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Mikor az öreg király megérezte, hogy el 
íté li mennie dicsősége színhelyéről, szorongó 
érzés vett rajta erőt, leirhatatlan valami, amit 
csak azok éreznek, akiket váratlanul megérint 
a halál lehellete. Később ez a fojtogató szo
rongás enyhült, talán a remény tette, talán a 
megszokás s eztán csak arra gondolt, milyen 
em léke marad a földön, elhomályosulhat-e va
laha az ő dicsősége, lesz-e kor, mikor a tör
ténelem nem fog tetemes külön fejezetet szen
telni az ő nevének. Tulvilági életére is gon
dolt, de sokkal több megnyugvással, mint azt 
várni lehetne, m ert most görcsösen ragaszko
dott vallásához, mint utolsó gerendához a fel
táruló sejtelmes vizekben s erősen hitté, hogy 
az égben örök fény jutalmazza nagyszerű ha
ditetteit.

Nagyon elgyengült, de fájdalmai már nem 
kínozták, aludni szeretett volna. Agyát orvo
sok és udvari em berek vették körül, meg a 
családja, alig-alig ismert már fel valakit, de 
amennyire megsejtette még egy-egy pillanatra 
a földi dolgokat, nem tudta megmagyarázni



magának, mit keres ez a sok ember nála. De 
nem sokáig töprengett ezen, hiszen eszmélete 
már alig-alig lobbant fel s akkor is csak az 
öröklét utjai felé fordult.

Egyszerre napszerü világosságra gyűlt az 
öntudata, fájdalmai hirtelen elmúltak, könnyű
nek érezte testét és csodálatosan vidám, bol
dog érzés öntötte el. Felemelkedett és csodál
kozva nézett körül. Látott az ágyon feküdni 
egy viaszarcu öreg embert, akit a tükörből 
nagyon jól ismert, ő maga volt az, látott az 
ágy körül embereket, akik letérdelnek és hal
kan imádkoznak, mindenkit megismert és min
den neszt tisztán hallott, a sóhajokból kihang
zott, hogy egy öreg szolga hangosan zokogott 
az ágy fejénél. 0  maga pedig lebegett felettük.

Fölujjongott örömében. íme, é le k ! gon
dolta. A földön meghaltam és megkezdtem a 
szebb, halhatatlan, örök életet. Micsoda bol
dogság ! Hát igaz ?

Többet is akart tudni, feljebb emelkedett 
s anélkül, hogy tudta volna hogyan, a palota 
fölé jutott, látta maga alatt a sürü néptöme
get, mely leste a palotából! érkező híreket^ 
látta a fekete zászlót, melyet felhúztak a pa
lota ormára, hallotta zúgni a harangokat s 
látta, hogy tűznek városszerte több és több 
zászlót ki.

Egy darabig figyelte a kifejlődő gyászt, 
de aztán jobban érdekelte, hogy megtudja, hol



van ő most, mi történik vele, mi lesz a sorsa 
és még feljebb emelkedett. Valami ködszerü 
région át lebegett az azúrkék űrbe. Egyszerre 
hangot hallott.

— Isten hozta közibénk, Felség.
Ez nagyon földi izü beszéd. Talán mégis 

álmodom, gondolta a király. Körülnézett és 
íme, mit látott! Egy hatalmas lángoszlop kö
zeledett felé. A láng nem terjesztett világossá
got, csak önmagában ragyogott valami soha 
nem látott színben. A lángnak tisztán kivehető 
sötétebb belső magva volt s az egy ember
alakot ábrázolt.

— Udvöz légy Felség, hallatszott újra.
— Ki szólít? kérdezte a király.
— Nézz mélyebben a lángjaim közé. — 

Nem ismersz meg ?
A király megdermedt a csodálkozástól. 

Tehát a lángoszlop szólít! Az alak pedig, a 
láng belső magva, amint hozzászokott a szem 
a furcsa fényhatáshoz, egyre jobban kivehető 
volt. Végre megismerte. íme, ez az ő volt mi
nisztere, aki négy évvel ezelőtt halt meg. De 
még alig vette jobban szemügyre, máris másik 
lángoszlop közeledett feléje s ezt már azonnal 
megismerte, egy tábornoka volt, aki már ti
zenkét éve, hogy elesett egy nyert ütközet
ben. Hanem ennek sokkal, de sokkal kisebb 
lángja volt, mint a miniszternek, mintha törpe 
állott volna az óriás mellett.



— Hol vagyok, mondjátok hamar, mert 
elszédülök, vagy felébredek, mielőtt megtud
nám. Látlak, hallom a hangotokat, de hát 
mi ez ?

— Nem fogsz felébredni, hanem csak 
nézz körül, mindjárt megértesz mindent.

A király körülnézett. Végtelen mezőn volt, 
de nem sikon, hanem űrben s ez a mező ki- 
sebb-nagyobb lángokkal volt tele, melyek örö
kös mozgásban voltak. Volt ott mindenféle, 
pici és halvány, mint egy gyertyafény, szél is 
elfujhatta, alig volt benne élet, volt azonban 
hatalmas lángoszlop is nem egy, melyet állan
dóan megújuló tüzek tápláltak.

— Látod felség, ezek elhunyt emberek 
árnyai.

— Úgy és hát ti elhalt alattvalóim nevé
ben jöttök elém ?

— Nem, felség, egyáltalán nem. Senki 
sem törődik itt a többi árnyakkal és szó sincs 
semmi tiszteletadásról. Mi azért jöttünk ide, 
m ert holnap a mi emlékeink itt magas lánggal 
fognak lobogni. Temetésedig számtalan beszéd
ben és irásműben fognak bennünket emlegetni,

— Az Istenért, mondjátok hol vagyok hát 
és mi az, ami velem itt történik ? Csak annyit 
látok, hogy benne vagyok a túl világi életben s 
hogy az örök élet Ígérete nem volt mese.

— Mese is, meg nem is, felség. Nincs 
minden em bernek a földi életén túl is élete,



legalább is nincs hosszú tulvilági élete, Egy-két 
évig persze van mindenkinek,

— Észbontó ellentmondás. Mi köze a 
tulvilági életnek a földi élethez és különösen 
hogyan lehet az örökkévalóságot évek sze
rint mérni?

— Az örökkévalóság mese volt, felség. 
A  mi életünk itt nem egyéb, mint földi éle
tünk lobogó emléke. Már most például, egy 
egy erdőkerülő emléke csak addig él, mig van 
valaki, aki rá emlékszik, egy-két évtized és 
vége. A láng kialszik. De már egy világhírű 
költő em léke sokáig hatalmas lánggal ég, sőt 
az sincs kizárva, hogy századokig alig látható, 
aztán egyszerre fellobog és hihetetlen lángot vet-

— Eszerint én itt örök életre tarthatok 
számot, hisz nevemet a történelem megőrzi.

— Felség, az örökkévalóság iránt minden 
reménnyel fel kell itt hagynunk. Lasciate ogni 
speranza. Voltak a múltban tízmilliós városok, 
egy kontinensre kiterjedő birodalmak s azok 
minden egyes fejedelmének emléke kiveszett, 
vagy legfeljebb lappang.

— Mi az, hogy lappang.
— A lappangó láng, az a mi életünk leg

nagyobb meglepetése. Teszem, eltemetnek egy 
embert, az emléke itt kigyul s el is enyészik. 
Sok-sok ezer év múlva a véletlen felnyitja a 
sírját s világgá kürtöli a nevét, így jártTutan- 
kamen. Vagy egy rr.űve kerül napvilágra



megfejtik és elterjed a neve. A  rég elenyészett 
tűz hirtelen hatalmas lánggal fellobog itt, míg 
újra ki nem alszik. Néha egy láng elhalkul, 
még teng-leng, már kialvóban, mikor a földön 
valami véletlen folytán újra emlegetni kezdik 
mire árnya megnő és gyönyörűen lobog.

— De néha egy regényalakot, mint Ras- 
kolnyikovot* sokan emlegetnek a földön, annak 
is  van itt árnya ?

— Nincs, felség, csak Dostojevskinek, az 
Írójának.

— Megint egy ellenmondás. Shakespeare, 
vagy Homeros nagy irók voltak, emlegetett 
alakjaik vannak, de a földön valójában nem 
tudják, éltek-e. Itt megtudja azt az em ber?

— Homeros éppen ott megy. A  legnagyobb 
oszlopok közé tartozik itt a mi világunkban. 
A zt mondják, volt lappangó láng is. Nézd meg. 
Minthogy az arcát nem tudják elképzelni, a 
láng magva homályos, kissé hasonlít a róla ké
szült híres szoborműhöz, de halvány, alig ki
vehető. Shakespeare lángjának pedig egyálta
lán nincs is magva.

— De végre is, engem csak díszhely illet 
meg, hisz a történelem . . .

— Hagyjuk a történelmet, iobb nem be
szélni róla. Megbízhatatlan, pontatlan, nem ba
rátja a nagyoknak s minden kor mást tart 
nagynak. Minek keserítsem előre. Most men
jünk a nekünk gyújtott áldozati oltárokhoz.



Ezalatt számos árny suhant el mellettük, 
vagy csoportosult körülöttük, az elsuhanok is
meretlenek voltak, ám azok közül, akik ott 
iparadtak, csaknem mindenkit megismert. El
sősorban néhai apósa szemrehányó tekinteté
vel ialálkozott.

— Mért bántál olyan rosszul a lányommal ?
—  Igazán nem tudom, felség, az élet oly 

rövid volt és úgy elillant, hogy most már csak
ugyan magam sem értem, mért nem voltam 
jobb hozzá. Szerettek az idegen nők, de ez 
most semmi örömet sem okoz nekem, mig a  
nőm bánatos mártirarcára fájdalommal gon
dolok.

Ezalatt egy ismeretlen árny köszöntötte 
őt. Megkérdezte a miniszterét, ki legyen az.

— Szomorú dologra készit ez az árny 
elő bennünket, felség. Lángja úgy érkezett kö
zénk, hogy nem jósoltunk neki két hetet. Fi
zikus volt a földön egy kis országban és va
lósággal éhenveszett. Úgy érkezett az árnya is 
fel, ösztövéren, mint az éhhalál, alig volt na
gyobb egy gyertya fényénél. Elmúlt egy év s 
egyszerre lobbot vetett s ma már felülmúl en
gem s ez nem elég, fejlődésének szemmellát- 
hatólag kezdetén van csak. Felfedezésének je
lentősége áttörte kis hazájának béklyós hatá
rait s egyre nő jelentőségében. Eljöhet az idő, 
amikor a mi emlékünk már csak azért lesz 
meg egyáltalán, mert mint ennek a fizikusnak



a kortársait tartanak majd nyilván,
— Rémes perspektíva, de mégis, mi ösz- 

szefüggésben van a mi jövőnk az övével ?
— Ugyan, Felség, ki beszélne most He- 

rodes Antipasrólf ha nem az ő korában élt 
volna Jézus, a názáreti! Emlékszem, hogy ez 
a fizikus egyszer nálam volt, valami kis állásba 
kinevezésért kunyorált, de oly siralmas volt az 
ábrázata, hogy hülyének néztem s nem törőd
tem avval többet, amit megígértem neki. Most 
oda vagyok a reszketéstől, hogy ennek az 
audentiának gyászos emléke lesz az egyetlen, 
amiről emlegetni fognak, pedig, úgy-er hány 
ezer ember fogadtam audentián és hány száz
ezer ember dolgozott rendelkezéseim végre
hajtásán, Ó, hogy az ember nem tudja a föl
dön, mit cselekszik. Milyen könnyű volna pár 
mutatós jótettet elkövetnünk, milyen hasz
nunkra volna az itt, de azt ott a földön soha
sem  tartjuk sürgősnek.

Most minden figyelmüket a királyi patota 
felé fordították. Emlékük hatalmas lánggal lo
bogott fel, a földön rengeteg lap irt nekroló
got az elhunyt királyról s ezért az árnya ak
kora volt, hogy senki sem vetekedhetett vele. 

.Percig se gondolt arra, hogy ez valaha más
kép is lesz*

Mennyei adománya az árnyaknak, hogy 
mindent felfognak, ami rájuk vonatkozik. Mim 
den betűt látnak, minden hangot hallanak,



ami róluk szól.
Dicsérték mindenütt. Igazságos, nagy ural

kodó, személye szerint is kiváló, rengeteg nagy 
dolog fűződik emlékéhez, itt-ott nagyon elő
nyös kis adom ákat közöltek róla, mik nagyon 
jó színben tüntették fel. A palotába ötpercen- 
kint hozták a sürgönyök egész halmait. Meg
nyilvánult a világ igazán impozáns részvéte. A 
földrész minden táján kocsik, vonatok szágul
dozták a temetésre és a fővárosba vezető vo
natok zsúfolásig tömve voltak a szertartásra 
jövőkkel.

A trónörököst kereste most fel pillantása. 
Ott ült a negyvenéves, hatalmas férfi dolgozó- 
szobájában, álmatlan volt, de nem látszott szo
morúnak, beszélgetett egy öreg urral, valakivel, 
akit életében ő mindig tudatosan mellőzött.

— Felség, szólt az öreg, ezekkel az in
tézkedésekkel szerény nézetem szerint várnunk 
kell, mert az elhunyt uralkodó népszerűekké 
tudta tenni az ellenkezőjüket. Én, bár osztom 
Felséged n 'zeteit, levenném most ezeket a  
terveket a napirendről.

Kedves az öreg, gondolta a király, de azt 
rögtön látta, hogy a jövő hamar ki fogja kez
deni az ő műveit. De ezt a fájdalmat elfelej
tette, mert most még nagyon sok minden volt, 
ami vigasztalta. Benézett egy iratba, ami be
szédnek készült az ő temetésére, látott rá vo
natkozó kefelevonatokat és kutyanyelveket.



— Ni, a vén oktondi, kiáltott fel a mi
niszter és lem utatott a földre, ahol egy Péceli 
Hedvig nevű irónő jegyzeteket készített. Ez 
sietősen ki akarja adni Felséged életrajzát, ad
dig ebédelni se fog.

— Ez szép tőle. Mért oktondi tehát ?
— Ez a történelemirást napszámnak te

kinti, rengeteg betűt irt össze, persze sehol egy 
önálló gondolata, egy uj eszméje, vagy ahol 
van, jobb volna, ha nem volna. Neki a törté
netírás csak kenyérkereset.

— De hiszen ez nem baj.
— Dehogy nem baj. Megtörténhetik, hogy 

könyvét évszázadok múlva forrásmunkának 
veszi valaki és baklövései, ostobaságai törté
nelmi tényékként szögeződnek le.

A király nem volt úgy kétségbeesve, mert 
tudta, hogy Péceli Hedvig könyve még téve
déseiben is hízelgő lesz rá nézve, ha minisz
terére nem is.

Most hosszasan elnézték a temetés elő
készítő munkálatait, majd a király egy francia 
lapba nézett bele.

— Szemtelenség, mormogta, Párisban le
tartóztattak két szocialistát, két csavargót és 
azokról ez a lap majd annyit ir, mint rólam. 
Mi lesz hat hét múlva, ha már most vannak a 
földön más témák, mint én.

De nem ért rá sokat morfondírozni ezen, 
sietett nézni, hogy mintázzák le a halotti



maszkját. Ez a művelet végkép elszomorította.
— íme az utókor ismerni fogja egy hul

lának az arcvonásait, de az én arcom jelleg
zetes életét, az én mosolyomat, a lelkemet, 
mely a szemeimbe ül ki, azt már nem, Jó  sze
rencse, hogy életemben 5—6 hires festő mégis 
lefestett, azok több életet öntöttek belém.

— Felség, a szobrunkat kevés ember lát
ja. Lesz egy kor, amikor Felséged arcát egy 
nagy moziszinész alakítása után képzeli el a 
világ. Pedig mit utánozhat le a színész. Haj
ékünket, semmi mást. Dehát emlékünkre nem 
fontos a külsőnk. Napóleont sok ábrázolatban 
ismerik, de mindezeknél fontosabb volna rá, 
ha nem indult volna el oroszországi hadjára
tára. Mindjárt jobb képet hagyott volna maga 
után. Jobbat, mint amilyet a világ számos szob
rásza, festője, színésze alakit róla.

Néhány hét telt el igy. Naponkint talált 
még a király valamicskét, itt-ott egy heti, 
vagy havi folyóiratot, mely róla irt, képes új
ságot, cirkurálni kezdett a temetéséről készült 
8—10 film is, de ezek már az utolsó fellobba- 
nások voltak és már maga is tisztában volt 
vele, hogy nem történik többé az érdekében 
tömegmegmozdulás. Elszomorodott és megkér
dezte a miniszterét, akit egyébként alig talált 
.meg, nagyon halkan pislákolt az egész kis



ángok k ö z ö tt:
— Látsz-e meg engem ?
— Ó Felség, még boldog lehetsz az ár

nyak közt.
— Talán van még lán g o n ?  En magam 

nem hiszem, m ert a szembejövők észre sem 
vesznek, mig kezdetben mindenki engem nézett.

— Lángod kevés van, de ez a kevés soká 
megmarad, csaknem halhatatlan. Persze nem 
százezer évre, csak egy egész rövid kis halha
tatlanságra, mig lehet.

— De hisz már nem irnak rólam a lapok..
— Ne írjanak. Majd ir a történelem és- 

az többet ér (esetleg). Sok munka lesz ve
led, mig elfelednek, sok szobrot emelnek, sok 
beszédet mondanak, gyakorlatokat, essayket 
irnak, még nagyon hosszú századokig lesz lán
god, mig mi még rég elenyészünk, vagy lap- 
pangani fogunk csak.

Búcsúzzunk el mi is a királytól, aki ezen
túl féltékenyen figyelte a reá vonatkozó ada
tokat, nagyon sok keserű napja volt nagyon 
kevés édes közt, nagyon hamar látta alkotásai 
és intézményei bomlását, mert a világ nem 
volt hajlandó azon a ponton megmerevedni, 
melyen ő ott hagyta, bár ő azt hitte, hogy 
visszafelé haladnak odalent. Sokat fájt a szi
vének a történelem mind bántóbb kritikája is, 
mikor sekinek sem volt a földön oka többé, 
hogy hízelegjen az emlékének, s mikor utódját



kezdték körültömjénezni, aki pedig egyénileg 
—  szerinte — közel sem járt hozzá.

Dehát igy szokott az lenni, meghalt a 
^király, éljen a király,



IL
Smolenski Béla tanárjelölt' kissé későn 

ébredt ma. Valami rossz érzés lappangott tu
data alatt benne, de nem tudta még, hogy 
mire vonatkozik. Többször volt már kellemet
lensége, amit el is felejtett, de még egy dara
big megmaradt a kellemetlenség utóérzete;. 
Ugyanúgy fojtogatja a diák torkát a közeli 
vizsga akkor is, mikor másra gondol. Lássuk 
c s a k : ma vasárnap van, nem tanítok sehol» 
estére előadás a Franklin körben Dantéről és 
az előadás lesz a Franklin kör nagy matiné- 
jének főpontja, Ez még nem kellemetlen. Ha
nem csakugyan ! Ruhát kell választani az elő
adáshoz ! Hát ez az, ez rontotta el a jó ked
vét, mikor felébredt.

Tehát essünk át rajta. Szekrényéhez lé
pett, sokáig tanakodott, mig végre megállapo
dásra jutott önmagával, s kiválasztott egy fe
kete csikós nadrágot és egy kék kabátot,, 
mely még tűrhető jó karban volt. Egy nyak
kendőt majd vesz, vagy kölcsönöz. Igaz, ami 
igaz, hogy a matiné a főváros legnagyobb te r
mében lesz, válogatott és jó közönség jelen



létében és hogy a Franklin kör elnöke frakk
ban fogja átadni a szót neki, mint előadónak* 
dehát őtőle jó előadást várnak, nem jó ruhát.

S hát evvel megvolnánk. Lássuk a Be
szédet.

Csak óvatosságból volt papírra vetve, 
hogy ha elkövetkeznék a lámpaláz érthetetlen 
és gyógyíthatatlan betegsége, fel lehessen ol
vasni, viszont némely részt több formában el
gondolt és lejegyzett és az utolsó perc inspi
rá ló já ra  bizta, hogy melyiket fogja elmondani. 
Természetes talán, hogy most elolvasván az 
egészet, ujabb alternatívákat dolgozott ki. Köz
ben dél lett, s minthogy reggelizni elfelejtett,, 
most egész világosan tudta, hogy abban kell 
hagynia munkát, ebédelni kell menni. Kétes 
öröm, mert a kiválasztott vendéglő ide hároirn 
kilométer. Sebaj, legalább útközben is gon
dolkozni lehet a beszéden.

Szokása volt, hogy az uccán csak nézett, 
de nem látott, most azonban feltűnt neki, hogy 
a kirakatokban sok helyütt Dante szobrok 
vannak, másutt Dante arcmások. Ez a mai 
Dante matiné miatt van. Érdekes, gondolta, le
hetne ez az én karrierem kiinduló pontja is. 
Például jelen volna a tanügyi miniszter, meg
hallgatná a beszédemet és azután kinevezne 
a fővárosba. Lám, ha ebéd előtt ilyen álmaim 
vannak, milyenek lesznek ebéd után ?

A Heine téren nyüzsgött és zajlott a déli

2 Boscha'n : Az Árnyak. 17



korzó- Az egyik üzlet óriási kirakatában gyö
nyörű márvány Danteszobor. Előtte két nő ál
lott és nézték a szobrot, vagy a szőnyegeket 
körülötte. Az egyik nő rendkívüli szépség volt 
s Smolenszkit első látásra valósággal elbűvölte, 
azt hitte, soha sem látott ehhez hasonló szép
séget, ha csak klasszikus szobrokon vagy ké
peken nem, megjegyzendő, a ruhája is egész 
jól illett volna kék bársony tányérsapkájával 
egy Junószoborra, bár azóta kissé változott 
a divat.

Smolenski megállt szintén a kirakat előtt, 
hol a szobrot, hol a nőt nézve, pillantásuk 
kétszer háromszor találkozott, mig a nő kí
sérőjével be nem ment a boltba. A fiú sétált 
ott le-fel egy darabig. De aztán elsietett. Szé- 
gyelte magát. Ez volt életében az első eset, 
hogy neveletlenséggel vádolhatta magát. Azért 
a bájos szépség hatása alatt álmodozásba me
rült és így ért az étkezőbe.

Az olcsó vendéglő négy óriási terme diá
kokkal volt tömve, akiket egész had pincér 
szolgált ki. Az evés nem tarto tt ezeknél so
káig, nem is volt sok fogás, de meg azért is, 
m ert minden hely többször újra kellett és ezt 
ők tudták. Smolenski leült valahová, de hamar 
észrevette, hogy a diákok közt ő most feltű
nést kelt, sugdosnak, mozgolódnak és minden 
szem felé fordul. Elpirult, gyorsan végzett ol
csó ebédjével és elsietett.

xs



Hazamenet még betért egy cukrászdába, 
és vett két darab* süteményt.

Leheveredett a díványra, s folytatta ál
modozását.

— Igen, hát kineveztek tanárnak valahol 
az országhatáron egy kis városkába, mely tíz
ezer lelket számlál, ahol évszámra nem fogok 
egyéb könyvet kapni, csak amit a fizetésem
ből megvehetek. Abból pedig nem fejezhetem 
be a munkámat.

Ezt a munkát tulajdonkép meg sem kezdte 
még, még tanult, terveit és jegyzeteket készí
te tt hozzá. Történetfilozófiai mü lett volna, az 
eszméjét nagy vonalakban tisztán látta már, 
de még sokat kellett volna tanulni, gyűjteni. 
— Ideje pedig nem sok volt, mert ma- 
gánytanitványokból élt, (fizikát és matézist ta
nított, mert történelemre nem kapott volna 
magán tanítványt) órákra kellett járnia és itt- 
ott egy dolgozatot irt tudományos folyóiratok
nak. Ezekért a dolgozatokért aztán hetekre 
letért a főmüve vonaláról, mert hisz ezekhez 
is igen alapos tudás kellett, a tudományos fo
lyóirat közönsége nagy igényű és joggal, vi
szont nem nagy számú és igy a lap a legne
hezebb munkát igen gyengén fizeti. Sok baj 
van a világon! Hozzá most ősz van, egész nyá
ron nem volt tanítvány, most már van egy 
pár, de az első havi munkát csak eztán fi
zetik.



— Talán mégis el kellene fogadni azt az 
állást, — gondolkozott tovább. Az legalább 
nyugodalmas és biztos kenyér. Mi vár itt rám, 
ha megöregszem ? Privát tanítványokat nem 
kapok, hogy tudós lesz-e belőlem, az nagy 
kérdés. Talán ha kitartásom volna, írhatnék 
valamit, ami újszerű és nagy lenne, de csak 
nagyon válogatott szakértő közönség számára. 
Es lenne-e egyáltalán visszhangja ? Ugyanakkor 
megjelenik egy kis szerelmi regény, egy iró 
játékos kedvének habszerü alkotása s azt fel
kapják, rólam pedig tudni sem fognak.

— Ha tudnám eszméimet szépirodalmi 
műben beadagolni! ? Nem, ahhoz nem vagyok 
elég könnyű fajsúlyú, nem is értek hozzá.

Ilykép morfondírozva félálomöan már-már 
látta is magát, mint kisvárosi tanárt. Megjele
nik erélyesen, fiatalon, ajtóstul tör be az élet 
kapuján követelve a helyét, aztán assimiláló- 
dik. Kezdik mulatós alkalmakra hívogatni, bo- 
rozgat, megtanítják táncolni, majd kártyázni, 
tanulmányait elhanyagolja, lassan szüksége lesz 
rá, hogy átnézze a könyvet is, amit tanit, mert 
többet már alig fog tudni, aztán valami meg
rögzött szokását vagy mondását felkapják a 
diákok s azt mint csúf ne vet hordja, mig él, vé
gül minden haladástól elzárva maga is konzer
vatív lesz, ragaszkodik ahhoz a kevéshez, ami 
ragyogó ifjúságából visszamaradt és végigkíséri 
az életen s a fiatalság mint öreg vaskalapot



teljesen negligálni fogja.
Mert ez az útja ott a falun, minden hiába, 

először jön a kaszinó, a kötelező látogatások 
és fogadások, először őt szoktatják az alko
holhoz, aztán ö másokat s végül nincs is más 
témája, mint hogy ki hol mennyit ivott.

Sötét álom. Egyelőre még tejszín volt az 
arca és mélyen elaludt.

Késő este ébredt fel, amit szerencsének 
tartott azuttal, fogta a beszédét és sietett az 
előadására.

Rengeteg ember gyűlt egybe. Az ülőhe
lyek előtt a szabad tereken veszélyes tolon
gás, álltak az em berek és tülekedtek egy gom- 
bostünyi helyért. Mikor Smolenski az emel
vényre lépett, csend volt, csak egyik sarokból 
hangzott néhány árva taps. A rra nézett s ott 
látta a barátait, akik Benes Böske tanárnő kö
rül csoportosultak egy sarokban, ahol az ab
lakmélyedés megóvta őket a tolongástól. Smo
lenski hálásan üdvözölte őket s hozzáfogott a 
beszédéhez. Kezében tartotta a szöveget, de 
nem volt rá szüksége, sőt, mikor tisztába jött 
a közönsége ízlésével, rögtönözni kezdett, me
sélt, idézett, nívója ugyan sokat vesztett, de 
úgy látszik előnyére, mert közönsége mind
jobban felmelegedett iránta.

Egyszerre meglátta az állók mögött az



első padsorban a délelőtti szép lányt. Jelenleg 
fehér selyemben volt s ha lehet, még szebb* 
volt, mint délelőtt. És semmi kétség, ő volt 
ilyen arcot nem lehet mással összetéveszteni, 
Smolenskinek hangosan feldobogott a szive, 
szüksége !ett rá, hogy belenézzen a kéziratába, 
melynek szövegétől aztán nem tért el, de k 
kellett hagynia részeket. Látta, hogy az ő kö
zönségének csak habszerii dolgokat tálalha 
fel, mert másként unatkoznak s az veszélyes 
mert ha két ember elkezd beszélgetni, egy 
perc múlva az egész terem beszél vagy pisz- 
szeg. Most tehát, mikor a szöveghez ragaszko
dott amit akkor irt, mikor a hallgatóságról még 
fogalma sem volt, kezdte a talajt elveszteni a 
lába alatt. Nem tartott soká, m ert az volt so
ron, hogy Vergiliusról beszéljen Dante poklá
val kapcsolatban s ekkor meséket mondott 
Vergiliusról. A bban a kellemes hangulatban 
melyet ezek a mesék keltettek, be is fejezte 
előadását.

Utána még próbált valaki Dante verseket 
szavalni, de nem sok sikerrel, mert a közön
ség már mozgolódott és lassan szét is oszlott,

Smolenski, amint lehetett, barátaihoz ment, 
akik bevárták a teremben. Ezek melegen gra
tuláltak. 0  elhárította magától, m ert nem érez 
mást, csak szégyent, nyolcad gimnazistáknak 
alig mert volna ilyen keveset nyújtani.

Lassan mentek lefelé a lépcsőn, néhinyan



villamosra ültek, többen gyalog kisérték Benés 
Böskét, de ezek is lassan lemaradoztak, végre 
a lakásáig csak Smolenski kisérte, aki búcsúzni 
kezdett a kapunál.

— Talán följönne hozzánk egy percre?
— Már m ennék is, de megvallom őszin

tén, éhes vagyok, kedves Böske. Illetlenül éhes. 
M egyek és vacsorázom valamit.

— Nerü menjen vendéglőbe most, Béla. 
Úgy se tudna vacsorázni, a diákok agyonra- 
jonganák. Jöjjön fel hozzánk, vacsorázzék velem.

— Vendéglőbe nem szándékoztam menni, 
van hazafelé útközben egy helyiség, ott kap
tam volna vajaskenyeret és tejet. Mondanom 
sem kell, szivesebben vacsorázom magával.

— Látja, ezt már szeretem, ha valaki en
gedelmes, jó fiú.

— Az á m ! De mit szól anyukája a vá
ratlan vendégnek, akire nem készült.

— Kérem, ne becsülje le anyukámat. Job
ban tud az rögtönözni, mint akárhány nép
szónok.

— És Ízlésesebben. Éljen an y u k a !
És már m entek föl. Smolenski fáradtan 

nyújtózott el az ebédlő sarkában egy kar
széken.

Öt-hat éve ismerték egymást. Böske ki
csit anyáskodott a fiúval, akinek mindenki 
nagy jövőt jósolt, biztatta, vigasztalta, tanítvá
nyokat szerzett neki, kezdetben ő helyezte el



a cikkeit. Neki magának kivételes helyzete volt 
a karban, mert állásán kivül magániskolája is 
volt otthon, ahol állandóan 2—3 tanerőt al
kalmazott.

Vacsora közben sok szó esett a ma- 
tínéről.

— Mondja csak Béla, szólt egyszerre Be- 
nes Böske, nem öltözhetett volna kicsit, na
gyon kicsit jobban erre az alkalomra ? Egész 
délután vártam, hogy inspicirozzam, de nem 
jött.

— Hagyja, Erzsébet, nagyon szegény v a
gyok mostanában. És kiválasztottam én valami 
ruhafélét reggel, csah elfelejtettem felvenni. El
aludtam s úgy siettem el hazulról, ahogy a 
díványról felugrottam.

— Tenni kell valamit, szólt Böske, aztán 
némi gondolkozás után : Megvan írásban a be
széde ?

— Nem az amit elmondtam, hanem vala
mivel jobb. Megvan. Miért kérdi ?

— Kiadatjuk most röptiben. Jövő vasár
nap már árulhatják. S a pénzen egy kicsit ki- 
ruházkodik.

— De drága Böske, az én beszédem egy 
hitvány fércmű.

— Lehet, de kicsit át is írhatja. Adja 
csak ide.

— Lehetetlen, csak jegyzetek vannak, 
amiket magamnak írtam, néhol csak a schlag-



wortok.
— No jó- Holnap ebéd után jöjjön fel, 

{^lál itt két gyorsírót s azoknak diktálja le. 
Felét az egyiknek, felét a másiknak. Az se baj, 
ha két délután ta r t

— Bámulom magát, Bőske.
— No hallja! Ez a legkevesebb, amit el

várhatok Magától, hogy bámuljon.
Közben hozták a vacsorát. Az asztalhoz 

letelepedtek Benes Böske szülei, de ez nem 
sokat zavarta őket társalgásuk pajtáskodó 
hangjában.

— A nyáron — mesélte Smolenski, — 
nagyon sok időm volt és lényegesen előreha
ladtam főmüvemben. És képzelje, egy német 
folyóiratban találtam egy cikket, valami We- 
ber nevű egyéntől. Nagyon érdekes és nagyon 
fontos dolgok. És mintha én irtam volna, tel
jesen az én gondolataim. Kénytelen leszek en
gedélyt kérni tőle, hogy idézzem a cikke jó 
nagy részét.

— Azt már aligha teheti, mondhatnám 
sehogy, szólt Böske. W eber Johann, fiatal 
ném et történetíró a múlt hónapokban meghalt. 
— Maga nem olvas újságot?

— Éhenhalt ?
— Ne vicceljen.
— Mert nem csodálnám, ha valaki elfe

lejtene enni. mig olyan okos gondolatcsoportot 
levezet önmagában. S^kratesről mondatik, hogy



24 óráig állt az utcán, míg valamiről meggyőzte 
önmagát és azalatt nem vette észre a járóke
lőket.

Mint ahogy Maga se veszi észre ezt a 
pompás sültet. Nézze, hogy mosolyog M agára. 
Mintha csak mondaná : légy szives, egyél meg,



IIL
Boldog az árny, akit egy Romaín Rolland 

vesz bonckése alá. Ennek az elismerése való
sággal a halhatatlanság pecsétje.

Berlioz francia muzsikus boldogan me- 
sélgeti: Olvastátok rólam Romain Rolland 
könyvét? Ilyen öröm még nem ért árnyat. 
Életemben a szerelmi életemet mindenki a 
legnagyobb aljasságnak tartotta. Magam nem 
tudtam akkor, hogy milyen finom egy érzékeny 
lélek vagyok. De most minenki tudja.

De a legkitűnőbb esztétikus se minden. 
Nem elég, hogy minket valaki nagynak állít
son, kell, hogy valóban azok legyünk, mert 
az esztétikusok írása rövid életű, a helyünket 
csak az alkotásaink valódi és örök értéke je
löli meg.

Wells világtörténelme most a főtéma az 
árnyak világában. Napóleon például nyomban 
a rá vonatkozó sorok elolvasása után elment 
valahová, ahol Rostand Sasfiókját láthatta, 
hogy kissé belemerüljön a saját apotheozisába, 
mert erre a vigasztalásra valóban szükségé 
volt. Abban megegyeznek az árnyak, hogy ez



a könyv, egy buzgó dilletáns nagyon esendő 
alkotása, vélekedései, állásfoglalásai sok he
lyütt meglepően naivak, nem tudja, mit kell 
kiemelni, mi nem lényeges és mégis nagy°n 
fontos ez a könyv az árnyakra óriási elterjedt
ségénél fogva. így sokan védelmére is kelnek 
Mert ha mint történelem értéktelen is, az in
telligens és nagykoncepcióju em bernek van
nak olyan meglátásai, melyek figyelemre méltók 
és hivatásos történetirónak is szövétnekül szol
gálhatnának. Vannak, akik a leghaladottabb 
embernek tekintik, de sokan nagy fentartás- 
sal fogadják haladó eszméit, melyekkel mint
egy kacérkodik a jövő ítéletével, mig a jelen 
számára rezerváltabb, egész szépen ki lehet 
mutatni könyvében a nationalistát, sőt a so- 
vinistát és a konzervativet is. De nem baj. 
Talán ezek a fenntartások szükségesek is ah 
hoz, hogy a kora oly kivételes lelkesedéssel 
fogadja könyvét és a haladás eszméiből vala
mit mágis átvegyen. Ellenségei mulatságos 
dolgokat is fedeznek fel a történelmében. 
Például csapatostul emlit meg hetedrangu an<- 
gol tábornokokat, de gondosan kerüli, hogy 
megemlítse az ellenség győzteseinek nevét,. 
Kérdés, hogy hiszi-e, hogy ezzel azok a nevek 
ki is vesznek a világtörténelemből. Vannak 
aztán egész elkeseredett ellenségei.

Ezek közé tartozik egy W eber nevű volt 
történetiró. Ez az árny fiatalon halt meg és



minthogy óriási vagyont hagyott hátra, befeje
zetlen müvét, mint értéktelen lomot szórták 
ki örökösei az ablakon.

— Jelent volna csak meg az én müvem, 
majd látná mindenki, mennyire túlhaladtuk 
mr, Wellset, s micsoda egy vén salabakter az 
öreg.

Nincs szerencsénk W eber ur munkáját 
ismerni, úgy látszik, kár érte. E pillanatban 
vakitó fénnyel uj árny születik meg. Nincs ak- ■ 
kora lángja mint történetünk elején a király
nak, de azért rögtön mégis népszerűbb. Bran- 
des érkezett meg földi útjáról az emlékek bi
rodalmába. Minthogy pedig Brandes nagyon 
okos, tiszta kritikáju ember, 'mindenki hozzá 
igyekszik és hallani akarja a véleményét, per
sze mivdenki önmagáról. Brandes kábult és 
zavart, mint minden árny születése pillanatá
ban, s csak tagolatlan felkiáltásokat hallani 
tőle, ott is hagyták, hogy időt adjanak neki, 
mig hozzászokik a tulvilági élete újságaihoz, 
csak W eber m arad mellette. Miután megma
gyarázza neki, hogy hol van, hogy került ide 
stb. a legszükségesebb tulvilági tájékoztatást* 
fejtegetni kezdi neki, hogy az árnyak legna
gyobb baja, hogy minden kor irója saját vérén 
szűri át a történelm et és saját ideológiája sze
rint ítél meg embereket, akik évezredekkel 
azelőtt, nekünk ismeretlen világban éltek, 
mely világnak más felfogása volt mindenről,



más kívánságai és parancsai voltak, mást né
zett el és mást tartott fontosnak, mint mi. így 
aztán minden magyarázat és irás, mely nem 
korbeli, olyan mint egy görbe tükör, s nincs 
az az árny, aki magára ismerne egy írásban, 
melyet pár évszázaddal később írnak rőla.

Ebbe már beleszól Brandes és kifejti, 
hogy ez nem baj. Az árny számára az a fon
tos, hogy maga a tette vagy müve fel le
gyen derítve a maga tiszta valóságában, ab
ban aztán majd minden kor megtalálja a maga 
szája szerinti izt.

Mikor idáig jutnak, négy angyal jelenik 
meg és felhívják Brandest, jöjjön velük a Földi 
Gondviselés trónja elé.

Megremegtek az árnyak. Ez évszázadokon 
keresztül a legnagyobb esemény és oly ritkán 
esik meg, hogy nem is mindenik árny éri meg. 
Brandes is nagyon elfogult volt. A zt tudta, 
hogy nincs mitől félnie atheista írásai miatt, 
mert egy felsőbb lény nem ismerheti a kicsi
nyes földi bosszuérzetet, de az esemény egyen
lőre meghaladja erejét. Halasztást kér, még 
meg akarja figyelni a temetését. Ez minden 
árny természetes kívánsága, például Wilde 
Oszkár most is dicsenszik, hogy 13 ember volt 
a temetésén, s azóta mégis m ekkorára nőt a 
lángja.

Az angyalok felvilágosítják Brandest, hogy 
-az örökkévalóságban nincs idő és nem számit



napok szerint, így ha ők pár napig várnak rár 
a Trón előtt az nem jelent késedelmet.

Az árnyak szótlanul járnak ezekben a 
napokban. Mindenkinek a leghőbb vágya, ál
mai álma, hogy a Földi Gondviselés trónja 
elé kerüljön, s ime az ő életükben ez megtör
ténik valakivel. A  zsidók érezhették ilyes vala
mit kinyilatkoztatáskor a szinai hegyen. Lassan 
kialakul köztük a haditerv. Ok nem juthatnak 
oda, tehát kívánságukat fogják oda feljuttatni.

W eber szervezi az akciót, végtelen sor
ban felállítja az árnyakat, s úgy várják Bran
dest. Mikor megjön, látja a sorfalat és W ebert 
az élén, aki is hozzálép és m egkéri:

— Testvérünk, mielőtt a Trónhoz járulsz, 
hallgass meg bennünket, hogy kérésünket a 
Trón előtt tolmácsolhasd.

Ekkor Brandes W eber kíséretében ellé
pett az árnyak sorfala előtt; mindenki röviden 
előadta kérését vagy panaszát, s neki minden
kihez volt egy szava. És bár a végtelenhez 
képest ez nem jelentett időt, nekünk egy év
tizedre volna szükségünk, hogy leírjuk ezt a 
rapportot. Ezért csak példakép emelünk ki 
egy két beszélgetést, hogy hü képet alkossunk 
erről az eseményről és mégis olvasóink türel
mét se tegyük ki nagy feladatnak.

T eh á t:
Tlátó: A  paltónikus szerelem elterjedt 

fogalma nem tőlem ered és félremagyaráz engem



1Branöcs: A kkor méltatlanul fűződik va
lam i eszményi szép a nevedhez. Mindenesetre 
rosszabbul is sikerülhetett volna.

WÍÍÖ2 Oszkár: Add meg nekem a nirvá
n á t, hogy elfelejtsenek. A hozzám tapadt rá 
galommal rettenetes léteznem.

üranbzs: Nagy árnyék vetődik a nevedre, 
de nagy fénye is van. Sokan elszenvednék a 
hozzá tapadt rágalmakat a dicsőségedért. A  
müveidet barbárság volna ezért megsemmisí
teni. Hamarabb pusztul el a readingi fenyház, 
mint a balladáji.

TUarat: Felrójják a vért nekünk, az esz
me fanatikusainak.

Uranbes: Érjétek be vele, hogy forradal
matok fordulópontja a történelemnek és hogy 
Európát megtermékenyítette eszmékkel.

¿óért: Német birodalmi elnök voltam s 
halálomkár minden lap megírta, hogy nem vol- 
1am tanult ember.

Uranbzs; Ezer tudós tanulja a történelmet, 
Te pedig csináltad és jól csináltad. Ez több.

Tlagy Sánbor: Egy német tudós gyűlöletes 
színben tüntet fel engem és egy német opera
tőr életét eléje helyezi dicsőségemnek és te t
teim értékének.

ÜranbQS\ Az a német operatőr a Te pél
dádon buzdult nagyot elérni.

Tjinbenőurg: Ludendorff elvitatja minden 
dicsőségem és fegyvertényeimet el akarja tu-



lajdonitani.
Branőes: Engedd át neki. Neve úgyis e 

fog tűnni a tied mellől s a tied tisztábban fog 
ragyogni.

Saaanarofa: Lionardó képét, a Lédát, el
égettem, az igaz. De jelent az valamit a ben
nem lobogó szent eszméhez képest?

Branöes: Nem baj, hogy felemlegetik. Leg
alább megtanulja mindenki, aki uj eszmékkel 
jön, hogy keveset romboljon a régiből, mert 
az eszmék gyorsan változnak, de egy uj Lédát 
nem fest egy uj Leonardo.

Sflaöespeare : M iért tanakodnak rajta, hogy 
éltem-e egyáltalán?

Brauöes: Örvendezz, hogy csak müveid
után ismernek. Hisz ez a legnagyobb szeren
cse ! Sok nagy em ber engedné el, hogy ismer
jék magánéletét. Kérdezd meg csak például 
Ady Endrét.

11\ Gyufa páva : A világnak meg akartam
valamit menteni a klassikus művészet szépsé
géből. Mért gáncsolnak annyit a bigottok ?

Branöes: M ert meg akarnak valamit men
teni a vallásból a világ számára. Ne haragudj 
rájuk, nem sokat ártanak müvednek.

Csemegi: Büntetőtörvényt alkottam és al
kalmaztam. Most azt mondja rólam Vámbéry, 
hogy ez a kettő meghaladja egy ember erejét

Branöes: M indketten elsiklottatok a bűnö
sök felett. A törvényalkotóknak meg kellene

3 Boschan : Az Árnyak. 33



egy kicsit izlelniök azt a börtönt, melyet ré 
mes évszámra mérnek.

Tlttifa: M ért mondják, hogy Aetius legyő
zött a catalaunumi csatában, holott pedig az 
nem úgy van.

HranbQS\ M ert neki voltak történetírói, 
neked nem. Egyébként igy se baj, mert amig 
példa kell az egyéni akarat mindenhatóságáról, 
az elsők felett fog ragyogni a neved.

Tjomeros: Olyanok is tudják, hogy nagyo
kat alszom, akik nem is olvastak.

TZratibes: Lám, egész jó vagy altató me
sének az emberiség számára. Egyébként min
den müvet azok gáncsolnak többet, akik nem 
olvasták. Akik olvasták, szépet is' találtak 
benne.

Höfcs Safamon : A történelem tudni véli,
hogy nem voltam jó hadvezér, mert kettésza
kadt az országom.

'dranbcs: Csak Te ne panaszkodj. A Te 
évezrededben sok volt a harcos király, tud-e 
róluk valaki?

Wícs Safamon : És a tem plom om ! Vagy 
gáncsolják, vagy restaurálják, de rosszul.

Uranbes: Én se restauráltatnám. Hátha a 
múltak ködében szebb, mint a valóságban volt. 
ítéletedet a két anyáról többen tudják, mint 
ahányan a gúlákat láthatják, pedig azok ugyan
csak megmaradtak.

SpQiaftes: Kérlek, nem tehetnéd meg^



hogy kevesebbet beszéljenek rólam ?
'Sranbes : Nem szolgálhatunk egyéb po

kollal a bűnök büntetése számára.
űucuííus: A nagy ember legkisebb tényei 

maradnak meg. Egy lakomám emléke, meg 
egy cseresznyemag, amit hoztam. De hisz oly 
dicsteljes háborút viseltem \

üranbcs: Hol vannak már hódításaid! Hol 
lennél Te is, ha cseresznyemagod ki nem kel 
a jövendő számára.

Jókai TRór: Minden modern iró belém
törli most a lábát. Nekem is meg lettek volna 
a szavaim, mint nekik. Sőt külömbek. De mire 
jutok, ha 1848-ban nyelvészeti bakugrásokkal 
kezdem a pályám.

'Branbes: Nagy volt a hivatásod a korod
ban. Egy elárvult népet vigasztaltál. A mai 
nemzedékkel szemben a mai Íróknak van kö
telességük. Ha nem végzik oly jól, mint Te a 
tiedet, túléled őket.

Justinianus császár: Ne engedd, hogy a
kommunizmus megsemmisítse életem hatalmas 
müvét, az örökre kodifikált magánjogot.

Branbes-. Ha a világ berendezése a ma
gántulajdon védelmét szükségesnek látja, bizo
nyára rátalál majd könyvedre.

Zaímubisia: 2000 év óta annyian meríte
nek témát a talmudból. Mégis mindig gúnyol
ják és lekicsinylik.

Branbes-. De még 2000 év múlva sem ül



mindenki a gúnyolódok gyülekezetében.
Tjeine: A  múltkor egy iskolaigazgató azt 

mondta, hogy ne olvassanak engem, mert én 
nem vagyok költő.

flranöes : Ismered a nevét ?
Tjeine: Nem.
:flranöes: Légy nyugodt, tanítványai is ha

marabb elfelejtik, mint Téged.
Tjeine: Egy Zangwill nevű iró beszélge

tést közöl rólam. Szeretnék vele beszélni, hogy 
lássa, hogy nem oly rövid életű az én szelle
mességem.

flranöes: Az egy szegény tudós és tudod 
hogy a tudósok koldusok a humor országában.

Aroíjászka Ottokár püspök: Indexen voltak 
a müveim.

flranöes : Nohát ott nagyszerű társaságban 
voltak legalább.

TKossuíí) Bajos: Már 1850-ben felvetettem 
az egyesült európai államok eszméjét egy nagy 
beszédemben Amerikában. És ezt az eszmét 
80 évvel később oly féltékenyen sajátítják ki 
mások !

flranöes: Ha az elsőség kérdéséről vitat
koznék eszmék dolgában, meglepő eredménye
ket találnánk. Ha az Európai Egyesült Államok 
létrejönnek, tudni fogod, hogy helyesen jöven
döltél.

Dostojeüsöij: Hogy köszönjem meg Neked 
a rólam szóló könyvedet.



Braudes: De hogy köszönjem meg neked: 
a müveidet, melyek úgy átalakítják a világ re
gényirodalmát, mint valaha a Don Quijotte a 
maga idejében ? És hogy köszönje meg az em
beriség ?

Danton: M ért tesz engem Kropitkin ne
vetségessé, mint egyszerű kispolgárt,

Dranöes: Kropotkin eredeti nézetet akart 
nyilvánítani. De ha tévedett, túléled,

Demokriios: Senki sem ismeri nevemet, 
pedig a rádióaktivitást nevezhetnék az én 
anyagelméletemnek. Én már megmondtam, — 
hegy csak egy alap anyag létezik,

Btanöes: Lám, lám, nincs uj a nap alatt. 
De ha ez igaz, akkor évezredek múlva is fel 
fog valaki fedezni.

So6rates : Én bölcsebb voltam, mint Plátó 
müvei után hiszik rólam az emberek. M ert én 
tudtam, hogy nem tudok semmit.

Branöes: A kkor páratlanul állsz a mai 
világ felett. M ert itt ma mindenki azt hiszi, 
hogy sokat tud.

Dafaeí: Fogy ton fogy az árnyékom. Az 
uj művészettörténetek már sokat vonnak le a 
nagyságomból.

Branöes: Szerencséd van, hogy az embe
rek kevés esztétikát olvasnak, a történelem 
pedig nem halad a tudománnyal. Müveidet so
kan látják mindenféle reprodukciókban, többen, 
mint ahányan olvasnak róluk.



Oecnarbó őa Vinci: Ne engedd végkép el
pusztulni utolsó vacsorámat.

Branbes: Ne félj, Leonardo, Te még ak
kor is tovább fogsz emelkedni. Hisz korod is
merte összes müveidet, s talán megbecsültek 
úgy, mint m a?

BubbQa: Mit csináltak az én eszményi 
tiszta vallásom ból! Engedj le még egyszer a 
földre.

Branbes: Dehogy engedlek. Máglyára vet
nének a papjaid. Vagy talán Mózest elismer
nék a mai papok zsidónak, ha közéjük jönne 
a tiszta egy isten hittel ?

Tinatole Trance: Mért mondják, hogy mér
sékelt és a kapitalizmusra nem nagyon veszé
lyes haladó eszmék harcosa vagyok és hogy 
túlhaladtak. Talán utópiákat kellett volna Ír
nom ?

Branbes \ Te megtetted a haladás egy lé 
pését és ez a lépes a valóságból indult ki, s 
nem az álmokból. S ki haladt túl. Talán León 
Daudet u r?

Dante: Sok kortársam at vettem fel a po
kolba, akiknek nevét nem volna érdemes ma 
már a kedvem ért megtanulni.

Dranőes: Ezért nem volna szabad a na
gyoknak sokat foglalkozniok kortársaikkal. Itt 
van mindjárt Gandi. Milyen sorsdöntő férfinek 
tartja ő azt a birót, aki őt bezárta. Pedig az 
árnyak közt nem fogja viszontlátni.



Tisza Jstüán: Magyar népem kiejtette ke
zéből a fegyvert.

1Iranöes; Sebaj, majd nevel egy pár írót, 
vagy mondjuk színészt. És ezek többet hódí
tanak meg a világ sympatiátából, mint a had
vezérek.

Tlristotefes: Évezredek óta egyebet sem 
tesz a tudomány, minthogy engem gyilkol.

UranÖQS: És évezredek múlva, ha egészen 
legyilkoltak, olyan helyet kapsz a történelem
ben, hogy meg leszel vigasztalva.

7Uarx\ Mit mond rólam Wells. Hogy a 
kommunizmus minden bajának és rémségének 
én vagyok az oka ?

Uranbes: Ez olyan lapsus, mely ki fogja 
kezdeni és elpusztítja az ő egész müvét, mely 
mégsem fogható a tiedhez. Ne irigykedj sze
gény Clissoldra, m ert amit ő nyújt, az nagyon 
szegényes. Legfeljebb abban a felfogásában uj, 
hogy ő találta fel a puskaport. Ezt előtte sen
ki sem hitte magáról. Egyébként világmegvál
tása üres levegő.

Síjam : Csak egy könyvem emléke veszne 
k i : Egy okos szó a háborúról.

TIranbes: M ért veszne ? Mikor nagyon okos 
vagy, hideg fénnyel ragyogsz az emberek közt. 
De ezért a könyvedért szerettek, mert látták, 
hogy gyenge, esendő embertársuk vagy, nem 
félisten felettük.

JTiaeQiaoetfi: Könyvemet úgy interpretálják,



mint a zsarnokság iskoláját. Van fogalmuk az 
embereknek, hogyan szerettem én hazámat és 
hogyan gyűlöltem a zsarnokságot ?

Branöes: II principe ! Ma már csak azok ol
vasnak, akik tudnak a sorok közt is olvasni.

THózes: Mit csináltak az én tiszta elgondolá- 
su vallásom ból!

'Branöes: Az emberek gyengeségükből
csináltak vallást. Egyébként beszélgess a többi 
vallásalapitókkal, mindjárt nem lesz panaszod.

Crommett Oíioer: Mit mond rólam az a 
buta kis Klaude Farrere, hogy én gyalázatos 
véres egyén vagyok.

Branöes: Bármit tettél, az ő nemzeti ideál
jai mellett ártatlan bárány vagy.

Tlsöka kiráfy: Nekem nincs panaszom.
Köszönetét szeretnék rebegni Istennek Wells 
történelméért.

Branöes: M egérdemelted Asóka.
Nem folytatom tovább ezt a sorozatot, 

hanem, hogy végére já rjak : legutoljára W e-
berhez fordult Brandes. *

— Neked semmi kívánságod nincs, csak 
a többieket hoztad elém?

— Van, sőt nagyobb, mint a többieknek. 
Pozitív és teljesíthető. Én elkezdtem a földön 
egy történetfilozófiai munkát, ami elszóródott 
örököseim buta gonoszsága folytán. De él a 
földön egy Smolenski nevő kezdő, aki ráhi
bázott a valóságra, épp az én ösvényemre



tévedt-
— Talán a kéziratodat találta meg?
— Nem, csak az én eszmém oly term é

szetes, hogy a fejlődés folyamán másnak is rá 
kellett jönnie- Én segíteni szeretném ezt az if
jút, bár mi árnyak rendszerint semmit sem te
hetünk- Nagy nyomora folytán ez a fiú abba 
fogja hagyni a munkát. Az az indítványom, 
hogy meg kellene gazdagon nősíteni, hogy 
anyagi eszköze legyen a folytatásához.

— Ha támogatni akarod, mért nem bizod 
az eszközöket a gondviselésre ?

— Szerénytelen vagyok, de ez a legegy
szerűbb mód, Minden más megoldás kompli
káltabb. Hogy egy kiadó sponte sua támogas
son tudományos müvet, forradalmi szellemű 
és ismeretlen embertől, ez valószínűtlen.

— Nem kellene sokat törődnöd vele. Egy 
ilyen természetű tudományos műnek nincs- 
hosszú élete, s aztán 50—60 év múlva ugyan
azt az elméletet valaki mint sajátját tálalhatja 
majd fel. Senki sem ismeri fel a plágiumot. 
Nem is fontosak a függelékes jellegű írások. 
Csak az önálló alkotások.

— Saját működésedet kicsinyled le.
— És joggal. Én ugyan egy nép világfel

fogását gyúrtam át, de a korszellem nélkülem 
is kialakult volna.

— Nekem ez a Smolenski nagyon fontos.. 
Máris látom, hogy lapokban itt-ott megjelent;



cikkeimet nevem megjelölésével idézi, s igy 
azok a cikkek újjászületnek. És aztán oly szé
pen elgondoltam én ezt. Már a mennyasszonyt 
is kiszemeltem.

Brandesnek ebből elég volt, az angya
lokhoz lépett és útnak indult velük.

Nem tarto tt az ut sokáig, s máris ott ál
lott a Földi Gondviselés trónja előtt. El volt 
kápráztatva valami elképzelhetetlen fénytől és 
igy soha sem tudta volna leirni, hogy mit is 
látott. Hanem nagyon meleg és zengzetes han
got hallott, ami nem is annyira szavakkal az 
észhez, mint a szó zenéjével a szívhez szólt. De 
nem volt az félelmetes, inkább menyei boldog
ság volt hallani.

— Kipróbáltalak, Brandes és megfeleltél. 
Világosan látsz, s megbízható az elméd. Le 
fogsz újra menni a földre, s betöltőd ott hiva
tásod, véghezviszed az akaratom .

— Mi lesz a feladatom ?
— Kivezeted az emberiséget az útvesz

tőből és a haladás útjára tereled, hogy meg
szűnjék szenvedése.

— Láttam  én az utat most is, de erőm 
gyenge.

— Az erőd a viszonyok kényszerítő ha
talmában lesz. A  helyzet addig megérik a szá
modra. Egyelőre figyelj és gondolkozz, van még 
időd, mig újra hívlak.

Brandes most nem tudta, merjen-e szólni*



De kísérői még álltak mellette, s ebből a tény
ből bátorságot merített, s megszólalt :

— Az árnyak rengeteg kívánságot küld
tek velem,

— Hallottam mindent, felelt a Szózat és 
tudom, hogy mit tegyek,

— De mit feleljek nekik?
— Majd megtalálod a feleletet. Minden 

ember sorsa szivemen van s mindenkit meg
jutalmazok érdeme szerint, En tudom mire van 
szükségük, nem ők,

— Legnehezebb lesz W ebert leráznom. 
A zt akarja, hogy a földön egy Smolenski nevű 
ifjú nyugodtan munkálkodhassék könyvén,

— Fontosnak tartod Te ezt?
— Egyáltalán nem. Ez a Smolenski ha

talmas tehetség, de tévútra került, azt hiszem, 
óbb volna, ha cselekednék, mint hogy áb rán 
dokat szőj jön, vagy hogy irjon egy könyvet, 
mely pár száz évig idézetforrás legyen,

— Nem de? De W eber azt mondta n e 
ked, hogy az ő kívánsága pozitív és teljesít
hető. Meg akarja Smolenskit gazdagon nősi- 
eni. H át ezt a kívánságát, mondd meg neki,

csakugyan teljesítem.



A Dante est nagy sikere azt eredmé
nyezte Smolenskinek, hogy a Franklin kör ki
eszközölt a miniszternél egy évi szabadságot 
a számára, fizetés nélkül ugyan, de a kineve
zését fenntartották s igy megmaradt a remény, 
hogy közben áthelyezik a fővárosba. Evvel 
szemben állást kellett vállalnia a Franklin kör
ben, ahol pedig nem fizettek s részt kellett 
vennie a kör munkájában.

Tényleg nagyon szorgalmas volt. Minden 
este hétkor már ott volt s késő estig ott ma
radt, rendszerint aztán Benes Böskét kisérte 
hazáig s onnan ment ő maga szállására.

Egy vasárnap délután a körben olvasgató 
nők közt meglátta azt a lányt, akit előadása 
napján volt alkalma megcsodálni. Külön ült 
egy barátnőjével s ketten nézegették (vagy ta 
lán olvasták) a Stúdiót.

Smolenski soha gyámoltalanabb nem volt, 
mint most. A  kör nőtagjait vagy az egyetem
ről, vagy a körből ismerte már s tudta, hogy 
evvel is majd csak létrejön az ismeretség, de 
most türelmetlen volt s nem tudta, hogy fog-



; jon azonnal hozzá. Végül sehogyse fogott hoz
zá, egyben a munkájához se.

Egy hét múlva délutáni teán volt Benes 
Böskénél s ott újra ott találta ezeket a lá
nyokat.

Végre, bejöttek az én utcámba, ujjongott 
magában. Nyomban be is m utatták a lányok
nak, a szebbik Hajdú Ilona volt, a másik Hajdú 
Stefánia. A délután úgy telt el, hogy Böske 
szórakoztatta a maga mellé ültetett Smolenskit, 
amennyire tőle tellett, bár ma egy kicsit ne
héz volt ez a munka, majd a zongoraszobába 
vonultak be, ahol a Benes Böske udvarához 
tartozó egyik ifjú saját szerzeményeit adta 
elő.

Ezalatt alkalma volt Smolenskinek szóba 
elégyednie Hajdú Ilonával. Megtudta, hogy tá 
voli rokona Hajdú Stefániának, akivel állan
dóan együtt járt s hogy ez a Stefi gyorsiró- 
tanfolyamra iratkozott be Benes Böskéhez, 
Ilona pedig elkísérte. Ma vannak itt először, 
segítettek az előkészületekben s igy érte őket 
^ meghívás.

— Tulajdonképen milyen szakos Ilonka?
— Orvostant hallgattam, de két évvel ez

előtt meghalt az édesapám és abba kellett 
hagynom.

— 0 , szegényke! és most mit csinál?
— Dolgozom a kenyérért, mint más sze

gény lány. Stefi nagy segítségemre van, együtt



lakunk és együtt dolgozunk.
Smolenski egész meghatódott. Nem m erte 

tovább kérdezni, hogy hát miféle munkát is 
végez tulajdonkép Ilonka, mert hátha szégyenlí 
szegény a munkát, ha mondjuk, varrásból él, 
ámbár történtek mostanában szomorúbb ese
tek, de minthogy a Franklin körbe csupán 
egyetemi hallgatók jártak, talán nem is fog si
etni a lányka foglalkozását elárulni.

Azontúl jó barátságba keveredtek. G yak
ran találkoztak a Franklin körben s mind több 
és több megbeszélni valót találtak, úgy, hogy 
pajtáskodásuk a kör tagjainak is feltűnt, bár 
nem nagyon haladta meg a körben szokásos 
érintkezés kereteit.

Pár hát telt el igy. Böske gyöngéd cél
zást tett rá, hogy Smolenski szerelmes, bár 
maga is túlzásnak gondolta ezt a szót, annyira, 
hogy mikor pár hét múlva hajókirándulást szer
vezett, arra meghivta a Hajdú lányokat is. Ha 
Smolenski szórakoztatót talál annak a „bekép
zelt buta lánynak“ társaságában, hát csak szó
rakozzék. Előbfc-utóbb úgy is át kell esni ra jt^  
hogy Smolenski bogozni próbálja majd a há
lót, mely mind szorosabban fonódik köré s 
mely mind bizonyosabban vonja őt Böske felé, 
de most még hadd higyje, hogy szabad. Nem 
árt az. Majd beérik s elkövetkezik az az idő, 
mikor Ogyámoltalansága annyira hozzászokik 
majd ahhoz a támaszhoz, melyet Böske jelent



neki, hogy nem tud többé lemondani róla.
Ilyeneket gondolt Benes Böske, mikor 

összeállította a társaságot, melyet a hajókirán
dulásra magával vigyen.

És hát elindult a hajó a nagy vizen. Dél
után szállt fel a társaság, estig elcsevegtek, 
majd lementek a hajó éttermébe vacsorázni.

A társaság még sem lehetett tökéletesen 
jól összeválogatva, igy történt, hogy valaki egy 
üveg bort bonttatott s azok, akik ehhez egyéb
ként nem volták szokva és soha eszükbe nem 
jutott volna bort inni, most csendes iddogá- 
lásba kezdtek, némelyek puszta kíváncsiság
ból, hogy milyen is az, mások pedig nem 
akarták  a játékot megbontani. Be is rúgtak 
szépen.

Smolenski azonban felment a fedélzetre 
s a hajókorlátnak támaszkodva bámulta a part 
előtte futó panorámáját. A hold világított és 
ezüstszalagokat futtatott a vizen s a parton el
nyúló hegyekből is megvilágított annyit, hogy 
a látvány poetikus legyen. Dehát a fiú szivé
ben lenyűgöző játék folyt, szerelmes volt na
gyon.

Elképzelte,, milyen szép volna, ha Ilonka 
ott hagyná most a társaságot és idejönne hoz
zá. Mesés és csodás lehetőség, de jobb ha nem 
valósul meg. Mit is mondana neki. Szereti és 
ezt meg se tudná mondani neki és el sem 
tudná titkolni előle, a szívdobogása elárulná.



— Pedig hát megtörtént a csoda. Halk 
neszt halott a háta mögött és mikor hátra te 
kintett, ott állt mögötte a lányka, titkozatos,. 
varázsos szépségében ragyogva.

A fiú kezét nyújtotta neki és maga mel
lé ültette egy padra. Hosszú, nagyon hosszú 
percek múltak el, s egyikük sem szólt egy 
szót sem. De ez a csend nagyon élénk meg
beszélés volt. A  fiú most m ír pontosan tudta, 
hogy a lány őutána jött és az ő kedvéért jött 
ki, a lány tudta, hogy azért nem szól a fiu,; 
merd a mondanivalója meghaladja az erejét..

Végre is azonban a fiú szólalt meg.
— Szép este. Ilyen este határozta el m a

gát Sappho, hogy meghal, mert szerelem nél
kül nem tud élni.

— Sappho boldog volt, válaszolt a lány, 
mert még gyötrelme is édes volt, Halála, mint. 
a mézbevesző méhecskéé.

Megint csend volt. A fiú arra a mesére 
gondolt, hogy a kalifa a szegény hordárnak 
átadja a varázsvesszőt, melynek érintése meg
nyitná a kincsek tárházát, de a szegény hor
dár eldobja mint egy rossz botot.

— Végül is, ez az alkalom nem jő többé 
vissza és valami csöp eszem nekem is van ta 
lán, gondolta a fiú is m egszólalt:

— Ilonka, szeretem Magát. Nem mertem 
megmondani eddig, mert értékes barátságun
kat nem mertem kockáztatni, de nem vagyok.



olyan erős, hogy örökre uralkodni tudjak ma
gamon. Hisz Maga oly vonzó ! Nagyon szere
tem.

A lány lehajtotta a fejét, nem felelt.
Talán kellemetlenül érinti a vallomásom ; 

talán van valakije — gondolta Béla, annál 
rosszabb arra a valakire, hogy most nincs itt.

Föléjehajolt és megcsókolta. A második 
csókja már a lány ajkát érte, s a harmadikat 
már erőteljesen viszonozták. Egy puha kéz 
csúszott fel a vállára, egy másik a dereka köré 
fonódott. A két kéz találkozott valahol és a 
fiú benne volt egy percig a rózsaláncban. De 
csak egy percig, mert aztán a lány kiszabadí
totta magát az álomszerű varázslatból.

— Elég volt, megyek.
— Ne még. Mondja, szeret ?
— Szeretem Béla, nagyon szeretem, rég 

szeretem.
— M ióta?
— A Dante este óta. Azóta keresem az 

alkalmat, hogy megismerjem. A  fiú most újra 
megakarta ölelni a lányt, de az elhárította ma
gától.

— Soha többé, drága, nagyon kérem, ne 
tegye soha többé. Köszönöm az Istenkének 
ezt a gyönyörű napot, soha sem felejtem el, 
hogy ilyen nagy ember leszállóit hozzám, je
lentéktelen leánykához, de mégis, nem sza
bad játszania az én szegény szivemmel, mert
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íélek, hogy porba ejti és eltörik.
— Fél tőlem ?
— Nem, hiszen tudom, hogy maga jó, 

mint egy angyal, vigyázni fog rám, nem lesz 
önző és soha többé nem él vissza avval, hogy 
egyszer gyengének látott.

Most a fiun volt a hallgatás sora. De bu- 
csuzásul kapott még egy csókot, s aztán a 
ány elsietett.

Édes, drága gyerek. A zt kellett volna 
mondanom neki, hogy örökre. De mit ajánlot
tam volna fel neki örökre ? Az állásomat ott 
a falun, vagy azt a nehéz és bizonytalan hely
zetet, melyben most vagyok ? Ó Istenem !

Éz a holdba nézett. De a hold oly szép 
volt, hogy elűzte csúnya kishitűségét. Dolgozn1 
fogok, határozta el keményen és ökölbe szo
rult a keze. Meghódítom az életet, hiszen már 
másnak is sikerült, nálam gyengébbeknek.

Mosolyogva ment aludni, hogy tovább ál
modja élete legszebb álmát.

Azontúl többször találkoztak a Franklin 
körben, meg Benes Böskénél is, de nem ke
resték feltűnően egymás társaságát. Pillantá
saik, melyeket váltottak, azt árulták el, amit 
tudni akartak, de ez, volt minden.

Egy délután együtt voltak Böskénél és 
egyedül maradtak, csak Hajdú Stefi volt velük.

— Most több szabad időn lesz és ezt 
valami nagyszerű dologra akarom felhasználni,



szólt Ilonka a fiúhoz. Mit gondol mire ? Maga 
el fog járni hozzánk, hetenkint kétszer, há
romszor, mikor ideje engedi, s ismerteti a vi
lágirodaimat, amit mi igen gyéren ismerünk 
s elmesél mindent, amit tudnunk illik s aztán 
a Maga ismertetése nyomán könyveket szer
zünk és olvasgatni fogunk.

A fiú nem gondolkozott sokat, lelkiisme
rete is mélyen hallgato tt; boldogan elfogadta az 
indítványt.

Gyönyörű őszi napon ment el először az 
adott cimre. A  legszebb villanegyedben, bájos 
kerti villa előtt állott. Kétszer is megnézte a 
felirt címet, sehogy sem értette a dolgot. Vé
gül is bizonyára a házmesternél laknak, gon
dolta és becsöngetett. Azonban nem házmes
terlakásba vezették, hanem nagyon nagy föld
szinti salonba, mely gazdag egyszerűséggel 
volt bútorozva, Ennek a salonnak egyik sar
kában várták a lányok, Ilonka pompás, virá
gos selyem házi ruhába öltözve. Es most a fiú 
észrevette, hogy valami elkerülte eddig a fi
gyelmét. Nem is gondolt rá, hogy egy, a ke
nyérért dolgozó lány hogy is járhat olyan 
elegánsan. Nyomba meg is kérdezte, hogy lak- 
hatik a lány ilyen palotában, holott azt mondta, 
hogy apja halála miatt abban kellett hagynia 
a tanulmányait.

Ilonka aztán felvilágosította, hogy ő bér
lője egy grófnőnek, s azért lakik annak villá



jában, hogy legyen, aki azt rendben tartja, — 
hogy ha a grófnő két évben egyszer hazajön, 
lakható otthona legyen. Ez a pompás lakás 
pedig nem kerül pénzébe, mert hiszen még a 
cselédség is a grófnőé.

Evvel ez meg lévén magyarázva, napi
rendre tértek felette és megkezdték az első 
irodalmi órát a világirodalom őstörténetével. 
Óra közben asztalka gurult eléjük Ínycsiklandó 
nyalánkságokkal telve.

Smolenskinek nagyon tetszett az uj fog
lalkozása. Valósággal boldog volt. Az a veszély 
nem fenyegette, hogy szerelméről lehet, vagy 
kell beszélnie, mert egyelőre mindig hárman 
voltak. Hallgatták az ö szavait, mint a kinyi
latkoztatást, és ez, próbálja meg akárki, ilyen 
társaságban nagyon kellemes foglalkozás.

A lányka mindig más és más ruhában 
várta, de ez nem tűnt neki fel, egy izben azon
ban, mikor egyik tanítványához ment, egy hintó 
futott el előtte, s azon Hajdú Stefi az Ilonka 
rokona. Számozatlan, pompás hintó volt, semmi 
kétség : magánfogat.

Van valahol egy határ, amelyen túl bár
mily szórakozott tudós is észrevesz napnál vi
lágosabb dolgokat. Nahát Smolenski most elér
kezett ehhez a határhoz. Mintha vaksötéten 
villámfény lobog át, úgy látott egy pillanatra 
mindent. A  ruhákat, melyeket soha sem vett 
észre, a pompás ozsonnákat, az abnormis nagy



cselédséget, mindent. Természetesen a szerel
mes embernek első gondolata iszonyú volt. 
Rémes gondolat és olyan éles fájdalmat oko
zott neki, hogy nem lehetett tűrnie.

Azonnal oda sietett Ilonkához, pedig még 
alig lett volna akár látogatási idő is. A lányka 
elragadóan szép fehér lányszobájában ült egy 
pamlagon, japán mintás házi ruha volt rajta, 
nagy csokros övvel és olvasott. (A görök líri
kusok anthologiáját, amit ő hozott neki.) Min
den ceremónia nélkül azonnal bevezették hozzá 
és ő látható örömmel fogadta a fiút. — Csak
hogy egyszer eszébe jut meglátogatni, mondta.

Nem tudta örömét leplezni. Gyönyörű, 
fehér arca lángba borult, — buzavirágszemébe 
mintha hálás könny lopokodott volna, mikor a 
fiút kezénél fogva leültette maga mellé a pam- 
lagra.

A kedves fogadtatás zavarba hozta a fiút. 
A  férfi csalhatatlan ösztöne megsúgta, hogy őt 
itt nagyon szeretik. De épp azért, vagy annál 
inkább megkeményiteite a szivét, mint egy apa 
aki büntetni készül a gyermekét. — Tudnia 
kellett, hogy honnan ered ez a pompa, mi a 
forrása.

A lányka kedvesen kérdezte, ha nem is 
harmadszor, de már harmadik formában.

— Ezúttal magamnak tulajdoníthatom, — 
hogy fölkeresett?

— Ilonka, bocsásson meg, de ha nem bo



csát meg, akkor is tudnom kell, honnan ered 
ez a rengeteg fényűzés, ami magát körülveszi,

A lány belepirult a kérdés mérhetetlen 
durvaságába, el is húzódott kissé, de rögtön 
felelt.

— Megillet engem, m ert megdolgozom
érte.

— Dolgozik ? De hát ugyan mit ? Varr 
talán ? Himez ? Könyveket ir ? Mert üzlete 
nincs, diplomája szintén nincs.

— Gazdálkodom. A pukám nak volt két 
haszonbérlete és ezekből van még öt-hat év 
hátra.

— Mennyi földön ? ^
— Huszonnégyezer hold az egyik, a má

sik, az értékesebb ötezer hold. Saját földem is 
van, de az nem jelentékeny. De mi tette Ont 
egyszerre ilyen kiváncsivá ? Soha sem érdeklő
dött, hogy hogyan élek.

— Féltem kérdezni, mert féltem, hogy 
szomorú dolgot hallok és annyira szerettem, 
annyi romantikát képzeltem Maga köré munká
ról, megható küzdeleméről a kenyérért. De az 
előtt fél órával Stefit, akit Maga tarte l, hintón 
láttam. Ekkor eszembe jutott, hogy hát hogyan 
is mondhatta, hogy dolgozik a kenyérért, mi
kor végtelen fényűzés veszi körül.

— Mondtam mert úgy van. A gazdál
kodás roppant munkát igényel. És minden 
munkám hiábavaló, sisyphusi, m ert szegényebb



vagyok, mint mikor kezdtem. Nehéz sor e z !
— Distingváljunk, Ilonka, Nehéz sor a 

kis varrólányé, aki magát és anyját tartja eL 
Amit Maga mondott azelőtt, az úgy valahogy 
hangzott s nem úgy, mintha a nagyvagyonu 
ember nehéz sorsára vonatkoznék.

— Rossz néven veszi?
— Nekem nincs miért, hacsak Maga rossz 

néven nem veszi a kérdezősködésemet,
— Ó csak tessék, ha érdekli még valami.
— Hogyne. Hogy került a Franklin körbe ?
Most aztán nem felelt a lány. Úgy elpi"

rult, hogy pirulása több volt a feleletnél. Végre 
ennyit mondott.

— Azt majd megtudja egyszer.
— És a gyorsírás Benes Böskénél?
Erre ismét nem felelt a lány. Fölugrott a

helyéről és szoba távolabbi sarkába ment, — 
ahol egy állványon nagy kalitkában valami 
exotikus m adár ugrált.

Smolenski utánanézett. Most nagy me
részségének gyenge visszahatása támadt és 
annak hatása alatt rettenetes ostobának kezdte 
találni magát. U tána ment a lánynak.

— Ha valami olyat kérdeztem, amit nem 
lett volna szabad . . .

— Maga egy kicsit bamba, barátom. A 
Stefi gyorsírást akart tanulni, aminthogy gép
írást már tanult, az a szeszélye, hogy nem 
akar tőlem függni. De azért bottal se tudnám



elkergetni magam mellől. És hogy éppen B e- 
nes Böskénél? Én ajánltam neki, hogy tanít
son gyorsírást is, mert azt igen kevés helyen 
tanítanak. Talán csak hálás ezért az ötlete
m ért?

— Hogyne ! Hiszen anélkül nem ismer
tem volna meg Magát. És ez életem legszebb 
emléke lesz. Isten v e le !

— Már megy? De eljön délután órára?
— Nem jövök többé, Ilonka.
— De miért ? Az túlságosan irodalom- 

szagu volna, ha azért fosztana meg barátság
tól, mert megtudta, hogy gazdag vagyok.

— Nem, Ilonka. De bocsásson meg, én 
nem játszhatom. Tudja, hogy mit jelentett Maga 
nekem, okvetlen tudja, bár nem mondtam több
ször, mint egyszer, de én is féltem érzékeny 
szivemet. Félek, hogy porba ejti és eltörik. Én 
nem játszhatom.

— Hát nem szép játék ? (Pirulva, lehaj
tott fejjel, halkan kérdték :)

— Gyönyörű. Ha két életem volna, nem 
mondom, de csak egy van. Isten vele.

És most elmúlt a tél eleje, valami h a t 
hét anélkül, hogy látták volna egymást.



Az égben interegnum van, nincs semmi 
^nevezetesség. Tudniillik az a nevezetesség 
odafent, akinek a lángja a temetése után még 
egy két napon túl is kitűnik valamennyire a 
többiek közül. S ilyen ritkán van. Az árnyak 
most a könyveket beszélik meg, avval űzik 
unalmukat. Most is nagy hullámzás, mozgalom 
indult, két három hatalmas árny siet valahová, 
nyomukban egész csomó kisebb. A  nagyok : 
Leonardo da Vinci és Michelangelo. A földön 
valahol nagy matinét tartanak, ahol ismertetik 
Mereszkovszkij könyvét Leonardóról és Gobi
neau könyvét : a reneszánszot. Mig a matiné 
előkészületei folytak, élelmes könyvkereske
dők rengeteg példányban piacra dobták eze
k e t a könyveket, majd forditások jelentek meg 
a föld sok-sok nyelvén, jelenleg pár hónapig 
ezek a legelterjedtebb könyvek és természe
tesen az árnyak is élénken megvitatják őket.

Ezek a könyvek jóformán fontosabbak a 
hőseikre nézve, mint a történelem, mely ellen 
úgyis ezer a panasz az árnyak birodalmában. 
Nagy, hangos csoportokban birálják a történet



írókat. A történetírók tévednek, hazudnak is 
néha, mindenesetre preokkupáltak s gyakran 
azokat válogatják a források közül, melyek az 
ő kétes értékű felfogásukat igazolják, elha
nyagolván fontbsabb forrásokat.

Ez mind semmi, hadonászik egy csoport
ban Néró, néha egy ilyen felületesen összecsa
pott mű válik forrásmunkává és tévedései á t
mennek a köztudatba. így például énrólam azt 
ir ta . Suetonius, hogy az anyámmal folytattam 
szerelmi viszont. Most minden történetiró es
küszik rá, pedig higyjék el, egy szó se igaz 
belőle. (Terólad pedig még aránylag kevés 
rosszat irtunk ahhoz, hogy igazán lefessük, 
milyen voltál, gondolja Suetonius, de udvari
asságból elhallgatja.)

Ám ezeknél a szépirodalmi köntösű könyv
veknél mint Gubiueau könyve más a helyzetf 
mert az irók szivük színeivel átfestik a hőst 
és a hős gyakran nagyon is meg lehet elé
gedve-

De teljesen .senki sem boldog, akiről ír
nak, mert senkit sem tesznek meg az irók 
félistenné.

így például Merezskovszkij könyve a leg
nagyobb keserűsége Michel Angelónak és hosz- 
szu ideig az is marad, mert abban Leonardo 
nagyobbnak van beállítva, mint ő, már pedig 
ő nagyobbnak hiszi magát, s fennmaradt mü
veinek kritikája kissé elkényeztette.



Boldogan ténfereg a mennyei téreken 
Nagy Péter cár, m ert ha városa most pusztul 
is, de van róla egy könyv, amely őt kárpó
tolja ezért a keserűségért. Most érzi magát 
csak kiválasztottnak !

Gobíneau könyve is nagyon ellentétes ér
zelmeket kelt.

Leonardónak szerény a szerepe benne, s 
azzal is beéri. Savanarola nem nagy barátja 
ennek a könyvnek. Nem hiszi, hogy Gobineau 
igaz lelkesedéssel volna pártján, mikor azt irja, 
hogy vallási rajongásból hullahegyeket halmo
zott össze. Uram Isten, hullahegyek ! Milyen 
mellékes pár em berélet a Hit nagy eszméje 
mellett. Ha az áldozatokat felhánytorgatjuk, 
akkor ő még nagyon tisztán áll. Hol van a vi
lágháború nagy mészárlása és főleg hol van 
annak az inditó oka az övétől! Az ő rajon
gása mégis jellegzetes és a századától el nem 
választható valami.

Enyhítő körülmény, hogy a könyv vége 
felé azt olvassa, hogy őt (Savanarolát) fenkölt 
tiszta szándék vezette. No hála Istennek !

Egyes árnyak hangosan méltatlankodnak, 
hogy nekik oly kevés szerep jut, pedig voltak 
oly fontosak, mint Borgia Cesare hitvány al- 
vezérei.

Egy csoport bíboros közt ott perorál II. 
Gyula pápa.

— Mit gondoltok, úgymond, nem voltam



én külömb, mint egy egyptomi faraó? Talán 
azért épitettem oly lázas gyorsasággal, hogy 
egyéni emlékemnek áldozzak ? Nem. Gobineau- 
nak sejtelme sincs az én eszmémről. Az 
egyházat akartam  a művészi alkotásokkal ba
rátságosabb fénybe öltöztetni, hogy valamit en
gedjen riasztó komorságából. Dehát az én is
teni sugallatom magas ennek az embernek. 
Jobban tenné, ha kis perzsát olvajok leírásánál 
maradna, azokkal legalább megnevettet.

Michelangelo gyönyörrel olvassa ezt a 
könyvet, melynek mégis csak ő a vezéralakja 
és Borgia is elégedett. Ugyan, hogy ő a szá
zad feneketlen siilyedését érzékelteti, de mind
egy.

— Az én pályám úgyis az üstökösé 
mégis, gondolja. És csak beszéljenek rólam az 
emberek. Inkább rosszat, mint semmit. Majd 
csak jön kor, mely tisztára mos.

Lám a nővérem Borgia Lucretia nem ke- 
vésbbé volt botrányos életű mint én és mégis, 
milyen szépen kezdik tisztára mosni.

Julius Caesar és Augustus nagy csoport 
rómaival beszélik meg Ferreró valóban nagy
szerű könyvét. Ferreró maga is ott van és be
szélget Brandessel, mikor odaront hozzájuk 
W eber.

Nemde azt ígérted, hogy ez a pár össze 
fog házasodni! És ahelyett összevesztek s a 
fiú nehezebben él, mint valaha. Rossz cipőben



jár hóban, vizben órákra s ezenkívül majd 
belehal fájdalmába.

— Nem ismered, fiam, a szerelem játé
kait. Vergődnek ezek, de már hálában. A sor
suk elvégeztetett.

És tényleg január elején újra találkoztak. 
Smolenski ott volt Benes Böskénél. A fiú egy 
percre egyedül maradt a salonban, a kályha 
mellett, kezében teás csésze, mikor bejött, 
akinek ott létéről sejtelme sem volt, Hajdú 
Ilonka s közeledett feléje. Nagyon halvány 
volt. (Ma itt mindenki halvány, Böske is oly 
halvány és sirós kedvű, szegény. Ugyan mi 
baja lehet?)

Jö tt a lányka egy-egy lépéssel közelebb, 
szemmelláthatólag küzdött magával, valami 
mondani valója volt, csak azt nem tudja, 
mondja-e vagy se, végül is sírva fakadt.

A fiú alig-alig látja, mi történik, hisz ő- 
neki is fáj valami, nagyon. Végre is a lány 
szólal meg.

— Látja, igazam vo't, hogy szegény va
gyok. Szegényebb, mint bárki más.

— Ilonka ez újra játék a szavakkal.
— Igen, játék, az Isten játszik velem, — 

mindenemet elveszi, s a rossz em berek segí
tenek neki.

Nahát, Smolenski Bélának sem kell két
szer mondani, hogy ő rossz ember és már tér
delt is a lány előtt, nevettek, meg sírtak, csak



beszélni nem beszéltek, mert a szájuk más
sal volt elfoglalva.

Benes Böske görcsösen, magával tehetet
lenül zokog a másik szobában. De hát őbelőle 
angyal lesz az égben.

És hát Smolenski megházasodott. Nász- 
utjukat három hónapra tervezték s olyan he
lyekre előirányozták, ahol hatalmas könyvtá
rak, hasznos forrásművek találhatók, de vala
hogy úgy esett, hogy nem m aradt idejük a 
könyvtárakra. Ehelyett szép tájakat (az se bo
londság), épületeket láttak és nagyon sok ké
pet, meg egy kevés szobrot. Ez a három hó
nap a tanulás számára elveszett egyelőre, de 
hát nem ennyi a világ és tudvalevőleg falso 

,queritur. Május elsejére hazajöttek és a fiúban 
égett a munkakedv. Most, most majd meglát
ják. Dolgozni fog, hatalmas, értékes műveket 
fog alkotni. Mig nem tanult és nem tanított, 
sokat gondolkozott és term ékeny volt az ideje. 
Május elsején reggel, mint mondom, már ott
hon ébredtek fel, gyorsan felöltöztek, mert 
Ilonkát már várták fölrendelt mindennemű 
tisztviselői és gazdálkodói, nem lehetett sokáig 
várakoztatni őket. Mosolyogva köszönt el élete 
párjától és magára hagyta, mint aki ehhez úgy 
sem ért és mint aki máris vette elő salátás 
jegyzeteit, hogy boldog találkozót üljön iro



dalmi terveivel
Délfelé jött be hozzá Ilonka megint, sá

padtan, kisírt szem ekkel
— Nos, mi b a j!
— Semmi, vagy legalább is csekélység. 

Tönkremegyünk, ha még valamim van, ami 
tönkremehet.

— De mégis, hogyan?
— Minden gazdaságom ráfizetést mutat 

ki, minden állatom megdöglik, mindenem elég, 
vagy elveri a jég, biztosítva véletlenül sincs 
semmi és semmit sem kontrollálhatok, m ert 
semmihez sem értek.

— Talán tehát meglopnak egy kicsit.
— Hogy-hogy egy kicsit ? Nézd meg a 

háztetőt, nem hordták-e még el?
— Mit törődsz a grófnőd háza tetejével?
— Még nem a grófnőé, hanem ha dobra 

ütik, biztosan megveszi, mert neki nincs ilyen 
a fővárosban. De hogy van szived tréfálni ilyen 
helyzetben. Inkább segítenél. Hisz férfi vagy ! 
Segíts rajtam, az ég áldjon meg, én nem aka
rok lecsúszni, én nem akarok tönkrem enni 
Hisz Te oly okos vagy.

— Nos igen. Smolenski egy leírhatatlan 
pillantással búcsút vett rövid időre a jegyze
teitől, összecsukta és elzárta őket.

— Nem kell megijedni, szivem, mert meg
ijedni a bajtól, az két baj.

Úgy kezdte a munkát, a gazdálkodást,



mintha egy korszak történetét akarná meg
írni. Úgy, hogy neki magának mindenről pon
tosan tudnia kell és semmi sem kerülheti el a  
figyelmét, m ert akkor falsumot ir.

Tanároktól tanult, könyvekből tanult, — 
mindent megnézett, a legkisebb kérdésben a 
legkiválóbb szakem bereket hallgatta meg. Most 
már látta is amit nézett. Az első ősszel már 
maga vett mindent saját kezelésébe, ki tudta 
szimatolni ország-világszerte a legkiválóbb mun
kaerőket, a fizetés oly rendszerét hozta be, 
mely mellett az alkalmazottja nem volt kény
telen lopni, s ahol az elért eredményhez ké
pest részesedett. Három teljes évig megszakí
tás nélkül dolgozott és utazott, tanult, figyelt 
cselekedett és a harmadik bérleti év végén azt 
mondta a feleségének :

Most már igazán gazdag vagy. Semmi 
adósságod sincs, ellenben pontosan háromszor 
annyi jövedelmed, mint mikor a nászutunkról 
hazajöttünk.

— De hisz akkor Te nagyobb hozományt 
adtál nekem, mint én neked !

— Lehetek szerénytelen ? Ez még semmi. 
Eddig minden fillért újra befektettem. A kö
vetkező két évben kell a földeknek igazán 
hozniuk és ha nem is hosszabbítjuk meg a 
bérletet, olyan vagyonod lesz akkor, hogy nem 
kell többé dolgoznunk a kenyérért.

Maga is azt hitte ekkor, hogy anyagi



fejlődése csúcspontján van és két év múlva, 
ha liqvidálja a bérleteket, visszavonulhat és 
kezdheti újra történelm i tanulmányait.

Ám mit teve Isten ! Smolenski karrierje 
csak elvetett mag volt ekkor s csak á kezdet 
kezdetén állott. Pár hét múlva ugyanis felkí
náltak neki egy óriási haszonbérletet. Hire járt, 
hogy javítja a földet. Smolenski egy darabig 
töprengett, féltette tudományos munkásságát, 
de nem tudott ellentállni a kísértésnek, hogy 
most olyan jövedelemre tegyen szert, ami 
.semmi összefüggésben nincs a felesége vagyo
nával.

Es kezdődött újra a nagy munka. Uj bir
tokán, melyet 15 évre kapott, nagyon sok nyo
morgó paraszt élt, s ő módját lelte, hogy eze
ket munkához juttassa, boldoggá tegye, s en
nek egész mellesleg az lett a következménye, 
hogy rövidesen parlamenti képviselő lett és 
ha egy beválasztott parlamenti képviselőnek 
hinni lehet, csaknem akarata ellenére. Elfogadta 
hiszen, gondolta, hogy úgy sem fog soha fog
lalkozni a politikával. Nem is foglalkozott, ha
nem évek múlva, amikor messze tulemelkedett 
egy parlamenti képviselő jelentőségén, felke
reste őt a parlament.

Közben munkája és tevékenysége egyre 
nőtt. Egyik munkájából sarjadzott ki a másik. 
A  gazdálkodásból a gabonakereskedelem, eb
ből a kereskedelem ezer egyéb ága, amit ban-

5  Boschan : Az Árnyak. 65



kok utján bonyolított le, majd a banküzlet^ 
mind több és több bankban volt nagy érde
keltsége, mind nagyobb és nagyobb tisztsége
ket ruházták rá. Ebből kiindulva lépett át las
san lassan az ipar terére, előbb a malomipar
ban, majd a vasiparban került vezető helyre.

Amihez hozzáfogott, azt kitartó és rend
kívül precíz munkával tanulta meg. Főerőssége 
volt a m unkaerők nagyszerű kiválasztása.

Mikor egyik minister rábízta prívátva- 
gyona kezelését, lassankint kezdték bevonni a 
parlament munkájába is. Szakkérdésekben 
meghallgatták a véleményét, — bizottságokban 
kellett dolgoznia és elnökölnie, majd külföldi 
tanácskozásokon képviselte hazáját. Minden- 
kérdést igen exact módon tanulmányozott és 
tudott, mire javaslatát előterjesztette.

Azt tapasztalta, mint egykor a Franklin 
körben, hogy ha ő felszólal, a legmélyebb 
csendben hallgatják meg és soha, sem plé- 
numban, sem bizottságban nincs ellene ellen- 
vélemény. Roppant okos embernek tartják, 
amit ő nem hisz el magáról, de azt tudja, — 
hogy hol a többiek gyengéje. Külföldi utjai 
csak növelték önbizalmát és eddigi karrierjé
nek csúcspontja volt, mikor hónapokig tartó  
fáradságos tanácskozások és munka árán meg
mentette hazáját egy félelmetes háborús ve
szélytől.

Jelenleg 36 éves. Gyönyörűen kifejlett,»



szép szál ember, olyan szerény és kedves, — 
mint állásnélküli tanárjelölt korában, állandóan 
derűs, házas életében rendkívül boldog, kevés * 
régi barátja nagyon jól járt vele, igy például 
Benes Böske most az ő gazdaságainak köz
ponti irodáját vezeti mesés fizetéssel, most is 
eltart munkájával egy férfit (a férjét) Hajdú 
Stefánia gyorsirási tudománya folytán titkárnője 
volt (most már férjhezment) és számos filozop- 
tert helyezett el. Még jobban jártak vele az 
útjába került parasztok, akiket óriási és mind 
nagyobb bérletein talált, ezek foglalkoztatására 
olyan módszert talált ki, melyet Európaszerte 
követnek.

Óriási vállalatai folytonos munkát, utaz
gatást és tanulást igényelnek, a felesége szá
mára ugyan marad ideje, de a történelem al
hat tőle, csak néha olvas el valamit, főleg vas
úton és csak a könyvszekrényei telnek oda
haza majdan elolvasandó könyvekkel. Nagy 
városban nem a könyvtárakat bújja, hanem 
tárgyal politikusokkal, — nemzetgazdászokkal, 
szállítókkal és vevőkkel, este, ha épp estélyre 
nem hívják, nem jegyzeteket készít, nem gon
dolatokat vet papírra, hanem elmegy az ope
rába, színházba, sőt, Uram b o csá ! még felüle
tesebb szórakozóhelyre is.

Időnkint vannak azért nagy fellobanásai. 
Ilyenkor elhatározza, néha szigorúan és vég
legesen, hogy egy bizonyos későbbi időpont



bán visszavonul az üzlettől, leliquidál mindent 
és csupán történelmi tanulmányainak szenteli 
további életét, de ez mind messzebb tűnő álom.

Csak annyit tett eme nagy cél érdekében, 
hogy megvett a régi Magyarországon egy me
sés fekvésű várat, mely történelmi emlékek
ben igen gazdag, ide fog visszavonulni majd 
egyszer, egyelőre azonban csak egyszer látta 
ezt a csodálatos helyet, mikor t. i. megvette..

Csakhogy évről évre több vállalata van, 
több munka és több felelősség sulyosodik rá. 
Történelmi munka helyett gazdasági és nem
zetgazdasági tervei vannak, többek közt k i
dolgozott egy tervezetet az államgazdaság és 
az adózás gyökeres megreformálására, ezt szá
mos nyélven kiadták, megvitatták, alkalmazni 
ugyan még sehol sem merték, de nagy tábora  
van. Hazájában ezekután sokat várnak attól a 
a naptól, mikor valami fordulat kezébe adja 
a hatalmat.

A kkor látunk még érdekes dolgokat !
Vagy a végén mégis csak történettudós 

lesze belőle ?

W eber történész végigsurran az árnyak 
közt és felkeresi Brandest. Könnyű megtalálni, 
mert egyelőre kimagasló lángja van.

— Mit csináltál Smolenskivel ? Nem igy 
gondoltam én ezt !

— Hja, barátom, máskor ne adj tanácsot - 
a Gondviselésnek . . .
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Berill király hadjáratának vége felé kö
zeledett. Vajur sziklavárát kellett még csak 
elfoglalnia, hogy megnyiljék előtte Tóta tarto
mány végtelen sikjaival, gazdag városaival, 
minden mesés kincseivel. Ha ezen a tartom á
nyon seregének ellenálhatatlan áradata végig
hömpölyög és eddigi birodalmához Tótát is
hozzácsatolhatja, nem lesz hozzá fogható gaz
dag, dicső és nagy uralkodó a földön. És az 
egész síkságnak ez a fészek a kulcsa, amely
hez a világ minden tájáról folyton jöttek a 
dicsszomjas lovagok.

Nagyszerű hangulatban ült össze este a 
haditanács. V aju r! Nem is v á r ! Hány sokkal 

^külömbet megvittak hét év a la t t! Meg fogják 
rohanni és kész. Az arcokon a diadal fénye. 
Biztos diadal. A tótai nagy hadsereget, mely 
eléjük vonult, már legyőzték a múlt héten, nem 
ért sokat egyébként az egész hadsereg és ime 
most itt van az utolsó váruk, mely síkjukat 
még védhetné s ez is csak afféle dibdáb fecs
kefészek ! Ezek a tó ta iak !

És evvel vége lesz a hadjáratnak, mely 
Berill kis országából indult ki és amely az is-



mert világ nagy részének urává tette !
Berill király egyedül akart maradni gon

dolataival, helyesebben a gyönyörrel, mely 
száz változatában csiklandozta a szivét. O tt
hagyta tehát tábornokait, akik távozása után 
előhozatták öblös kupáikat, lóra ült és a tábor 
körül nyargalászott. Ereibe mintha pergetett 
méz lopakodott volna, tüdeje meg illatokat 
szippantott levegő helyett. Nem ivott, de az 
ivásnál széditőbb mámor töltötte el, sikoltozni 
szeretett volna, de azt méltósága nem en
gedte, a lovát sarkantyuzta tehát önfeledten.

Futott a nemes állat, el-eltünedeztek mel
lette a sátrak, néha átugrott egy-egy rőzsetü- 
zet, másutt katonákat ugrasztott szét, kik ma
gukgyártotta mécses fényénél kockáztak. Be
rill alig vette ma észre az em bereket, pedig 
minden nemeseb vitézét ismerte, de hát ma a 
csillagokban járt a feje.

Mikor hazatért sátrába, szolgái kasmír 
hálóköntösbe öltöztették s ő nyomban lefeküdt 
messze földön hires aranyágyába, melyet min
dig magával hordott.

Elgondolkozott. Elvonult képzeletében 
egész hadjárata, a kicsiny kezdet, a dicső foly
tatás, újra látta sok bajtársát, akik a harctere
ken elmaradoztak mellőle, de életük árán csak 
az ő dicsőségét emelték.

És lám, minő gondolata támadt.
Szerette volna tudni, kik azok és milyen j



emberek, akik a holnapi ostromnál elvesztik 
életüket. Sejtik-e azok ma valahogyan, hogy 
mily közel a vég és milyen em léket hagynak 
maguk után otthonukban. Affelől egy percig 
sem volt kétsége, hogy sok ezer életnek sem 
lehet dicsőbb célja, mint meghalni az ő ural
máért, belesorakozni az égig érő embergulába* 
melyet ő rakott hősökből örök emlékezetük 
Szeretett volna egy-két ilyen em berrel most 
beszélni, megszorítani a kezüket, bátorítani 
őket, megköszönni nekik, hogy feláldozzák m a
gukat érte.

Amint igy töprengett felkönyökölve a 
párnán és belebámulva a mécses lángjába, 
azt vette észre, hogy a mécses távolodik, m ár 
valahol messze lebeg és egyre nagyobb fényt 
áraszt és már mintha a felkelő nap volna az 
égen. Reggel van m ár? Csodálkozott és elin
dult, de egy sövénybokor útját állottá. A sö
vény mögött kert volt látható s ő a lombok 
közt egészen jól belátott a kertbe. A kert vé
gében egy pádon ült egy ifjú és egy fiatal lány. 
Egész közel voltak Berillhez, jól hallotta min
den szavukat, de azok nem látták őt.

— Ha igazán annyira szeretsz, mint ahogy 
mondod, szólt a lány, nem mégysz el, nem 
hagysz itt.

— Elmegyek, válaszolt az ifjú, m ert na
gyon szeretlek. Nagyon fiatal vagy még, egy
két esztendőt jobb, ha vársz.



— Tudod, hogy a múlt héten kérőm volt 
és hozzá akartak  adni, de én anyám lába elé 
borultam, hogy ne adjon még férjhez.

— Én hiába kérnélek, nem adnának hoz
zám, ha pedig végül mégis elvehetnétek, akkor 
keserűséget okoznánk szüleidnek. És arra is 
kell gondolnunk, hogy ők öregek, okosabbak 
és talán igazuk is van. Én szegény vagyok, te 
pedig gazdag, nem sokáig érezted jól magad 
az én kis házamban.

— Be rosszul ismersz, drágám. Nem tu
dod felmérni szerelmemet.

— Én is szerettek, kicsi szivem, épp azért 
hagylak el. Elm egyek Berill király seregébe 
közkatonának. Az nagyon mozgalmas, nehéz 
étet, ott talán nem fog fájni éjjel és nappal, 
hogy nem látlak. És azalatt kicsi fejecskéd
ből, mint m adár a kalitból, kiröppen emlékem 
és hozzámégysz gazdag kérődhöz. Irigyelt és 
boldog teszel és mégcsak érteni sem fogod, 
hogyan akarhattál egyszer valaha szegény em
ber párja tenni.

— De ha visszajösz és azt látod, hogy 
megvártalak !

— Akkor tudni fogom, hogy nagyon sze
retnek engem az istenek. De ne fogadkozz 
most, kicsi szivem, rosszul esnék nekem, aki 
tudom, hogy nem ismerjük magunkat ma sem, 
hátmég a holnapi énünket hogyan ismernénk! 
Nem fogsz várni rám, drágám, ha érdekeid til



tani fogják,
— Érdekekről ne beszélj nekem, aki tu

dom, hogy minden érdek múló káprázat. És 
én senkit sem fogok szeretni utánad. Azf tu
dom, hogy most nem adnának hozzád és jól 
teszed, hogy elmégysz Berill király seregébe... 
Berill megismer Téged és sohasem bocsájt el 
maga mellől s nekem disz lesz, ha a magasba 
emelsz magadhoz.

— Alom ez, kicsi szivem, emiatt ne várj 
rám. Aki Berillt igaz szivvel szolgálja, az ha
mar megnyeri a hősi halál pálmáját és meges- 
hetik, hogy te még várni fogsz, mikor a vérem 
már ott száradt el valamelyik várfalon.

— És nem félsz a haláltól?
— Hogyan félnék attól a perctől, mikor 

Bráhma elé lépek s Bráhma meg fogja kérdezni: 
hogyan szolgáltad a földön szent zászlómért 
küzdő fiamat, Berill királyt ?

— Tudod-e, hogy ketten fogunk Bráhma 
elé járulni és én számot teszek róla, hogy sze
rettelek.

— Drága kicsi szivem, tudod-e, hogy ez
zel a szavaddal nagyobb ajándékot adtál, 
mint amilyent a leggazdagabb uralkodó ad
hat . . .

No, ezt a fiút holnap felkeresem a sereg
ben és magamhoz veszem, gondolta Berill. Mi
lyen nyugodt lesz az álmom, ha ilyen arany- 

. szivek virrasztanak fö lö tte! Közelebb akart



hajolni, hogy az arcát jobban szemügyre ve
gye, hogy holnap felismerje, de már nem láto tt 
semmit, se a sövény, se a kert, se a pad nem 
volt ott. Ellenben egy szobában volt, ahol egy 
asztalnál őszhaju asszony ült és mellette gyö
nyörű fiú.

— M ért vagy oly hallgatag ma, egész nap 
szólt az asszony.

— Nem tudom, anyukám, da nem hiszem, 
hogy máskor többet beszélnék.

— Nem fiam, az én szemem nem csal, 
valamivel küzdesz, valami nyomja a szived és 
rosszul teszed, ha el nem mondod, mi az. H át
ha segíthetek!

— Semmi sem nyomja a lelkem, amin se
gíthetnél, édes anyám. El akarlak hagyni és 
már maga ez a szándék úgy fáj, hogy ezt nem 
enyhítheted.

— És ha fáj, mért akarsz elhagyni?
— Nem elégít ki többé a munkám, a 

szántás-vetés, az állatok nevelése. Berill király 
Bráhma szent zászlójáért küzd és szüksége 
van minden férfira, aki az ő nagy céljait meg
érti. És éppen én ne legyek ott, aki csodá- 
om ő t !

— Láttad már?
— Két évvel ezelőtt, mikor a hegyen túli 

nagy városban voltam, átvonult ott seregével. 
Azt hittem abban a pillanatban, hogy Isten ott 
lakik a fürtjei között. Sikoltani szerettem vol



na és lova lábai elé vetni magamat, de csak 
sírtam. Azóta kérdezősködöm a háborúról min
denkitől, aki délről jön. És ha szeretsz, elen
gedsz hozzá.

— Inkább elengedlek, minthogy szökés 
emlékével terheljem szivedet* De hogy leszek 
meg Nálad nélkül?

— Jól tudod, anyám, hogy megleszel. 
Nem vagyunk már szegények, mint mikor öz
vegyen maradtál és mi árván. A  földünket 
megtisztítottam a sziklától és a mocsártól, ker
te t csináltam és teleültettem gyümölcsfával, kis 
testvéreimet felnevelted, most már elvégezhetik 
minden munkámat. Es ők kinevetik az én vá
gyamat, lelkesedésemet, nagyravágyásnak hi
szik, nem fognak Téged szintúgy itthagyni.

— Nem a gazdaságban fogom hiányodat 
érezni, hanem a szivemben. Sokat fogok ag
gódni érted, nem lesz egy nyugodt pillanatom. 
Az anya nem érzi a dicsőség melegét, csak a 
halál rettenetes félelmét.

— Nem rettenetes a halál, anyám. Berill 
hódításai örökkévalóak és katonái Bráhma oltá-

:rán  esnek áldozatul. Szent áldozat és nem fé
lek tőle.

— Mi lesz velem, ha Te elmégysz.
— Erőslelkü nő vagy, anyám, majd meg- 

keményited a szivedet. Látod, mire visszajövök 
nagyobb szükséged lesz rám, mint most. Ad-

• digra kis lányaid felnőnek és férjhez mennek,



öcsém talán megházasodik és megint szüksé
ged lehet rám, mert magad sem fiatalodsz ám ! 
Én pedig ölemben foglak hordozni, ha megöreg
szel és csak olyan nőt fogok hozni a házadba, 
aki a legnagyobb tiszteletet adja meg neked. 
Addig te fájdalmaddal és könyeidiel áldozol 
Berill oltárán, mint ahogy mások vérükkel á l
doznak.

Berill még hallotta, hogy az anya zokogva 
borult fia vállára, maga is meghatódott és el
határozta, hogy ezt a fiút holnap felkeresi a 
seregben és hazaküldi anyjához nagy jutalom
mal. De amint jobban szemügyre akarta venni, 
a kép eloszlott előtte. Csodálkozott ezen na
gyon s egyre meresztette a szemét, hogy hol 
van hát s ime egy hivatalszobában találta ma
gát, ahol egy Íróasztalnál nagyhaju fiatalem
ber ült.

Előtte szegényen öltözött parasztházaspár.
— Mondja hát, ügyvéd ur, mennyivel is 

tartozunk mindent összevéve.
— Tizenkét arany.
Erre az asszony valami kendőt vett elő, 

kioldozgatta és kivett belőle 12 aranyat. Nem 
is maradt benne több, vissza akarta tenni a 
szoknyája zsebébe, közben m egeredtek a köny- 
nyei.

— Miért sir jó asszony, kérdezte az ifjú.
Az asszony nem tudott válaszolni, csak

egyre jobban zokogott. A  paraszt felelt he



lyette.
— Hogyne sírna, áldja meg az Isten az 

ügyész urat. Mikor elhoztuk az utolsó gara
sunkat, az utolsó jószágunkat eladtuk, most 
nem lesz mit ennünk a télen, pedig a kis lá
nyunk most kelt fel nehéz nyavalyából, jobb 
ápolásra szorulna,

— Hát akkor hogy húzzák át a telet ? 
Csak lesz jó szomszéd, aki segíteni fog !

— Nem segíthet rajtunk senki, mert az 
dén nem volt termés, a télen koldus lesz az 
egész fa lu ! De azért a tiszttartók és ügyvédek 
egyre járnak és szedik be az elmaradt bért 
busás költséggel.

— Mégis mit szándékoznak csinálni. Ta
lán csak gondol valamire ?

— Hogyne gondoltam volna. Ha a kis
lányom járni tud, elmegyünk az országúira 
koldulni. De ha nem lesz jobban, bizony meg
halunk a télen,

— Nézzék lelkem, itt a tizenkét arany, 
vigyék.

— De holnap beszedi rajtunk más tiszt,
— Ezt már senki sem szedi be, mert én 

befizetem a magaméból, de most siessenek, 
hamar, mig meg nem bánom.

A parasztok elmentek. Helyettük nagyon 
jól öltözött idős asszony jött be.

— Tudom, m ért küldted el őket, fiam. 
Nem attól féltél, hogy megbánod, hanem hogy

6 Boschan Az Árnyak. 81



hálálkodnak majd.
— A szivembe látsz anyukám, de akkor 

azt is megérted, hogy ma, most rögtön abba
hagyom a mesterségemet és átadom a főnö" 
kömnek a hivatalt. Torkig vagyok vele.

• — Miből akarsz akkor élni ?
— Megélni ? Nem fontos. Öt éve ügyvéd- 

kedem, elvonult előttem minden sötétség, go
nosz emberek, hamis tanuk, akik az üdvössé
güket adják el 30 ezüst pénzért. Kegyetlen 
vádlók, akik a nyomorultra, mint valami vé
rebet uszítják a bíróságot; kérlelhetetlen uzso
rások, akikből miden jobb érzés hiányzik, és 
az üldözött, vizbenyomott adósok végtelen 
nyomora. Hisz az rendjén van, hogy a biinös 
bűnhődjék és az adós fizessen, de mért legyek 
ennek én az eszköze ? Vágyódom el innen, 
hideg, tiszta vidékre, ahol eldobhatom a fog
lalkozásom, m ert éget.

— Rem etének akarsz menni, fiam ?
— Nem mehetek rem etének anyukám. 

Nem az Istennek akarok kegyében járni és 
nem is hiszem, hogy az Istennek tetszenék az 
aszkétaság. Magamnak, a saját lelkemnek, a 
saját szépérzékemnek akarok egy kis csendet 
teremteni. Elmegyek közkatonának Berill k i
rály seregébe.

— Ott ugyan furcsa csendet ta lálsz!
— Egyedül leszek százezer ember közt. 

A menetelések végtelen fáradalmában majd



lecsillapul az a hang, mely belülről annyit vá
dol s az égő falvak réménél elfelejtem azokat 
a kis tragédiákat, amelyeket magam okoztam.

— Nem hivatkozom arra, hogy rangot 
hagysz ott a közkatona pária sorsáért.

— Ez lesz az én vezeklésem. anyám. Es 
talán nem is maradok mindig közember.

— Nem hivatkozom arra, hogy egyetlen 
kartársad sem fogja megérteni lemondásodat-

— Ha tudnád, hogyan megvetem őket, 
anyám !

— Nem vesztegetek szót, hogy lebeszél
jelek, mert a szándék Istentől ered és ő tudja, 
mit tesz. De ha valaha kifáradsz, vagy csa
lódnál, tudd meg, hogy várlak, mig élek, vár
lak, egyetlenem.

Berill most fojtott zokogást hallott és 
maga is meg volt hatva. Elhatározta, hogy ezt 
a fiút felkeresi holnap a seregben és rábízza, 
ha már oly jó szive van, hogy nagyszerű tör
vényeket alkosson uj tartományai számára* 
Esetleg megteszi kormányzónak Tóta ta rto 
mány részére, melyet most hódit meg.

— Igen, de hátha a holnapi ostromnál 
elesik ! Hiszen én azokat akartam  látni, akik 
holnap meghalnak ! Talán ez is köztük van . . -

Es most Berill meg akarta figyelni a fiú 
arcát, hogy megismerje holnap, de nem látott 
már semmit a hivatalszobából. Ellenben egy 
csupa kényelem hálószobát látott és ott gyö-



nyörü selyemágyban feküdt egy nyilván igen 
elkényeztetett fiú, virágos hálósapkában, díszes 
hálókabátban. Majd valami egyenruhás szolga 
asztalt hozott be, melyen pazar reggeli állt, 
legalább húszféle csemege és az ifjú felkönyö
költ az ágyban és csipegetni kezdett ebből, 
abból. Látszott, hogy nem az evésen van az 
esze, hanem valahol messze kalandozik. Végre 
megr ólait és tisztelettel előtte álló szolgájá
hoz ezt a kérdést tette :

— Ugye nagyon elpuhult alaknak tartasz 
engem ?

— Hogyan merészelném.
— De csak őszintén!
— De uram, csak tudja élvezni az életet 

és ehhez joga is van, érdemei is vannak. Vi
lághírű dalai feljogosítják, hogy finoman éljen.

— Mindazonáltal nagyon csodálkoznál, 
ha hallanád, hogy itthagyom a selyemmeL bé
lelt fészkemet és elmegyek Berill seregébe köz
katonának.

— Az Ön fantáziájának semmi sem le
hetetlen. Holnap irni fog róla.

— De pedig ez komoly. Még ma indulok. 
Nem mondom ott meg, ki vagyok és ha csak 
fel nem ismernek, ami nem valószínű, egy
szerű közlegénynek vesznek be.

— Kérlek uram, ne tedd.
— Félted az állásodat, fiú? M egtartalak, 

itt vársz vissza.



— Nem féltem az állásomat és nem ma
radok itt, hanem veled megyek. Mindazáltal 
kérlek, ne tedd. A háború és katonáskodás 
változatos irodalmi téma, de átélni napról- 
napra, óráról-órára, nem neked való.

— A kkor m ért akarsz velem jönni ?
— Mert nekem  oaíó. Én kibírnám a fá

radalmakat.
— És én talán nem ?
— Kibírnád, m ert hozzászoknál, de végű 

is ilyen nagy költő, egy nemzet bálványa és 
az élete csak arra volna jó, hogy közkatona 
legyen százezer között ? Itthon az egész nem
zet imádja.

— Nahát ez az imádás is ! Szerelmes 
verseimnek tudom, hogy nagy sikere van, de 
a dicsőség nők alakjában száll hozzám és a 
szerelem nem ihlet meg többé. Csömört érzek.

— Jól van, ki fogjuk zárni a nőket.
— A kkor utánuk megyek. Nem tőlük ér

zek én csömört, hanem önmagámtól undorodom. 
Mennem kell, látnom kell más viszonyokat, át 
kell élnem és szenvednem a világtenger baját, 
mert másként mézbe fullad múzsám.

Ez volna hát a világhírű költő, akiről hal
lottam, hogy elveszett és valaki felismerni vélte 
a seregemben. Hohó, ennek nagy szerepet adok. 
Hőskölteményt fog irni rólam, amelyet éne
kelni fognak, mikor a tetteimre már senki sem 
emlékeznék enélkiil, gondolta a király.



Most valami szorongást érzett Berill, m ert 
arra gondolt, hogy ez is elveszhet a holnapi 
ostromban.

— De ezt az egyet kimentem, ha mind
járt az életem árán is !

És Berill újra odanézett, de ime, csodás 
változás, eltűnt a hálószoba és most egy kertet 
látott maga előtt, csodálatos növényekkel és 
soha nem látott virágokkal tele.

Egy ifjú öntözött ott virágokat és egy idő
sebb nő kisérte.

— Anyukám, ugye nyugodt lehetek felőle 
hogy kis fiamat te és egyedül te fogod nevelni, 
mig távol leszek.

— De hát itt van az anyja, a feleséged.
— 0  ezt a munkát szivesen át fogja en

gedni neked, anyám, észre sem fogja venni, 
hogy átengedte. Úgy lesz, mint minden mun
kával, evvel a kerttel is. Boldog, ha itt van 
és meg van győződve, hogy pusztán az örö
mével terem tette ezt a kertet és nem is sejti, 
hogy milyen munkába került nekünk itt min
den egyes hajtás. így lesz a fiával is. Ha pom
pás férfit nevelsz belőle, oly öröme lesz benne, 
mintha maga nevelte volna.

— De fiam, a kicsinyed még igazán kicsi, 
mire felnő, rég itthon leszel.

— Isten kezében van a távozás és az ér
kezés. Berill király seregébe megyek s ki tudja 
ez a nagy fejedelem megáll-e útjában, mig az



egész világot meg nem hódította.
— De hogy tudod hosszú időre otthagyni 

a feleségedet ?
— Kell, anyám. Nem mondhatom meg, 

ele kell.
— Fiam, elrontod az utolsó napjaimat, ha 

azt kell hinnem, hogy életednek valami rej
télye van. Vagy talán én űzlek el ?

— Elmondom anyám, mert még senkinek 
sem mondtam el. De nem fogod megérteni, 
mert te óriási magaslatban állsz e körülmé
nyek felett.

— Emlékszel, anyám, M ulára ? Hogyisne 
emlékeznél, mikor hiszen két évet töltött itt 
a falunkban. Fölényes eszű és nagyon élénk 
lány volt, szép is nagyon. Sokat voltam vele 
együtt, de akkor nagyon fiatal voltam és a 
mindentudó Bráhma elterelte a figyelmemet 
róla . . . Előttem nyilt a boldogság virága és 
nem vettem észre. Talán nem gondoltam, hogy 
olyan tökéletes nőnek, mint Mula, szintén a 
szerelem a sorsa. Tény az, hogy elhagy
tam utazni és két évvel később elvettem a 
jelenlegi feleségemet, akit valódi szerelemmel 
szerettem.

— Es most is szerelmes vagy bele ?
— Nem tudom anyám, lehet. A  távolból 

bizonyára szerelemmel fogok gondolni rá s el 
fogom felejteni, hogy ő nem engem szeret, ha
nem a pompát, amivel körülveszem, a rend



kívüli változást, amit vagyonom jelent gyer
mekkorra szerénysége után és hogy énhozzám 
sohasem volt egy jó szava, henem ha kért tő
lem valamit.

— Halálos ágyán meglátogattam Mulát. 
O hivatott. Ekkor elmondta, hogy mindig sze
retett. Házasságom után ő is férjhez ment, de 
felemésztette a boldogtalanság és az utánam 
való sóvárgás. Ott voltam, mig meghalt, s az
tán pár nap múlva hazajöttem.

Azóta vérző seb a szivem, rendkívüli fáj
dalomban töltőm napjaimat, és mikor felesé
gemhez közeledem, lángként szökik magasba 
a fájdalmam. Gyűlölöm magam. Nekem észre 
kellett volna vennem, hogy Mula szeret és 
milyen vakitó fény lett volna az életem mel
lette ! Megyek Berillhez, ott nagyon sok or
szág sorsát intézik, nagyon sok hős vére hull, 
ott érezni fogom, hogy az én szivem befelé 
hulló vére nagyon kis ügy.

Berill most nem tudta, mit is gondoljon. 
Annyit mindenesetre látott, hogy még nem 
tud mindent az emberekről. Szerette volna 
tudni, milyen ez a fiú azóta, hogy nála szol
gál, kibogozódott-e a szerelem bogai közül, 
meggyógyul-e és újra felé forditotta a szemét 
de már üresen állt a kert nem volt ott, sem 
az ifjú, sem az anya, más em berek jöttek, két 
ifjú. Kertben jártak ezek is, de valahogy a. 
kert más volt.



— Igen szólt az egyik, a zene számomra 
álom is meg valóság is. A hangszer elhallgat, 
ha a művész leteszi, de a lelkem utána rezeg 
és miden gondolat, mely a zeneszerzőt lelke
sítette, újraél bennem. És most elmegyek, ka
tonának megyek, m ert nemcsak a hurok rez
gésében és lázban égő fantáziámban akarom 
látni a világ rajongást keltő szépségeit, hanem 
át is akarom élni. Katonának megyek a leg
dicsőbb vezér seregébe, Berill király seregébe. 
Az ő hadjárata oly rendkívüli élmény, mint a 
legszebb zene. Látni akarom a végtelenbe kí
gyózó utakat, amint vonulnak a talpam alatt, 
látni akarom a sivatag izzó napját, vérvörös 
alkonyát és rejtelmes éjjelét, hallani akarom 
az ütközet zaját, a győzők lelkes mámorát, 
látni akarom saját szememmel, hogy száll alá 
az égből a dicsőség a győztes zászlóra, mert 
ez a zene tartalm a és én a zenét, ami élete
met teszi, átakarom élni.

Berill még soha sem hallotta dicsőségének 
ilyetén méltatását és jobban akart figyelni, 
hallott is hangokat, de a virágok eltűntek, s 
hirtelen egy könyvtárszobában találta magát, 
o tt is két ifjú, de nem ugyanazok. Az előbbi
eknek csupa disz a ruhája, ezek pedig igém 
egyszerűen öltözvék.

— A  leglángolóbb lelkű tudósok tehetet
lenül állnak a kutatás előtt, szólt az egyik ifjú 
és az anyag kusza összevisszasága kétségbe



ejti őket. Talán nem is azok a tudósok a leg- 
különbek, akik a történelem könyveit tényleg 
megírják, azok talán csak a legbecsvágyóbak 
vagy a legmerészebbek. Igazat nem írhatnak 
abszolút értelem ben véve. A  források hiányo
sak és ellentmondanak egymásnak. Az igazi 
történésznek tudnia kell, hogy semmit sem tud.

— Én tehát olyan térre lépek, ahol mé
gis a legnagyobb szolgálatot tehetem a törté
nettudománynak. A jelent fogom tanulmányozni 
és megírni, erről a legtöbb adat van és biztos 
és ezt a történetészek jelenleg elhanyagolják. 
Képzelheted, századok múlva a legfontosabb 
esz, hogy elegedő megbízható adat legyen 

Berill király háborújáról, mely az eddigi törté
nelemnek mégis talán legfontosabb és legmoz
galmasabb eseménye. Ha én ezt átélem és fo
lyamatosan megirom, megkímélem a jövő tö r
ténetíróját attól, hogy levéltöredékekből, ebből- 
abból állítsa össze nagy hiányosan ezt a had
járatot. Elmegyek oda és beállók Berillhez 
katonának, hogy mindent lássak.

— Szent Isten! sikoltott fel Berill és rend
kívül izgalom fogta el. Egy vérbeli történetíró az 
én seregem ben! De hisz ezt az Isten maga 
küldte ! Fontosabb, mint bármi, fontosabb, mint 
száz megnyert csata, egy, amit megírnak. Ezt 
a fiút kimentem holnap, ha addig élek is, fel
keresem és magam mellé veszem. Mert abban 
tévedett, hogy lát valamit, mint közkatona*



Itt kell ülnie mellettem, akkor sejt valamit. 
De nem lesz-e holnap későn ? Megfogom most 
mindjárt.

És feléje indult, de eltűnt előle, mert nép
tömeg tolakodott közéjük, az utcán voltak 
most és valami futóbolondot kisértek. A bo
lond szónokolt, nem kis mulatságára az utána 
futkosó gyerekseregnek. Mikor a tömeg elment, 
k é t ifjú m aradt az utcán, de nem azok, akik 
az előbb.

— Látod, mennyi szenvedés a földön, 
szólt az egyik fiú. És mi orvosok tehetetlenek 
vagyunk, mert nincsenek eszközeink hozzá, 
hogy segítsünk.

— Hát lehetne rajtuk segíteni ?
— Hogyne, azt hiszem, hisz van, aki gon

dozás nélkül is meggyógyul. Elsősorban is ha
talmas kőkerítéssel elzárt udvarokba gyüjte- 
ném őket és őröket állítanék melléjük, hogy 
k árt ne tehessenek magukban.

— Te bezárnád az ü rü ltek e t! Hisz akkor 
megköveznek !

— De a kórház nem börtön, hanem tem
plom, amelyre nagyobb szüksége van az em
bernek, mint Bráhma rengeteg templomaira

Szentségtelen! Ki ne ejtsd másutt e sza
vakat. Ha nem ölnének meg szentségtörő te r
veid miatt, ki volna olyan bolond, hogy egy 
nyom orkórházra annyi pénzt áldozzon, mint 
egy szent templomra.



— A föld leggazdagabb királyához, Berill- 
hez megyek, beállók a seregébe előbb köz
katonának, ott sebesülteket fogok gyógyítani, 
talán egyszer őt magát is, hogy érdem eket sze
rezzek és ha szereztem, lábai elé borulok, — 
hogy építsen az elmebetegek számára hatal
mas kórházat, ha nem is oly diszeset, mint 
Bráhma százoszlopos temploma és ez jobban 
fogja jósága emlékét megőrizni, mint akárhány 
hódítás,

— Drága fiú, gondolta Berill, ennek nem 
kell több érdem et szereznie körülöttem, m a
gamhoz veszem udvari orvosnak és megépítem 
a kórházát. Felé indult, de ekkor olyan fény
özön érte a szemét, hogy — ki kellett nyit
nia. Felébredt.

Világos nappal volt és egy tábornok állt 
az ágya előtt. Berill felült ágyában és izgatot
tan beszélni kezdett.

— Azonnal fuvasd le a városostromot. 
Nem kell Vajur vára és nem kell Tóta tarto
mány. Hazamegyünk. De siess, nem akarom, 
hogy bárki is meghaljon ma. Az életeddel fe
lelsz. De mit állsz még ? No gyorsan, gyorsan !

A tábornok csak állt és mikor szóhoz ju
tott, megszólalt.

— Készséggel teljesíteném ezt a paran
csodat is, de hát késő. Hajnalban megrohan
tuk és nyomban el is foglaltuk Vajur szikla
várát. Nézz k i : ott lobog győztes oroszlánlobo-



gód. Tóta tartomány a tied. A csapatok sze- 
delőzködnek, hogy levonuljanak a síkra.

— És m ekkora áldozatba kerül a győ
zelem.

— Nem fogod elhinni. Csak a kapunál 
volt egy kis csetepaté, aztán, mikor bent vol
tunk a várban, a gyáva őrség megadta magát. 
Mindössze nyolc halottunk van és valami száz 
sebesült.

Berill félrevonta a sátor függönyét. Ott 
látta a magasban Vajur várát, s annak legma
gasabb tornyán az ő lobogóját, koronás arany 
oroszlánt vörös mezőben. Máskor lelkesíteni 
szokta ez a látvány. De ma nem örült neki. 
Leült ágya szélére legnagyobb dicsősége e nap
ján és komor töprengésbe merült.
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