köpenyet duzza zLott a sz 1 ugy 
repült körülötte mint ket 6rias fekelc szarny. 
Kek fätyola pedig messzire kid.lt a fagyalboJ -
rok feher viragai közül. 

A fagyalbokrok feher viraaain pedig akk ron 
kis cincerek egymasnak talalkoz6t adtak. Fenycs 
zöld h:Huk c illogotl, szikrazoL a napf'nybcn, 
mint a smaragd kövek. 

A fecskeszarnyü pillang6k pedig ott szalldos
tak a levegöben es tele voltak szerclemvägyrtyal. 

A kek fä.tyolos asszony nem latott sem bok
rot, sem pillang6t. 

Az orszagütat neztc es ha clfaradt : leült va
lamelyik sziklara, tcnyerebe hajtotta fejP,t es 
gondolkodott. 

Miröl gondolkodott ? 



Martina 

A lombok susogtak körülölte halkan, vadgerle 
bugott közelben valahol. Parjat hivta a kakukk 
a szomszed hegy , ucsr61. 

A kekfä.tyolos asszony levetette köpenyet es 
leteritette a fölclre. 

Lcittam hogy le akar feküdni es vartam. Le
feküdt. A feher ruhaja szelevel a labait beta
karta s a kek fö.tyolt szorosan az alla ala buzta. 

Odamentem hozza, s a földre teritett köpeny 
szelere leültem, ügy hogy a fejem karjahoz kö
zel volt. Fölibe hajoltam es neztem. 

Ö erezte közelletemet, de nem sz6it. A sze
meit is csukva tartotta. 

- Meg nem jön - mondtam hirtelen es 
elesen az arcaba neztem. 

Fölemelte a fejet különös, ijedt pillantast ve
tett ram. 

- !Gröl beszelsz ? kerdezte azutan. 

Közömbös hangot eröltetett e kerdesbe, de 
nem volt elegge fegyelmezett. Reszketett s aztan 
elszegyelte magat. 

- Arr61 - feleltem - akit varsz. Aki miatt 
a völgyet nezed. Aki miatt a feher orszagutat 
kemll d. Kiröl beszelhetnek mä.sr61 ? 

Megl pödött es hatravetette arcir61 a fä.tyolt, 
ugy kerdezte, hevvel kipirult arccal. 

- Te ismered öt? 

- Mindnyajan ismerjük, asszonyok - felel· 
tem - es mindnyajan vartuk egyszer. 



Ir ok könyvo 

Kiss6 csaludottan nczett reim zerl erde-
kelt öt. •z a targy. 

r •11 tudta abbahagyni, folytatta . 
- 1indn ·:lj n ! l nd d. l•:z kül"'nü '. gcidig 

azt liiltc111, <· al ·u, '~ d11l. 1:: ·?. ·' •lt m ma
parnat miatl; . L lki furdalüsam1 \' llal·. "'>n\'<td ··s 
1 et 6g banlott, szercltcm ·oln·1 m ghalni. l ~s 

most t : zt mondoJ : mindnyajan. 
A f 1 j mm l bolintott rn, amir <' ('scndcscn 

mo ol CTOft. 

- J1:z hold l"ga t lt. :ßzt köszönöm. 
- Sziv·os •n. mask r is - f •l lti m. lln 

zzol a 
Yi 'MSZ zal zivc: ·n ~zc Jual 1 . .1 fo •a111 is hbl1l 
1· pl:Ukozom e 11rm t ". < k ki >hb • j 1 ·nl1 k
t Jen bb azoknal. ahl km a völg,ben iilriek 
Cg) helyben LS j6 Cl'Zik lll'i~llk: t. 

- Tehat ineai, "' u11 1\ ih ·nek ? mundLH f ·1-. 
sillan · zem kkel. • z i1w·11t azl mondtad : 

mindn_r;ijan. 
- [gen iJCl1. c_akh Ty azok. akik odal nn 

Yanna zintugy ~'illd gal ak :l.r koztal min t 
n1i . De lan j6zanabbak " 1l k nüh nk \I za
tcrtek völgy ·ikbe a n ' lkül hog az. akirc y;lr
t ak megcrkczetl Yolna . \' agy IJCY<'i.1·lak es el 
együ l t sz, lltak le . .M rt kcl lc !J n idcfö1111 ne rn 
maradh; ltak. Ilt c ak a ma"anyo~ok rannak. 
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- Es tc ? Te is varsz ? 
Felkacagtam bangosan hogy visszhangja ta

madt az crdön. 
- Hallod ! mondtam ncki - A visszhang 

velem kacag ! 
Aztan hozzatettem csende hangon. 
- Nern. En nem värok többe. 
Sz6tlan meredt ram, de csukott ajkan lebegni 

latszott a kerdes : 
- Akkor hat rniert vagy itt? 
- Tudnod kell - feleltem neki anelkül, hogy 

kerdez tL volna - hoiy nem csak olyanok van
na k. akik elindultnk, sem olyanok, akik mar 
visszaterlek. Van egy harmadik faj1a is. Az a 
rnelyik visszatert es ujra e]indul. 

- Es ujra keres ? vagott közbe gyanakodva. 
- Bizonyara. De nem azt, amit elöször. 

Valarni mast. Nem anny1ra hatärozott, nem oly 
celtudatos, mint az elsö laza elindulaskor. De 
rnegis, rnintha az akarala tisztabb, a celja, az 
ön1udatlan celja fensegesebb es fölernelöbb 
volna. De csak beszelj magadr61. Engemet hagyj 

Ugy nezett ram mint a gyermek a messze 
tl.tr61 jött vandorra es a szernei csak ügy lo
bogtak a kivancsisag tüzeben. 

- Lehetetlen idefönn maradni kettesben, azt 
mondod. D miert? 

Vallat vontam. 

- Mert ezek csak egy ember szamara val6 
ösvenyek, amiket itt latsz. Es a kövek közt 
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kuszni kell es meg kapaszkodni a fatörzsek
ben. Hogy birsz elöre jutni/'ha valaki atölalve 
tartja a tested, vagy a kezed fogja? Mihelyt 
az, akit varsz megerkezik : csak lefele mehetsz . 

Elnezett a bokrok fölött , a sugaras levegöbe 
s a piros, erett ajka mintha megnyilt volna. 

- Ügy tüzel a nap ! mondta csendes meg
adassal - s mire az alkonyat jön : olyan fä
radt vagyok ! 

- Mire az alkonyat jön - f eleltem - kifä.
radsz a varakozasban s a szemeid egnek a 
hosszas nezestöl s az üjjaid fä.jnak az erös vagy
t61. Igaz? 

- Öh igen. Es megis fel kell ide jönnöm 
minden :;.-eggel es bevarnom itt az alkonyatot, 
a mikor a csaloganyok panaszukat kezdik, be
lesirni a lombok homalyaba. Akkor hazamba 
terek, mely odalenn van a völgyben. Es ha el · 
alszom, azt almodom, hogy idefönn vagyok. 

- Tudod miert? A gondviseles, mely almaid 
fölött örködik : vigyazz arra, hogy "le ne szull 
hass a magaslatokr61. Almodban folytadnod kell 
az eletet, a val6dit, amit az alkonyat felbesza
kitott. Igy v1gyaz a termeszet azokra, akiket 
valami feladatra elhivott. 

Összerezzent. 
- Hiszed, hogy almainknak köze van a va-

16saghoz, amit ehren elünk? kerdeztc csende
sen csaknem fälenk hangon. 

- Öh hlszem - feleltem neki. Az alom ugy 

• ~-- „ 
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hozzatartozik lelki eletünkhöz, mint ahogy ke
zünk vagy fejünk testünkhöz tartozik. Az alom 
arra val6, hogy bonne kiegeszitödjenek a val6-
sagban fälbenmaradt vagy elerhetetlen dolgok. 
Almunkban megbocsatunk a halalos ellenstlgtink
nek es almunkban szeret bennünket az, aki 
ehren nem szeret töbhe. Es almunkhan csoda
müveket alkotunk, amikbez a valösagban kepes
segünk nincs. Almunkban hennünket dicsöitnck 
es aldnak! azok akik a val6sägban felreismer
mernek : almunkban szemünk miu<len rebbene· 
set. erzik es a gondolatainkat, anelkül, hogy ki· 
mondan6k. Öh az alom kell ! Mert az alom ~z 
jgazsagszolgaltatas ami a földön nincs. Az alom 
az a menyorszäg, melyben megjutalmaztatnak 
a j6k es megbüntettetnek a gonoszok. Az alom 
az elet szebbik resze. 

F elkönyökölt fekvöhelyehöl es merön tekintett 
ram. 

- Öh ne hidd - mondta. Az alom neha 
igazsagtalan. Az a.Iom neha rabol is. Megrabolja 
a val6sagot. Elehe kerül es lerantja fejeröl csil
log6 koronajat. En tudom, mert engem mar 
meglopott egyszer. Az eletem legszebb percet 
elöre elhozta. Azt a pillanatot, melyben meger
kezik az, akire varok. Es lelkemet testemet meg
filte a nagy alomgyönyörüseg minden kabulata, 
bogy fölebredve sirtam bele, Mert nem igazsag 
ez. Adni, amit az ember nem ker: annyi mint 
megtagadni amit ker. E n j 6 z a n a k a r t a m 
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1 e n n i abban a pillanatban es nem lehettem. 
Akaratomon kivül reHrlelkezlek v-elem. Nem lat
tam, nem hallottarn iicm eceztcm. csak mindcnt 
mindcnt a nagy kabul::lton at. Hangok, szinek, 
formak , erzekeimben ij::;szekev redtek, ugy hogy 
minden furditott renduen törte1it es vis zas ha
ütssa l. Nem tudom erted-c mi az? Ha az erin
les ugy hat mintha c~upa biborszint latna az 
ernber. A bang viszoat ugy, mintha erintes rolna 
forr6 es titokzatos. A zinek pedig mintha en<'
k lncnek. Latod ez az alom. Hol van itt az 
igazsag? Hol az igazsagszolgaltatas? Mit tehe
tünk a kabulat ellen, mely megajä.ndeko:.,va ben
nünket egyszersmint kirabol. Hova forduljak pa
naszaimffial? S az Eljövendönek mondhatom-c: 
"Tc mar i lt voltal En teged ismerlek." Halo Lt 
u rnl6sagban meg nem volt vele talalkozasom? 
Öh az älom kegyellen . A maganyosok reme es 
atkGl az alom, mert hivatlan jön, tolakod6 es 
szemermetlen. Az alom az elet koldus H3sze. 
A val6sag keretlen alamiz naja, rnely lea)az es 
megsztgyenit. 

Elhallgatott. A . ze111ei l:.hasan csillogtak egy 

cmlekeze töl. melyröl ait hitte, hogy legföhb 
jav~·ll6l foszlotta meg. Az ajkszelei reszkellLk a 
feli ndüL'i.st61 meg azutü n i ·. hog~ elhallgatott . 
Mo~t mar felallt helyeröl es i met elnezett a 
völ gy fele az orszagutra es ügyet sem vetett ram. 

Kis idö mulva, mikor laLtam, hogy konok 
hallgatäsba merült, igy sz6ltam hozza. 
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- Tudod-e l1ogy igazsagtalan vagy ? Miert 
zügolodol a Illl glevü j6tet.emeny eilen, habar az 
csuk egy ft lo ji· •'nsegben, egyellen älomkepben 
nyilvünult i.:; rneg? Miutan ncm tudod, a valu
sag elhuz~a-e amit varsz : erd be azzal amit az 
alom u utt . ~Iel'l a val6sag szigorü es kerlelhe
ietlen : az :ilom mindeg kegyes es j6tekony. Es 
amidon te azt hi zed, hogy megraholtak, lehet 
hogy karp6tollak olyasmiert, amit ehren hiaba 
varsz. 

Felem fordult es elsapadt. 

- Ha tudnam, hogy igaz amit mondasz -
susogta fojtolt hangon - ezekröl a sziklakr61 
vetnem le magamet a melybe. Itt, most e pil
lanatban. 

- Hiszen ha tudnad ! S ha en tudnäm. S 
ha mind a többi varakoz6k es keresök tudn:ik ! 
De nem tudunk semmi bizonyosat s ez a sze
rencsenk. ez teszi szamunkra elviselhetöve az 
eletet. A magunk k1c.:;isege tudatlansaga, telo · 
va!=laga haboza::.a, bol<log es gyermekes kelel
k de.:;e ! Es elünk, almodunk, keresünk es va
runk tovabb, türelemmel es s6varogva mind 
mind fiatal szepseges Merlinä.k, az ernberrenge
teg magan _ os ütjain, az :irnyban, a na]JOll, alva 
6s eb1·en, mehclongasban levelhullasban, csalo
gauydallJan 6s egdül'gesben. MerL ez a rni sor
sunk. ß most t\ltljun uz eg Medma 
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Isten veled is. 
Megyek, vizmosason, földomlason, sziklak kö

zött, hegynck föl, völgynek le . A tavolb6l feiern 
egy hosszu, kek fatyolt lebegtet a szel. ... 



Könyörges. 

Oh UralJl, arra k 'rlek : 
Ne engecld hoz.:.cim et vi,qas::tal6kat 
A re zvevöket, a szdnako dkat ! 

Küldjed inkdbb a kdrörvendezöket, 
Nekik adom a kenyernn felet ! 
A tolvajokat, zsdkmänyra les6ket, 
Amim, meg van hogy hordjdk 8zertes:ft. 
Halottrabldkat küldj hozzd11i, Urmn, 
Almaim sirjdm hogy dözsöljenek 
Öszinten, szilajon. Csak a szez.id 
Kornoly vigasztaldk ne jöjjenek ! 

Prdfeta mind, aki hdzmnba lep. 
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Csupa elrejtett ldtci~ , bölc·e ~q . 
.Jfind f udta mcir lürP, lwgy mi ilr . 

- Lenyugszi!c a nap, es föl. ~n ll rrz f). 
A mri mornak egy ze1· vege akad, 
S a nydrra ösz jön es a~ öszre tel 
S megmondta rnind hogy neni lett von sza

[b ad -
- S a korsrf addig jdr a kutra - m ig 
(Regi szokdskent) eltörilc. 

Uram, e p1·dfetäktdl nients mP,q engem! 
Szelid ke~akböl ragadd ki a lelkem. 
Mert meutöl toväbb hallqatom zavuk 
En anndl szomorubb leszek 
E· anndl k1sebb es szf',r;enyebb. 
Lehet : nell ik van igazuk, 
De meqi , Uram, arrri h.erlek 
Hadd kiizködöm magamban. PgyPrlül. 
Bdnt. bdnt a ok i [! a z ,, d ,q. mm bir0111 ! 
Es a sok ,jd dg ffs ereny lerer 
Kimeletlen, kegyetlenz'tl ! 
Az ellensegim feg.z;1Jerefrel 
Jlegharcolok tdn. J111d11 fi'j/Jrr nyom 
A sok segitö kez - s megrosl. arlok 
Ha jönnek a: Plkt!selt ju~lo /ok. 



Könyörges 

Oh mert nincs megforditva, Istenem ! 
Lenne bardtom az, ki ellenem ! 
8 az ellensegek hadd lennenek 6'lj 
A sirdnkozdk es a reszvevök ! 

Hogy elb irnek velö'k ! . . . 
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Asszo nyi 1 evel. 

Sohasem bocsatom meg magamnak kisasz
szony, soha, hogy azon az ejszakan, arnikor 
hozzam jött, j6val ejfel utan, be nem eresztet
tem az ajl6n. Söt a szobaleanyom Utjan dur
van kiizentem önnek, aki lenn a kocsiban resz
ket ve es djderegve ült, hogy ha valami beszelni 
val6ja van velem : jöjjön el nappal rendes idö
ben es mondja el. 

Sohasem bocsatom mcg magamnak ezt a 
kegyetlenseget, de ön bocsassa meg . Lassa 
nem tudtam, ki az a fiatal hölgy, akinek haj
nali ket 6rakor beszelni val6ja van velem. Nem 
tudtam hogy ön az, aki egy ejszakat a piszkos 
kis kocsiban töltött es elment mindazokra a 
helyekre, abol hitte, hogy befogadjak es eljött 
hozzam is, akit mindenkor lelkeböl gyülölt es 
en, aki ennek dacara is, szivesen adtam volna 
önnek ejjeli szallast es vigasztal6 sz6t - nem 
fogadtam be, söt meg sem kerdeztem a ko
csist61 a nevet. 

Latja ez igy volt. En beteg voltam akkor es 
vizes kendökbe csavarva feküdtem az agyon es 
fölöttcm sok takar6 es csak ej fel utan, hogy 
az ulompol'Ok müköclni kczdlek: könyörült rneg 
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rajtarn az alorn, amiböl az ön csengetese 
vert föl. 

Beteg voltarn es kabult agygyal minden 
egyebre gondoltam, csak arra nern, hogy ön 
az, aki a kesö 6ral ban hozzam bekopog. 

Ha tudtam volna ! 
Lassa kisasszony, mikor meg en ferjes asz

szony vollam nem voltam ilyen szörnyen ka
bult es gyamoltalan. 

Akkor, mig a ferjem a klubban kartyazott, 
ön ha jött volna : bebocsatjak. Es en felkönyö
kölve az agyon, beszelgettem volna önnel az 
idegcnnel es elpanaszoltuk volna egymasnak a 
kis es nagy bajainkat. Ön a leany es en az 
asszony. 

De most az volt az elsö gondolatom, hogy a 
kocsis eltevcsztette az emeletet, noha az en 
nevemet mondta, talan megis mast keresett. 
Hajnali ket 6rakor a kocsisok sem egeszen j6-
zanok. Mint ahogy ön nem volt az, szegeny 
leany a kinok ez ejszakajan. 

Hiszen ha j6zan lelt volna: nem jölt volna 
hozz:im, akit gyülölt es ellensegenek tartott, 
noha a val6sagban csak sajnaltam önt es sze
reltem volna meg6vni att61, hogy majdan, ket 
vagy hcirom ev mulva hidegvizes ruhakba csa
vargassak, alomporral nyugtassak szegeny, föl
ko t·bacsolt asszony-idegeit. 

Maga szerelmes volt az uramba - en tud
tam. Vajjon melyik h6ditasat nem tudtam? 
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Egy esztendön keresztül irt hozzä hosszu, sze
relmes leveleket, pokolian izz6 vallomasokat, 
szemermetlen öszintesegeket, amiket csak az 
egeszen tiszta leanyok mernek, akiknek a bol
seje csupa haeterikus laz. 

Tudom, en is ilyen voltam. 
Ö a leveleket nekem megmutatta. Az clsötöl 

az utols6ig, valamennyit, azt is, amelyikben 
maga azt irta neki, hogy reä vär, neki tarto
gatja lanyi koszorujat, hogy majdan levegye fe
jeröl, ha utana ellöki is, ha soha nem sze
reti is. 

Söt megmutatta az arckepet is, amely rossz 
volt es szegenyes ; a kis videki varos fotogra
fusanak nevetseges beall'tasü. kepet, amelyen 
ön a vallair61 lehuzta a ruhat, hogy azok lat
tassanak. 

Öh edes kisasszony, az ön vallai nem vol
tak szebbek, kecsesebbek, ingerlöbbek, mint a 
többi tize:nnyolc eves leanye es az en uram 
akkor mar nagyon szep välla:kat latolt - -

Ne haragudjek rum hogy ezt irom. De lätja 
köztünk nincs helye a fölösloges udvariassag
nak. Az en uramnak maga egy csöppet sem 
tetszett. A videki tanit6nö, aki verseket ir es 
holdvilagos esteken leereszti a hajat es jobb 
sujet hianyaban a jegyzövel ka erkodik, amierl 
aztan a jegyzönevel meggyülik a baja -

Legyünk öszintek : olyan nagy müvesznek, 
mint ö, mnga kicsi volt, jelentektelen. S ö mar 
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tul volt azon a koron amelyben feher viragok
r61 almodik a färfi. Neki nagy, rejtelmes, ke
gyetlen es kitanulhatatlaH asszony volt az alma 
es ö epen akkor ebben az alomban gyönyör· 
ködött. 

Maga pedig mczei viragokat küldött neki, az 
egyetlen kalapskatulyajaban s ö ezen nevetett 
es a virä.gokat kidobatta a szobab61. 

Egyszer megis, akkor epen haragban voltunk 
ogymassal, sok sür.gös levelre fölkereste magat 
olt, ahol volt, a kicsi faluban. 

Hazajövet sz6r61-sz6ra elmondott mindent, a 
mi törtent. Nem törtent semmi. Neki maga nem 
volt több es mä.s, mint egy fegyelmezetlen verü 
tizennyolcz eves leany. Egyetlen vagyakoz6, ka
rakter nelkül val6 gesztus, tmilyennel eleteben 
szazszor is talalkozott. 

De ön tovabb is irta e leveleit es en szor
galmasan el is olvastam öke.t:, de nem tettem 
ollenük semmit. Mit is tehettem volna? Elvegre 
önnek igaza volt abban, hogy szerelmes volt az 
uramba. Abba is, hogy öt vä.lasztotta ki asszo
nyi palyajan az elsönek. oki viszont abban, 
hogy nem 6hajtotta ezt a kitüntetest. Hogy 
megis kacerkodott magaval neha, a leveleire 
irt egy-egy sort: ezt ki vehetne rossz neven 
tölc. Lohet hogy volt valarni ·elja maglival s 
csak lartogaLla, elodazta, tahin arra az idöre, 
miko · mar en nem 1eszelr mell •tte. Meglehet, 

Nos, ez az idö be is következett. 
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Maga perszc boldog volt, mikor hallolta a 
valasunk hiret. En pedig magamban könyörög
tem azert : barcsak meg tudna h6clitani öt. Ez 
is csak önzes volt. Feltettem, hogy rossz asz
szonyok elkaparintjak, rontjak, tönkreteszik. Ma
ganak kivantam mert tudtam, hogy maga 
meg j6. 

Am ugy latszik nem volt eleg ügyes, nem 
tudta megtartani meg annyi idöre sem, ameny
nyire az ilyen asszonyevöket megtartani tudja 
a legköznapibb asszony. Pedig allrnlma lett 
volna ra. Együtt jartak. Kocsiztak. Ö elvitte 
magat azokra a helyekre, ahova velem is jart. 
A kicsi falusi korcsmakba, ahol a ciganyt oda
allittatta az asztala melle. Es viragokat küldött, 
sokat es vazlatokat keszitett magar61 (az cgyi
ket lattam, rossz volt), sz6val elkabitotta ma
gat, egesz ferfiui es müveszi varazsaval es maga 
szegeny - elerte a celjat. Eierte ugy, a hogy 
akarta. A koszorut levettek a fejeröl, aztan cl · 
küldtek felredobtak, nem is törödtek veJe. 

Ez meg eddig erthetö es termeszetes dolog. 
Ezekutan ön visszamehetett a falujaba es Lanit
hatta a parasztgyerekeket es baratkozhatott a 
holtos leanyaval - az eletenek a szenzac10Ja 
meg lett volna. Arr61 a csöndes esteken feküd
ven keskeny puhafa agyaban - almodozhatott 
volna. Irhatott volna r6la verseket, sät mint 
0kos leany, egy kis idö mulva ferjhez is mehe
tett volna. Mindebben lett volna stilus, amit, 
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ha m..1 ncm is. mi h'rman: en me ö me 
maga ereztünk volna. 

Ehely lt mil c elekszik ·? issza mcgy a fa. 
lujäba otl ki icJö mul va L vabb fol ylalja, u 
mil r i gkezdett. Es kivel '! Egy hu z ves bü
val, a g zda berlö fia val. 

\ gyön ·örü romantikat ekkepen profanizalla 
CS Ou apja is l ' ven e yszeru gondolkodasu 
cmbcr, finrc nag:on megharagudott. 

Ra l s tett a fiara · egy ejszaka a<ry mond
juk r ggel h, rom 6rakor ott talalja Öl z ön 
kis szobaj,l.ban. Amiböl egysz rre n gy botrany 
lcsz. M gtudja a falu a pa a jegyzo, az is
J la z k - es ö L el sa j k mcnten es ön 
rn gy. 

M y, kicsi koITorjevel, a iben bennc az 
un m r kepe, gypiir le lc nehany kis em-
1 k azok a köny' k, amikct ö ajändekozott 
önnek. 

M y mogsz gy nit e · ülfä lern egesz el · 
t r ·· z t"r • ki a va üth z s megerk zik 
jn k j z k· jan i: föv< ro ba, ahol ö an s 

, k. 

,\ kinok fek t 
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akivel az eletn nagy regenyet atelte. K6bor ma
dar az is, rendes hajleka nincs. A fäny 'S sza.1-
lodakban, a hol lakni szokott, keresi. A 
clubbokban, a kavehazakban. ehol incs. 
Valami asszonynal bizonyosan. De hol "? De 
kinel? Jarja az utcäkat celtalan csüggedtcn . 
Öh hosszu, gyötrelmes a kinok ejszakaja! sak 
legalabb reggelig igy jarhalna. De annyi penze 
nincs, a kocsis pedig dörmög, hogy baza akar 
mcnni aludni. Ekkor eszebe jut az elbagyott 
hitves. Eszebe jutok en. Es eljön hozzam, az 
özvegyi hazba es fclküldi a k csist, hogy sze
rein beszelni velem cgy idcgcn nü. l\Ie1 t ncm 
i?Cntc rneg a nevet? cfogadlam volna. Vetlcltcm 
volna agyat a harmad1k s.tohiban a pamlagon 
es cgy kis vacsorät is adtam Yolna arni epen 
akad. Es megkerdeztcm voln· : rr.iben 1 hetck 
segitsegere es reggclig tünöclvc bizonyfü·a talul
tam volna valami m6dot, amelylyel szornoru 
sorsan segituk. De zavart, kabult volt, en is az 
voltau1. Es igy megfordult az elsanyargatott kis 
16 , s hüzta a kocsit toväbb a vigasztalan, sötet 
cjszakaban. Vajjon hol allt meg ? Hol nyugodott 
meg? I erült-e agyba meg azon az ej zakan? 
megtalalta-e öt? Nem volt-e nagyon rossz es 
kerlelhetlen magahoz ? Mert isteni önzeseben ö 
azt hiszi : elkarhozni lelkileg, testileg csak erte 
erdemes, masert nem. Hogy szeretnem tudni 
mi lett belöle az ejszaka utan? Azert irom ezt 
a levelet, csak ugy talalomra, a regi cimere. 
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Ha lebet irjon nekem es irja meg : nem harag
szik-e hogy a k kor be nom fogadtam? 

Loh t zcmr hanyasokkal il!etlem v lna, amert 
üay si tett mcgviaasztal6dni az e l s ö ul·in. De 
per ze maguk lan ok g"gösek. em akarjäk 
a szenvede t, amibe egyszer bei foglak azt 
nem hagyj k f elb . 

En pedig mondom magc\.nak mint as zony · s 
mint hitre : rdemes z nvedni a zer lern · L'l 
erdemes elpusztulni bcle inkahb s mmint lcl
kileg megfcrtözni magm kat 1 o;:. ·1, ulänzatokkal 
amiknek tilje nin . Maaa az üve volt es ezL 
nem tanulla mcg? 

0 vegzem. lert közeled1k az este es ilyen
kor nagy köpön ·egbe b6nyäl va kiülök az er
kelyrc fri s levegöt szini. AzLan hozzak az or
vossägomat s a Yac oramal : egy pohar tejet. 
Aztan jönnek a hidog bcgöngyölesek es az :ilom
porok. Azlan al zom es val6 ziulilog arr6l al
modom, ami az eletomben szcp ' s nagy volt s 
amit 1 ic ivc es rü.tta tenni nem lehet ... Ist n 
vele kisasszony. 



Sz61t . .. 

Latom a tengert ; a c il la.r;o · ij t. 
~1 nagy hajdt, mely 1i...:.z ik a i""en, 

1 amely lzo · zci.ll vi z el. 

Latom a vdro ·t. A rl(lgy paloldkat . 
.d maga tornyokat. 'ötet utccikat 
Jielyeken dt t. ukott ko(·sink robog. 
Latom az idegen aradatot, 
.dmint rohanva törtet elöre 

nem i merek senkit belöle 
c. ak t ~ecl, ott a kocsi melyibeu. 
Es kebelemhez '"'Oritom f ejed 
E megc 6kolmn re zketö kezed, 
Mely ke~emben pihen. 
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Sl6it .. . 

Ldtom a, luizat ahova bclepilnlr. 
Ldtoin a hdzat. 
Egy ifiu szöke lduy jö majcl elebiinlc 
Es rdd nez 1JlOSolyogva. 
E keszen i:dr az estebedilnk 

en leveszem vdlladrdl Cl köpenyt. 

Ldtom a zobdt. 
:1 kdrpitokat, a kerevetet. 

Ldtom a te riadt tekinteted. 
Ldtoin ajkad tetova mosolydt. 
Ldtom a kanda lldban a pardz~l, 
Ldtom a h6feher pdrndkat, 
Hol magiinyosan nyugoclott fejecl. 
Lätom a ·obdt lcitom a hd.~at, 

Hcillok tüvolr6l fojtott suttogdst, 
Ldtom a tengert, a nagy palotdkat, 
A nar;y ide!Jen, homcilyos utc cikat, 
' hol magliuyoswi feküdt a f eject 

Ldtvm a h6fehc>r pdrndli at ... 

4ll 



A hazugsagr61. 

A f er f i. Vivasr61 jövök, vilagossagot latlam 
az ablakaiban es feljöttem. Engedje mcg, hog 
leüljok. 

A z a s s z o n y. ljön le. Faradt? 
A f er f i. Ellenkezöleg. Friss es nyugodt va

gyok es ugy erzem, mintha en teremtettom 
volna a vilagot. 

A z a s s z o n y. (mosolyogva) Maga tevod. 
Idegos, latom a szemein. 

A f 6 r f i. A maga szobajanak különüs vila
gossaga van. Szeretem czeket a fenyfollokat a 
falon. 

A z a s s z o n y. Ideges, ideges, latom. 
A f er f i . Eljöttem hazulr61 es amikor a ka

pun kileptem, azt mondLam magamnak: „ tc 
ma ncm lessz becstelen ! Vivni fogsz cgy 61at 
es azutan elmesz ahhoz a nöhöz aki t6ged 
var es miattad; a kedvedert beparfümeözlc a 
hajat. ;.t Ezt mondtam magamnak es ime ncm 
mentem el a nöhöz. lt t vagyok. 

A z a s s z o n y. (mosolyogva) Ejh, ejh ! 
A f e r f i. Itt vagyok es szegyenlem magam. 
A z a s s z o n y. A vivast61 egyeneson ide 

jött? (nyugodtan nezi.) 
A f er f i. (vontatottan) Egyenesen ide. 
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A z a s s z o n y. (a sajat körmeit nezi) Nem 
volt elöbb otthonn ? N em ? 

A f r f i. (röYiden) Nem. 
A z a s s z o n y (hatra hajtja kisse a fejet. 

Egyszerüen, minden zavar nelkül.) Ez az ing, 
ami rajta an - ebben vivott? 

A f er f i. (hirtelen) Nem, nem. 
A z a s s z o n y. Tehat elöbb otthon volt es 

atöltözködött? 
A f er f i. Igen. 
A z a s s z o n y. Miert hazudnak mindeg? 
Nagy csönd. 
A z a s s z o n y. (kis s6hajjal) Mindeg hazud

nak. (a lampaba nez.) 
A f e r f i. (hirlelen elebe terdel megragadja 

a kezet) Mondja mit akar velem ? 
A z a s s z o n y. (elpirul) Ne bantson. 
A f er f i, Meddig tart ez meg? Erre feleljen! 

Meddig tart ? 
A z a s s z o n y. (öszinten) Nem tudom. 
A f er fi. Mit tegyek, hogy vegre -
A z a s s z o n y. Keljcn fel. Ezt a dolgot meg 

kell gondolni.' 
A f e r f i. (fölkacag) Meggondolni -
A z a s s z o n y. Igen. Hogy az ember bele 

akar-e menni egy hazugsagba, amiröl bizonyo
san tudj a, hogy az? 

A f er f i. Örökös remek a hazugsagr-61. Gyözze 
meg magat. Higyjen maganak. Ha rnar nekem 
nem tud hinni. 
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A z a s s z o n y. Honnan tudjam, hog ma
gamnak nem hazudom-e (, Most itt latom. Tet
szil . öt nagyon tetszik. Az ,iment a hangja is 
ahogy nezett, tökeletesen azt az illuzi6t keltott 
bennem, hogy szeretem Aztan jött a hazugsag. 
Es tuclom, hogy mindeg jön, a z u t an is. MosL 
meg j6. De a zu t an borzaszt6 volna. Ferfi ezt 
nem ertheti. Ferfi ezt nem tudja. Az asszony 
ugy van teremtve lelkileg es teslileg hog ne 
hazudhasson. A hazug asszo.uy egyszersmint u 
rossz, a leha. A hazug ferfi az, akit mindenJ i 
elragad6nak talal. 

A f er f i. Mindeg a hazugsag ! Mert fäl töle? 
A z a s s z o n y. em felek. De valahanyszor 

Lalalkozom vele olyan, mintha egy nagy, hid g 
beka menne fölfele a meztelen labamon. 

A f er f i. (sz6rakozottan a hasonlat egyik re
szevel foglalkozva) Miket mond. 

A z a s s z o n y. Bizony szörnyü ! En mar 
meg nem cs6kolhatok eletemben ferfit a fälelem 
miatt. Az en iszonyodasom nem egyszerü. Erlsc 
meg : eveken keresztül voltam boldog egy ha
zugsag altal es ezt jobban szegyenlem mintha 
szerencsetlen lettem volna altala. 

A f er f i. (lrisse közönsegesen) S ezert nckem 
kell bünhödnöm. 

A z a s s z o n y. (glinyosan) Ah ! 
A f er f i. V egre is le kell tennie erröl az 

elöiteletröl. Ha egyszer boldogitolta: annal in
kd.bb el kell fogadnia masodszor is . 
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A z a s s z o n y (összehuzza a szemeit gögö
sen) Ketszer boldogitott. 

A f er f i. (clsnpadva( Ezt nekem nem mondta. 
A z a s s z o n y, Elöször en hazudtam. Aztan 

hazudtak nekem. Mi jöhet meg több? 
A f e r f i. Mindketten egyszerre hazudunk. 

Ha rnar okvcllen hazugsagot akar. Igen. Hazu
dunk. Szepck es fiatalok vagyunk es kivanjuk 
egymast; ez megnemesit minden hazugsagot. 

A z a s s z o n y. Tudatosan? - nem, ezt 
nem lehet. 

A f 6 r f i. Kisereljük meg. 
A z a s s z o n y. Valahol varjak. El ne f elej tse. 

A parföme el fog parologni . 
A f er f i. Öh ha tudna milyen szepnck latom 

es hogy szeretem ! Es milyen j6 itt lenni ! Ne 
küldjön el. Itt akarok ülni nyugodtan es nezni 
es nem be~zelni löbbet. 

A z a s s z o n y. J6. 
A f e r f i. Vegye ügy mintha itt se volnek. 
A z a s s z o n y. gy veszem. (Levesz az asz-

talr61 egy könyvct, atmegy vele a m~tsik szo
httba es olt olvasni kezd.) 

A f er f i. (Utana megy) Mit csinal? 
A z a s s z o n y. gy veszem, minlha nem 

volna ilt. De ha olt benn ülök: Jatom. Azert 
jöltem be. 

A f er f i. Trefat üz velem ? 
A z a s s z o n y. Maga nem ? 

f 'r f i. Mcgyek. lllhagyom. Igaza van: var-
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nak. Es az ember bolond ha nem odamegy ahol 
varjak. Oda fogok menni es egy kis gyötrödes 
utan megis csak felvidulok. Igen, igen, odafogok 
menni. Szeretni kell, hogy az ember kigy6gyul
jon a szerelemböl. Es a nem viszonzolt szerel
met olyan szerelemmel kell orvosolni, amit mi 
nem viszonzunk. 

A z a s s z o n y. (nevetve) Ejha. 
A f er f L Oda fogok menni. 
A z a s s z o n y. (csöndesen) Nem igaz. 
A f e r f i. Mit mond ? 
A z a s s z o n y. Megint hazudik. Nem Jehet 

odamenni. Innen, oda. A legrosszabbak se tud
jak ezt megtenni. Holnap - talan. Ha elöbb 
ätaludta vagy atdorbezolta az ejszakat. Ma -
nem. Ma - maga is fel a hazug,:)agt61. Az a 
legbor.zaszt6bb kin, amikor sajat magunknak 
kell hazudnunk. Ma haza fog menni es bezar
k6zik a szobajaba es atadja magat egy kis 
öszinle szomorusagnak. 

A f e r f i. Igaza lehet. Ez lesz a legjobb. 
Haza megyek. (kezet cs6kol, megy, a küszöbön 
rnegall) Gondoljon ram, mialatt en rnagara gon
dolok, Egy kis meleg eggel, egy kis reszvell l. 
Nagyon fogok szenvedni. (elmegy.) 

A z a s s z o n y. (magaban) El fog menni a 
parfüme os haju nöhöz. (leül egy szekbe es ar
cat a ket kezebe temeti) Istenem milyen nyo
morusag .•. 



JEZABEL. 
- Regeny. -

Az ujkor pr6fetaja. 

Lehetetlen folytatnom a mUlt törtene· 
tet. A jelen es az, ami benne van, annyira 
elfoglal es annyi gondolkozni valot ad, 
hogy a mUlt szinte elfakul mögötte. 

6 folyton mellettem van. Alkonyatkor 
jön es kesö ejszaka hagy el. 

Azt mondja most mar hatarozott celja 
van az ittletenek. Tudja mit akar velem 
Meg akar irni. Olyannak es ugy, amilyen 
vagyok es az a könyv lesz az egyetlen 
igazi munka, amit csinalt. De hat a nagy 
tarsadalmi kerdeseket tartalmaz6 könyvek 
arniket irt, amik öt hiresse tettek ? 

- Ejh - mondja az könnyü volt. A 
dolgok lelke elt bennem, körülöttem, mil-, 
li6 emberben. U gysz6lvan rafeküdt a pa-
pirosra, De te - te idegen vagy nekem 
- az egesz vilagnak, söt magadnak is. 
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Micsoda feladat vagy te. Mert te vagy az 
egyetlen asszony, aki csak ugy igerkezik 
azoknak, akiknek a fantaziaja eleg gaz
dag, hogy megkivanjon. De el nem jössz , 
soha. Es ha mar itt vagy, jaj annak, aki 
rad teszi a kezet. En az enyemet h6do
lattal visszahuzom es megragadom vele a 
tollat. V egre is csak egy asszony vagy, , 
ha j6zanul veszi az ember. Es nem esik 
rad csak egy aldozat. Az az egy pedig 
mar megvolt. Hat mit akarsz ? , 

Igy beszel. Es lehetetlen vele megertet-
nem, hogy magam akarok aldozat lenni, 
, 
en magam. 

Meg sem kiserlem. Itt van es ez eleg. 
Lefekszik a pamlagomra, behunyja a 

szemet, beszel a kis fiar61. hogy milyen 
szepen nö, erösödik. Aztan az asszonyr6l, 
halk me~eg hangon. A könyvekröl amiket 
meg nem irt meg. Arr61 a könyvröl, amit 
r6lam akar irni. Keresi a beallitasomat, 
kerdez, tanacsot ker 8 a vegen elszomo
rodik. 

- Mindez nagy bolondsag - mondja 
- a regeny szala a maga kezeben van 
es ugy szöheti, ahogy epen kedve tartja. 
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Bogot köthet ra, el is szakithatja, söt ra 
is csavarhatja a nyakamra es megfojthat 
vele. Mert hiszen szerelmes vagyok ma
gaba es csak magat61 függ, mi legyen, 
hogy legyen. 

- Miert szomoru, kerdem töle. Ha 
szeret es ha en a magae vagyok. 

Összehlizza a szemeit, ugy nez ram, 
különös vad, fürkeezö tekintettel. 

- Te rossz vagy - mondja - te
benned valami titkos rosszasag van. A 
szemedböl kicsillog, az ajkad szelen meg
vonaglik. Oly ismerös vagy. N em tudom, 
hol lattalak. 

- :En tudom - mondom neki. A he
gyen hova Okozias követeit küldtem, mig 
te fenn ültel a sziklan. A hegyen mely
böl tuz szallt ala, a te istened szavara 
ahova en is elmentem hozzad könyörögni 
a fiam eleteert. 

A langolo arcomba nezett es magahoz 
vout a ket karomnal fogva. 

- Miröl beszelsz? kerdezte. Mit61 csil
log annyira a szemed? 

- Annak a tüznek a fenye eg benne, 
melyet Karmel sziklain gyüjtottal az ol-
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tarokon, hol Baal papjai egtek. Mert te 
vagy Illes, ama pr6feta es en vagyok Je
zabel akit te gyülölsz. 

Egymasra neztünk. A szemem belefu
r6dott szemebe, oly melyen es közelröJ, 
hogy nem lattunk egyebet ket izz6 fe
kete tengernel, mely melyseges es vegte
len, mint maga az elet. 

- Emlekezz - mondtam neki - em
lekezz. J usson eszedbe, hogy en voltam, 
aki elöl futottal s aki halalos szerelmevel 
üldözött teged. A puszUtba, ahol rejtöztel 
a holl6kat en küldtem. E8 te voltal az, 
a ki a holdfeny8n megjelent csarnokom 
elött mikor Amri dic~erctet e11ekeltem. 

' - Abrandozol - mondta cnenc.lesen 
~ cle ilyenkor meg zebb vngy. }Ia aka
rod elhiszek mindeut amit mondn 7i. 

- Az igazat mondom, azt a.mi meg
törtent veled es velem. Kettonk között 
a kiilömbseg, hogy en (:'illlekezem te pc
dig ncm emlek zel. JYiert az emlekezes nz 

ami a.z cniher többszörö. eletet egybe
füzi. Lehet, hogy mielött kird,lynö lettem 
vol na., egy tevebnjcsar felesege voltarn . 
De arra a regi el lCllll'O m:l.r nem eml1~k~ 
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szem. Bizonyara nagyon messze van es 
nagyon reg volt. :Es hogy te akkori ele
tedre nem tudsz visszaemlekez11i, bizo
nyara azert van, mert az6ta ujra sokfele 
valtozason ment keresztül leted. Mert. a 
te szellemed a pr6feta szelleme gyorsab
ban el es gyorsabban tünik el. Te kellesz 
minden korszakban az emberiseg vigasz
talasara es ezert rohamosan elsz. 

Mosolygott es maga melle vont es at
ölelt. 

- Ha oly j61 emlekszeJ, mondd meg: 
mi igaz a nagy csodabol, amit a Szent 
ira följegyzett Ki latta a tüzes szekeret 
a szaguld6 paripakkal, mely engem alli
tölag az egbe ragadott? 

Latta Elizeus az ut6dod. 
Osak ö? Egy ember nem tanusag. 

Neki szüksege volt ilyen mesekre, hogy 
a nep es a papok higyjenek neki. Ez 
hozzita.rtozott a hivatasahoz. 

- Te azt mondod, hogy hamf s pr6-
fäta volt es hazudott? 

- Bizonyara nem. De a nepnek a 
nyers iga,zsag, az egyszeriien kimondott 
ige sohasem tetszetOs. Büveszet kell, szem-
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fenyvesztes, hogy kisse bamuljanak; csak 
akkor hisznek. :Es ez a teny annyi ezer 
ev 6ta egy cseppet sem valtozott. M6zes 
6ta mindeg ugyanaz. A vezetök, a kik 
elöl mennek, kell, hogy egy 1kis boszor
kany mesterseget tudjanak, külömben nem 
boldogulnak a tömeggel. Pelda ra Elizeus. 
V agy akar a te Illesed. A tüzhany6 hegy 
olyan pontjara ült ahol veszedelem nem 
fenyegette, ellenben a te katonaid müve
letlen ~s tajekozatlau emberek voltak, bi
zonyos, hogy nem tanultak geologiat. S 
a periodikusan ki-kitörö lava megegette 
a koponyajukat. De beszelj beszclj csak 
lllesröl te mngad Szep volt? 

Hasonlitott hozzad . 
. - Szeretted ? 
- Soha sem cs6koltam meg. Teged 

sern foglak megcs6kolni so ha 
- Nem is akarom. Nem is akarom. 

Örizzenek töle minden pogany isteueid e1' 
a~ enyem, az egyetlen, akiben hiszek: a 
becsületem. 

Az arcom tüz öntötte el a haragt61. 
- Tölem pedig elmenjen örökre. Mert 

kinozni nem engedem magam. :Ertse meg. 
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Sirni en nem fogok. V egtere nem is sze
retem. 

' - Ugy, ugy csak gyülölj. Ez kell. 

- Idejött egy hazug együgyü mesevel, 
annalfogva megzavarta az eletemet. Hagy
jon engem. En tudom, hogy itt nincsenek 
szamomra nagy clo]gok. Szenvedni tudok, 
de nem akarom. hogy valaki lassa. Men
jen el -

Elment es nem jött vissza soka. 

T t k o k. 

' 
Ez idö alatt a maganyossag 6raiban 

folyta.ttam törtcnctemet, a ponton ahol 
elhagytam. A fiam meghalt. :Es helyette 
J 6ra:n öc. cse lett a kiraly, Achab kedvenc 
fia egy i:>idoni asszonyt61. 

\..z ö or. zaglasa elsö ei:;ztendejeben tör
tent a csoda. Öh hogy mondjam el ! 

Szolgak jöttek es hirül hoztak egy Eli-
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zeus nevü pr6feta erkezeset ki hozzam 
ki vankozott. Bebocsattattam. 

- Asszony, mondta, Ö, akit szerelmi 
dühöd, örjöngesed kergetett orszagokon 
at, nincs többe e földön! 

- Meghalt? kerdeztem es egesz tes
temben megdermedt a ver. 

- N em halt meg; csak elvitetett kö
zülünk. Langot fuvo paripak vontak a 
szekeret, melynek kerekei, küllöi, szipor
kaz tak a Iegben. Odafönn van immar az 
Ö U ra ZScimolya elött es neked izeni: ke
serves megpr6baltatasok es szegyenletes 
halal varnak read. Vigyazz l Az ejszaka
t61 f ~lj l Az arnyekt61 ü, fälj l Önnön han
god visszhangja is elarul. J aj lesz a ki
ralynak, ki asztalodnal eszik es helyetted 
orszagod gondjat viseli. J aj lesz neked es 
liazad min den maradekanak ! V alamint a 

hull6 levelek, elhullottok es sarra tapos
tatto k es a föld szinevel egyenlöve te
tettek. 

- lvieghaltr kerdeztem {1jra es kimeredt 
szemeim nom lattak a beszelö arcat es 
agyam nem ertett egy bet ennel az egy 
sz6nal. 
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Magadra gondolj es biineidre asz
szony ! :Es ne sertsd a halott emleket 
földi sirankozassal. 

- Az ö utoda vagy te Elizeus ? ker
deztem reszketve. 

- Az ö szolgaja - felelte ö, kinek 
lelke bennem ketszeres eröben el tovabb. 
Ezt kertem a csoda elkövetkezese elött 
es megadatott nekem ö altala. Lattam, 
oh asszony. a tüzes szekeret. mely elenk 
toppanva öt el valaszta tölem. Mennyei su
garzasban egett az arca es fürteire lang 
ömlött. :Es lang öntötte el ruhajat es ke
zet. A szarnyas paripak fölemeltek öt es 
vittek keresztül a legen. :En Iattam es 
sirva fakadtam. 

- Eleg ! Hazudsz ! kialtottam ra. Szol
gak vigyetek es botozzatok halalra, mert 
hazudik ez ember. 

De senki sem mert bozza nyulni az 
emberek közül. Felrealltak, reszkedtek. 

:Es ö atment köztük sertetlenül, felemelt 
fövel, mig en dühömben toporzekoltam. 

- Ne bantsad öt kira.Iynö - mondta 
sugva egy, aki mellettem ~t. - Benue 
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el az elhalt pr6fetanak lelke. Ketszeresen 
el benne. 

* 

A varazsl6kat es büveszeket, kik min
den földröl összesereglettek udvaromban, 
magamhoz hivattam. 

- Mit tudtok a halalrol ? kerdeztem 
tölük. 

Egymasra neztek megzavarod va. 

N em ertj ük a kerdest nagy kiralyne 
- mondta közülök egy Ösz ember, ki 
tavol földröl jöve - vilagosabban sz6lj, 
hogy vilagosan felelhe sünk. 

- Azt kerdezem, mi törtenik velünk 
azutan, hogy meghaltunk ? Hogy testüuk 
elporlik tudom, de mi leszen azzal mi 
icstünkön belül vagyon : lelkünkkel ? 

- Engedd, hogy gondolkodhassnnk 
egy napot e kerdes fölött kiralynö 110gy 
elhamarkodva ne valaszoljunk - folelte 
az elöbbi tud6s es tarsaiva.l együtt. el
hagytak a termet. 

Masnap ujbol jöttek, de nem mind, 
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• 
c&ak harman, a mi fölött na.gyon csodal-
koztam. 

- Hol vannak a többiek? kerdeztem. 
- Bocsass meg nekik nagy kiralyne -

felel0 az egyik. Felelmükben es szegyen
letükben elbujdostak, nem merven elötted 
megjAlenni, ki a kerdesek legslllyosabbja.t 
intezted hozzajuk. Mi harman maradtunk 
csak es az egesz ejszakat elmelkedessel 
töltöttük ; egymassal azonban gondolata
inkat nem közöltük, hogy kiki a magaet 
a maeikeval ki ne cserelje, vagy amatt61 
befolyasolni ne engedje. :En elmondom a 
magam feleletet, hallgasd ki azutan a ma
sik kettöt es a miben egyezik a harom : . , 
az az igazsag. 

A masik kettö tebat visszavonult es 
szolt, aki ott maradt : 

- A 19lek, hidd ei kiralynö, nem el 
bensönkben külön eletet. Hanem ha ne
vetsz, avagy sirsz, goudolkodol, vagy tü
nödöl, az a lelek. Minthogy pedig halalod 
utan nevetni, sirni, gondolkodni, tünodni 
nem tudsz, tehat a lelked meghal azon 
pillanatban. melyben a tested meghal. 

A. masik igy sz6lt : 
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V alameddig nem tudjuk, hol vol t 
lelkünk mielött megszületLünk volna: nem 
tudhatjuk hova lesr. akkor, ha meghalunk. 
Ha voltunk azelött, leszünk azutan is. :Es 
ha nem a semmiböl jöttünk: semmive 
nem valhatunk. 

:Es sz6lt a harmadik. 

-· Örökös vandorlas a lelek sorsa. Tes
tünk anyagat levetjük es felcsereljük mas
sal. S a valtoz6 anyag a burok, melyben 
lelkünk folytatja eletet, vegtelen idökig, 
hogy mindegyre tökeletesebb, erösebb 
tisztabb es atlatsz6bb legyen, mignem meg
erik a halhatatlan agra. Minden ujabb 
korral egy sugarral több, kiralynö. Ki 
ma vert szomjazik, egy uj eletben tan 
önnön veret ontja. Igy lesz a zsarnokb61 
es poganyb61 apostol es hitvall6 Lelkünk 
el es megmarad. 

- Ez szep a. mit te mondtal - fc . 
leltem neki - es ugy erzem, valami ugja: 
ez az igazsag. :Es ha hazudtal volna is: en 
a te eszmedet vallom. Ez viga ztal6 QZ 

megnyugtat6. Mondjad tehat : ha en itt 
Ienn ez eletben szerettem valakit es o el-
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tünt elölem: feltalalom-e abban az eletem
ben, mely a mo tani utan következik? 

- Föltalalod es ujra elveszted. S ha 
nem a most következöben: a kesöbbiben. 
Mert valamint a te lelked nem vesz el, 
az öve sem vesz el. :Es amit itt megkez
clettel, azt folytatni fogod tulnan. Es mind„ 
nyajan többet erök leszünk majdan mint 
most vagyunk. E akit kerestel ujb61 ke
resni fogod, megint lathatod. föltalalbatod 
es szenvedhetsz altala, 

:Es üdvözülhetek -
Üclvözülhet. z. 

Es bizonyos z amit mondtal ? 
Semmi em bizonyos kiralynö! 

amit a masik kettö mondott? 
N em tudom mit rnondtak, de tu<lom, 

hogy ök . em mondtak bizonyo at. 
- Igaz c1 van. Tebat eg sz 'j zakan 

k ,r ztül gondolkodtatok es az eredmeny 
az hogy nem tudtok emmit bizonyosan. 

-- D hogy nom. Kigy6t, madarat ige-
7. iink. Fii ekböl merget keszitünk ami öl 
' gy6gyit. E olyan it.alt, mely megfa
g a ztja a. h vületet es olyan italt, mely 
fülgyujtja azt. t rleg f nekerol iclöt j6-
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solunk. :Egi jelekböl harcok eldöleset. V ar
hat6 szerencset vagy varhat6 csapast. 
Csillag allasabol, felhök szineböl, nap le· 
uyugtabol esöt, szarazsagot. Ezt teszik a 
zsid6k pr6fetai is. Ennel többet nem tu· 
dott az egyptomi J ozsef sem, a nagy , 
alomfejtö. Es ezek csodatettek, de vala· 
mennyinAk rendje van es nyitja. De 
nincs nyitja a születesnek es a halalnak. 
A titok kulcsat a nagy istenek örzik, a. 
kik hogy vannak hisszük, de szinten nem 
bizonyos. 

- Miert nem moudod el a uepnek 
mindezekct, amiket most nekem elmon
dottal? 

- Mert megköveznenek. Nekik hit 
kell, bizonyossag, mert kicsinyek es gyön
gek. Csak erös birja el a tudatot, hogy 
nem tamogattatik sem alulrol sem feliil
röl. Te elbirod kiralynö, mert erös vagy. 

- Tevedsz. En sem birom el. Szeret
nem ha nem mondtad volna, amit 
mondt.al. 

- Felejtsd el es tartsd emlekedben 
azt, amit a masik kettö mondott. 
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Ök sem mondtak egyebet, mint
hogy semmi sem bizonyos. 

:Es ez az igazsag, kfralynö. 
Elbocsatottam öket magamt-01, vissza

vonultam szobaim belsejebe, a legtitko
sabba: abol azelött szerelmi ünnepeim 
folytak, zene zolt, enek szolt es tancos 
leanyaim meztelen testtel forogtak a szet· 
szort viragokon. 

Ott allott Baal i ten kis szobra, me
lyet meg öriztem, szinte csak szeszelyböl, 
mert mar regtöl nem aldoztam neki. 

Most a kis szo brot fogtam, a földhöz 
vagtam es megrugdostam a saruim sar
kaval. 

Aztan lefeküdtem a földre 's sirtam. 

Jehu. 

, . 
Most, hogy erre az esemenyre v1ssza-

gondolok, Jatom mennyire haszontalan 
törrkv(.s, a szivet nz aggyal gy6gyitani. 
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Minden kor büszke a maga filozofiajara, 
de soha egyetlen kor filozofiaja sem volt 
elegendö arra, hogy egy szerelmeben ver
gödö asszonyi szivet megnyugtasson. 

Nem is folytattam tovabb a kerdezös
ködest. Lattam, hogy ök nem latnak es 
tudtam, hogy ok nem tudnak 8 hogy 
nem tamogattatom sem alulrol sem fe
lülröl. 

Kiralynö Ietemre szallo pihe vagyo k 
mely az ürben lehPg, vegre leszaH es el
tapostatik. 

Ime, gondoltam. szallok lefele es bele 
kell nyugodnom minden be. 

(Folytatom,) 
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Befizetett t'öke 10 mllli6 korona. 
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