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Vagyak. 

Megyek a {eher hattyuk utd~ 
A t6 partjdn, a füzek alatt. 
Lantom valahol boz6tba akadt 
Es tüskektöl tepett a ruhdm. 
S csak megyek cilmatagon 
A nagy, rejtelmes hattyuk utdn. 

Selymes, puha f dtyolomat 
Ki tudja, hol, merre viszi a szel ! 
Hull, hull a hajamra sdpadt falevel, 
Harmat lepi homlokomat, 
Forr6 lihegestöl kiserked a szdm -
Megyek a f eher hattyuk utdn. 

N apszdlltakor lcittatok engem ? 
Oly gazdag voltam, oly szep, ragyog6 ! 
Akkor f eltünt elöttem a t6 
Es bübdjdval befonta a lelkem. 
Megszedültem a hold kek sugardn 
S rohantam a {eher hattyuk utdn. 
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Vagyak. 

Megyek a {eher hattyuk utd~ 
A. t6 partjdn, a füzek alatt. 
Lantom valahol boz6tba akadt 
Es tilskektöl tepett a ruhdm. 
8 csak megyek dlmatagon 
A nagy, rejtelmes hattyuk utdn. 

Selymes, puha fdtyolomat 
Ki tudja, hol, merre viszi a szel ! 
Hull, hull a hajamra sdpadt falevel, 
Harmat lepi homlokomat, 
Forr6 lihegestöl kiserked a szdm -
Megyek a (eher hattyuk utdn. 

N apszdlltakor ldttatok engem ? 
Oly gazdag voltam, oly szep, ragyogo ! 
A.kkor feltünt elöttem a t6 
Es bübdjdval befonta a lelkem. 
Megszedültem a hold kek sugardn 
8 rohantam a {eher hattyuk utdn. 
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Most ijszaka van. Oh gyönyörü ijjel ! 
Es csillog a t6 es csillog a part. 
Engem erös feny: a nap akart, -
S megejtett az ij ldgy igezetevel. 
Nema gyönyörnek, s.zdtalan üdvnek 
Üszo {eher fellege vajh hova s.zdll ? 
Zokogva megyek a parton, 
.A {eher, rcjtelmes hattyuk utdn, 
.A tdvolba veszö, hideg hattyuk utdn. 



A remete es a vereb. 
- Mese. -

Rengeteg közepen lakott a remete. Egy bar
lang volt a lakasa es a barlang nyilasat a vad
hokrok es fäk annyira elrejtettek, hogy a ren
geteg lak6i nem is sejtettek, hogy köztük el 
egy ember, mellettük, közel hozzajuk es megis 
egeszen külön tölük. 

A remete nem hasonlitott az erdö többi la
k6jahoz. 

Nem tartozott sem a vadak, sem a vadorz6k 
köze. 

Nem volt sem fa, sem az, aki a fät kivagja. 
Sem madar, noha enekelt, sem gyik, noha 

rejtözködött. 
Az emberekhez sem hasonlitott, kik ismertek 

es megvetettek az eletet. Sem azokhoz, akik 
ismeretlenül szerettek azt es rabszolgai voltak. 

Söt a többi remetekhez sem hasonlitott, kik
nek elete ima es vezekles közt folyt le. 

A remete maga irta enekeit es zsoltarait s e 
zsoltarokban az elet szeretete sz6lt es az ifju
sag szeretete. Es az erö, szepseg es a feny 
szeretete. 

Es a remete, ülven barlangjanak nyilasa elött, 
szettart karokkal es felemelt fövel enekelte ki 
zsoltarait, a napfenyes levegöbe. 
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Es ilyenkor a rengeteg lak6i összerezzentek 
es elnemultak es hallgattak a dalt csodas gyö
nyörerzettel es melegetöl fölmelegedtek, erejetöl 
megifjodtak, ujjongasat61 felvidamodtak. 

- Vajjon ki az, aki igy enekel? kerdeztek 
egymast61, de valaszolni egyikük sem tudott. 

- Ez boldog ember - mondta valaki.. 
- Nem boldog. Maganyos - velte egy masik. 
- Lehet maganyos es megis boldog - mondta 

a harmadik. 
A negyedik igy sz6lt : 
- N em lehet boldog ha maganyos. De ki 

mondja, hogy a dalokhoz boldogsag kell? Ma
ganyossag kell a dalokhoz es a maganyossag 
szeretete. 

Igy vitatkoztak az erdö lak6i a remete felöl, 
akit meg nem ismertek. 

Ö pedig val6ban maganyos volt es sem bol
dog sem boldogtalan, hancm vart az Eljöven
döre es ezert volt maganyossaga fenyes es dalos. 

* 
A rengeteg ismerni szerette volna dalosat es 

ezert sokszor hivta hangos sz6val, hogy jönne 
elö rejtekeböl. 

De az elet zsoltarainak eneklöje nem hajlott 
a hiv6 sz6ra. 11egmaradt rejtekhelyen a titkos 
barlangban es magaban ezeket gondolta : 

- Mi hasznuk lenne nekik abb61, ha engem 
iatnanak? Földi szemeikkel ha földi ala.komban 
ismernenek? Nem vagyok-e igy közelebb hoz-
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zajok mint lennek amugy? Mi vagyok en, akit 
ök ismerni akarnak ? A dal vagyok a mi kö
zejük 1.iszall. A dalaimat pedig ismerik. Eszerint 
engem is ismernek. Vajjon mit akarnak tölem? 
Miert nem engedik, hogy nyugodt lelekkel var
jam az Eljövendöt, aki altal aztan en is fölis
merem magamat; aki a jövö dalait iranyitja. 
Aki ältal megismerem a boldogsagot, vagy a 
szenvedest? Oh csak jönne mar, csak jönne a 
szines nagy madar a batalmas szarnyli, a zeng-, 
zetes szavli, az erös a bator ! En Eljövendöm 
csak eljönnel vegre. 

* 
Egy j6kedvü vereb, eles szemü okos, elta

nulta a rengeteg minden lak6janak tulajdonsa
gaib61 azt, a mi a legfenyesebb. A bokor körül 
ögyelgett, a hol a csalogany enekelt es töle sok 
szep eneket tanult. Szep szines idegen madarak 
elhullatott tollat fölszedte es betüzte a maga 
tollai köze. Igy egyszerre nagyobbnak es eke
sebbnek latszott. Lopott is, sarcolt is, ha kel
lett ; szertelen batalomvagyaban mindent mert 
es rnindent kivivott. 

Igy egy napon fölfedezte a remete barlangjat 
es beröppent hozza es körülcikazta es szines 
szarnyaival meglegyintette annak csoda.Ikoz6 
szemeit. 

- Ki vagy te ? kerdezte a remete, aki elö
ször latott eleteben ily sokszinü madarat. 
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- En vagyok akit vartal akit dallal hivtal, 
aki neked igertetett - mondta a vereb. 

- Nem ilyennek gondoltalak - mondta a 
remete. Nagyobbnak hittelek. 

- Legy nyugodt. A többiek kisebbek nalamnäl. 

- Nero lattam a többieket - mondta a re-
mete es elgondolkozotL 

A vereb pedig csakhamar birtokä.ba vette a 
remete maganyossagat es fölverte a csöndet kö
rülötte es pä.r perc mul va egeszcn otthonosan 
erezte magat a dalok tiszta levegöjeben. 

Ah a barlang elött vadr6zsak nyiltak es a 
szel odahozta a tenger illatä.t - es minden 
olyan büvös, bekes es derüs volt, mint a remete 

lelke. 

• 

A vereb ott maradt es a remete megszerette 
öt es bä.multa tarka tollait es nem vette eszre, 
hogy lopottak. Es bamulta különös beszedet es 
nem erezte ki belöle a hazugsagot. 

Költö volt, szerelmes volt, vak volt. Es meg
nyitotta elötte lelket, a dalok forrasä.t. Es be
szelt neki elmUlt almair61 es jövendö celjair61 
es jelenval6 üdvössegeröl. 

Es sasnak nevezte a verebet es csalogany
nak, mert sem csaloganyt, sem sast, nem latott 
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, 
soha meg. Es boldog volt a remete es - nem 
dalolt többe . . . 

* 
Egyszer azonban a vereb - (farasz

totta-e az örökös szinleles es hazudozas ? Sze
gyelte vagy unta a tömjenezest ?) kiszökött, 
elszällt a remete barlangjab61. 

Kiszökött. Elszallt. 
A remete elöször megdöbbent. Aztän, 

mert erös hite volt, azt hitte visszater a 
masik es vart. 

V art es nem jött vissza a vereb. 
Ekkor a remete elhagyta barlangjat, fekhelyet, 

viragait es lantjat s amit eddig sohasem tett: neki 
indult a rengetegnek. 

A madarat kereste, a tarkatollu ekesszavu, 
gyönyörü madarat. 

Es amint ment, ime körülötte hangos lett 
az erdö. Mindenki r6la beszel. A nevet hallja 
emlegetni jobbra balra. De hall egyebet is. 
Hall vadat, ragalmat ; hallja legszentebb titka
nak nevet, mit maga sem ejtett ki soha mas-, 
kepen mint dalban. Es e nev egeszen maske-
pen hangzik künn a rengeteg lak6i közt, mint 
benn a barlang melyen, mikor lantpenges es dal 
kiserte. Es latja multjanak es jelenenek minden , 
almat eltorzitva es nem ismer reajuk. Es latja 
jövöjenek szines kepeit megtepve, beszennyezve, 
meghW'colva. Es ezt mind a k6bor vereb tette, 
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aki mert nem ismerte a maganyosok eletet : 
nem ertette meg azok erzeseit es almait sem. 

* 
A remete nem sz6lt semmit, hanem megfor

dUlt utjan es visszatert a barlangjäba. 
- Ime - gondolta - vartam az Eljövendöt 

es jött. Mit tesz az, hogy a tävozasa nem volt 
szep s hogy soha nem sikerült latnia es meg
ismernie engem. Amit jöveteletöl vartam, azt 
megadta nekem ? A magam megismereset. Immar 
tudom, hogy eleg erös vagyok arra, hogy tUlel
jem almaimat es va~yaimat s elbirjam az ele
tet igeretek nelkül. Es elbirjam a maganyossä.got 
anelkül, hogy valamire varnek. 

Ezek utan a remete kezebe vette lantjat es 
szemeit behunyva kereste a jövö dalat ... 

Es megtalalta. 
E dal a Halhatatlansä.g dala volt. Es amint 

dalolta : erös kezeben reszketett a lant s a dal 
ugy zokogott, ugy sirt, oly teli jajsz6val, hogy 
a rengeteg lak6inak ajkän megfagyott a gliny, 
a rägalom es a kacaj. 

Mintha egy karhozatb61 szabadUlt lelek f eltörö 
hälaeneke lett volna • . • 
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- Beh regen ldttalak, asszonyom, assz011yom! 
- Ferfiu, ferfiu, en is reg ldttalak. 
- Fennen dtkoztalak, titokba' vdrtalak, 
A kora reggelen a kesö alkonyon -
Mert nem jöttel hozzdm, szeretöm, asszonyom? 

- Jöttem volna hozzdd, de nagy esö esett ! 
Felhöszakadds volt, erös villdmlds volt. ~ 

Ferfiu, ferfiu, bizony mondom : kdr volt. 
Szel utamba dllott es visszakergetett ! 
A szived, a szivem, oh mennyit szenvedett! 

Asszonyom, a hidon dt miert nem jöttel? 
Ferfiu, a hidat magad verted szijjel ! 
Eljöhettel volna a gyalogösvenyen -
A gyalogösvenyre kigyokat vetettel. 

Rut sziszegesükkel engem ijesztgettel. 

- Asszonyom, asszonyom, ha szerettel volna: 
Eso meg nem dllit, sem a villdm f enye. 
Rdtapostdl volna a kigyok f ejere, 
Vetetted von' magad szilaj hulldmokra, 
&kor is, akkor is itt lehettel volna I 

I 
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- Akkor kellett jönnöm, mikor r6zsakat nyit 
Elöttem a bokor. Mikor kigy6feszkek 
Utamba nem allnak. Ha dul6 szelvesznek, 
Örveny lö hullamnak dühe ram nem asit. 
Ferfiu, ferfiu, akkor kellett jönnöm . 

.Akkor kellett jönnöm, amikor a könnyed 
Elöttem az utat hdfeherre mosta. 
Gyulölsegtöl fdlvert tajtekos habokra, 
Vijjog<f vad vercsed, ha nem küldöd többet -
Akkor kellett jönnöm, mikor hull a könnyed. 



A vandor. 
- Mese. -

Egy ember, akivel rosszlli bänt a sor!, utra 
kelt hogy fölkeresse a Remetet, aki egy nagy 
erdö közepen lakott, egy rejtett barlangban es 
zsoltarokat enekelt a maganyossagr61. 

- Megyek - gondolta a sorsüldözött em
ber, - hogy lassam, mikepen viseli el szenve
deset az, aki külön eletet el ; hogy kevesbbe 
egök-e az ö könnyüi es kevesbbe zaklatottak-e 
az ö almai s inkabb hisz-e a feledesben ? 

Ez emher ugyanis hallott arr61, hogy a Re
metet kevessel azelött nagy banat es csal6-
das erte. 

S a kivaltsagosak szenvedesei epp ugy erdek
lik az embereket, mint azok örömei. 

Utazott tehat az ember es egy napon alko
nyat-tajt megerkezett az erdöbe, ahol a Re
mete lakott. 

Mar messziröl fele tört a vilagossag, mely 
annak a tüznek a fenye volt, amit a Remete 
gylijtott a barlang elött. 

- Ejh, - gondolta magaban az ember, -
a Remete bizonyosan fäzik, hogy ekkora tüzet 
gylijtott. Lam a szenvedes az ö ereiben is csak 
ilgy megfagyasztja a vert, mint masokeiban. 
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Am mekkora lön az ember csodälkozasa, mi
dön közel erve latta, hogy a Remete az egö 
tüz elött sem ül, sem fekszik, sem a kezet, 
sem a labat nem melengeti, hanem all felemelt 
fövel es hatratett kezekkel es - enekel. 

Ha pedig egy fahasab összeroppant es csak 
szikräzva egett, lang es fäny nelkül : a Remete 
uj hasabot rakott a tüzre es valameddig az 
lobbot nem vetett, ott tanczolt körülötte es h6-
f eher palastja szarnyaval elesztgette a langot. 

Az ember egy ideig sz6tlanul nezte, vegre 
megsz6lalt halkan es megilletödve. 

- Igy viselik el szenvedeseiket a maganyo
sok? Es igy tanczoljak körül a tüzet azok, a 
kiknek lelke egett a tüzben ? 

A remete mosolyogva sz6lt : 

- Nem ez melt6-e a nagyokhoz es erösek
hez ? Mondom azoknak, akik szenvednek : fe
her ruhat öltsenek testükre, hogy fel lehessen 
öket ismerni a homalyban is. Es a meggylijtott 
tüz elött tanczoljanak es enekeljenek. Es Ieg
szebb daluk az legyen, amit az elhamvadt 
örömröl enekelnek. N em kellene-e megvetnem 
magamat, ha barlangom egy sötet zugaban 
megtörve es sirankozva ülnek, en, akit ujjon
gasra tanitott az öröm? Bizony, ha vallam eleg 
erös volt a gyönyör elviselesere : eleg erös lesz 
a szenvedes elviBelesere is. Mert akit az izz6 
nap össze nem eget, azt a villämlasok sem 
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egetik össze. Es ha elbirtam vagyaim sulyat : 
el kell birnom csal6dasaim sUlyat is. 

- De a könnyek elfojtjak a tüzet - mondta 
az ember - es a zokogas elfojtja a hangot az 
enekleshez. En megkiserlettem szeretni a szen
vedest es nem tudtam. 

- Mert meg nem ertel meg a szenvedesre, 
mint ahogy az örömre sem ertel meg - mondta 
a Remete. Mert az tud csak szivböl szenvedni, 
a ki szivböl örülni tud. 

- A gyülölködes fäj - mondta az ember 
- a gyülölködes, melyet az taplal iranyomban, 
akit szerettem. 

- Nem szeretted elegge - mondta a Re
mete - külömben nem fä.jna a gyülölete. Akit 
nagyon szerettünk, annak a gyülölete kedvesebb 
nekünk, mint masok cir6gatasa. 

- A jogtalan bantas sert, fellazit - mondta 
az ember. - En artatlan vagyok es szenved
nem kell olyan vetkekert, amiket nem követtem 
el ! Sertettek es ragalmaztak es megfosztottak 
javaimt61 anelkül, hogy valamit vetettern volna. 

- Oh, 6h, - mondta a Remete - te jog
talan bantasr61 beszelsz. Hat van jogos bantas? 
Nem minden szenvedes igazsagtalan? Hat ha 
anyad, vagy testvered meghal : nem ugy er
zed-e, hogy erdemetlen szenvedes ert teged ? 
Minden könnycsepp igazsagtalan, amit az em
beriseg elsir ! De ki mondja, hogy az öröm jo· 
gosllitabb ? Öröm es banat nem egykepen a 
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körülmenyek gyermeke-e? Megis emezt magad
t61 tiltod, azt testverül fogadod? Mi jogorr : en 
kerdezem töled. Hogy mersz panaszkodni, zu
gol6dn i, holott nem tudod : nem hoz- e a követ
kezö percz örömet szamodra ? Vagy talan azt 
akarod mondani, hogy jogod van folyton ör
vendezni? 

- Jogom van az igazsagboz - mondta az 
ember. - Ahhoz, hogy erdemem szerint ban
jon velem a sors. Ha rosszat mivelek, am bün
tessen. De ha cselekedeteim j6k -

- Ugyan hagyd el - szakitotta felbe a Re
mete. - Millelyt ezt a ket sz6t: j6 es rossz 
kimondod, rögtön belezavarodol az igazsag fo
galmaba. Elsö sorban is : nem tudhatod mi a 
jö es mi a rossz. Mert ha egy enekes madarat 
vasarolsz es azt kalitkaban örzöd es eneklese
ben gyönyörködöl : az j6 neked, de nem j6 a 
madarnak, aki foglyod es nem j6 a szomsze
dodnak, aki fejfä.j6s es ideges. V alamint a j6 
cselekedetnek van rossz oldala, ugy a rossz 
cselekedetnek is lehet j6 oldala. Es ha a gya
logjar6r61 fölemelsz egy követ es az orszagutra 
dobod, nehogy embertarsaid megbotoljanak 
benne : nem tehet- e kart ugyanaz a kö az or
szaguton hajt6 szekerben es a szekeren ülök
ben ? Minden veletlen es elöre nem lathat6 
esemenyeken fordul meg. Maga az elet csupa 
apr6 veletien es akik vele fontoskodnak, elöre 
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vagy hatra igazitni pr6baljak, fölöslei0S es hasz
talan dolgot mü elnek. 

Az ember fejcs6valva sz6lt : 
- Ügy beszelsz, mintha semmi közöd sem 

volna az elethez s mintha az emberi cseleke
detek elötted semmit sem jelentenenek. Holott 
tudnod kell, hogy vannak höstettek ~s vannak 
gonosztettek, vannak rablasok es vannak ada
kozasok s mindezek az emberek cselekedetei. 

- V al6ban - felelt a Remete - az embe
rek cselekedeteit letagadni nem lehet. En csu
pan azt mondom, hogy nem a szabad akara
tuk folytan cselekszenek, hanem ösztönük foly
tan es a veletlen kerdese : j6-e az, amit cse
lekszenek, vagy rossz. Mert te valakinek aldo
zatul hozhatod egesz eletedet es az sem neked, 
sem annak, akinek aldozatul hoztad : nem va
lik hasznara. Ellenben egy hatalmas es erös 
arczulütes neha csodalatos j6 dolgokat eredme
nyez. Van ra pelda a földi eletben. 

- Es azt hiszed : szükseg van a szenvede
sekre? - kerdezte az ember. 

- Akar csak azt kerdezned: szükseg van-e 
a betegsegre. A beteg bizonyara ugy veli : nincs 
ra szükseg. Az orvos ellenben egesz bizonyosra 
veszi, hogy szükseg van rea. Epugy mint az 
eletre es halalra. 

Ezek utan a Remete ujb61 fölemelt egy fa
hasabot es a huny6 parazsra dobva, megkezdte 
fälbeszakitott setajat a tüz körül. 
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Az ember pedig nezte egy Iris ideig es az
utan igy sz6lt : 

- Adj nekem egy feher öltözetet, a tiedhez 
hasonl6t es engedd, hogy en is tanczoljak ve
led a tüz körül. Mert kierzem beszededböl az 
elet bölcseseget es ugy akarok elni es csele
kedni, mint te. Es szeretni akarom a szenve
dest es dalolni akarok elmUlt örömökröl. 

A Remete pedig sz6lt mosolyogva az em
herhez : 

- Eredj es keress magadnak masik barlan -
got, ahol magadban lessz. Mert elsö sorban is 
maganyossag kell ahhoz, hogy a szenvedest 
mogertsd. Az en ruham az en testemre van 
szöve. Te szöjj magadnak külön ruhat. Es vegy 
kezedbe fejszet es vagd ki a fä.t, amelyböl tü
zet akarsz gylijtani Es ha mar meggyujtottad, 
magad tanczold körül es ne kcress tarsat. Mert 
mind magukban vannak azok, akiket a szenve
des felmagasztosit enekre es tanczra ... 

E sz6k utan a Remete megillt, felemelte 
ket karjat es megäldotta a tüzet. Az ember pe
dig lassan megfordult es nekivagott a renge
tegnek. 



Ügy latod majd. 

Ügy ldtod majd, hogy erdemes volt elned, 
Arnert taldlkoztdl velem. 
Az en sokszor megdtkozott nevem 
Lesz a te legnagyobb emleked. 

Ugy erzed majd, hogy minden cs6k kiegett 
S minden asszonyi szdj hideg. 
s en besugdrzorn ejjeleidet, 
Az en csdkom örökre eget. 

Ugy ldtod majd, hogy elfoszl6 drnyeknak, 
Ködnek is fenyesebb vagyok, 
Mint a körötted egö csillagok, 
Kik a bdnattdl elalelnak. 

Ügy erzed majd, hogy el kellett von dobnod 
Szeglfnyes kirdlysdgodat, 
Es hordanod a sirig ldnczokat 
Inkdbb, mint foszld biborrongyot. 

En ldttam f enyet koronds f ejednek 
Ha lecs6koltad is szemem. 
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Ök nem költök - ldtdsulc szintelen. 
Mint bus bohdcot kinevetnek. 

Jöttek emberek. 

Jöttek emberek a gydsz idejen -
Megfogtdk a kezem es n:iosolyogtak. 
S amikor neved ajkanion ki tört : 
Fülemelt ujjal fordultak felem 
S szdltak: "}lyugodjanak beken a holtak." 

En elhallgattam s ök szdltak megint : 
„ Tied költö, az elet szines dlma ! 
Tied a leggyönyörübb fiijdalom ! 
s ha uj tavasz fuvalrna rcld legyint : 
Megqy6gyit1iak a dalok nenisokdra." 

S en szoltam: „Meghalt veremben a ?:dgy. 
S a nagy Szerelem lelkemböl kiegett. 
Vezeklest, kö'nnyet hoz csak a jövö -
Es itjra ldtfam ajkuk mosolydt: 
„ Halottnak beke ! Az elönek - elet !" 



Jöttek emberek 

8 sz<fltam megint : „ Felek : az uj dalok 
Meghazudtoljdk Jöttet a tavasznak ! 
Betegge bdgyaszt a ldgy fuvalom ! 
A forr<f nap8Ugdrtol meghalok -" 

Arcomba neztek s hangosan kacagtak. 
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Az örömröl es faj dalomr6 1. 

Egy müvesz naplojä.bol. 

Ügy erzem: kilökött magab61 az iszap, melybe 
kivankoztam, ahova ismeretlen, rejtelmes vira
gok b6dit6 illata csalt. 

Kilökött magab61 az iszap s a hinar nyelve 
ezeket mondja : 

- Eredj innen. Mi közünk nekünk egy
mashoz ? A te vagy6dasod minket fölszarit es 
kieget, hogy el kell tünnünk es el kell emesz
tödnünk a te forr6sagod miatt. De mi elni 
akarunk. 

Kilökött magab61 az iszap s most itt al
lok a nap szine elött saros ruhamban es sze
gyenkezem. 

A nap pedig mosolyog es igy sz61 : 
- Öh milyen szivesen szaritom föl 

a sarf oltokat ruhadon, mig latom, hogy a 
lelked folt nell· ül val6! Leegetem r6lad a ruhat 
es fölmelegitem az iszapt61 athült testedet es 
megfürösztlek az en sugaraim fenyeben es ela
rasztlak egy uj elet vilagossagaval. 

Leülök a földre es kezemre tamasztott 
fejjel hangosan sirok. 

- Mi bajod? kerdi tölem egy hang a 
lelkem legmelyen. - Miert sirsz most, amidön 
a napfenyen vagy, a hozzad melt6 helyen ? 
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A lelkem szavära felelni nem tudok a 
szapora könnyektöl s a zokogast61, mely elfojtja 
hangom. 

Mert almokat vittem az iszap melyere, 
älmokat melyek a napfenyre val6k es remeny
seget, mely olyan volt mint a legfeherebb virag. 
Es mind az alom mind a remenyseg ott ma
radt az iszap feneken. 

Sejtem, hogy az uj elet uj älmokat es 
remenyeket hoz, de mi lesz azokkal, amelyek 
ott maradtak ? 

Es a lelkem sz61 : 
- Ami lesz a lehullott esövel. Ne keresd 

labad nyomait a megjart uton, ne nezz vissza
fele es ne sajnäld az elpazarolt kincseket. Az 
igazan dus az, ki bökezüen fizet meg a pilla
natnak es megis ugy talalja, hogy többet ert az 
amit töle kapott, mint az, amit erte felaldozott. 
Nem vagy-e igazan dus? 

* 

Minden vigasztal engem es vigasztal6dni 
meg sem tudok. 

Es visszafele nezek es keresem a nyomo
kat, az uton, ahol jartam. 

Es latom, hogy viragokat sz6rtam minde
nüve es a virägokr61 megismertek utjaimat az 
emberek es magukban mosolyogva mondottäk : 

- Ez nyitott szemekkel es a maga aka
ratab61 vak, hogy viragait pazarul sz6rhassa. Ha 
kedve volna nezni es Jatni: fukarabb volna. De 
gyönyöriiseget leli a maga vaksagaban es ha
zudik önnönmaganak, hogy meg ne hazudtolja 
az eletröl val6 hitet. Ez az, aki az eletet erö
nek erejevel a maga abrandjaihoz alakitja. De 
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megfeledkezik arr61, hogy az elet nem sokajg 
allja a pepecselest es kezei között viaszb61 
granitta valik es fölsebzi az alkot6 ujjakat. 

V al6ban köve merevült kezeim között az 
elet es oly sulyos lett, hogy nem birtam tar
tani többe, sem eldobni. 

Es igy a kö lehuzott slilyäval az iszap 
melyebe es ott feküdtünk mind a ketten egy
mast ölelve. Es ö igy sz6lott : 

- Nemde mily j6 pihenes esik itt? 

* 
Kerdeztem a maganyossägot, mit adhat ne

kem cserebe az elpazarolt almokert es remeny
segekert? 

S a magänyossag igy felelt : 
- Visszaadlak önmagadnak. Visszaadom a 

fäjdalmaidat es a küzdelmeidct. Visszaadom az 
eher es hideg ejszakakat, melyekben a lelked 
sz6lt a viharhoz. Visszaadom neked a teremtö 
eröt, melylyel magadat ujja teremted. Mert 
senki sem segithet rajtad, hacsak önnönmagadon 
nem segitesz. Es semmi sem karp6tolhat teged 
elmlilt örömekert, hacsak nem az eljövendö fä.j
dalmak. Azzal a kezzel, mellyel kerted terme
seit leszakgattad: kell ujra beültetned kerted, 
hogy ujb61 viragozzek. 

- De ki ment meg att61, hogy ujb61 meg 
ne kisereljem fölviragozni az utat, amelyen ja
rok ? A sivar kövek szomoruva tesznek es annyi 
bennem a kedv a neveteshez. 

A maganyossag ekkep valaszolt : 
- Mi kesztet, hogy elk6borolj idegen uta

kon? Maradj meg kerted falai között, de igye
kezz, hogy kerted mentöl nagyobb legyen es 
utai mentöl szelesebbek s a viragok benne sok-
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fälek es szinesek. Akkor aztan nmcs miert ki
kivankoznud belöle. 

* 

Neha csudas nyugalom szall meg es gondol
kozom elmult d9lgokr6l, melyek fäjtak es örö
met szereztek. Es ime, a fäjdalmak aranytala
nUl csekelyek örömeimhez kepest, mert nem 
emlekszem, hogy mondtam volna a banat per
czeiben : „ Most meg akarok halni." Ellenben 
sokszor mondtam az öröm pillanataban: „Mi 
vegre eljek ezutan meg ?" 

Es val6ban ugy latszott, az örömek teljet el
tem akkor es nem lattam celjat annak az idö
nek, mely az örömek telje utan jön. Most la
tom. Es tudom, hogy ez a cel, a fäjdalom. Es 
most elek a fäjdalomnak, mint a hogy az öröm
nek eltem akkor es nem erzem, hogy. emberi 
mi:voltom ezaltal kisebbedett volna. Es egesz 
lelkemmel, mint egykor az örömnek, elek most 
a fäjdalomnak es dicserem lelkem, mondvan: 

- Te mindenre raszülettel, amihez erö es 
nagysag kell. N eked biszek es veled tartok es 
reä.d bizom magam, mert keves leleknek ada
tott meg akkkora öröm es akkora fajdalom, 
mint neked es megis hogy tudsz nevetni. Ho
lott a nagy öröm is komolylya tesz, ep ugy, 
mint a banat. 

Tünödtem, mit cselekszem akkor, ha a Bol
dogsag megint beköszönt hozzam. A mUltban 
mikor jött, tart karokkal fogadtam, elebe ter-
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deltem es megoldva r6zsaszinü sarujat, cs6kkal 
illettem a földet lahai elött. mondvan : ide lepj. 

Ezutan ha jön - ha eljön meg egyszer -
nyajasan es szivelyesen fogadom bizalmas kez
szoritassal. 

Helylyel kinalom meg magam mellett es mi
utan hogylete f elöl tudakoz6dtam volna, meg
kerdezem töle : 

- Mennyi ideig tisztelhetlek vendegemül ked
ves vandor? 

Es ha erre csodalkoz6 arcot vag, igy sz6lok 
hozza: 

- Egyszer mar ugy jöttel, hogy örökre itt 
maradsz es mialatt aludtam megszöktel es ma
gaddal vitted j6 reszet azoknak a kincselmek, 
amik epen a kezed ügyebe estek. Bocsass meg, 
hogy igy sz6lok hozzad es engedd meg, hogy a 
szekrenyek ajtajat csukva tartsR.m rpig itt vagy, 
mert vegre ugy kifosztasz, hogy igazan nem 
lesz erdemes visszajönnöd többe. 

* 
De vajjon sz6lhatok-e igy hozza ? 
A Boldogsaghoz sz6lhatok-e igy? 
Annyira szep, hogy elfelejtem a csalasait. Oly 

gyönyörüen hazug, hogy könnyü szerrel leta
gadja a lopast. 

Es tudom, ha cs6kja megerinti a homlokomat, 
elkabulok es megnyitom elötte azoknak a rej
tekhelyeknek a zarait is, melyeket eddig elöle 
eltitkoltam. Es türöm, hogy benyliljon a titkos 
fi6kokba es az ott. levö ekessegekkel, gyöngyök
kel, dragakövekkel a tükör ele üljön, hogy föl
ekesitse magat es hivalkodjek mint egy paräzna 
szemely. 

• 
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A multkor älmomban ezt a kepet lattam : 
Egy bomälyos szoba közepen ällt egy asszony. 
Szikräzott a haja, a szerne, a fogai, csupa 

fäny volt rajta minden es feher kezei ugy tün
dököltek keresztül a homalyon mint ket feh~r 
galambszarny, amelyet belepett a nyareji harmat. 
Es langban egö haja vegigömlött feher ruhajan, 
mint egy bjborszinü köpeny. 

Es a hajfürtök öleltek a feher selymet, mely 
kejesen zizegett az öleles alatt. 

Es csupa öleles volt ez az asszony. Es csupa 
tüz es feherseg. 

Elötte pedig egy aranyos felhöoszlop allott, 
egy mozdulatlan emberalakU felhö-oszlop, akihez 
igy beszelt a tündöklö asszony : 

- Öh esengek hozzad az en lagy szavamrnal 
hagyj engem feheren es illetetlenül ! Ezen az 
ejszakan es mind a többieken, amik a tavasz 
szarnyan lagy remegessel jönnek. 

Hagyj engem cs6ktalanul. Hogy virulhassak az 
3.kacokkal es a dus orgonakkal es az ifju fäkkal! 
Kerlek, ne csökolj meg engem, hogy megrna
radjon az elethez val6 vagyam es a cs6khoz 
val6 vagyam. Hagyj engem szomjazni es epedni 
mert ha eloltod szomjam es epedesem: nem 
talalok celt eletemnek e földön. Kerlek ne sze
ress. mert vagy6dni akarok a szeretet utan. Es 
el ne kabits, hogy kivanjam a mamort. Hagyd 
meg lelkemet minden erejeben es friss szenve
deseben es napboz törö viv6dasaban. Ne almo
sits el es ne bagyassz el, hogy lathassam a kelö 
napot. Mert a virradatra születtem en nem . pedig 
az alkonyatokra. A virradat szeret engem es 
szivesen cs6kolja meg arcom a reggeli szel, mely 
a virägokr6l szall fel. Öh nezd en vagyom a te 
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cs6kjaid utan es a te titokzatossagod megszedit 
engem es megis - kerlek maradj tölem tavol. 

A felhö pedig valaszolt: 
- Kiert lettem, ba nem teerted? De te meg

tagadsz engem es rendeltetesemet. N eked almaid 
vannak, amikert engem eldobsz es erkölcseid, 
amikkel engem fenyegetsz. 

Es sz6lott az asszony: 
- Az en nagy erkölcsöm, egyetlen erkölcsöm 

a - dicsvagy. Mindent felAldozok erte. Teged 
is. Ertsd meg hogy felül kell emelkednem min
denen. Es nem szabad tulsagosan szeretnem 
sem örömeimet sem szenvedeseimet. Hanem 
amit szeretnem kell, az az ut amit meg kezdtem, 
es a cel a mit el akarok erni. Es felül kell 
emelkednem önmagamon is, hogy elerbessem. 
Az aranyos felhö megmozdult es meghajlott 
mintha az asszony szavainak slliya meggör
nyesztette volna. 

- Mi lesz velem? susogta fäjdalmasan -
mi lesz velem ha elüzesz magadt61 ? 

Az asszony pedig sz6lt erelyesen es hataro
zottan: 

- El fogsz vonulni az en egemröl mint el
vomiltak mind a többiek. Es szetfoszlasz ugy 
mint a többiek. Es parava valsz mint a többiek. 
Mert te felhö vagy, ki villamaidat nekem adtad 
es többe sem rombolni sem alkotni nem tudsz. 
De en, ki magamba fogadtam a villamokat, arra 
va16 vagyok, hogy eljek es vilagitsak es arra 
val6 bogy teremtsek es romboljak. Nekem meg 
kell maradnom. Mert az a mindensegben a sza
mottevö aki befogad es a befogadottat magaban 
kincscse erleli. Ti a többiek azert vagytok, hogy 
fölaldoztassatok annak akit az aldozat megillet. 
Hat miert panaszkodol ? 
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- En szeretlek teged - susogta az arany felhö. 
A feher asszony homloka elborult. 
- N em szabad tovabb szeretned engem, mint 

ameddig ez nekem j6. Ertetted ? 
A felhö kebleböl hangos zokogas tört elö. 
Egy ketsegbeesett mozdulattal körülölelte az 

asszonyt, ratapadt, hozzaforrt, eröszakkal cs6-
kolni akarta. 

Am az asszony kibontakozott az ölelesböl es 
igy sz6lt: 

- Mi közünk nekünk egymashoz ? Arnig 10-
nyem kiegeszitöje voltal : mellettem volt helyed. 
Most hogy betöltötted hivatäsodat : hagyj el en
gem örökre, mert fölösleges dolgoknak nincs he
lye a földön. 

- En teged megätkozlak - susogta a felhö. 
- Rajtam nem fog a felhök atka, a kiegett 

felhök ätka. Sem a hidegseg sem a forr6sag 
meg nem öl engem. Mert jeg vagyok kivül es 
belül csupa tüz. De aki nekem kell azt befoga
dom es aki nekem nem kell azt kivetem ma
gamb61. Es több vagyok mind az atkoz6d6knäl, 
mert en soha sem atkozok senkit, hanem aldom 
es dicserem azt, aki altal gazdagabb lettem lel
kemben es mindvegig s.r.eretem azokat, akik 
magamhoz vezettek engem. Igy tegedet is. 

Es elhallgatott az erös szavu asszony es maga 
ele nezett. 

A homalyos szobaban nem hallatszott mas 
mint halk elfojtott zokogäs. 



JEZABEL. 
- Regeny. -

Oh csak mar letelnenek ! Milyen kinos 
igy elni ebben a fel-eletben. 

Ket karom lenyügözik mindenfäle lan
czok. Oly tehetetlen vagyok ! 

Ha gazdag volnek, maskep volna min
den. Akkor ugy tehetnek, amint en aka
rok. Mert ezek az uj emberek itt, meg
tartottak a regi balvany, az arany tisz
teletet es fejet hajtanak elötte. 

De nyilvan nem szabad gazdagnak len
nem, hogy a megkisertes mentöl telje
seb b legyen. 

Küzdes, örökös küzdes. Akik köze
lemben elnek azt kerdezik miert? 

Oh ök nem tudjak, hogy mindez csak 
istenek jateka, bar nekem gyötrelmes, 
köny es veritekfakas~to. 

A sors mindent ugy intezett, hogy 
szenvednem kellessek. 



Jezabel. 

Miert kellett felesegül mennem egy 
szegeny emberhez ? 

Es miert kellett meghalnia e szegeny 
embernek oly koran ? 

Hogy magamra maradjak. Hogy ne 
legyen senkim. Hogy egyedül alljak min-, 
den terhevel az eletnek. Es ID:inden ter-
hevel önnönmagamnak. Mert az elet nem 
volna olyan kinos, ha en masforma vol· 
nek. De gög van bennem es uralkodas 
vagy, holott fejet kell hajtanom es tür
nöm kell. Es versegem forr6, nagy eletre 
kivankozik moh6n es eröszakosan : s amit 
az eletböl elfogadhatok, csak morzsak, a 
miktöl undorodom. 

Hol az egesz, a vegtelen, a regi, 
amit kiralynö koromban ateltem ? 

Es ez a fer:fi aki szolgalatomban 
all, kicsoda e ferfi, ez a sapadt, szanalmas 
alak, ki ruham szegelyet cs6kolja, ala. 
zattal es felve e., 6vatosan ? 

0 h ez az alazat ! Ez a folytonos 
6vatossag. 

Ö azt mondja ezeken fail a veszede
lem. Igaz ez? Ugy abba kivankozom. 
Szeretem a veszedelmeket es gyönyörü„ 
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seg volna mar egyszer halalos aggodalom
t61 remegö tagokkal lesni a sors ököl
csapasat. 

Ejh ! Kihi vom magam ellen a rosszat 
kerkedesemmel. Holott ha jön nem olyan 
alakban jön, ahogy en kiv<innam. Ferge
teg m6djara, mely lAsujt a földre. Ha
nem mint alattomos szellö, mely beszökik 
az ajt6 resein es meghülest okoz. 

Ujbol kerdem : kicsoaa e ferfi es mit 
keres nalam ? 

Azt mondja i:>zeret ! Hogy szerethetne, 
mikor nem ismer, mikor nem tudja ki 
vagyok? 

Hiazen meg azt sem tudja milyen szep 
tudok lenni. Milyen felelmesen nagy es 
erös tudok lenni. 

6h es IllllCS lS kedvem, hogy errÖl 
beszeljek neki. 

Az elsö sz6nal 
lödöm es csak 
velem. 

azt hinne, hogy kepze
abrandjaim jatszanak 

Holott en soba sem abrandozom. 
Miröl abrandoznek ? Lehetek-e valaha 

több, nagyobb, dusabb es hatalmasabb, 
mint aminö voltam ? 
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Ezt a ferfit ki fogom innen kergetni 
mert untat es faraszt. Olyan mint egy 
szobadisz, egy mosolyg6 japanfigura, aki 
akarminö nagy gyasz, vagy harag vagy 
ketsegbeeses gyötri a gazdaja lelket: 6 
ül egy kis polcon, a fejet mozgatja es 
nevet. 

Ki fogom kergetni ezt a porczellan , 
emberket. Bar jobb volna összetörni. Am 
a törveny szamon ker itt minden. hitvany 
kis cserepet. 

Ejh, menjen, hadd menjen szegeny ... 

* 
A ferjem - az mas volt. 
0 tudta, hogy kiralyne vagyok. , ' 

Es amikor kezet elöször a kezembe 
tette: tudta, hogy ez az erintes eletebe 
kerül. 

, 

Szegeny szöke fiu? Hasonlitott Akab· 
hoz. Mint 6, oly szelid volt es gyönge , 
es j6. u gy hogy mikor meg akartam 
cs6kolni, nem tudtam. N em mertem. 

Szegeny feher arcu emberem, kinek a lo· 
bog6 tüz mellett meseket mondtam magam· 
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rol, amiket ö lazban csillog6 szemekkel 
hallgatott. 

I 

Ö hitt nekem es amikor azt mondtam , 
neki "En voltam J ezabel", - elhitte. 
Leomlott elem a földre es cs6kolt es 
igy sz6lt: 

- Te vagy J ezabel meg most is. Le
hetetlen, hogy mas legy. Te nagy, gyö
nyörü as zony ! , 

Es a s11.padt fejet ölembe hajtva, elkez-
dett sirni, mert akkor mar erezte, hogy 
gerince sorvad. 

V agy talan azert mert költö volt es 
hitt a Ielek vandorlasaban. 

6 költö volt es en tanitottam mesekre. 
, , 

Es ha meg nem hal oly gyorsan, nagygya 
lett voln3. a költök között. De meg kellett 
halnia, mert nagyon szeretett engem 
- es en is - nagyon szerettem öt. Oly 
nagyon, mint a banana gyümölcsöt, oly 
nagyon, mint a granatalma piros nedvet, 
oly nagyon, mint a feherbelü di6t, mint a 

I 

neggadi kertek leg zebb szölöfürtjet. Es 
ezert meg kellett halnia. 

De örömmel halt meg es utols6 szavai 
ezek voltak: 
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- Ha mar nem leszek : ird meg nekik, 
a többieknek, hogy ugy eltem, mint eg y , 
kiraly, mint egy tekozlo fiatal kiraly. Es 
ugy haltam meg, mint a banana gyümölcs, 
a di6, a szölö, a granatalma, egy kiraly
ne feher erös fogai között. , 

Es en megigertem neki. 

Na bot. 

Dolgoznom kell. Igen. Dologra! Dologra! 
Ezzel a szoval emelem fel reggelenkent 
fejem a hüvös parnakr61, az özvegyi 
agyb61. 

Dologra, dologra kiralynö ! Felre az 
almokkal, felre a multtal. 

Kenyer kell es ruha es laka~. Dologra, 
dologra! 

Gyorsan bele a hideg vizbe, az aldott 
nyugtato hideg vizbe, hogy vered lehüljön 
es ne bantsa agyad, a dolgozo munkas 
agyad, amivel a kenyeret szerzed. 
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Harnar a fesüt ; hogy sok idot ne ra
boljon a fölösleges asszonyi pipere, csa
vard egy csom6ba a nagy tömött hajad, 
amely minden disz nelkül is szep. Öltözz 
fel sima, sötet, szövet ruhadba es amikor 
igy rendben vagy: feledj el mindent, lPgy 
az uj kor embere, lass munkahoz. DoJgozzt 

Igy tart ez evek sora 6ta, igy fog tar
tani meg eveken at, mindaddig, mig be 
nem telik az istenek szeszelye, mig vissza 
nem hivatol a regi eletbe. Hat nyugodj 
bele. 

Belenyagszom. Tudom, hogy ez nem le
het maskep. De nem tudom miert kell 
ennek igy lennie. S miert 6pen velem ? 

V agy talan nem csak magam vagyok 
itt ez uj eletben, ki egy regi elet tudatat 
hordja lPJkeben? 

Talan mindnyaj,1n emberek, eltünk mar 
egyszer mar okszor e meghaltunk, hogy 
i met föltamadjunk ? Igaz, hogy a Ielek 

' nem hal meg soha? E az idö nem megy 
elöre, hanem egy körben forog valamint 
a nap? 

Hogy hntraf 1e vagy elöre egyre megy? 
Hogy a multb61 le z jövö es a jelenböl 



Jezabel. 179 

mult. Hogy elindulunk es visszaterünk es 
ismet elindulunk, mert az elet törvenye 
3.f; örökös forgas es az emberi let titka 
a folytonos atvaltozas ? 

Ha ez igaz, ugy nem kell agg6dnom. , 
U gy vi szaterhetek oda, a honnan jöttem, 
vagy mashoYa, ahol ismet az leszek, aki 
voltam. Lehetetlen, hogy igy vegzödjek 
letem. Hogy egy kiraly parcinya összeve
gyülj ön a csatornakotr6 paranyaval l 

Ha nem fontos es nem tesz különbse
get rang es tudas, de különbseget tesz a 
- ver. A kiraly es a p6r vere. Ez sem 
bizonyos. A szazadokon at erösödö kira
lyi verbe is vegyülhet egy csöpp, ami 
p6rra teszj, 

, 
Es aztan ki tudja, hatha satnyw a ver 

szazadok folytan a helyett, hogy nemesb
bülne? 

Oh ki latja az igazsagot? Ki tud a 
melysegekbe nezni? Ki a titokfejtö itt a 
földön? • 

Senki. , 
Es fönn vagy lenn? 
Az isten? 
Borzalom es gyönyörüseg, hogy ez a 
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lathatatlan fogalom most is {1gy uralkodik 
felettünk, mint ezer esztendök elött. 

Az isten. 
A mindenütt jelenval6, a lathatatlan es 

örökkeval6. 

Es hanyan jöttek, akik az ö hatalmat 
erzekiteci, lathatova tenni akartak ! 

Vajjon volt-e rajok szük eg? · 
Elegettek es keresztre feszitettek öket, 

s az I ten aki volt, maradt tovabbra is 
erö , örök es - lathatatlan. Ha ugyan 
van igazaban. Mert ki tudj ? Moze , 
akinek a csipkebokorban megjelent, sz61-
hatna fel6le. 

JUinö odalatos jelkep ez is ! 
:ßI6zes mert tudos volt, vezerül szemel

t tett ki. s aki a nepek f ölött all : köze
leb b all i tenhez 

V a Jj on nem kellene-e minden kiralynak 
az i ten közell 'tet 'reznie ? 

Bizonyara. 

De nem eleg vezernek lenni. Bölcsnek 
es 1 ölt6nek kell lenni, mint Mozes volt, 
hogy erezzük az istent. 

* 
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, 
En ereztem. Barmily vakmeröseg ki-

mondani ezt: en ereztem. 

Mert bar rossznak mondtak akkor es a 
szent irasok följegyeztek büneimet : en 
v6tkeim sulyat soha sem ereztem. Ellen
ben ereztem jogosultsagat cselekedeteim-, 
nek mindenkoron. Es aki erzi, hogy vala-
mely rossznak latsz6 dolgot jogosultan 
cselekszik, az nem viseli annak terhet 
lelkiismereten. Mert a rossz csak akkor 
valik rossza, ba lelkifurdalast okoz. 

N ekem soha sem voltak lelkifurdalasaim. 
Sem mikor a pr6fetakat megölettem sem 
amiatt a dolog miatt, amit a szentköny
vek ir6i oly szörnyü m6don megnö
vesztve adnak elö . 

.A. jezraheli Nabot esetet ertem. Az ö 
szölöje es haza ott volt az en hazam 
mellett, meg pedig a magasabb fekvesü 
helyen. 

, 
Ugy hogy miatta nem lathattam a nap 

nyugtat soha. 

U ram pedig, ki szerette az alkonyatot 
kertjeben tölteni : nem nyughatott N abot 
larmas hazanepetöl, a cseledsegtöl, mely a 
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vetemenyes kertben dolgozott, enekelt es 
jatszott. 

Ekkor uram athivata N abotot es Jgy 
sz6lt hozza : 

- .A.dd el nekem birtokodat, mely az 
enyem mellett vagyon, en lefizetem neked 
erte a ketszeres art, vagy valassz tetsze
sed szerint tobbi szölöirnböl, barha tizszer 
annyi eröt mint a tied. 

Mire N abot igy felelt : 
- Eszembd sincs, hogy öröksegemtöl, 

mely atyaimr61 ram maradt, barmi pen
zert megvaljak. 

- N ezd N abot - mondta a kiraly 
- odaadhatnad nekem a birtokot, mivel 
a kiralyne oly igen szeretne a nap nyug
tat latni az ö erkelyeröl, de a te hazad 
miatt, mely a magaslaton all nem lathatja· , 
Es magamat is nagyon zavar szolgaid es 
szolgal6id kurjongatasa, mely a veteme
nyes kertböl attör hozzam. 

Amire N abot igy felelt: 
- Sajnalom uram, de nem engedhe

tem at öröksegemet sem a kiralyne ked
veert sem a te ked vedert. 

- Igerd meg legalabb - kerte Akab 
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hogy megtiltod szolgaidnak a hangos 
beszedet es trefalkozast 

- N em tilthatom meg uram, hogy a 
cseledseg a szabadban hangos szot ne 
szoljon, minthogy magam nem vagyok ott . 

- Parancsold meg legalabb felvigya
z6idnak, hogy int e meg öket. 

E sz6k utan a kiraly elbocsatotta öt, de 
meg aznap este hogy kertjebe ment, sokkal 
nagyobb larmava bosszantotta öt Nabot 
haza nepe, mint eleddig. Aminek folytan 
ö boszusan tert vissza hazaba es nem 
vett reszt az esti lakoman, mivel a harag 
elfojtotta etvagyat. 

Ekkor vontam kerdöre öt s akkor 
tudtam meg az egeszet. , 

Es ezutan mondtam neki ezeket : 
- u gyan nagy tekintelyed van es 

gyönyörüen kormanyzod nepedet ! Ime 
elleuszegülni mereszel es bos zant. De ker
lek hagyd ab ba a busongast. Legy vidam 
es egyel. Tied lesz N abot szöleje en neked 
adom. 

Ami ezutan törtent, a böjthirdetes 
a felsegsertes vadja, a hamis tanuk elö
allitasa, kiknek vallomasa alapjan a nep 
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megkövezte N abotot : mindenek elött 
tudott dolog. 

V alamint az is, hogy a felsegsertö 
vagyona, annak halala utan, a kiraly bir· 
tokaihoz csatoltatik. , 

Igy lett Akabe Nabot szöleje. 
Ha engedelmes Jett volna kiralya aka

rataval szemben : nem erte volna baj, söt 
ketizeres erteket kapott volna birtokaert. 
De mivel gögös es felfuvalkodott volt a 
kirallyal szemben, meg kellett halnia. 

Hol van itt a bün ? 
Holott csak j ogos megtorlas törtent 

es igazsagszolgaltatas ! 

Egy ezer allen. 

N em bantam meg amit tettem. 
Elertem vele azt, hogy Illes, aki akkor 

atyam tartomanyaban Serephtaban volt, 
hol egy özvegy asszony rejtegette: el6jött 
buvohelyeböl, hogy a büntettert bosszut 
alljon. 
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, 
Oh hogy vagy6dtam a latasa utan ! 
De nem jött hozzam. Csak urammal be

szelt, ki mar akkor csüggedt es szomoru 
volt. 

Reszint mert miattam bantotta öt a 
nep. Reszint mert nagy volt a nyomor 
egesz Samariaban a szarazsag miatt. 
Gabona nem termett, söt meg az öszve
rek es igavon6 allatok szamara is alig 
talaltatott elegendö viz. Egysz6val nun
den ugy törtent, ahogy azt az ifju pro
feta megj övendölte. 

A nep haborgott, nyiltan zugolodott. 
ö pedig jart köztük es lazitotta öket 
eilenem es isteneim eilen es a papok eilen, , 
akik nekem szolgaltak. Oh mennyit szen-
vedtem ebben az idöben ! 

Akab olyan volt mint az arnyek. 
Lezengett jobbra balra es nem tudta 

mit tegyen. 
N abot esete is nagyon a lelkere nehe

zült s mert llles fenyegette öt, hogy 
hasonl6 sors eri s hogy kutyak tepik szet 
holttestet azon a helyen hol N abotot 
megk0vezte a nep : ,meg szomorubb lett 
es majdnem belebetegedett. Megszakgatta 
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ruhait, az ö hite gyasza szerint, böjtölt 
es imadkozott Izrael istenehe7'. 

En pedig termeimben egyedül voltam 
es rea gondoltam. Rea, a pr6fetara, aki 
feldulta orszagom bekejet, ejjeleim nyu
galmat s akit mindezek dacara szerettem, 
gyülölettel es haraggal - de szerettem. 

Miert nem jött hozzam, mert nem 
ailt velem szemtöl szembe, ha annyira 
gyülölt? 

Mert nem Iepett elem batran, emelt 
fövel ? Mert nem fenyitett meg tulajdon 
kezevel? Hogy szoritotta volna össze tor
komat es fojtott volna meg, ha szeretni 
nem tudott, nem akart, nem mert ! 

De nem. J art a tömeg közt es hirdette 
gyelazatomat es szitotta ellenem a gyü-, 
lölködes langjat. Es emlegette elödjet es 
annak joslatat, hogy izenkent darabolnak 
szet a kutyak Samaria mezöin es tete
memböl csak csontok maradnak, miket 
majd belehany egy gödörbe a siras6. , 

Oh a vakmerö. 
Volt joga ilyeneket mondani rolam 

egesz vilag hallatara ? 
Szetmarcangoltatott a botor, mielott 
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egy darabban latott volna ! A husom 
kutyak etkeül do bta, mialatt en magam 
illatos olajokkal es füszeres kenetekkel 
apoltattam testemet, hogy amikorra jön 
oly szep es ki vanatos legyek mint meg 
soha sem voltam. 

Miert tette ? Miert tette ? 
RosRznak hitt igazan? 
Miert nem akart szoba allani velem ? 

Egy szavara egy halk, kerö szavara le
döntöttem volna atyam bal vanyait. Keze
nek egy simogatasaert vissza adtam volna• 
N abot földjet annak unokainak. Es elarasz
tottam volna egesz Samariat j6sagom 
kegyeivel. 

Egyetlen szavaert ! , 
Amde nem jött felem. Bujt, szökött 

elölem es izenetejmet nem hallgatta meg. 
Es elkövette ellenem azt a remtettet, 

amit elmondani is szörnyüseg, amit leirni 
is borzalom. 

Össze hivatta a berkek negyszazötven 
pr6fetajat, Baal szolgait egesz Samariab61 
es Karmel hegyen megölette mind 

A negyszazötvenet. Ö maga, az egy ! 
Atyam isteneinek papjait ! 



188 i;-bok könyve 

, , 
Es Akab jelen volt es nezte. Es egy 

szot sem szolt ellene! 

N em szolt egy sz6t, szekerre ült es 
sietett J ezrahelbe, mert a pogany papok 
halala utan nyomban megeredt az esö. 
A reg vart aldas. Es a nep örvendezve , 
beszelte llies gyözedelmet es az ur ha-
talmat. 

Oh micsoda pillanat volt, mikor meg
tudtam mindezt ! 

Hogy forott bennem szerelem es harag! 
Mintha egy forralo üstbe nardust es mer-
get öntenenek. 

1 , 
Es ekkor követeket küldtem hozza es 

izentem neki boszuallast, halalt, olyat, 
aminöben ö reszesitette a negyszaz
ötvenet. 

De elfutott. Menekült. Gyavan elszö
kött. Egy asszony elöl az isten profetaja 
futott - es j61 tette. 

Ha marad - az istenekre nem 
volt bennem szerelem akkora, hogy meg
menthette volna öt bosszumt61. 

:Es megis hogy sirtam, mikor eltüut 
es nem tudtam hol van. 
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Kerestet tem es szolgaim mar-mar nyoma
ban voltak. De el vesztettek öt J udeaban. 
Bersabee elött. 

B a n ö k. 

Boldog vagyok, hogy hallgattam ösztö
nömre es elkergettem a porcellan embert, 
a babut, ki immar nem s-zorakoztatott, 
söt farasztott egyformagagaval. 

Most magam vagyok, egeszen magam 
a fantaziammal, mely nagyobb, semhogy 
egy ilyen szegeny, sapadt leny, betölthette 
volna. 

Jobb egyedül, mint egy fel emberrel, 
akivel neha megcsalom magam es kivan
sagaimat. 

Mintha oroszlannak egy s~em mogyorot 
adnanak, mondvan: lakjal j61 vele. 

Hol van ez att61, hogy lasson es be-
, . 
8I'J en engem. 

Lelkem egyetlen rekeszeben több kincs 
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van, miut amennyinek megertesere az ö 
Ienye kepes volna. 

Rabszolga, igaz - es nem kivan megh6-
dolast. Eleg neki ha maga megh6dol. 

De en utalom es me<Yvetem a szereny
seget es igenytelenseget .~ s ha nagy biz
tonsagbau erzem magam, a~ nekem unal
mas. Felni jobb, mint lenni izgalom nelkül. 
6h van ·e oly ferfi, akinek be zed 't na
pokig el tudnam hallgatnj, anelkül, hogy 
untatna ? .A.ki ha akkepen beszel is mint 
mas köznapi ember, erdekesnek es ked
vesnek tartsam amit mcnd. Ki oly gazdag, 
hogy az en gazdagsagom elött meg ne 
szegyenüljön? Ki oly valtozatos, hogy 
kedelyem csapongasat követni tudja.? 

Mert bennem nincsenek apr6 szesze
lyek, mint mas asszonyokban. 

De erzesek, hangulatok, nagy hullam
csapassal valtjak fel egymast bensömben 
es egy nap alatt leny m i::zazfele es min
dig uj e csudalatos. 

Benuem sok van a gyermek pajzansa
gab61, a lany felös bajab61 is, ami talan 
ugy tünik fel mint lehetetlanseg, mert hi
szen en vagyok a legasszonyabb asszony. 



:Es megis neha kacagok es örülök ugy 
ahogy csak gyermek tud. Es neha nem 
erzem, hogy egyetlen csok is ert volna. 
Es az hogy feleseg voltam: mesenek tet
szik. Mert nem emlekszem semmire, min
den ami asszonyisagom mellett szolt, ki
szallt emlekezesembol. 

Majd ismet merhetetlen vagy fog el, 
hogy megajandekozzak valakit magammal. 
A legnagyobbat, a legerdemesebbet. Hogy 
nagyszerü elragadtatasokba boritsak egy 
ferfit aki engem szeret es j6 legyek hozza 
mint az edesanyja. Maskor meg elfut a 
harag, arra a gondolatra, hogy lebet ferfiu 
aki gyönyörüseget iszik ajkaimr61. Aki 
atölel csak ugy mint akarmi mas asszonyt. 

Engem; aki kiralyne vagyok ! Hogy 
egy rerfi a karjai köze vesz es nem retten 
meg es nem roskad össze hatalmam es 
nagys4gom sulyat61. 

Mint eldelt ama sirusi ifju, kit egyszer 
megcs6koltam es att61 fogva nem tudott 
asszonyt szeretni többe. 

0 h ki tudna követni engem, kettös 
eletem {ltjain es ki tudna szallni az en 
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gondolataim sebessegevel anelkül, hogy le 
ne zuhanjon ! 

Most magam vagyok es szerelem nelkül. 
De nem vagy nelkül. 

Bar e vagy olyan mint a labbadoz6 
beteg, moh6 etvagya. 

Ha kielegülne tan belehalnek. 
Mert oly reg6ta ehezem mar ugy 

remlik haromezer esztendeje - hogy el
szo.ktam a j6llakast61. 

Nem, nem, nem akarok szeretni többe. 
Megkiserlem j6-e a nyugalom es az hogy 
kiesik eletünkböl egy darab. Hogy lel
künk böl hianyzik egy resz egy nev egy 
alom, egy semmiseg, egy - ferfi. 

* 
Ma egy asszony volt nalam. , 
U gy hasonlitott valakihez ! 
De kihez? 
Ö is, amint meglatott: felsikoltott meg

lepeteseben es azt mondta : ugy remlik 
elötte, mintha mar nagyon sokszor latott 
volna. 

Mi ez ? Trefa? 

(Folytatom.) 
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