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/^ v r e g  pajtás, régi cimbora, jóban 
K J  és rosszban hűséges segítőtárs, 
róíací szól ez a dicsérő írás, mert 
megérdemled. A m ikor még egészen 
fiatal volt a szívem és az élet c só k 
jától hangosabban dobogott : ami
lassan gom oíygó álom bennem életre 
kelt, neked árultam el, egészen csak 
te értetted meg és rálehelted a fehér 
papírra, hogy gyönge m osolygással 
ott aludja örök álmát. Veled faragd 
csáltam  kerekre sok makrancos gon^ 
dolatot, amelyek kikívánkoztak a 
lelkemből, ki tudja, miért, ki tudja, mi 
célból ? Sokszor úgy érzem, hogy nem 
is magamért vagyok, hanem holmi
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távolról jött érzésekért, amelyek csőn* 
elésen kopognak a szívemen, keresztül 
mennek rajta, elérkeznek te hozzád s 
te hűségesen elringatod őket a néma 
papíron, talán azért, hogy zaklatott 
szívemet többé ne háborítsák. Öreg 
toliam, te vagy a legjobb barátom !

De hűséges barátod vagyok én is, 
mert elárultam neked minden titkomat 
s mert nem volt örömöm s mert nem 
tépett fájdalom, amelyet ne ismernél. 
Am ikor nevető szemmel néztem a 
nőt, aki mind, mind istennek leánya: 
a lerendezésemet, a lángolásomat, az 
én daloló ujjongásomat te tudtad 
meg legelőbb. Ráborult a lelkemre a 
szerelem csodás hatalma, egy éjszaka 

fg  alatt muzsikáló hárfa lett a szívem, 
nem szóltam róla senkinek, becsukott 
ajkamat édes dalok ostromlására sem 
nyitottam ki, de te tudtad, hogy da* 
lókban virult ki a szívem s el nem



árultál engem soha, habár vallomásom 
már benned is égett és lelkendezett. 
H a  szépet látott a szemem, rád gon* 
dőlt s amikor az élet fekete gyász* 
szál takarta be a íelkemet, neked 
súgtam meg, hogy könnyektől vagyok 
harmatos. Öröm  idején rózsát keres* 
tünk a szívemben s gyász idején 
fekete gyöngyszem után kutattunk. 
Mi ketten, öreg toliam, hűséges paj* 
tásom .

Megismertem az emberek szemét, 
a léleknek ezt a kivilágított áU 
íom ását, ahová a szívből befut a 
gondolat. Öh sokszor kerestem hű* 
séges, meleg szemet, amelynek eísúg* 
jam a valló gondolatom at, hogy 
onnan igaz, emberi szívbe fusson be. 
D e sokszor féltem e kísértetiesen 
világított állomástól, féltem az isme* 
retlen úttól: a szemtől a szívig. F é l*  
tem attól, hogy sóhajos dalom sz ív *
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sziklákba ütközik, az én gyöngéd, 
pihegő dalom, amelyet talán még egy 
mosoly is meg tud ölni. Ekkor a 
dalom te benned halt el, benned 
foszlott széjjel sok kerengő gondo* 
latom, sok lángoló tervem benned 
fagyott meg, te benned, hideg acél* 
toll, akinek melegségét csak én tudtam 
megérezni. A  nagyváros forgatagában 
s a kisváros hosszú csöndjében de 
sokszor kerestem dobogó emberszívek 
között egyetlen fészket, amelybe rö * 
pülni vágyó érzés*fiókákat csak egy 
éjszakára elhelyezhetnék. S ha nem 
találtam, rád bíztam érzést és gondo* 
latot s te őrizted és dajkáltad, amíg 
nagyra nem nőttek, vagy utói nem 
érte őket a halál. Oh a kisvárosban 
sok gondolat és sok érzés pusztul 
el időnek előtte, mert hosszú és szó * 
morú a kisvárosi ősz és a léptünk 
sok sárga gondolat*avaron visz ke*
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resztül. S  a kisvárosi lélekben sorra 
el lobognak a világító lángok, gyö= 
nyörű éíettüzek, amelyeknek elmú
lásán sírni és zokogni kellene, mert 
ami utánuk megmarad : a látás kép^ 
zeíet nélkül, a gondolat szárny nélkül, 
a vér forróság nélkül, a szegény, ki* 
fosztott emberi lélek. Ö reg toliam, 
hűséges pajtásom, be sokszor éreztük 
kisvárosi ősznek csöndes kora*aU  
k o n y át!

Sokszor megalkottam gondolatban 
az embert s igyekeztem beléje lelket 
fújni, hogy gyönyörködjem a járásán 
bán, cselekvésében, mámorában és 
gyönyörködjem — mily bűnös indu* 
lat — a fájdalmában is. V olt, aki 
hamar összeom lottés e szegény fantom 
pora s hamuja még most is a (elkemen 
fekszik. D e volt, aki elevenen ben* 
nem él ma is,- sokszor az egyedüllét 
csöndes perceiben, nagy titokban,
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kinyitom a lelkem bűvös palackját 
és kiszáll belőle az elvarázsolt ember 
s mi köszöntjük egymást, mint régi 
ismerősök, talán úgy, ahogy apa és 
gyermeke köszönti egymást. L áth a* 
tatlan tollal írtam ez embert vagy 
asszonyt a képzeletem papírjára, fél
tettem és őriztem, és sokszor tanács* 
koztam veled, öreg toliam, régi cim* 
bórám, vájjon a szívem melegéből 
merjük*e útnak bocsátani az igazi 
napvilág felé ? S amikor belső láztól 
reszkető kézzel végigvezettelek a fehér 
papíron, áhitatattal néztem a kezemet, 
mely szent, szűz talajon a gondolat 
barázdáit húzza végig.

Ú gy érzem, hogy mi ketten már 
el nem válunk sohasem. Mert ember 
és asszony képe ma is visszaverődik 
a szívemben, mert a gondolatom ma 
is téged keres lázasan s mert érzé* 
seim könnyű fecskéi ma is úgy vá*



gyódnak ki a lelkemből, mint egykori 
tavaszok napsütése idején. H a majd 
egykor összetörsz a kezemben, haU 
kan dobogó szívemnek megsúgom, 
hogy elég volt. Ö reg toliam, régi 
cimborám, mi ketten egyszerre halunk 
meg.
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arcomat, amire ráterül a lelkem,
a karomat, énem két dolgos, hu 

szolgáját, a íábomat, ami gyásztól 
elvisz az örömhöz és örömtől elvisz 
a gyászhoz, egész fontos valóm at 
pompás kivitelben a tükör villogtatja 
felém és én most hálából egy pár 
fölös gondolatot ajándékozok neki. 
M ert mi volna az életünk, ez a kü* 
lönös és megfejthetetlen titok, tükör

den vízfelület egyszerre csak m eg* 
tagadná azt a drága szolgálatot, hogy 
magán hordja az arcod nagyszerű 
rajzát, ha minden tükör hirtelen világ* 
talanná válna előtted, ha minden

nélkül? Oh mi volna akkor, ha min
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ablaküveg az éjszaka feketeségével 
meredne rád s te úgy botorkálnál e 
kietlen élet útjain, hogy soha, soha 
önmagaddal, élő valóddal nem taláU 
koznál, önmagadat, kóbor lényedet 
sohasem látnád, hogy idegen volnál 
önmagad előtt, mint egy másik idegen, 
egy arc, egy homlok, egy játékosan 
ívelt száj, a tied, és nem tudod, 
milyen ? Oh istenem, szinte olyan | j
volnál, mintha halott fejjel élnél e 
világon . . .

Vonzza, hívja a lelkemet ennek az 
elgondolásnak mély örvénylése, bele 
kell néznem ebbe a tükörnélküli, vak ¡§  
életbe, milyen is ez ? Megszületni és 
meghalni úgy, hogy a lelkünk titkos 
szobájában, ahová visszavonulunk 
igaz, sóhajtó, halk embernek lenni, 
soha, egy pillanatra se láthassuk az 
arcunk istentől kapott rajzát, soha
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szelíd vibrálása milyen eredeti ábrá
ban él az arcom fehér vásznán, hogy 
a harag vad léíekmorajlása miként 
viharzik tovább a szemem villám * 
íásában, összehúzódó szempillám sötét 
felíege alatt, sohasem látni a fájdalom 
áléit arcképét az arcom on, soha sem 
beszélni a hajammai, a homlokommal, 
nem ismerni a gőgös vagy  alázatos 
állam at és semmit sem tudni arról az 

H  egész érdekes színjátszásról, ami az
arcom on, ezen a tökéletes kis szín* 
pádon, percenként lepereg. Önhöz kell 
fordulnom, szépségek hordozója, nő, 
öntől kell megkérdeznem, milyen 
volna az élet tükör nélkül ? H a a 
szíve meg lenne fosztva attól a c ső *  
dásan tiszta, emberi gyönyörtől, amit 
a saját szépségének a látása gyújt fel 

p  önben? V agy  mi lenne istenem, ha
soha sem látná a kaján idő pusztító 
munkáját, amikor rövid és hosszú és
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keskeny és mély vonalakkal áthúzza 
az arc szépségét, mert már többé nem 
érvényes? É s  mi lenne akkor, ha 
egyetlenegy ember sem hordaná a 
tudatában saját torz vonásainak bé* 
lyeges képét, azt a ferde vonalú ábrát, M
amelyben tiszta és becsületes énje 
kénytelen a világra vigyorogni?

Talán forróbb és fénylőbb lenne 
lelkűnkben a szerelem reggele, ha a ¡§
nő szépségének fölényes tudata nélkül 
közelednék a férfi felé, ha öntudatlan 
sugárzásban maga a tiszta szépség, 
egy andalgó tünemény, egy suhanó 
géniusz, lobbantaná lángra a férfi 
szívét, ha a nő szeméből sohasem a 
célozó tudat vetne lasszót a férfi* 
szívre, hanem maga a szemben égő, 
öntudatlan szív dobna szikrát a másik 
szív felé. É s  mi lenne a ruhával, 
arcunk eme hízelgő udvarlójával, 
testünk ragyogó élettársával, ha senki



sem ismerné az arca lényegét és egyeU  
len tükör sem mutatná alakjának eleven 
szobrát ? Talán eltűnne a fájdalmas 
éíeuhaláfharc a suhogó selyem csábos 
om lásáért, az ötletes csipke fehér 
mosolyáért, drága szöveteken rezdüíő 
színes gondolatokért, a ruháért, amin 
a vér piros vonalai szaladnak át és 
a bűn fekete jelei boronganak, amin a 
boldogság fehér fonala lelkendezik és 
az irigység sárga foltja révedez. Mert 
ki törné magát egy ismeretlen szép^ 
ség tökéletesítése után, ki tudná eU 
lesni, megálmodni azokat a harmo
nikus színeket, azokat a kényes v o * 
nalakat, amelyekkel egy sohasem 
látható arc s egy sohasem látható 
alak válnék gazdagabbá, szebbé, ha^ 
taím asabbá? Talán a szépség utáni 
örök törtetés is elveszne bennünk, 
óh talán elhomályosulna az a hívó, 
parancsoló, biztató csillag, amelynek



titokzatos fénye mellett akaratlanul g  
is mindannyian a szépség véres és 
lázas munkáját végezzük. S  e csillag 
hunyásával együtt talán elveszne az p
emberről álmodott legszebb fogalmunk 
is, és talán szegény és kietlen lenne ¡g
az élet, ez a szép, délibábos kép, ha g
a földön nem volna tükör, egy kis M
csillogó felület, egy jelentéktelen já * 
tékszer.

Ezért gondolok rád mély hálával, 
énemnek lélektelen, hu barátja, tükör, 
és ezért most megkoszorúzlak a kér* 
temben termett gondolatrózsákkal a 
magam nevében, az ember nevében, 
a szépség nevében.
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Szív, Istennek legszebb játéka, em= 
bernek éltető tűzhelye, köszönte^ 
lek, emberi szív !

A m ikor az újszülött nyíló szeme 
először tapad oda a mindenség rémes 
lüktetésére: az Isten gyöngéd ujjal 
már megbillentett téged, emberi szív, 
s te már megkezded halk és titkos 
dobogásodat és dobogsz rendületlen 
nül, napokig és évtizedekig, amíg az 
Isten balga m ozgásodat örökre meg 
nem állítja.

S  közelednek feléd halk szárnyakon 
az élet titokzatos an g y a la i!

A z  édes anya szelíd képében föléd 
hajlik a Jóság, szépséges szeméből
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meleg sugarak szállnak reád, cirógat* 
nak és szeretnek. S te boldog álmo* 
dásban dobogsz tovább s gyönge 
virágként nyílik benned a hit, hogy 
ez az élet s hogy az élet szép és 
örökkévaló.

Köszöntelek, te bohó gyermeki 
szív, fonnyadásnak szánt friss hited* 
dél, a reád boruló, rózsás ködfátyol* 
lal, mely eltakarja előtted a fájdalom 
életét, az igazit, az egyedül örökké* 
v a ló t !

S  te dobogsz tovább rendületlenül, 
büszkén és erősen, mert él benned 
az Isten ujjának lendítő ereje!

S  rád ijeszt tréfásan az első köny* 
nyü gond s puha kezével enyelegve 
reád üt. Ekkor a ködfátyolt, egy 
pillanatra, hirtelen jött villám szakítja 
széjjel s a megnyílt E let birodalmá* 
bán, távoli országút szélén, egy em* 
bért látsz haldokolni. D e a rózsás
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ködfátyol újból összeborul s édes 
balzsamként reád hull az édesanya 
halkan zengő, édes altató dala!

A ludj csöndben, aludj nyugton, éb
redező, álmodozó kis gyermeki sz ív !

H s tűnnek és szállnak az évek s 
te meg sem érzed, hogy az idő tör* 
vényt ül feletted s hogy szüntelen 
dobogással lassan-lassan megőrölted 
mind a  gyermekálmokat. Beh kár az 
édes gyermekarcért, amely elmúlt 
idők távlatából, mint valami különös 
virág dús szirmai közül, v issz a *v isz * 
sza  m osolyog későbbi én*ünkre!

Szív , szív, emberi szív , m ost egy
pajkos angyal égő fáklyával érint
és egyszerre csodás fényözönben tűn* 
dökölsz, mint egy mesebeli tündér* 
kert. S  a tündérkert minden táján 
pirosló tüzek égnek és a vidáman
lobogó lángok mind*mind ugyanazt



a szépséges arcot ölelik körül. S z í
vek tavaszi ünnepe, Szerelem, amikor 
minden boldogság és minden bánat, 
minden szépség és minden gyötrelem 
neked misézik, amikor minden dal 
téged keres és minden sóhajtás te* 
néked hódol, Szerelem, virággal ér* 
kező vihar, ujjongó tűzvész, liliommal 
gyilkoló, gyönyörű halál — hozsánna 
néked! Mosollyal és könnyel érkezel 
s ha elszállsz: a mosoly utánad rö* 
pül, a könny a miénk marad. K o l* 
dusok királya vagy és megtréfálod a 
királyokat! Égi tüneménynek dalol a 
régi költő és te gúnyolódó faunként 
siklasz végig az ifjúság erdejében. 
Hozsánna néked, Szerelem !

E s  tűnnek és szállnak az évek s 
te elhagyott szív, dobogsz tovább 
rendületlenül s lassanként megérzed, 
hogy gyönge és múlandó gép vagy, 
hiába reszket benned szent indulat
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és forró gerjedelem, álmodó bánat és 
újraviruló remény.

íme, mind sűrűbben felkeres a bá* 
nat, meghitt fészke lettél az élescsőrű, 
vijjogó gondnak s gyöngülő dobogá* 
sód is olyan, mint hogyha halk kö
szöntése lenne a megsejtett, távolról 
jövő múlandóságnak. E lesett rémé* 
nyék koporsója vagy, elpihent vágyak 
alszanak benned s felettük — mint 
sűrű halotti mécsek — csillogó 
könnycseppek virrasztanak. E lh agy * 
tak sokan, akiket szerettél. Tőröket 
hordasz magadon, amiket baráti ke* 
zek döftek beléd. A z  egykori tündér* 
kertben csak néha dalol egy*egy  
hirtelen jött emlék, mint eltévedt pa* 
csirta a hervadó erdőben.

Jönnek feléd apródjai a felséges 
H alálnak. K opog faladon a G y ötre * 
lem s megsúgja halkan, hogy őt ura, 
a H alál küldte. Feléd száguld a
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Szenvedés s jelenti, hogy ura, a feU 
séges Halál, már útrakelt. Előtted 
terem a Fájdalom és hirdeti, hogy 
vészes vihederben közéig a hatalmas 
Halál.

S  közéig a hatalmas Halál s félő 
dobogásod egyszerre elnémul, mint 
egy elzengett, szomorú szonáta. H a 
lott szív, szegény emberi szív, mesét 
álmodsz az életről s mikor vége a 
mesének, csöndben elalszol, mint fá^ 
radt gyermek az édesanya ölében. 
Halott szív, néma emberi szív, van*e 
álom a H a lá lb a n ? .,.
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A KOPONYA
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< in béri koponya, leiek szekrénye, 
H elárvult műhely, íme körülfon 

a gondolatom, mint hervadt 
virágot a pókháló.

F u rcsán  ívelő homlokod m ögött 
egykor benned is gondolatok égtek, 
megannyi templomi gyertyaláng, mely 
dicséri az U r a t ! D e az enyészet, a 
vén tempíomszolga, sorba eloltotta az 
istenes lángokat!

Rám mered némán a két szemüreg, 
mint két felfedett sír, s én riadtan 
eszmélek rá, hogy e két halott fé^ 
székben egykor gyönyörű szempár 
lakott, szemek, amelyek fürödtek a 
szépség tengerében, szemek, amelyek
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látták az ember világát s megsejtett 
ték az angyalok kertjét, szemek, 
merengő tavak, amelyekben néma 
hattyúként úszott a gondolat, szemek, 
szemek, két csillogó játékgolyó, 
semmi más !

N ézem  borongva elpusztult he* 
lyét az ajaknak, azt a vigyorgó sem* 
mit, amelyet egykor forró száj borít 
tott, lángoló rózsa, melyet annak 
adunk oda, kit a szívünk szeret. 
H ová lettél, te csodatévő kis piros 
bársony, amely le tudtad törülni lát 
zas homlokról a borongó gondot, 
hová lettél, balzsamos száj, amely 
rátapadtál két sugárzó szemre s a 
két lecsukott szem most szebbet Iát 
tott, mint azelőtt? H ová lettél, fehér 
arcnak pirosló szigete, amelyen tért 
mett a gyönyör, az enyhülés, a 
gyógyító vigasz ? A jkam ra tódul a 
sok vádoló kérdés s a felelet egy
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hangtalan vigyorgás. E zze l válaszol 
a néma halál.

Ú gy  ível sárga homlokod, halott 
fej, mint a templom kupolája, de a 
templom néma és csöndjét még a 
gondolat kisértete sem zavarja. Miért 
gúnyolódó! hát velem, elpusztult 
emberi koponya, miért vigyorogsz 
rám ijesztő röhejjeí, fejem testvére, 
reám, kiben lobogva ég az élet tüze 
s ki a gondolat erejével íme le* 
bírlak ?

H iszen egy kalapács, kicsiny, mint 
a kezem, elég volna, hogy porrá 
zúzzalak, hogy elpusztítsam azt az 
oktalan gúnyt, mely neveti bennem 
az életet. D e feszülő izmom el* 
ernyed, karom elbágyad, rád álmodom 
újra a tündöklő szemeket, amelyek 
m agukba szívták az örök szépséget, 
látom rajtad a viruló, friss szájat, 
amelyen egykor emberi érzés vonag*



Borsodi Lajos I l ll l li iillI H I E iü llü S illü illlH lliü ü lü ü lllllü illliiililp

lőtt s gondolatom lassan becézni 
kezd, szent titkok eltorzult álarca, 
szegény, szegény emberi koponya!

Olykor fekete éjszakán, néma 
csöndben, megjelensz nekem, mintha 
a szobámba tévedt, kiváncsi hold 
lennél. Ilyenkor úgy érzem, mintha 
távoli sírból tompa sóhaj szállna a 
szívemre. É s  a lelkem mély alázattal 
köszönti a H a lá lt . .  .

%!"!!! "! !(*!  ""! "!!  !!!! "" !!   !
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 ̂—v let, élet — forgatom  a szót az 
H ajkamon, játszom vele és most 

meggyujtom az értelem örök* 
J —^ tüzén. É s  azt mondom m agam * 
b á n : mi is az élet ? E lborzadok a 
végtelen tartalma miatt és világosan 
látom, hogy nem lehet ezt a végze* 
tes fogalmat egyetlen átgondolással 
átölelni, hogy ez a szó több mint 
minden gondolkodnUtudásom, hogy 
ez a fájó képzet az agyamban olyan, 
mint egy kis kémény, amelyből a 
tartalom gom olygó füstje végtelen 
térségekbe száll. É s  ekkor hirtelen 
jött mosollyal azt mondom m agam * 
b á n : mégis csak megfogtalak téged,
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fürge, menekülő kis sző, megfogtalak 
mert az élet — igen, igen, az élet | |  
csak egy emlék.

E g y  emlék? Vájjon igazam van-e? 
Aranyködökön át a gyermekkorom, 
a fiatalságom csillámlik felém, de én 
mint gyermek régen meghaltam és 
meghalt a gyermek régi lobbanó szíve 
és meghalt a boldogságokat fürkésző 
szeme és meghalt a kóccal bélelt 
játékmedve, amivel játszottam és az 
első szép leány, akihez hozzákötött 
tem fehér szerelemmel megtelt szívet 
met és elzengett a sok szép csilingelő 
rím, amikkel ünnepeltem az én felt 
ébredt tavaszomat, — minden, minden 
elment aludni a múltba, a halottakt 
hoz vágyódott, emlék akart lenni 
minden. É s  most íme itt görnyedek, 
mint a gondolat munkása, bogozván 
egy szomorú, szép szó végtelen szát 
lait, megfejtem ezt a mély s z ó t :



élet, és nemsokára ez a nehéz 
munkám is csak emlék lesz. Látlak  
téged vagy  látom önt, szépségben 
sugárzó asszony, fiatalság díszébe v a * 
rázsolt leány, akinek képe ma drága 
ajándék a szívem részére és most 
már rám jár az egyhangú refrén: 
emlék lesz az ön selyemhajának mo
solygó szőkesége, a te drága szemed 
szelíd méíázása, emlék lesz a te gy ö * 
nyörű szemedben a gondolat fiatal 
csillaga és emlék lesz a viruló érzés 
a szívedben, ebben a különös üveg* 
házban, ahol csupa hervadásra ítélt 
érzelem reszket. A z  idő szálló tűn* 
déré hozza a pihegő boldogságot és 
az idő mohó karvalya elviszi a meg* 
halt gyönyört és egyszerre csak  egy 
sóhaj kóbor lehelletétőí megmozdul 
az ajkad és bús szavak szakadnak ki 
belőled a semmiségbe : F iatal voltam, 
emlékszem, szép voltam , emlékszem,

020002000101000200020202010001000000020101090607020202010101000102020100000002



szerettem, boldog voltam, gondtalan 
voltam, emlékszem, emlékszem . . .

V olt, ugy*e, édesanyád, emlék* 
szeUe a szemére? Mi most a te 
halott édesanyád ? Em lék, távolból 
feléd intő, csöndes, finom, könnyes, 
szép, szép, emlék. H a meghalsz, meg* 
hal ez a drága emlék is. H a meg* 
halsz, kinek a szíve fogja tovább 
dédelgetni a te halott anyád emlékét ? 
Senkié, senkié. V olt talán gyermeked, 
fürtös hajú, fehér testű, egy tipegő 
kis csoda, sarjadó, szűz gondolatok* 
kai, puha húsú kacsókkal, amik úgy 
tudtak cirógatni, mintha abban a 
meleg tenyérben a szívét tartotta 
volna. A  kis kéz halottá dermedt, a 
fürtös hajú, a fehér testű, a tipegő 
kis csoda emlékké lett, egy álom* 
koporsó, amely az idő hullámain 
mindjobban a múltba ring, amig el 
nem vész a vigasztalan végtelenség*
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ben. A  gyermeked is csak  emlék, a 
gyászod is csak emlék, a nászod, óh 
az is csak  emlék és emlék a halott 
apád botja ott a homályos szoba 
sarkában, Velence, amint ott lebeg 
kecsesen a víz felett, mint egy tündér, 
a  tanár úr, akinek elm osódott képe 
a hála aranyamulettjében lóg a sz í* 
vünkön, a jóságos lámpa, amint 
fényt ajándékoz a körötte ülő család * 
nak, a hintaló, amivel először és 
utoljára utaztam körül a világot, a 
bátyám  gyönyörű tuíaíánca, azzal a 
sok csörgő zsuzsúval, a négyleveíű 
lóherével, meg a vigyorgó képű 
négerrel, emlék az arcom  tizenöt* 
esztendős koromban, emlék egy sikoly, 
amely egy rémes éjszakán keresztül 
szaladt a lelkemen és emlék az el* 
bűvölt M ascagni is, akit egyszer 
láttam uralkodni diadalmas és ujjongó 
és halk és sikongó hangalattvalók
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felett. Emlék a régi lakásunk öreg 
eresze alatt megbújó fészek, amint 
az anyafecske csipongva körülkeringi, 
emlék a lebbenő szárnya, a méta 
játéknál a magasba lendülő fiatal 
karom, égő rubintajakról lepergő méla 
nóta, hosszú, élettelen szálfák a Béga 
partján, egy aranyozott rokokó álló* 
óra a pohárszéken s az óra tetején, 
suta lábú ló hátán, a büszke tartású, 
bamba képű, finom lovas, emlék a 
szó, amint először és utoljára átlépi 
az ajkamat, a lelkem piros küszöbét, 
emlék a szívemnek, e bús malomnak 
mozgása, amint íme apró gondolat* 
szemet őröl, emlék a zsabó, amely 
a kegyed szépséges arca alatt omlott 
el és — száll az idő, száll — egy 
év múlva, húsz év múlva emlék 
leszek én is.

A  kisfiam fog emlékezni rám, a 
homlokomra, amire az írástudó Sors



öregbetükkel ráírta a gond sok em * 
lékét, a szemem meleg sugarára, 
amivel be akartam világítani a lelke 
titkos aranybányájába, a szám ra, 
amivel égő szeretetem pecsétet n yo
mott az arca tiszta lapjára, az a la * 
komra, amint végigim bolygott a kis-r 
város vigasztalan utcáin, a lelkese^ 
désem máglyájára, amin egy élet ezer 
szépsége elégett, nagy ködökbe vesző 
méla merengésemre, emlékezni fog 
rám, aki voltam, éltem s aki veletek 
megyek, testvéri láncban összefonódó 
va, a múltba, lassú lépésben mindjob* 
bán a múltba, elveszni, elmúlni, m o* 
so lygó, finom emlékké szépülni.
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\  yíilyen különös is az ember, — 
1 V 1 mondom sokszor magamban, 

amint elnézem arcának kemény vagy 
szelíd vonásait és fontoskodó sze^ 
meit, amikben mindig ég valami titok, 
valami bizalmatlan bánat vagy  vala^ 
mi virradó öröm. M ilyen különös is 
az ember, mondom magamban, amint 
felém közeledik valaki, akinek agyá^ 
bán egész biztosan valami gond^szú 
rágódik s aki, mint egy rossz ko* 
médiás, hazug m osolyt enged az 
arcára s így kérdi tőlem, mit csin ál 
íok ? Mintha a válaszom  érdekelné, 
mintha nem a saját bajának fájó 
zúgása töltené be a lelkét, a fülét
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s mintha a szája szögletén is nem 
bujkálna a letagadott gond, az élné* 
múlni kényszerült és mégis villogó 
bánat. Sokszor az az érzésem, hogy 
ezt a megmerevült érzést fel kellene 
ráznom, meg kellene keresnem az 
eltakart bánat gyújtópontját: hadd 
szakadjanak reám friss kévékben az 
elnyomott érzés-sugarak, reám, az 
ember-testvérre, aki előtt el kell tit
kolni Szivek lázongó viharát és el 
kell titkolni azt, hogy most a lélek
ben gyilkos tűvel mély sebeket szúr 
a fájdalom.

Szeretem a sírna, az elegáns em
bereket, mert ügyeskedők, mert ele
ven érzéseket úgy villogtatnak és 
tüntetnek el előttem, mint cirkuszi 
művész a színes golyókat. De én 
többnyire csak az élet napszámosai
val találkozom, hajlott hátú színle
lőkkel, a szívük ablakán messziről



is beláthatsz s megismerheted benne 
a serényen munkálkodó, fürge gon * 
dót, amint fúróval és vésővel ágyat 
készít magának e szívben. D e az 
embertárs m osolyogva közeledik fe* 
lém, eljátssza előttem betanult, hazug 
szerepét, a szemébe nézek s ő lesüti 
szemét. Gondolkodom  e különös je* 
íenségen, egy percre nem értem a 
m egszokott látványt s az ajkamat 
egy mélységesen őszinte kérdés o stro * 
m ólja: miért, miért?

N em  tudom, miért alkotta a tér* 
mészet hazugnak az embert, én nem 
látok bele az alkotás titkaiba, én 
nem merek gondolkodással közeledni 
oda, ahol halálos kom olysággal végső 
okok merednek reám, én nem tudom, 
miért hordja magában minden ember 
a fájdalom előbb*utóbb gyilkoló mé* 
regcsöppeit? D e sokszor érzem, hogy 
az ember, ez a különösnek alkotott
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élőlény, minden szánalomra érdemes, 
mert aki most viruló arccal elindul, 
holnap már az elmúlás ködébe vész 
s közben alig mosolygott, de a szíve 
mindinkább megtelt könnyel s a szeme 
a sok könnyet nem tudta elsírni. 
Sokszor az a furcsa gondolat kering 
bennem, hogy az istennek is van 

p  egy pohárnoka, egy szent Ganyrné* 
desz, aki arról gondoskodik, hogy 
az emberi szív a könnyekből soha 
ki ne fogyjon és szorgos buzgalom* 
mai mindig újratölti szívünket a 
könnyek italával. M ások legyintenek 
a kezükkel és azt mondják : ez az 
ember sorsa e földön, és belenyug* 
szanak ebbe az útszéli frázisba, amely, 
ha gondolkodunk rajta, olyan szomorú, 
olyan fájdalmas, olyan kegyetlen, 
mint maga, a mindannyiunk halálos 
ítélete. E lm úlni: igen, értem, a gon* 
dolatom megszokta. De alig, hogy



útra keltem, meggyullad kezemben 
a saját szenvedésem fáklyája és u ta* 
mon végig előre világít a síromba, 
— mily csodálatos az ember, aki 
rabszoíga*m ódra némán hordja a fák* 
lyát és már azt sem kérdi tö b b é : 
miért, miért?

E z t  az örök fájdalmat titkoljuk 
egym ás előtt, ez az emberi bánat 
egészen a miénk, ezt m ással m eg* 
osztani nem akarjuk. A  szemedben 
m osolygó boldogság, ha titkolod is, 
élénk, mint a m écses fürge, kis lángja. 
D e, ha bánat borong benne, szemed 
pillája leereszkedik, mint ahogy ha* 
lottas szobában leszokták ereszteni 
a redőnyt. É s  mégis hiába minden 
titkolódzás : az élet sápadt arcodra, 
erre a fehér lapra, éles tollal ráírja 
egész bánatodat, a finom ráncokat 
és mély redőket ez a kegyetlen író* 
toll húzta végig az arcodon. A karsz



más képet? Te a fájdalom finom szer
kezetű óraműve vagy és az arcod 
az óralap, s ha a fájdalom nem dók 
gozik benne többé, az óramű meg* 
áll, nincs tovább . . .

Ismerem sok ember életét, sok 
ember sóhaját, sok ember könnyes 
útját, kevés ember boldog óráját. 
K it érdekel a mások szom orúsága ? 
Férfiak tépő gondja, kicsiny, csalódott 
életük ? N ők  romboló, vészes sze* 
relme ki másnak a baja ? A z  életem 
csak az én életem és a halálom, jaj, 
csak az én halálom, s te ember* 
testvérem, te hozzám idegen vagy, 
féltem tőled a bánatomat s eltakarom 
előtted a fájdalmamat, mint drága, 
csillogó kincset, amelyet a rabló keze 
tőlem elvenni akar. Szívembe, ebbe 
a mély kincsesbányába, nem is sza* 
bad belelátnod, a tekinteted elől le* 
sütöm a szememet.

0511090511110609061007040206050908002101020000010200000100000001020101000010



É s  panaszosan, feleletet sem várva, 
fölzúg bennem az örök kérdés : Miért, 
miért ?
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Tár itt suhog körülöttem az 
I  V  I  éjszaka fekete gyásztalárja, 

érzem az éjjelt, hallom az éjjelt. A  
csöndes, téli utcán egyikét siető 
ember árnyéka súrolja a házak falait, 
de siető lépteik neszét csakhamar 
elnyeli a nagy némaság, amely úgy 
terpeszkedik rá az egész városra, 
mintha az álomba sülyedt utcák 
nyugtalan lidércnyomása lenne. E g y *  
két házból, meleg, vonzó fénnyel, 
enyhe világosság szüremlik át az 
ablakon, de másutt már ijesztő vak * 
sággal merednek az ablakok a halott 
utcára. Istenem, a világtalan ablakok 
m ögött már elaludt az élet fürgesége,
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Örülő, szenvedő és közömbös embe* 
rek lehunyták már szemük pilláját, 
s most az Isten keze őket élet és 
halál között ringatja. É s  a nyugvó 
fejekben, a lélek eme misztikus haj
lékaiban, eláímosodott az utolsó gon
dolat is, elaludt, mint a szentjános* 
bogár elveszett fénypontja. A lom , te 
ki v a g y ?  Titokzatos vendége a lélek* 
nek, ki hol fényes bűvészjátékkal 
mulattatod a házigazdát, hol pedig 
ráijesztesz fekete kísértetek szálló 
rajával, rémes emlékek hazajáró szel* 
lemeivel, mert szeszélyes vagy, álom, 
és mert kétféle szívvel áldott meg 
az, aki megteremtett.

A  szobám közepén még virágzik 
a lámpa lángja, de az álom keze 
már az ajtó kilincsén nyugszik s én 
érzem, hogy e mai nap már magamra 
akar hagyni, már hozzám nincsen 
köze. Tehetetlen kézzel eloltom a



vigasztaló, a hu, a jó ságos lámpát, és 
egyszerre besurran a fekete sötétség, 
a pillám lehanyatíik, de én úgy ér* 
zem, hogy alvó kis fiam drága üze* 
nete kopog a szívemen : Jóéccakát, 
édesapám ! — A ztán  egy ideig nincs 
tovább. Érzem , hogy egy eltévedt 
nappali emlék m osolyog az ajkamon, 
s valahonnan a szoba mélyéből 
mintha most valamely gondomnak 
kénes szeme is rám bámulna, ó v a 
tosan és furcsán, mintha a sötétben 
libegő, kóbor m acska lenne. E lh es
segetném, de tudom, nem mozdul. 
A  lelki szemem félénk tekintete m eg* 
bűvölve belekapcsolódik ezekbe a 
hideg, könyörtelen szemekbe. Merre 
vagy, álom, kereslek. M ost úgy ér* 
zem, hogy elepedt szívem et új Ián*
gok fűtik, a lelkem színpadán már 
újból ébredt, fürge gondolatok balletje 
táncol, tapsoljak nekik ? A  napnak,
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az én napomnak is vége, aludni kel* 
lene, merre vagy, álom ?

S  most bennem egy rejtett kapu 
két szárnya kilendül s vágtató hin* 
tón kirobog az éjszakába a fantáziám. 
V issza  akarom hívni, utána kiáltom 
hangtalan hangon, hogy nyugvásra 
szánt éjjel van, hogy jöjjön vissza, 
jöjjön, mert el akarom már oltani 
bensőm sikátoraiban a gondolat min* 
den lámpását. Hiába minden. A  szí* 
vem egy része a vágtató kocsihoz 
tapadt és egyre tart a szédületes 
éjszakai iramlás. Valam i halk soha* 
jóm száll tétován utánuk.

É s  látom mindazokat, akikkel ro* 
hanó képzeletem e sötét éjjelen talál* 
kozik. Embereket, akik keblükben a 
saját lelkem tüzét hordják,- édesanyá* 
mát, aki sugaras szívét a sírból m agá* 
val hozza és e szív úgy világít felém 
ez éjszakán, mint egy szép, merengő
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csillag/ ifjúságom álomködben járó 
alakjait, tavaszra nevető lelkűkkel, 
akik a télbe vezető úton rég elmen» 
tek mellőlem/ nyugtalan vérű nőket, 
akik játékos futásban férfiszívet üí» 
döznek, mint gyerek a pillét/ a fáj» 
dalom néma, halálra kész rabszolgáit,- 
embereket, akik e fájó éjszakán fel» 
tépték előttem a keblüket és én a 
szívükön ijedt szemmel, lázas borzon» 
gással betűzöm titkos történetüket. 
E lég  volt, késő már az éjjel, fáradt 
aggyal egyre szólítom elszáílott kép» 
zeletemet.

É s  lihegve, hajszoltan, sötétbe 
szakadt fantáziám utóbb hazatér és 
némán a telkemre rogy, mint aki 
tudja, hogy vétkezett. M o st életem 
célja felett gondolkozom és szokatlan 
önhittséggel eszmélek arra a különös 
tudatra, hogy minden ember az Isten 
munkatársa e földön, hogy neki
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segítünk valamennyien valamely titkos 
mű megalkotásában és ezért napi bér 
fejében ezt a gyönyörűséges életet 
kapjuk tőle. Elet, élet, mormolom 
halkan magam elé és most tele vagyok 
hálás ujjongással s a szívem hatalmas 
és dús szimfóniák után vágyódik, 
amik méltóságos szárnycsapással 
emelkednének az Isten lakása felé, 
tisztelni a teremtőnket. De hirtelen 
tisztán hallom, amint a kályhában 
egyhangú zümmögéssel lobog a tűz és 
e rideg hangra egyszerre ez a gon* 
dolat is összeomlik, kilobban s meleg 
pernyéje szitálva esik a szívemre. 
Egyre mélyül az éjszaka, most oly 
félelmes a csend, merre vagy, álom, 
kereslek.

Játszó rímek szállnak az agyam 
felé, koválygó pillangók, s én olvasom 
a szárnyuk hieroglífáit, amikben szelíd 
dalok gondofatszilánkjait ismerem fel.



M ár rakosgatom is össze boldogan e 
szilánkokat, életet lehellek rájuk, s 
íme, e fiatal dalok sejtelmes csengés
sel már megszólalnak a sötét é jsza
kában s én éber aggyal figyelek e 
különös zenére, mialatt a szívem is 
halkan velük dalol. A ztán  elhal e 
nyugtalan muzsika, egy percig mintha 
még hallanám egy pajkos ütem távoli 
zenéjét, de már újból rám borul a 
gyászoló  csend, a hatalmas éjszaka. 
A lom , én várlak, egyre várlak.

K ívülről tapogatódzva halovány 
fénycsik lopódzik a szobám ba. V ir
rad. S  most valahonnan a homályos 
kuckóból som polyogva előkerül a 
m osolygó álom. Érzem , amint lobogó 
agyam at becézi, áléit szívem et csitítja. 
A  lelkemen halkan, lassan az utolsó 
remegés is elsimul.
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Koppantó álmodik a régi üveg^ 
szekrényben és kacskalábon álló 

ezüst cukortartó, födelén békés 
biedermeier^koszorú.

E z ü st  gyertyatartó feszíti két karját 
égnek, mint ki ásítva nagyot nyúj* 
tózkodik.

A z  üvegszekrény sarkában sz é *  
gyenkezve gunnyaszt valami elfelejtett 
ezüstszelence.

K arcsú  törzsön m éltóságos serleg 
őrzi az almárium csöndjét, mint 
parancsban álló néma testőr.

Régen volt, régen volt, mikor még 
kippenukoppant a koppantó !
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N agyanyám  tipeg végig a homályos 
szobákon. E j, rosszul ég a gyertya, 
le kell róla koppantani a kormot, ej, 
az a sovány lángocska alig p islákol. . .

Kintről nagyapám lépése hallatszik. 
Kipeg*kopog az ébenfabot, most a 
sarokba állítja, most benyit. Halkan 
szól a csöngő az ajtó felett. C sön d* 
ben belépni, csöndben, a gyerekek már 
aludni készülnek.

Odakünn finom zizzenéssel esik a 
hó. A  szobára hatalmas, meleg szár* 
nyakkal ráborult a regélő est.

N agyapám  újságot terít az asztalra, 
leül a széles karosszékbe, pipára gyújt, 
olvas. A  gyertya körül bodros füst* 
felhő hintázik.

Nagyanyám  a gyerekágy fölé hajol. 
Fekete csipkekendő a fején, álla alatt 
csokorba kötve. Fehér arcán, m o* 
solygó szemén álmodik a jóság. A j*  
káról száll, száll az altató nóta :



»C sillagos az ég, jaj de magos 
ég . . . «

A  falakon hosszú, nehézkes árnyak 
kergetőznek. Találkoznak, széjjelváU 
nak s megijedve a padló felé bújnak.

N agyapám  halkan megszólal :

— A  muszka már K a ssa  táján 
járhat.

N agyanyám  csöndben felel :

— M ajd csak megsegít az Isten !

N ém a sóhajok szállnak a szobában.
A  kandallóban panaszló duruzsolás* 
sál lobog a tűz.

Odakünn szilaj szél kerekedett s 
kemény öklével rázza az ablakokat. 
A  gyertya nyugtalan lángja ide-oda 
csapkod. Mélyebb lesz az este, a 
szállíngó gondolatok visszatérnek a 
szívbe s benne némán meghúzódnak.

N agyan yám  gondolata évődve já t*  
szik a múlttal. Á íom rózsákbóí, em =



léknefelejcsből készül a lélek finom 
csipkekendője.

N agyapám  komor tekintete a jövőt 
keresi. M élázó gond száll alá a szí* 
vére, mint fáradt füstfelleg a gyertya* 
lángra.

Vájjon mit hoz a jövendő ? . . .

A  kis leány, a kis fiú már mélyen 
aluszik. A gyuk fölött virrasztó an* 
gyal énekli: »Csillagos az ég, jaj de 
magos ég . . .«

A  pohárszék tetején ezüst csen* 
géssel megszólal az óra: egy, kettő, 
három . . . kilenc óra már. Megérzi 
a szem és félig lecsukódik.

Messziről idecsendül az éjjeli őr 
panaszló kürtszava.

Serceg már a gyertya, fogyóban a 
lángja. Nagyanyám  nyúlna a koppantó 
után, de már nem érdemes. K éső
este van, úgyis már aludni kell.



Pihenni térnek. A  gyertya utolsót 
lobban s elalszik. A  szoba megtelik 
fekete árnyakkal. A  kandalló lángja 
nyugtalan fénysávot vet a padlóra s 
a falon pajzán sugarak kísértenek. É s  
egyre mélyebb lesz az éjjel . . .

Régen volt, régen volt, mikor még 
kippent^koppant a koppantó !
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A HÁRFA
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A  sarokban hever egy hárfa, egy 
hárfa.

Keretét por fedi, tépett a húrja.
K i tépte el húrját, zengő^bongó, 

reszkető húrját ?
Pengette bölcs és pengette bolond. 

A  bölcs ujja tétovázva kicsalta be^ 
lőle az élet dalait. A  bolond élesen 
csapott a húrokba, mint balsors a 
a szívbe. S  a húrok sikítva reszket^ 
tek, mint a felkorbácsolt fájdalom.

Elfeledt hárfa, szom orú hárfa, ki 
tépte el zengő^bongó húrodat ?

Pengette kontár s pengette művész. 
A  kontár dala zajongva bongott, 
mint mikor csalogány panaszába bele^
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szól a csacska csóka. S  midőn a 
művész keze játszott a húrokkal, úgy 
csengtek össze az ujjongó akkordok, 
mint tiszta érzelmek az imádság áhí* 
tatában.

Elfeledt hárfa, szomorú hárfa, ki 
tépte el zengő*bongó húrodat ?

Pengette víg leány s pengette mélázó 
legény. A  víg leány pajkos örömmel 
csapott a húrokba s a hárfa kacagott, 
mint a tiszta boldogság. A  bús le* 
gény sóhajos szívvel hajolt föléje s 
a hárfa zokogott, mint eltévedt szellő 
a temetőn.

Elfeledt hárfa, szomorú hárfa, ki 
tépte el zengő-bongó húrodat?

Pengette fehér női kéz, könnyű, 
mint az ábránd és pengette erős férfi 
kéz, szilaj, mint a szenvedély. Rész* 
kető, öreg ujjak siklottak a húron és 
gyöngéden hajló gyermekkéz, szép 
liliomhoz hasonló. V ad gyűlölet égett



a húrokban, és halk szerelem áímo^ 
dott bennük. A  hárfa a szívek zengő 
visszhangja volt, talán egy nagy szív 
volt maga a hárfa is.

Elfeledt hárfa, szom orú hárfa, ki 
tépte el zengő-bongó húrodat ?

Jobb időkben, szebb időkben kis 
szobából cifra házba, cifra házból 
palotába vándorolt a hárfa, a hárfa.

Márványteremben a dal halkan 
csöndült, mint a sejtelem, a kis szobád 
bán puha szárnyakon szállt, szállt a 
szívekre. Templomok mélyén is meg^ 
pendült a hárfa, búgó zengzete átölelte 
a lelkeket s vitte m agával ujjongva, bol
dogan az Isten, az Isten zsám olya elé.

Elfeledt hárfa, szom orú hárfa, ki 
tépte el zengő^bongó húrodat ?

E g y szer csak, hogy történt, mint 
tö rtén t: elkerült a hárfa szép, tiszta 
szobába, szép, tiszta szobának eU 
feledt sarkába. O tt búsult a hárfa,
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merengve a muíton, de húrja néma 
voít, senkisem kereste, senkisem sze* 
rette. É s  borongva, némán, legszebb 
daláról álmodott a hárfa, a hárfa.

Elfeledt hárfa, szomorú hárfa, ki 
tépte el zengő^bongó húrodat ?

O tt élt a szobában, szép tiszta szo^ 
bábán, egy sápadt, tört szívű asszony 
s egy aranyhajú gyermek. C sak  egy 
asszony, csak egy gyermek, egy édes 
m osolygó, aranyhajú gyermek.

E g y  este, egy este, hófehér ágyon, 
szomorú ágyon feküdt a tört szívű 
asszony. Titkos tűz a szemében, 
halálrózsa az arcán, — így feküdt 
némán, csöndben, kialvó lélekkel, a 
tört szívű asszony. A nyák ha meg= 
halnak, szívük ha elnémul, sírtok^e 
odafönn, jóságos angyalok ?

S  jártakéit a szobában, szép tiszta 
szobában, tipegve^topogva, az édes, 
a mosolygó, a gondtalan gyermek.



E g y szer csak meglátja, nevetve látja 
a csöndes sarokban a hárfát, a hárfát. 
Öleli kacagva, öleli vígan, s gyönge 
kis ujja a húrokba csap.

É s  sikongva, zúgva megpattant a 
húr a hárfán, a hárfán.

O lyan volt a hárfa, mint egy el
tépett szív . . .
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\  I élázva hallgatom a nagyváros 
l V l  örök zúgását. V ájjon  hol 

rejtőzik itt a kürtös, aki nem fogyó 
erővel fújja és fújja az élet egyhangú, 
bánatos nótáját? M iért oly zakatoló 
az élet zenéje ? É s  miért száll a 
mellünkre és miért nem szökell a 
szívünkbe ? M agával ragad a nagy* 
város hatalmas lüktetése, mint leszé* 
dűlt falevelet a rohanó patak. É s  
közben hallom a távoli kürtös örök^ 
kön búgó, titokzatos melódiáját.

K i vagy  te, hajlott hátú szegény, 
hónod alatt egy darab száraz ke* 
nyérref, szenvedésed babérjával, lihe* 
gésed örök és egyetlen jutalm ával ?
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K i vár reád otthon ? Sok apró, m o* 
solygó gyermek, akikre vigyáz a 
N yom or. Törtess csak előre, haza 
felé, fényes és nevető utcákon át 
oda, ahol halkan zokog a Szegény* 
ség. É s  csókold meg forrón gyér* 
mekeidet, szegénységed apró őreit, 
akiknek minden öröme a becézésed, 
minden játéka a te csókod. Törtess 
csak hazafelé s otthon, a félelmes 
félhomályban, sápadt kis gyermekeid* 
nek sugárzó szíved világítson !

K i vagy te, büszke férfiú, kit pom* 
pás hintó ragad tova lihegő emberek 
forgataga közt? Szemedben, mint 
rejtett tőr, hideg gőg villog, ajkadon, 
mint szigorú törvény, hangtalan pa* 
rancs ül. Emberek sorsát tartod a 
kezedben, félisten vagy, mily külö* 
nos, hogy még a te sorsodat is a 
szegények istene tartja a kezében! 
Szeretsz-e valakit ? M ondja-e neked
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valaki a lélek zengzetes hangján :
A pám , édesapám ! ? H a csillogó p a* 
íotádba hazatérsz, ki emeli le sz í* 
vedről a hatalom sú lyos kövét ?
Fürgén  gördülő hintódat, mint lát* 
hatatlan díszkiséret, milliók sóhajaiéi* 
lege követi, de nincs emberi lélek 
sóhajtás nélkül s a te sóhajod sem 
más, mint édes*testvére a milliók só *  
hajának. H a sietős utadon találkoznál 
a boldogsággal, emeld meg előtte m é* 
íyen a  k alap odat!

Leány, ébredő tavasz jegyese, E let 
költeménye, a  járásod könnyű, mint 
a lehellet, szemedben nevet a fiatalság, 
nyomodban, mint gyöngéd őrangyal, 
száll a  szerelem. A  ruhád finom 
csipke, a lelked finom álm odás. U dvöz 
légy, E le t, ki csupa tánc vagy  és 
csupa sejtelmes zene, E le t, kinek 
hódító szépsége ott virul a m osolygó 
leányarcon, kinek érintésére édes ka*



cagás csendül ki a leányszívből, 
mintha csak ezer apró csöngettyut 
érintettél volna. F iatal leány kaca* 
gása, E let himnusza, te vagy a lég* 
szebb a világon !

Hervadt arcú leány, sietsz haza* 
felé a gyárból, ismered*e az Elet 
zenéjét ? A z  élet zenéje a gyári kürt 
rémes bugása s a táncot hozzá zűr* 
rogó gépszíjjak ropják. Sápadt gáz* 
lángok alján mint fekete árnyék su * 
hansz tovább s az utca sarkán rád 
leselkedik a kaján szemű Bűn. Szereted 
az életet, amely téged nem szeret, a 
vidám dal, amely szívedből kitörni 
készül, ajkadon sóhajjá finomul. Mi 
a te bűnöd, fiatal leány, micsoda átok 
hajszol téged az éjszakába, fiatal leány, 
E le t árvája? Elindulni, elveszni, el* 
tűnni,- föllobogni, mint a mocsárláng 
s elaludni, — ez a te sorsod e földön, 
e különös csillagon, ahol félnek a
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jó ságos Haláltól és tömjénezik a 
gyilkos Életet. H ervadt arcú leány, 
kit íme elnyel az éjszaka sötétsége, 
ha fáradt fejedet álomra hajtod, pár
nád mellől rebbenjen el a valóság 
és álmodj vidám táncról, m osolygó 
fiatalságról, tiszta, szűzi, szárnyaló 
szeretem ről!

Ú ri ruhájú férfiú, homlokod sötét, sze
medben a gond borongó árnyéka kisért, 
ismerlek téged. Lelkeden bűn ég, de 
még nem tudja senki, el kell födni, el kell 
titkolni, ne is sejtsék soha, hogy resz
kető kézzel incselkedő arany után 
nyúltál, amely szeszélyes futással a 
m ás kezébe gurult. H a  rájönnek, le
tépik rólad a becsület úri köntösét, 
vigyázni kell a szóra, hogy eltakarja 
ébredő gondolatodat, a kitörő só 
hajra, hogy árulója ne legyen tépett 
szívednek. M eg kell tanulni a hazug 
m osolygást, amely odabenn a lélekben
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titkon, lassan, tiszta könnycseppé 
kristályosodik. L á to d : az utca gyér* 
meke, társad a bűnben, gondtalan 
nevetéssel néz belé a világba. O  a 
bűn darócruhás lovagja, te pedig úri 
köntösű koldusa vagy, ki halálos 
órádig, hangtalan jajjal, örökké égő, 
örökké vérző sebet hordasz a szíved 
közepén.

Valahol kigyullad egy láng s vala* 
hol elalszik. Valahol gyermek születik, 
valahol egy lélek elnyugszik. H allga* 
tóm a távoli kürtös örökkön búgó, 
titokzatos m elódiáját. . .

u
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átékos tekintetem átsiklik a ten
ger rengő-ringó, sötétkék hullá
main.
Esteledik.
O daát, az árnyékba öltözködő 

dombok alján, élénken hunyorgató 
lámpák gyúlnak ki, mindig több és 
több, végül már olyan a túlsó part, 
mintha egy szeszélyes kéz csillogó 
gyöngysorral díszítette volna a ten
ger szegélyét.

A  világító torony hatalmas fény- 
sáv a  percenkint végigborzolja a víz 
tükrét, mint egy titokzatos égitest, 
amely ezer sugarat küld végtelen fel
fedező útjára.

I l i
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Megértem a tenger csodás szép
ségét, egybeolvasztom a lelkem a 
hullámok ütemes zenéjével, ujjongok 
a rövid nászon, amelyben szívem a 
szépségek teljességével összetalálko
zott.

Nézem , egyre nézem a tenger kü* 
lönös, titkos villogását. Várom  a 
léleknek azt a csodálatos meggazda* 
godását, amikor a szív mélyén alvó 
gondolatok ébrednek és ünnepélyes 
menetben fölvonulnak a homlok tá* 
jára, a szem meleg tükrére.

Valam i végtelen báj borul a ten* 
gerre, mint lenge fátyol a szépséges 
asszonyarcra.

E lfog  a  vágyakozás: végiglebegni 
ezen a határnélküli vizen és lélekkel 
végigcsókolni mindent, ami e földön 
az embernek adatott.

Mi gyújtja fel bennem ezt a szom * 
jas vágyódást?
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V ájjon  a lábam elé hízelkedő, m e* 
sélő hullámáé, vagy  a beszélő csönd, 
am ely a végtelen víz fölött elnyújt 
tőzkodik, vagy  a nagy messzeségben 
fölgyulfadó néhány reszkető fény* 
pont, csalogató, hívó kis lángjával ?

V a g y  talán annak a megsejtése, 
hogy a világ tele van ragyogó, m eg* 
ismerésre váró szépségekkel és ezek 
ott pompáznak valahol a zengő és 
titokzatos távolságban ?

N em  tudom. D e a szívem olyan, 
mint a szárnyait feszítő madár, re* 
pülésre kész, nagy távlatokért rész* 
kető, nyugtalan és mégis harmonikus.

H ajós, ki babonás lelkedet az est* 
hajnali csillagra bízod, végy föl a 
hajódra. Selymes vizeken hadd leng* 
jen át a hajó, mint álom a szivén ! 
Szálljon el mellettünk viruló part és 
hervadó ember, maradjon velünk a 
csillagos ég és kóborló társunk, a | g



halottarcú holdvilág. Ú gy  szálljunk, 
lebegjünk balzsamos éjszakán, elfe
lejtve s boldogan, mindig csak előre, 
vigyen a morajló hullám és hajtson 
a suhogó szellő, hagyjuk el napkelet 
földjét, alvó rózsaligeteket, ciprusok 
erdejét és nárcisok pagonyát, mindig 
csak előre, ismeretlen szépségek felé, 
előre, amerre hív az esthajnali csillag.

S  majd ha valahol, M ese-fok táján, 
öreg szívünket a hullám halotti álomba 
ringatná, küldjük el utolsó sóhajun
kat a messzi partok felé, ahol vérző 
emberek túrják a rögöt és egymással 
csatázva, egymást keresik. Szálljon 
el üzenetünk messze hazafelé és súgja 
meg otthon, görnyedő testvéreinknek, 
hogy jóságos csak a szelíd hullám, 
ragaszkodó csak a suhogó szellő, 
hűséges csak a néma csillag . . .

Rengve-ringva álmodik a tenger . . .
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fiam — még egészen apró íe^
gényke — a hónap eleje óta, 

reggelenként, megható komolysággal 
hátára csatolja iskolatáskáját, elkö^ 
szön és kötelességtudóan megy az 
iskolába, annak is legeslegefső osz^ 
tályába. O lykor rajtakapom magam, 
amint az ablak mellett állva, hosszan 
utána nézek ennek az aprókat lépő, 
egészen kicsi embernek, aki megy 
az iskolába és nem is veszi észre, 
hogy egyik oldalán mellette halad az 
én féltő aggódásom , másikon az én 
forró szeretetem. A  kicsi ember csak 
nicgy, megy az iskolába.

S  amint íme itt állok az ablak
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mellett és érzem, amint e drága em* 
berke láttára, különös szeszélyessége 
gél, meleg gondolatok csapkodnak 
bennem: mintha hallanám a szálló 
idők kísérteties zúgását s mintha lát* 
nám elsötétült múltaknak hirtelen 
felragyogását. E s  megint látom a 
jelent, a kicsi matrózruhás fiút, akit 
a tekintetem már csak elvesző mész* 
sziségben tud követni, aki az én fiam 
s az a másik, távoli múltban tova* 
lengő gyerek, ködből való matróz* 
ruhában s ködből való iskolatáskáé 
val a hátán : az én vagyok, istenem, 
én vagyok!

M ily különös ! V égig kell simítae 
nőm lüktető homlokomat és megint 
rá kell eszmélnem a jelenre, mert 
alig tudok hinni benne. M ikor tettem 
meg ezt a rengeteg utat az elemi 
iskolától eddig a percig, amikor íme 
úgy érzem, hogy ez az öklömnyi



gyerek a táskájában m agával viszi a 
szívem et és egészen biztos, Hogy a 
szívem abban a táskában dobog és 
nem én bennem ? M ikor volt, hogyan 
történt? Tegnap még apró szerelmi 
dalok suhantak el a szívem felett és 
én csillogó szemmel énekeltem a 
szerelem csodás hatalmáról, mély
séges alázattal, mint a régi udvari 
poéta a királynőről. Tegnap volt, 
tudom, amikor a F iata lság  izmos 
karjával átölelt, magához szorított, 
mintha nem akarna többé elengedni 
sohasem, s amikor én — igazi vagy 
képzelt boldogságban, ami egyre megy 
— szelíden a vállára hajtottam a 
fejemet. E s  ma már kicsi fiam sze
méből nevet rám a F iatalság , paj
kosan és gúnyosan, s én álmélkodva ¡¡f 
nézem ezt a különös, érthetetlen je
lenséget, a kicsi embert, aki csak 
megy, megy az iskolába !



Régi, színehagyott képek húznak 
el a szemem előtt és egy pillanatra 
összetévesztem azt a békésen kullogó 
legénykét önmagámmal, talán azért, 
mert a szívemet úgyis ő viszi ma^ 
gával. Játszottunk, apró gyerekek, a 
kis folyó partján, a hatalmas szálfák 
között és olyan tisztán csendül ki a 
múltból rég elhalt kacagásom, hogy 
szinte megdermedek tőle. A z  elnémult 
tanár úr, furcsa diákalakok, az em
lékezés aranyrámájában meg szép, 
fehér, lassú tüzű szerelmek s valami 
duzzadó, nemes önérzet, mind^mind 
felém intenek pirosán lobogó kesz^ 
kenőkkel s én visszaintek e drága 
ismerősöknek, búsan és meghatottan, 
mert mi már nem találkozunk többé ! 
De ez a kicsi emberi lény, a hátán 
nagy iskolatáskával s a szivén könnyű 
gonddal, ő bizonyára találkozni fog 
velük s most nem is tudja, nem is
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sejti, hogy az ő bizonytalan, apró 
lépései az én szépséges emlékeim felé 
vezetnek, ahhoz az aranyesővel váró 
kapuhoz, amelyen túl vége szakad 
a mesének, éppen akkor, amikor a 
legszebb . . .

Szeretném egy percre félrehúzni a 
jövő  álomhieroglifákkal hímes fü g
gönyét s kiváncsi szemmel mögéje 
kandikálni, mint gyerek a panoráma 
tiltott fülkéjébe. H ogyan  fog majd 
ezzel a drága emberkével játszani 
az élet ? M i lesz a gyönyörűsége, 
a vágya, a sorsa ? F ogja^e majd 
szeretni a színes és szép sz a 
vakat, fogja-e majd rájuk lehelni 
a lelkét, hogy tüzesen villogjanak, 
mint a drágakő ? Felszakadó gondo* 
latok húzásában fog-e gyönyörködni, 
mint vándor a fellegek múlásában ? 
V a g y  halkan zengő zenében fog^e 
megszületni a gondolata, bűvös ze*



nében, mely úgy játszik az emberi 
szívvel, mint gyöngéd szellő a rózsa* 
szirommal ? M árványba fogja*e ma* 
gasztosítani az embert, mert látni 
fogja szépségét, s mert szerelmese 
lesz az embernek ? V agy  egyszerűen 
sütkérezni fog*e az élet napsütésében 
s nevetni az elfakult szavakon, az 
elszálló ütemeken, a széjjelmálló 
kövön ? Mit művészet, mit ihlet, 
mit emberi szépség ? E vóé, Elet, ki 
egyedülvafó vagy és hatalmas és 
gazdagabb mindeneknél! Merre fog 
húzni sóhaja e drága embernek és 
ki felé csöndül majd ujjongása ? T it* 
kosán és némán borong a nehéz füg* 
göny, s én föleszmélve és csodálkozva 
nézem azt a kie$i embert, aki csak 
megy, n^egy ,az iskolába.

Nézem  ezt az édes,, komoly le* 
génykét, amíg egyszerre csak befor* 
dúl a sarkon és nem látom többé.



É s  én papírra dobom e jelentéktelen 
perc múló hangulatát, annyi szere^ 
tettel, mintha újra nemes szerelem * gg 
vallom ásait fűzném halk és gyöngéd 
verssorokba. Talán valamikor az a 
drága ember megtalálja e foszló pa^ 
pírt és a távoli múltból megérzi azt 
a meleg sóhajtást, amely egykor eU 
kisérte az iskolába s azontúl is az ( ——
életbe, mindenhová.
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