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A K U L I

Barát Miklós kulinak nevezte magát. Haj
naltájt, mikor már ketten voltak, ő, meg az 
alkohol, mikor már indíttatva érezte magát, 
hogy újból bemutatkozzék a társaságnak, mely- 
lyel együtt ivott este óta, igy mutatkozott b e : 
Miki kuli. Már ekkor senki se hallgatott rá, 
de rajtamaradt a kuli név.

Azért nevezte magát kulinak, mert a kis
városi lapnál, melynek fő és segédszerkesztője 
volt, valamint kiadóhivatali főnöke, annyi fize
tése volt, mint egy kezdő boltiszolgának. Ev
vel szemben szabad lakása a laptulajdonosnál, 
a helybeli polgármesternél egy nagy szobában 
a félemeleten, Hálószobája egyben a szerkesz
tőség is volt, valamint minden egyéb, csak épp 
a nyomda volt másutt.

Szabad ideje volt a kulinak rengeteg, A 
lap kétszer egy héten jelent meg, négy oldal 
terjedelemben, beleszámítva 1—2 oldal hirde
tést is. 0  tehát szabad napjain híreket gyűjtött 
és ha nem volt elég, Istenem, ott volt egy ki
selejtezett kézimunkaolló, avval kivágta a fő
városi nagy lapok cserepóldányaiból a híreket. 
Mikor aztán visszakapta a laptól, hogy nem 
fér bele, hát akkor nekiült és megrövidítette.

Ettől a laptól tehát elég kényelmes élete



lett Volna a kulinak hanem volt neki mellék, 
foglalkozása is. És ez lett a veszte. Neki kel
lett rendeznie a városka minden rendű és ran
gú egyletének összes ügyeit, valamint szini- 
előadásait és kabaréit is, ezeken egyben kon
ferálni. ö  volt a titkára a sportegyletnek, k a 
tolikus legényegyletnek, totumfaktuma a zsidó 
lányegyletnek, intézője háromféle nőegyletnek, 
bálrendező, kisegítő táncos stb. stb. Hivatal
ból részvett minden banketten, zsuron, disz
nótoron, nohát ez rá is fért, mert a nagyven
déglőben, ahol egyetlen abonnens kosztos volt, 
néha elfelejtettek neki főzni, máskor pedig na
pokig ette a piacnapról kimaradt m arhapap
rikást. Elképzelhető aztán, hogy egy ilyen 
marhanapon milyen gyönyörrel ment a pol
gármester lányának zsurjára. Egy ilyen zsuron 
a házikisasszony legnehezebb dolga a kínálás, 
nohát ővele nem sok dolog volt, engedelme
sen hagyta magába diktálni az ilyenkor szo
kásos hétféle süteményt.

Mondom azonban : ez volt a veszte, mert 
beleszeretett a polgármester lányába és ha 
volt valaha a teremtésben reménytelen szere
lem, hát ez ugyan az volt. A lányt Máriának 
hívták, ámbár ezt a titkot az elhunyt anya- 
kőnywezető aligha sirba nem vitte, mert vá
rosszerte csak Cuki volt a neve.

Valljuk meg az igazat: Cuki megérde
melte ezt a szerelmet. Kedves, aranyos pofa 
volt, nem tudott sokat, de amit tudott, azt 
jól tudta, közepesen zongorázott, kifogástalan 
kisérő volt koncerteken és főleg mesés mű
kedvelő színész. Aki még nem volt kisváros
ban, az nyugodtan mosolyoghat a jámbor fa
lusi műkedvelő előadáson, miközben a premi-



®reket a fővárosi színházban unatkozza, vagy 
lelkesedi végig, hanem, hogy az a falusi mű
kedvelő gárda milyen munkát, milyen lelkese
dést és hellyel közzel milyen értékeket pro
dukál ! Ismertem egy fiút, aki, . . de ezt hagy
juk máskorra.

Ha valami előadást terveztek, a női fő
szerep Cukié volt, soha se kérette magát, 
de ki se hagyhatták, mert nálánál különbet 
nem találtak, nyugodtan, jól játszott, s nagyon 
kedves, behizelgő hangja volt.

A kuli nem játszott soha- Rendező volt, 
ő szerezte meg a példányokat, a díszleteket, 
elintéztea féltékenységi scénákat stb. stb. Nél
külözhetetlen volt. A jutalma az volt, hogy a 
próbák alatt kifejlődött bohém kulisszahangu
lat melegében időről-időre közelebb került Cu
kihoz. Egy tapsos siker után a szinpadról for
ró boldogsággal kifutó Cuki egyszer a nyakába 
is ugrott, de a kuli nagyon jól tudta, hogy« 
folyt, nem köv. Cuki másnap ott tartott vele 
ahol azelőtt.

A kuli szenvedett. Égy házban lakott 
Cukival, mint említettük, ablaka az udvarra 
és kertre nyílott, a lány hozzászokott, hogy 
pongyolán, otthoníasan jelenjék meg előtte és 
ezekben az elviselt othoni ruhákban még sokkal 
szebb volt, mint máskor. Hallotta a lány hang
ját az udvarról, ezerféle figyelmét élvezte nem 
ritkán át is hívták a polgármesterékhez, hisz 
ott is voltak intézni valók, ő intézett mindent 
az olvasnivaló beszerzésétől az ügyvéd számára 
irt informátión keresztül le tudomis én meddig.

Igen, a lány egyre jobb pajtása volt ku
linak, csakhát, csakhát! A lány minden ko
molysága, vidámsága és hangulata, minden 
ambíciója egy ifjú ember számára szólt,



aki jelenleg külföldön tanult valami gazdá- 
szati főiskolán, mert teljes szaktudással akarta 
átvenni-majdan-itthoni birtoka kezelését. Anya
gilag egymáshoz illettek, ezért a szülők már meg 
is egyeztek egymással, hivatalosan nem voltak 
még eljegyezve, épp Cuki akarta, hogy a fiú a 
külföldön szabadnak érezze magát, hanem azért 
Cuki tele szívvel, becsületesen beleszeretet és 
titokban rettenetesen gyötörte az a gondolat, 
hogy a fiú ott a külföldön talán isten őrizz nem 
viselkedik úgy, hogy méltó legyen ehhez a tiszta 
nagy szerelemhez. És hát a kuli mindezt tudta. 
Meg is magyarázta magának gyakran, minél 
többször, hogy minden hasztalan, s utána még 
szerelmesebb volt.

Nem szólt senkinek egy szót se, nem ud
varolt, nem érzékenykedett, élvezte azt a mor
zsát, ami a boldogságból neki jutott, a lány 
közellétét, kedves pajtási szavait és már csak 
azért se merészelt többet, hogy mind ezt el 
ne veszítse.

Akadtak nagy pillanatai, mikor ki akart 
ugrani a hínárból. Nini, hisz ő nem azért ment 
erre a pályára, hogy falusi újságíróként vé
gezze, hisz ő írni akart, ő a világ legnagyobb 
irója akart lenni és lessz is, a kutyafáját! Hol
nap hozzáfog. Máskor meg azt határozta, hogy 
felmegy a fővárosba, folytatja jogi tanulmá
nyait, közben politikus lesz és mint híres vé
dő, meg hires népszónok, eljön Cukiért.

Hanem jött megint egy kabaréest, egy 
műkedvelő előadás, amire hetekig kellett ké
szülni, majd meg egy szenzáció, amiről nagyobb 
lapoknak is jelentést lehetett küldeni, közben- 
közben egy nagy muri másnapja és a kuli 
maradt, egyre maradt.

így teltek az évek, már a harmadik is 
eltelt, kezdődött a negyedik. És ekkor a kuli



véletlenül, akaratlanul és nagyon ártatlanul fel
rúgott mindent. Különösen a potyaétkezések
kel intézményesen kiegészített kuliegziszten
ciát.

A  dolog igy történt.
A  kuli egy nagy muri után rosszul lett. 

Délig azt hitte, hogy egy erősebb macskanyö- 
szörről van szó, mikor azonban még rosszab
bul lett, orvost hívtak hozzá. Valami nagy baj 
nem volt, de pár napig őriznie kell az ágyat. 
Ez nagy probléma volt a kulira, aki korcsmá
ban étkezett és aki egy pohár vizet se kapha
tott, ha maga nem ment érte. És a gyomra 
különösen nem volt olyan állapotban, hogy a 
vendéglői kosztot kibírta volna. Ekkor Cuki 
eljött hozzá, ápolta, előírásos ételeket készít
tetett neki, teát forralt, etette, borogatta, szó
val mindent megtett, amit egy beteg meg szo
kott kapni a családjától, vagy a kórházban.

Mikor a kuli már javulóban volt, előfogta 
és úgy ráolvasta a bűneit, hogy a kuli meg se 
moccanhatott. De annyit mégis mondott, hogy 
Cuki ugyan kitalálhatná, mi elől menekül ő a 
mámorba,

Több se kellett Cukinak. Úgyis jöttek 
éppen ágyat cserélni a kulinak, Cuki elment 
és vissza se jött.

De mekkora volta kuli meglepetése, mi
kor másnap a nyomdában közölték vele, hogy 
többé nem használhatják, van is már helyet
tese és hogy három hónapig még utána küldik 
a fizetését, ha megírja a címét.

A  kuli, ha igazat akarok mondani, úgy 
érezte magát, mint a kalitkából kiszabadult 
madár. A  jövő tele volt bizonytalansággal, de 
romantikus, sejtelmes lehetőségekkel is. Kicsit



el volt keseredve, de érezte, hogy így van jól, 
Elment búcsúzni a házigazdájához, a polgár- 
mesterhez, de véletlenül senki sem volt otthon. 
Erre kiment az állomásra és elutazott.

A világon sehol senkije sem volt, hová 
mehetett volna ? A fővárosba ment. Ott hama
rosan állást kapott egy lapnál, ahová eddig 
tudósításokat szokott küldeni. Megint volt egy 
kis asztala, csak a fizetése volt kevesebb, mint 
eddig. Egyelőre kipótolta az utána érkező fi
zetéssel és hogy három hónap múlva mi lesz, 
ki gondol azzal!

Mikor már lakása is, állása is volt, leült 
levelet irni.

A hetedik levél, amit nem tépett el, kö
rülbelül igy hangzott:

Nem búcsúzom Magától, Cuki, mert csak 
úgy nem mondhatnék el mindent egy levél 
keretében, ahogyan nem írhatnám le három 
sorban az életem egész tartalmát. Avagy meg
köszönjem mindazt, amit három év alatt tett 
értem és adott nekem ? Ez éppoly visszás len
ne, mintha a szüleim elé állnék megköszönni, 
hogy felneveltek. Ha egy szót szólnék arról, 
hogy mit hoztam magammal ebből a három 
évből, mi vált belőle véremmé, épp úgy meg
bántanám vele, mint a múltkor és éppen ez a 
célja ennek a levélnek, hogy azért, amit akkor 
talán mondtam, kiengeszteljem, hogy emléké
ben, amit rólam megőriz, ne legyen nyoma a 
haragnak.

Hiszen lehet olyan nagy ember a földön, 
aki a viharokat szelencébe bírja zárni egész 
életére, de ha én ilyen volnék, akkor nem én 
irnék, hanem rólam írnának. . .

Forduló postával megjött a válasz.



„Ne tegyen magának szemrehányást. En
gem nem riasztott meg és nem bántott meg. 
A maga három éves barátsága életem legna
gyobb értékei közé tartozik és én vagyok az, 
akinek nagyon sok megköszönni valója maradt. 
És meg kell értenie azt is, miért intézkedtem 
úgy, hogy elmenjen tőlünk. Mikor rájöttem, 
hogy mi köti ide hozzánk, rögtön láttam, hogy 
teljesen hasztalan elpazarolja az életét. Maga 
többet ér. Dolgozzék!"

« *
Hanem ha Cuki valami illúziót táplált a 

kuli jövőjére nézve, hát csalódott. Szó sincs 
róla, a. kuli most irt verseket, novellákat, az 
ideje futotta, de mikor összegyűlt egy csomó 
és átnézte őket, hogy majd kiadja könyvalak
ban, nem talált köztük egyetlen igazi értéket!

Arra gondolt, hogy regényben megirja 
szerelmét Cuki iránt, de ez a szerelem nem 
volt elbeszélhető múlt, ez felszaggatta a nyu
galom óráit, ez nagyon gyötrő eleven jelen 
volt, erről még nem lehetett irni.

Úgy arra, hogy a napi sajtót tarkítsa vele, 
elég csinosak voltak a versei. Erre aztán jöt
tek kezdő költők, akik véleményét kérték, — 
akik rajta keresztül akartak érvényesülni. Ezek 
közt, akik benne látták a halhatatlanság ka
puját, volt egy kis fekete, kövér, élénk lányka, 
akinek úgy elbújtak a szemei, hogy olykor 
alig látszottak. Lilinek hivták. A szerkesztő
ség sportot űzött belőle, hogy Lilit rászabadítsa 
a kulira. Biztatták Lilit, szerkesztői üzenetben 
behívták legutóbbi kézirata megbeszélésére, 
ugratták, bent azt mondták neki, hogy a kuli 
protezsálja. Egyszóval boronálták összefelé a 
kulival.



Szó sincs róla, értékes lány lett volna a 
Lili, ha nem lett volna mindenben a Cuki for
dítottja ; még jól is állt volna neki a szelekó- 
tyaság, ha nem emlékeztetett volna a Cuki 
nyugodt komolyságára. Sokat tudott a Lili, de 
semmit se jól és hát Istenem ! Szépségverse
nyen semmi lehetősége nem lett volna a Cuki 
mellett.

Nem barátkoztak össze. Nem igaz, hogy 
összebarátkoztak volna. Sokkal aljasabb dolog 
történt. A kulinak ijesztően kevés volt a fize
tése, jött a tél, a hideg szoba, és az megint 
hazugság, hogy hideg szobában dolgozni lehet. 
Aztán úgy színház után csak úgy facsarta a 
gyomrát az éhség, pedig hát szinház előtt 
„szabályszerűen" vacsorázott. Egyszóval a kuli 
csupa udvariasságból elfogadta Lili szűnni nem 
akaró meghívásait. Lili a külvárosban lakott, 
de nem szegénységi alapon, ső t! A szülei gaz
dag emberek voltak és bár négy fivére is volt, 
mégis gazdag lány számba ment. Mindig volt 
kérdezni valója és egy két lemondás nem sér
tette meg.

A kuli félreértette a lány érdeklődései
nek jellegét! Azt hitte, hogy rajta keresztül 
akar a laphoz bejutni. Mert bár egyetlen ver
sét sem fogadták el, egyre irta a verseket 
„hogy kilegyen a kötet." Nahát a kuli nagyot 
tévedett. Lili éppúgy leszokott arról a gondo
latról, hogy híres költő lesz, mint ahogy egy 
néhány szenzációs tervéről szokott már le. 
Nem. Hanem beleszeretett a kuliba és mikor 
érzelmeiben biztos volt (a saját érzelmeit gon
dolom) akkor megkérte a kezét,

A kuli meg volt döbbenve. Először is



nem szerette a lányt és nem becsülte semmire. 
Igaz, hogy önmagát se, de érezte, hogy ha 
anyagi helyzete megengedné, hogy válasszon, 
biztos nem a Lilit választaná. Aztán egyébként 
se tetszett neki. Megborzongott arra a gondo
latra, hogy ez a viharos temperamentumu, — 
hangos szeszélyes locs-fecs lány legyen az ő 
felesége. Harmadszor és főleg tele volt a lelke 
Cuki emlékével, s egyelőre könnyebbnek ta 
lálta volna meghalni, mint a Cuki helyét fel
cserélni mással. ■ Sokáig ellentállt. Eleinte anyagi 
helyzetére hivatkozott, Lili lemosolyogta. Mi
helyt a kuli otthagyja a lapot, s dolgozni haj
landó az ő apjával, rögtön túlhaladja az anya
giak akadályát, Aztán az önérzetére hivatko
zott. Lili ellenérvül meggyőzte, hogy a mun
kájával megkeresi kenyerét és jól megérdemli 
majd azt, amit keresni fog. Az érvekből hamar 
kifogyott, de az ellentállása tovább tartott, — 
mindaddig, mig vagy két hét múlva Lili apja 
kereste fel. Talán azért, mert Lilit, akit nem 
szeretett, most nem látta, a nyugodt, okos, 
öregnek nem tudott nemet mondani és az öreg 
autóján mint vőlegény vonult be a házba. A 
laphoz nem ment vissza, ám Lilinek volt annyi 
ízlése, hogy nem avatta be a sertéstenyésztés 
rejtelmeibe rögtön, nem fogta munkába, ha
nem korcsolyázni sétálni járt vele, múzeumokba, 
koncertekre, színházba, tüntetett a boldogsá
gával és valójában nagyon boldog volt.

A kuli rettenetesen szenvedett. Mikor az 
eljegyzési hír az újságban megjelent, percekig 
százezer gombostű szúrta a testét, mikor meg
jött Cuki névjegye a P. F. betűkkel, oly rosz- 
szul lett, hogy le kellett feküdnie, A lakását 
még nem hagyta ott, de rengeteg ruhát hoz



tak, a Liliéit házi szabójánál és egyéb udvari 
szállítójánál nagy kontót kellett csinálnia, s 
ezek ruhák, ingek, cipők égettek, mint a Nes- 
sus ing, mert az adott szónál jobban leláncol
ták a nem szeretem helyzethez. Egyre rette
netesebb lelkiállapotban volt. Kedvetlensége 
feltűnt Lilinek, talán az okát is sejtette, de 
nagyon bizott magában. Megpróbált érzékeivel 
hatni a kulira, hogy magába bolonditsa. Csó- 
kolódzott vele, az ölébe ült, olyan helyzeteket 
teremtett, melyekben a férfiak meg szoktak 
bolondulni. Jaj, de gyűlölte ezért a k u li! De 
most már nemcsak a lányt, hanem önmagát 
is. Összehasonlította magát a régi kulival, aki 
három év alatt e?y felületes szót nem szólt 
annak a komoly, bájos Cukinak és szerette 
volna levágni a kezét, mely egy órával azelőtt 
simogatta a menyasszonya karját és egyéb 
végtagjait.

Elkövetkezett az utolsó este. Másnap az 
esküvő napján, kora reggel be fog költözni 
uj lakásába, az apósa szomszédságában.

A holmijai már ott is vannak, csak még 
egy hálóing a régiekből kiterítve az ágyra. A 
kuli (mit tehet mást olyankor, mikor minden 
rendes ember legénybucsut tart) elővesz egy 
régi szakadozott fehér iskátulyát, abban van
nak a régi emlékei, levelei, meghívók, papir- 
szeletek, tervek, amik kidolgozásra érdemesek 
lettek volna akkor. Legfölül van Cuki búcsú
levele.

A kulinak iszonyúan összeszorul a torka. 
Ezúttal cserbenhagyja a kulicinizmus. Valami 
soha jóvá nem tehető szerencsétlenség félelme 
nyilall bele. Mintha összeütköznék benne két 
Barát Miklós, a fenköltlelkü, nagytörő múlt



meg a jövendő dísznókereskedő. Megszédül, 
nem érzi a helyzetét, a helyét a világban. Ő 
Barát Miklós, aki világbiró akarással indult 
pályájára! Hogy semmi se maradjon abból, 
ami ő álmaiban valaha is volt! Hogy most ő 
nem állhat Cuki elé — és nem ragadhatja 
magával egy önbizalommal telitett ifjú vak el
szántságával ! Az a drága, komoly lán y ! Az 
a minden mozdulatában bájos, kedves lány, 
akivel disz és büszkeség végig menni az utcán 
aki egy időben mintha az anyja és a kis lánya 
volna az embernek. Ha a kuli sirni birt volna! 
De nem birt, csak fuldoklott dühében és ke
serűségében. Egyszer azt hitte, hogy sokkal 
könnyebb volna minden, ha valamit hatható
san a földhöz vághatna, majd meg az asztalra 
ugrott, mert mintha rátámadtak volna mind
azok a disznók, melyeket ő fog vágóhidra di
rigálni Majd meg célirányosabbnak tartotta es
ernyővel bezúzni az ablakot. Hisz itt nincs le
vegő ! Itt meg kell fulladni!

Ám egyszerre megtelt fénnyel a szoba. 
Csodás derű szállta meg a fiút, valami édes 
várakozás és tényleg, ki jött be a szobába. 
Cuki. Mária.

— Nos barátom, hát ocsúdjék fel, mit 
csodálkozik. Hisz magáért jöttem ! Igen, igen 
magáért. Visszajön hozzánk. Apa megválaszt- 
tatja magát árvaszéki ülnöknek, nagyon ren
desfizetése lesz és a munkáját el bírja végezni 
délelőtt. De mit csodálkozik, csak talán nem 
tartja lehetetlennek ? Hát a többi hivatalnokot 
nem apu válogatja össze ? És ez igen kedves 
foglalkozás ám, az árvák ügyeit intézni. Aztán 
ott vannak a hosszú, hosszú délutánok. Ebéd- 
után nagyot pihen, meg sétál, azután bezár



kózik világrengető terveivel és ír, meg ir. Nagy 
ember lesz magából. Ami képessége van, ki
fejtheti. Hogy ez oly szép, hogy lehetetlen? 
De mi volna lehetetlen? Még soha se adtak 
nagy embernek kenyeret, hogy dolgozhassék ? 
Vagy ha választani kell Dr. Köznapi János és 
Maga közt, mért ne lehetne akkor éppen 
Maga?

— Hogy magának nincs olyan szeren
cséje ? Protekciója ? Hát én ?

De nézze Cuki. Ha akkora szerencsém 
volna, akkor se fogadhatnám el. Hogy mehet • 
nék én Magával egy városba ! Hiszen meg
szakadna a szivem utána! Hiszen itt messze 
vagyok és mégis m egszakad!

— Köszönöm Barát Miklós. Csak ezt 
akartam hallani. Hát mit gondol, miért prote- 
zsáltam, miért hozom haza ? Mert nekem va n 
magára szükségem. Ért-ért engem ?

Szeretlek, kellesz nekem, csak veled és 
melletted van értelme az életemnek- Haza 
jösz, már vár ránk apu házában egy gyönyörű 
emeleti lakás, mellettem fogsz ébredni reggel, 
egész délelőtt azon fogok gondolkozni, mivel 
várjalak haza mindig lesz valami, aminek örülsz. 
Elmegyek eléd a hivatalba aztán. . . .

Hüs voltam, ráérek felmelegedni a kar
jaidban, Majd meglátod, milyen forró tudok 
lenni. Komoly voltam, ráérek kacagni, ha 
majd az öledbe ülök és átkarolom a nyaka
dat. Milyen hangosan, boldogan fogok én 
kacagni.

Illedelmes voltam úgy- e ! Sohase mond
tál a jelenlétemben semmit, ami nem illő. 
Ezután is úgy teszel, mert hozzám úgy méltó. 
De a jelenlétedben emberré szerelmes lánnyá



változom, aki átszellemül a gyönyörben . . , 
Az előhívott orvos brómot alkalmazott. 

Beszállították a kulit a kórházba, Az igazgató 
garantálja, hogy két hét múlva semmi baja se 
lesz.

Hanem az esküvőt csakugyan el kellett 
halasztani.





A MUZSIKUS

A kis Genius szülei módos kis birtokosok 
voltak. A fiukat is parasztnak szánták, hanem 
hogy nagyon helyre legényke volt, meg egyet
len is, hát iskoláztatták egy kicsit, gondolván, 
hogy avval nem vészit, legfeljebb kerülő utón 
lesz belőle paraszt. A kis Genius aztán tanult, 
ámbár elég rosszul. Nagyobb diák korában 
észrevették, hogy kitűnő hallása van és a ta
nára (rajz- és énektanára) befogta, hogy majd 
hegedülni tanitja, A szülei nem is tudtak róla, 
csak év végén, mikor hazament a faluba, ak
kor látták, hogy hegedűt is hozott magával. 
A nyáron egyébként nem sokat bolygatta ezt 
az eszközt, kiment a tanyára és azzal szóra
kozott. amivel más parasztgyerek, lábatlan- 
kodott a kaszásoknál, a cséplőgép körül, lo
vagolt valami ártatlan igáslovon, egyszólván 
élvezte a szünetet.

Nagy volt azonban a szülők megrökönyö
dése, mikor kijelentette, hogy a középiskolák 
befejeztével zenei pályára megy. Bementek a 
tanárjához, aki dicsérte az elhatározásáért, 
biztatta a szülőket és nagy jövőt jósolt a ne
bulónak. A szülők nem szóltak egy szót se. 
Hisz elvégre a föld megmarad és mig ők él
nek, igazán mindegy, hogy mivel tölti Genius
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ur az idejét. Most már többet gyakorolt á 
gyerek nyáron is, sőt az őszön fellépett hege- 
düjátékával egy műkedvelő előadáson és mi
sem természetesebb, mint hogy elhalmozták 
gratulatióval a szülőket, a kántor ur egyene
sen kijelentette, ő csak ért hozzá, vagy m i! 
hogy már tanulnia sem kell, hiszen kész művész.

Tetszett a szülőknek, hogyne tettszett 
volna. Különösen azért tettszett, mert nagyon 
gazdag rokonuk élt a faluban, az asszony uno
katestvére, akinek ott nagybirtoka volt és a 
jó asszony nem lelte a helyét örömében, hogy 
végre valamiben felülmúlja a kényes familiát

Mikor Genius aztán középiskolai tanul
mányait befejezte olykép, hogy úgy elbukott, 
hogy már ismételni sem lehetett, vagy legalább 
is nem volt érdemes, akkor felküldték‘a fővá
rosba a zeneakadémiába. Az öreg morgott va- 
amit, hogy neki rossz sejtelmei vannak, hogy 
az nem egészen jó lesz, de ő már ágy
ban felvő beteg volt és ki hallgatott volna rá 
az egyetemes lelkesedés közöpette. Az anya 
felkisérte gyerekét, el akarta helyezni és jelen 
akart lenni a felvételi vizsgán.

A jó asszony a világ legtermészetesebb 
dolgának tortotta, hogy a fiú a felvételin el
bukott. Hiszen a tudatlan vidéki tanár csak 
nem taníthatta jól meg. Itt pedig oly sokat 
kívánnak.

Elhelyezte fiát, elsőrendű mestert fogadott 
hozzá és re bene gesta hazament.

Csakugyan, két év múlva megfelelt Gé- 
nius a felvételi vizsgán és felvették az akadé
mia első előkészítő tanfolyamára, A jó asz- 
szony öröme határtalan volt. — Szegény uram» 
ha ezt megérhette volna!



Géníus húsz éves volt ekkor. Nevének 
megfelelt annyiban, hogy oly szép volt, mint 
az eszmény. Szorgalmasan járt az akadémiára, 
rengeteget gyakorolt, egyébként a „művész- 
társaságot“ se hanyagolta el és hellyel közzel 
mélyen nézett a kancsó fenekére.

Volt az akadémia énekosztályának egy 
növendéke, Glóriának hivták. Ha azt mondod, 
hogy szép volt, nem mondtál semmit. Egyéb
ként nem is volt szép. De a bájnak a szere- 
tetreméltóságnak valóságos glóriája ragyogta 
körü l; ha énekelt, elragadó volt, ha mosoly
gott, meg kellett halni érte. És ez a kis lány 
(egy idős lehetett Géniusszal), különös figyel
mével tüntette ki a fiút, lehetőleg ott igyeke
zett lenni, ahol a fiú van, persze az akadé
mián, mert a társaságba nem követte és kü
lönös ügyességgel tudta úgy intézni, hogy ak
kor menjen haza, mikor a fiú. Ilyenkor Gé- 
nius hazakisérte, azaz, hogy hazáig. Génius 
nem vett észre semmit. Azt megszokta, hogy 
őt mindenki nagyon megnézi, de ezért nem 
volt nagyon elbizakodott, aki megnézte, tovább 
is ment, tulajdonképení társadalmi sikerei nem 
voltak. Igaz, hogy a társasága nem is volt 
valami válogatott és nem is akadémia növen
dékei közül került ki, tudja Isten, hol szedte 
össze.

Glória zsurokat rendezett, nagyon sze
gényes zsurokat, hiszen Glória szegény lány 
volt nagyon, egy csésze kávét és vajas zsem
lyét kaptak a vendégei, közel se volt olyan 
zsur, mint amilyet otthon a falun rendeztek a 
„jobb“ családok, hanem aztán zene követke
zett, és ez a zene sok kis városban megtette 
volna nagy eseménynek.



Genius mindig jelen volt ezeken a zsurokon, de 
máskor is meghívta a lány, mikor más vendége 
nem volt, ott fogta vacsorára, nem véve észre, 
hogy délről maradt töltött káposztára nem szo
kás vendéget hivni és a fiúnak sokat kellett 
játszania nála, önállóan is, meg amúgy is 
hogy őt kisérje. Glória gyakran igyekezett 
rábeszélni, hogy üres óráiban művelje magát, 
olvasson, tanuljon, Génius kirívóan műveletlen 
volt, máskor meg arra kérte, hogy zongorázni 
is tanuljon meg. Minthogy pedig a lány tu
dott zongorázni és otthon is volt egy vihar
vert, ócska pianója, ő maga hozzáfogott, hog y 
a fiút tanítsa és ecélból a fiúnak minden este 
oda kellett volna mennie Glóriához. Csakhogy- 
csakhogy. Genius ledér életet élt. Ahol az 
anyja évekkel ezelőtt elhelyezte, ott kapott 
ebédkosztot, vacsorát is kapott volna, de hoz
zászokott, hogy először egyre, majd kétszer 
hetenkint, majd egyszer gyakrabban valami 
kis korcsmában vacsorázzék a barátaival. Ezt 
néha még másnap is észrevette rajta az, aki 
mellette ült.

Glória egyszer maga mellé ültette a fiút 
és igy szólt hozzá.

Genius, tegyen önmagának egy nagy szí
vességet, ne lumpoljon, nem használ magának. 
Genus megígérte, hogy nem fog többé lum- 
polni.

Egy napon, mikor mentek haza délután 
négykor az iskolából, Glória^kérte, hogy jöj
jön el este vacsorái a. A fiú húzódott. Meg
ígérte a fiuknak stb. Glória kérlelte: tud ja
mit, jöjjön el, mondjon le a fiuknak, kap va
lamit. Igazán jöjjön el, Genius megígérte.

A körülményekhez képest mesés vacsora



várta Mindenesetre jobb, mint a „Makrapi
pában". Bor helyett Ízletes krémek voltak. 
Vacsora után leültek zongorázni. Mióta a fiú 
a tanulást elkezte, vett már magának zongo
rát és vett a lány is, ha nem is olyan fino
mat és ha nem is fizette ki egyszerre, de a 
lány maga kereste a pénzt, a fiú hazulról 
kapta. Szigorú reglama volt Glóriéknál, hogy 
tiz órakor aludni mentek, s ha jó barát volt 
a vendég, azt olyankor eltanácsolták. Mikor 
tehát Genius látta, hogy a szomszéd szobá
ban ágyaznak, vette a kalaplát és elajánlotta 
magát- Glória a lépcsőig kisérte.

— Az ám, azt mondta, kapok valamit.
Jól sejtette a selyma; kapott is. Glória

átölelte a nyakát és szájon csókolta. Genius 
lelke mélyéig meg volt hatva. Nem merte 
visszacsókolni a lányt, az dissonantia lett volna 
a szivében lüktető szimfóniában, de a kezét 
ajkához emelte.

Azon éjszaka nem jött álom a szemére 
Zenei képzetei voltak. Valami dallamra lükte
tett az agyában az ér. Fölkelt és lekottázta a 
dalt. Másnap lemásolta szépen, aztán valami 
prózai versfélét irt hozzá, ami sehogyse akart 
beleszorulni a melódiába, de azért csak bele
írta a kottasorok közé, aki nagyobb művész 
nála, az játssza el. Esle elvitte Glóriának. Gló
ria a zongorára tette, lejátszotta, szemét.elfu
totta a könny, s újra a nyakába borult G e
nusnak, pedig te jó Isten ! — ott voltak a 
szülei is, akik boldog hahotával kisérték a je
lenetet. Hanem aztán mégegyszer szemügyre 
vette a dalt s igy szólt:

— A zene gyönyörű, De ki csinálta ezt



a lehetetlen szöveget! Mit mondjon most Ge
nius ? Nem szólt egy szót se.

Mondottam már, hogy Genius nem volt 
elbizakodott. Azt már megérezte, hogy Glória 
őt szereti, az élete olyan velejárójának találta, 
mint például a haját, vagy az étvágyát. Hálából 
ö is szerette Glóriát, a maga módja szerint, 
néha vett neki cukrot, megesett, hogy kapott 
egy sonkát hazulról, azt elvitte és Glória any
jának adta, — irulva pirulva, hogy ilyet a fő
városban nem kapni, de sejtelme se volt, róla, 
hogy valami mást kellene tennie, hogy Isten
nek ezt a legdrágább ajándékát meghálálja, 
hogy méltó legyen hozzá. Sőt!

így például Glória páratlan növendék 
volt, idejére tanárnői oklevelet kapott ének
ből is zongorából is. Genius pedig igen köze
pes növendék volt, négy év alatt csak két 
évet haladt. Aztán egyre többet züllött. Az 
esti zongoraórák rég megszűntek, mert Genius 
most már tanártól vett zongoraórát is de meg
szűntek az esti látogatások is. Genius, mint 
akit kergetnek sietett este a Makrapipába a 
bor mellé.

Hanem, mikor a lány a diplomáját meg
kapta, mégis elment hozzá vacsorára, s mikor 
aztán magukra maradtak, nagy kegyesen, 
mint aki rég szerzett jogával akar élni, magá
hoz vonta a lányt és meg akarta csókolni. 
Csakhogy Glória szerényen bár és nem sértő 
módon, elhárította magától.

A fiú megdöbbent.
— De Glória, azt hittem szeret.
— Szeretem, volt a válasz, de nem ér

demli meg.
— De édes Glóriám !



— Nem vagyok édes Glóriája, ha igy 
halad és igy viselkedik.

— Talán megsértettem ? igazán nem 
szándékosan.

— Nem Genius, nem engem sértett meg, 
hanem önmagát és a nevét.

A fiú hazament. Leült egy karosszékbe 
és maga elé bá nult. Fájt a szive egész hatá
rozottan. A guruló a rany ! Most érezte elő
ször tisztá/F, hogy szereti a lányt és megdöb
bent arra a gondolatra, hogy el találja vesz
teni, talán már el is vesztette. Egy féléve, 
hogy kétszer egymásután csókot kapott tőle. 
Azt teljesen jól tudta, hogy avval a helyzet* 
tel se élni, se visszaélni nem lehetett volna* 
holmi mulasztással nem vádolta magát.

Másnap akart hazamenni a nyári szü
netre, kora reggel, most tehát irt egy levelet.

„Az este tükröt tartott elém, mely bor
zalmas képet mutatott. Bűnös vagyok, de ve
zekelni akarok. A vezeklésem munka, renge
teg munka lesz, hogy meg legyek egyszer ma- 
]gammal elégedve és jogom legyen Maga elé 
épni. Most pedig hazamegyek anyámhoz és 

őszig nagy útját teszem meg a „Canossa já
rásnak".

Hazament. Megérkezése után minden 
egylet igyekezett megnyerni magának valami 
jótékonycélu közreműködésre, a jobb csalá
dok egymásután adtak nagy vacsorákat.

Genius anyja sejtette már, hogy mindez 
terhére van a fiának, de megjutalmazva érezte 
magát a hat év minden csalódásáért és a ren
geteg kiadás keserűsége egyszerre édessé vál
tozott, mikor irigyelt rokonához elment a fiá



val és azt ott nem úgy fogadták, mint ahogyan 
őt szokták. Rögtön észrevette azt is, hogy a 
család eladó lánya, a tizenhat éves kis Zsuzs; 
különös érdeklődéssel veszi körül az ő fiát. 
Hogy milyen remények ébredtek a jó asszony
ban, nem tudom, de bizonyos, hogy nem vol
tak összefüggésben a zenével.

Azon gondolkozott, hogy mit rendezhetne 
ő, hogy közelebbhozza a fiatalokat. De nem 
mert. Viszont ez alól a gond alól hamar felmentet
ték. Mert a rokonok most meglátogatták őket, 
velük a kis Zsuzsi, aki gyereklány létére épp 
úgy megtalálja a módját, hogy állandó érint
kezést tartson fenn egy fiúval, akár csak egy 
nagy.

A nyári szünet rövid, de az anyóka a 
második hónap végén már nem csgkély joggal 
figyelmeztette a fiát, hogy minden gondja 
azonnal el lenne temetve, ha elvenné Zsuzsit

— Nem anyám. Ő is fiatal, én is ráérek. 
Bűnös vagyok, az igaz, négy évet vesztettem, 
kettőt a felvételivel, kettőt azóta, de még min
dig csak huszonnégyéves vagyok, majd kipó
tolom, két év múlva tanári oklevelem lesz, 
állást kapok, aztán, majd meglátjuk. Ezt csak 
az anyjának mondta, magában sehogy se volt 
meggyőződve róla, se a két évről, se arról, 
hogy Zsuzsival valaha kapcsolatot fog keresni. 
Mert hát szerelmes volt. Az a nagy ünneplés, 
amiben itthon része volt, meg Zsuzsi közele
dése nagyban nevelték az önbizalmát, hizlalta 
a múltak emlékével is és remélte, hogy visz- 
szaszerzi Glóriát és akkor minden mindegy.

Hanem őszön óriási változás várta fővá
rosban. Glória le volt szerződtetve az orszá



gos nagy operába. Ha nem szenved betüiszony- 
ban, olvashatta volna a nyáron a lapban, de 
igy készületlenül találta a hír. Nem laktak 
már a szerény kis két szobás lakásban, öt 
szobájuk volt. nem adót már énekleckéket 
Glória, mert olyan kezdőfizetése volt, hogy 
abból egy szegénységhez szokott család, mely 
a nagy kitüntetéstől nem vesztette el a fejét, 
nagyon rendesen megélhetett.

Nem lehetett tulaj doképen panaszra oka 
Geniusnak. Glória a változott viszonyok kö
zött is a legjobb pajtása maradt, csaknem na
ponkint együtt voltak, Glória jól jövedelmező 
órákat szerzett neki, amikre Geniusnak most 
már szüksége volt, mert az anyóka nagyon 
leszegényedett otthon s szűkösen élt. S ő t! 
Egy szép napon Glória megfogta a fiú mind
két kezét és azt mondta :

— Genius ! Jöjj hozzánk vasárnap ebédre. 
És ha eddig megállód, hogy egyáltalán^ nem 
iszol, kapsz valamit.

Ezekre a szavakra a fiú nyeregben érezte 
magát. Hisz itt nincs semmi baj. Tudta már, 
mi az a valami.

Ám, ha vérmes reményeket táplált a va
sárnap iránt, hát nagyon csalódott. Vasárnap 
ugyanis az uj lakás ebédlőjében nagy sereg 
vendég volt ebédre, amennyi belefért és volt 
köztük egy esperes is. És ebéd után pár órá
val odament Glória Geniushoz, megkérdezte, 
megállta-e, hogy a múlt héten nem ivott. A 
fiú igent mondott. Erre a lány kézen fogta, 
odavezette az espereshez

— Szentatyám, szólt, engedje meg, hogy 
jelenlétét egy rendkívüli jótett elkövetésére 
használjam fel. Ez a fiú nagyon tehetséges



zenész, valóságos virtuóz, mindenki nagyon 
szereti. De van egy szörnyű bűne. Nem élhet 
bor nélkül, És ez annyira hátráltatja, hogy 
már két évet vesztett. Most meg akarja fo
gadni, hogy nem iszik többé.

— Meg akarom fogadni, szólt Genius, 
de nem most, hanem holnap reggel a tem 
plomban.

Ezzel mély bókkal elment onnan. De a 
lány újra elfogta.

— Genius, én elmegyek Magával a tem
plomban, é r t i ! ott akarok len n i! Holnap reg
gel becsenget értem hatkor.

Ez volt az utolsó eset, amikor a fiú kö
zel érezte magát a lányhoz. Másnap, mikor a 
templomból jöttek, bementek egy csendes kis 
cukrászdába, ez is a lány ötlete volt, s ott 
Glória kijelentette a fiúnak, hogy most meg van 
vele elégedve, most nagyon szereti és mindig 
ilyennek akarja látni. Aztán egy meglepetés
től biztos pillanatban magához vonta a fiút és 
hosszan megcsókolta. Úgy látszik szerette.

De mondom ez volt az utolsó eset. Gló
riát azok, akik szerződtették, az operánál, 
másodszor is felfedezték és alig hat hónap el
teltével nagy szerepet adtak neki. Glóriát fel
kapta a hir. Evvel kapcsolatban az ideje is 
drágább lett, elkezdte élni a nagy művésznők 
nehéz életét és egyre kevesebb ideje volt 
Genius számára. Egy kérőről is beszélgetni 
kezdtek, a nagyipar arisztokrátia egy ifjú 
tagjáról, akinek a hintáját gyakran lehetett a 
Olórnék lakása előtt látni.

A következő szezonban már Glória be
futott. Megérdemelte, Főszerepet kapott egy



operában, mely akkoriban járta be a világot 
és akkor ért a fővárosba. A premier után 
nagy bankett volt és erre meghívta Geniust, 
de az egész estén alig volt egyetlen szava 
hozzá.

Geniusra nézve ez az idő a nagy lelki 
élmény éve volt.* Szerelmes volt, boldogtalan 
és szivének, vérének lázadozását a zenébe 
élte ki. Nagyszerűen vizsgázott, egy kisebb 
alkotását előadták az akdémián és Genius elő
ször éleiében vett egy újságot a kezébe 
hogy a kritikát elolvassa, megjelölje és haza- 
küldje édesanyjának. Óráit is nagyszerűen 
fizették. Amint a helyzete reménytelenné vált 
Glóriánál, az az e'határozása támadt, hogy 
föléje nő, nagyobb lesz, mint ő. Kisebb dalo
kon kívül megpróbálkozott egy nagyobb zene 
alkotással, irt egy operettet. A második év 
derekán lett vele kész. Ezt visszautasították, 
azt mondták, hogy operettnek nem elég köny- 
nyü, hogy az ő tehetsége sokkal komolyabb 
alkotásokra való.

Genius soha boldogabb nem volt, mint 
mikor ezt hallotta. Hozzáfogott egy nagyobb 
alkotáshoz. Csakhogy csakhogy! Nem minden
kit bir el a szárnya, aki röpülni akar. Nem 
sikerült neki semmi. Avval vigasztalta magát, 
hogy nem lehet egyszerre tanulni is, kenyeret 
keresni is, meg alkotni is. Vizsga után tehát 
(végre diplomát kapott) hazament anyjához és 
ott bezárkózott a szobájába és éjjel nappal 
dolgozott. Irta az első (vagy legalább is első
nek szánt) nagy zenei müvét. Egy egyfelvoná- 
sos daljátékot, semmi meghívást nem fogadott 
el, sehol fel nem lépett, és nem akart tudni a 
világról. Gyakran történt, hogy mikor ebédelni



hívták, ott találta Zsuzsit, aki még egy pár 
szót váltott az anyókával, máskor azt látta* 
hogy Zsuzsi ott vacsorázik náluk, (főtt krump
lit, aludt tejet) de nem gondolkozott ezen a 
dolgon, vagy nem akart gondolkozni. Kará
csony felé, mikor anyja már alig tudott neki 
enni adni, kész lett a daljáték és Genius fel
utazott vele a fővárosba.

Glóriát már nem találta o t t : külföldre
szerződött egy világhírű nagy operához. Geni- 
usnak nagy terve támadt. Utána megy és ép 
annál az operánál nyújtja be müvét, ha elfo
gadják, egy csapásra rendbejön minden Egy 
volt tanítványától pénzt kapott és vonatra ült. 
Átadta magát a legcsábitóbb reményeknek.

Megérkezett a világ egyik fővárosába. A 
darabját rögtön benyújtotta és várt. A vára
kozását megkünnyitette, hogy egy harmadrendű 
színház zenekarában állást kapott. Három hó
nap telt el igy. Üres óráiban úgy leste Glóriát, 
mint valami diák. Sikerült kétszer vagy három
szor látnia anélkül, hogy Glória őt észrevette 
volna. Végre megjött a válasz és a válasz le
sújtó volt.

Genius hazament a lakására és életében 
először számot vetett magával. Mint hegedű
művész és semmire se vitte, egész másodrendű 
tehetség, evvel teljesen tisztában volt. Nem is 
művész, csak tanár. Mint zeneszerző, úgy lát
szik, csalódott magában, sohasem viszi sem
mire. És mi lesz most ? Zenenapszámos, az 
még lehet belőle. És e pillanatban semmi kedve 
se volt ahhoz. A vagyonát, már mint az any
jáét, rég elköltötte, haza nem mehet. Egy pil
lanatra eszébe jutott Zsuzsi, aki annyi éve 
várja őt, de ezt a gondolatot, mint valami ke-



serü poharat, elküldte magától. Nem, Glória 
után Zsuzsi, nem. Finita la komédia: Nincs
tovább. Megtöltötte a revolverét, búcsúlevelet 
irt az anyjához. A búcsúlevél nagyszerűen si
került, Génius könnyekre fakadt és egy kicsit 
sajnálta magát.

Ebben a hangulatban zenei képzetei tá
madtak, a halálraszánt keserűség melódiává 
alakult át benne, ezt sietett lerögzíteni, majd 
másnap hozzáfogott a kidolgozáshoz, a halál
tól prolongátiót kért, a hivatalát ott a zene
karban pontosan végezte mig a „zenei vég
rendeletét" megírja, Egy hónap alatt készen 
is volt és Halálszimfónia alatt kiadta. Ez volt 
Genius első és utolsó értékes zenei alkotása.

A nyomdából kijött első példányt elküldte 
Glóriának, akinek az egész úgyis ajánlva volt 
s egy búcsúlevelet irt hozzá. Nem volt szó 
abban a halálról, csak sejtetni engedte szán
dékát. Ilyen kitételek voltak benne, mint 
például:

„Emlékemet őrizze meg egy kazettában, 
s valamikor majd, mikor eljön.a visszaemlé
kezések órája, vegye újra elő, ejtsen egy 
könnyet és gondoljon arra, hogy ha hideg 
volt az élete a dicsőség szférájában, csakis 
azért volt hideg, mert száműzte az egyetlen 
embert, aki forró szerelmével felmelegitette 
volna."

Glória nagyon meg volt hatva. Bezárkó
zott a szobájába, lejátszotta a Halálszinfóniát, 
könnyezett, a darab tényleg tökéletes volt. 
Elhatározta, hogy gondoskodni fog Geniusról.

Glória ugyanis már mennyasszony volt 
és bár a vére még Géniusról álmodott, nyug
talanító és felesleges volt, hogy újra feltűnjék



az életében. Hogy Genius életét a zenére bizza, 
az se volt lehetetlen, csakhogy féltette az el- 
zülléstől, amire roppant hajlama volt.

Pár nap múlva Genius meghívót kapott, 
Glória hívta vacsorára. Génius elment és ott 
találta Zsuzsit. Gyászruhában volt. Glória 
nem volt sehol.

— Miért viselsz gyászt, Zsuzsi ?
— Az anyám után. Most egy hónapja 

temettük.
— És, hogy kerülsz ide ?
— Érted jöttem, Génius. Anyád na

gyon beteg és még egyszer látni akar. Mint
hogy nem voltam biztos, hogy a levelem meg
talál, eljöttem, hogy megkeresselek. Remélem, 
haza jössz velem !

— Nem lesz még késő ?
— Remélem nem.
Összeölelkeztek és kisírták magukat egy

más vállán. Mindegyik a saját anyját siratta, 
meg talán mást is így nyitott rájuk Glória. 
Vad féltékenység járta át a lelkét, utóbbi idő
ben szörnyen fájt neki, hogy másnak liferálja 
át a fiút. De erőt vett magán, a vacsora úgy 
folyt le mint egy halotti tor. Vacsora után 
még egyszer játszottak együtt Glória és G é- 
nius, eljátszották a Halálszimfoniát. Majd meg
állapodtak abban, hogy a hajnali vonattal 
Zsuzsi és Genius elutaznak, mire a Zsuzsi a 
vendégszobájába vonult, Glória pedig kiki- 
sérte Géniust. Glóriának életében először 
őrült vágya támadt, hogy nekíadja magát Ge- 
niusnak, mielőtt másnak engedné át egyetlen 
szerelmét és e gondolat izgalmában majdnem 
önkívületbe esett. De a szó torkán akadt. Mi
kor a lépcső felé mentek, annyit mondott,



hogy még egyszer köszöni a neki ajánlott 
zenemüvet és kérte, hogy sohase felejtse őt 
el. Genius e szavak hatása alatt zokogott és 
benedvezte kézcsókjával Glória kezét. Ment, 
Glória a korláton lehajolva nézett utána, Ha 
visszajön, az övé leszek ma, gondolta halálos 
szivdobogással. Ha eszébe jut, legalább egy 
bucsucsókot kérni, ha csak legalább felnéz, 
hogy újra búcsút intsen, rögtön visszahívom.

De Geuius elment.
Zsuzsi leplezetlenül, nyíltan haladt célja 

felé. Egy csepp kételye sem volt. A hódításra 
teljesen egyéni módszerei voltak. A lehetőség
hez képest felkeltette a fiú étvágyát, s mikor 
az éhesen, mohón közeledett, a vallásos ma
kulátlan szűzzel találta magát szemközt. Azon 
senki se botránkozzék meg, hogy egy férfi 
ekkora szerelemmel és akkora fájdalommal a 
szivében egy párhuzamosan futó, közönséges 
szerelmi régénynek is tárgya lehet.

Zsuzsi az unokatestvérség jogán minden 
elképzelhető alkalommal megcsókolta a fiút, 
mikor aztán a fiú egyszer soronkivül ráéhe
zett egy csókra így szólt hozzá: Mire való ez, 
Génius ! Hisz úgysem szeretsz !

— Hogy tudod! Ez volt a válasz. És 
Zsuzsinak ennyi szerelmi vallomás éppen 
elég volt és attól a perctói fogva birtokba 
vette a fiút, mint akármelyik szerelmes meny
asszony a vőlegényét.

Mikor hazaértek, Génius az tapasztalta, 
hogy az anyja már nem beteg és hogy ott la
kik Zsuzsiéknál. Ő is kapott ott egy gyö
nyörű vendégszobát, de az anyjától jól távol. 
A legelső hajnalon Génius arra ébredt, hogy



valaki halkan bejött a szobába. Géniust édes 
izgalom járta á t : várt. Zsuzsi jött be, egyene
sen az ablakhoz ment, kitárta. Fel volt már 
öltözve kalap, keztyü, kimenésre készen. Az
tán odalépett a fiúhoz, aki újra lecsukta a 
szemét és szájoncsókolta.

— Génius, fel kell öltöznöd, megyünk a 
templomba.

Génusnak régi szokása volt, hogy ebéd 
után lefeküdt egy félórára.

Ez a szokás különösen megnyerte Zsu
zsi tetszését. Leült vele szemben egy székre, 
s mikor a fiú felébredt, odament, melléült, 
föléhajolt és félórákon át csókolódzott vele. 
Hogy az alatt egy cseléd, vagy valaki átment 
a szobán, azt nem vette észre.

Egyszer nagy sétát tettek. H í zafelé me
net elmondta Zsuzsi a fiúnak, hogy mennyire 
szerette mindig 16 éves kora óta, hogy meny
nyit szenvedett érte és, hogy milyen boldog 
most, hogy végre magáénak mondhatja. El
érte élete egyetlen célját.

Génius ezután a forró vallomás után ki- 
pirultan várta, hogy haza érjenek, képzelete 
vadul nyargalt az ilyen vallomás után várható 
fél óra képein, ámde mikor hazaértek, Zsuzsi 
leültette egy Íróasztalhoz, átfonta a nyakát és 
ráparancsolt, hogy fogalmazza meg végre az 
esküvői meghívót, mely jövő keddre szóljon.

— Igazán nem halaszthatjuk már tovább, 
nem tudok már mit mondani az embereknek, 
akik gratulálnak.

Génius sehogy se emlékezett mikor is 
kérte ő meg Zsuzsi kezét, de nem szólt egy 
szót se, megírta a meghívót és hozzáláttak a 
meghívandók jegyzékének összeállításához.



Zsuzsi nem volt szép, de egészséges és 
jólnevelt parasztlány. Génius tudta, hogy se
hol se vall vele szégyent és az esküvő után 
nyugodtan indítványozta, hogy költözzenek a 
fővárosba, hogy ő tanári állás után nézhessen. 
De Zsuzsinak esze is volt és ezt m ondta:

— Várj még, — Génius. Először is a ta
nításba eléggé belefáradhattál. Másodszor a 
tanítás nem végcél és ha több időd van, al
kothatsz valamit. Harmadszor pedig épp elég 
régen várok rád, akarom, hogy egy kicsit az 
enyém legyél és egyedül az enyém.

És minthogy Zsuzsinak még azonfelül 
pénze is volt, ez aztán rengeteg, elmentek 
nászutra Indiába és Japánba és csak egy év 
múlva jöttek vissza.

Tíz év telt el ezután. Genius nem hason
lított már az eszményhez, erősen asszimilálódott 
a faluhoz, ahol apósa mellett a közönséges 
paraszt életét élte. Nagybirtokuk volt, de az
zal rengeteg dolog volt, a mezei munka, a jó
szág gazdálkodás, valami dolog mindig volt és 
Génius dolgozott, vagy utazott, ahogy a va
gyon kezelése azt megkívánta. Meghízott, az 
ujjai megvastagodtak, nagyon ritkán vette elő 
a hegedűjét és egyre világosabban látta, hogy 
már nem is való a kezébe. Néha-néha meg
környékezték művészi álmai, de tudta, hogy 
azok kedvéért el kellene hagynia a kis gye
rekeit, a vagyonát és főleg a világ leggondo
sabb feleségét, Zsuzsát és kimenni újra a nagy 
világba. Néha egy idegen, egy gépkereskedő, 
egy utazó, aki felkereste, megjegyezte, hogy 
azonos neve van az azóta világhírre vergődött 
Halálszimfónia szerzőjével és Genius egy szó • 
val sem árulta el, hogy ő avval azonos. A
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falubeliek tudták, már aki tudta, de rég rá
untak beszélni róla.

Egy téli napon felment Zsuzsóval a fő 
városba. Nagy koncert volt és oda jegyet vál
tottak. Beültek az első sorba. Génius frakkba 
szorította testi terjedelmét, Zsuzsin egyszerű, 
Ízléses és nagyon drága estélyi ruha v o lt; 
nem festett benne rosszul.

Megkezdődött a hangverseny. Nagy szim
fonikus zenekar játszott egy hatalmas zene
darabot. Génius hallgatta, hallgatta, majd las
san eltűntek előle a zenészek, meg a furcsán 
kalimpáló karmester, ehelyett egy karcsú, rend
kívül aranyos lányt látott maga előtt, aki le- 
föl futkos a zeneakadémia lépcsőin, aki vacso
rákon kezével eteti őt, aki zongorázni tanítja 
és mikor hibáz, a kezére üt, aki elkíséri őt a 
templomba és térdre kényszeríti, hogy holtig 
tartó szent fogadalmat tegyen és aki, ó édes 
Istenem, aki nem hűsítette az ő ajkának forró
ságát, aki nem vonta őt a keblére, hogy vo- 
nagló gyönyörrel jóllakassa az ő buja vadállati 
éhségét, n em ; mert glória volt a feje körül, 
eszmény ragyogott az arcán és a szava az est
harang imára hivó csengése volt.

Zsuzsa észrevette, hogy az embere meg- 
megremeg és hogy patakzanak a könnyek a 
szeméből és lefolynak a fényes uj frakkra 
Rátette kezét az ura karjára.

Génius felébredt álmából.



A H Ő S

A hegyek közt felébredt a tavasz ; zöl
déit, virágzott, mosolygott a kastély hegyoldali 
hatalmas kertje. Langyos szél cirógatta a fák 
uj lombsátorát. Valahol a kavicsos sétányon 
gyönyörű, szöszke fiucska játszadozott; úgy 
négy éves lehetett,

Mariusnak. hívták. Apátián, anyátlan ne
velkedett itt. Apja már három évvel ezelőtt 
elesett valami gyarmati csetepatéban, anyja a 
fővárosban é l t ; férjhez akart újból menni és 
pedig minél jobban, s ebben a játékban útjá
ban volt a kis fiú. Elhelyezte itt, apjának eb
ben a kastélyában, ahol úgyis cselédek, la
kájok gazdálkodtak, ahol a gyerek senkinek 
se volt útjában, A kis Marius nagyapja még 
szolgált valahol a hadseregben, évtizedek óta 
nem volt a kastélyában, de ezért fenntartotta 
azt a minél későbbre szándékolt nyugalom 
napjaira.

A kis Mariust mindenki becézte, az élet
nek ez a csöppség volt itt a központja, egyéb* 
ként nem sokat zavarták ártatlan játékait. A 
gyerek hálás is volt a szeretetért, puha ke
zecskéje egy cirógatásával, boldog gerlicene- 
ve lésével mindenért megfizetett, boldog volt, 
akit kézen fogva magával vonszolt valami já-



jékra. Jelenleg a munkásokat figyelte, akik a 
kertben a tavaszi munkát végezték. Nagyon 
érdekelte minden munka és elnézte volna nap
estig.

Egyik munkás kettévágott ásójával egy 
békát, mely nem ugrott el előle idején. A kis 
fiú hangos sikoltással futott el onnan, futtában 
elesett. Egy lakáj utolérte és felvette. A fiú 
reszketett, rázta a hideg, majd meghalt a bor
zalomtól.

Az állatkínzó munkást korholták. Hogy 
tehetett olyat gyerek e lő tt! A munkás vállat 
vont. — Ne legyen olyan nyulszivü, — mondta 
— minden őse katona volt,

— Katona lesz ez is, felelték, de még 
most játékbaba. A múltkor meglátta, mikor a 
konyhán bárányt vágtak. Elájult és két hé
tig jártak hozzá az orvosok.

Ezúttal nem lett olyan komoly a dolog. 
Felvitték a szobájába és félóra múlva egész 
kiállítás volt az asztalán. Bábuk, állatok, ska
tulyák. Egész elfelejtette a rémes esetet.

Két évvel ez után a nap után eljött az idő, 
mikor a kis Mariust iskolába kellett adni. Az 
egész ház gyászolt. Azt hitték, a napsugarat 
fogják száműzni a kastélyból. Ám az utolsó 
napon eljött a fővárosból Marius anyja, taní
tókat hozott magával és kijelentette, hogy a 
fiú itt marad. Közben ugyanis férjhez ment 
egy magánál fiatalabb emberhez és most még 
kevesebb szüksége volt a kis fiára. Reggel 
jött, este elment, nem sirt utána senki. Ünnep 
volt a házban.

A tanítók munkába vették a fiucskát, 
ami annyit jelentett, hogy ezentúl ők játszot
tak vele a kertben, ők sétáltak vele a hegy



oldalon, ők kergetőztek vele a füvön. Évről- 
évre bevitték a közeli faluba vizsgát tenni 
és egy ilyen vizsga után mindig nagy vigasság 
volt a házban, Négy évig tartott ez a paradi
csomi állapot.

Egy forró nyári napon szokatlan élénk
ség támadt a kastélyban. Kitárult a nagy ka
pu, mely már igazán majd elfelejtette a járást 
a saját karján, egész sereg hintó gördült a fő
bejáró oszlopcsarnoka elé, katonatisztek száll
tak ki belőlük.

Két három leánycseléd esett neki Mari
nak, mosdatták, öltöztették és bevezették a 
nagyterembe, ahol ő még nem járt. A tisztek 
közül kivált egy szuróstekintetü, nagyszakálu 
öreg, lehetett vagy 55 éves, a mellén alig fér
tek el a kitüntetések. Felemelte a gyereket 
és beült vele egy karosszékbe. A félelmes 
öreg nagyon kedves hangon beszélt. Marius 
megtudta, hogy ez az ő nagyapja, hogy ez 
most kezébe veszi az ő nevelését, hogy ez
tán keményre kell edzeni a két öklét, hogy 
az élettel vivandó nagy párbajban felül ma
radjon. Marius egyre jobban neki bátorodott, 
s végül megkérdezte, elmegy-e ő most már 
az anyjához, hogy ott járjon tovább iskolába.

Az öreg katona sokáig nem felelt. Végül 
annyit mondott, hogy elmegy majd az anyjá
hoz is. de annak még nem jött el az ideje, 
azt meg kell érdemelni. Dolgozni és szenvedni 
kell addig, de sokat. Márius majd elfakadt 
sírva Mintha követ gördítettek volna a szi
vére, mintha valamit elloptak volna az életé
ből. Pedig még nem tudta, hogy a sírásra nagy 
oka volna, évek múlva tudta meg, hogy ezen 
a sorsdöntő napon az anyja már utón volt a



a kastély felé, csakhogy hármas koporsóban.
A szertartásból semmit se látott a gye

rek, bevitték a városba, ahol különös alakú 
ruhákat csináltak neki. Mikor onnan vissza
jött, már vártak r á ; mindenki megint beült a 
hintójába, újra feltárult a nagy kapu, s egyik 
hintó kivitte az álom várból a kis fiút, aki 
szorongó szívvel vett a kert fáitól búcsút és 
minél kisebbre akart összegömbölyödni a nagy
apa mellett.

A kollégiumban nehéz napok virradtak 
Mariusra. Az egyenruha szűk. az ennivaló, 
no erről ne beszéljünk, a szoba hangos és po
ros, a hang pedig, az uralkodó tónus tűrhe
tetlen. Az a kis nimbus, amit hercegi címe 
kölcsönzött törékeny alakjának, nagyon rövid 
ideig fékezte volna meg a jókedvű pajtásokat, 
ha nem szerzett volna másikat. De szerzett. 
Van a tekintélyének egy faja melyet a leg- 
vásottabb nebuló is tiszteletben tart, a legjobb 
ltanuló, az első diák tekintélye. És Maríus a 
egjobb volt. Bámulatos tehetsége volt, las- 
sankint messze túlhaladta az intézet kötelező 
tudását. Hanem a játékórák hangos mulatsá
gaitól távoltartotta magát. Ha'valakit megver
tek, ő sirt helyette, ha valakinek az orra vére 
eleredt, azt nem volt szabad látnia, mert meg
halt volna tőle. Egy alkalommal egy diák va
lami rosszul végzett gyakorlat közben ájultan 
zuhant le a nyújtóról, nosza mellé ájult. Az a 
diák öt perc múlva tovább játszott, ő nem, 
napokig feküdt betegen.

A gyerekek ki is hagyták minden fiús 
játékból, mert tudták, hogy ha megvernék, 
Inem élné túl. Mindenki a védője lett, mert 
w ssankint mindenki lekötelezettje lett, Amije



volt, azt mindenkié volt, pénz, könyv, rajz
eszköz, ennivaló, minden.

Hanem volt Marius gyermeknapjainak egy 
felhős oldala. A rettegés a jövőtől. Tudta, hogy 
katonának kell mennie. És amint egy nagy 
beteg a haláltól fél éjjel és nappal, úgy félt ő 
a katonaiskolától. Valahogy úgy képzelte, hogy 
ott az első nap rögtön embert kell ölnie, hogy 
ott még mosdani is vérben fog. És ethatároz- 
ta, hogy nem megy katonának. Mint a fösvény 
a garast, úgy gyűjtötte magában az energiát, 
hogy kivonja magát élete végzete alól Beszé
deket irt le és tanult meg, melyeket nagyap
jának fog mondani, mikor őt majd a katona- 
iskolába akarja vinni Pedig hát eljött az a 
nap is. Eljött a szűrős szemű szakálas nagy
apa és bár távolról sem látszott már olyan fé
lelmesnek, mint most négy éve, de nem lehe
tett még a szemébe mondani valamit. Marius 
sirva fakadt, de nem mondta meg, miért sir.

Azt az energiát, melyet felhalmozott, hogy 
elháritsa magától a katonai pályát, átalakította 
az ellenkező célra, hogy beletörődjék sor
sába.

A katonai iskolában egyelőre kellemesen 
csalódott. Szó sem volt emberölésről, vér se 
volt a mosdótálban, ellenben számtanfüzetek, 
térképek, könyvek, újra diák volt. És Marius 
hálás volt, sohase volt az intézetnek jobb di
ákja nála. A katonai gyakorlatok egy kicsit 
meg is edzették, vivní sohase tanult meg jól, 
de megtanulta szerényen viselni a rangelső di
csőségét.

Az iskolából a nagyapa csapatához ke
rült. A nagyapa most már nagyon gondolkozott 
rajta, hogy nyugalomba vonuljon, csakhogy



mielőtt elhatározta volna magát, kitört a há
ború.

Mondanom se kell, hogy Marius a hábo
rútól épp úgy félt, mint hajdan a katonai is
kolától. Egyelőre nagyon békés foglalkozása 
volt a nagyapa mellett. Jelentéseket, paran
csokat irt, futárszolgálatot teljesített, kiképzé
seket inspiciált, csakúgy, mint békében. Végre 
vagy félév múlva derék ütközetbe került. Nem 
mondhatom, hogy nem félt volna, de bor
zalma a látottakon elnyomta a félelmét is. Émely- 
gett és folyton ájulás környékezte Mindez ad
dig tartott, mig rohamra nem lovgolt a nagy
apa oldalán úgy alkonyat felé.

Az ütközet után kevés tiszt maradt élet
ben és ennek tulajdonította, hogy annyi kitün
tetést kapott, talán a többiekét is neki akar
ták adni.

De az éjszakái rémesek voltak. Sebesül
tek kúsztak fel hozzá, haldoklók rámeresztet
ték üvegesedő szemüket. Nyögött, jajgatott 
álmában.

Elhatározta, hogy lemond a katonai pá
lyáról, csak még hazaviszi a nagyapát a hegy
tetőn épült gyönyörű kastélyba. — Minthogy 
maga az uralkodó is jelenvolt, nem volt szive 
civilruhában menni a hármas koporsó után.

Csakhogy a temetés után, mikor az elő
kelő vendégek elhagyták a kastélyt, polgári 
ruhás emberek jöttek oda és ő megtudta tő
lük, hogy semmije sincs, hogy a kastélyt, meg 
a birtokot hosszú időre zálogba kell adnia.

Marius számot vetett magával. Bármily 
keményre edzette is öklét, az élettel nem har
colhat meg nyílt síkon, csakis fedett állásból. 
Még talán mérnöknek, vagy tanárnak mehet



ne, de ahhoz vizsgák kellenének, ujabb tan* 
évek és neki semmi pénze nincs. Nincs egye
be, mint a tiszti fizetése.

Marius sóhajtott nagyot és visszament a 
garnizonba, egy unalmas, álmos vidéki város
ba, ahol még mindenki a hires nagyapáról 
mesélt neki és ahol jobb hián tanulni kezdett, 
tanult mint valami diák, egy ismeretlen jövő 
számára.

Most volt miért tanulni, mert megjelent 
minden munkája jutalma, élete értelme, min
den létező dolgok magyarázata, a szerelem.

Karolinának hívták a lányt. Karcsú, ma
gas szőke, 17 évével a tavasz illúzióját kel
tette. Szegény hivatalnok lánya volt. Valami 
majálison ismerkedtek meg és Marius nyom
ban lovagjául szegődött. Járt hozzá, lovagolni 
tanította, zenét tanult tőle, bálban táncosa, 
sétákon kísérője volt. Pajtásságuk már egy 
éve tartott, bár szerelemről nem esett szó 
köztük, de ellenállhatatlanul sodródtak az ör
vény felé. Egy alkalommal Karolina zenelec
két adott neki, Marius igen gyenge tanítvány
nak bizonyult, a lány szinte bosszankodott az 
eredménytelen munka miatt. Marius, hogy 
megkérlelje, tréfásan eléje térdelt és összetett 
kézzel könyörgött, hogy ne haragudjék. Karo
lina elmosolyodott s olyan pillantással nézett 
a fiú szemébe, mely mindent elárult. Ekkor 
csókban forrtak össze, de sohasem tudták, 
hogy melyikük kezdte.

Csodaszép idő következett ezután ; egy
ben nehéz gond is a lelkiismeretes Mariusra, 
mert egyiküknek sem volt semmijük és Ma- 
riu$ kevésnek tartotta a zsoldját arra, hogy 
megnősülhessen. Ezer terv forgott a fejében.



A lány kinevette Csak a jelent akarta élvezni, 
a jövőtől nem várt semmit, Marius mindenről 
elfeledkezett a boldog csóklakomákon, de mi
kor magára maradt, újra elővették a gondjai.

Az uralkodó találta meg a megoldást. 
Mikor megtudta, hogy a fiú kockáztatja kar
rierjét egy rangján aluli házasságért, áthelyezte 
Maríust a fővárosba. A búcsúnál Marius köny- 
nyezett, a lány mosolygott és vigasztalta. Ma
rius megfogadta, hegy hamar módját ejti, hogy 
elvehesse feleségül, a lány azt mondta, hogy 
jól van és csókkal zárta le a száját. Csak 
mikor Marius már bent ült a postakocsiban, 
akkor szakadt ki a lány torkából a sirás.

Még egyszer találkoztak. Pár hét múlva 
Marius egyszer a szállásán volt, valami ma
tematikai tételbe bonyolódott bele, késő éj 
volt már, mikor kopogtak az ajtaján. Karolina 
szökött be és karjaiba röpült. Marius alig lelte 
a helyét, de a lány leültette egy székbe és 
őmaga az ölébe üli. Ebben a helyzetben be
szélgettek egy óra hosszat. Ekkor Mariusnak 
eszébe jutott, hogy cseppet sem illő, hogy a 
lány ily késő éjjel nála legyen, felajánlotta, 
hogy elkíséri, mire a lány tényleg nyakába 
kerítette a köpenyét és elment. Együtt men
tek a fogadóig, ahol a lány apjával együtt 
szálva volt, s ahonnan kiszökött apja lefekte
tése után Mariushoz A fiú még egyszer meg
ígérte, hogy beszél az uralkodóval, mire a 
lány arra kérte, hogy csak egy-két hónapig 
várjon, mert ezt ő akarja megtenni. Ámde 
két hónap múlva levelet kapott Marius Ka
rolinától, hogy férjhez megy egy kollégiumi 
tanárhoz. A regényüknek evvel vége lett 
volna, de Marius lelkében tovább élt, álmaid



ba is elkísérte, végtelen ambitiója forrása lett 
és ennek a nagy szerelemnek emelkedett han
gulatában bontogatta tehetsége szárnyait.

Nagy munka várt rá, attól kezdve, hogy 
a fővárosba helyezték. Újjá kellett építeni a 
hadsereget Rendbe hozta az erődítéseket, uj 
váiakat építtetett, magát a hadsereget egész 
uj formába öntötte. Neki jutott minden észre
vétlen, békés munka, míg a többiek fáradtak 
és véreztek a gyarmatokon és mégis ő halait 
legjobban valamennyi közt. Minden hadgya
korlat neki hozott dicsőséget, min iig soronki- 
vül léptették elő. Ezért rengeteg irigye támadt, 
valósággal ellensége volt mindenki, úgy. hogy 
a trónra lépett uj uralkodó, aki szintén nem 
volt barátja, ki is mozdította békás positiójá- 
ból és olyan expeditióra küldte, ami sem ve
szélytelen, sem irigylésreméltó nem volt.

A nemzet ugyanis háborúba keveredett 
egy hatalmas egzotikus országgal és Mariust 
küldték el, hogy leverje és annektálja. Amel- 
let oly kis hadsereget kapott, mintha az lett 
volna a főcél, hogy őt magát ott veszejtsék

Márius tehát újra háborúba ment. Vele 
ment minden hős és minden kalandor. De Ma- 
rius nem adott alkalmat tisztjeinek romantikus 
hőstettekre. A terepet jóelőre jól ismerte, rög
tön partraszállása után bevehetetlen állást fog
lalt el és amennyire a 19, század derekának 
kezdetleges technikai eszközei megengedték, 
gépekkel és nem emberekkel törte le a fél
vadakat, Az állásai ellen gyüremlő emberhul
lámok megtörtek ágyúi tüzében. Mikor pedig 
az ellenségben a győzelem minden illusiója 
megtört, magához édesgette főembereit, s oly 
csábitó színben tüntette fel előttük a jövőt,



mely a hódító kulturmunkája folytán vár az 
országra, hogy önként hajtották nyakukat az 
iga alá. A nagy és évekre tervezett háborút 
pár hónap alatt befejezte.

A nemzet hálája impozáns volt. Megkapta 
a létező legnagyobb katonai rangot, kitünte
tést, évjáradékot, kinevezték a meghódított 
tartomány kormányzójának, szóval, amit ural
kodón kívül elérhet valaki az országban, azt 
ő elérte.

És ekkor idejénvalónak látta, hogy há- 
tatforditson a katonai pályának. Kiváltotta a 
nagyapáról rámaradt kastélyt és birtokot és 
leirhatatlanul boldog volt, mikor a hatalmas 
kert kavicsos utján begördült a kocsija.

Az egész katonai pályát epizódnak látta 
életében és nagy szenvedéllyel fogott a gaz
dálkodáshoz. Virágot ültetett, méheket vásá
rolt, csikókat nevelt, ott volt minden gazdasági 
munkánál, s mikor az ökrök felhasitotfák az 
ekével a borozdát, mikor a kasza suhintása 
nyomán rendre hullott az illatos fü, mikor egy 
különösen szép csikó viháncolt végig az udva
ron, oly nyugalomnak és boldogságnak volt 
részese, amilyet semmi dicsőség nem adhat.

Ötven éves volt, mikor újra kivirágzott 
szivében a leghatalmasabb emberi érzés, az ál
dott, álomszerű, az öngyilkos, a romboló ösz
tön, a szerelem.

A birtoka közelébe eső városban lakott 
Karolina, Marius első szerelme, kinek a férje 
ott tanítót!. Karolinának volt egy fiatal lánya, 
szakasztott mása az anyja ifjúkori képének- 
Karolina volt ő is, neve is, megjelenése is. És 
a kis lány forrón, halálosan beleszeretett a le



gendás hirü és még mindig bájos, férfiszépségé 
teljében levő katonába.

Hogy hizelgett-e Mariusnak, hogy ilyen 
magas korban ekkora szerelmet keltett, vagy 
ifjúkora emlékei törtek-e ki hétlakatra zárt 
szivéből, tény, hogy lángra lobbant. A szülők 
jól látták a szövődő regényt és nem álltak 
útjába. Hagyták a szerelmeseket nagy sétalo
vaglásokra menni az erdőbe, a hegyek közé, 
magukra hagyták hosszú, gyilkos délutánokon 
a szegényes kis lakás zongoraszobájában, nem 
faggatták és nem siettették őket. Eljött a leg
édesebb óra. Marius és Karolina egy szik
lán ült a patak partján, körülöttük az erdő 
boldog és kifejező csendje. És ekkor a kis
lány, második Karolina beleszédült az előtte ka
vargó örvénybe, nem a vizbe, hanem a tüzbe, 
átfogta a férfi nyakát és csókban forrtak ösz- 
sze. Nem beszéltek a jövőről, de a jelent le 
akarták rögziteni és végtelen gyönyörrel ad
ták át magukat a hatalmas lánggal kigyult ér
zésnek.

Mikor azonban a szülők már vagy har
madszor érték őket a csóklakomán, el kellett 
az ügyet a formák szerint is intézni és Marius 
beutazott a családdal a fővárosba, hogy az 
akkori idők szokása szerint uralkodója enge- 
gedélyét kikérje a házasságához. És ekkor 
baj történt.

Este együtt voltak az operában. Szünet 
közben az előcsarnokban Marius megpillan
totta magát egy hatalmas tükörben, összeha
sonlította hanyatló életét a lány hajnalszerü 
ifjúságával. Másnap nem ment el az audentiá- 
ra, hazautazott és bezárkózott a kastélyába.

Három év telt el ezután. Ezek az évek



á szenvedés évei voltak, szerelme az őrjöngé
sig fokozódott, gyötörte, maradék életét láng
jával kiégette. Megöregedett, liaja ezüstfehér 
lett és árnyéka volt már csak a hóditó lovag
nak, aki három évvel ezelőtt a boldogságra 
sietett.

Az országnak konfliktusa támadt nálánál 
jóval hatalmasabb szomszédjával. Kockán füg
gött az állami lét, a trón, minden. És Marius 
megifjodott a rossz hírekre. Bár szivéből gyű
lölte a katonai pályát, az első vészhirekre fel
iajánlotta szolgálatait az uralkodónak, jelezvén, 
hogy közkatonaként is hajlandó a hadseregbe 
lépni. Igaz, hogy pontos fogalmai voltak arról, 
hogy mivel tartozik a nevének, de ennél in
kább a halált remélte a háborúban, mely meg 
szabadítja szenvedéseitől.

Mig a békés megegyezés lehetséges volt, 
nem kapott választ, mert reaktiválása provo- 
kálásként hatott volna, de egy nagyon viharos 
napon gyorsfutár jött érte, hogy azonnal jöj
jön az udvarhoz. És ő ment.

Útja azon a városon vezetett keresztül, 
melyben a két Karolina lakott. Torkáig dobo
gott a szive, megállította a kocsit és bement.

Megdöbbenéssel de nagy udvariassággal 
fogadták (hisz ő volt most a haza egyetlen 
reménye) II. Karolina nem ment még férjhez, 
bár rég kigyógyult a szerelemből és most, 
hogy az összetört, ezüsthaju, ólomszürke arcú 
öreget meglátta, nem is értette, mit szeretett 
ő ezen annyira. Marius nem vette ezt észre, 
ünnepélyesen és visszavonhatatlanul megkérte a 
lány kezét. Elmegy a háborúba és ha vissza
jön, megesküsznek. A szülők igent mondtak, 
hisz oly mindegy volt az most. A lány is igent



mondott és mikor csókban forrtak ősszé 
nem érezte azt meg az öreg, hogy az a pir, 
ami a lány arcát elönti, nem a gyönyör lo
bogója többé. Most végre boldog volt Marius, 
Félnapot töltött ott, de ezt aztán az éjszaká
val pótolta ki, mert az útja sürgős volt.

Másnap már itt volt a hadüzenet. Az 
ország emberi számítás szerint elveszett, A 
főbb méltóságok, tisztek, diplomaták körüláll
ták a trónt, mikor oda Marius megérkezett. 
Nem illett közéjük. A délceg tisztek közt kar
csú, félénk, imbolygó alakja, ezüsfehér haja, 
nem vallott arra, hogy amazok parancsnoká
nak termett, gyűrött, sápadt arca álmatlan é j
szakák vergődését hozta magával. Az ural
kodó maga is megdöbbent és egy pillanatra 
kétsége támadt választása helyessége felöl, de 
leküzdte az első impressiót, eléje ment, meg
ölelte és néhány meghatott szóval kérte a 
haza és a trón megmentésére.

Aztán átadott egy hadit ervet, amit a 
nagyvezérkar dolgozott ki. Marius ezt elhá
rította magától, Felség, mondta, én csak köz
legényként akartam harcolni, de ha Felséged 
bizalma fővezérnek hiv meg, csak a magam 
tervéért vállalhatok felelősséget az Ur trónja 
előtt. Kész a tervem az utolsó pontig és ha 
elolvasnám más tervét, talán befolyásolna és 
kétségeket támasztana bennem.

Az uralkodón döbbenet futott át. Ez a 
jelentéktelen ember van hivatva a sok önbiza* 
lomtól csillogó, délceg ifjú számára az egyet
len menekvést meghozni! De aztán újra meg
ölelte és sok szerencsét kívánt.

Márius ifjú lélekkel fogott rettenetes mun 
kájához. A boldogság reménye tüzelte. Az or-



szágot védelmi állapotba helyezte (ezt tette 
25 éven át) aztán a legjobb ezredekből alakí
tott pompás hadsereggel villámgyorsan az el
lenség országára tört. Erre a merészségre az 
ellenség nem számíthatott. Marius az eléje 
siető kisebb nagyobb egységeket szétrobban
totta, és nem nézve se jobbra, se balra, az 
ellenséges fővárosra vetette magát. Ott vívták 
meg a döntő ütközetet. Marius kis serege, — 
melyet az általa nevelt tisztek vezetlek, s 
mely mesésen volt felszerelve és nagyszerű 
állást választott, összemérte erejét, az ellenség 
sokkal nagyobb, de futva érkezett kapkodva 
összeszedett seregével. Az ütközet, mint az a 
másik 25 évvel ezelőtt, hajnalban kezdődött. 
Marius hatalmas ágyutüzzel demoralizálta az 
ellenséget, rohamait pedig puskatüzzel várta. 
Védett állásából nem mozdult ki, mig a hely
zet meg nem érett. Ekkor rohamot vezényelt

Déltájban már összes alvezérei látni vél
ték, hogy megnyerték az ütközetet, neki még 
kétsége volt, egy pontra tartalékot rendelt s 
maga is közelebb lovagolt oda.

Egyszerre gránát robbant a közelében, 
Marius odanézelt Egy pillanatig még csodál
kozott, hogy nem sebesült meg, aztán meg azt 
nem értette, mért fekszik ő a földön, mért 
oly magas az ég, mért nincs őköríilotte senki. 
De nini, valaki inégis jön felé az utón. Jön-e 
vagy inkább lebeg ? Mintha nem a síkról, 
hanem a magasból jönne, Uram Isten, Karó- 
in a ! De melyik a kettő közül ! És hogy ke
rül ide. Istenem, milyen szép, milyen csodá
latos, mintha glóriát viselne homlokán. Közei
ért, rámosolygott Mariusra és karjába vette 
a fe,ét.



— Jöszte, drága győztesem, szerelmesem, 
most már itt hagyjuk ezt a csúf háborút, men
jünk haza a mi sasfészkünkbe.

— De hogyan hagyhatnám itt, hiszen ha 
nem nyerem meg a hadjáratot, hazám veszve.

— Hiszen már m egnyerted! Nézd, az 
ellenség minden ponton veszettül fut és a te 
lovasságod üldözi.

— Azt én tudom, de ott a hegyoldalban 
tartalékának kell még lennie, jaj, ágyuzni kel
lene azt a hegyoldalt. Ha csak egy csep esze 
van, ott tartalékot kellett elhelyeznie.

— No látod, nincs egy csepp eszük se. 
Azért nyerted meg az ütközetet. Nézz oda. 
Mit segítenének itt már az ellenségen a tar
talékok.

— Az igaz,
— Jöjj Marius. A hazát kiszolgáltuk. 

Megfizettél a boldogságodért, és a haza há
lás lesz. A történelem sok ezer esztendejében 
nem veit és nem lesz nálad nagyobb hőse.

Én h ő s! Hisz félek a halottaktól. Meg 
nem tudnék ölni egy embert. — Épp azért 
vagy hős. Mert önmagad is legyőzve háborúba 
mentél és megmentetted a hazádat. Nevedet a 
legnagyobbak közt fogják emlegetni, tetteidet 
az iskolákban tanítják és minden ifjúnak te 
leszel a példányképe. Jöjj.

— De hogyan mehetnék. Hisz még hátra 
van a hadjárat. Megtartani az elért eredményt. 
Terveimet nem közöltem senkivel, az alvezér 
nem tud majd mit kezdeni a győzelemmel.

Nem baj, lesznek neki saját tervei. És a 
a helyzete könnyebb lesz, mint valaha had
vezérnek volt.

— Hát ez is igaz.
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— Jöjj Marius, Először elmegyünk a temp
lomba, kevesen leszünk ott, mert a mi boldog
ságunk nem erről a földről és nem ennek a 
tömegnek való. Aztán hintóba ülünk, mi ket- 
len, elmegyünk a kastélyodba, lepkéket- kér • 
getünk, futkosunk a tavaszi verőfényben, he- 
verészünk, az illatos füvön virágokat szedünk 
és illatárba borítjuk nászágyunkat. Nézd, mi
lyen szép vagyok. Az eszmény és a gyönyör 
ölelkezik bennem és a Te számodra vagyok 
alkotva. Jöjj.

És Marius még látta, amint elindul a 
napsugaras boldogság felé és igy álmodta át 
magát az örök álomba, melyet ott álmodik 
tovább a kastély kápolnájában a hirkoszoru- 
zott nagyapa mellett, akinek a hirét ő annyira 
elhomályosította.



A FEGYENC.

A negyvennyolcas cella lakói az első 
emeleten most jöttek fel a munkából. Még 
világos nappal volt — julius — olvasni lehe
tett, már akinek volt mit A cellában uj la
kót találtak. Délután hozták be. Szörnyen ki 
volt sirva a szeme, úgy látszik, hogy mig egye
dül volt, avval foglalkozott, amivel minden fo
goly az első napon: sirt. Az uj fogoly saját 
ruhájában volt, jó ruha volt rajta, iparos fia
tal ember lehetett. Egyenlőre magára hagyták, 
időt kell hagyni mindenkinek, mig környeze
tét megszokja és a foglyok nem érzékenyek 
ebben a kérdésben. — Egy újság volt a 
szobában, valamelyik vizsgálati fogoly kapta 
kívülről az ebédjével. Minthogy nem sok idő 
volt naplementig, nem lehetett soká teketóri
ázni, hogy mindannyian élvezzék az újságot, 
egyikük felült az asztalra az ablak alatt, hogy 
minél több világosság érje és a többiek körü
lötte helyezkedtek el. Tizen voltak az uj ven
dég nélkül. A felolvasás megkezdődött. Min
den hir, minden cikk után volt valakinek ész
revétele, egyikük, akit csak a politika érde-



kelt a vezércikk felolvasása után eltávozott, 
valami elképzelhetetlen helyről dohányszelen
cét kapart elő, cigarettát sodort, azt a szájába 
vette és neki fogott egy igen komplikált mű
veletnek : valami vasdarabbal és egy kovakő
vel szikrát akart fogni. Az uj fogoly a zsebé
hez kapott, egy skatulya gyújtót vett elő ké
szen arra, hogy tűzzel szolgáljon.

Meg ne gyújtsa! ordítottak rá hárman 
is. Az uj ember körülnézett, nem tudta mire 
vélni a tilalmat. Az, aki cigarettázni készült, 
megmagyarázta: először is a felvillanó lángot 
valahogy észreveszik s akkor lesz megint nagy 
házkutatás a dohány után, másodszor spó
rolni kell nagyon a gyufával, többet nem sze
rez, mig ennek a háznak lakója lesz és kell
het jobb alkalommal. Mikor a felolvasó vagy 
három oldallal odább tartott már, a dohá
nyosnak sikerült szikrát csiholnia, azt a papir 
hegyén valahogy elfogni és azt egy kovácsfuj- 
tatóhoz méltó energiával fenntartani, mig a 
dohányt eléri. Mikor aztán valódi cigarettafüs
töt eregethetett, odaült a padra a többi közé, 
mint egy török, büszkén nyelve a füstöt, Ket- 
ten nyomban odaültek elé a földre és lesték 
a száját: övék lesz a csutka, az utolsó egy-két 
szippantás, amit csak a legelszántabb dohá
nyos élvezhet, akinek nem drága a körme.

A felolvasó köhögni kezdett. Ugyan az 
Isten áldjon meg, nem elég strapa az én tü
dőmnek a hangos olvasás, még bele is füs
tölsz !

— Ugyan vezér, pár hónappal ezelőtt 
még te is szívtad, mint egy nagy. Hármat el
szívtál egy este.



— Pár hónappal ezelőtt! Hol van az
m ár! És tovább olvasott, a dohányos meg az 
ajtó felé ment, vele a két cápa.

Zörrent a kulcs a zárban. Hozták a va
csorát. A foglyok előkeresték bádogcsajkáju
kat, abba az őr valami teljesen meghatározha
tatlan szinü, lényegü és minőségű anyagot töl
tött, meg egy darab kenyeret kapott mindenki, 
aztán kiki az ágya szélén ülve, nekilátott az 
úgynevezett evésnek Az uj vendég nézte egy 
darabig. Végre megszólalt.

„Kérem szépen, nekem nem adnak itt 
enni."

Hogyne, siettek többen a válasszal. Hol
nap már kap. Ma még nincs felvéve az élel
mezési listába. Talán éhes?

Tegnap tartóztattak le és a rendőrségi 
fogdába vittek, ott se kaptam az este enni. 
Ma meg hurcoltak mindenfelé kihallgatásra, 
már azt hiszem, kiszakad a gyomrom. Régebb 
bőjtölök, mint a zsidók hosszunapkor.

Nyomban nyújtottak neki egy csajkát, 
amiben még volt némi lé, ahhoz mások is ön
töttek s kapott egy darab kenyeret. Nekifo
gott enni. Akkor aztán rájött, hogy tulajdon
képen nem éhes. Látszott rajta, hogy nem 
tudta, mit csináljon. Ha ott hagyja, talán ama
zok sértődnek meg. Ha megeszi, abból nyil
ván baj lesz. Csakhogy amazok kitalálták a 
gondolatát. Odament az, aki az előbb felolva* 
sott s vállára tette a kezét.

Elég lesz egyszerre. Később, ha megkí
vánja, újra haraphat egy kis kenyeret. És ha 
— Isten ments, hosszabb ideig itt marad, majd 
meglátja, megszokja. Direkt ízletesnek fogja 
találni.



Az uj vendég hálásan nézett rá. Vissza
tette a csajkát az asztalra, a kenyeret az ágya 
fölötti polcra.

Ámde újra zörrent a zár. Megint jöttek 
valami kenyeres kosárral. Ezúttal összeszed
ték az egész napi maradék kenyeret.

— Disznóhizlalási célokra gyűjtik. A disz
nók nagyon szeretik ezt a kenyeret, valósággal 
hiznak tőle.

Erősen alkonyodott. Mindenki az ágya 
szélén ült és elmélkedett. Ketten még az asz
talnál ültek és kártyáztak. Az uj vendég nézte 
a lapjukat. Közönséges papir volt, ráírva ce
ruzával : tök alsó, makk kilences stb. Ször
nyen egyszerű sistema. Főleg olcsó.

Hogyan látnak ilyen későn kártyázni? 
Kérdezte valamelyiket. Harsány kacaj volt a 
válasz. Ebből a jövevény sok mindent meg
értett.

Az egyik bentlakó fütyörészni kezdett.
Ugyan az Isten áldjon meg, legyetek egy 

kicsit csendben, szólt rá az, aki az előbb fel
olvasott s aki most gondolataiba mélyedve ült 
az ágyán,

A vezér ideges, szólt a fütyörésző, de 
azért abbahagyta a fütyülést. Kisvártatva meg
szólalt.

— Mit rágod magad vezér, jobb lesz, ha 
mesélsz. Könnyebben múlik az idő.

— Miről meséljek ?
— Hát például a feleségedről.
— Mért, ma mindenesetre kéjnőkről 

akartok hallani?
Ugyan vezér, ne gyötörd magad. Nem 

úgy gondolod te azt.
A vezér elmerengett.



No mesélj, sürgették, de nem szóval, ha
nem úgy, hogy köréje gyűltek és lesték a 
szavát.

— No hát miről meséljek ?
— Meséld el, hogy ismerkedtetek meg a 

feleségeddel.
Kérlek benneteket. Hányszor hallottátok 

már! Hát az úgy volt, hogy mikor elvégeztem 
a gazdászatit, beálltam gyakornoknak egy gaz
daságba. Egy nagybérlőhöz álltam be, aki 15 
évre bérelte a gróf X. birtokát, nem nagy bir
tok az, nekem ugyan nagy volna, dehát grófi 
birtoknak nem valami sok, 3000 hold körül
belül.

Egy tagban. Üvöltötte valamelyik hall-
gató.

Fenét egy tagban, válaszolt a vezér. Az 
irók, akik sohase láttak főidet, ellenben ezt a 
kiszólást már valahol olvasták, nem mulaszt
ják el soha a föld mellé tenni, hogy egy tag
ban. De ne zavarjatok minden marhasággal, 
mert kijövök a konceptusból. Szóval ott dol
goztam a bérleten, rengeteget zavartak, de 
szivesen mentem, mert reméltem, hogy úgy 
beletanulok a gazdálkodásba, hogy aztán el
mehetek földművelési miniszternek. Volt az 
irodában egy lány. Gépiró és könyvelő. De 
micsoda lány vo lt! Mit mondjak gyerekek, ha 
akkor fel lett volna találva a szépségverseny, 
hát nem lett volna esélye senkinek vele szem- 
ban. Fejedelmi termete, karcsú, magas, a de
rekát aligha át nem értem volna a kezemmel, 
az arca mint a tejszín, szinarany, dús haja, 
szóval olyan lány, hogy — na. (Ez lett később 
a feleséged ? kérdezte egyik.) — (Fogd be már 
a szád, ha jobban tudod, meséld te!) Az első



napon bemutattak neki, a fejével bólint. Sok 
dolgom volt vele, mert gyakran tőle kaptam 
a rendelkezést, neki kellett beszámolnom. Ked
ves, udvarias volt, de a hivatalos dolgokon túl 
egy szót se. Még megesett, hogy én kezdtem 
beszélni erről-arról. Olyan rövid feleleteket 
adott s oly buzgón merült a munkájába, hogy 
el kellett hallgatni. — Kényes a lelkem, gon
doltam magamban, de annak is van orvossága, 
én majd kényesebb leszek.

Azám, csakhogy egy receptet tudni és 
és alkalmazni kettő. Tört a hideg : nem a ke
gyeiért, csak azért, hogy egyetlen fölösleges 
szót szóljon hozzám. Virágot hoztam neki a 
városból és azt mondtam, hogy a mezőn gyűj
töttem. Újságokkal, pletykákkal hozakodtam 
elő. — Egyszer tényleg beszédbe elegyedett 
velem, de nem volt benne köszönet. Hétfői 
nap volt, én álmos, borotválatlan, kedvetlen 
voltam, előző nap társaságom akadt és déli 
tizenkét órától hétfő reggelig ittunk, mig szol
gálatba nem kellett mennem. Akkor m eg: 
szaladj a városba, menj ki a kis tanyára, hozd 
ezt, vidd amazt, úgy, hogy valamelyik parancs 
teljesítése után kéretlenül leültem vele szem
ben, s úgy tettem jelentést. — 0  végignézett,

— Mondja Fülöp, mért nem volt templom
ban ? Nem tudtam, mit gondoljak. Mit érdekli 
őt, voltam-e templomban, vagy se. Hisz azon
felül, hogy parancsokat ad, meg se lát. Hát 
nem voltam és addig van ! Mi a fene bűnöm 
van, azaz hogy akkor még ! Mi bűnöm lehe
tett nekem. O azonban folytatta.

— Látja, ha templomba ment volna, nem 
ment volna a korcsmába,

— Egyszer megeshetik, volt a válaszom.



-- Egyszer megeshetik? Csapott rám. 
Megeshetik, de hogyan bízza a főnök ur a 
vagyonát, úgyszólván az existencíáját ilyen 
emberre, akinek nem lelki szükséglete temp
lomba menni.

No, ha a főnök ur lelkiüdvösségéhez hoz
zá tartozik, nem bánom, üsse a part, akár ott 
is lakom a templomban.

Legközelebb vadászat volt, Néhány ven
dége volt a főnök urnák, megszűnt a munka 
és mi mentünk vadászni. Én mindenütt a kis
asszony nyomában voltam. Valahol árkot ug
rat, a lova elbotlik és krach. A következő 
pillanatban az árokban fekszik az ifjú hölgy. 
Persze odaugratok, leszállók és akarom fel
segíteni. Fel is kelt szerencsésen, de nekem 
támadt, mint egy furia.

— Hogy mert hozzám nyúlni! Reszketett 
a dühtől.

— Mondja, hogyan m ert!
— De kérem hebegtem és dadogtam és 

egészen elképedve.
— Ne szóljon egy szót se. Ez — ez hallat

lan. Nagyot csapott a korbácsával, no nem 
rám, csak a levegőbe, aztán elsántitoít, mert 
hát a lova hetedhétországon túl volt már. Fel- 
ajánltam a lovamat, persze gonosz szándékkal 
mert tudtam, hogy az még előbb leveti. De 
hát több se kellett neki,

— Okos ! sziszegett olyan hangon, mintha 
az ellenkezőt akarta volna mondani. Talán 
férfi nyeregbe üljek szoknyában! Nem ? Ahe
lyett, inkább már rég megfoghatta volna a lo
vamat. Menjen.

Elmentem. Az arcom égett a szégyentől. 
De az eset gondolkodóba ejtett. A gazdásza-



tín csupa ifjú óriás járt velem. Azoknak a 
női erény csak költői fantázia.

Ha azokat az ember dicsekedni hallotta, 
nem tudta, hogy talán a földből nő ki az a 
rengeteg grófnő, meg bárónő, akit ők csak 
úgy meghódítanak. És most szembekerülök 
egy élő igazi hús és vér lánnyal. Épp arra 
való volna, hogy csak úgy intsek neki a sze
memmel és vigyem, mint a kutya a fíirjet. És 
hát majd megfullad dühében, mert hozányul- 
tam. Hát hogy emeljem fe l! szép szóval ?

Én ebből az állásból elmentem, mert 
kaptam sokkal jobbat rögtön a szomszédban. 
És ekkor meglátogattam a lakásán, külön szo
bája volt valami özvegynél és ünnepélyesen 
megkértem a kezét. Igent mondott.

Valami mulatságosabbat, mint a mi jegyes
ségünk, el se lehetett képzelni. Mikor először 
karjaimba kaptam, olyan felháborodással til
takozott, hogy egyszer s mindenkorra le kel
lett mondanom, hogy engedélye nélkül bár
mit is merényeljek. Esetleg a homlokát, vagy 
a kezét nyújtotta csókra. Ha őt magát nagyon 
elfogta az indulat, végigsimogatta a hajamat, 
de jaj lett volna nekem, ha érzékeny pillana
tát ki akarom használni.

Hanem ellenben templomba reggel, este, 
szentek élete, mint olvasmány, valósággal azt 
hittem, hogy a végén szentté avatnak. És én 
szívből fakadó mély hittel, boldogan követ
tem ezen az utón, mert egyre szerelmesebb 
voltam bele. És ha egy kedves szót szólt, va
lóban az üdvözülés határán álltam. És ked
ves szót kaptam, csókok helyett is. Lassan- 
kint úgy látszott, fölmelegszik irántam, meg
szeret. Az állásáról nem akart lemondani, bár



mesés fizetésem volt# de neki is, és úgy ta
lálta, hogy egyikünk fizetése nem elég. Gyö
nyörű kis lakást rendeztünk ba a faluban, 
menyasszonyom a berendezés egy részét a 
főnőkétől kapta ajándékba, minden egyebet 
részletre vettünk : el voltam ragadtatva.

Az esküvőnkön mindenki megvolt hatva. 
Bennem még nyoma sem volt a mai betegség
nek gyönyörű ifin pár voltunk.

— A lakodalmat a kastélyban rendezték. 
Mondanom se kell, másnap estig tartott, ahány 
gazda és gazdatiszt a környéken volt, az mind 
ki akarta próbálni, meddig bírom az ivást. 
Nahát birtam. Végre elvonultunk. Megszök
tünk a lakodalmunkból.

Azt természetesnek találtam, hogy az 
első este feleségem holtra volt fáradva, hiszen 
én is, még hálás voltam neki, hogy nekem a 
harmadik szobába ágyaztatott mig ő az elsőben 
aludt.

Másnap szolgálatban voltunk egész nap, 
de mindenki elképzelheti, hogyan vártam én 
az estét. Végre nyolc óra tájt hazavetődtünk 
mind a ketten. Nejemnek halálosan fájt a feje, 
no istenem, szegényke, gyerünk a harmadik 
szobába. Hiszen ami késik nem múlik. Har
madnap újra találkozunk. Megvacsoráztunk, 
őnagysága az ölembe ül, átkarolja a nyaka
mat, csókol és megkérdez, szeretem-e Hála 
Istennek. Ez a nap jól végződik ! Már, hogy 
ne szeretném, Hisz azért vettem el! Nagyon 
szeretem ! Végtelenül, őrülten, mini a galamb 
a tiszta búzát. Ujabb csókok és elborul előt
tem az egész világ. No hát akkor ajándékoz
zak neki valamit. Hogy szabad legyen a mai 
éjszakára bezárkóznia, Valamikor majd meg
értem. Ez az első kérése hozzám. Talán nem 
tagadom, meg.



Ez kezdetben ilyen szépen ment. Később 
brutalisabbá vált. Én követeltem, hogy men
jünk orvoshoz, mert ez a helyzet nem nor
mális, sőt, birkóztam vele, mig könnyeivel, kö
nyörgéseivel, szerelmi esküivel le nem szerelt

Tudnotok kell, hogy a gazdasági szolgá
lattal sok utazás jár együtt. Egy alkalommal 
a székvárosban vagyok és találkozom egy 
volt kollegámmal, aki velem együtt volt gya
kornok első főnökömnél. Mostanában bocsá
tották el. Mi az ördög bujt belém, ebéd után 
hogy kiadtam a parancsot, hogy fogjanak, 
még egy pohár bort rendeltem és a bor mel
lett elpanaszoltam neki. hogy csak a világ 
előtt vagyok férj. Rejtélyesen mosolygott.

— Barátom'adok egy jó tanácsot. Egy este 
jelentsd be, hogy másnap reggel el kell utaz
nod. És tényleg rendelj kocsit a házad elé, s 
búcsúzz el avval, hogy ha szerencséd lesz, es
tére visszatérsz, Aztán a falu végén, mikor 
már a fordulón túl vagy, küldd tovább a ko
csit (ne vissza, hanem tovább) és te meg gya
log kerüld meg a falut és hat órakor reggel 
menj haza.

Nem ütöttem le a barátomat. Pedig be 
jó lett volna beléfojtani a szót. De nem láttam 
én őt már akkor, elsötétült előttem a világ.

Másnap bejelentettem nejemnek, hogy 
pár nap múlva el kell a fővárosba utaznom 
és egy hétig ott leszek.

Egy reggel aztán várt a kocsi négy óra
kor. Az ajtón keresztül szóval elbúcsúztam 
tőle. És mentem. És hat órakor visszasompo
lyogtam. A szobalányunk meglátott, halálra 
sáppadt, kiszaladt a házból. Én meg neki az 
ő hálószobájának. Érdekes, nyitva volt. És ott



találtam a főnökével, az én volt főnökömmel, 
egy kopasz, vörös vén majommal! És milyen 
helyzetben!

Mars fürödni! Ki a soros ?
A cellában csak egy dézsa volt s ha dél

után tiszta vizet hoztak bele, este egy ember 
fürödhetett benne, nyáron délben is telehoz
ták s igy ketten fürödtek egy nap, inspekció 
szerint De mielőtt a soros fürödni ment vol
na, az össz-cella közkívánatára még részletezte 
a vezér, hogy milyen helyzetben találta őket. 
Valami különös öngyilkos gyönyört talált ab
ban, hogy fenékig vájkáljon a gyalázatában. 
A többiek pedig izgalomtól csillogó szemekkel 
hallgatták.

A jövevény undorodott a vezértől. Most 
érezte igazán a letartóztatása fojtó szégyenét, 
hogy ilyen bandába keveredett. Egy ember, 
aki fegyenc csőcselék elé tartja a családi éle
tét ! Szerette volna az arcukba vágni az un
dorát és a gyűlöletét. Aztán megbüntette ma
gát ezért a nem idevaló gőgért és alázatosan 
közeledett a vezérhez.

— Mikor szabadul Ön uram !
— Én fiam soha.
— Tehát életfogytiglan van elitélve ?
Dehogy ! Csak három évre. És abból még

másfél van hátra. De nézzen meg engem, azaz 
most már nem lát, nézzen meg holnap reggel, 
úgy nézek én ki, mint aki másfél évig él ? 
Már ugat ki belőlem a halál kutyája. Épp 
azért nem visznek fegyházba.

— De hát miért nem viszik kórházba?
Majd elvisznek oda is. Abból tudom majd

meg, hogy már csak egy-két hónap van hátra.



lljra zörrent a kulcs a zárban. Bejött a 
felügyelő. Két fegyőr kíséretében névsorol
vasást tartani. Lámpa volt náluk. A foglyok 
az ajtó körül sorakoztak. Egyik a dézsából 
mondta, hogy jelen. De meggyőződtek róla, 
hogy ott van-e. Aztán elmentek. Távozásuk 
után mindenki vétkezéshez látott, lefekvésre 
készülődtek. Egész sötét volt már de a magas 
rácsos ablakon betalált egy kéve holdsugár. 
A foglyok ennek fényénél nagyszerűen láttak, 
ha olvasni nem is, de minden egyebet.

Hangos, önmagával tehetetlen zokogás 
rázta meg a termet. Csontig és velőkig ha
tott, Az uj fogoly szive tört meg.

A foglyok hallgattak. Az első napos jö
vevény dolga a sirás, ez rendes dolog, hagyni 
kell. De a vezér megsajnálta és odament 
hozzá. Simogatta a haját.

— Mi fáj olyan nagyon?
— Az, hogy nem tudom, mi fog történni 

velem.
— Hát mit vétett ?
— Nem vétettem én semmit.
Nézze, itt barátai közt van. Itt nincs biró, 

nincs detektív, mondjon el mindent, nem is 
sejti, milyen jó tanácsot szoktunk mi adni. 
Sok ember sorsán könnyítettünk, aki a mi 
tanácsainkkal ment a főtárgyalásra. Bármily 
ártatlan valaki, mikor itt van, mindig tudja, 
hogy miért hozták be. Mi a maga foglalko
zása ?

— Semmi Tanár vagyok, de még nincs 
állásom.

— Nohát talán kenyeret lopott ? Az nem 
nagy bűn.

Jaj, dehogy. Most szolgáltam le a katona



évemet. Tegnap reggel szabadultam. Ekkor 
egy katona kínált egy pár cipőt. Éppen jó 
volt a lábamra. Csak kicsit nagy. Ezért ol
csóbban adta. Nagyon megörültem neki, mert 
nincs cipőm, vagy legalább is alig van. Egy 
óra múlva már vittek be a rendőrségre, egész 
délután és ma reggel is faggattak. Azt akar
ják rámbizonyitani, hogy együtt loptam a má
sikkal, vagy pláne, hogy én magam loptam, 
O legalább ezt mondta. És aztán átadtak ide 
betöréses lopás gyanúja alatt. A vizsgálóbíró 
holnap fog kihallgatni.

— No hála Istennek. Csakhogy végre 
tudom. Most aztán ne sírjon tovább. Holnap 
ki fog szabadulni és remélem, karácsonykor 
küld föl ebbe a szobába egy csomag dohányt.

— Biztos ez ?
— Amilyen biztos, hogy maga nem lo

pott. A  bíróság nem rendőrség. Itt csak azt 
ítélik el lopásért, aki igazán lopott. Nahát. Mi 
van ezen sírni való!

— De hátha a másik megmarad amel
lett, hogy,én loptam? Ő is itt van, őt is ki
hallgatják.

— Avval a másik csak saját büntetését 
sulyosbbitja. És ha a vizsgálóbíró nem szünteti 
meg rögtön az eljárást, mert még egyéb ki
hallgatást végez, például a kaszárnyában a 
Maga baj társait, akkor is szabadlábra helyezi 
a vizsgálat tartamára. Tanár ur, áll a fogadás 
egy pakb dohányban?

— Küldök egy ládával.
— N ono! Azt elkobozzák. Egy paklit 

néha be lehet csempészni. Egy ládát soha.
Visszament a helyére. A tanárjelölt most 

már boldog volt, csak néha szipogott még egy 
kicsit.



A vezér végigheveredett az ágyon. Elme
rengett, Lelki szemei előtt egy karcsú, magas, 
dushaju szőke nő jelent meg. Sok keserűsége 
kirepült a vezérből, nem érzett mást, mint 
gyönyörteljes, végtelen vágyakozást a felesége 
után. Nini, kinyilt az ajtó ! De valahogy, mint
ha nem a vasajtó nyilt volna meg, hanem a 
cella másik oldalán volt egy ajtó, a kerete kö
rülfonva virággal.

A  vezér csodálkozva közelebb ment, 
hogy megnézze, mi ez, és félve, hogy valaki 
észreveszi, a küszöbre lépett. Érdekes, itt ki 
is lehetne menni. Kilépett, készen arra, hogy 
ha észreveszik, visszaugrik. Ámde a börtön
őrök bátorítólag mosolyogtak rá. Nem is volt 
náluk szurony, — csak tessék, ahogy tetszik, 
ezt mondta a tekintetük. A vezér kisétált. Ők 
mögé álltak és kisérték. Az iroda ajtaja előtt 
már várta a fogházfelügyelő. Mélyen megha
jolt előtte, kezetnyujtott neki és sok szeren
csét kívánt. Mindezt a vezér nem akarta el
hinni, ámde nyilt a börtön hatalmas vaska
puja, kint tenger nép, ezek mind lelkendezve 
integettek felé és ünnepelték őt.

És ime, a kapu előtt hintó áll és a hin
tóbán ott ül a felesége, nyújtja eléje a kezét. 
A vezér szive a torkáig dobbant. Felszállt a 
hintóba a felesége mellé, A hintó megindult, az 
utcán sorfalat álltak az emberek, éljenezték, 
ünnepelték, de ő nem törődött senkivel, csak 
nézte a felesége csodaszép kék szemét és föl
döntúli boldogsággal szorongatta a kezét.

És a cellában még vagy tizen álmodtak 
hasonlót.



A K Ö L T Ő

Tüdővész nevű betegség tulajdonkép nincs 
is, vagy ha van, kevéssé veszélyes, a halálo
zási arányszám egész minimális. Az egész his
tória csak ijesztés, dajkamese, hogy az ember 
jobban vigyázzon magára, Ekkép vigasztalta 
magát barátunk, Bojtorján Demeter. Hogy ez 
a vigyázat miből áll, arról kevés fogalma volt, 
de egész biztos volt benne, hogy vannak ilyen 
óvatossági rendszabályok. Még azt se hitte el, 
hogy az ő tüdejének valami komolyabb baja 
volna, hiszen kétszer esett át a tüdőgyulladá
son és átlábolta. Ez csak erős tüdőre vall! 
Mikor a második tüdőgyulladás után két év 
telt már el és még mindig semmi baja se volt, 
boldog életöröm járta át. Úgy látszik, megme
nekült. Pedig még hozzá se fogott óvatossági 
rendszabályaihoz, meg se kérdezte, miből álla
nak azok. Amit magától kieszelt, megtette, jól 
öltözött, ha hűvös volt csak egész könnyű ci
garettákat szivott, és lehetőleg a legtisztább 
levegőjű kávéházakat kereste fel.

Bojtorján Demeter költő volt, bár rajta 
kivül erről még senki se tudott. Mellesleg a 
pesti egyetem jogi fakultására volt beiratkozva. 
M nthogy pedig az egyetem nem absorbeálja 
egy jogász egész idejét, sőt egyáltalán nem is
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szükséges minden előadást meghallgatni, de 
minthogy az ember mégis csak társas lény és 
emberek közé kell menni, Dömötö szorgalmas 
látogatója volt a kávéházaknak, A collcqui- 
mokra. Aki Dömötör homályos, nyirkos udvari 
szobáját látta, az igazat adott neki. De hát taka
rékoskodni kell és a falusi grajzlerosfia nem lak- 
hatik grófi palotában! N ahát!

Hogy a feketék és sörök árából sokkal 
jobb lakásra tellett volna, azt ki lehetett volna 
számítani, dehát Dömötör jogász volt és nem 
matematikus.

Meg kell azonban hagyni, hogy Bojtorján 
Demeter a kávéházaknál szorgalmasabban és 
lelkesebben látogatta a színházakat. Diákkorá
ban jól ismert néhány verses drámát, ezeket 
ugyan nem igen látta viszont a pesti színhá
zakban, de megtanulta modern, prózában írt 
színmüvekben is felismerni az irodalmi értéket 
és ahol nem fedezte fel, ott nagyon is jól szó
rakozott.

Egy vasárnap elment az operába, felfe
dezte magában a muzsikális lényt és azontúl 
legszívesebben oda ment. És most mindjárt meg 
kell vallanom, hogy nem a zene miatt. Nem.

Egy másodemeleti páholyban gyönyörű 
lányt látott, s ahányszor ő ott volt, majd min
dig ott találta a lányt is, alighanem páholy
bérlete volt a családnak. És ez a kis lány na
gyon alkalmas volt arra, hogy egy serdülő köl
tő múzsájává adoptálja. Felvonás közben per
sze Dömötör lesétált a harmadik emeletről, 
hogy a második emeleti előcsarnokban egy 
percre közelről is megláthassa a gyönyörű is
meretlent, És a lány hozzászokhatott a sá
padt, nagyhaju, magas fiúhoz, de hogy ő mit



jelent annak a számára, azt persze aligha sej« 
tette. Eredetileg Demeter se sejtette, hogy mi 
lesz ebből, pedig hallatlan áldozatra szánta 
magát a lány kedvéért. Letért a diákkorában 
költészete számára kijelölt útról és huszéne- 
kes hatalmas hősi éposz helyett apró szerelmes 
verseket irt az operai ismeretlenhez, O, ki a 
lyrát szívből megvetette, lenézte és tömegcikk
nek minősítette. Versei alig fértek el a fiók
jában.

Az ördög nem alszik. Dömötör egyszer 
felkereste barátját és egy zsur kellős közepé
be csöppent, a barátja nővére rendezte a zsurt, 
Demetert nyomban ott fogta. Lehet, hogy nél • 
küle tizenhármán ültek volna az asztalnál. Ha
nem ott volt az operai ismeretlen is. Bemutat- 
lák őket egymásnak. Olgica, igy hívták a 
lányt, mosolyogva jegyezte meg, hogy ők már 
régi ismerősök és a következő zsurjára meg
hívta Demetert. A fiú bealakult a társaságba. 
Egyik zsuron felkérték, hogy szavaljon valamit 
és ő, a selyma, elszavalta egyik saját versét, 
mely nem volt ugyan olyan alkalmas a szava
lásra, mint az önképzőkörben kultivált híres 
versek, de ezt senki se vette észre. A vers 
szövegéből Oglica észrevehetett valamit, hogy 
ez alighanem hozzá és róla szól, mert nagyon 
elpirult, de ez nem rontott a barátságukon 
semmit. És Dömötör vigyázott, hogy lulkorai 
vallomással se rontson semmit; bármennyire 
fülig szerelmes volt is, arról Olgának semmit 
sem lehetett tudnia.

Az igazsághoz híven meg kell mondani, 
bár lélektani magyarázattal nem szolgálhatok, 
hogy Demeternek párhuzamosan még egy sze
relmi története játszódott le.



Á háziasszonyához eljött egyszer egy na* 
gyón szép varrólány. Nem tudom, nem volt-e 
még szebb, mint Oglíca, csakhogy vagy 8 év
vel idősebb lehetett nála, még Demeterm! ís 
idősebb volt vagy két évvel. Így Demeter köl
tői fantáziájára egyáltalán nem hatott, de an
nál inkább arra a másik fantáziára, mely mint 
messze kinyújtott csáp, táplálékot keres holmi 
bűnös éhségek számára. A szép varrólány, 
Bözsi, teljes nevén Erzsébet, pár napig járt 
oda, ez alatt összebarátkoztak. A következő 
hét egyik estéjén Demeter már várta Bözsit 
a varrómühely előtt, hazakisérte és attól kezdve 
minden estéje az övé volt. Nagy sétákat te t
tek, olykor színházba, moziba mentek együtt, 
esetleg pedig betértek egy kis c ikrászdába 
és együtt nézték a képeket a nagy pesti fo
lyóiratokban.

Dömötör sokszor szánta rá magát, hogy 
legközelebb nagy, döntő rohamot indít, de az
tán mindig másnapra halasztotta és gyávaságá
ért avval vigasztalta magát, hogy „az” méltat
lan volna hozzá és beszennyezné Olgica iránt 
érzett nagy és nemes szenvedélyét. Amúgy ís 
folyton reszketett attól, hogy egy sétájukon 
találkoznak Olgicával. Csakhogy ez nehezen 
történhetett meg, Oigi gimnazista lány volt. 
Ha színházba nem ment, az estéit otthon töl
tötte, viszont Bözsi késő estig dolgozott egy 
szalonban és még onnan is hazament az any
jához vacsorázni. Végül mégis találkoztak. Dö
mötör a szigeten ült Bözsivel és Olgi arra 
sétált.

Ha e pillanatban a jótékony föld meg
nyílt volna Dömötör alatt, hát akkor nagyon 
ól érezte volna magát. Mikor Olgi tovább



ment, mély hallgatásba merült és átgondolta a 
helyzetet. Tulajdonképen mit vétett ő ? Olgi- 
nak még egy szót soha nem mondott arról, 
hogy szereti és a fennforgó körülmények közt 
ez őrültség is lett volna. Ha pedig valaha, 
hosszú évek múlva, mikor ő már Nobeldij- 
nyertes, világhírű író lesz és mégis joga lesz 
Olgihoz közeledni, hol lesz már akkor a mai 
délután Ilykép átrohant képzeletében egy ra
gyogó jövő Olgi oldalán s aztán elhatározta, 
hogy a jelen számára megszerzi magának Bö
zsit. Hazakisérte, ottmaradt vacsora után és 
mikor Bözsi anyja kiment a konyhába, Dömö
tör igy szó lt:

— Mostanában olvastam valahol, hogy a 
fiatalságnak az a tragédiája, hogy nem tudja 
jóllakatni szerelmi éhségét. (Shaw : Warrenné 
mestersége.)

Érezte a gonosz, hogy Olgának mást mon
dana, hogy megtisztelhetné ezt a lányt is egy 
szerelmi vallomással, de nem becsülte annyira 
és még a megkezdett mondatot is lefokozva 
igy folytatta:

— Mire én a pályámon viszem valamire, 
akkorára maga már rég elfelejt, én meg bol
dogtalan leszek, mert magán kivül senkit sem 
fogok szeretni. (Ekkorát hazudni, gondolta ma
gában, de olcsóbb miuden más ajándéknál.)

Bözsi igy válaszolt:
— Ismeri Dimitrij ezt a magyar szólamot ? 

Én is mostanában olvastam: Szeretem, szeret? 
Szeret? Szeretem.

A következő percben már csókolóztak 
és Dömötör szörnyen meg volt botránkozva, 
hogy ez ilyen könnyen ment. Az nem jutott



eszébe, hogy egy év óta tartja megszállva a 
várat s azóta a vár alaposan kiéhezett.

Nem sokkal az eset után sorozásra ment. 
A többiek szurkoltak, minden lehetőt elkövet
tek, hogy be ne váljanak, ő boldogan ment 
sor alá, az önkéntes év edző gyakorlataira 
örömmel gondolt, különösen az volt a fontos, 
hogy ha bemarad katonának, tényleg semmi 
baja sincs. Nem volt rossz színben. Erősen re
ménykedett. Az orvos sokáig vizsgálta, végül 
alkalmatlannak mondta ki s figyelmeztette, 
hogy tüdeje meg van támadva, jó lesz, ha 
idején hozzáfog a gyógyításához, még semmi 
sem késő.

Dömötör a halálraítélt leírhatatlan lelki
állapotában támolygott haza és rögtön ágynak 
dőlt. Még csak dél volt, ebédelni kellett volna, 
de a szorongás elvette az étvágyát, ágyban 
maradt. Késő éjjel volt, mikor rányitott Bözsi, 
aki idáig várta és nem tudta elképzelni, hol 
marad. Szánalmas lelkiállapotban találta. Mun
kába került, mig ki lehetett venni belőle, hogy 
mi bántja.

— ő  te csacsi! És te elhitted a sorozó 
orvosnak, aki egy füst alatt fél ezer legényt 
megvizsgál, hogy neked valami bajod van ! Hát 
nincs ennél több eszed ? Hát hol a köhögés, 
hol vannak a piros lázrózsák, hol vannak a 
megszámlálható bordák? Nem drágám, egy
szerű a dolog, létszámfeletti vagy és annyi erős 
parasztfiu közt neked kell kimaradnod. És ez 
baj? Nézd meg majd azokat a parasztfiukat 
negyven éves korukban, milyen rokkant öre
gek lesznek, te meg akkor leszel férfikorod 
virágjában.

Addig beszélt, mig a fiú megéhezett és



elment vele vacsorázni. Másnap az egyetemi 
hallgató jogán a legjobb tanárt kereste fel, aki 
nagyjából megnyugtatta, de figyelmeztette, hogy 
hasznos lenne bizonyos klimatikus helyen töl
tenie pár évet, vagy legalább pár hónapot 
minden évből.

No persze! Nincs ennél egyszerűbb. Hol 
is az a csodatevő hely, hadd megyek oda 
mindjárt. Dömötör rögtön közölte az orvossal, 
hogy nem mehet sehova, szegény kis boltos 
az apja, nagyon keveset kaphat tőle, alig bir 
itt is megélni, A tanár biztosította, hogy az se 
baj, sétáljon sokat a Dunaparton, meg a budai 
hegyek közt, az is épp oly jó lesz és tulajdon
kép semmi szüksége gyógyításra, ez csak óva
tosság, nincs komolyabb baja.

Nem nyomozta tovább a betegségét. Ta
nult, nagy sétákat tett Bözsivel, ugyanilyen 
szorgalmasan kereste azokat a társaságokat, 
melyekben Olgival találkozhatott és élete csak 
annyit változott, hogy kávéházba most már 
nem ment. Ellenben elérkezettnek látta az 
időt, hogy gyermekálmait megvalósítsa. írni 
fog. S addig is, mig eldönti, mit ir, összeszedte 
néhány versét, melyek Olgihoz szóltak, de 
amelyeket Bözsi nyugodtan magára vonatkoz
tathatott és ostrom alá fogta a szerkesztősége • 
két. Az általános rohamot visszaverték. Mikor 
már nem volt várnivaló szerkesztői üzenet, 
kedvetlenül ment fel Bözsihez.

Bözsi az utóbbi időben önállósította ma
gát, nagyobb lakást bérelt és szalonjában 
10—12 varrólánnyal dolgozott. Egész kimerült 
volt mindig, mire vacsorához ült. Jelenleg kü
lönösen sok dolga volt és Dömötör ott ült 
egyik szabad szobában az öreg nénikével'



Dömötört soha sem érdekelte, hogy mit ,tűd a 
néni a fejleményekből. Gondolt már rá, hogy 
neki is van szeme, esze és önérzete, de nem 
szeretett sokat foglalkozni a kényelmetlen gon
dolatokkal! A néni félórás beszélgetés után 
megkérdezte:

— Dimitri, mért nem veszi el a lányo
mat ?

A fiú meghökkent. Titkos terve volt, — 
hogy a doktorátus után bírósági jegyzőnek ne
vezteti ki magát és akkor megkéri Olgica ke
zét Bözsi akkorára a múlt emléke lesz.

— Nem tudnám még eltartani, néni. Még 
csak az idén leszek doktor és azután még öt 
év múlva ügyvéd. És akkor is falura kell men
nem, s évekig dolgozni, mig nősülhetek.

— Lássa, Dömötör, nem cselekszik oko
san. Az én lányomnak elegendő jövedelme 
van, amiből szépen megélnének, míg ügyvéd 
lesz és aztán sem kellene falura mennie, itt 
élne tovább és fővárosi ügyvéd lehetne,

— De néni, hogy engem a feleségem tart
son e l !

— Jaj, Dimitri, aki ilyen csúnya szava
kat keres m indjárt! Más lánynak milliós ho
zománya van, az én lányomnak az lenne a 
hozománya, hogy mellette maga pesti ügyvéd 
lehetne. Mert amellett maga keresni fog ak
kor is, ha már doktor lesz. Vagy nem ?

Egész biztos volt, hogy ezeket a dolgo
kat a néni nem maga találta ki, hanem sok
szor megbeszélték Bözsivel. És Dömötör nem 
tudott mit felelni, amit itt hallott, egyáltalán 
nem' Hangzott ostobán.

— És nem szólnék égy szót se, de ma
guk szeretik egymást, Más lánynak üdvarlói



kérői vannak, aki olyan szép, mint az én lá
nyom, Ő meg senkivel se áll szóba, Mikor 
nyáron maga otthon van, számlálja a napokat, 
hogy mikor jön vissza. No és maga, Di min 
Magának se lehet senkije, hisz évek óta min
den este itt van.

Valamit kellett tnondani a néninek.
— Hát kérem, amit itt a néni mondott, 

arra én már nagyon sokat gondoltam. Ha min
den jól megy, félév múlva doktor leszek és 
és akkor mindent megbeszélünk a Bözsivel 
hárman, de addig tanulni kell.
(Gondolta magában, akkor kineveznék vala
hová a magyar vidékre jegyzőnek és helyet
tem egy búcsúlevél.)

A néni nagyon még volt elégedve, örö
mében megölelte a fiút.

— Helyettem is anyukánf, szólt a belépő 
Bözsi, aki ebből az ölelésből mindent, kitalált, 
Aztán a fiúhoz fordult.

— Nos, Dimítrij, megjelenik-e valamelyik 
verse,

— Nem az, egyik se.
Hát nem is jelenhetik meg, tu d ja ! Nem 

akartam a dolgába beleavatkozni, hanem most 
megmondom. Akik egy lapnál bent vannak, 
nem találják sürgősnek uj embereknek átadni 
a teret. Nahát. Azok a versek igenis jók, ki 
fogjuk adni őket. Aztán szóljanak a lapok. 
Majd ha látják, hogy nincs rájuk szükségünk, 
mindjárt minden máskép lesz.

— Pénz kell ahhoz Bözsi.
— Mennyi?
— Tudom is én. Két vagy háromszáz 

pengő biztosan,



— Bagatell. Adja ki és küldje a nyomdá 
számlát hozzám.

Megesne ! Hát hogy gondol ilyet, B özsi!
— Ragyogó. H^gy magának mennyi esze 

van, ha üzletről van szó, az ragyogó. Mondja 
Dimitri. Szeret maga engem ?

— Szeretem, hogyne szeretném, de hogy 
jön az ehhez.

— No ha szeret, akkor — fogja be a 
száját. Ki fogjuk adatni. Én előlegezem a 
nyomdaszámlát és az eladott példányokból 
visszakapom. Erre nem gondolt.

— Jó. Hát akkor kicsit átfésülöm, irok 
még hozzá, s ha kész lesz, kiadjuk. Ha már 
kockáztatunk, akkor legalább tökéletes legyen.

— No az jó lesz. Anyukám, mi van va
csorára ?

(Mire avval elkészülök, gondolta Dömötör, 
hol leszek én már akkor.)

Ember tervez, Isten végez.
Dömötör az utolsó szigorlatra már bete

gen ment el. Mintha a gyomra lett volna el
rontva. Kicsit fázott is, nem tudta, mi baja. A 
szigorlat azért sikerült. Még csak a doktorrá- 
avatás ódon formasága volt hátra.

Egyelőre le kellett feküdni. Nagy láza 
volt. A dissertatio helyett a könyvét készí
tette elő kiadásra, egész beletanult, hogy le
het az ágyban egy vasalódeszka segítségével 
tintával is írni.

A szülei meglátogatták, egy kis pénzt is 
hagytak nála, de aztán kutyául érezte magát 
napliosszant egyedül. Meg nem ijedt éppen, 
tudta és az orvos is megmondta neki, hogy 
múló, ártatlan meghűlésről van szó, kis ápo

lással talpra állhat.
' V.i



A negyedik napon, vasárnap volt éppen, 
eljött kora reggel Bözsi.

— Dimitrij, ha bírsz, kelj fel, csak egy 
órára. Kocsival vagyok itt, átjösz hozzánk.

És hogy szavainak nagyobb nyomatékot 
adjon, kinyitotta az ajtót, bejött a szobába egy 
csomó varrólány, két nagy ruháskosár volt 
náluk és menten kezdték belehajigálni Dömö- 
ter szegényes holmiját.

Dimitrij meg volt döbbenve, de nem el
lenkezett. Gyenge volt ahhoz. Felöltözött, kü
lön nagykendőbe csavarták, és lenn az utcán 
beültették egy csukott kocsiba. Bözsi most 
ismét uj lakásban lakott, még nagyobb volt ez 
a lakás és két kijárata volt. A lépcsőházin 
fényes cégtábla, mely Bözsi varróintézetét hir
dette, a folyosói bejáraton pedig csinos réz
névjegyen ez állt, Dr. Bojtorján Dömötör. A 
doktori cim előlegezve.

A lakás nagyon szép volt, három szoba 
volt a varroda, azontúl volt még két folyosó 
és vagy négy öt szoba. Dömötör apróra meg
nézett mindent, nézte, ahogy az ő holmiját 
szekrénybe rakják, megevett egy tányér jó le
vest, azt mellesleg ki is adta rögtön, aztán 
ágyba feküdt. Kékfüggönyös, uj nagy rézágyba, 
selyempaplan alá, cirógató, finom, dagadó pár
nára és a jól fütött, tisztalevegőjü, világos, il
latos szobában mindjárt máskép érezte magát, 
mint homályos udvari szobájában, savanyúra 
izzadt kis vaságyában valamikor régen, egy 
órával ezelőtt.

Másnap nyomdába küldték a könyvét és 
ki volt boldogabb, mint Dömötör, mikor nagy 
képűén javítgatta a kefelevonatokat. A dok
tori dissertátió, is az ágyból diktálta Bözsinek



esténkint, és két hónap múlva ugyancsak az
ágyból kelt fel, de az orvos engedelmével, 
^elhúzta életében az első keztyüt, és csu
kott kocsiban az egyetemre ment, ahol a tu
domány kiválóságai kézfogással őt is doktorrá 
fogadták.

A boldogságtól jobban lett és hazament 
a falujába, ahonnan két hónap múlva oly kö
véren és egészségesen jött vissza, hogy az or
vos megengedte neki, hogy megnősüljön.

Elvette Bözsit.
Igen. Az álmai Olgicáját eltemette, de az 

élő ellen mit sem vétett, hisz annak nem igért 
soha semmit.

Esküvője után ügyvédi irodába lépett, de 
csak annyit engedtek meg neki, hogy heten- 
kint három négy délelőttre járjon be a gya
korlat kedvéért. így persze nem sok fizetést 
kapott, abból a nyomda költségeket törlesz
tette a feleségének. A nyomda t. i. rájuk ma
radt ; minden lap megemlítette néhány szóval 
a köayvct, de nem fogyott.

Rengeteg szabad ideje volt most. Egyik 
lapocska már elfogadott tőle verseket, de ez 
nem elégítette ki, nagyszabású müvet akart

Egyszer valahol azt hallotta, hogy Tolsz
toj Háború és békéje a modern éposz. Rög
tön kész volt a tervvel, hogy történelmi re
gényt ir. Egy kiránduláson a füvek a témát 
is megsúgták neki.

Könyveket, történelmi müveket vett, ösz- 
szeállitott* magának egy kis régiségtant és el
kezdett irni. Mikor néhány fejezet megvolt, 
eladta egy lapnak folytatásos regény gyanánt. 
Pénzt nem adtak érte, de a föltétel az volt»



hogy ha kész lesz, a lap könyvaíakban is 
kiadja.

Bözsi úszott a boldogságban,' de Dömö
tör nem. Először észrevette, hogy a regény 
tárgyilagosságát ég és föld választja el az eposz 
hatásos pathoszátóJ, másodszor mihelyt a re
gény folytatásokban megjelent, lehetetlenné 
vált, hogy későbbi jobb ötlet kedvéért valamit 
javilson, átcsoportosítson, harmadszor a tör
ténet belevitte, hogy ifjúsági izüre irja, a be
leszövődő regény meg csak felnőtteknek sike
rült, igy aztán lett belőle egy felemás ponyva 
gyurmány, amely oly messze esett a halhatat
lan magyar történelmi regénytől, mint a nap 
a holdtól. De azért csak írta, egyre szélesebb 
mederben, de ke lve nem volt már hozzá és 
a reményeit lehervasztolta.

Közben egy jobb novellát sikerült irnia, 
ezt csakugyan elfogadták. Örömében nagy sé
tára ment, mialatt hűvösre fordult az idő. 
Demeter gondolt arra, hogy gyorsan csukott 
kocsiba kellene ülni, de csak hazabandikolt 
az esőben és másnap már feküdt az ágyban. 
Ott irta a történelmi regény utolsó fejezeteit.

Hónapokig feküdt, láza egyre emelkedett. 
Voltak jó napjai is, így, mikor könyvéből az 
első példányt megkapta, ki is sétált egy kicsit.

Másnap nagy vérzés és orvoskouziliumot 
hivtak össze hozzá.

Azt mondták, nicsen semmi különös ve
szedelemben, csak el kell vinni Meránba.

Bözsi nem habozott. Ő maga nem kísér
hette el, mert akkor nem fedezhette volna a 
költségeket, felhívták Dömötör édes anyját és 
az kisérte el a szanatóriumba



Ott heverészett Dömötör egész nap az 
Isten legszebb kék ege alatt és álmodott. Azok 
igazolására, akik az embert szörnyetegnek 
tartják, el kell mondanom, hogy nem a fele
ségéről álmodott, aki odahaza a szemét vé
resre varrta és sirta érte, hanem a ragyogó 
szépségű fiatal lányró!, Olgiról Verseket irt 
róla, melyekben az egéröl őrökre letűnt n ap 
hoz hasonlította, önmagát pedig számüzöttnek 
nevezte a paradicsomból. (Bözsi a verseket 
otthon olvasta a lapban és még mindig lefor
dította önmagára :)

Általában legtöbbet irodalmi jövője fog
lalkoztatta, mert most már nem volt kétsége, 
hogy felgyógyul és nem lesz több baja a tü 
dejével. A magány végtelen napjain azon töp
rengett, hogy alkothatja meg élete főmüvét 
Minthogy irodalmi tervei összefüzoitek sze
relmi ábrándjaival, tényleg összekapcsolta a 
kettőt és nekifogott egy verses regénynek 
rnely Olgica iránt érzett halhatatlan szerelmét 
örökíti meg. Ez aztán felszabaditta arra, hogy 
rnmár művészi érdekből a szerelme és sze
relmi ábrándjai képével foglalkozzék, minden
féle beteljesüléseket képzelve el, melyek a 
szerelmest nagyon szórakoztatták, de regény
be nem voltak beilleszthetők.

Ami a tervben már végleges volt, a2t ki
dolgozta, a versek egy kissé cnképzclu rsza- 
guak voltak, de azzal nem gondolt, hisz ha 
majd az egész kész lesz át is alakítja őket. 
M ajd!

Közben állapota mesésen javult. Már sé
tákat teheiett, nem érezte szükségét a fek
vésnek. Már a hazameriés lehetősége foglel- 
koztatta. Egy e9te rosszul lett, erős tüdővér



zése támadt, de éjféltájt élmult a vérzés és az 
orvos biztosította, hogy ez az elmaradó beteg
ség utolsó jelentkezése volt- Egyelőre még 
gyengének érezte magát, de tudta, hogy az a 
vérveszteségtől van, és a legkisebb aggodalma 
sem volt jövője felől.

Mozdulatlanul feküdt az ágyon. Csukott 
szemmel képeket látott maga előtt elvonulni 
Festmények, tájak, épületek, alakok. Ha ki
nyitotta a szemét, elhalványultak kissé a ké
pek, de tovább látta őket a falban.

Egyszerre eltűntek ezek a hagymázké- 
pek. A valóság ragyogó szinei jelentek meg 
előtte, egy élő színjáték szemtanúja lett. — 
Csodaszép, aranytól és márványtól ragyogó 
csarnokot látott, ahol pompás ékszerekkel dí
szített nők álltak egy magas menny ezetes trón
szék körül, majd a palota udvarán találta ma
gát, ahol keleti pompával ékesített mesés hő
sök szálltak fel végtelen finom, arabs pari
pákra. Majd átment egy kapun, mely a vonal
ornamentika csodája volt és egy káprázatos 
terembe lépett. Fürdő volt ez : hatalmas me
dencében hüs v í z  kékes fénye csillogott, min
den oldalról márványcsoportok közé rejtett 
szökőkutak szórták bele a vizet, A falakon 
csodálatos mozaikok, de ezek meg sem kö
zelítették szépségben a medencében fürdő nők 
látványát. A medence közepén maga a tün
dérkirálynő, a nap aranyfátyolba burkolta, 
haja tömör arany, szeme mély, kék, arca va
kító szépsége minden művészi elképzelést fe
lülmúl, kebie kiemelkedik a vízből, véső ilyet 
még nem mintázott. Es a nő ráemeli fekinte- 
tét, kiszáll a vízből és felé közeledik.

— Ah, végre, megvan a témám, kiált fel



Dömötör extázisbán. És micsoda téma I — A 
nő odalép hozzá. Most aranyfátyol fedi, de a 
fátyol ráncai még szebben domborítják ki me
sés alakját. Glóriát visel, az egész arca fénybe 
van burkolva, Vakit.

— Én vagyok a te múzsád, Bojtorján 
Dömötör, elküldték hozzád, hogy hívjalak fel 
a munkára,

— Hogy megihless ? kérdi Dömötör,
— Hogy megihlesselek, ha úgy tetszik. 

Én felavatlak. Amit eddig irtál, nem voit köl
tői alkotás, még nem ismertél engem, vakon 
téveiyegtél, nem volt szárnyad, tapadtál a föld
höz, a sá hoz, a környezethez. Most majd al
kotsz, mert megismertél engem, megtudtad, mi 
az eszmény, mi a költészet és ez az eszmény 
soha nem ismert mezőkre fog vinni, elbájolod 
az embereket, mert amit te mondh tsz nekik, 
azt még sohasem hallatták. Most felavatlak 
egy csókkal, ami költővé avat.

A látomás közel lépett a fiúhoz, Dömötör 
gyönyörében lehunyta a szemét és a legcsoda- 
sabb álomba zuhant.

El nem múló, örök álomba.



A POLITIKUS

Fráter Romulus hercegnél estély van. A 
termek tele vannak vendégekkel, az aristok- 
ratia szine-java itt van.

Az ablaknál egy fiatalember áll és kibá
mul az éjszakába, a  ház előtt rejtélyesen csil
logó folyó siet, a hold fényét ezer felcsillanó 
habban tükrözi vissza, szemben a túlparton 
hólepte hegyoldal, a hegyoldalon szétszórtan 
házak, itt-ott egy ablakból világosság szűrődik 
ki és szétszóródik a havon,

A fiatalember az egyetlen a társaságban, 
aki származásánál fogva nem való ide. Ugyan
csak ő az egyetlen, aki itt jól érzi magát, sőt 
boldog, alig bir a boldogságával. Ma lett az 
ország miniszterelnöke, fiatalon, most múlt 35 
éves és úgyszólván nászát ünnepli a dicsőség
gel. Azonkívül szerelmes is. Szerelme tárgya, 
istennője is itt van a bálban. Ránézve teljesen 
és örökre elérhetetlen és ő tudja ezt, de azért 
dalol szivében a szerelem. Evek óta szereti a 
a jelenlegi házigazdája lányát, soha senkinek 
nem mondta, nem is fog róla tudni soha senki, 
de a szerelem regényes munkát végzett az ő 
bensejében, élt, munkára serkentette és cso
dás álmokkal ajándékozta meg.

És ime, drága hang üti meg a fülét.
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— Min töpreng a világ legfiatalabb mi
niszterelnöke ?

A  ifjú megfordul és nagy merőltetésébe 
kerül, hogy a válasz mosoly legyen és ne bol
dog, harsogó nevetés. Először vált szót vele, 
először hallja a hangját, mert évekkel ezelőtt, 
mikor bemutatták és mikor hivatalosan is tu
domásul vette, hogy a gyönyörű, hűvös kék- 
szemű kislány Fráter Mária hercegnő, akkor 
ennél több szót nem váltottak. A kis lány leül 
egy székre és maga mellett mutat neki helyet 
és a fiatalember tényleg nem borulhat a lá
bai elé, hanem kénytelen egy székre eresz
kedni és valami civilizált mondatot kitalálni.

— A világ legfiatalabb miniszterelnöke 
azon töpreng, hogy mit érne az ő rangja és 
hatalma, ha nem választotta volna jól meg a 
hadügyminiszterét.

Most a lány kénytelen szordínót szorí
tani a hangjára, hisz a család két nap óta 
hangosan boldog, hogy 15 évi kegyvesztés 
után újra rásüt az Udvar napja és a családfő, 
Fráter Romulus herceg megjelenhetett az 
udvarnál, mint az uj kormány tagja.

— Ó, a papám örül, hogy ilyen rendkí
vüli embernek tehet szolgálatot.

A rendkívüli embert, Barbarossa Trajánt 
még eddig nem kenegették hájjal, s igy e per
cig nem is tudta, hogy mi az.

— Ó, még hogy rendkívüli. A legtöbb 
rendkivüliség abban áll, hogy a rendes embe
rek kissé gyengék. Egyébiránt én vagyok va
lamennyi közt a leggyengébb, csak reszketek 
bevallani.

— De remélem, rajtam kivül nem is fogja 
soha senkinek bevallani.



Ó, hetedik mennyországnak egy pillanatra 
felvillant azúrja I

De e percben tánczene hangzik fel és 
máris jön egy karcsú szeladon és az álomkép 
elröppen, a lányka eltűnt a párok közt.

Minden bűnnek büntetése van. Most bün
teti meg az Isten Barbarossa Trajánt, amiért 
lusta volt táncolni tanulni. Mint aki az elröp
pent pillanat után kap, mozdulatlanul maradt 
a helyén, majd engedett a pattanásig feszült 
húr és Traján álmodozva nézte az előtte ka
vargó táncforgatagot.

Elvonult előtte a múltja.
Apja bankigazgató volt egy csepp kis 

hegyvidéki városban és ügyvédnek taníttatta 
őt. Az ügyvédi vizsga napját nem érte meg az 
öreg, de a bank teljesítette a végakaratát, 
ügyészévé választotta meg az ifjú Barbarossa 
Trajánt.

Trajánnak abból állt a dolga, hogy be
táblázta a bank követeléseit, a késedelmes 
adósokat pedig exequalta. Kényelmesen meg 
lehetett ebből élni, Eljárt a parasztokhoz, el
szedte a felesleges malacukat, ellicitálta fejük 
felül a házat, olykor kitett egy családot az 
utcára és irigyelte kollégáit, akiknek gazdag 
emberek nagy pereiben a szép jogviták jutot
tak, meg az országos nagy büntető védelmek, 
Őrá mindezt egyelőre nem bizták. Lehet, hogy 
el tudta volna végezni, de a bizalom nem for
dult felé.

Nohát az ő érdeklődése is elfordult a 
jogtudománytól. Ügyvédi vizsgája óta szenve
délyesen tanult és kutatott, de nem jogot, ha
nem filozófiát és főleg nemzetgazdaságtant. 
Elolvasta a fontos munkákat, megrágta a



mérvadó nézeteket, majd megkereste az ellen
tétes nézeteket és minél többet tanult, annál 
jobban tudta, hogy semmit se tud.

Három év múltán egy szép vasárnapon 
sokáig ült a duruzsoló kályha mellett, előtte 
egy konyakos üveg, meg egy nyitott könyv- 
A tárgyalási naplója. Egyszerre csak így szólt 
önmagához:

— Nézd Traján: tetszik neked ez a mes
terség ? Mert nekem ugyan nem tetszik. Na
hát, ha egyikünknek se tetszik, akkor mi az 
ördögnek folytatjuk!

Energikus mozdulattal becsapta a dugót 
a konyakos üvegbe és elment sétálni. Tavaszi 
szellők cirógatták és olyan öröm járta át, 
hogy arról aligha tudott volna valakinek szá
mot adni.

Betért a „Vén szamár‘*-ba egy pohár 
sörre. Ott volt a bank jelenlegi igazgatója is. 
No, most mindjárt megmondom neki, gondolta 
Traján. de nem mert belefogni. Csak itta a 
sörét és hallgatott. És a vén szamár a korcs
macégéren, az se szólt egy szót se.

De pár hét múlva elment egy bankhiva
talnokhoz, hogy letiltsa a fizetését. Száraz, 
tiszta eset, se romantikus, se tragikus, nem 
olyan, mint mikor a szegény asszony egyetlen 
tehenét viszik. A jegyzőkönyv aláírása után 
Traján el akart búcsúzni a ház asszonyától, 
a szomszéd szobában találta, egy karszéken 
ülve sirt, két riadt kis gyerek bámult rá. Tra
ján visszahúzódott és elment.

— No, most elég, jelentette ki kereken; 
Megírta lemondó levelét a bankhoz és ügyvéd1 
kamarához és hazament a falujába.



Más ezt nem tette volna. Nem pedig 
azért, mert Trajánnak kévés vagyona volt ah
hoz, hogy jól éljen tovább. Mindössze egy kis 
birtoka, meg a nagyszüleitől örökölt, rendkí
vül bájos kis háza a falun, a hegyoldalban. Ez 
kicsit kevés volt.

De Traján evvel keveset törődött. Ház
tartást vezetett, gazdálkodott, még többet ta 
nult és olvasott és még a társaság sem hiány
zott, mely a 32 levelű biblia forgatásához nél
külözhetetlen.

Amint beletanult a dologba, egyre többet 
dolgozott, bérelt, jószágot nevelt és pár év 
alatt azon vette magát észre, hogy nincs mit 
megbánnia

Ám egy véletlen kizökkentette a máso
dik és már véglegesnek hitt pályáról is. Kö
vetválasztás következett és a kerület első 
tisztviselője rendkívüli kvalitásokat vélt felfe
dezni az ifjú emberben és beajánlotta a párt
nál is, a választóknál is. Traján országgyűlési 
képviselő lett.

Szerette volna örömét önmaga előtt is 
titkolni. Kezdte túlságos áldozatnak találni ro
mantikus elhatározásáért azt, hogy falun kel
lett laknia, lefokozott igények és felfokozott 
munka mellett. Egy kicsit aggasztotta, hogy 
lesz-e elég jövedelme, hogy a fővárosban él
hessen, de ez a csepp felhő hamar elvonult és 
Traján feloszlatva kisded háztartását, boldogan 
sietett a fővárosba,

Bár Tarján tovább is folyton tanult és 
sokoldalú nagy tudása volt, mégis nehéz volna 
megmondani, mi volt a titka rendkívüli emel
kedésének. Talán az, hogy minden jó tulaj
donság megvolt benne, ami másból hiányzik*



Tartózkodó volt, csak akkor szólt, mikor ko
moly mondani valója volt, a leghangosabb vita 
kellős közepén ő nyugodtan, csaknem halkan 
beszélt, mint aki megszokta, hogy amit ő 
mond, azt csendben hallgatják meg. Hogy tény
leg az ért-e legtöbbet, amit ő mondott, vagy 
hogy akkor kivételesen kevés volt a parla
mentben a tudós és gyakorlati ember, de már 
első képviselősége idején hatalommá nőtte ki 
magát, pártvezérré lett, önálló lapja volt, a 
ciklus végén rövid ideig miniszter, most pedig 
képviselősége hetedik évében miniszterelnök.

Mária újra felbukkant táncosa karján. A 
zene elhallgatott, a táncosok helyükre vezet
ték a hölgyeket Traján úgy el volt merülve, 
hogy alig vette észre, hogy ül mellette valaki. 
A házigazda Fráter Romulus telepedett mellé, 
aki is hatvan éves, pocakját megzötyögtetve 
egy modern (akkoriban modern, ma már rég 
elfeledett) táncban, lihegve legyezte magát.

— Mi lenne Traján, ha innánk egy pohár 
pezsgőt.

— Tudom is én, már rég nem ittam el
szoktam tőle, de a kedvedért — nem bánom, 
gyerünk.

Egy napig a bál után még munkaképte
len volt Traján Hatalmas vérző seb volt a 
szive. Valami csodálatos keveréke a gyötre
lemnek és gyönyörnek Hogy ez a szerelem 
halálosan reménytelen azt tudta, s azt is, hogy 
ő abból semmit soha el nem árul. És mégis, 
Isten tudja, a szerelem lenyűgöző erővel ural
kodott rajta.

Hanem aztán nem akadályozta tovább a 
munkában. Naponkint reggel tíztől késő estig 
dolgozott és még tanulni is maradt ideje.



Önmagának is adósa volt még egy nagy 
munkával.

Traján ugyanis az évek folyamán egy köz- 
gazdasági rendszert épített ki elméletben, mely 
a közkeletű eszmék egész sorának izent ha
dat és amely annyira megérett benne, hogy 
idejénvalónak látta könyvalakban világgá bo
csátani.

Saját nyelvén nem akarta egyenlőre ki
adni, mert itt nem lehetett őszinte kritikát 
várni A pártlapok magasztalni fogják, az el
lenzék lehengereli, olvasni pedig ríem olvassa 
senki. Francia gyorsírót hozatott és franciául 
diktálta le az egészet esténkint, valamint kora 
reggel. Napközben a gyorsíró legépelte a kész. 
iveket.

Négy hónap alatt kész volt a mű, s Tra
ján elküldte Párisba.

Ekkor egy heti pihenést engedélyezett 
magának és leutazott a falujába.

A kis ház még a régi volt, de a birtok 
körűié, kár volna tagadni, kicsit megnöveke
dett, sok szomszédját megette. Traján'reggel 
érkezett, körüljárta a határt és aztán ledőlt 
pihenni, m g az ebéd elkészül. De pár perc 
múlva felkopogtatták, vendége érkezett: F rá
ter herceg és a lánya, Mária,

— Akartam látni milyen egy igazi Tus- 
culanum, evvel a szóval tört be az öreg,

— Vile potabis, felelt Traján, Modicis 
sabinum,

— De nem magad fejtetted, hanem azért 
jó lesz az.

A vendégek ott maradtak ebédre. Hár
man ültek az asztalnál. A falusi szakács ugyan 
nagyon kitett magáért, hanem azért az ebéd



nagyon hasonlíthatott ahhoz a másikhoz, amit 
Horatius adott valaha Maecenasnak, legalább 
Traján titokban egyre szégyelte magát és foly
ton arra az ebédre kellett gondolnia, amit ő 
evett végig valaha a hercegnél, egyszerű kis 
miniszter korában, mikor mellesleg szólva, 
először látta Máriát és egyben mikor bele is 
szeretett. De a vendégeknek minden nagyon 
Ízlett. Ebéd után pedig az öreg szó nélkül le- 
heveredett egy terjedelmes alkalmatosságra, 
biz az csak szőnyeggel leteritett fapad volt, 
de a hadügyminiszter ur azon gyakorolta most 
a hadi fáradalmakat.

— Ugyan édes Traján, játssz egy partié 
sakkot a lányommal, nem vagyok ember, ha 
nem alszom ebéd után vagy félórát. Aztán 
majd lemegyünk a nyakadról, mert nappal 
akarok hazaérni.

A fiatalok kimentek.
— Csakugyan szeret sakkozni? kérdezte 

Traján.
— Igen, de miniszterrel nem merek. A 

diplomata sakkhuzásokban nem vagyok ott
hon. Inkább menjünk sétálni.

Kimentek a kertkapun át és fel a hegy
oldalba. Trajánnak vadul dobogott a szive. 
Egyik pillanatban elhatározta: M ost! Most 
megmondom neki, de a másik pillanatban fe
lülkerekedett az óvatos diplomata, hisz ha 
nem tud uralkodni magán, elveszett.

Sétáltak. Közben valami nagyon roman
tikus helyre értek, egy szörnyű nagy fa, alatta 
pad, számos szerelmes ifjú művészetétől meg
viselve, itt leültek. Traján alig tudott témát 
találni, hogy elleplezze gondolatait, Mária pe
dig kurtán felelgetett, inkább a szép kilátást,



a csendet, az elsuhanó gyönyörű percet élvez
te. Végre megkérdezte:

— A vadászat, amire a papa meghívta, 
Jövő hétfőn kezdődik. Nem jönne pár nappal 
előbb ? Mondjuk holnap.

— Meghívtak, de én ugyan szánalmas 
vendég volnék ott, puska se volt még a ke
zemben és nem is volna szivem egy nyuszikát 
megölni,

Mária a férfi felé fordult, arcát annak ar
cához közel vitte, hogy szinte érintkeztek és 
kifürkészhetetlen mosollyal kérdezte, egész 
halkan :

— Nemesebb vadakra nem gondolt ? — 
Vagy fél ?

Trajánnak minden csepp vére a fejébe 
szökött és volt dolga az ég minden szentjének, 
míg önuralmát visszanyerte.

— Nem félek, de a nemesebb vad erő
sebb, mint én.

— Vigyázzon, bátraké a szerencse. Kü- 
lömben maga nem gyenge, hanem a vadat nem 
méltatja figyelmére.

Ezzel felkelt és elsietett. Traján utána. 
Az öreg már ott sürgött-forgott az autó körül, 
azt inspiciálta, pár perc múlva beültek és men
tek. De mit hagytak o t t ! Valami gyilkos iz
galmat Traján szivében, azonfelül Mária ott 
felejtett valami finom kis táskát, benne illat
szeres üveg, zsebkedő, miegymás. Illatot, mely 
rá emlékeztetett, csak nem volt azonos vele.

És még azt mondta, hogy nem ért a dip
lomáciai sakkhuzásokhoz!

Traján tizkilométeres sétát volt kénytelen 
tenni, hogy izgalmát lecsillapítsa és estefelé 
megint ott ült a kis pádon a nagy fa alatt.



Átengedte magát a képzelgés lek, amit pedig 
veszélyesnek tartanak és tiltanak is a papok.

Fantáziája elhagyta földi porhüvelyét és 
a végtelenbe kalandozott. Először látta a ha
talmas rotációs gépeket, melyek a könyvét 
dobják ki, majd látta a könyvkereskedést, 
ahol letapossák egymást a vevők, mindenki 
az ő könyvét kéri, mig egy nagy raktárban 
száz ember csomagolja és küldi szét a világba. 
Látott parlamenteket, melyek az ő eszméit tör
vénnyé iktatják, látott konferenciát, mely va
lóságos gazdasági világközösséget hoz létre, 
melynek ő az alkotója, lelke, pápája és mikor 
idáig eljutott, megpillantott egy nőt, aki mesz- 
sziről, magasból lebegett felé és ezüst tálqán 
arany koszorút nyújtott neki és mikor ő azt 
elfogadta, eléje térdelt és igy szólt hozzá:

— Traián, te vagy a legkíilömb, a leg
nagyobb. Téged szeretlek és ha minden nagy 
eszmének fölkent vezére lészel, a tied leszek.

— Nagyot kívánsz tőlem, ifjú hölgy, ki 
vagy te, aki a sikert jelölöd meg a boldogság 
árául.

— A dicsőség vagyok én. Egy mosolyom
ért szoktak^ küzdeni és meghalni az embe
rek. A győzteseket elbűvölöm, de a gyengék 
és elbukottak nem juthatnak a közelembe. 
Te vagy a kiválasztott hősöm, munkára hát, 
várlak.

— Igen, morfondírozott magában Traján, 
mikor magához tért, a dicsőség múzsája kissé 
hasonlit Fráter Máriához. Az enyém soha se 
jesz, kicsi is vagyok neki, a hercegnőnek, sze
gény is vagyok az ő mérhetetlen vagyonához 
és harmincöt évemnek se szabad gondolnia az 
ő ragyogó ifjúságára, de az ország miniszter



elnöke egy-két mosolyt kap tőle, ha majd vége 
lesz a dicsőségnek, nem ismer többé.

Egész keserű hangulatban ment haza és 
elhatározta, hogy nem is megy a vadászatra. 
Ám másnap reggel ott volt egy autó, amit 
Máiia küldött érte és Traján rögtön elfelejtette 
minden bölcsességét és ment, nem feledkez
vén meg a kis táskáról sem, melyet visszavitt 
Máriának.

A hercegi kastélyban első vendég volt 
Traján s egész napokon át együtt volt Máriá
val. Sétáltak, lovagoltak. Minthogy Traján már 
megmagyarázta magának, hogy nincs semmi 
reménye, most könnyebb volt a helyzete, 
könnyebben talált témákat.

Harmadnap délután a parkban egy patak 
fölötti vash'don álltak és néztek le a vizbe.

— Nézze, milyen tiszta, szólt Mária, tü
körnek lehetne használni.

Azzal odaszorította selymes haját Traján 
arcához, hogy mintegy közös képes alkossanak.

Traján nem bírta tovább.
— Ebbe belehalok, Mária, hogy tud igy 

játszani egy védtelen vaddal.
— Hogyan, miniszterelnök ur, Ön leszáll 

fenköltsége felhőjéből és emberi érzéseket 
merészkedik elárulni. Vagy gúnyolódik csupán ?

— Ó, ha tudná, mennyire szeretem.
— Tudom. Csak nem gondolja, hogy 

nem vettem észre. Ha nem lenne olyan na
gyon gyenge, már rég szólt volna De, amint 
látom, csak velem szemben gyenge, úgy az 
ország dolgaihoz elég erős.

— És most?
— És most nekem kell erősnek lennem,



mert másként várhatok megint egy ilyen al
kalomra. Menjünk a papához,

Miután pedig a herceg utalványozta az 
apai áldást, Traján pár napig élvezte földön
túli boldogságát, vőlegénye volt a hűvös, kék- 
szemü csodaszép lánynak.

Pár napig csak, aztán következett a va
dászat, melynek egyik napján Trajánt menny
asszonya szeme láttára leteritette egy medvé
nek szánt golyó.

Holttestét szülőfalujába vitték és a tem
plom kriptájában helyezték el örök nyuga
lomra. Ugyanaznap bejárta a világsajtót a hir 
hogy Párisban egy közgazdaságtan jelent meg, 
mely korszakalkotó jelentőségűnek ígérkezik 
és melynek megjelenése valóságos történelmi 
eseménynek Ígérkezik.

Azóta harminc év telt el. A könyv be
járta a világot, elkelt vagy fél millió példány
ban, s bár igy viszonylag kevesen olvasták, 
eszméi átmentek a köztudatba és olyan ha
tással vannak gondolkozásukra, mint egy 
bolygó vonzereje a szomszéd bolygók pályá
jára.

Hogy álmodik-e erről Barbarossa Traján 
odalent a kriptában, vagy Mária körül bo
lyong-e örök álma, ki tudja ?
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